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 باران زیر از عجله با که عابران پای زیر هابرگ و غلتیدمی زدهخزان هایبرگ روی باران: مقدمه

 پس از ولی شدم؛ له زندگی آسای سیل باران زیر که من همانند. شدمی له کردندمی فرار

 سیاه ابرهای و زندمی رعد ناگهان. شد تربزرگ و تربزرگ که دیدم را نوری سرم باالی ابرهای

 دلم اشتباه... در شوممی گم که من مثل کنندمی گم خود در را نور

*** 

 .بود شده اندازطنین طوالنی سالن توی محکمم و بلند هایگام صدای

 . کنید حل رو ساده مسئله یه نتونستید چی؟ که اینجا کشیدید تهران از رو من -

 رو همه هست کالمم در که جدیتی دونستممی ولی زدم؛نمی بلند صدای با رو هامحرف اینکه با

 در جدی موضوعی دونستممی کنه،می چرا و چون بدون کردن اطاعت و سپردن گوش به وادار

 با و بود گرفته دستش تو محکم رو کیفش بند که حالی در. ترسهمی اون گفتن از که هست بین

 .کرد زدن حرف به شروع کشه،می دست رو نامنظمش ظاهربه شال شدیگه دست

 معرفی رو خودش حتی داغونه روز اون از که امین. روز چند این بوده اوضاعی چه دونینمی: لیال

 خونه و بیمارستان تو مرتب هم آرام و من شد،می پایین باال فشارش هی عموزن بود، کرده هم

 . جاستهمین. بودیم اونا

 درون و بود ایشیشه و مربعی شکل به باالیش قسمت که کرد اتاقی در به اشاره دستش با

 . شدمی دیده خوبیبه اتاق

 !چرا؟ -

 :پرسید آرومی صدای با و کرد نگاهم سردرگمی با

 کیا؟ چرا؟ چی -

 خراب حال چیه؟ برای تالشتون این پس نیست؟ مقصر امین قانونی نظر از نمیگی مگه -

 !اینجا؟ بیام گفت بهم آرام چرا چیه؟ برای امین و عموزن
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 غم بود، مخانواده جز که دخترعموم غم. کردم نگاه مکرده عزیز دخترعموی لیال به جدیت با

 منِ دامن به دست که بودم خبربی اون از که بود افتاده مهمی اتفاقی حتماً. بود هم من

 .بودند شده «میالنی کیانوش»

 چیه؟ موضوع لیال بگو -

 .کنه بیان رو وقایع ترس بدون لیال که باشه داشته رو الزم آرامش صدام کردم سعی

 .انداخت تخت روی زن به را نگاهش شیشه از برگشت در طرف به

 دیگه پیش روز دو دکتر آخر. میشه بد حالش هی روزه ده االن کرد، نابود امین رو زن این: لیال

 دور خونه هیاهوی از بشه نرمال فشارش بمونه اینجا روز چند بذارید گفت. نکرد مرخصش

 .باشه

 تخت روی زن از چشم و برنگشتم اما کردم؛ حس رو بود رخمنیم به که سنگینش نگاه

 . برنداشتم

 .شد خراب زندگیش همه دقیقه چند عرض تو بشه؛ خوب حالش میشه مگه: لیال

 .نبود خوب االن ماها حال بود نشدن خوب به قرار اگه. میشه خوب آره -

 . زد لب آروم صدای با دیدم رو گرفت شکل لبش روی که پوزخندی

 اشک آروم فقط روز چند این توی. نبود این روزمون و حال االن نداشتیم پول اگه هم ما: لیال

 . شده خیس چشمش فقط کرده نفرین نه زده، داد نه. ریخته

 کنهنمی کاریهیچ اون ولی کن؛ گریه بزن داد کن، گریه بلند صدای با میگن بهش اطرافیانش

 دکتر. کنهمی سکوت فقط وگرنه میده جوابی پرسنمی ازش وقتی زنهمی حرف زوربه حتی

 .کنید مشورت پزشکروان یه با بهتره گفتمی دیروز

 چیه؟ العملشونعکس اونا چی؟ خانوادش -

 باهامون احترام با همیشه مدت این. میان منطقی و خوب هایآدم ظاهربه خودش خانواده: لیال

 کنن،می برخورد کنایه با و زننمی زبونزخم فقط شوهرش خانواده از امان ولی کردند؛ برخورد

 ازش ولی نیست؛ امین علیه بر هیچی قانونی نظر از اینکه با. هستن دادوفریادی هایآدم

 اونا هایحرف بارآخرین. درآوردن هم رو دختر این پدر. پولن دنبال معلومه. کردن شکایت
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 خودشون کمیه هم اونا ایستاد جلوشون باراین برادرش. بکشه بیمارستان به کارش شد باعث

 نمیای؟ تو ببینمش، میرم من. نیستن برداردست بازم اما کردن؛ وجورجمع رو

 لیال به اشاره دستم با و گرفتم گوشم نزدیک رو گوشی شد دادنم جواب از مانع گوشیم صدای

 زوربه صاحبش که رو خط پشت شخص جواب دورتر قدم چند خودم و بشه وارد تا کردم

 .دادم رو بود کرده اسمش زمینه پس رو عکسش

**** 

 پروانه

 .اومدمی طرفمبه که دیدم لب به لبخندی با رو لیال و چرخوندم رو سرم در صدای با

 ؟ عزیزم خوبی جون،پروانه سالم: لیال

 .دادم رو جوابش بود محلی غلیظ لهجه به آمیخته که آروم صدای با

 . نشست تختم کنار صندلی تک روی

 !شدند مرخص هاتاتاقی هم اینکه مثل: لیال

 . رفتند هردوشون ظهر هاینزدیک آره -

 نمیشی؟ اذیت تنهایی نمیره؟ سر حوصلت -

 .شد آه شبیه که دادم بیرون رو نفسم و دادم بیمارستان تخت میله به تکیه رو سرم

 دلم اصالً. خونه توی شلوغیه مخصوصاً میاد بدم شلوغی از دارم، دوست رو سکوت نه -

 ...کنم تحمل تونمنمی برگردم؛ خونه به و بشم مرخص خوادنمی

 کردم؛ نگاهی شدمی نزدیک که مردی به الیٔ  سو ندادم، ادامه رو حرفم اتاق به کسی ورود با

 لیال صندلی پشت رو دستش ولی باشه؛ دکتر زدم حدس ایستاد تختم کنار توجهبی اون ولی

 . شد صورتم خیره و گذاشت

 .رسیده تازه تهران از هست کیانوش پسرعموم کنم،می معرفی: لیال

 کرد من به اشاره دست با و

 .هستن پروانه هم ایشون -
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 چیزهیچ دیگه و بود افتاده اتفاقی اومدنمی خوشم وآمدهارفت این از شدم، معذب و کالفه

 همون با شدم مجبور ولی بشه؛ زده حرف دربارش دوباره خواستنمی دلم. شدنمی جبران

 .کنم باز دهن هم باز لرزونم صدای و وحشتناکم لهجه

 مقصر پسرعموت حاال داد رخ ایحادثه یه. دونمنمی رو وآمدهارفت این دلیل واقعاً من ببینید -

 من شکایت و حرف به مملکت این تو البته که ندارم شکایتی منم و گذشته دیگه نبود، یا بود

 این دیگه روز چند. کنم می درک دارید وجدانعذاب. گذشته هرحالبه ولی نمیدن؛ اهمیتی

 قوی خیلی داروی زمان. بشه که امیدوارم یعنی میشه خوب منم حال میره، بین از هم حستون

 .میشه خوب زمان گذشت با هم من دل درد حتماً. کنهمی درمان رو روحی درد هر هست،

 و بود انداخته پایین رو سرش لیال. کردم پاک داشت، خفیفی لرزش که دستم با رو اشکم قطره

 . بود دوخته چشم تخت روی مالفه به زیادی اخم با پسرعموش

 درایستاده میون امین. برگشت اتاق باز در به تامونسه هر نگاه شنیدیم که داریبغض صدای با

 . بود

 خودم، مثل شعوریبی یه با کلکل یه سر من اگه. نیستم بگه قانون چند هر مقصرم من: امین

 خانوادت االن نداشت، رو ارزشش که دختری به خودم کردن ثابت برای و کردمنمی رو کار اون

 . بودند کنارت

 صالبت با و بودم کرده فراموش رو اسمش که مردی و لیال روبروی درست و اومد تختم کنار تا

 با ولی دوخت؛ پسرعموش به رو نگاهش ثانیه چند. ایستاد بود، دوخته چشم بهش جدی نگاه و

 .انداخت پایین رو سرش شرمندگی

 و بودند من دوستای از چندتا شهر بیرون ویالی بریم گذاشتیم قرار هابچه با روز اون: امین

 لج من با چرا دونمنمی که بود پسری یکیش که دوستاش از تاسه و رزا دخترمدوست طورهمین

 من برد اون اگه که کردیم بندیشرط که شد چی دونمنمی. انداختمی تیکه بهم هی و بود

 همیشه برای اون بردم من اگه و بدم بهش رو بودم خریده قبلش روز دو که آیفونم گوشی

 . کنه قطع رو رزا و من با ارتباطش
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 االغ من. باشه اون برنده رسید، زودتر کس هر و بذاریم کورس هم با شهر تا ویال از شد قرار

 گفتند لیال و آرام چی هر. کردم قبول بدم، نشون رزا به رو خودم و نیارم کم اینکه خاطربه هم

 .نازیدممی خیلی خودم فرمون دست به شدم، ماشین سوار و نکردم گوش

 بود هم هفته وسط چون اون؛ یا بودم جلو من یا بود خوب رو اول دقیقه10 بود دقیقه20 شهر تا

 سرعتمون دومون هر. شدیممی نزدیک داشتیم دیگه. روندممی راحت خیال با و بود خلوت جاده

 پرت حواسم لحظهیه زد زنگ گوشیم دادم گاز بیشتر منم که زد جلود ازم اون. بود آورسرسام

 افتاد بهش چشمم بوق صدای با و ندیدم رو روندمی الین تا دو وسط که روبرو از ماشینی. شد

 رو اون شدن هل هم فاصله اون از حتی و بودم شده هل بودیم هم روبروی درست دومون هر

 نبود؛ عمیق دره اینکه با افتاد دره توی که چرخوند رو فرمونش نزنه بهم اینکه برای و دیدم هم

 مخالف منم... همشون بودند نبسته ـمربند*کـ کدومهیچ و بود زیاد هم اونا سرعت چون ولی

 خودم و رفتم بیرون سریع ماشین از. زدم کوچیک کوه یه به که بودم چرخونده رو فرمون اون

 هم دقیقه چند به حتی اینا همه. زدم زنگ اورژانش به هم موقعهمون رسوندم بهشون رو

 ...چشمم جلوی تاشونچهار هر نیومد بر ازم کاری ولی نرسید؛

  امین کن بس -

 هم باز. کرد گریه لیال و من پای هم و گذاشت تمومنیمه رو حرفش امین مرد، بلند صدای با

 گریه ولی آورد؛ برام آبی و شد بلند زود لیال بکشم؛ نفس تونستممی سختیبه گرفت، نفسم

 . بخورم چیزی ذاشتنمی

 . کن خبر رو پرستار باش زود کیا. بخور رو آب این از کمیه و باش آروم برم قربونت: لیال

 بیرون سختیبه هم هنوز نفسم و کردمی خسخس مـنه*سیـ ولی خوردم؛ آب کمیه زوربه

 .اومدمی

**** 

 کیانوش

 بگی؟ چیزی خواهینمی: امین
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 هر رو خونه تا بیمارستان راه طول تمام. انداخت پایین رو سرش که کردم تیزی نگاه بهش

 تا زوربه و اومدیم بیرون اونجا از زد بهمون پرستار که تشری با بودیم، کرده سکوت تامونسه

 .نکنم امین نثار سیلی بودم داشته نگه رو خودم االن

 و بودند نشسته مبل روی لیال و آرام عمو،زن. کیه نبود مهم برام ولی شنیدم؛ رو خونه در صدای

 چه تو االن که دونستنمی خوب همشون. کردنمی نگاه رو طرفی کدوم هر حرفی هیچ بدون

 .بشم منفجر تا کمه کبریت یه فقط و وضعیتیم

 ...اصالً من خدابه: امین

 .نزن حرف امین، نزن حرف: رفت باال صدام

 .برگردوندم در طرفبه رو سرم ایلحظه ارس صدای با

 کردی؟ کارچی تو امین. اومدم اینجا اهواز از مستقیم شده؟ چی سالم: ارس

 بندیشرط سالته، 22 ای؟بچه تو مگه امین آورده؟ بدبخت خانواده یه سر بالیی چه بپرس -

 از شد عایدت چی بگو. ندارند ارزش که کسایی برای کی، برای اونم چیه کنیکم رو آخه، چیه

 دختر اون. بودند بچه دوتاش که خاک زیر آدم نفر چهار فرستادن جز مسخره، بندیشرط این

 .برسه دادت به که مهم دخترِ اون کجاست حاال اصالً بود؟ مهم برات چقدر مگه

 ابروه، چشمت باال گفتیمی تا بود مشکش دم اشکش اولم از پسر این لرزید، هاششونه

 .بودن کرده لوسش همه. شدمی پر زود چشماش

 براش بگه کاری هر کنم،می رو پروانه نوکری خودم کردم، اشتباه کردم، غلط دونممی: امین

 ...پناهش و پشت شممی خودم رومیدم، چهارتاشون هر دیه. کنممی

 .موند ناتموم حرفش دادم صدای با

. کُشتی کاریندونم با رو هاشبچه دوتا رو، شوهرش رو، پدرش تو میگی؛ چی بفهم امین -

 میشه جبران پول با مرده؟ شبچه که مادره یه اون فهمیمی. بدی پول بهش خوایمی االن

 دلش؟ زخم

 بیشتر هاششونه لرزش و انداخت پایین بیشتر رو سرش امین. شد بلند عموزن گریه صدای

 .نشست مبل اولین روی و کشید موهاش به دستی کالفگی با ارس. شد
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 .نمیشه درست چیزی فریادها و داد این با افتاده که اتفاقی حاال -

 مثل بود آرام این ولی کردم؛ بهش ایبُرنده نگاه و برگشتم طرفش به آرامآرومِ صدای با

 شده آرام بعد به اتفاق اون از. نداشت اثر روش کسی نگاه و فریاد و داد آرامش، از پر اسمش

 .خانواده فرد ترینآرام بود،

 جبران رو اشتباهش این هم کاریهیچ و نیست شکی کرد اشتباه امین که این در کیا، ببین: آرام

 به افراد اون برگردون برای کسی دست از دیگه شده تموم و افتاده اتفاق این ولی کنه؛نمی

 .بذاریم خانواده این زنده افراد روی رو تمرکزمون و کمک بهتره پس برنمیاد؛ کاری زندگی

 .دادمی جواب همیشه آرام کارهای راه شدم، حرفاش ادامه منتظر و نشستم ارس کنار مبل، روی

 !داری؟ ذهنت تو فکری: ارس

 توی حدیثوحرف سری یه من اوم. جلو بریم احتیاط با باید ولی هست؛ چیزهایی یه آره: آرام

 اوضاع فهمیدم که طوراون. شنیدم شوهرش و پروانه زندگی درباره هاشون،عزاداری مراسمات

 حتی ـطشون؛*روابـ جمله از زندگیشون، دیگه مسائل چه مالی، چه. نبود خوب اصالً زندگیشون

 پروانه. کنند اقدام تونستندنمی بوده وسط بچه دوتا پای چون ولی بوده؛ هم طالق هایزمزمه

 هم، پیش سال یه داده،می ادامه رو زندگیش خودش یخانواده هایکمک و هابچه خاطربه هم

 بابای خونه زیرین طبقه به کنن مکان نقل میشن مجبور هم اینا و میشه ورشکست شوهرش

 .کنهمی پیدا ادامه مشکالتشون بازم خب ولی پروانه؛

 .داد ادامه لیال

 اگه. کنند وصلت هم با تونستند چطور اینه تعجبم من متفاوته خیلی دوخانواده فرهنگ کالً: لیال

 از من حتی بیچاره، پری حال به وای بودهمی شونبقیه و پدرشوهرش مثل هم پروانه شوهر

 .شد راحت پروانه: گفتمی که شنیدم آشناهاشون از یکی

 اون سخته، حال هر در مرگ اینجوری، نگو -: گفت کرد،می پاک رو اشکش که حالی در عموزن

 هرحالبه ولی نبوده؛ خوب هم شوهره فرض بر حاال. داده دست از عزیزاشو از چهارتا دختر

 .بده صبر بهش خدا سخته؛ خیلی بچه دادن دست از دلش برای بمیرم. بوده شوهرش
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 پای به دروغش و راست دیگه؛ گیممی داریم رو شنیدیم که چیزهایی هم ما جونزری: لیال

 .خودشون

 :گفتم کالفگی با

 داره؟ ما به ربطی چه حرفا این خب -

 .کشید بورش و صاف موهای روی دستی آرام

 به بده رو هاشبچه و شوهر دیه پس کنه؛ کمکش خوادنمی امین مگه اینه، نظرم من: آرام

 زندگی یه تونهمی پول این با. گیرهمی رو حقش نیست سرش هم منتی طوریاین پروانه،

 فکر ولی بشه؛ هم پدرش انحصارورثه قراره درسته. کنه درست خودش برای وحسابیدرست

 پسر عنوانبه هم مادرش فهمیدم من که طوراین. بیاد گیرش زیادی چیزی پول اون از نکنم

 براش زیادی چیزی دختره، تاسه و پسر دوتا طوریاین اینه؛ پدرش وصیت ببره، ارث قراره

 .مونهنمی

 !شنیدید هم چیزهایی چه شما ماشاءاهلل: گفت نیشخند با ارس

 با موافقم آرام فکر با من. میشه وبدلرد بینشون راحت حرفا این و سنتین خانوادشون: لیال

 رو هم کسی منت که هست پری برای کار بهترین رسید گوشم به پیش روز سه-دو که چیزی

 .کنه درسته خوبی زندگی خودش برای بتونه و نباشه سرش

 ! شنیدی؟ چی باز: ارس

  

 .رفت همراهم، همیشه ارسِ به ایغرهچشم لیال

 گرفته طالق هم تازه اتفاقاً که برادرشوهرش برای رو پروانه مغول قوم اون اینکه مثل: لیال

 .گرفتن درنظر

 : گفت غیظ با امین

 .کردن غلط -

 شده بلند روش از شتاب با که مبلی روی دوباره و آورد پایین کمیه رو صداش من تیز نگاه با

 .نشست بود،
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 .بکنن رو کاراین دختر اون با ذارمنمی من ولی نکنید؛ نگاه بهم طوریاین: امین

 .گذاشتم ارس پشت مبلِ روی رو دستم و انداختم پا رو پا

 دونیمی کجا از ثانیاً اوالً، این بکنی؟ خواهیمی کاری همچین که کارشیچی تو وقتاون -

 .راضیه هم خودش شاید بکنه؟ مخالفت باهاش خانمتون پروانه

 که چندباری این. بافرهنگیه و منطقی آدم خیلی خانمه، خیلی پروانه داداش، میگی چی: امین

 زن االن بیاد بعد بگیره طالق خواستمی اون. میاد بدش خانواده اون از معلومه کامالً دیدمش

 !میشه؟ مگه بشه؟ برادره

. اوناست سوای اخالقش کالً نیست، خانواده اون با اصالً پروانه دل میگه، راست امین آره: آرام

 این از ترمهم من نظربه. ندیدم ازش ناشایست حرف یا حرکت یه ولی داره؛داغ اینکه با

 باشن؛ چیزا این فکر به که نیستن حالی تو خودش خانواده. ستپروانه روحی وضعیت مسائل،

 عزیز هم خودمون ماها. نیست عادی اصال این و ساکته خیلی داره؛ احتیاج کمک به پروانه ولی

 حرف محمد با بشه اگه کردم فکر من. کشهمی عذابی چه داره دونیممی االن دادیم دست از

 .میشه خوب خیلی براش بزنه

 معلوم چیزی صداش و صورتش تو ولی دیدم؛ آورد رو محمد اسم که وقتی رو دستاش لرزش

 محمد از زدن حرف هربار با دونستممی من اما بود؛ هم قبل از ترمتین و آروم لحنش حتی نبود،

 :گفتم بردارم ازش چشم اینکه بدون. گذرهمی دلش تو چی

 .رفت آلمان به ماه یه برای اومدم،می اینجا داشتم من وقتی محمد -

 .شد مسلط خودش به زود خیلی ولی افتاد؛ چشماش تو که برقی و دیدم رو پلکش پرش

 .باشیم دیگه دکتر یه فکر به بهتره پس: آرام

 :گفتم خباثت با

 حرف پروانه با اینا و تلفن با تونست اگه اونجاست وقتی تا فعالً. زنممی حرف باهاش من -

 باشه هرچی بگو، بزن زنگ بهش خودت اصالً یا کنه ویزیتش بتونه و برگرده که موقعی تا بزنه،

 .دونیمی بهتر رو پروانه احوال و حال تو
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 کنار خودش با باید اون. شناختیممی رو هم اینا از بیشتر آرام و من. کرد نگاه بهم ـرگی*خیـ با

 خوب رو من هم آرام. نره آب دلش بند طوریاین شنونهمی یا میگه رو اسمش هربار که بیاد

 :گفت که شناختمی

 .زنممی زنگ بهش خودم باشه: آرام

 .شنیدم گوشم زیر رو ارس زمزمه

 .نکن اذیت رو من خواهر این قدراین: ارس

 .میشه محسوب منم خواهر عالیجناب خواهر -

 .داد تکون رو سرش لبخند با که فرستادم باال براش رو ابروم یه

 دیه هم شوهرش خانواده مطمئناً بدید دیه بخوایید اگه کنید؟ کارچی خوایدمی حاال: عموزن

 .رسهنمی زیادی چیز زن اون به بازم طوریاین و گیرندمی

 :گفت سردیخون لحن با و انداخت پا روی پا هم ارس باراین

 .نفهمند اونا که دیممی رو دیه طوری هم ما خب: ارس

 :گفتم بودم مادرم جای که جونزری به لبخند با منم

 بلده اون کنه؛ حل رو چیزهمه اینجا بیاد میگم رو قادری میشه، حل چیزا این نباشید نگران -

 .کنه کارچی

 .کنیم استفاده جاها بعضی تو ازش باید هاکشیممی یدک رو میالنی اسم ناسالمتی: لیال

 .کرد حوالم چشمکی که زدم لیال حقبه حرف این به کجی لبخند

  بزنیم؟ پروانه خانواده به سریه نیست بهتر گممی: ارس

  

 *** 

 پروانه

 آبت روز هر که تو مثل خمیده، تو مثل برگ، و شاخبی تو مثل خشک، تو مثل تو، مثل شدم منم

 و من زندگی قصه چقدر. زنده آدم یه بشم که میدن غذا و آب روز هر منم به بشی، سبز تا میدن

 .مُردم جدید سال اومدن با من و نشدی زنده جدید سال اومدن با تو شده، شبیه تو
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 رو سرش که دیدم رو لیال برگشتم در طرفبه و کردم پاک رو اشکام خورد در به که ایتقه با

 .بود کرده داخل

 هست؟ اجازه جونپری سالم: لیال

 .زدم روبروم پرشورونشاط دختر به جونیکم لبخند

 .اومدی خوش. عزیزم تو بیا -

 .ایستاد بود سبزی فضای روبروش که باز یپنجره به رو کنارم کردیم، ـوسی*روبـ باهم

 شدم؟ مزاحم کردی؟می کارچی داشتی: لیال

 هم شبیه زندگیمون قصه. زدممی حرف روبروم خشک درخت با داشتم هیچی مراحمی، نه -

 .ریخت وپرشکرک و شد خشک من مثل اونم. شده

 عزیزم نه دردیم،بی مرفه ما نکن فکر. گذرهمی سیاه روزهای این همه جون،پری گذرهمی: لیال

 فعالً. کنممی تعریف برات روز یه. روبروته که اینی شدیم و گذشت زندگیمون طوفان هم ما

 .اومدن تو دیدن به ایجمعه زیبای غروب این در میالنی خانواده که بریم

 مبل رو احوالپرسی و سالم بعد. رفتم پذیرایی به لیال همراه به و کردم تنم مانتویی و شال

 .دادم گوش بقیه هایحرف به و نشستم نفرهتک

 دعوا هم با همیشه و بود من پوریای همسن که علیداداش ساله4 پسر عطا به خیره نگاهم

 رنگهم موهای با عسلی روشن هایچشم بود، کی شبیه پوریا نفهمیدم وقتهیچ. بود داشتن،

 از تربزرگ خواهر شبیه که مساله7 یپونه برعکس دقیقاً که روشنش پوست رنگ و چشماش

 همیشه من و بود سبزه که پوستش رنگ و سیاه ـت*لخـ موهای چشمان،. بود خودم

 سفیدم من سیاهید، خودتون که گفتمی داد با اونم و ایسوخته سیاه که ذاشتممی سرشسربه

: گفتممی خنده با من و سفیده کی ببین گفتمی و ذاشتمی دستم کنار رو دستش اومدمی و

 «.من»

 و ریز مشکالت قدراین. نیستم هابچه برای خوبی مادر که کردممی سرزنش خودمو همیشه

 حوصله و خراب اعصابم و بودم سردرد همیشه که داشتم سعید با شدیدی اختالفات و درشت
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 که هایودلیدق و بودند بدم اخالق بالی سپر که بودند هابچه این و نداشتم کاریهیچ

 .شدمی خالی هابچه سر ناخودآگاه کنم، خالی پدرشون سر تونستمنمی

 :کردم زمزمه زیرلب

 سرم کنید، ولم ندارم حوصله بگه همیشه که نیست مادری دیگه! نه؟ شدید راحت دستم از -

 مادری دیگه پونه. بکشه داد سرتون که نیست کسی دیگه بردارید، سرم از دست کنهمی درد

 دیگه خوشگلم پوریای نوشتی، امالیی چه این کن، درست رو خطتتدست بگه بهت که نیست

. نکن کثیف رو لباست نکن، شلوغ نکن، گریه بشین، سرجات ساکت بگه که نیست مادری

 .نیست بدتون مادر دیگه بخوابید راحت

 ... مبادا پیشتونه، پدربزرگ و بابا که تنگ جای اون تاریکی از بترسید مبادا

 .جانپری پری، پروانه، -

 نگران همه دیدم و اومدم خودم به گفتمی رو اسمم که صدایی و دادمی تکونم که دستی با

 .دوختند من به چشم

 دورتر کمی مردها و بودند ایستاده پیشم نگران آرام و لیال و کردندمی گریه خانم زری و مامان

 .بودن گرمنظاره نگران

 :گفت لرزونی صدای با کردم نگاه گرفت قرار علی، زن فاطمه، وسیلهبه جلوم که لیوانی به

 .کنهمی بهتر رو حالت شیرینه بخور؛ این از کمیه -

 .داشتم نگه دستم تو طورهمین و نوشیدم ایجرعه و گرفتم رو لیوان لرزونم دست با

 تو رو دستم یکی اون و نشست پام جلوی و کرد پاک رو خیسم صورت کاغذیدستمال با لیال

 .کرد ـوازش*نـ آروم و گرفت دستش

 بازم تا داشت نگه لبم نزدیک دوباره و گرفت دستم از رو لیوان و نشست مبل لبه کنارم آرام

 دیگه. زدمی تند قلبم و داشت درد. گذاشتم قلبم نزدیک مـنه*سیـ روی رو دستم. بخورم

 شروع قلب تپش همراه درد شدممی جوریاین هروقت کردممی عادت درد این به داشتم

 شال زیر از رو سیاهم بلوز یقه کمیه کردم سعی دستم با گرفتمی رو نفسم راه و شدمی

 .بکشم نفس بتونم بلکه نچسبه گلوم به تا بکشم ترپایین
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 :پرسید نگرانی با و فهمید رو حالم آرام

 کنه؟می درد قلبت -

 :گفتم ضعیفی صدای با

 نفسم ذارهنمی چیزی یه انگار و زنهمی تند قلبم کنه،می درد مـنه*سیـ قفسم دونمنمی -

 .گیرهمی رو وجودم همه گرمایی یه بیاد، بیرون راحت

 کیانوش اسم که شنیدم و کردند نگاه دیگه بهم زمانهم و شد ترنگران چشماشون دوشون هر

 .داد که توضیح بهش رو حالم لیال. زدند صدا رو

 گرفت رو نبضم دکتره، دونستمنمی کردم تعجب گرفت رو دستم. ایستاد کنارمون و شد بلند

 : گفت ثانیه چند از بعد

 .زیاده ضربانش -

 .بیمارستان بریم بپوش رو لباست: علی

 نگرانش میره باال مامان فشار باز االن. شدم طوراین هم قبالً میشم خوب االن. نیست چیزی -

 .نکنید

 :گفت علی به رو و داد تکون سری کیانوش

 دارادامه اگه ولی هست؛ روانیش و روحی وضعیت خاطربه نرماله حالش جایی یه تا: کیانوش

 دارید؟ پراپروانول قرص. کنه ویزیت متخصص یه باید حتماً شد

 .خورهنمی پری ولی داد؛ پیش روز چند دکتر هست آره: فاطمه

 .بیاریدش لطفاً: کیانوش

 .کرد من به رو و

 هم کنهمی نرمال رو قلبت ضربان هم بخوری میشه، جوریاین حالت که مواقعی بهتره -

 .کنهمی کم حدی تا رو استرست

 .شد زده خونه زنگ که بخورم رو قرص خواستممی

 :گفت درهم چهره با علی

 .اومدن اینا باز -
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**** 

 این همه مثل راهه، تو جنگی که کردممی حس من و بود پدریم خونه پذیرایی تو بدی سکوت

 فرق باراین اینکه مثل ولی رفتند؛می و گرفتندمی بازی به رو ما اعصاب موندنمی که ماه یه

 میالنی خانواده وجود با ترسوندمی منو این و بود قبل از ترخصمانه نگاهاشون. کردمی

 .بره آبرومون و بیاد پیش جدلی و بحث تمخواسنمی

 مقصر هم باز کردندمی برخورد هم با هم ماشین دوتا اگه حتی دونستم،نمی مقصر رو امین من

 فرد هیچ مطمئناً و بشره هایساخته ترینخطرناک جز موتور و ماشین گفتممی همیشه. نبود

 رعایت با کمیه میشه فقط و غیرعمده میشه تصادفی اگه و زنهنمی کسی به عمد از باوجدانی،

 دنبال به فقط خانواده این دونستممی االن و گرفت رو تصادفات احتمال از کمی قوانین کردن

 .نمیشن آروم نریزن رو خودشون زهر تا و پولن دنبال و خودشون هایعقده کردن خالی

 و گیریدمی مهمونی شخانواده و قاتلش با شما وقتاون و خوابیده خاک زیر من بیچاره پسر -

 : داد ادامه ایزننده لحن با بود،می پدرم جای باید که پدرشوهری این من، به رو

 !آره؟ بریزی هم رو دارپول یه با بتونی تو که بمیرن هابچه و سعید بود خدات از -

 .شد گرد وقاحتش از چشمام

 :گفت عصبی علی

 .دارید نگه رو خودتون احترام و بکنید رو سالتون و سن رعایت -

 .شد بلند دادش صدای علی حرف با

 اگه. بینیممی داریم خودمون چشم با میشه؟ حالیتون احترام شما مگه علی؟ احترامی چه -

 هر. بمونه زمین رو هامنوه و پسرم خون ذاشتیدنمی و کردیدمی شکایت ازشون که نبود راست

 .هست خبری یه حتماً پس شمان خونه روز

 .پدرشوهرم سمتبه کرد رو محکم و جدی صدای با کیانوش

 حکم مورد این در دادگاه و کردید هم شکایت که هستید شما پسرتون دمولی اوالً: کیانوش

 خودشون پدر برای فقط علی آقا ثانیاً. چیه حکمش معلومه هم االن همین از هرچند میده،

 وقت کردن تلف جز شکایت با دونندمی که هستند فهمیده قدراین ولی کنن؛ شکایت تونندمی
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 ولی کنه؛ ادعا تونهمی خانم پروانه فقط هابچه برای ثالثاً. نمیشه عایدشون چیزی خودشون

 سرعت رابعاً اما باشهو آدم خود بچه جایگزین تونهنمی چیزهیچ دوننمی و مادرن یه ایشون

 این و نیست تا70 از بیشتر کشش که ایجاده توی قضا از اونم بود، 110 پسرتون ماشین

 خیلی و کردندنمی حرکت خودشون الین تو قضا از هم باز و میشه محسوب تخلف یه خودش

 که افسری رو اینا همه. بکنیم این از ترخراب رو هاخانم حال نیست الزم که دیگه چیزهای

 برای فقط اینجاییم هم اگر و نداریم تقصیری هیچ ما و کرده ییدٔ  تا بود اومده سرصحنه

 صاحبخونه اگه و داده دست از رو عزیزاش از چهارتا که هست ایخانواده دادن داریدل

 .شیمنمی مزاحمشون ما ببینن رو ما که نخواد دلشون

 بود معلوم کامل که حالی در لحظه چند بعد بازم اما شد؛ کور همشون نطق غرا، سخنرانیِ این با

 :گفت و مامان به کرد رو کشیدند عقب

 عروسمون اومدیم ما. هستیم قانون تابع ما و میده دادگاه رو حکم. نیومدیم حرفا این برای ما -

 برند و بشه خونده حمید با عقدش بعد بمونه؛ ما خونه بگذره عدّه و چهلم که موقعی تا ببریم رو

 . بیفته دیگه کس دست ناموسم خوادنمی دلم من و ماست برای پروانه. زندگیشون و خونه سر

  

 حس رو بدنم لرزش زنه،می مـنه*سیـ از بیرون قلبم کردممی حس. بست یخ تنم تمام

 .بتپه کمتر و بشه کم فشارش از کمیه بلکه تا گذاشتم قلبم روی رو دستم. کردممی

 .ترسیدممی ازش کردم، نگاه مامان به. دیدم چشمم گوشه از رو لیال نگران نگاه

 عروس دیگه و بمیرم بودم حاضر من ولی عادی؛ براشون چیزا این و بود قدیمی مامان افکار

 .نشم خانواده این

 :گفتم رو حرفم صدام وحشتناک لرزش با و میاد بیرون چاه ته از انگار که صدایی با

 فکر ازدواج به روز یه هم اگر و ندارم مجدد ازدواج قصد منم و مُرد پیش ماه یه من شوهر -

 داییِ اینکه جزبه فامیلی نسبتی هیچ شما و من االنم نیست، من هایگزینه تو پسرتون کردم

 بعد به این از نیست الزم دیگه پس نیست؛ دیگه اونم که نداریم هستید بیامررزم خدا پدر

 .باشیم داشته هم وآمدیرفت
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 :گفتم بهش و کردم بلند رو دستم شدمی گفته تشر با که مامان طرف از اسمم شنیدن با

 و مردم بارها سال ده این. کافیه برام کردم ازدواج بابا و تو حرف به پیش سال 10 که همون -

 .دیدید رو من مشکالت از قسمتی فقط شما. شدم زنده

 یه حتی شدم،نمی داربچه زودی اون به اگر و کردم پنهان شما از رو بود خصوصی که مسائلی

 برام دیگه چون کشم؛می رو خودم کنی مجبورم بخوای باز اگه ولی کردم؛نمی تحمل هم روز

 .نداری هم دختری دیگه که وقته اون و نیست مهم کردن زندگی

 خواهر باراین دوباره باز ولی نگفت؛ چیزی دیگه و انداخت پایین رو سرش حرفم این با مامان

 .کرد زدن حرف به شروع سعید

 ولی کنیم؛ لطف بهت خواستیممی ما. چیزی نه داری، ایقیافه نه هستی؟ کی کردی فکر -

 مردان به دستش با و] بشی اینا امثال ـواب*ـرخـ*زیـ بری بهتره همون. نداری رو لیاقتش

 بودی هم سعید با وقتی معلوم کجا از ای،کارهاین بود معلوم اولم از.[ کرد اشاره میالنی خانواده

 .بود کفشت به ریگی حتماً پس نبود؛ کسهیچ شبیه که هم پوریا باشی؟ نکرده کارا این از

 زدم بهش محکمی سیلی و رفتم طرفش به و شدم بلند سرعتبه گرفتم آتیش حرفش این با

 .گرفت درد خودم دست که

 ...اون و خودتی ـرزه*هـ -

 .خوردم رو حرفم بقیه و بزنم حرفی کوتاه دنیا این از دستش که کسی سرپست نخواستم

 به« !زدی منو تو»: گفتمی که سعیده داد با اما بودند؛ مونده مات همه یهویم کار خاطربه

 .اومدند خودشون

 حمید مقابل علی که دیدم و کشوند خودش پشت منو دستی که آورد یورش طرفم به حمید

 پشتش منو و بود ایستاده جلوم که بود ارس کردم نگاه بود گرفته رو بازوم که دستی به ایستاد

 .بود داشته نگه

 که بود گرفته رو بازوش کیانوش و زنهمی داد سرشون علی که دیدممی و بود شده بلند صداها

 .نره جلوتر

 .ایستاد علی طرفاون و کرد ول منو ارس
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 .دادنمی آب بهش داشتند خانم زری و فاطمه و بود شده بد حالش که مامان

 تا کردم باز رو شال و آوردم باال رو دستم. شنیدمنمی رو چیزی ولی دید؛می رو چیزهمه چشمام

 .بود شده بیشتر مـنه*سیـ قفسه درد. بکشم نفس بتونم

 زد؛می حرف که دیدم رو امین نگران چشمای که برگردوندم رو سرمو دادمی تکونم داشت یکی

 .شنیدمنمی من ولی

 .بایستم تونستمنمی دیگه لرزیدمی داشت پاهام ساق پشت

 آرام. نشوندم زمین روی خودش همراه و گرفت ـمرم*کـ دور رو دستش شد، متوجه امین

 .بخورم چیزی تونستمنمی و خوردمی بهم دندونام بده؛ آب بهم کردمی سعی

 .داره نگهم محکم داشت سعی لیال که قدراون لرزید،می هم بدنم

 تا بردم یقم به رو دستم. بودم شده کر کنم فکر شنیدم،نمی من ولی زدند؛می حرف سرم باالی

 دوباره خورد صورتم به که ایضربه با. شد بسته چشمام شدنمی ولی بکشم؛ نفس بتونم بلکه

 .کردم بازشون

 .صورتم رو زدمی آروم که بود ارس یا بود کیانوش دیدم،می تار

 زمین از کردم حس که شدمی بسته داشت چشمام. شدمی باالوپایین سخت مـنه*سیـ قفسه

 .نفهمیدم چیزی دیگه و برهمی منو داره عجله با یکی و شدم کنده

*** 

 !پوریا. هامیشه زخم دوباره زانوت زمین خوریمی مامان؛ ندو پوریا -

 .کردن بازی مشغول و بود خودش کار تو سرش کردنمی گوش اصالً

 .نشو آب نزدیک مامان پونه -

 و کوتاه درختای با سرسبزی جای یه کردم نگاهی اطرافم به. کرد نگاه بهم لبخند با و برگشت

 عجیبی جای. بود هم آب از پر ولی کوچیک رود یه. بودن مشخص مسیر یه تو همشون که بلند

 .نیومد یادم چیزی آوردم فشار مغزم به هرچی ولی دیدم؛ رو اینجا قبالً کردممی حس بود

 داد و دویدم طرفشونبه. رفتند آب توی دوشون هر دیدم که برگشتم هابچه طرف به دوباره

 :زدم
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 سرما سرده هم آب خطرناکه، بیرون بیاید زود! کنیدمی کارچی اونجا شما پوریا پونه، -

 .خوریدمی

 :گفت پونه. برگشتند طرفمبه لب به لبخند دوشون هر

 .کن نگاه بریم، باید منتظرمونه بابا مامان، -

 . کرد اشاره رود طرف اون به دستش با و

 .کنهمی نگاه هابچه و من به خنده با و کرده ـل*بغـ رو هاشدست که دیدم رو سعید

 :گفتم ناباوری با

 تونمنمی سردمه منم ماشین تو بریم برگردید خوردن،می سرما هابچه کنی،می کارچی سعید -

 .بایستم دیگه

 :شد نگران شچهره

 نباش هابچه نگران. هستیم راهی و شده تموم ما فرصت بریم باید ما نمون، اینجا برو پری -

 رو هست گردنم به که هاییحق. بکشم عذاب اونجا نذار ببخش، منو پری فقط. خوبه جاشون

 .ندارم راحتی اونجا وگرنه کن ادعا

 :شنیدم رو پدرم صدای

 .بریم باید شده دیر دیگه بیاید هابچه سعید، -

 دراز سمتشونبه و آوردم باال زوربه دستمو نشستم، آب لب زانو دو روی و شد سست پاهام

 سرازیر که هاییاشک موندم من و رفتند و دادند تکون رو دستشون لبخند با اونا ولی کردم؛

 . نبود کسهیچ ولی زدم؛ صدا رو هاشوناسم زیرلب. شدند

 کنی؟می گریه چرا بیداری؟ جانپروانه پروانه، -

. نداشتم رو چشمام کردن باز و زدن حرف توان و شنیدممی اما فهمیدم؛نمی رو بود کی صدای

 :گفت باز صدا. شدمی شدنشون باز مانع و بود چشمام روی سنگین چیزی یه انگار

 .شده جوریاین که هست هفته یه االن نمیاد؟ بهوش چرا دکتر آقای -
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 به توجه با و خوابه االن. کمش خون فشار جزبه البته. خوبه حیاتیش عالئم نیست بیهوش -

 رو صدامون هست احتمالش حتی. بیداریه و خواب حالت کمیه شده، داده مدت این که داروهای

 .بشه بیدار نخواد دلش داره که روحی بد شرایط خاطربه و بشنوه هم

 .اومدمی اشک هم چشماش از آره -

 هم جسمش حتی و نیست خوب اصالً روحیشون شرایط میگم هم باز گفتم، هم قبالً من ببینید -

. بشه مشورت پزشکروان با حتماً کنممی کیدٔ  تا. کرده بدتر هم عصبی حمله این. شده ضعیف

. بدید تغییر رو زندگیش و شهر محل مدت یه تونیدمی اگه هستید، برادرشون شما حامدی آقای

 .نیست خوب براشون اصالً موندن اینجا

 که بودند افرادی. بود تار برام جاهمه شد؛ باز متریمیلی که کنم باز رو چشمم کردممی تالش

 خواستمی دلم. اومدمی خوابم. زدندمی حرف هم با داشتند و هستند کی دادمنمی تشخیص

 با که بازه چشمم که بده تشخیص تونست کنم فکر و شد نزدیک بهم یکی. پیشمن کیا ببینم

 :گفت شوق

 میگم؟ چی شنویمی پروانه. خوب دختر شدی بیدار -

 که شدند نزدیک بهم هم دیگه نفر چند دادم تکون سرمو و نشد ولی بزنم؛ حرفی کردم سعی

 .بود شده فلج بدنم همه انگار. کنم نگاهشون و برگردونم رو سرم نتونستم من

 بیارم؟ برات خوایمی چیزی جانپروانه -

 .بشه خارج دهنم از صدایی تا کردم جمع رو توان همه. بدم تشخیص رو امین صدای تونستم

 مه... سر... س -

 !سردته؟ چی؟: امین

 .دادم تکون رو سرم

 .سردشه بیاری؛ گیر پتو تونیمی ببین لیال: امین

 .شنیدم رو رفت عجله با که پایی صدای

 .میشی گرم میاره پتو لیال االن: امین
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 منم خواستمی دلم و بود یادم چیزهمه. نبود خودم دست. شد سرازیر اشکام باز ناخودآگاه

 .بود شده تموم من برای زندگی. بودم رفته

 بشه؟ خوب لتحا تا کنم کارچی برات بگو کنه؟می درد جاییت جان؟پروانه شده چی: امین

 ! ببر... ب.... اینجا از رو... من... من -

  

****** 

 کیانوش

 با و کردم روبروم مانیتور وارد رو ارقام آخرین و گفتم بفرماییدی خورد در به که ایتقه با

 مدیریتم میز روبروی مبل روی و شد وارد لبخند با ارس. دادم تکیه بلندم صندلی به خستگی

 .نشست

 میای؟ نظربه خسته چیه: ارس

 .هاسحساب این تو سرم صبحم از بخوابم نتونستم دیشب آره -

 :گفت ایطرفهیه لبخند با

 بخوابی؟ نذاشتن یا بخوابی نتونستی: ارس

 .کنه رویزیاده من پیش زیاد نداره جرئت کسی که دونیمی. بابا ببند -

 .میشن موش مثل مقابلت همه که داری کجا از رو جذبه این تو دونمنمی اصالً. دونممی آرهآره -

 .زدم طرفهیه لبخند یه خودش مثل منم

 .دیگه اینیم ما خب -

 .نکبت یخودشیفته: ارس

 .شد بلند خندم صدای که گفت چندش با اینو

 اومدی؟ چی برای خوای؟می چی حاال -

 .ببینم رو ماهت روی بودم اومده: ارس

 چون کنه؛ کلکل باهام تونستنمی کسهیچ. اومد کش بیشتر لبام. رفت بهم ایغرهچشم و

 .خوردندمی شکست خودشون آخرش
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 .نشه دردسر برامون پروژه این نگرام؛ من کیا شوخی، از جدا: ارس

 تصویرم. ایستادم بود گرفته رو میزم چپ سمت دیوار نصف که قدتمام پنچره کنار و شدم بلند

 هایبازی و ورزش مدیون که ورزیده هیکل و بلند قدی با مَردی. افتاد پنجره شیشه روی

 .بود کرد،می که بستکالی

 رسمی لباس شرکت برای همیشه. بودم پوشیده ایپارچه مشکی شلوار و ایسرمه پیراهن

 یا پیراهن و جین شرکت توی نداشت اجازه کسهیچ بود همین شرکت قانون. پوشیدممی

 پورهپاره هایجین و نمابدن مانتوهای نداشتند حق هم هاخانم و بپوشه آستیننیم تیشرت

 .بپوشند

 تنوع گفتمی. کرد مخالفت ارس که بشه دوخته شکل یه یونیفرم هاخانم برای خواستممی

 .باشن راحت بذار مهمه؛ ماخانه برای

 توش که ببینم تونستممی رو شبم رنگ به هایچشم گذاشتم شیشه روی رو راستم دست

 .کشیدم امقلمی ببینی و مبرجسته کمی لبِ گوشه روی رو چپم دست. زنهمی موج نگرانی

 !رفتی؟ فکر تو شد چی: ارس

 شیشه به و چرخیدم. کشیدم کنه غروب خواستمی که پام زیر شلوغ شهر و خودم از چشم

 .دادم تکیه

 ولی بره؛ آب زیرش که بخوابه جایی نیست آدمی منصوری دونممی نگرانم؛ خودمم راستش -

 بسپر هابچه به. کردیممی زیادی ضرر وگرنه برداریم رو پروژه این بودیم مجبور. نیست ایچاره

 .بذاره خودش از ردی دونممی بعید. بفهمیم بتونیم داشت اینقشه اگه که باشند مواظبش

 .کنممی کاریش یه خودم رو اینجا. باشه کارخونه به حواست بیشتر تو

 تو بریم ما از یکی بهتره. جنبهمی خیلی شرکتش منشی سروگوش دارم، بهتری فکر من: ارس

 .نخش

 .دادم باال رو ابروهام از یکی

 از. ندارم رو آیدا داد و جیغ حوصله من نخش تو برو خودت جنبه،می بیشتر که تو سروگوش -

 .درمیاره زود رو قضیه وتویته فضوله بس
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 .کرد بلندی خنده

 .بعیده ازت که ذلیلزن شدی که نگو: ارس

 .رفتم خندش به ایغرهچشم

 نخوام اگه پس هست؛ هاموناسم پشت نامزد لقب باشه هرچی میاد خوشم ازش ولی خیر؛نه -

 .کنم ـانت*خیـ هم خودمم نباید ببینم ـانت*خیـ

 .شد بلند

 امکان که سراغش فرستممی رو جوندکی نشد اگه نخش، تو میرم خودم. تسلیم ما آقا: ارس

 .بگه نه بهش نداره

 .برداشتم شیشه از رو متکیه و دادم تکون رو سرم

 نه؟ یا خونه میری ای؟کارهچی -

 . سراغش میرم دارم موریتٔ  ما دیگه نه: ارس

 و گذاشت خداحافظی نشانه به سرش کنار رو انگشتش از دوتا و کرد من حواله چشمکی

 .رفت در طرفبه

 خبر؟ چه هابچه و جونزری از راستی. کرد نمیشه کاری خرابه، ذاتت -

 .چرخید طرفمبه کمیه و ایستاد در کنار

 .میان دیگه روز سه-دو کنم فکر. دونیمی خودت که همونایی نیست خاصی خبر: ارس

 .خداحافظ دیگه برو. اکی -

 ماشین سوار. زدم بیرون طبقم شش صادرات واردات شرکت از و کردم جمع رو وسایلم منم

 حال که وقتی به رفت فکرم و کردم روشن رو ماشین ضبط. روندم مقصدم طرفبه و شدم

 .شد بد پروانه

 چشماش مردمک. داده دست عصبی حمله بهش که فهمیدم دیدم، رو بدنش لرزش وقتی

 لحظهیه. شد بدتر پروانه دیدن با هم مادرش حال طرفی از کنه، سکته ترسیدم بود نامیزان

 بیمارستان نزدیک به و گرفتم ـلش*بغـ نکردم صبر دیگه کنن کارچی که شدن سردرگم همه

 .رسوندیمش
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 دقیقه چند اگر بود گفته دکتر و بود داده دست بهش عصبی شدید حمله بود درست حدسم

 .اومدنمی بر دستمون از کاری دیگه بودید آورده دیرتر

 دوتا گذشت که ساعتنیم گرفتنش نظرتحت جاهمون و بود باال هم مادرش فشارخون

. خودشون خونه برگردند کردند مجبورشون علی بدشون حال و سروصدا با که اومدند خواهرش

 .باشه مادرش مواظب که موند همسرش فقط

 با کنه کنترل رو اوضاع داشت سعی من مثل اونم. انداختمی خودم یاد رو من علی، روز و حال

 انجام درست کارها تا زدممی درودیوار به رو خودم زمان، اون منم. بود نابود هم خودش اینکه

 .داشتممی نگه سروپا رو بقیه تا بودممی محکم باید منم. نبینه آسیب کسی و بشه

 خانواده سراغ بره خواستمی خودش باراین برن بیمارستان از کرد واردار رو همه که وقتی

 دست کاری تا فرستادم دنبالش هم ارس همین برای نشدم موفق بشم؛ مانعش خواستم سعید

 .نده خودش

 طریق از بشن خواهرش مزاحم دیگه باریه که بود کرده حجت اتمام اونجا علی ارس، گفته به

 گفته هم علی که بودند کرده بهانه رو پسرشون واموالمال اونا که کنهمی برخورد قانونی مراجع

 .ببر بردار رو پسرت اموال شد، پرداخت پروانه کامل حقوق و حق اینکه بعد بود

 با هم رو اونا که دستگاه تا چند جزبه نداره مالی سعید اینکه با بود گفته بهم برگشتنشون بعد

 تا باید. بگذره خانواده اون مقابل در خواهرش حق از نیست حاضر ولی بود؛ خریده وام و قرض

 .بدن رو آخرش قرون

 و بسپاره ما وکیل به رو کارها دادم پیشنهاد مصممه، بکنه خوادمی که کاری تو دیدم وقتی

 .کرد قبول اونم که بکشه کنار رو خودش

 :گفت و کرد مخالفت شدتبه که گفتم هم رو دیه قضیه جاهمون

 اندازه به طرف دو هر که حاال ولی گرفتم؛می کامل رو دیه مقصری شما گفتمی قانون اگه -

 .نیست دیه پرداخت به نیازی مقصرن
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 وقتی ولی گیره؛می تعلق بهشون توجهی قابل مبلغ و داشته ثالث شخص بیمه ماشین: گفت

 کنیم پرداخت پروانه به قانونی طریق از رو مبلغ کرد قبول دید رو دیه پرداخت بابت من اصرار

 . نباشه کسی محتاج و کنه درست رو خوبی زندگی خودش برای بتونه تا

 .دراومدم فکر از گوشیم صدای با

 بله -

- ... 

 .شد گره درهم ابروهام حرفش شنیدن با

 بری؟ که داده اجازه شما به کی بعدش سالم، اوالً -

- ... 

 !نیست حرفی دیگه. میشه چی کنی عمل برعکس که دونیمی آخرمه حرف -

 .کوبوندمش ـل*بغـ صندلی به حرص با و کردم قطع رو گوشی

 دوباره. کردمی رفتار ساله18 دخترهای مثل ولی بود؛ سالش 26 نداشت عقل ذره یه دختر این

 .گرفتم رو ایشماره و برداشتم رو گوشی

 .بده خبر بهم شد خارج خونه از اگه آیدا خونه در برو ناصر -

 .دادم فشار گاز پدال به بیشتر و کردم قطع رو تماس

**** 

 سرت؟ باال انداختی رو صدات چته -

 این از بیشتر تا داشتم نگه جلوش رو دستم که رسوند بهم رو خودش رسیدم که آخر پله به

 :گفتم محکم صدای همون با و جدیت با. نشه نزدیکم

 از االن همین پس انتظارته؛ در چی بری شده خراب اون به بودم گفته نیا، اینجا بودم گفته -

 با و برو هم حاال. بفرستن برات کنن جمع رو وسایلت میگم. گردیبرنمی هم دیگه میری، اینجا

 .کردم اشاره در به دستم

 آدم رفتن مهمونی یه با مگه. رفتم ساده مهمونی یه به من کنی،می طوریاین چرا کیانوش: آیدا

 زنه؟می بهم رو نامزدیش
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 ولی داشت؛ معمولی موهای بود زیبا خیلی. کردم نگاه زیباش چهره به. بود داربغض صداش

 اما نداشت؛ آرایش به نیازی صورتش. اومدمی چهرش به که کردمی رنگشون زیبایی به اون

 راحتیبه رنگشمیشی هایچشم. کنه چندبرابر رو زیبایش آرایشی وسایل با بود بلد آیدا

 .ببره رو ایبیندهب هر دل تونستمی

 همه. بکنه خودش مجذوب رو کسی رفتارش با نبود بلد ولی کنه؛ استفاده زیباش از بود بلد

 .نبودم مستثنی قضیه این از منم که. شدنمی مجذوبش چهرش خاطربه

 .رفتم عقب قدمی. گذاشتم شلوارم جیب تو رو دستم دو هر

 سرو توش هم زهرماری و کوفت هر که بوده مختلط پارتی یه بلکه نبود، ساده مهمونی یه اوالً -

 پنهون ازم که کردی غلطی چه نیست هم معلوم و رفتی که نرو، بودم گفته من ثانیاً. شدهمی

 .کردیمی

 .برد باالتر رو صداش

 من شناختی،می رو هابچه همه تو بعد. نرم من شدنمی. بودن هابچه همه چون رفتم؛ آره: آیدا

 .برم پنهونی شدم مجبور منم نکردی قبول تو ولی بیا؛ گفتم بهت که هم

 .نزدم چیزی به لب حتی نکردم کاری خدابه

 .پیچیدم انگشتم دور و گرفتم رو موهاش از تکیه یه

 کدوم نیست معلوم و نکردی رانندگی خودت برگشتن موقع چرا پس نخوردی چیزی اگه -

 برگردونه؟ خونه به رو خانم و نشسته ماشینت پشت خری

 .گرفتم رو گردنش. شد ترخشن صدام. داشتم که اطالعاتی همه این از خورد جا. پرید رنگش

 من حرف به باید منی نامزد اگه میدی؟ تحویلم دروغ پشت دروغ که کردی فرض خر منو تو -

 .بری تونیمی هری تونینمی. باشی

 .شد سرازیر هاشاشک

 دیگه فرصت یه فقط ببخش منو خدا رو تو. کنمنمی کارا این از دیگه کیانوش کردم غلط: آیدا

 .بده بهم

 . شدم دور ازش رسیدن هابچه دونستممی. کردم ولش شنیدم که رو هاماشین صدای
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 .ببینمت خوامنمی فعالً برو اینجا از بعدم. رسیدن هابچه. کن پاک رو اشکات -

. رفتم شدمی وارد داشت که جونزری استقبال به بهش توجهبی اما شنیدم؛ رو گفتنش کیانوش

 .ـوسیدم*بـ رو گونش

 .انداخت ـلم*بغـ تو رو خودش لیال شدم، جدا ازش که همین

 .بود شده ذره یه برات دلم: لیال

 .طورهمین منم کوچولو، عخی -

 .بود زندگیم افراد تمام از جدا لیال. گرفتم ـوشم*آغـ تو ترمحکم

 .برگشتم بود، ایستاده معذب و ساکت که مهمونمون طرفبه. دادم دست امین و آرام با

 .اومدی خوش سالم -

 .رفتن بود، خونه پذیرایی از جدا که نشیمن طرفبه آرام راهنمایی با و کرد آرومی تشکر و سالم

 دقت کمی با و بود پریده کامالً رنگش. دادمی نشونش الغرتر مشکی هایلباس و بود شده الغر

 .دید رو هاشدست لرزش شدمی

 کجاست؟ من دکی داداش پس: لیال

 پام رو پام و دادم مبل به رو متکیه. برداشتم رو کردمی تعارف داشت خدمتکار که رو چایی

 .انداختم

 .مردم روده و دل درآوردن حال در -

 .شده ذره یه براش دلم الهی، برم قربونش: جونزری

. دادمی خانم زری عزیزدل و تیپخوش دکتر اومدن از حکایت شنیدیم که بلندی نکنه خدا

 داشتنیموندوست جونزری بلندش قد اون با. داشت دوست رو کیان مخصوص جوریه عمونز

 .زد پیشونیش به ایـوسه*بـ و گرفت ـوش*آغـ در رو برامون نبود مادر از کم که رو

 .جوندکی کن خوشیرینی کم: امین

 به رو عزیزدردونش و داد دست باهاشون کیان و نشست همه لب به لبخند حرف این با

 .کشید ـوش*آغـ

 .وایسادن سروپا خانم پروانه کن، ولش لیال -
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 باهاش صمیمی خیلی و رفت پروانه طرفبه کیان که کرد عذرخواهی و شد جدا ازش سریع لیال

 .کرد احوالپرسی و سالم

 آیدا که ببره اتاقش به رو پروانه لیال که بگم خواستم همین برای. هست معذب که بود معلوم

 نگاهش و بردم باال رو ابروم تای یه. داد لم بودم، نشسته که مبلی دسته روی دقیقاً و اومد

 .زد ایپرعشوه لبخند که کردم

 :گفتم آروم

 ...پررویی خیلی -

 بهش ایغرهچشم که ـوسید*بـ رو گونم روی لبم نزدیک شد، خم طرفمبه راحت خیلی اونم

 .رفتم

 عروس مخصوصاً. کردن می سالمی یه شدن،می وارد جایی به هاآدم هاقدیم: جونزری

 .بشن شوهرشون ـل*بغـ وارد بیان مستقیم اینکه نه خانواده،

 دونستممی. زدمی رو حرفش رک طورهمین همیشه عموزن. شد بلند همه خنده صدای

 .گفتننمی چیزی من خاطربه ولی اومد؛نمی خوششون آیدا از هم کدومشونهیچ

 رو خودشون که هستن یکی دنبال همه االن. که نبود شوهر کمبود هاقدیم جونزری: کیان

 .نمونن شوهربی بهشون، بندازند

 :گفت که شنیدم رو لیال آروم صدای

 .من داداش الیک ولی دارم؛ مشکل جملت بستن جمع با اینکه با: لیال

 رفتم کیان و لیال به ایغرهچشم. شنیدند رو لیال حرف همشون که فهمیدم بقیه لب رو خنده از

 .نشستن ریلکس خیلی و انداختند باال ایشونه که

. کنم سالم رفت یادم دیدم رو کیانوش خب نداره، حرف همهاین که من نکردن سالم یه: آیدا

 شما؟ نظر از هست مشکلی باشم، ـلش*بغـ تو خوادمی دلم محرمه، شوهرمه، بعدش

 بدون جونزری. بودم عصبی دستش از هنوز. کرد وجورجمع رو خودش که کردم نگاهش تیز

 .داد تکون رو سرش فقط حرفی
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 از تربزرگ به احترام رعایت ولی ببر؛ رو استفادتت خودته شوهر نیست مشکلی خیرنه: آرام

 .بکن هم رو خودت

 پرت رو همه حواس اینکه برای. برخورد بهشون خیلی کنم فکر بود، بعید ساکت همیشه آرام از

 :گفتم لیال به رو کنم

 .کنن استراحت کمیه شام قبل تا اتاقشون ببر رو خانم پروانه -

 .ترهراحت اونجا ما سمت بریم بهتره بمونه، اینجا قراره مگه: جونزری

 هااتاق از یکی گفتم کیا به همین برای باشه، خودم پیش پری خواممی من عموجون،زن نه: لیال

 .بکنه آماده براش رو

 جانپروانه[ پروانه طرف به برگشت. ]نیست حرفی خوایمی طوریاین اگه گلم باشه: جونزری

 .خودمون طرف بیا نبودی راحت اگه بمون روز چند. خودته خونه هم اینجا. عزیزم نکن غریبی

 .شد همراه باهاش دید منتظرش رو لیال وقتی و زد بهش لبخندی پروانه

 کجاست؟ ارس داداش راستی: امین

 .زدم کجی لبخند

 .میاد شام بعد موریتهٔ  ما -

 ...ماموریتی چه اونم: کیان

 .بسوزنن خوانمی آتیشی چه نیست معلوم باز: جونزری

 من ساختمان از دورتر چندمتر که خودشون ساختمون سمتبه امین و آرام همراه شد بلند و

 .رفتن بود،

 که بود ساخته طوراین خودش بابام پدر. بود طوراین ما قبل از و داشت ساختمون سه اینجا

 .باشن پیشش همیشه پسراش تاسه

 مدلش. بود اونا سٔ  را در من ساختمان و بودن هم روبروی درست اینا کیان و ارس ساختمان

 یه من ساختمون پشتی قسمت بود باغچه و درخت از پر برش دور که بود، مثلث یه شبیه

 .کردمی بهش رسیدگی یه رفتمی داشت دوست هرکس که بود گلخونه
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 ساختمون زیر استخری و ساختمش نو از و کوبوندم رو خودم ساختمون کل من پیش سال چند

 اساس بر دقیقاً بیرونش که ساختمون یه. کردندمی استفاده ازش همه که کردم اضافه

 به دست خواستمی تازگیبه هم کیان. بود مدرن توش و شده ساخته سنتی هایخونه

 .بزنه خودشون ساختمون بازسازی

 .کرد تموم رو ساختمونشون بازسازی پارسال هم ارس

 .شد بلند نموند کسی دید وقتی کیان

 .نخودسیاه دنبال برم منم بهتره: کیان

 جدا نداشت دوست هم اول از لیال. کردنمی زندگی من با لیال و کیان. افتاد راه اتاقش طرفبه و

 .موند جاهمین داشت من به که وابستگی خاطربه و بمونه

 :کردم آیدا به رو کیان شدن دور با

 !ببینمت؟ خوامنمی برو، نگفتم بهت مگه -

 بازم کنی، بیرونم اگه حتی. باشم تو پیش خوادمی دلم من. دیگه نشو بداخالق عزیزم عه: نگین

 .مونممی پیشت هم امشب تازه. گردمبرمی

 .نشست پام روی و داد سر رو خودش که شم بلند خواستم و کردم پوفی

 .باشم خوبی دختر دیگه میدم قول. ببخش منو کیانوش: آیدا

 .زد  ایـوسه*بـ و آورد نزدیک رو صورتش

 .کردم دورش خودم از و زدم چنگ ـمرش*کـ دور دستمو

 .کن آماده رو خودت پرهیجان شب یه برای. باش عواقبش منتظر پس بمونی خواستی خودت -

 .دیدم رو شچهره رفتن درهم. شدم بلند هم خودمم و کردم بلندش پام روی از

 .نزن حرفشم لطفاً پس نوع؛ این از میاد بدم که دونیمی کیانوش: آیدا

 .کردم نگاهش سخت و سفت و گذاشتم جیبم تو رو هامدست از یکی

 .برو حاال همین خواینمی اگه. هستم حرفم روی من -

 نه؟ یا بیاد خوشم باید منم خب هستی، طوریاین چرا تو کیا: آیدا

 .نه یا بیاد خوشت تو نیست مهم هم برام هست، من تنبیه این -
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 .کوبید زمین روی رو پاش

 .بکن خوادمی دلت کاری هر جهنمبه مونممی. نامردی خیلی: آیدا

**** 

 پروانه

 خبر. دادمی دنیا تو دیگه حادثه یه از نشون که بود خبر کانال. زدم رو تلویزون کنترل قرمز دکمه

 عزیزاشون که هاییآدم. مالی خسارت هامیلیون و بود گذاشته جابه کشته صدها که بود سیلی

 کمک رسیدن منتظر سردرگم که مردمی و جان هم بود، رفته مال هم. بودن داده دست از رو

 دستی یه باالخره و شدمی طوفان خوشدست زندگیشون که بود هاآدم همه زندگی شبیه. بودن

. دیگه هایخیلی مثل من، مثل. زده طوفان افراد شدن بلند به کردمی کمک و اومدمی جلو

 خانواده اگه دونمنمی. افتادمی برام اتفاقی چه اومدمنمی اینجا پیش ماه دو اگه دونمنمی

 .بودم وضعیتی چه تو االن شناختمنمی رو هامیالنی

 دیگران سربار همیشه باید وگرنه بشم خوب بودم مجبور. شدمی خوب داشت کمکم حالم

 .شدممی

 من کنم درک تونستمنمی اصالً. بودم پشیمون اومدنم از شدتبه اینجا اومدم که اوایل اون

 کاری از و خودم از درکی هیچ. کنم عوض رو شهرم و کنم سفر اونا با بودم شده راضی چطور

. افتاد اتفاقاتی چه دونمنمی شدم؛ مرخص بیمارستان از که روزی از بعد. نداشتم بودم کرده که

 روز یه رو من. کنم شرکت چهلم مراسم تو نذاشتند حتی. میاد یادم مه از ایحاله تو رو چیزهمه

 آرام و لیال روزها این همه تو و بشم خارج خونه از چهلم روز نذاشتند و بردند مزار سر قبلش

 .نمیرن پیشم از و هستند چرا اونا فهمیدمنمی حتی بودن؛ کنارم

 : گفت علی

 هم رو تو خوامنمی برو گفت اونم ولی کرد؛ ناله کرد، گریه مامان. شو دور اینجا از مدت یه برو -

 خودم زندگی محل از باراولین برای من و کردند راهی رو من اشک با خواهرام. بدم دست از

 .درآوردم هزارچهره تهران از سر و شدم دور
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 از پر زمین یه وسط گوشسه یه شکل که ساختمون سه ابهت و گذاشتم پا خونه این به وقتی

 .کنممی کارچی اینجا من گفتم و اومدم خودم به لرزیدم، ترسیدم، دیدم، بود گل و دارودرخت

 و کشیدممی خجالت شدتبه هم. بشم خارج بودن داده بهم که اتاقی از تونستمنمی روزها تا

 روزروزبه قلبم تپش. ببینم رو کسی و بیرون برم نداشتم دوست که شدمی بد حالم قدراین هم

 .بودم بد خبر و اتفاق یه منتظر آن هر. داشتم شدیدی استرس شد،می بیشتر

 وقتی و کنه معاینه رو قلبم کیان گذاشتم گوش،سه هایساختمون داشتنیدوست زن 3 اصرار به

 شد دوست، شد مرهم، شد کیان و کشیدن راحتی نفس همشون ندارم، جسمی مشکل که گفت

. دربیام وهواحال اون از تا زدمی حرف باهام قدراین شدمی بد حالم که هاییوقت. رفیق

 تاییسه و بزنی حرف لیال و آرام با بخوای تا بهتره برات جنسهم غیر یه با زدنحرف گفتمی

. کرده غلبه بهم افسردگی دونستممی. کننمی افسردت بیشتر اونا. کنید گریه خودتون حال به

. کنم خالص رو خودم تونستمنمی کردممی کار هر ولی باشه؛ این وروزمحال خواستنمی دلم

 خیره هابچه عکس به فقط بیداری هایوقت و بودم خواب همش اینکه از بودم شده خسته

 .شدممی

 رو بود پسرعموها و دختر این بین که ـطی*روابـ حسرت داشتم، رو لیال هایخنده حسرت

 یه بودن پشت حسرت خوردم،می رو داشتند باهم که برادری خواهر ـط*روابـ حسرت داشتم،

 خواهرام با حتی نبودیم، صمیمی اندازه این به وقتهیچ ما ولی بود؛ علی اینکه با. داشتم رو مرد

 هاییحسرت. بشم دور بیشتر ازشون شدمی باعث کردم،می انتخاب رو سکوت اکثراً که منی و

 .کردمی بدترم خوردممی که

 از دیدممی ولی باشم؛ راحت تا شدننمی نزدیک بهم کیان مثل اینکه با ارس و کیانوش حتی

 بیرون باهاشون که گیرنمی هم رو من سراغ رفتن بیرون هربار با دیدممی. دارن رو هوام دور

 پناه و پشت دلم که منی برای این و ذاشتنمی جدا رو من سهم خرید هر تو دیدممی. برم

 .بود ارزشمند خیلی خواستمی

 حرف زدم، حرف من و بزن حرف گفت و دستم داد رو تلفن گوشی لیال خردادماه گرم روز یه

 .کردم هاودلدرد زندگیم ناجی با زدم، حرف و زدم
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 و گرفت چشمام جلوی رو درست راه و داد دستام به رو زندگیم سکان من صدایخوش ناجی و

 . برو و بگیر رو سکان حاال گفت

  

 .تلویزیون این به زدی زل ساعته یه دخترجون، چیه -

 و زدم بود، شده اضافه هم دیگه یکی تازگی به و داشت بچه تاشیش که مادری به لبخندی

 هاششونه روی سر بتونم بازم همیشه مثل من و بشینه کنارم تا شدم جابهجا کمی مبل روی

 .بذارم

 هامآد بازم مُردند، هاآدم بازم دیگه، حادثه یه بازم دیدم،می اخبار داشتم جون،زری هیچی -

 .شدند بدبخت و آواره

 خدای قانون میان، دنیا به دیگه عده یه و میرنمی عده یه عزیزم همینه زندگی: جونزری

 .ببر ـذت*لـ زندگیت از ایزنده وقتی تا پس بزرگه؛

 .کشیدم آهی

 دوتا برام سخته. نداریم صبر نداریم، تحمل نداریم، درک ماها ولی خودشه؛ حکمت درسته -

 من که کنم تحمل سخته بوده، این خدا خواسته که کنم درکش بتونم و بدم دست از رو تنمپاره

 درکش و تحمل باشه، آورده زمین به دیگه فرشته دوتا جاش به خدا و دادم دست از بچه دوتا

 .سخته خیلی

 .گذاشت شونش روی رو سرم

 تحمل آدم به سختی اندازه به خدا ولی مرگه؛ شبیه کردم، تجربه منم. سخته دخترکم آره -

 از عزیزهای هایموندهباقی ببینم کنم، تحمل تونستم سال 15 که میده صبر میده، صبر میده،

 .نزنم دم و کنم تحمل و بشن بزرگ چشمم جلوی رفتم دست

 .بچه تاشش و موندی تو و رفته دست از خانوادت کل ببینی و پاشی خواب از روز یه که سخته

 :داد ادامه و کشید آهی



 

 

34 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 طبق میالنی خانواده. نرفتن هابچه چرا نرفتم، من چرا سال اون که بفهمم نتونستم وقتهیچ -

 بره نشد حاضر کنکورش نتایج خاطربه کیانوش. شدن آماده ییالق، رفتنمی که سال هر عادت

 .بشیم ملحق بهشون بعداً ما شد قرار و

 بود، ییالق نزدیک که وهواآب خوش بسیار روستای یه تو رو اول روز دو-یکی همیشه

 تا موندیممی منتظر سال هر خونواده اعضای همه. بودم روستا اون عاشق من. گذروندیممی

 .بریم و بشه وقتش

 بود گفته کیانوش. رفتند اینا کیان مادر پدر و من شوهر همراه کیانوش بابای که بود چهارشنبه

 آورد؛ گیر روزنامه هم هاطرفاون شدمی اینکه با نمیشه خارج تهران از نبینه رو کنکور نتیجه تا

 از همه بود، فامیل نورچشمی کیانوش. تهران فقط وبالاال که کرد کفش یه تو رو پاش ولی

. بودیم کرده لوسش کمیه نگیبگی نداشت، که هم مادر. داشتند دوسش بزرگ و کوچک

 سوم. بود نابغه بود، زرنگ و باهوش هم خیلی. بزنه حرف حرفش رو تونستنمی کسهیچ

 .بخونه جهشی دیگه که نذاشت بزرگ خانم ولی خوند؛ جهشی رو دبستان

 اینکه با« .کنید بزرگش زود خوایدمی چرا. ببره ـذت*لـ سالش و سن از بچه بذارید»: گفتمی

 گفتمی اول همون از. داشت عالقه مطالعه و درس به هم خیلی ولی ؛بود شیطون و شلوغ

 ولی شد؛ قبول ایران دانشگاه بهترین تو رتبه بهترین با سالگی هفده تو که بشم دکتر خواممی

 کمی سنی فاصله چون نرفتن؛ هم اونا نمیره کیانوش دیدن وقتی هابچه. نبود یار پسرم با بخت

 مثل معروف قولبه داشتند رو همدیگه هوای خیلی. داشتند دوست رو هم خیلی و داشتن هم با

 به مدت یه هم خودم آخه. بشکنم رو هابچه دل نخواستم منم. وایمیستادن هم پشت شیر

 و بمونم هابچه همراه من کردم قبول همین برای. بود عزیز خیلی برام بودم؛ داده شیر کیانوش

 .بریم پیششون اینا آقابزرگ و هابچه همراه نتایج اومدن بعد

**** 

 تا. کردمی پرواز هاآسمون تو دیگه دید که رو قبولیش خبر پسرم. اومد نتایج. شد شنبهپنج

. بود کوتاه خیلی حالیشخوش ولی نبودن؛ بند پا رو حالیخوش از. انداختن راه وبکوببزن شب

 .شد قطع رفتمون پای و شنیدم وحشتناکی خبر صبح که بشیم راهی زود صبح تا خوابیدم شب
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 بغض خودمم. کنه پاک رو هاشاشک تا دادم دستش به و برداشتم کاغذیدستمال و شدم خم

 :داد ادامه. گذاشتم دستش روی رو دستم بودم کرده

 و داشته زیادی خسارات و اومده شدیدی زلزله بودن اونا که ایمنطقه شدیم خبردار صبح -

. نداشت زدن حرف جرئت حتی کسهیچ شدیم شوکه هممون. نبود هامیالنی از هم خبری هیچ

 برم باهاش منم کردم اصرار چقدر هر. گیرهمی خبر و اونجا میره گفت و شد بلند کیانوش

 راهی آقاجون با و برند باهاش ارس و کیان نذاشت حتی. باشم هابچه کنار باید گفت. نذاشت

 شده نابود روستا کالً. برگشت خانوادمون اعضای از نفر 4 جسدهای با روز چهار از بعد. شدن

 .طیور و دام حتی بود؛ نمونده زنده کسهیچ نفر چند جزبه. بود

 چشماش تو اشک. مونده باقی اعضای پناه و پشت شد. شد خونه بزرگ کیانوش روز همون از

 جلوی الاقل نریخت اشک وقتهیچ ماها خاطربه ولی شنیدم؛می رو صداش بغض دیدم،می رو

 تنها تنهای اونا ولی داشتند؛ مادر من هایبچه الاقل شدند، افسرده شدتبه لیال و کیان. ما

 .شدند

. بود بچه خودشم اینکه با میشم، تربزرگ براتون خودم گفت و کنار کشیدشون روز یه کیان

 ذارمنمی. بخورید رو چیزی غصه ذارمنمی. بگید بهم داشتید کاری هر. میشم پدر براتون خودم

 .باشید داشته رو چیزی حسرت

 با کنم کارچی باید دونستمنمی. بودم کرده گم رو خودم منم. دادمی انجام منم وظایف حتی

 روزشونوحال و بودند داده دست از هم با پسر تاسه هم اونا ولی بودند؛ بزرگ خانم و آقا اینکه

 .کیانوش دردهای روی درد یه شدیم هم ما پس نبود؛ خوب اصالً

 که هاییشب ندیدم نکن فکر. یتیم بچه تاشیش دل عزیز شدی تو. ماها همه مادر شدی تو -

. کشیدیمی رو رومون زدیمی سر بهمون مرتب. کردیمی گریه ما از پنهون و بودی بیدار

 که باشید داشته رو هامبچه هوای گفتیمی مدرسه به رفتیمی. کردیمی پاک رو هاموناشک

 .ندارن بابا و مامان

 ـوش*آغـ پرت رو خودش آخر در و گفتمی نشیمن ورودی تو اشک، با که بود لیال حرفای

 .کردممی گریه اونا گریه از منم. کرد جونزری
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 اجازه و کردمی درمان رو درد که بود برنده اونی ولی باشه؛ دردبی که نبود دنیا این تو کسهیچ

 .کیانوش مثل کنه، سرایت دیگه اعضای به دادنمی

 :گفت من به رو لبش رو کوچیک لبخند یه با لیال

 روحیه خاطربه ولی که؛ نداشت هم سنی موقعاون خب. کشیدمی سیگار کیان روز یه یادمه -

 .بودم نگفته کسهیچ به ترسم از ولی دونستم؛می من. کشیدمی سیگار داغونش

 ترسم از من که طوری زد، بهش محکمی سیلی و دید دستبه سیگار رو کیان کیانوش روز اون

 . نشستم دیوار کنج

 : زد داد کیان صورت تو کیانوش

 پا از دست ذارمنمی من بکنی، تونیمی خواست دلت غلطی هر نداری مامان و بابا نکن فکر -

 که کنیمی دود سیگار نشستی کنی، پدری براش باید هستی، لیال مرد االن تو مثالً. کنی خطا

 این لیال روز یه اگه اینکه به نکردی فکر. کنی حل رو مشکلت کدوم خوایمی باهاش بشه؟ چی

 حرفا همین و گرفته یاد آشغالت خود از چون بزنی؛ بهش حرفی هیچ تونینمی بکنه، رو غلط

 بهش قدراین که من. ما همه مرشد و مرید بشه کیانوش و بشه بزرگ هم کیان که شد باعث

 رو کیان و خودم جوروپالس همه همین برای بشم، دور ازش تونستمنمی دیگه که شدم وابسته

 . کردیم زندگی کیانوش پیش اومدیم و کردم جمع

  

*** 

 .شد همشون تعجب باعث که کردیم پاک رو اشکامون پسرها اومدن با

 کنید؟می گریه چرا شده؟ چی: ارس

 .کردیم هاگذشته یاد کمیه جان،مامان هیچی: جونزری

 :گفت و انداخت گردنش دور دست نشست جونزری و من بین اومد کیان

  باشه، گریون چشاش من خوشگل نبینم: کیان

 .نشوند گونش روی ایـوسه*بـ هم بعد

 : کرد بلند رو ارس اعتراض صدای که
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 .کنیمی ـلش*بغـ میری راست و چپ هی. بچسب من مادر به کم خانکیان: ارس

 این سر همیشه و کنهمی شوخی داره که دونستیممی همه. اومد لبامون به لبخند حرفش این با

 .کردندمی کلکل موضوع

 : گفت ایلوده لحن با کیان

 سروصدا با رو گونش دوباره شد خم و] کنممی هم ـوسش*بـ کنم،می ـلش*بغـ -

 .ببیند نتواند آنکه هر شود کور تا.[ ـوسید*بـ

 .شد بلند همه خنده صدای که کرد ارس نثار نگاهی رفته باال لب گوشه با و برگشت هم بعد

 .کنیم سالم رفت یادمون زدید حرف قدراین: جونزری

 .کرد ایستاده محمد به رو و گفت رو این جونزری

 .اومدی خوش محمدجان، سالم -

 .که نداره خوشامد دیگه اینجاس همیشه که ایشون: لیال

 .رفت لیال به ایغرهچشم جونزری

 .لیالجون توئه جواب کیان آخر جمله همون: محمد

 .نشست من کنار مبل دسته روی اومد و زد ایطرفهیه لبخند کیان مثل

 خوبی؟ خوشگله، خبر چه: محمد

 :گفتم جدی خیلی و کردم نگاهش مستقیم

 .بگن دروغ نباید دکترا دونینمی -

 .کردند سکوت همه کرد، نگاه بهم تعجب با

 گفتم؟ دروغ تو به کِی من: محمد

 .کردم حفظ رو جدیم نگاه

 حاال همین -

 .کردمی بیشتر رو روشنش ایقهوه هایچشم جذابیت که شد تردرشت چشماش

 خوشگله؟ کجام من -
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 رفت بهم ایغرهچشم که افتاد دوهزاریش انگار بعد. کرد نگاه رو من بروبر طورهمین ثانیه چند

 .داد فشار خودش به و انداخت گردنم دور دست و

 نزن؛ دست بهم. نکن ـل*بغـ رو من بودم گفته هزاربار بودم اومده وقتی از نبود بشو آدم این

 ـلم*بغـ راحت خیلی خواستمی دلشون هروقت کیان هم و محمد هم. شنوا گوش کو ولی

 .کردننمی گوش منم اعتراضات به گرفتن،می رو دستم و کردنمی

 و گفت خنده با اینو] آرایشگاه ببرمت باید. رسینمی خودت به فقط خوشگلی، که اوالً: محمد

 خیلی باطن خوشگلی ولی هست؛ ظاهر به درسته خوشگلی ثانیاً.[ کرد پُرم ابروهای به ایاشاره

 .هاستآدم ظاهر از ترچسبدل

 پیش هفته هم مادرت دیدی باشی؟ طوریاین خوایمی کی تا مادرجون، میگه راست: جونزری

 احترام و عزاداری کنه، رحمتشون خدا. دربیاری رو سیاهت لباس و آرایشگاه بری گفت اومد هم

 .میشه بهتر هم روحیت طوریاین برس، خودت به کمیه. نیست سیاه لباس به که متوفی به

 کردم،می فکر برسم خودم به اینکه به وقتی ولی بود؛ درست و حق حرفاشون همه دونستممی

 خوشی و خوبیبه رو زندگیم اینجا دارم من و خوابیدند خاک زیر اونا که گرفتممی وجدانعذاب

 .میدم ادامه

 .زندگی گذرندان برای کرد زندگی باید جایی یه از. خرید و آرایشگاه برید هم با فردا لیال -

 که دونستممی هم من و گفت من به خطاب مرموز و ساکت روزهای این کیانوشِ رو حرف این

 . خونه این اعضای بقیه مثل زد، حرفی مرد این حرف روی نباید

  

**** 

 : گفت عموزن و ارس به رو و داد ییدٔ  تا نشونه به فشاری رو دستم محمد

 کنه؟می کارچی خبر؟ چه امین از: محمد

 یه توی هم موقت کار یه گفتمی. کنه حل رو دانشگاه و بشه جاجابه کامل تونسته خوبه،: ارس

 .کرده پیدا شرکت

 !آره؟ بره؟ خوادمی هم آرام شنیدم راستی. باشه موفق که شاءهللان خوبه، خیلی: محمد
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 : گفت آه با جونزری

 کارهاشو داره. کنم زندگی امین پیش لندن برم خواممی منم که کفش یه تو کرده پاشو آره -

 جاهمون عمرم آخر تا اینجا، گردمبرنمی دیگه میگه. میده دق رو من آخر دختر این. کنهمی

 و داد تکون رو سرش محمد. دوخت چشم محمد به داشت حرفا انگار که نگاهی با و مونممی

 .نگفت چیزی

 .کرد پیدا رو آرامشش اونجا شاید. خوادمی طوریاین اگه باشه، راحت بذار جونزری: کیانوش

 .نداره رو دیگه اشتباه برای جا. کرد اشتباه باریه اون. بشه این از بدتر ترسممی: جونزری

 سر بهش میری خودتم. اونجاست هم امین. هست بهش حواسمون عزیزم نترس: کیانوش

 .بهتره براش اونجا بکنه، سروپا رو خودش دوباره اونجا تونهمی آرام. زنیمی

 که خیالت ببینی رو زندگیشون خونه بری، آرام با که کنممی روبراه هم رو تو کارهای: ارس

 جان؟مامان خوبه. برگردی شد راحت

 .کرد اعالم رو رضایتش لبخندی با جونزری

 کیانوش به رو و برد دهان به و زد نمک و برداشت میز روی خوریمیوه روی از رو خیاری کیان

 :پرسید

 نیست؟ پیداش وقتی چند خبر؟ چه نامزدت از: کیان

 .گرمه کارش با سرش خوبه: کیانوش

 .بود کار به مشغول شرکتی یه تو و دیزاینر آیدا بود گفته لیال که طوراون

 بگیری؟ عروسی خواینمی: کیان

 : گفت کجی لبخند با کیانوش

 .هستم فکرش به اتفاقاً چرا -

 رو جوروپالسمون باید وایوای. شما دومادی شلوار کت خرید بریم باید پس. مبارکه به،: کیان

 .بریم اینجا از کنیم، جمع هم

 .گفتمی شوخی لحن با رو اینا همه
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 دوست جنس ولی بود؛ حساس روش و داشت دوست رو کیانوش عجیب رفت، درهم لیال چهره

 : گفتم بهش هم چندبار حتی بود؛ کیان مثل داشتنش

 .دونینمی خودت و باشه معمولی داشتن دوست از فراتر شاید بهش حست -

 : گفت و کرد مخالفت سخت و سفت اون اما

 .بیشتر نه کیان مثل ولی کیانوشم؛ عاشق من -

 .اومدم بیرون فکر از کیانوش حرف با

 .دیگه کنیممی زندگی خوشی و خوبیبه جاهمین هممون چرا؟ -

 .نداریم ما که خوادمی فوالدی اعصاب تو زن تحمل واال: لیال

 رو کسی خودش جزبه و خودپسنده و ازخودراضی خیلی بودم فهمیده مدت این گفتمی راست

 .نداره قبول

 .خودت به ببخشه خدا: لیال

 .زد لیال خوردن حرص به لبخندی کیانوش

 خاطر بقیه نظر برخالف کیانوش و نداشتن دوست رو آیدا کدومهیچ که بود عجیب هم من برای

 مثل نه خودش سبک به البته. دادمی نشون رفتارش با همیشه رو این و خوادمی خیلی رو آیدا

 .جمع جلوی ـل*بغـ و ـوس*بـ با هاامروزی

 .بمونم اینجا همیشه که شدنمی. کردممی آیندم برای فکری یه باید منم حساب این با

 کنی؟ می فکر چی به دختر؟ کجایی: محمد

 هیچی -

 .کردم داشتنیمدوست ناجی این نثاری لبخندی

 .بزنیم قدم کمیه بریم پاشو: محمد

 . بودم شده محمد با زدنقدم عاشق شدم بلند

  

**** 
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 پشت طرفبه خونه راست قسمت از. بود گرم هم بسیار و رفتمی تاریکی به رو داشت هوا

 هایساختمون قسمت از طورهمین و پشت سمتبه خونه طرف دو هر. کردیم حرکت ساختمون

 که چمنهای میون در زیبایی طرز به که داشتند سنگفرشی قسمت یه همشون کیان و ارس

 هم هافرشسنگ راه این همه و. شدمی دیده شدمی رسیدگی و بودند باغبون نظر زیر همیشه

 . بود متصل هم به

 کنید؟می تحمل خونه از بیرون چطور گرمه خیلی هوا -

 بودی، سردسیر تقریباً منطقه یه تو خودت چون کنی؛می عادت هم تو خانم، مجبوریم: محمد

 کردی؟می فکر چی به بگو حاال. شده سخت برات اینجا

 تو ولی بود؛ سخت خیلی برام کردن دردودل و هاسال این همه توی و بودم ساکتی آدم اینکه با

 دیگه. ارزشکم و ساده مسائل از حتی زدممی حرف همیشه محمد برای وقت چند این

 پزشکروان محمد حتی گاهی که بود ناب خیلی دوستی یه نبود، مریضی و دکتر مونـطه*رابـ

 .کردمی دردودل من برای هم

 گیره،می دلم رفتنم، آرایشگاه به اولیش.[ بده ادامه یعنی کرد سکوت] چیزا خیلی به -

 جز چیزی االن و خوابیدند تاریک و سرد جای یه تو عزیزام که کنممی پیدا وجدانعذاب

 .هستم خودم زیبایی فکر به خندم،می کشم،می نفس دارم من و نمونده ازشون استخوون

 .کردم پاک انگشتم با رو ریخت چشمم از که اشکی قطره

 خوبی مادر وقت هیچ من. ترسممی خیلی باشند، گیردل و ناراحت دستم از ترسممی محمد -

. اومدم کنار مسائل این با زود و سردمخون خیلی کنممی فکر هم االن حتی براشون، نبودم

 داره و داده دست از رو عزیزاش از چهارتا عاره؛بی چقدر که کردند متهمم هاخیلی االن دونممی

 .کنهمی رو زندگیش کیف

 هم زمان گذشت با و هست دادند دست از رو کسی که کسایی همه برای ترس این: محمد

 رو مرگ فلسفه تو مثل تونهمی کسی کمتر پروانه، شانسیخوش خیلی تو. میشه ـمرنگ*کـ

 اینکه بدون بازم ریممی هم روز یه و بخوایم اینکه بدون میایم روز یه که دونیمی تو. کنه درک

 بدترین تو وقتی. کنی آروم رو خودت کردندعا خوندن،قرآن نمازخوندن، با تونیمی تو. بخوایم
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 قدم یه اینکه یعنی بخونی، رو نمازت باید که کنیمی فکر این به هستی روانی روحی حالت

 نیست، قرار رفته که کسی دونیمی پس اینه؛ تو خدا مصلحت دونیمی اینکه یعنی جلویی،

 زندگی گرفتی یاد تو. رفته که اونی جای به حتی کنن زندگی باید. برن باهاش هم هاموندهباقی

 چیزی حسرت که کنی زندگی طوری باید پس نیست؛ تضمیمی هیچ بعد ثانیه چند برای. کوتاهه

 هم دنیا اون تا کنی استفاده داده تو به خدا که فرصتی لحظهلحظه از باید. باشی نداشته رو

 بیرون ذهنت پستوهای تو پنهونه که پری باید بعد به این از. نشی خدات و خودت شرمنده

 رو تواناهایت بعد میشه، شروع ظاهرت و خودت از هم قدم اولین و کنی زندگی و بکشی

 شدی مادر دوباره وقتی بشناسی رو خودت اگه. کنیمی تالش پیشرفتشون برای و شناسیمی

 .توانا و خوب مادر یه میشی تو. نیستم هامبچه برای خوبی مادر من نمیگی دیگه

 .دادم تکون ییدٔ  تا نشون به رو سرم و زدم نشینشدل حرفای و محمد به لبخندی گریه میون

 .کردم پیدا کار برات رسید اینجا به حرف که حاال: محمد

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 !بکنم؟ باید کارچی! نیستم بلد کاری که من -

 بود، پوشیده سبزرنگی پیراهن با که رنگشمشکی ایپارچه شلوار درون رو هاشدست محمد

 .گذاشت

 .باشه آشنا جای یه که بهتر چه. کنی شروع جایی یه از باید گیری،می یاد: محمد

 !کجا؟! آشنا؟ جای -

 کنهمی ازدواج داره االنش منشی اینکه مثل داره احتیاج منشی به کیانوش فهمیدم امروز: محمد

 بهشون رو تو منم. گردندمی منشی یه دنبال دارن مخالفه؛ کردنش کار با هم شوهرش و

 .خودت موافقت مونده فقط نداره باهاش مشکلی که دادم پیشنهاد

 .ایستاد گرفتم قرار جلوش من چون اونم سمتش برگشتم و ایستادم

 ساده دادن جواب تلفن یه حتی من. نابلدم یه منم بزرگه، جای یه اونا شرکت کنی؟می شوخی -

 !دنیا؟ تو ششده شناخته جای یه که کنم کار جایی برم نیستم، بلد هم

 :گفت و کرد نگاه بهم جدی خیلی
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. داری رو توانایی این هم تو که داره کامیپوتر به آشنایی و زبان به نیاز نکنی، چرا آره: محمد

 .بسازی خودت اینو مجبوری که هست هم کامل نفسبهاعتماد یه نیاز البته

 رو کامپیوتر من بعدش لنگم،می گفتاری که دونیمی. قویه خواندنی فقط زبانم من محمد -

 چی؟ برنیام پسش از اگه. که نبود اصولی گرفتم یاد خودم

 با برو تو، رفتیم وقتی. میشی موفق تو مطمئنم من. نه یا برمیای ببینی بکنی امتحان باید: محمد

 که آدمیه کیانوش نباش نگران. میده توضیح بیشتر اون. توئه منتظره بزن حرف کیانوش

 فکر چیا به دیگه ببینم بشینیم، آالچیق زیر بریم بیا حاال. بده یاد رو چیزها خیلی بهت تونهمی

 .کردیمی

 کلش رونده، گیاه وسیلهبه که نشستیم چوب از شده ساخته آالچیق زیر چوبی هایصندلی روی

 رو آالچیق روشنایی هم و بود تزیین برای هم که زیبا فانوس چهارتا با و بود شده احاطه

 نزدیک هاآالچیق این از. بود آورده وجودبه همه برای داشتنیدوست مکان یه و کردمی مینٔ  تا

 اونجا بعدازظهر جونزری و دخترا با اکثراً که بود هم کیان طورهمین و ارس ساختمون

 .نشینیممی

 !برم اینجا از باید -

 .کرد نگاه بهم تعجب با

 شده؟ چیزی مگه چرا؟: محمد

 نمیاد، خوشش من از زنش دوننمی هم همه. بکنه عروسی خوادمی که کیانوش خب. نه -

 بهم مدت این خیلی هامیالنی. بمونم اینجا تونممی کی تا. بشم مستقل بهتره دیگه هم بعدش

 .داشتن نگه رو من منتی هیچ بدون که داشتن لطف

 و نبودم شجاعی آدم من. کنهمی فکر چی به زدممی حدس. کرد سکوت ایثانیه چند محمد

 کمیه الاقل که گرفتممی کوچیک آپارتمان یه باید. کنم زندگی باید چطور دونستمنمی هم خودم

 .ریختمی ترسم از
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 کیا. بگذره دیگه کمیه بذار. زوده تو برای ولی نیستم؛ تو شدن مستقل مخالف من: محمد

 از که هم حاال کنه، ول رو تو لیال نکنم فکر درضمن. کشهمی طول ماه 3-2 حداقل عروسیش

 .مونیمی براش تو فقط بره خوادمی هم آرام و بشه جدا خوادمی کیانوش

 .افتادم چیزی یاد آرام اسم آوردن با

 بپرسم؟ ازت خصوصی الٔ  سو یه محمد -

 :گفت خنده با و کرد مکث کمی

 .نزن صابون دلت به ندارم ازدواج قصد من ولی خصوصیه؟ چقدر ببینم بپرس: محمد

 .شد بیشتر خندش که کردم نثارش ایشی و زدم بهش ایغرهچشم

 .میگم رو ازدواجت قبل یعنی بوده؟ چیزی آرام و تو بین -

 کردی؟ فکری همچین چرا: محمد

 رو آرام جلوی داره انتظار ازت که انگار. کرد نگاه بهت خاصی جوریه جونزری امروز خب -

 اینکه نه. میشه دگرگون حالش بشه تو از اسمی وقتی همیشه آرام، خود رفتارهای و بگیری

 از نشون شدنش رنگبهرنگ و چشماش زدن برق بفهمم تونممی من خب ولی باشه؛ تابلو

 .است گذشته تو ایحادثه

 .کرد نگاه بهم لبخند با

 .هاهستی روانکاو پا یه خودت واسه: محمد

 .شد غرق هوا تاریکی تو و شد خم کمی. گذاشت زانوهاش روی رو هاشدست

 هازمان اون. دارن و داشتن نزدیکی دوستی و دور خیلی آشنایی یه هامیالنی و من خانواده -

 و باشه هم روی اسممون اینکه نه. کردمی صدا عروسم رو آرام بابام همیشه هامونبچگی یعنی

 صداش لقب این با و داشتن دوست خیلی رو آرام بابا و مامان فقط باشه، اجباری و زور

 آرامِ و ارس از تربزرگ سال یه و بودم کیانوش سنهم من. شدیم بزرگ اینکه تا کردندمی

 .دوقلو

 ولی دارم؛ دوستش و کنهمی فرق دیگه دخترهای با برام آرام کردممی حس همیشه

 رفتم و کردم جزم رو عزمم سالگی 21 تو آخر. نباشه خوب بهم نسبت نظرش اون ترسیدممی
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 برسونم، رو منظورم تونستم تا. گذشت بهم چی زمان اون دونهمی خدا و زدم حرف خودش با

 فهمیدم که وقتی شد، زندگیم روزهای بهترین از ولی کشیدم؛ استرس و خجالت که قدراین

 .شدیم نامزد هم با که شد این و خوادمی رو من هم آرام

 .نداشتم خبر و بود حرفا این از ترجدی موضوع پس پرید باال ابروهام

 زده گند شد باعث همین و بود شروشوری دختر خیلی موقعاون آرام. بود کوتاه عمرش: محمد

 مهمونی یه بندازیم، راه رو عروسی خواستیممی دیگه که بعدش سال یک. زندگیمون به بشه

 و کنم همراهیش نتونستم اومد پیش برام کاری من. بود آرام دانشگاه دوستای از بودیم دعوت

 پیش همیشه هابحث این از نبود جدی زیاد ولی کنیم؛ جروبحث هم با کمیه شد باعث همین

 ... و کنهمی ـت*مسـ که میشه چی اونجا دونمنمی. اومدمی

 :میده ادامه ایگرفته صدای با. میده بیرون صدا با رو نفسش و کشهمی صورتش به رو دستش

 .کنهمی برقرار ـطه*رابــ بود قبلیش هایرخواستگا از قضا از که کالسیهاشهم از یکی با -

 داریدل و گفتن برای حرفی هیچ. کنهمی جلب رو توجهم زانوش روی ششده مشت دستش

 .ندارم دادن

 هیچ کاش. آوردیمش بیمارستان شده، بد حالش میگه و زنهمی زنگ بهم یکی دوستاش از -

 داره، ـطه*رابـ اولین بعد ریزیخون چون زنم بگن بهم که رسیدنمی بیمارستان به پام وقت

 ـاوز*تجـ اگه. میده کار این به تن رغبت و میل با خودش که بود این بدترش و شده بستری

 .بود خواسته خودش آرام ولی نشستم؛می پاش به بود، ناخواسته اگه بود

 ...نم و نداشته نرمالی حالت که زمان اون بود، ـت*مسـ اون محمد -

 .نزدم رو حرفم ادامه فریادش با

 پسره، هم خودش هم بود، یادش چیزهمه ولی بوده؛ ـت*مسـ درستِ پروانه، میگی چی: محمد

 بودم عصبی دستت از»: گفتمی آرام. بوده خودشون خواست به که کردند اعتراف دوشون هر

 رو خودم من بود نفهمیده گیج دختر« .زدیمی پس رو من همیشه تو کنم، تالفی خواستممی

 از چون بشه؛ بیمارستان راهیه که نیفته بیمون اتفاقی نامزدی زمان تو که کردممی کنترل

 دارم؛ نگه رو خودم که بود سخت چقدر دونستنمی مرد، منِ برای. داشتم خبر بدنش وضعیت
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 جایی تا کنم، برآورده رو نیازهاش بود سعیم همیشه من بیمون نباشه هیچی که نبود اینم ولی

 .بود نفهمیده رو کدومشهیچ اون ولی میشه؛ که

 قبولش تونستمنمی دیگه من. نداشت ایفایده دیگه اما شد؛ پشیمون خیلی حرفام گفتن از بعد

 ادامه برای من و بود ناموفق که کرد خودکشی آرام. خورد بهم چیزهمه کنم؛ اعتماد بهش و کنم

 .کردم تموم دلم و خودم برای رو چیزهمه جاهمون و رفتم خارج تحصیل

 .گذاشتم شدش مشت دست روی رو دستم

 .کرد نگاهم و برگشت

 ندادم؟ بهش دیگه فرصت یه چرا که کنیمی سرزنش منو هم تو -

 اعتماد بهش تونستینمی وقتهیچ دادیدمی ادامه دوباره اگه. کردی رو کار بهترین تو اصالً نه -

 پایه بر زندگیتون مطمئناً ولی دادید؛می ادامه رو معمولی زندگی یه شاید زمان گذشت بعد. کنی

 تصمیمت میده نشون که دیگه دالیل خیلی. روحی چه و ـسی*جنـ نظر از چه نبود، عشق

 که زندگی یه روز یه اونم. بوده تو از شدن جدا تقاصش و کرده اشتباهی یه آرام. بوده درست

 .کنه پیدا تونهمی رو بده آرامش بهش بتونه

 .زد بهم تلخی لبخند

 دیگه دختر یه خام دوباره سال چند بعد که کرد پیدا ادامه من اشتباه ولی درسته؛ حرفات آره -

 . شدم

  

. بود اومده خوندن درس برای اونم. بودم شده آشنا دختری با اونجا درسم، شدن تموم بعد

 زیادی زمان هم با. دونستنمی رو جزییات ولی داشتم؛ شکستی یه دونستمی. بود خوبی دختر

 ـذت*لـ هم مصاحبت از و بودیم هم کنار اوقات اکثر داشتیم، زیاد مشترک حرف گذروندیم،می

 بهم منطقی عالقه جوریه انگار. عاشقیه و عشق منظورم نبود، بینمون چیزی ولی بردیم؛می

 قبول اونم که کردم خواستگاری ازش ایران به برگشتنم قبل طوریه،این دیدم وقتی. داشتیم

 ولی زندگیمون؛ سرخونه رفتیم و کردیم عروسی و عقد هم زود خیلی و برگشتیم هم با و کرد

 بود؛ خوب اول ماه سه-دو فقط. شد تموم ما بین خوب چیزهایهمه شدن مشترک این با انگار
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 داد رو خارج تو زندگی پیشنهاد سال یه بعد اونم. شد تبدیل روتین یه به ـطمون*رابـ بعدش

 دوست رو اینجا من... . راحتی همین به رفت و گرفت. خواست طالق اونم و نکردم قبول من که

 بهترین ارس و کیان و کیانوش ولی نبودم؛ دیگه آرام با درسته. دوستام خانوادم داشتم،

 .باشم پیششون خواستمی دلم و بودند من دوستای

 فکر هست مدت یه آخه کنید، ویزیت هم رو من دارید وقت دکترجناب. کردید خلوتی چه بهبه -

 کنم؟ تور رو کسی تونمنمی که دارم مشکلی کنم

 رو عسلیش خوشگل هایچشم که سیاهش قاب عینک اون با قدوقامتخوش کیان به خنده با

 هم به و بود مامانشون ارثیه که بودند بور لیال و کیان کالً. کردم نگاه بود، کرده قایم پشتش

 .هستند خواهر برادر که دادمی تشخیص راحت دید می رو دوتا این کسی. بودند شبیه هم دیگه

 بیا میده مشاوره بهم داره پروانه حاضر حال در و هست منم مشکل که جوندکی بیا: محمد

 .شد وا هم تو بخت شاید بشین

 .نشست روبرومون کیان

 دارید؟ ما برای اینسخه چه دکتر خانوم خب -

 .بینیدنمی رو خوشگل دخترهای و کنیدنمی نگاه دوروبرتون به که چشماتونه از مشکل واال -

 .بودن هامیالنی پسرهای مردهکشته که بود دوستاشون و لیال و آرام به منظورم

 ولی میدم؛ هم طناب بهت و کنممی نگاه چشم چهارتا با شخصه به من کنیمنمی نگاه چرا: کیان

 ...که گیرینمی ضعیفه گیرندت تو

 .شد گم دوتا اون بلند خنده تو جیغم صدای

 :گفتم و دوشون هر به کردم رو شدیم آروم هممون وقتی خنده؛ و کلکل دقایقی از بعد

 .بگیرم کمک ازش مورد این تو و کنم مشورت کی با باید دونمنمی کنید؛ کمکم کمیه میشه -

 .کردند نگاه بهم الیٔ  سو دوشون هر

 بمونه؛ بذار بخر، خونه میگه علی. کنم کارچی رسیده بهم که االرثیحق با دونمنمی راستش -

 جوری؟چه دونمنمی اما کنم؛ کار باهاش خوادمی دلم من ولی
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 با اینکه نه کنی؛ گذاریسرمایه بهتره من نظربه. بکنی زیادی کارهای تونیمی پول این با: کیان

 رو راه بهترین اون کنی، مشورت کیانوش با کنممی پیشنهاد من. داری نگهش راکد خونه خرید

 .کنی اعتماد بهش تونیمی هم راحت خیال با و میده نشون بهت

 بهتره. کنه گذاریسرمایه برات تا بدی بهش رو پولت تونیمی حتی. موافقم کیان با منم: محمد

 . بزنی حرف خودش با

  

 .شدم ورود اجازه منتظر و زدم در به ایتقه

 خونه این مردهای تمام با مرد این گرفتم،می استرس زدممی حرف مرد این با وقتی همیشه

 .کردمی فاصله حفظ به وادار رو آدم داشت که ایجذبه. کردمی فرق

 به اشاره گوش، به گوشی کیانوش و شد باز که گشتمبرمی در، شدن باز از ناامید داشتم دیگه

 نبود، کوچیک خونه یه از کم که بزرگش اتاق دیگه طرفبه خودش و بشم وارد که کرد من

 .رفت

 ای،قهوه گاهی و کرمی و طالیی دیواریکاغذ با بود زیبا العادهفوق. بودم دیده رو اتاقش قبالً

 اتاق یه خودش و بود اونجا هاشلباس کمد که داشت وجود دری. بود شده تزیین دیوارهاش

. بیاد بیرون ازش اومدنمی دلش آدم که زیبای بسیار حمام و بهداشتی سرویس و بود مجزا

 زیباترین عنوانبه رو اینجا و بود بـرده خونه کشف به خودش با رو من لیال قبل ماه یه حدود

. بود شده جدا کوتاه پله دو با قسمتی. بود شده تقسیم قسمت دو به اتاق. بود کرده معرفی اتاق

 بالکن به که ایشیشه دیوار و کردمی توجه جلب طالیی روکش با سلطنتی تخت باالیی، قسمت

 یه پایین قسمت در. بود شده پوشیده طالیی هایرگه با ایقهوه هایپرده با که داشت راه

 از پر کار میز یه همراه به غذاخوری دونفری کوچیک ایدایره میز یه نفری،تک مبل دوتا کاناپه،

 و هست چی دونستمنمی که وسایل سایر و ادکلن از پر آرایش میز یه و بود تابلپ و کاغذ

 .بود شده میخ دیوار به که میز روی شده کاریکنده آینه و بود زیرش هم کشو تاچهار

 از حاکی حرفاش و بود درگیر تلفن پشت فرد با شدیداً کیانوش و بودم اومده موقع بد ظاهراً

 لباس خریدن برای کشور از خارج به مسافرت قصد که نامزدشه خط طرفاون که بود این
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 دختر این. باشه معیارهاش با مناسب باید که کشهمی ونشونخط کیانوش و داره رو عروس

 میالنی چطور که بودم تعجب در هنوز من و نداشت داشتنیدوست چیزهیچ زیبا، چهره جزبه

 آدم این برای که رسیدمی نظربه طوراین و کرده انتخاب مشترک زندگی برای رو اون بزرگ

 .مهمه خیلی زیبا ظاهر و چهره

 رفتم کاغذ از پر میز طرفبه بنابراین بدم؛ گوش مکالمه این به این از بیشتر خواستنمی دلم

 .معمولی چوبی صندلی دوتا روبروش و داشت بلندی پشتی با گردون صندلی یه پشتش که

 تا شد ک*تحـریـ کنجکاویم زبان، این عاشق که منم و بودند انگلیسی همه کاغذها هاینوشته

 .بود تایپی و امالیی اشتباهات از پر که کرد جلب رو نظرم کاغذی که هست، موردی چه در ببینم

 .بشین بیا شدی معطل ببخشید -

 .نشستم روبروش نفرهتک مبل روی دستش اشاره با و گفتم کنمیمی خواهش

 .خدمتم در خب: کیانوش

 تا انگار بود سخت برام واقعاً مرد این با زدنحرف. انداخت پا روی پا و داد تکیه مبل پشتی به

 .خونهمی نافذش نگاه اون با رو آدم وجود ته

 .شرکتتون توی کار درمورد بزنم، حرف خودتون با بیام گفت محمد راستش خب -

 بربیای؟ پسش از تونیمی. جریانم در آره: کیانوش

 .بود کرده عرق دستام کف و زیاد قلبم ضربان استرس از

 که دونمنمی و ندارم دانشگاهی تحصیالت طورهمین و تجربه هیچ من راستش خب،... خب -

 .نه یا بربیام پسش از بتونم

 .کردمی نگاهم تغییری ترینکوچک بدون طورهمون

 حده؟ چه در کامیپوتر درمورد معلوماتت: کیانوش

 .باشه کافی براتون تونهمی چقدرش دونمنمی گرفتم یاد خودم رو کامیپوتر من -

 بلدی؟ ورد: کیانوش

 بله-

 اکسل؟: کیانوش
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 بله-

 فتوشاپ؟: کیانوش

 بله-

 اینترنت؟: کیانوش

 بله-

 .داد تکون رو سرش

 چطور؟ انگلیسی زبان. کافیه فعالً همینا: کیانوش

 بلدم کمی-

 حد؟ چه در: کیانوش

 طورهمین و هست امالیی و تایپی اشتباهات از پر میزتون روی کاغذ بگم تونممی که حدی در-

 .شده ضعیفی ترجمه

 .شد ظاهر لبش روی کوچیکی لبخند و پرید باال ابروهاش

 . کن درستش پس: کیانوش

  

 االن؟ -

 بله: کیانوش

 و ترجمه زبان، عاشق من. نشستم میزپشت و شدم بلند. کرد کارش میز به اشاره دستش با

 مورد این تو. بود زیبا العادهفوق خطم که داشتم تمرین قدراین و بودم انگلیسی به نوشتن

 زندگی تو چون نبود؛ مهم برام اونم که بودم کند زدن حرف تو فقط داشتم، کامل نفساعتمادبه

 .خوردنمی دردمبه داشتم که

 گذشت ایدقیقه بیست کنم فکر برگردوندم، انگلیسی به رو فارسی متن تندتند و شدم مشغول

 تایپ چیزی اخم با و بود گوشی توی سرش کیانوش. کردم بلند رو سرم. شد تموم کارم که

 .کردمی

 .رفتم طرفشبه شده ترجمه کاغذ با و کردم مرتب رو کاغذها
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 .شد تموم -

 .گذاشت کناریش میز روی رو گوشی. کرد نگاهم تعجب با

 !زود چه: کیانوش

 و گرفت مبل از تکیه کیانوش و دادم تکیه من باراین نشستم مبل روی روبروش و زدم لبخندی

 .بوده خوب کارم فهمیدم زد که لبخندی با. کرد خوندن به شروع بادقت

 بودی؟ رفته کالس.نقصیبی ترجمه طورهمین و زیبایی خط عجب: کیانوش

 نشد دیگه بعدش ولی گذروندم؛ رو تافل از هم ترم دو یه رفتم، پیش تافل تا ازدواجم قبل -

 فیلم و تخصصی هایکتاب حتی خوندم؛می کتاب همیشه داشتم دوسش خیلی چون و برم

. نوشتممی انگلیسی هایمتن هرازگاهی و کردممی کوچیک هایترجمه خودم برای و دیدممی

 ادبیات و کردمی زندگی ایران از خارج که شدم آشنا دختری یه با اینستا تو پیش سال یه

 هاشونترجمه نوع و تخصصی کلمات و بدونم رو اشکاالتم تا کرد کمکم اون. خوندمی انگلیسی

 رو پام و دست و زنممی توپوق زیاد. بزنم حرف خوب نتونستم وقتهیچ خب ولی بگیرم؛ یاد رو

 .کنممی گم

 کار هم با مدت یه بهتره ولی کنی؛ نامثبت کالس تونیمی مکالمه برای. خوبه خیلی: کیانوش

 تا زنیمی حرف انگلیسی من با هستیم تنها که مواقعی و شرکت تو همیشه بعد به این از. کنیم

 .کمتر استرست و بشه ترروون زبونت

 .کردم نگاهش تعجب با

 !کار؟ برای بیام یعنی -

 یاد ازش رو چیزهمه موقعاون تا هست؛ دیگه هفته تا االنمون منشی. بیا فردا از آره: کیانوش

 .خودته عهده به چیزهمه بعدش هفته از که بگیر

 .گرفتم استرس

 ...چیزه... آخه -

 .دوخت چشمام به رو نافذش نگاه
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 یه انتظار تو از من. گیرهمی یاد کمکم و کنهمی شروع جایی یه از هرکس پروانه ببین: کیانوش

. تجربه تو برای میشه اشتباهات این و داشت خواهی اشتباهاتی مطمئناً. ندارم نقصبی کار

 بتونی تا میدم بهت رو فرصت این من پس داری؛ خوبی استعداد هم تو معلومه که طوراین

 .بایستی خودت پای روی و کنی عرضه رو هاتتوانایی

 :گفتم آروم و زدم حرفاش به لبخندی خجالت با

 !بکنم؟ باهاتون مشورتی یه میشه. ممنونم خیلی -

 .گذاشت باز رو پاهاش باراین ولی داد؛ تکیه مبل به دوباره

 البته -

 این تو کردن لطف بهم خیلی شما وکیل. کنم کارچی ارثیه و دیه پول با دونمنمی من راستش-

 و دادن ایشون رو سعید هایحساب ترتیب حتی. کردن درست خودشون رو کارها همه مدت،

 بخرم؛ خونه باهاش گفتمی علی. هاپول موندهباقی و موندم من حاال و ممنونم ازتون خیلی من

 .کنم استفاده ازش خواممی بمونه، راکد پول خوادنمی دلم من ولی

 هر و بانک بذاری رو پول اینکه. بود جالب برام کردی دیه پول از بخشی با تو که کاری: کیانوش

 توی میده نشون این و ارزشمنده خیلی بدی نیازمند هایسازمان از یکی به رو سودش ماه

 .داری استعداد نیمچه یه هم اقتصاد

 :گفتم خنده با

 .گیرممی اشتباه هم رو تومان ریال این همیشه. بده خیلی ریاضیم من اتفاقاً نه -

 :گفت و کرد ایخنده اونم

. نه یا کنی قبول مختاری البته که دارم پیشنهادی من. گیریمی یاد اینم نداره اشکال: کیانوش

 بذار رو خونه خرید فعالً. کنیممی دربارش ایدیگه فکر نخواستی اگه نیست، توش اجباری اصالً

 که هم خونه اهالی و نفر چند کردن زندگی برای هست، بزرگ کافی یاندازه به اینجا. کنار

 .نداری خونه به نیازی پس دارن؛ دوستت
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 که طورهمین و باشی داشته ازش سهامی تا بده من شرکت به رو پولت اینه، تو به من پیشنهاد

 هم رو اطمینان این بهت من. پرسود و مطمئن گذاریسرمایه یه کنی استفاده ازش خوایمی

 .بخری هم رو خونه بهترین گذاری،سرمایه این سود از استفاده با سال یه سر که میدم

**** 

 کیانوش

 فکرید؟ تو دوتون هر چته -

 تخت روی از سیگاری و کشیدم پوفی بودیم، ارس و من مخاطبش که کیان حرف این با

 که زدم بهش محکمی پک و کردم روشنش برداشتم، بود باز هوای توی که سنتی رستوران

 :گفت و رفت بهم ایغرهچشم کیان

 به میدی دودی چه حاال ببین. خوردم کشیده یه ازت دستت، سیگار این خاطربه یادمه: کیان

 .هوا

 .زدم دور خاطره یه به لبخندی

 .بود خونده هممون فاتحه زدیممی لنگ یکیمون بودیم، بچه هممون موقعاون -

 .زد بهم ایغرهچشم دوباره

 .بابا نکشید سرشناس دکتر دوتا جلوی الاقل -

 .شد بلند ارس و من خنده زد، محمد و خودش به که لقبی با

 ها؟دکی شما بودید کی گوگولی ها،سرشناس بابا: ارس

 .شد گم هممون خنده توی که کرد نثارمون کوفتی خنده با محمد

 ببینیم، کنید تعریف. افتادید سیگار جونبه دوتا شما که داغونه خیلی اوضاع اینکه مثل نه: محمد

 .بکنیم کمکی تونستیم شاید

 تو رو سیگار خاکستر. بگو خودت اینکه نشونه به انداخت باال ایشونه. انداختم نگاهی ارس به

 .کردم تخت پشتی به تکیه زدم بهش پکی دوباره و تکوندم جاسیگاری

 به کنهمی کاری داره مطمئنم. برنیام داریم منصوری با که پروژه پس از ترسممی ترسم،می -

 .کردم حل زیرمیزی و بازیپارتی با رو کارها از کمیه اینکه مخصوصاً. بزنمتون زمین
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 به که فرصتی این با شینهنمی آروم منصوری بود معلوم خب. کردیدنمی قبول اول از کاش: کیان

 .آورده دست

 دست از سرمایمون از خیلی کردیمنمی قبول رو کشوری پروژه این اگه بودیم مجبور: ارس

 الزم هم رو منصوری شرکت. کشیدم زحمت خیلی پروژه این گرفتن دستبه برای. رفتمی

 .داشتیم

 .خوردهشکست منصوری این داره حق کنممی فکر گاهی: محمد

 :رفت باال کمی صدام. برداشتم رو متکیه جاسیگاری، تو کردم پرت رو سیگار ته

 گند هم آخرش و کرد انتخاب رو من موردعالقش دختر که بودم مقصر من مگه داره، حق کجا-

 من؟ زندگی به زد

 :گفت مالیمی صدای با ولی گرفت؛ پشتی از رو شتکیه من مثل هم محمد

 پاش زیر و تو هایپافشاری. خواستمی رو عرشیا اولش نیوشا کیا، نزن گول رو خودت -

 رو احساس همین بودی عرشیا جای خودتم. کشوند تو طرف به رو اون که بود تو هاینشستن

 .داشتی

 خودم طرفبه رو نیوشا شرطبندی یه سر که بودم من. داره حق عرشیا دونستممی خودم

 منم ولی عرشیا؛ طرف برگرده نذارم دیگه شد باعث داشتم بهش که حسی بعدش و کشوندم

 .خوردم ضربه عرشیا اندازه به

 :اومد پایین صدام

 .بده ادامه رو دشمنی این نباید دیگه. نکشیدم عرشیا از کمتر منم -

 شما مطمئنم که من. بردارید قدم احتیاط با نمیشه، چیزی که شاءاهللان. داداش خیالبی: کیان

 امشب یه که ببرید ـذت*لـ مردونمون دورهمی از. نیست نگرانی جای پس برمیاید؛ پسش از

 .شدیم راحت هاخانم ازدست

 .کرد دراز رو پاهاش ارس
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 گیراش میشه، ترنزدیک رفتنشون به هرچی. کردم فرار مامان دست از زوربه که من واال -

 برنگردی، بری خوایمی مگه من مادر میگم. ببینمت سیر دل یه بشین خونه میگه. بیشترمیشه

 .نیست بدهکار گوشش ولی زنیم؛می حرف روز هر ارتباطی راه هم همه این

 کارش از خبر؟ چه پروانه از کیا راستی. دله عزیز کرد، نمیشه کاریش دیگه جونهزری: کیان

 هستی؟ راضی

 چپی نگاه و کرد پرت ایگوشه به و گرفت دستم از و شد خم کیان که برداشتم سیگاری دوباره

 .کردم نثارش لبخندی منم که انداخت بهم

 .داره یادگیری و بیشتر کار برای جا هنوزم ولی بهتره؛ کردممی فکر که چیزی از -

 بتونه پروانه کردمنمی تصور من حقیقتاً.[ کرد اشاره من به دستش با و] بابا کنید ول اینو: ارس

 پا و دست کمی و شکننده وضع اون با دیدم پیش ماه چند من که زنی اون. بربیاد پسش از

 از بتونه طوراین کردمنمی تصور اصالً که من عالیه؛ کارش. داره فرق خیلی زن این با شکسته،

 ازش نیست کسی بزرگ شرکت اون تو کرده، خودش عاشق هم رو همه. بربیاد کارها پس

 کوفتت.[ کرد اشاره من به دوباره.]کنه پیدا خواستگارهم آینده ماه چند تا کنم فکر. نیاد خوشش

 آدم طوراین به خودم؛ پیش کارخونه بردمشمی کاش. میشه تو نصیب خوبا همیشه کیا؛ بشه

 .دارم احتیاج باشه جدی کارش تو که

 :گفتم نیشخند با. نشست محمد و کیان هایلب روی لبخند ارس، پروپیمون هایتعریف این با

 .نشسته بدجور خانارس دل به اینکه مثل نموند؛ من برای حرفی دیگه -

 :گفت و کرد پرت طرفم به قندی ارس

 راحتیبه میشه. برممی ـذت*لـ باهاش زدن حرف از خواهره، یه من برای پری بابا، ببند: ارس

 هم همیشه و قائلم براش زیادی احترام من. گرفت مشورت و زد حرف باهاش هرچیزی از

 .مونهمی طوراین

 .کردم کیان و محمد به اشاره و هستند که دوتا این نباشی، تو نکن ترش حاال -

 :گفت خنده با و آورد باال رو دستاش محمد
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 روش میشه که رفیقه و دوست یه من برای پروانه. بستم کل به رو زندگی و زن مقوله که من -

 .کرد حساب

 :داد جواب لودگی با کیان

 زنی همچین خدامه از که من واال نباشه، پنهون هم شما از دیگه نیست پنهون که خدا از -

 میز چیز گیره،می رو هانخ کنممی پرتاب سمتشبه نخ هی که، نمیده پا المصب ولی باشم؛ داشته

 .دوزهمی

 .اومد هامونلب روی خنده کیان هایحرف با

 آدم با راحتم؛ باهاش خیلی که من. شماها مثل عزیزه دوست یه پری شوخی از جدا ولی: کیان

 .دارم دوسش خیلی که اخالقشه همین برای. خواهرمونه واقعاً انگار که کنهمی رفتار طوری

 هایتوانایی از خیلی سابقش زندگی تو هاست،حامی مثل شخصیتش پروانه. درسته: محمد

 تا هم شماها. شدمی خوب مشاور یه مطمئناً دادمی ادامه رو درسش اگه. مونده پنهون خوبش

 اینکه. خودش آینده برای هم خوبه، شما برای هم بگیره؛ یاد کار کنید کمکش تونیدمی که جایی

 تونستنمی تو از ترمطمئن مسلماً. شدم حالخوش خیلی کردی خودت شرکت سهام رو پولش

 .کنه پیدا رو کسی

 .کرد ییدٔ  تا رو حرفاش هم کیان

 همین فهمیدند رو موضوع وقتی بودم امیدوار. خورد گره بهم ارس و من نگاه محمد آخر حرف با

 . بزنن بتونن دوباره رو حرف

  

**** 

 پروانه

 آسمون این تهران. کردممی نگاه بود، بعید تهران یدودگرفته شهر از که رنگخوش آسمون به

 بعدازظهر از که بود زیبایی برف مدیون رو بود سفید و ـمرنگ*کـ آبی از مخلوطی که خوشگل

 به باال از کوچولو هایبرف. دادمی رو بود بعد روز دو که برفی یلدای یه نوید و بود شده شروع

 رو من که داشتم عجیبی آرامش. بودم شده ـذت*لـ غرق. اومدنمی فرود زیبایی به پایین
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 زمان گذشت با ولی موند؛می دلم تو رفتم دست از عزیزای زخم همیشه که درسته. ترسوندمی

 من بر چه که کردمی یادآوری و موندمی پررنگش رد فقط و بخشیدمی التیام داشت زخم این

 .گذشت

 گریممنشی از ماه شش تقریباً. گنجیدنمی خودم باور تو که بود خوب برام قدریبه ماه چند این

 بودن منشی کردمنمی فکر وقتهیچ. داشتم دوست رو شغل این عاشقانه من و گذشتمی

 حرف انگلیسی تونستممی راحتیبه دیگه. بودم میزم و شرکت محیط عاشق. باشه خوب قدراین

 رو پدرم رسماً. بودم گیرسخت و مستبد کیانوش مدیون اینم که استرسی هیچ بدون بزنم،

 فارسی باهام وجههیچ به خودش، ییدٔ  تا مورد و بشه روون زدنم حرف که موقعی تا درآورد

 انگلیسی که موقعی مگر کرد،نمی گوش هم زدممی حرف من که موقعی حتی زد؛نمی حرف

 یه گاهی. گفتمی رو اشکاالتم و کردمی گوش صبوری با وپاشکستهدست حتی. زدممی حرف

 .کردمی تکرار بارها و بارها رو جمله یا کلمه

 کوچیک اسم به رو همه و بودم راحت خیلی باهاشون که بقیه برخالف بود عجیبی آدم کیانوش

 بهش شرکت از بیرون محیط توی اسمش اول به آقا یه همیشه ولی کردم؛می صدا

 .چسبوندممی

 کمی گفت میشه و بود جدی و گیرسخت بسیار کار محیط توی. ترسوندمی رو من شخصیتش

 بقیه با اون برخالف ولی من؛ خود حتی برن،می حساب ازش همه که داشت بداخالقی هم

 راحت همشون با داشتند وآمدرفت شرکت یطبقه شیش ساختمان مدیریت دفتر به که کسانی

 .گرفتم قرار رئیس آقای توبیخ مورد هم چندبار که داشتیم بشوخوش هم با همیشه و بودم

 لندن راهی و بستن رو باروبندیل جونزری و آرام پیش ماه دو. بود خوب اوضاع هم خونه توی

 به کمکم ولی گذشت؛ سخت بهش اوایل. کردند غمگین رو داشتنیمدوست لیالی و شدن

 کردم مطرح وقتی باریه. دادنمی رو خودش از شدن دور اجازه من به اما کرد؛ عادت نبودنشون

 .کرد قهر حتی و مخالفت شدتبه برم، و کنم اجاره خونه خواممی

 علناً که من به عروسیش، کارهای با بود درآورده رو همه اعتراض صدای که آیدا، اما و

 من بود فهمیده وقتی از و دونستنمی خودش با زدن حرف الیق رو من و کردمی توجهیبی
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 هایصحنه راهبهراه. شدمی آویزون کیانوش از من جلوی و اومدمی شرکت، مرتب منشی شدم

 ناکجاگاهش تا که کردممی نثارش ملیح لبخند یه هربار منم که آوردمی وجودبه 18 مثبت

 .بسوزه

 چون شد؛ روبرو آیدا شدید مخالفت با که کنه برگزار آذرماه رو عروسی خواستمی کیانوش

 .بگیرند عروسی باغ توی تا باشه گرمه هوا که موقعی خواستمی خانم

 ...پخ -

 خندان چهره نثار ایغرهچشم و پریدم بودم ایستاده نشیمن سراسری پنجره مقابل که جام از

 .رفتم ارس

 نشدی؟ متوجه رو اومدنمون که بودی رفته جوریاین چی بهر تو: ارس

 .کردم مرتب رو شالم کمی

 .میشی دور هازشتی همه از انگار بهش کردننگاه با باره،می خوشگلی برف -

 کجان؟ بقیه خب. تعریفی عجب: ارس

 پزشکی، سمینارهای برای غربت دیار رفتند روزه چند که محمد و کیان. که نداره وجود ایبقیه-

 .میاد دیگه ساعت دو-یکی دوستاشه، با اونم که لیال یه مونهمی

 نرفتی؟ باهاش چرا تو: ارس

 : گفتم لبخند با و دادم شیشه به تکیه

 کار؟چی خوانمی رو پیر من جوونه جمعشون اونا -

 کیانوش صدای که بزنه حرفی دوباره خواست. شد تربزرگ لبخندم که کرد بهم کجیدهن

 .بره باال خواستمی و بود ایستاده هاپله جلوی. برگردیم طرفشبه دومون هر شد باعث

 .داریم کاری شام یه بیا، ما با شو حاضر هم تو پس: کیانوش

 .رفتممی کاری هایجلسه به همراهشون منم که اومدمی پیش گاهی نکردم تعجب

 :گفتم آروم کمیه صدای با ارس به خطاب و انداختم باال ابرویی

 برید؟نمی رو خوشگلتون پارتنرهای چرا -
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 آیدا مثل اونم ولی بود؛ ازخودراضی و لوس هم بسیار که بود دختری با پیش ماه دو از ارس

 .بود خوشگل بسیار

 !برد رو اونا که نمیشه هاستحسابی آدم با قرارمون: ارس

 :گفتم و برداشتم شیشه از رو متکیه. شد بلند خندم صدای

 .نیستن حسابی آدم باهاشونید، که دخترهایی که دونیدمی هم خودتون پس -

 رو دومون هر بود شده خشن کمی که کیانوش صدای دوباره که خندید من همراه هم ارس

 .کرد ساکت

 .داری وقت ربعیه فقط. شو آماده زودتر پروانه: کیانوش

 .کردم نگاه ارس به نگران

 .گفتم چی شنید کنم فکر -

 :گفت و انداخت باال ایشونه سرخوشی با ارس

 .نداره جواب و تلخه حق حرف بشنوه، خب -

 .بیرون بیا شو آماده زودتر هم تو کنم عوض لباسمو میرم من

 با مشکی پشمی شال همراه که رنگمزرشکی بارونی و مالیمم آرایش به آینه تو آخری نگاه

 به که هاییپله از. رفتم بیرون و انداختم بودم، پوشیده مشکیم کتون شلوار و زرشکی هایگل

 سرویس یه و اتاق دوتا با هم طبقهنیم یه. اومدم پایین بود، برگرفته در رو خونه زیبایی شکل

 گفت شدمی بود، ما هایاتاق که هم باال طبقه. بود کفهم و باال طبقه بین ما طبقه زیر بهداشتی

 کفهم طبقه توی هاپله انتهای. بود بالاستفاده که داشت هم کوچیکی آشپزخونه. کامله خونه یه

 به که بود راهرو یه هم طرف همون از و بود بزرگ آشپزخونه چپ طرف که رسیدمی نشیمن به

 دیوار با کامالً طرف یه که نشیمن از بعد. بود خدمه برای که بود اتاق چندتا و داشت راه حیاط

. شدنمی پذیرایی اونجا مهمونا که رسیدمی بزرگ پذیرایی به که بود پله تاسه بود، پوشیده

 هم بزرگ بهداشتی سرویس یه و بود آسانسور که بود راهرومانند یه هم هاپله راست طرف

 پدربزرگشون و مادربزرگ وقتی معموالً و بود مهمان برای که نورگیر و بزرگ اتاق دوتا و اونجا

 شامل که رسید،می زیرین طبقه به هم هاپله ادامه. شدنمی ساکن اونجا اومدن،می دماوند از
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 همه که طبقه از پر بود اتاقکی خونه ورودی در نزدیک. شدمی استخر و وزرش سالن

 که هامپوتیننیم اونجا از. نشه خونه وارد کفش با کسی تا ذاشتنمی اونجا رو هاشونکفش

 قرار ولی بپوشم؛ راحتی کفش دادممی ترجیح بود خودم به اگه. پوشیدم داشت سانتی5 پاشنه

 کیانوش و ارس تا ایستادم سنتی ایوان توی. پوشیدممی اونجا با مطابق باید پس بود رسمی

 از کوتاه پله چند با ایوان. باریدمی پراکنده هنوز ولی بود؛ شده کم برف بارش شدت از. بیان هم

 کالً. دونستمنمی هم رو اسمش که بود روبروم کیانوش بلندشاسی ماشین. بود شده جدا حیاط

 .نبودم بلد رو هاماشین اسم

 با ایسرمه شلوار کت. اومدمی ما طرف به خودش ساختمون از داشت دستبه چتر ارس

 نگاه و اومد بیرون هم کیانوش زمانهم. بود پوشیده رو زانوش باالی پالتو و رنگشهم پیراهن

 .کردم نگاهش تعجب با و کردم شک خودم به که انداخت من به سرتاپا از دقیقی

 .شو سوار: گفت خشم با و رفت درهم هاشاخم

 :پرسیدم آروم خیلی و کردم ارس نزدیک رو خودم

 نامناسبه؟ لباسم میگم! بود؟ چش این -

 :گفت رفتمی ماشین طرفبه که طورهمون و کرد بهم گذری نگاه یه هم ارس

 !ناراضی هم رئیس و کوتاهه خیلی بارونیت فقط مناسبه، هم خیلی اتفاقاً -

 .شد سوار و داد تحویلم کجی لبخند

 حاال نبود کوتاه هم اصالً خودم نظر از. بگم بهش چیزی نتونستم دیگه و شد بیشتر تعجبم

 .بودمی کوتاه بلند هایلباس با مقایسه در شاید

 کیانوش. نشه معلوم که گرفتم گاز رو لبم فوری که گرفت خندم کردم که استداللی از خودم

 .بده گیر بهم خواستمنمی دیگه بود، شده بداخالق خیلی

 هم همیشه و بود پوشیده خیلی من پوشیدن لباس اطرافشون، و دور دخترهای با مقایسه در

 .کردممی رعایت رو حجابم

 نشونم خوب خیلی بلند پاشنه کفش و دمپا شلوار با بودم؛ زانو باالی هایلباس این عاشق من

 شده ترافیک برف بارش علت به که کردم نگاه بیرون به و گفتم بهش بابایی برو دلم تو. دادمی
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 بود، نامناسب و پلوغشلوغ خدا همیشه ایران هایخیابون بود؟ رفتن بیرون وقت االن آخه. بود

 نامناسبه رانندگی فقط و هیچ خاطربه اونم ترافیک جاهمه بدتر دیگه برف و بارون هم حاال

 دوشون هر که هم دوتا این. رسیدیم موردنظر رستوران به بعد ساعتنیم. بود هاراننده

. رفتممی راه احتیاط با باید بود؛ لغزنده زمین شدم پیاده ماشین از. بود هم تو هاشوناخم

 :پرسید و کرد نگاهی کیانوش

 خوای؟نمی کمک -

 .میام خودم ممنون نه -

 و زدمی حرف تلفن با داشت. اومدمی ما از دورتر قدم چند ارس. کرد من با همگام رو هاشقدم

 .کیه خط پشت بود معلوم گفت،می که هاییجانم و عزیزم از

 :کرد باز رو رستوران در پیوست، ما به و کرد قطع رو گوشی

 .ترنمقدم هاخانم بفرمایید -

 .اومدند اونا هم سرمپشت و شدم وارد و زدم لبخندش به لبخندی

 هدایت چپ سمتبه رو ما هم مرد و گفت چیزی بود اومده استقبال برای که مردی به کیانوش

 .شدمی ترعریض منم لبخند شدیم،می ترنزدیک موردنظر میز به چقدر هر. کرد

 :گفت خنده با ارس

 شد؟ روشن چراغ چشات تو چیه -

 :گفتم آروم

 تونهنمی آدم کن نگاش خدایی. خوشگله و جذاب خیلی مرد این ولی نیست؛ طوریاماین دیگه -

 دیویدبکهامه؟ شبیه کردی دقت. برداره ازش چشم

 سروپا زن یه و مرد سه و بودیم رسیده میز به چون بگیره؛ رو خندش جلوی کرد سعی ارس

 .بودند ما منتظر

 سر بحث پیشخدمت، توسط سفارش شدن گرفته از بعد و شد انجام معمول تعارفات و معارفه

 که دادمی ارس تحویل پرعشوه لبخند مدام بود همراهشون که زنی. شد شروع شرکت و کار

 .ذاشتنمی جواببی خواسته خدا از اینم
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 فکر گاهی. بود من روی نگاهش هرازگاهی بود، محبوبم فوتبالیست شبیه که من روبروی مرد

 اومد که روزی یادمه. نمیگه هیچی ولی بگه؛ خوادمی که هست حرفی نگاهش تو کردممی

 با بورش موهای و آبیش رنگخوش هایچشم. بودم شده صورتش محو ثانیه چند من شرکت

 اون. برداشت چشم ازش شدنمی که بود ساخته شیک و جذاب مرد یه ازش متناسب قامتقدو

 نفرین و لعن خودم به که داد من تحویل پوزخندی و کرد معرفی منصوری رو خودش روز

 به منم که اومد شرکت به دیگه باریه اون از بعد. کنم کنترل رو نگاهم نتونستم چرا که فرستادم

 بهش نگاهم که بود حواسم هم اینجام. کردم کیانوش اتاق راهی و استقبال ازش تمام سردی

 .بشه نثارم پوزخندی دوباره که نخوره

 .افتاد خودمون نزدیک میز یه به چشمم که بودند، مذاکره مشغول سخت شرکت روسای

**** 

 حرکاتشون حتی. بودن من یپونه و پوریا سنهم که کودک دو شامل که چهارنفری خانواده یه

 سعی مادرشون و پدر و کردنمی بحث هم با مدام پسر و دختر انداخت،می اونا یاد رو من هم

 بشینیم؛ هم دور طوراین و بریم بیرون تونستیممی کم خیلی ما. داشتن اونا داشتن نگه آروم در

 حسابیودرست اعصاب کدومهیچ شدمی باعث همینم و بود نهمون گرو هشتمون همیشه

 دوستاشون یا دایی هایبچه مثل تفریحاتشون که بودن، شاکی همیشه هابچه. باشیم نداشته

 .بود شده اُخت هم مدرسه هایبچه با دیگه که پونه مخصوصاً. نیست

 بود بازوم روی دستش که کیانوش به و گرفتم اونا میز از چشم داد تکون رو بازوم که دستی با

 : گفت و داد بهم و برداشت کاغذیدستمال و شده خم کمی. کردم نگاه

 .کن پاک رو اشکات -

 داشتن همه. کردم پاک رو صورتم زدهخجالت. نبودم اشکام شدن ریخته متوجه موقع اون تا

 .دید نگاهشون توی رو تعجب و ترحم شدمی و کردندمی نگاه بهم

 بیام، بیرون حالت این از بلکه بزنم؛ صورتم و دست به آبی تا شدم بلند و کردم خواهیمعذرت

 .بشه ایجاد مشکلی این از بیشتر خواستمنمی و بود شده تنگ هم نفسم
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 توی که بود سبزی فضای رستوران پشت. رفتم بیرون به پشتی در از شوییدست جای به

 .شدمی پذیرایی مهمونا از هم اونجا و شدمی چیده میز تابستون

 فکر یعنی بردارم، بود رفته یادم رو اسپریم. برگرده عادی حالت به تنفسم خواستممی

 این. بودم نکرده استفاده ازش که شدمی ماه دو. کنم پیدا احتیاج بهش دوباره کردمنمی

 .بود رفتم دست از عزیزان یادگاری هم تنگینفس

 اینجا؟ اومدی چرا سرده هوا -

 .بود ایستاده در چوبی چهارچوب توی که برگشتم عقب به کیانوش صدای با

 .بود درد با همراه که گرفتم عمیقی نفس

 .بشم بهتر تا باشم بیرون کمیه گفتم گیره،می نفسم -

 به شروع آروم و گذاشت پشتم رو دستش و شد ترنزدیک کیانوش. گرفتم عمیقی نفس دوباره

 .کرد ماساژ

 .میام منم دیگه کمیه تو برید شما. کردم خراب هم رو شما شب ببخشید -

 نیست؟ همرات اسپری. بشه خوب حالت تا نزنی حرف بهتره: کیانوش

 .برنداشتم بشه؛ الزم نکردم فکر. نه -

 هر نگاه و بودیم حالت همون توی که بود ایدقیقه دو. نگفت ایدیگه چیز و داد تکون رو سرش

 خودم حال به توجه بدون همین برای تو، رفتیممی باید. بود برف از پوشیده منظره به دومون

 .بزنم حرف صدا گرفتگی بدون کردم سعی

 .مهموناتون جلوی شد زشت خیلی تو؛ بریم. شدم بهتر -

 .دوخت چشمام به رو نگاهش و برداشت پشتم از رو دستش

 .بری فرستممی ارس همراه رو تو بگو بشینی تونینمی دیدی اگه -

 که نشست صورتم به چسبیدل گرمای. شدیم رستوران وارد و دادم تکون خجالت با رو سرم

 شامی خوردن به شروع و کردم خواهیمعذرت دوباره میز سر. بود شده سردم چقدر فهمیدم

 . بود شده چیده میز روی که کردم
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 نگاه تونستممی ولی همشون؛ از کشیدممی خجالت واقعاً نخورده کسی به چشمم کردم سعی

 .کنم حس خودم روی رو روبرویم مرد سنگین

**** 

 .شدنمی تموم دستوراتش امروز که کردم رئیسم نثار فحشی و نشستم میزم پشت حالیبی با

 از برگشتنمون از بعد هاساعت تا. سوختممی هابچه تنگیدل تو و بودم بیدار رو دیشب تموم

 صرف از بعد. کردم خراب رو دیشب که داشتم هم وجدانعذاب طرفی از. کردم گریه رستوران

 هم دور دوباره باشه خوب همه حال که دیگه روز یه تو و کافیه امشب برای گفت منصوری شام،

 ولی چیه؛ بحث موضوع بفهمم نتونستم حتی که بود گرفته من حال قدراین. شیممی جمع

 ترسیدنمی چیزیهیچ از که کیانوشی و فرصته آخرین این گفت کیانوش به منصوری بود هرچی

 جواببی هم رو منصوری تهدید که بود عجیب و بود کرده لونه هاشچشم تو ترس باراین

 وقتی و نداشتند من به توجهی دیگه که بود خراب دوشون هر حال قدراین هم بعدش. گذاشت

 .بود مشکوک خیلی موضوع بود، هرچی. رفتند اتاقشون به مستقیم دوشون هر خونه برگشتیم

 کاری اضافه تونستممی و بود زیاد کارهام امروز. برداشتم رو کیفم و کردم خاموش رو کامیپوتر

 .افتادم راه به و پوشیدم رنگمخاکستری مانتو روی رو پالتوم. نداشتم توانی هیچ ولی بمونم؛

 جورییه دلم حال. نداشتم هم رو خونه یحوصله ولی برم؛ خونه به مستقیم خواستممی اولش

 !بیفته اتفاقی یه قراره که انگار بود،

. کردم کج بودیم، کرده کشفش محمد با پیش ماه یه حدوداً که شاپیکافی طرف به رو راهم

 بلکه تا کنم رویپیاده کمی که گرفتم تصمیم بنابراین داشت؛ فاصله شرکت با خیابون یه تقریباً

 .بشه آروم کمی مگرفته گر مغز

 داغ نوشیدنی یه دلم و بود شده سردم شدتبه. شدم حالخوش شاپکافی دیدن محضبه

 باال طبقه به شدم مجبور و شدم دمغ س،شده اشغال محبوبم جای دیدم وقتی ولی خواست؛می

 .بود مونده خالی باال طبقه تو چندتا فقط و بود پر میزها یهمه چون برم؛

 از بود شده پوشیده هم دیوارها همه حتی بود، چوب از چیزهمه بود، قشنگی خیلی شاپکافی

 بود شده مزین بود، شده نویسیخوش شعرهایی درونشون که چوبی هایقاب وسیله به و چوب
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 و کیک دادن سفارش از بعد. شدمی دیده دیوارها تمام روی سال فصل چهار از تابلوهایی و

 رو من بیرونه اگه که دادم لیال به پیامی و گرفتم دستم توی رو گوشیم. درآوردم رو پالتوم چای،

 سرم که همین و دادم تکیه صندلیم به. نداشتم رو سرما تحمل دیگه چون برداره؛ سرراهش هم

 طرف با عاشقانه داشت که خورد کسی به چشمم کردم نگاهی پایین طبقه به و کردم بلند رو

 .زدمی حرف مقابلش

**** 

 .پایین بریم بیا حاضره شام -

 دلم. شدم بلند جام سر از زوربه و زدم در چهارچوب در ایستاده لیالی به زورکی لبخند

 من سردرد این نخورم چیزی اگه دونستممی ولی بیفته؛ بهش چشمم و پایین برم خواستنمی

 .شدنمی خالی یمعده با ولی خوردم؛می قرص باید. درمیاره پا از رو

 رفتیم،می پایین هاپله از که طورهمین

 :گفت لیال

 شده؟ چی نگفتی آخرش -

 .میگم بهت رو چیزهمه بیام، کنار خودم با بذار بگم، چیزی تونمنمی فعالً لیال؛ متأسفم -

 چقدر هر اومد، دنبالم لیال وقتی و بود بد خیلی شاپکافی هایصحنه اون دیدن از بعد حالم

 .بگم بهش چیزی نتونستم پرسید

 سالمی. اومدمنمی پایین کاش. شدم پشیمون اومدنم از رسیدم، شام میز به اینکه محضبه

 معمول طبق و اومد پایین هاپله از هم آیدا نشستم که همین. دادم کیانوش و ارس به لبی زیر

 .نشست کیانوش دل ور رفت سالم بدون

 خوری؟نمی غذاتو چرا پری: ارس

 حجم از بود داده دست بهم تهوع حالت بخورم، چیزی تونستمنمی ولی بودم؛ گرسنه اینکه با

 رو ارس جوابش خواستم. کردمی بدترم هم غذا دیدن و کردن بازی نقش و دورویی همه این

 پایین طبقه شوییدست طرف به سرعتبه و گرفتم دهنم جلوی رو دستم شد، بد حالم که بدم

 .دویدم بودم، آشپرخونه پشت راهروی تو که
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 : پرسید نگرانی با و زد در به ایتقه لیال

 آخه؟ شد چت خوبه؟ حالت پروانه: لیال

 :دادم رو جوابش زوربه

 .بیرون میام االن خوبم، -

 رو حالم بدتر و زدمی نبض درد از چپم سمت ابروی باالی. شستم سرد آب با رو صورتم و دست

 .شدم روبرو ارس و لیال با و کردم باز رو شوییدست در. کردمی خراب

 .میگرنه اثرات از کنم فکر خوبم -

 .دکتر ببرمت بیا: ارس

 قرص. بشه طوریاین شد باعث سردردم هم االن نخوابیدم، که دیشب! نیست چیزی! نه -

 .میشم خوب بخوابم و بخورم

 .خورد قرص نمیشه خالی معده با. بخور رو قرصت بعد بخور غذا کمیه بریم بیا: لیال

 .بخورم غذا تونمنمی. نیست خوب اصالً معدم اوضاع نه -

 .بودیم رسیده میز سر به

 : کرد بهم نگاهی کیانوش

 گرفته؟ میگرنت -

 .کردم پایین و باال رو سرم

 بزنم؟ بهت مسکن آمپول یه خوایمی: کیانوش

 .میشه خوب خودش نه نه، -

 .ببینمش خواستنمی دلم هم و کشیدممی خجالت ازش هم

 :گفت پوزخند با آیدا

 ! ای؟حامله نکنه -

  

 کنند جمع رو میز خواستندمی که خدمتکاری دوتا حتی. شد سالن توی سکوتی فشحر این با

 .کردندمی نگاه تعجب با هم
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 : گفت بلند صدای با لیال

 !درمیاد دهنت از چی بفهم -

 :گفت و زد لبخندی پررویی با آیدا ولی

 ـطه*رابـ خوادمی دلش هرکسی با داره حق و مجرده زن یه پروانه میشی؟ ناراحت چرا -

 !باشه داشته

 .شد خاموش آیدا که زد صدا رو اسمش بلند صدای با و اخطاری کیانوش

 .هاشچشم تو زدم زل برداشتم، سمتش به قدم یه ومنگگیج حالت همون با

 .پندارد خود کیش به را همه کافر -

 بازوم آیدا که بشم، خالص گیرنفس فضای این از تا کردم کج هاپله طرفبه رو راهم هم بعدش

 .زد داد و کشید محکم رو

 !م؟زه*ـر*هـ من یعنی بود؟ چی منظورت: آیدا

 .برداشتم عقب به قدم یه زد، کیانوش که دادی با

 !اتاقت تو برو پروانه! میگی چی بفهم آیدا: کیانوش

 .رفتم باال رو هاپله سرعت با و چیه حرفش یادامه ببینم نشدم منتظر دیگه

 .شدند اتاق وارد هم ارس و لیال سرمپشت

 :گفت عصبانیت با لیال

 پررو رو اون قدراین کیا اون! میگه درمیاد دهنش از هرچی که کیه کرده فکر! ی...ا دختره -

 .زنهمی زر فقط که کرده

 .نشست روش و رفت متحریر میز طرفبه خنده با ارس

 خودش دست دهنش کنترل و ایهعجوبه چه آیدا دونیممی هممون دخترعمو، نخور حرص: ارس

 .کنید ناراحت رو خودتون خاطرشبه نداره ارزش! نیست

 نگه رو احترامش بگیره یاد باید اون! دونهنمی که پری ولی خریه؛ چه آیدا دونیممی ما آره: لیال

 !داره
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 جلوی نتونستم االنم که بود، گرفته دیشب از حالم من! نشدم ناراحت من کن، ولش لیال: من

 .ندم رو جوابش و بگیرم رو خودم

 :کرد بهم نگاهی مهربونی با ارس

 که باشه حدی تا نباید ولی بشی؛ ناراحت و کنی یادشون اوقات گاهی داری حق پروانه -

 .میدی عذاب هم رو اونا حالت این با. بریزه بهمت طوراین

 رو حالم عصر هایصحنه دیدن دونستنمی که ارس ولی دادم؛ تکون تأیید نشونه به رو سرم

 .کرده خراب

 ...دختره این تقصیر میگم بازم من ولی: لیال

 :داد ادامه رفت، بهم ایغرهچشم که دادم بهش تذکری

 بزنه تونهنمی که ذلیلهزن کیانوش تقصیر اون از بیشتر ولی دیگه؛ میگم راست! چیه؟ خو: لیال

 .شو ساکت بگه و دهنش

 رو آخر هایحرف حتماً کیانوش. ایستاد سیخ لیال که شد وارد و کرد باز رو در کیانوش زمانهم

 حتی و ارس تفریح باعث لیال حرکت این. کردمی نگاه لیال به درهم یچهره با که بود شنیده

 .بود شده من کمی

 خواستمی دلم! ترکیدمی داشت سرم بدم، ماساژ کمی رو هامشقیقه کردم سعی انگشتم با

 .بکشم دراز بتونم تا بیرون برن همشون

 : گفت جدی کیانو

 .بیرون برید شما -

 .شد ترپهن لبخندم که گفت خیربه شب سربهزیر لیال. بود ارس و لیال به شاشاره

 .بیمارستان ببرمت تا بزن زنگ یه بده حالت دیدی اگه مونم؛می اینجا امشب من: ارس

 اون که کردم تشکر ازش. برسه دادت به خدا یعنی که درآورد ادایی کیانوش سرپشت هم بعد

 .رفت و بست رو در هم

 نشسته تخت روی که منی به و گذاشت تختم کنار پاتختی روی رو دستش وسایل کیانوش

 :گفت امری حالت با بودم
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 ! بکش دراز -

  

*** 

 درونِ از که طورهمون. زد خباثت روی از لبخندی که کردم نگاهش شده گشاد هایچشم با

 :گفت آورد،درمی رو آمپول و سرنگ بودگذاشته میز روی که ایکاسه

 !هامنحرفه زیادی فکرت بکش، دراز گفتم این خاطربه: کیانوش

 از و کردممی شدیدی گرمای احساس چون شدم؛ قرمز کنم فکر. کرد نگاه بهم تفریح با و

 .کشیدم خجالت کرد، که تحلیلی

 .میشه خوب خودش نیست، آمپول به نیاز واقعاً. نه -

 !نباش نگران خوبه، زنیمآمپول من ترسی؟می آمپول از نکنه: کیانوش

 تاحاال نبودم، تزریقاتی و پزشکی موارد تو کشیدن خجالت آدم من کشیدم، صورتم به دستی

 مرد این از. کردمی فرق انگار کیانوش ولی بودند؛ زده آمپول بهم محمد هم کیان، هم بارچندین

 تو رو آمپول مایع. بمونم دور ازش کردمی مجبور رو من نیروایی یه انگار و کشیدممی خجالت

 سرد یخ مثل بدنم همه که کشهمی رو من خونِ داره انگار کردم حس لحظهیه کشید، سرنگ

 .ایستاد سرم باالی لبش روی کج لبخند همون با و کرد کـل*الـ به آغشته رو ایپنبه. شد

 یکم رو شلوارم خودش. نیاد در آخم که گذاشتم دهنم جلوی رو دستم و کشیدم دراز ناچار به

 جمع کمی رو پام ناخودآگاه سوزشی، بعدش و کردم حس پوستم روی رو پنبه کشید، پایین

 .دراومد صداش که کردم

 .کن شل رو پات: کیانوش

 شلوارم. شده تموم کارش یعنی کردم؛ حس رو پنبه برخورد دوباره که کردم عمل دستورش به

 نثارش فحشی زیرلب. دراومد آخم که دراومدم نشسته صورت به جام از سریع کشید، باال رو

 .لعنتی آورد چشمم جلوی رو آبادم و جد همه! زنممی آمپول خوب من گفتمی خوبه کردم،

 .نبود حواست سرکار امروز که بود تنبیهت اینم! نده فحش: کیانوش
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 بود گذشته کار از کار دیگه ولی شدم؛ پشیمون زود خودم که رفتم بهش ایغرهچشم ناخودآگاه

 .بودشده بلند کیانوش خنده صدای و

 !میری رئیست برای که هم غرهچشم خوبه،: کیانوش

 :پرسیدم همین برای پیشش، دادممی سوتی هی وگرنه کنم، عوض رو وهواحال خواستم

 گردند؟برمی کی اینا محمد دارید خبر -

 :گرفت شکل ابروهاش بین ایگره

 داری؟ مشکلی چطور؟. دیگه روز ده یه کنم فکر: کیانوش

 برای کنم، درگیر رو فکرش اونجا خوامنمی بکنم، باهاش مشورتی یه خواستممی فقط نه،نه -

 .نگرفتم تماس باهاش همین

 .داد تکیه پاتختی به

 .بکنم کمکی بتونم شاید: کیانوش

 .کردم او به نگاهی

 یعنی کنید؟می کارچی نیست خودتون به مربوط که بفهمید رو رازی یه شما اگه میگم... اوم -

 .بگم چطور

 :گفت خودش که برسونم چطور رو منظورم موندم

 به موندی حاال و مربوطه دیگه یکی به که فهمیدی رازی یه تو. کنم کمکت من بذار: کیانوش

 !درسته؟ نه؟ یا بگی طرف

 .کردم نگاه بهش و دادم تکون رو سرم

 .درسته آره -

 اینکه برای صرفاً فقط نه؟ یا داره تأثیری زندگیش توی بگی رو راز اون اگه ببینم خب،: کیانوش

 بشه؟ مطلع

 .داره ثیرٔ  تا آره درصد،90 احتمال به -

 .بگی بهش حتماً که موظفی تو! مونهنمی حرفی پس: کیانوش

 .شدم کالفه



 

 

71 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 خبرچین یه عنوانبه و باشم بده آدم خوامنمی یعنی کنم، درگیر رو خودم خوامنمی من ولی -

 .بشم دیده

 نگاه هامچشم به مستقیم و ایستاد مقابلم برداشت، رو شتکیه رفت، هم توی هاشاخم دوباره

 .کرد

 شب. بدی ادامه رو بازی مجبوری و شدی بازی یه وارد تو نخوای چه بخوای، چه: کیانوش

 .خیربه

 طرفمبه و ایستاد چهارچوب توی کرد، باز رو در. کردم نگاه رفتنش به وواجهاج طورهمون

 .برگشت

 رو جوابش خوب و کردی تالفی هم تو هرچند خوام،می معذرت آیدا بد رفتار خاطربه: کیانوش

 من پیشوندن، بدون برات ارس و محمد کیان، چرا دونمنمی من درضمن.[ کرد مکثی. ]دادی

 ... !نه

 .گذاشت تنها آزاردهنده افکاری با حیران و کالفه رو من رفت، و بست رو در هم بعد

**** 

 .ببند رو در: کیانوش

 .نشست میزش پشت. باشم توبیخ منتظر باید دونستممی منم و بود هم توی هاشاخم

 چیه؟ روز چند این توی کاریخراب همه این دلیل خب: کیانوش

 بهم بودن در کنار انگار. زدم گره هم توی رو هامدست بودم، ایستاده در کنار که طورهمون

 .برم در و کنم خالص وضع این از رو خودم بتونم تا دادمی بیشتری انرژی

 .خواممی معذرت واقعاً من -

 .شد خم پایین به بیشتر من سر که رفت باالتر کمی صداش

 بشه درگیر فکرت همهاین شده باعث که چیزی اون خوام،نمی رو خواهیتمعذرت من: کیانوش

 .خواممی رو بره فسخش پای تا قرارداد دوتا که

 نتونستم حتی روزه چند که بگم فکرام کابوس از براش تونستممی چطور نداشتم، براش جوابی

 توانایی این خودم تو واقعاً. درگیرشم روز همون از که سردردی و باشم داشته راحت خواب یه
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 بازی این آدم من نبودم، کار این آدم من بگم، رو تلخ واقعیت بهش که کردمنمی حس رو

 .نبودم

 کجاست؟ حواست پروانه: کیانوش

 با رو دستش توی خودکار. نیاوردم باال رو سرم ولی خوردم؛ تکون جام از عصبیش صدای با

 اون به ذهنم مدام نبود خودم دست. کردم نگاهش شرمندگی با. انداخت میز روی ضرب

 این روزم و حال حاال، که رفتمنمی اونجا به و شکستمی پام روز اون کاش. رفتمی شاپکافی

 .باشه

 وجورجمع رو خودت میدم فرصت بهت رو امروز یه نمیشه، طوریاین اینکه مثل نه: کیانوش

 اون بگی خودم به باید فردا وگرنه کن حلش داری مشکلی هر و بگیر تماس محمد با. کن

 حرف باهاش ببینم گیرممی تماس محمد با شب آخر من. انداخته روز این به رو تو که چیزی

 .نه یا زدی

 .دادم تکون ییدٔ  تا نشونه به رو سرم ناچار به که کرد نگاه بهم الیٔ  سو حالت به

 :گفتم آرومی صدای با

 .برم من ندارید کاری من با اگه -

 .داد رو جوابم اخم با و جدی اونم

 بدی نامهوکالت یه باید اینجا؛ میاد داره وکیلمون احمدی آقای راستی. بری تونیمی نه: کیانوش

 .دارم الزمش چیزا جوراین و گذاریسرمایه و اداری کارهای سرییه برای من، به

 چرا نفهمیدم حتی و نگفتم چیزی باشه جزبه که بود درگیر فکرم قدراین ولی کردم؛ تعجب

 .بود بعید ازش که چیزی نکرد، نگاه صورتم به نامهوکالت درباره زدن موقع کیانوش

 ساعت پنج حتی روز ۵ این توی. گرفتم دستام بین رو سرم و کردم پرت صندلی روی رو خودم

 کسی با باید. بگیرم تصمیمی چه باید دونستمنمی واقعاً بودم، نخوابیده حسابی درست هم

 رفتم وقتی. نداشتم سراغ رو محمد از بهتر کسی و رسیدممی نتیجه به بعد و کردممی مطرح

 . زدممی حرف باهاش حتماً خونه
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 و بگیره ویدیویی تماس باهام که بودم داده پیام محمد به. رفتم باال زود شام، خوردن از بعد

 کرده تعجب روزم و حال از روز چند این تو لیال و ارس. بزنه حرف بتونه که باشه جایی حتماً

 .پرسیدننمی چیزی ذاشتنمی برام که احترامی خاطربه ولی بودند؛

 جلوتر کمی رو شالم. شنیدم رو تماس اعالن که وقتی. گذاشتم پرتپشم قلب روی رو دستم

 عصر از که دردیدل و بود کرده یخ پام و دست. نشستم تابلپ روبروی صندلی روی و کشیدم

 .بود شده بیشتر بودم، درگیر باهاش

 .گرفتم تحویل نشاط پر سالم دوتا عوضش در که گفتم آرومی سالم

 یه کاش. بود معلوم کامالً داشتم که اضطرابی و استرس. دیدممی ترسناک فیلم داشتم انگار

 هایچشم تا کردممی گم توش رو خودم و کردممی ـلش*بغـ زدن حرف حین تا داشتم بالش

 .نبینم رو زدندمی حرف هم با هیجان با که شوروشوق از پر

 خوبه؟ احوال اوضاع خانم، پری چطوری: کیان

 :گفتم صادقانه و زدم زوربه لبخندی

 .نیست خوب نه-

 .شد نگران دوشون هر چهره

 افتاده؟ اتفاقی شده؟ چی: محمد

 بزنید؟ راحت برم من خوایمی: کیان

 .کردم جوروجمع رو خودم کمی

 .دارم نیاز دوتون هر کمک به. بمون نیست، الزم نه-

 :گفت کردمی تزریق آرامش که صدایی با محمد

 .نکن اذیت رو خودت و باش راحت. شده چی بگو خب: محمد

 .کشیدم صدایی پر نفس

 به باید دیدم که حاال و دیدممی نباید که دیدم چیزی یه من بگم، جوریچه دونمنمی اصالً -

 .ترسممی العملشعکس از خودش از تونم،نمی ولی بگم؛ یکی
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. بود شده سخت برام زدن حرف ولی بزنم؛ حرف بتونم من که بودند کرده سکوت دوشون هر

 .بدم جواب باشم مجبور تا کردمی الٔ  سو محمد قبل ماه چند مثل کاش

 بود پر همیشگیمون جای. رفتم رفتیم، هم چندبار که شاپیکافی اون به پیش روز پنچ محمد -

 رو دیدممی نباید که چیزی و.[ کشیدم عمیقی نفس دوباره] بشینم باال طبقه برم شدم مجبور

 .دیدم

.[ دوختند مانیتور به چشم دوباره و کردند نگاهی همدیگه به دوشون هر... ]مرد یه با... با بود آیدا

 سُر آیدا پای روی دست که مردی. ـوسید*بـمی گرفت،می رو دستش راحت خیلی که مردی

 .ذاشتمی لبش روی لب خداحافظی لحظه و کشیدمی رو نازش کرد،می ـلش*بغـ. دادمی

 ولی سخته؛ براشون هضمش که فهمیدممی گفتن،نمی چیزی و بودن شده زدهبهت دوشون هر

 .تلخ و واقعی خیلی. بود واقعی دیدم من که چیزهایی

 :پرسید آروم صدای با محمد

 مطمئنی؟ پروانه -

 آره سفانهٔ  متا-

 :گفت ترسیده کیان

 کردی؟ اشتباه برداشت دونمنمی یا دیدی؟ اشتباه شاید -

 باشه، غلط بلکه پرسیدمی بازم ولی نداره؛ اعتقادی زنه،می که حرفی به خودش دونستممی

 .نبینه رو برادرش شکستن بلکه

 :گفتم زاری با

 العملعکس ترس از که مطمئنم نیومده، چشمام به خواب روزه چند که مطمئنم... مطمئنم -

 باهاش باید دونم نمی من و گوشیمه تو االن که فیلمی از مطمئنم بگم، چیزی نتونستم کیانوش

 کنم؟ کارچی

 گرفتی؟ فیلم ازشون تو: کیان

 .دادم جواب کالفگی با
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 کابوسم که هاییصحنه از و گرفتم طرفشون به رو گوشی... شد چی دونمنمی. گرفتم آره -

 خوامنمی من. نداره ربطی من به اصالً. بشه جوریاین خواستمنمی من خدابه. گرفتم فیلم شده

 همیشه که ماه. فهمهمی خودش باالخره.[ دادم تکون کالفه رو دستام. ]بگم چیزی کیانوش به

 .بشم دیده خبرچین عنوانبه خوامنمی من. مونهنمی ابر پشت

 .کرد مانیتور نزدیک کمی رو خودش محمد

. کنیممی حل هم کمک با رو بقیش. هست تو آرامشه مسئله مهمترین. باش آروم پری: محمد

 مقابل در کیانوش، مقابل در االن تو. اشتباهه دونیمی خودتم بگی خواینمی میگی اینکه

 .نباشی کسهیچ شرمنده بعد که کنی کاری باید و مسئولی وجدانت

 نیست؛ خوبی چیز درسته که فهمیدی رو چیزی تو. نگرانی قدراین که نکردی اشتباهی کاری تو

 .کنی باخبر هاتدیده از رو کیانوش مجبوری ولی

 .تونمنمی من محمد -

 که فیلمی نه؟ یا باشه باخبر هاواقعیت از داره حق ببین کیانوش جای بذار رو خودت: محمد

 فرستی؟می برامون رو گرفتی

 ...ولی کنم؛ خالص رو خودم بهشون بدم رو فیلم که بودم کرده فکر خیلی موضوع این به راجع

 خوادنمی دلش مطمئناً وِ کیانوش به مربوط فیلم این. بشه پخش فیلم خوامنمی محمد نه -

 .ببینه هم دیگه کسی

. باشه همه دست تو چیزی همچین خواستنمی دلمون بودیم هم ماها از هرکدوم درسته: کیان

 تصمیم درموردش و بدونه داره حق اون. بگی بهش رو چیزهمه االن همین بری باید تو پروانه

 لطفی چه که فهمهمی بشه آروم که بعدش ولی میده؛ نشون بدی العملعکس دونممی. بگیره

 .کردی بهش

 همچین که بزنید حرف باهاش شما شهنمی. ترسممی ازش خدابه. تونمنمی اصال من. نه وای -

 .برسونید دستشبه رو فیلم طوری یه نکرد هم باور اگه هست؟ چیزی

 .رفتند فرو فکر به هردوشون
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 اسم ازت میشم مجبور دارم ازش که باشناختی ولی زنم؛می حرف باهاش من. باشه: محمد

 .ببرم

 .بگیم بهش جوری یه بودیم مجبور آخر. نداشتم ایدیگه یچاره کردم سقف به نگاهی

 .بگید بهش صالحه هرچی باشه اوف -

 روی از شدن بلند برای توانی و بودم شده خیره روبروم سیاه صفحه به که بود ساعتینیم

 به متهم منو و کردنمی باور اگه. بودم کیانوش العملعکس و حال نگران. نداشتم صندلی

 کردم؟می برخورد باهاش باید چطور کردمی باور اگه یا چی؟ کردمی گوییدروغ

 .پریدم جام از دیوار به در شدید برخورد صدایی با

 برداشت قدم طرفمبه سریع. شد خیره بهم ترسناکش هایچشم با و بود شده قرمز صورتش

 .چسبیدم دیوار به ترسم از که

 بلند رو سر بودم مجبور. نداشت فاصله هم میلی یه حتی ایستاد بلندش قد اون با مقابلم درست

 .ببینمش تا کنم

 :گفت بود بعید ازش که آروم صدای با

 میگی؟ دروغ داری: کیانوش

 .شنیدم در طرف از رو لیال نگران صدای

 خبره؟ چه اینجا شده؟ چی: لیال

 هامشونه روی شالم. نبود العملعکس برای فضایی هیچ چون برگردم؛ طرفشبه نتونستم

 .بکشم سرم روی اونو تونستمنمی حتی من و بود افتاده

 .بستم رو چشمام ناخودآگاه کیانوش فریاد با

 از چیزی همچین که بکنی رو بدش رفتارهای تالفی خوایمی نه؟ میگی؟ دروغ داری: کیانوش

 نه؟ ساختی؟ خودت

 که حرفی هر با و گذاشت مـنه*سیـ رو دستش زمانهم و گفت بلندتر صدای با رو آخرش نه

 .آوردمی فشار بهش زدمی

 : شنیدم رو ارس متعجب صدای
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 !پروانه زنی؟می داد داری چرا شده؟ چی! کیا؟ -

. شدنمی ثابت و بود حرکت حال در دائم چشماش مردمک. کردنمی گوش کسهیچ به اون ولی

 .شد آروم صداش دوباره

 بازی آبروم با خوایمی طوراین که گذرهمی کوچیکت مغز اون تو چی بگو؛ رو راستش: کیانوش

 کنی؟

 .گرفت اوج صداش دوباره

 .بزن حرف لعنتی -

 .زدم لب آروم خیلی صدای با

 .نمیگم دروغ -

 .شدیدتر من ـنه*سیـ درد و شد زیاد دستش فشار

 .کنهنمی کاری همچین اون. دروغه: کیانوش

 .زدم لب دوباره

 .دیدمشون خودم. نمیگم دروغ خدابه -

 ترعقب کمیه رو اون کرد سعی و گذاشت کیانوش دست روی دست. اومد کنارمون به ارس

 .ببره

 شده؟ چی بگید: ارس

 رو حرفام دروغ و راست چشمام از خواستمی انگار. کردمی نگاه من به مستقیم کیانوش ولی

 .بفهمه

 .کردممی درکش. نبود خودش دست حالش. بست رو چشماش

 کجاس؟ گوشیت: کیانوش

 کنار ترسیده لیال. انداخت زمین به رو چیزهمه. ندید رو گوشیم وقتی و انداخت نگاه رو میز روی

 .نیومد جلو و ایستاد در

 .شد بلند صداش دوباره

 کجاست؟ گوشیت میگم: کیانوش
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 . کشید دستم از محکم که دادم نشونش و آوردم باال آروم رو دستم

 رمزت؟: کیانوش

- 6040 

 :کرد زمزمه. میشه قرمزتر لحظه هر چهرش رنگ که دیدم و

 .کشمشمی کشمش،می: کیانوش

 .رفت بیرون اتاق از سرعتبه

 .بودند زده زل من به حرکتبی لیال و ارس

 :گفتم نالونی صدای با و کردم ارس به رو

 .نذار تنهاش شده هرجور دنبالش، برو -

 .رفت بیرون فوراً وقت فوت بدون ارس

. بودم ترسیده واقعاً. بودم داده دست از رو توانم و انرژی همه. نشستم زمین روی و سرخوردم

 .کرد نگاهم نگران و خیس چشمهای با و نشست مقابلم لیال

 پری؟ شده چی: لیال

 .دادم تکیه دیوار به رو سرم

 .فهمید رو تلخ حقیقت یه کیانوش -

 چی؟ یعنی: لیال

 :گفتم صدا ترینآروم با و کردم نگاه خوشگلش هایچشم به

 .کرده ـیانـت خــ بهش آیدا -

**** 

. دادمی فحش آیدا به مدام لیال و گفتم لیال به رو شاپکافی اتفاقات. بود گذاشته ساعتی یک

. گفت بهش رو چیزهمه لیال که بود، نکرده پیدا رو من که وقتی زد، زنگ لیال گوشی به کیان

 حرف برای توانی هیچ. زنممی زنگ بهش خودم گفتم که بزنه حرف من با خواستمی محمد

 .برسونند دیگه روز سه-دو تا رو خودشون کنندمی سعی گفتند هم اونا. نداشتم زدن

 .بود نشسته کنارم اشکی و قرمز هایچشم با لیال. دادم تکیه تخت بالش به رو سرم
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 بزنم؟ زنگ ارس به نظرتبه: لیال

 .برگردند بمونیم منتظر بهتره همن، با حتماً. نه -

 پاش به کیانوش. داشت کم چیزی مگه باشه، کرده رو کار این دختر این نمیشه باورم: لیال

 کوری گربه عجب نکبت. کردمی فراهم براش کیانوش کرد،می اراده هرچی. ریختمی عشق

 !بوده

 .چه ما به اصالً. بوده جورچه اونا شخصی ـطه*رابـ دونیمنمی که ما. لیال کن بس -

 .اومدمی زود صبح طلوع و شدمی تموم زود امشب کاش. گذاشتم پیشونیم روی رو دستم

 چهارچوب توی ارس بعد و کیانوش قامت. نشستیم صاف دومون هر هاییقدم صدای شنیدن با

 از مرتب که شالی تونستم فقط بایستم، بتونم که نداشت توان قدراون پاهام. شد مشخص در

 .کنم درست رو افتادمی سرم

 .بایسته کرد اشاره دست با که بره طرفشبه خواست لیال

 :گفت لیال به و اومد اتاق توی

 .بیرون برو: کیانوش

 ...کیا: ارس

 .بده ادامه رو حرفش نذاشت ولی

 .بزنم حرف باهاش تنها خواممی اتاقتون، برید دوتون هر: کیانوش

 .برند که کردم اشاره سرم با ولی بودم؛ ترسیده اینکه با. چرخید من روی دوشون هر نگاه

*** 

 .کرد قراریبی بیشتر من دلم و چرخوند رو در کلید کیانوش خروجشون محضبه

 و گرفتمی احاطش تحت رو من چون بودم؛ متنفر پوزیشن این از. ایستاد مقابل اومد هم باز

 .نداشتم بکنم، کاری و بزنم حرفی اینکه جرئت

 .داشت رو بزرگ غمی از حکایت قرمزرنگش چشمای اما بود؛ آروم شچهره برخالف صداش

 داری؟ خبر کِی از: کیانوش

 ...ر اون از -
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 .بده جواب و کن نگاه بهم: کیانوش

 .دوختم بهش چشم ناخودآگاه

 .داشتم سردرد. نبود خوب حالم که روزی همون. پیش روز پنج از -

 بود؟ شده بد حالت موضوع این فهمیدن خاطربه: کیانوش

 .نبود نرمال اصالً این و بود آروم خیلی ترسیدم؛می ازش داشتم

 .دادم تکون رو سرم

 آره -

 گفتی؟ کِی به: کیانوش

 .بودم شخیره طورهمون

 کسهیچ به-

 .نگو دروغ: کیانوش

 .بگم کسی به رو چیزی همچین میشه مگه. نگفتم کسهیچ به خدابه -

 .داد تکون رو سرش

 بگی؟ بهم خواستیمی کِی پس نگفتی، بهم وقتاون و فهمیدی پیش روز پنج: کیانوش

 چی هر ولی چیه؛ هاجواب الٔ  سو این از هدفش دونستمنمی. گرفتم ازش چشم و شدم کالفه

 .نبود خوب بود،

 .بگم باید چطور دونستمنمی من. ترسیدممی هم شما از نبود، خوب حالم دونم،نمی -

 گفتی؟ محمد به همین برای: کیانوش

 جاش از اونم و نداشتم رفتن عقب برای جایی من. شدم شـنه*سیـبهـنه*سیـ که شدم بلند

 .نخورد تکون

 بگم، باید چطور دونستمنمی چون نیست؛ خوب حالم روزِ چند. نبود راحتی کار خدابه ببینید -

 .کنه کمکم تا گفتم محمد به همین برای نه؟ یا درسته گفتش دونستمنمی اصالً
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 پنجره جلوی. بکشم راحتی نفس تونستم من و زد قدم اتاق دور. گذاشت عقب به قدمی کالفه

 بتونه زود بودم امیدوار و بود شده تاریک قلبش که خودش مثل. زد زل تاریکی به و ایستاد بسته

 .بکنه تاریکی جایگزین رو روشنایی

 فرضم خر اینکه از بردیمی ـذت*لـ حتماً. نگفتی و دیدی تو و کرده ـانت*خیـ بهم: کیانوش

 یه چطور نازه،می خودش به قدراین اینکه ببین گفتی، خودت پیش حتماً. شده سوارم و کرده

 .میده بازیش داره زن

 :زد داد صورتم توی و گرفت محکم رو بازوهام. ترسیدم که گرفت قرار جلوم سریع

. پیچوندمی منو داشت جوریاین یکی اینکه از کردی کیف خندیدی؟ بهم آره: کیانوش

 آره؟ بودی حالخوش

 .رفت باالتر کمیه منم صدای ناخودآگاه

 اندازه به داشتم منم هامبچه روح به شناختی؟ طوریاین رو من خودت؟ برای میگی داری چی -

 کیف مرد یه شکستن با میشه مگه خندید؟ چیزی همچین به میشه مگه. کشیدممی عذاب تو

 کرد؟

 :زد داد دوباره. بستم درد از رو چشمام. داد تکونم محکم

 کردی؟ بازی آبروم با چرا گفتی؟ کیان و محمد به چرا پس نگفتی؟ بهم چرا پس: کیانوش

 .زدم داد منم

 داره زنش که بگم مردی به ترسیدممی. ترسیدممی العملتعکس از ترسیدم،می ازت چون -

 .ببینم رو تو محکمی به مردی شکستن خواستنمی دلم چون کنه،می ـانت*خیـ بهش

 .شد آروم صدام

 مخصوصاً. دربیاره پا از رو آدم یه تونهمی چقدر بده، چقدره ـانت*خیـ فهمممی من کیانوش -

 .رو مرد یه

 مرد این چهره. داشت درد. شد موهاش بند دستش کرد ول رو بازوهام. کرد نگاه بهم ثانیه چند

 .داشت درد محکم، مرد این قلب. داشت درد
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 هرچی کردم، براش گفته کاری هر که من کرده، باهام رو کار این کنم باور تونمنمی: کیانوش

 کرد؟ رو کار این چرا پس دادم؛ بهش خواسته

 .رسوندم بازوش به آرومی به رو دستم

 تو عشق. داد دستت از که اونه. ندادی دست از رو چیزی تو ولی ای؛کلیشه حرفام دونممی -

 .داد دست از رو کوه یه. داد دست از رو خودت رو، تو وجود رو، تو صداقت رو،

. افتاد دستم که کشید کنار رو خودش آرومی به. شدند نگاهم خیره و آروم چشماش مردمک

 خردشده تاپلپ و وسایل به نگاهش. کرد حرکت در طرفبه برگشت بعد رفت، عقب قدم چند

 و کوبوند آرایشم میز آینه به محکم رو دستش ناگهان. افتاد راه به دوباره ولی افتاد؛ زمین روی

 شکسته آینه وقتی و اومد سریع لیال که برم دنبالش به خواستم. رفت بیرون به و کرد باز رو در

 .موند در جلوی جاهمون دید رو

 کجاست؟ ارس -

 زنه؟می حرف تلفن با داره: لیال

 .نره هاآینه خرده روی پام که کردم دقت. رفتم طرفشبه دیدم که رو ارس

 .ببینش برو. بریده دستش کنم فکر -

 .رفت کیانوش اتاق به و داد تکون سری ارس

 .کنیم جمع رو اینا بیارم، جارو برم منم: لیال

 .گذاشتم ایگوشه و برداشتم رو بزرگ هایخرده و نشستم منم

 چی ببینم بعداً تا گذاشتم میز روی جاهمون و کردم جمع هم رو میز به مربوط وسایل و تابلپ

 .اومده سرشون به

. خزیدم تخت لحاف زیر شد تموم کارمون وقتی. کرد تمیز رو جاهمه جاروبرقی با هم لیال

 گرفته درد ـمرم*کـ و دل دوباره بودم کشیده که استرسی همه اون با. بود شده سردم شدتبه

 .بود

 .شد وارد داغون حالی با ارس

 شد؟ چی -
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 نگفتی؟ زودتر چرا تو. کردم پانسمانش زوربه -

 .ترسیدممی -

 .کشتمی مطمئناً رو آیدا نبودم اونجا اگه بترسی، داشتی حق: ارس

 شد؟ چی اونجا -

 پدر حال که وقتی. کرد داغون رو آیدا. ریخت بهم کلهم رو خونه خورد، و زد فریاد، داد،: ارس

 .برگردوندمش زوربه شد، بد آیدا

 .دادم تکون رو سرم سفٔ  تا با

 از] راستی. بشه آروم صبح تا امیدوارم. کن قفل هم رو اتاقت. کنی استراحت کمیه بهتره: ارس

 .کرد داغون اینم[ آورد در چیزی یه جیبش

 .گرفت خندم که داد نشون رو گوشیم نعش و آورد باال رو دستش

 .دیگه کیانوشه. سرت فدای -

**** 

 که کردم نگاهی دستم توی کاغذ همهاون به و نشستم میزم پشت و بستم رو اتاق در حرص با

 .کردممی تایپ و ترجمه باید

 که چه من به. بگم بهش درمیاد دهنم از چی هر کنم، باز رو اتاقش در برم گفت،می شیطونه

 .درمیاره من سر رو تالفیش اینم کرده، ـانت*خیـ زنش

 .بود داده گیر من به بس از کرده شیشه تو رو خونم روز چهار این تو

 عکاسی برای ایمدرسه به باید و بود کرده دیر لیال خوشگلم شانس از نحس شب همون صبح

 صبحونه سر ابوالهول اون و من و شدند خارج خونه از سریع لیال و ارس همین برای رسید،می

 چیز یه باید و کوتاهه چرا که داد گیر من مانتوی به و نخورد هم صبحونه البته که موندیم، تنها

 پوشیدم زانو زیر تا بلند مانتوی یه نبینم رو خوشش روی اون اینکه برای منم. بپوشم مناسب

 به. رفت کجا دونمنمی خودش و رسوند رو من خودش قلدری با بعدم. پوشممی دارم هنوزم که

 برج مثل که بود ظهر 1 ساعت نه؟ یا کنم کنسل رو قرارهاش بدونم که نگفت چیزی هم من

 اون. نشه اتاقش وارد کسی داد اکید دستور و رفت اتاقش به مستقیم و شد شرکت وارد زهرمار
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 از بعد دقیقاً بعدش روز ولی ندیدمش؛ هم خونه تو حتی دیگه من و گذشت خوبیبه تقریباً روز

 سالن توی منم که زدند حرف هم با وفریادداد با و اومد آیدا بود، شده تموم کاری ساعت اینکه

 با رفتارش ساعت همون از و برم دیگه من بگم کیانوش به برم نداشتم جرئت و بودم شنونده

 .کرده فسخ رو صیغه کیانوش دیروز که فهمیدم. شد عوض من

 از هرچی نکرد قبولش کیانوش وقتی ولی خواست؛می معذرت کیانوش از و بود پشیمون آیدا

 .گفت بهش دراومد دهنش

 نداده ازدواج اجازه بهش مادرش پدر که بود سالگیش هیجده خواستگار مرد اون که گفت

 گوروگم و کرده خواهیمعذرت آیدا از شدنش، رد از بعد پسره و نداشته ایپَلهوپول چون بودند؛

 ولی کنه؛می تکرار رو درخواستش دوباره و میشه پیداش دوباره پیش سال یه اینکه تا. بود شده

 آشنا تازه کیانوش با که اونجایی از و نمیده نشون رو خودش نکنن قبولش بازم اینکه ترس از

 با همیشه برای و بگذره ازش پولی بتونه تا باشه کیانوش با مدتی آیدا ذارنمی قرار بود، شده

 مدت این تو نتونسته بوده، زرنگ کیانوش که اونجایی از اما کنند؛ ترک رو کشور پسرشدوست

 پیش موقعیتش تا بده ادامه کیانوش نامزد عنوانبه نقشش به بود شده مجبور و بکنه کاری

 .بیاد

 هرجور چرا کردی فکر»: گفت دعواها بین. داشت دوست رو مرد دو زمانهم. بود عجیبی دختر

 بودم مجبور چون خشنت، هایـطه*رابـ اون با مخصوصاً. بود پولت خاطربه بودم؟ باهات

 «اون اندازه به نه ولی دارم؛ و داشتم دوست من نبود، هم بیجا البته که دارم دوست کنم وانمود

 تو»: گفت بهم اومد، من سراغ. کرد بیرونش اتاق از کرد نثارش که سیلی با کیانوش وقتی و

 که خوریمیوه کادر و «بدی رو تاوانش باید و کردی خراب رو ـطه*رابـ این تو بودی، مقصر

 دستش از رو چاقو و رسید سر کیانوش که کنه حمله بهم خواست و برداشت رو بود میزم روی

 .کرد پرت بیرون رو آیدا و گرفت

 خودش. بود کرده قاتی رسماً آیدا نداشتم، رو چیزی همچین انتظار ترسیدم، خیلی روز اون

 بود معلوم. نداشت خونیهم باهم حرفاش. کردمی متهم رو من وقتاون و بود مقصر

 شد طوریاین و بود داده دستش از کاریندونم با اونم که بده، دست از رو کیانوش خواستنمی
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 کوتاهه، پالتوت چرا کنی،می آرایش چرا که زیادتر، من به گیرهاش و شد بدتر کیانوش رفتار که

 و ارس و لیال خنده موجب که آخر الی و گیریمی گرم همه با چرا جوریه؛اون شلوارت چرا

 .بود شده من خوردن حرص

 و خرید گوشی و تاپلپ برام خودش سلیقه به و الکترونیکی مغازه به برد رو من روز همون

 دیگه منم که« .نزن حرف و ببند رو دهنت»: گفت راحت خیلی شد روبرو من مخالفت با وقتی

 بهش هم درازیزبون یه و بخری بایدم شکوندی، خودت گفتم هم دلم تو. نزدم حرف باهاش

 .کردم

 حس هم خودم و بود ترسیده آیدا تهدید از. آوردمی و بردمی رو من خودش رو بعدش روز دو

 بازگو دیگران برای رو بود افتاده که اتفاقاتی اینکه از ترسهمی و نداره اطمینان بهم کردممی

 عمل گفتمی هرچی و گفتمنمی بهش چیزی پس بده؛ گیر این از بیشتر خواستمنمی منم. کنم

 هم کارمندا با و آرایش بدون پیش روز چهار مانتوی همون بود شده مانتوم. کردممی

 یه. بشه پررو که بیام راه باهاش هم این از بیشتر خواستمنمی ولی کردم؛نمی وبشخوش

 از من شدن جدا هم اولیش و کنم عملیش و مشورت محمد با خواستممی که داشتم تصمیماتی

 .بود خونه اون

 .باشم خدمتتون در دیدیدمی افتخار خانم هی -

 سریع که شدم بلند ازجام حالیخوش با و کردم جدا برگه روی از رو سرم کیان شاد صدای با

 ایغرهچشم و کردم درست رو ممقنعه و شدم جدا ازش زوربه. گرفت ـوشش*آغـ تو رو من

 .رفتم بهش

 .شمایید من شدن جهنمی عامل -

 .کرد ـلم*بغـ زوربه و اومد جلو هم محمد گفتم، رو حرف این تا

 .کنیم بیشتر رو دوزش بذار پس: محمد

 :گفتم حرص با

 !چیزید خیلی -

 .گفتم هیس که شد بلند خندشون صدای
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 .میشه آوار من سر رو بیرون میاد خشمگین شیر اون االن بابا؛ ترآروم -

 .شده چیزی اخالقش چه داد، بهمون لیلی رو خبراش اوه،اوه: کیان

 . رفتم بهش ایغرهچشم خنده همراه

 .شده بلندتر مانتوت اندازه نشده، هم بد ولی: محمد

 این آخه. افتادم ایقیافه و ریخت چه به.[ کردم خودم به اشاره دستم با و] ببین. نگو وای -

 .میاد بدم ازش وای. شدم هاکوتوله شبیه میاد؟ بهم مانتو

 .اومد بیرون و شد باز شیر جناب اتاق در که شد بلند خندشون صدای دوباره

 :گفت بهم اخم با کیانوش

 .کن رعایت کمیه. کاره محیط اینجا ؟ خبره چه -

 از بعد. کشیدن ـوش*آغـ به رو کیانوش و شد بازتر کیان و محمد چهره که شد آویزون لبام

 .افتادند راه به اتاقش طرفبه بشوخوش

 .بیار قهوه برامون: کیانوش

 .میان دیگه ساعتنیم نیستند صالحی آقای -

 .بیار خودت گفتم منم: کیانوش

 و آورددرمی ادا کیان سرشپشت. شدنمی ولی سیاهه؛ بابات نوکر بگم، بهش خواستمی دلم

 .نشه بلند خندش صدای تا بود گذاشته دهنش روی رو دستش محمد

 .هیچی که وگرنه بیارم چایی خوایدمی اگه. کنم درست نیستم بلد قهوه من -

 .رفت بهم ایغرهچشم

 .بیار چایی همون: کیانوش

 .شدند اتاقش دوار هم بعد

 .آخه آبدارچیم من مگه بخوری، کوفت الهی -

 هایمتن کیانوش نثار دادن فحش با وراین منم. اومدمی خندشون هرهر صدای تموم ساعت دو

 در باالخره که رفتمی تاریکی به رو داشت هوا و بود 5 ساعت. کردممی تایپ رو شده ترجمه

 .اومدند بیرون آقایون و شد باز
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 :داد تکیه میزم به کیان

 .ریممی خونه بیا، ما با کن جمع هم تو شده؛ تموم که اداری وقت -

 که زد گره بهم رو ابروهاش کنم حس تونستممی هم جاهمون از ولی بود؛ سرمپشت کیانوش

 :گفتم بهشون رو بنابراین بگم؛ بهشون هامشنیده از من مبادا

 هم اونا. نکنن اصرار که کردم اشاره وابروچشم با و میام خودم دارم کار کمیه من. برید شما -

 .رفتند خداحافظی با و فهمیدن

 مشکی شلوار و پیرهن با و بود درآورده رو کتش. ایستاد میز کنار کیانوش. نشستم صندلیم روی

 .داد سُر شلوارش جیب توی رو دستاش. بود عیان کامالً ورزیدش بدن که بود ایستاده کتون

 مونده؟ چقدرش: کیانوش

 .کردم هاکاغذ به نگاهی

 .بشه تموم زودتر کمیه یا نیم و ساعت یه کنم فکر -

 .بذار فردا برای رو بقیش. ریممی بکنم، رو اونا دارم، کار کمیه من: کیانوش

 .دراومد ـص*رقـ به کیبورد روی انگشتام دوباره و گفتم آرومی باشه

*** 

 کیانوش

 رو کتم و دادم بدنم به وقوسیکش داد،می نشون رو تاریک و شلوغ شهر که پنجره روبروی

 شغل دلم. شدممی خسته کار این از گاهی. انداختم گردنم دور تزئینی رو گردنم شال و پوشیدم

 از دست بودیم مجبور و ذاشتنمی آدم برای انتخابی گاهی روزگار اما خواست؛می رو خواهمدل

 .برداریم هامونداشتنیدوست

 .بود تایپ مشغول سخت پروانه. رفتم بیرون و کردم خاموش رو اتاق چراغ

 که رو آیدا موضوع طرف یه از. نبود خودم دست ولی کنم؛می ظلم زن این حق در دونستممی

. دادمی عذاب رو خودم بودم، کرده باهاش خودم که کاری طرفی از کرد،می اذیتم بود فهمیده

 هر ناخودآگاه و کردممی بدترش که کنم کمک شدنم حامی و بهش بیشتر توجه با خواستممی

 رو من قهوه با که دیروز مثل. ذارهنمی جواببی گاهی اونم که کنممی خالی سرش دارم ودلیدق
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 چیزی کرد، عمد از فهمیدم که من ولی بوده؛ تصادفی یعنی که افتاد وای آی به هم بعد سوزوند؛

 .بره خونه خواستمی دلش و بود شده خسته خیلی. نگفتم بهش

 .بریم پاشو -

 دستش، حرکت چند از بعد و چرخوند مانیتور روی دوباره و اومد روم گذرا شخسته هایچشم

 .برداشت رو کیفش و کرد تنش رو مشکیش پالتوی. شد بلند

 .حاضرم من: پروانه

 .شدیم آسانسور سوار در، کردن قفل از بعد و کردم خاموش رو هاچراغ کل

 خودم اینکه مگه کنه، نگاه چشمام به مستقیم بودم ندیده تاحاال. انداخت پایین رو سرش

 .گفتممی

 نشیندل هم خیلی نبود، هم زشت ولی نداشت؛ رویایی زیبایی. داشت خاصی آرامش شچهره

 دیدم؛ وضوح به رو این ماه چند این تو. بکنه خودش جذب رو کسیهر تونستمی راحت. بود

 .شدنمی خانومانش رفتار جذب اول دیدار در هم اومدنمی که هاییمشتری حتی

 بدون منم هست، آشنایان از بودم گفته همه به چون کردن؛ خواستگاریش من از هم چندبار

 چون و رفت باال لبم گوشه بهش، کردن فکر با. بودم کرده رد رو همه بگم، خودش به اینکه

 .کرد نگاه بهم الیٔ  سو و آورد باال رو سرش که فهمید انگار بود، پروانه خیره نگاهم

 .ساختید برام که تیپی این با بخندید بهم دارین حق -

 قدم جلوتر بیرون، بره که کردم اشاره دستم با. شد باز هم آسانسور در که شد ترپهن لبخندم

 .خوردیممی همدیگه به بودم، نداشته نگه رو خودم اگه که برگشت، یهو که داشتبر

 .موند جا گوشیم: پروانه

 .کرد نگاهم آویزون قیافه با و

 .رفتم بهش ایغرهچشم

 .بیام تا دردم برو هم تو میارمش، میرم من -

. برگشتم باال دوباره خودم. دربیاره پارکینگ از رو ماشین تا نگهبان دست دادم هم رو سویچ

 .کشیدم پوفی گوشی روی افتاده اسم دیدن با. خورد زنگ گوشیم کردم باز که رو قفل
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 !منصوری؟ جناب بله -

 :گفت صالبتش پر صدای با

 .کشیدنمی وسط رو گناهیبی پای شناختممی من که کیانوشی فهمم؛نمی رو هدفت: منصوری

 کوچه به زدم رو خودم ولی چیه؛ منظورش دونستممی اینکه با. کردم مشت حرص از رو دستم

 .چپ علی

 .فهممنمی رو منظورتت -

 من راه اون به بزنی رو خودت خوایمی اگه ولی چیه؛ به اشارم دونیمی که دونممی: منصوری

 !ـناه گـبی چه باشه گناهکار طرف چه کنممی رو الزم اقدامات من. ندارم حرفی

 .بودم کرده بزرگی اشتباه من. داشت حق منصوری. نداشتم گفتن برای حرفی کردم سکوت

 نابود طرف اگه حتی نداری؟ وجدانی دیگه شاید کنم،می اشتباه من هم شایدم یا: منصوری

 . باش حرکتم منتظر. گذرمنمی حقم از باراین من هرحالبه.[ کشید نفسی. ]بشه

  

 پیچیده چیزهمه. دادم فشار دستم توی رو شده قطع گوشی و آوردم فرود میز روی رو مشتم

 همهاین که ایپروژه از اینم بهش، زد گند دختر یه باز که شخصیم زندگی از اون. بود شده

 ولی شد؛می نابودیمون باعث داشت حاال باشه، هابرترین جز بود قرار و کشیدم زحمت براش

 بگم بهش رو چیزهمه بشه دیر اینکه از قبل باید بشم، دیگه یکی نابودی باعث تونستمنمی من

 .دربیارم بودم، کرده گرفتار توش که منجالبی از رو خودش و رو خودم و

 پایین و برداشتم رو بودم خریده براش اخالقی بد با پیش روز چند که رو میز روی گوشی

 .برگشتم

 زیادی همهمه و بودند در جلوی که شدم جمعیّتی متوجه شدم،می نزدیک خروجی در به داشتم

 رو خودم بلند هایقدم با. شدند سرازیر وجودم به بد هایحس همه لحظهیه. رسیدمی گوش به

 که چیزی به رو خودم کردم سعی و زدم کنار رو جمعیت رفتم، پایین پله چند از و رسوندم دردم

 .کردمی بدتر رو حالم شنیدممی داشتم که صداهایی برسونم؛ بودند شده جمع دورش

 مُرده؟ یعنی -
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 .کشهنمی نفس کنم؛ فکر آره -

 زدنش؟ که بود کرده کارچی یعنی خدا وای -

 .بوده ناموسی قضیه کنم فکر -

 زدتش؟ کی ندیده کسی -

 .بود جوون طفلک برسه خانوادش داد به خدا -

 .زد یخ بارهیک به وجودم همه و شدم مواجه پروانه خون در غرق پیکر با ناگهان و

 اومدم خودم به مردم وفریادداد صدای با که بودم ایستاده مبهوت طورهمین ثانیه چند دونمنمی

 ضعیف خیلی گرفتم گردنش روی از رو نبضش. بود سرد بدنش. نشستم سرش باال سریع و

 از پر رو پیاده فرشسنگ زمینِ پایینش به ـمر*کـ. دادمی دست از زیادی خون داشت. زدمی

 مشخص چیزی ولی کنم؛ پیدارو ریزیخون جای بتونم تا زدم کنار رو مانتوش و پالتو بود خون

 با و درآوردم رو گردنم شال فوراً. بود پهلوش و شکمش از ظاهراً ولی بود؛ زیاد خون بس از نبود

 تا کردم نگاه برم دور به چشمام با. دادم فشار و گذاشتم هاشزخم روی زدممی که حدسی

. کردمی نگاه و بود ایستاده وواجهاج که دیدم رو ساختمون نگهبان که ببینم آشنایی بلکه

 :گفتم بلند و کردم صداش

 .بزن زنگ اورژانش به -

 .شده داده خبر اورژانس و پلیس به گفت جمعیت از صدایی که

 نقاط از دست شدنمی ولی بردمش؛می بیمارستان به خودم وگرنه بود بحرانی وضعیتش

 .بردارم ریزیخون

 .بیاد کنار کردم اشاره نگهبان به

 .بگیر رو ارس شماره -

 .گذاشت گوشم کنار رو گوشی شماره گرفتن از بعد و گفت چشمی

 :گفتم صداش شنیدن محضبه

 .نیست خوب وضعیتش. زدن رو پروانه بیمارستان، بره بگو کن، پیدا رو کیان ارس، -

 .بگم چیزی نتونستم دیگه شنیدم که رو آمبوالنس آژیر صدای
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 .پرسید من به خطاب یکیشون. کردند رو الزم اقدامات اورژانس مورینٔ  ما

 پزشکید؟ شما -

 روی دستم که طورهمون. کنن دور هم رو من نکردند سعی دیگه شنید که رو بله جواب

 .بردن ماشین طرفبه و گذاشتند برانکارد روی و کردند بلندش بود ریزیخون

 با. گذاشت صورتش روی رو اکسیژن ماسک و کرد وصل بهش سرمی ماشین حرکت محضبه

 زنگ گوشیم. بکنه موقت پانسمان رو زخم جای بتونه تا برداشتم زخم روی از رو دستم احتیاط

 .کنم بازش کردم سعی خونی هایدست همون با بود، کیان. خورد

 !کیانوش؟ الو: کیان

 بله -

 .پرسید نگران صدای با

 زدند؟ رو پری چی یعنی کیا؟ شده چی: کیان

 کجایی؟ تو -

 .منن با هم هابچه بیمارستان، رسممی دارم: کیان

 ما کنم فکر کنید، آماده رو عمل اتاق زود داده، دست از زیادی خون. میگم اونجا میام. خوبه -

 .نخوریم ترافیک به اگه برسیم، دیگه دقیقه پنج هم

 اینجا؟ بیارن گفتی اورژانس به. باشه: کیان

 همین رستانبیما بهترین وخیمه، هم پروانه وضعیت و بیمارستانه تریننزدیک اونجا گفتم، آره -

 .بود گزینه

 : گفتم اورژانس مورٔ  ما به رو و کردم قطع رو گوشی

 چطوره؟ وضعیتش -

 افتاد؟ اتفاق این چطور. ضعیفه خیلی حیاتیش عالئم داده، دست از زیادی خون نیست، خوب -

 .بود خون غرق رسیدم، من وقتی دونمنمی -

 دارید؟ باهاش نسبتی چه -

 .کردم نگاه کشید،می نفس سختیبه که پروانه پریده چهره به ثانیه چند
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 .زنمه -

*** 

 بازیدغل و نیرنگ دورویی، چقدر. شده راحت هاشکستن دل چقدر. موندم هاآدم درک تو واقعًا

 .موندم توش واقعاً کنند، آروم رو وجدانشون توننمی چطور. شده راحت هابعضی برای

**** 

 خونیم لباس و هادست دیدن با لیال. دیدم رو لیال و ارس کیان، آمبوالنس، در شدن باز محضبه

 هم خون دیدن با و داشت حساسی روحیه خیلی. ببرنش کنار گفتم ارس به که شد، شوکه

 .شدمی بد حالش

 انتقالش دستور سریع خیلی و شدن معاینه مشغول بود، آورده خودش با که دکترهایی با کیان

 .خواستن براش خون واحد سه و دادن رو عمل اتاق به

 .کنم تمیز رو خونیم دستای الاقل تا رفتم شوییدست به شد، بسته عمل اتاق ورودی در وقتی

 طرف دو در چسبیده هم به صندلی چندین که عمل، اتاق انتظار سالن توی هابچه همراه به

 :گفتم و بهش کردم رو. بود پریده بدجور لیال روی و رنگ. نشستیم بود، عریض راهروِ

 .نباش نگران میشه؛ خوب کنی؟می گریه چی برای که، نشده چیزی -

 :گفت لرزون صدای با

 چی؟ نشه خوب اگه بود؛ خونی جاش همه: لیال

 .دادم قرار مـنه*سیـ روی رو سرش و کردم ـلش*بغـ

 .ببینیش تونیمی دیگه ساعت چند نباش، نگران -

 .برداشت روبرومون متصل بهم هایصندلی روی از رو شتکیه ارس

 شد؟ طوریاین چطوری چیه؟ موضوع اصالً: ارس

 جدا خودم از رو لیال. شدند نزدیک بهمون انتظامی نیروی مرد دوتا که بدم رو جوابش خواستم

 .ایستادیم روبروشون لیال از دورتر کمی و شدیم بلند ارس همراه و کردم

 :پرسید مورهأ  ما از یکی

 هستید؟ مضروب همراه شما -
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 بله -

 اسمتون؟ -

 .هستم میالنی کیانوش -

 .کردمی یادداشت رو ما حرفای هم دیگه مورٔ  ما

 مضروب؟ اسم و -

 حامدی پروانه -

 چیه؟ باهاش نسبتتون -

 همسرمه -

 .بودم مجبور من ولی کردم؛ حس رو ارس تعجب و خوردن تکون

 افتاده؟ اتفاقی چه خب -

 اونم و بردارم برگشتم. بود مونده جا همسرم موبایل که خونه، رفتیممی داشتیم ما. دونم نمی -

 .داره ریزیخون و شده جمع دورش ایعده دیدم رسیدم که موقعی در،دم رفت

 نیستید؟ مظنون کسی به -

 .داد تکون رو سرش ندونستن نشونه به اونم که کردم ارس به نگاهی

 تو هم دونه یه داره، امنیتی هایدوربین شرکت ولی رسه؛نمی ذهنم به کسی اسم. دونمنمی -

 .کنید پیدا چیزی بتونید شاید هست ورودی

 .ببینیم رو هافیلم تا بیاید ما همراه لطفاً پس خوبه؛ این -

 .کردم ارس به رو

 .باشم اینجا باید من برو، آقایون با تو -

 باید همسرم و خودم شناسایی مدارک همراه فردا اینکه گفتن با هم مورٔ  ما کرد، موافقت ارس

 .افتادند راه به کنم، تنظیم رو نامهشکایت تا کالنتری برم

 .کردم بازگو براش رو ماجرا دیگه بار من و اومد محمد اونا رفتن محضبه

 .نبود عمل اتاق از خبری و بود گذشته نیم و ساعت یک

 .بود ضارب شدن شناخته بود، شده هممون تعجب باعث که چیزی و بود برگشته ارس
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 .بودش شناخته ارس که بودند داده نشون غیرطبیعی حال در رو آیدا ناواضح طوربه هادوربین

 سالمتی فقط نگرانیمون ترینمهم االن سپردم؛ اون به رو چیزهمه و کردم خبر رو احمدی

 هم رو هااون تا نبود نیازی. کردم مخالفت من که بدیم خبر خانوادش به گفتمی لیال. بود پروانه

 .کنم کارچی مشکل همه این با بودم مونده. کنیم نگران

 .اومدند بیرون دیگه دکتر دوتا و کیان. شدیم دکتر منتظر ایستاده ما همگی و شد باز در باالخره

 : گفت لبخند با کیان

 .شده رفع خطر نباشید نگران -

 .زد شونم روی دست بود، پزشکی عرصه هایبنام از یکی که هم عمومی جراح دکتر امینی

 تقریباً شکم از هم پهلو، از هم زیاده، وارده صدمات ولی نیست؛ خطری دکترجان، راه خیالت -

 آسیب شکلیه به خوشبخانه. بود عریض و عمیق هم خیلی که خورده بهش چاقو چهاربار-سه

 سهرابی دکتر آقای که بود کرده درگیر رو تخمدان و رحم از قسمتی ولی نرسیده، چندانی

 .کرد رسیدگی بهشون

 :گفت و زد بهمون لبخندی هم جوان سهرابی

 استراحت و بدید روحیه بهش باید بکشه؛ زیادی درد قرار ولی کنترله؛ تحت چیزهمه فعال -

 .بگذرونه رو نقاهت دوران بتونه تا هست هم مطلق

 :پرسید دکتر به خطاب و کرد من به نگاهی محمد

 بیاد؟ وجودبه مشکلی شدنتش داربچه برای ممکنه زیاده؟ چقدر وارده صدمات: محمد

 اینو. داشته هم سزارین زایمان قبالً فهمیدم که طوراون. گفت چیزی نمیشه االن: سهرابی

 .بشه معلوم گذاریتخمک زمان و بشه شروع دورَش که داد تشخیص میشه موقعی

 .موند ما پیش جاهمون کیان و رفتند اونا و کردیم تشکر ازشون

 واقعاً اخیر چندوقت این هایاتفاق. نشستم صندلی روی دوباره و کشیدم سروصورتم به دستی

 ارس و دادند تکیه دیوار به روبرومون لیال و محمد و نشست پیشم کیان. بود کرده مخسته

 .ایستاد پیشمون

 .پرسید من به خطاب کیان
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 زدتش؟ کی چیه؟ موضوع: کیان

 .کرد تعریف براش رو چیزهمه ارس و بستم رو چشمام و دادم تکیه دیوار به رو سرم من

 خدا. ]دادمی دستش از وگرنه داشت فاصله شکلیه با میلی دو فقط. کرد رحم واقعاً خدا: کیان

 .نداره ایفایده موندتون اینجا خونه؛ برید شما بهتره.[ کردم زمزمه لبم زیر شکری رو

 :گفت بهش کیان که کرد مخالفت لیال

 تونینمی نداره؛ ایفایده هم بمونی اگه ویژه؛ هایمراقبت بخش به کنند منتقلش گفتم: کیان

 خودم. بمون پیشش بیا بخش، شد منتقل که فردا. بکن رو استراحتت برو. بمونی پیشش

 .مونممی بیمارستان امشب

 :گفت لیال به خطاب هم محمد

 .هستیم مواظبش باشه، راحت خیالت. مونممی اینجا منم: محمد

 چیز بابت من نگرانی راحته، خیالم باشن که محمد و کیان. کردم موافقت باهاشون هم منم

 .بشه برمال لحظه هر بود ممکن که بود ایدیگه

 .کن پر رو بستری هایبرگه و بزن پذیرش به هم سر یه کیا راستی: کیان

 انجام از بعد. رفتم پذیرش طرفبه سست هایقدم با و دادم تکون باشه نشونه به رو سرم

 تا بیاد خونه دادم خبر احمدی به ماشین توی. شدیم ارس ماشین سوار مربوطه، کارهای دادن

 آرومش کمی تا سپردم ارس به رو لیال رسیدیم که خونه به. بزنیم حرف هم با مسائلی به راجع

 راهی هم خودمم. ریختمی هم به اتفاق ترینکوچک با و داشت حساسی روحیه هم اول از کنه،

 .کنم در خستگی و بگیرم دوشی تا شدم حموم

 .کردم دور کمی خودم از رو نوشیدنی لیوان خورد، در به که ایتقه با

 .ایستاد در چهارچوب توی جاهمون ارس

 احمدی.[ داد تکونی رو سرش. ]شدمی حل مشکالت این همه خوردنش با شدمی کاش: ارس

 .بیا بپوش لباس. سکتابخونه تو اومده

 و تیشرت و درآوردم رو حوله و کشیدم سر جایه رو نوشیدنی موندهباقی. دادم تکون رو سرم

 .رفتم بود، راهرو انتهای که کتابخونه به تن، به ورزشی شلوار
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 سیاهی به چشمم. نشستم دونفره مبل روی ارس پیش روبروش و دادم دست احمدی با

 خدا کاش. بود ورغوطه سیاهی توی طورهمین زندگیم دقیقاً. افتاد بود، پیدا پنجره از که آسمون

. برداشتم کردن فکر از دست. کنم عوض سپیدی با رو سیاهی این تا کردمی کمکم هم باراین

 :گفتم احمدی به رو

 بکنی؟ تونستی کارچی خبر؟ چه خب -

 به توجه با مورینٔ  ما. بزنی کالنتری به سر یه باید خودتم فردا ولی شد؛ تنظیم نامهشکایت -

 موضوع وقتی مادرش پدر. داره ادامه وجوجست. نکردند پیداش اما رفتن؛ آیدا خونه به مدارک

 .نذاشتم که سراغت بیان خواستنمی. ریختند هم به خیلی فهمیدند، رو

 حاضر حال در. باش ماجرا این دنبال خودت ارس. ببینمشون خوامنمی فعالً. کردی خوب -

 کرده درگیر رو ذهنم و فکر همه کالً بود اومده پیش که ایمسئله. ]نیست مهم برام آیدا موضوع

 زد زنگ بهم منصوری امروز.[ کرده ـانت*خیـ بهم زنم کردممی فراموش داشتم که طوری بود،

 !داد بهم رو هشدار آخرین و

 به رو و زدم گره هم توی رو دستام و گذاشتم پاهام روی رو بازوهام. برداشتم مبل از رو متکیه

 :گفتم بفهمم رو لرزش تونستممی خودم که صدایی با احمدی

 محضبه. بکن رو عقد کارهای شده طوری هر زود، صبح فردا. کردم فکر پیشنهادت به -

 بزنند هامونشناسنامه تو قبل ماه یه حداقل رو عقد تاریخ باید. کنیم عقد باید اومدنش بهوش

 .کنهمی اقدام امروزش زنگ با مطمئنم منصوری دیگه. نیاد پیش مشکلی کالنتری تو که

 .کرد بهم نگرانیدل نگاه ارس

 کیانوش؟ مطمئنی: ارس

 .دادم تکون رو سرم

 خودم اسم اگه. بشه کشیده وسط به خونوادش پای خوامنمی. نیست ایدیگه چاره ارس -

 .کنم حل رو چیزهمه تونممی باشه، شناسنامش توی

 :گفت نامطمئنی نگاه با هم احمدی

 !کرد حلش بشه اگه البته -
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 .فرستادم بیرون پرصدا رو نفسم

 ! شده هرطور کنممی حلش -

  

. رفتم کارها دنبال به خودم ارس، به الزم هایتوصیه و بیمارستان به لیال رسوندن از بعد صبح

. نیست خوب حالش ولی اومده؛ بهوش گفتمی. پرسیدم کیان از رو پروانه حال تلفنی

 و زدم شرکت به سر یه. برم بیمارستان به بعد بدم، انجام رو کارها سرییه اول خواستممی

 دو برای شده حل کارها همه شدم مطمئن وقتی و زدم حرف احمدی با کارهام انجام از بعد

 .برسونه رو خودش گفتم هم ارس به. گذاشتیم قرار بیمارستان توی بعد ساعت

 و بودند حساس خیلی پروانه روی اونا بگم، رو موضوع کیان و محمد به باید چطور دونستمنمی

 .نشستننمی ساکت بکنم، کارچی قراره و کردم کارچی فهمیدندمی اگه

 !بود نشده خبری منصوری از هنوز

 پارک بود محمد برای سهامش از قسمتی و کیان و من به متعلق که بیمارستان محوطه توی

 .کردم

 داشت اتفاقات. نداشتم وحسابیدرست خواب اخیر هفته یه این. گذاشتم فرمون روی رو سرم

 هم زمان اون. دادم دست از رو وکارمونکس همه که بود زمانی مثل حالم. اومدمی سرهمپشت

 و دختر خودم، آینده از. ترسیدممی خیلی ولی دادم؛نمی نشون چیزی ظاهر توی اینکه با

. کنه کمکمون که عمویی نه و بود پدری نه دیگه و بیاد بود قرار که روزهایی از پسرعموهام،

 !نداشتم احساسی همچین هم ندارمش اما دارم؛ مادر فهمیدم که موقعی حتی

 زن این اینکه از کارم، عاقبت از کردم،می پروانه با داشتم که کاری از ترسیدم،می هم باراین

 مجبور ولی ترسیدم؛می دارمکافاته دنیا مثال و روزگار چرخ از. ترسیدممی کنم نابود من رو

 تفاوتیبی نقاب هم بازم بودم مجبور. ترسیدم ندم نشون که بودم مجبور ایستادن، به بودم

 قول پس بودم؛ شده باعثش خودم که بود میون در کسی پای باراین اما قویم؛ من که بزنم

 خوب پروانه که کردممی بود الزم کاری هر. کنم مراقبت پروانه از افتاد اتفاقی هر که دادممی

 .ببخشه رو من بتونه و باشه
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 یاد. شدم سالن وارد محکم هایقدم با و گذشتم بیمارستان زمستون خشک و سرد محوطه از

 عوض چیزهمه ماه چند عرض در چقدر. رفتیممی پروانه دیدن به لیال با که افتادم پیش ماه چند

 و خواستنمی رو خاطرش قدراین هابچه که خودمون از بشه غریبه یه کردمنمی فکر. بود شده

 چی؟ من و... من

 من! مطمئناً نبود محمد و کیان و ارس مثل پروانه به من حس. نداشتم رو الٔ  سو این جواب

 .خواهر یه نه دیدم،می زن یه همیشه رو پروانه

 برای موندن منتظر بدون و زدم رو در. رسیدم داشت هم نورگیری پنجره که خصوصی اتاق به

 .شدم وارد و کردم باز ورود اجازه

 .داد سالمم و شد بلند تخت کنار صندلی روی از و گذاشت کناری رو دستش توی گوشی لیال

 ابروهای و شپریدهرنگ چهره از ولی بود؛ خواب پروانه. رفتم طرفشونبه و دادم آرومی سالم

 :پرسیدم لیال به رو. کشهمی درد داره بود معلوم درهمش

 چطوره؟ وضعش خبر؟ چه -

 .کردم نگاه بود تخت انتهای که پروندش به زمانهم و

 :گفت و انداخت پروانه درهم چهره به نگاهی هم لیال

 چندبار. کنهمی ناله درد از هم خواب تو حتی. خوابهمی باز و میشه بیدار هی دونم،نمی واال: لیال

 تا بگذره کمیه باید طبیعی گفت هم کیان. نکرده فرقی دردش برای ولی زدند؛ آمپول بهش هم

 .بشه ترآروم دردش

 به لبخندی. کرد باز کمی رو چشماش و لرزید پلکش که کردم صداش آروم و شدم نزدکیش

 .زدم روش

 خوبی؟ -

 :گفت آرومی صدای با و کرد بازتر رو هاشچشم

 .گیجم خیلی بمونم، بیدار تونمنمی من چرا. بذاره درد این اگه. خوبم: پروانه

 دیگه ساعت چند. هست کردن تزریق بهت که هاییمسکن و بیهوشی اثرات عزیزم، طبیعی -

 .میشی بهتر
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 کردم لیال به رو. کنه بازشون دوباره کرد سعی که افتاد هم روی پلکاش دوباره و گفت اوهومی

 .کردم نگاش الیٔ  سو. کنهمی نگاهم پهنیوپت لبخند با دیدم که

 چیه؟ ها -

 .انداخت باال رو ابروهاش

 خبریه؟ احیاناً میگم: لیال

 :گفتم لبخند با منم

 فضولی؟ تو مگه باشه هم خبری تازه. جونبچه برو -

 :گفتم فوری که بزنه جیغ خوادمی کردم حس

 .کننمی سنکوپ هامریض. بیمارستانه اینجا هانزن جیغ -

 :پرسید شوق با و شد نزدیکم

 خبریه؟ من جون: لیال

 .کردم نگاهش شده باریک هایچشم با

 حرف مفصل درموردش بعداً. درهمه اوضاع کمیه لیال ببین ولی هست؛ چیزهایی یه خب -

 !چیه به چی دونمنمی خودمم فعالً. زنیممی

 .ـوسید*بـ رو صورتم و پرید باال

 .نمیشه باورم وایوای. شدم حالخوش چقدر وای: لیال

 .هستم فعالً من برو؛ داری کاری اگه تو. نکن شلوغش حاال -

 .شدم هم موفق که کنم دکش خواستممی

. گردمبر و میرم ساعته سه-دو آتلیه، به برسونم باید هست دستم فلش یه راستش: لیال

 بمونی؟ موقعاون تا تونیمی

 .کردم بسته و باز ییدٔ  تا نشونه به رو پلکام

 .راحت خیالت آره -

 .کرد نگاه مظلومیت با

 .بکنم ترسریع رو کارهام تا من، به بده رو ساالرت سویچ اون اینجایی که تو داداشی میگم: لیال
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 .دادم بهش کتم جیب از رو سویچ

 .خانم لیال خودتی -

 : گفت لبخند با هم لیال

 عروسیتون عکاس راستی. ندارید ربطی هم به اصالً دراز گوش و شما دکتر، جناب نفرمایید -

 . بگم حاال از خودمم هم

 در رو صندلی. اومدم پروانه کنار دوباره و زدم شیطنتش به لبخندی. رفت بیرون در از سریع

 . زدم صدا رو اسمش و نشستم روش و دادم قرار تخت به حالت تریننزدیک

  

 .کرد باز رو چشماش سختیبه

 .دارم باهات واجبی کار من؟ به بدی رو حواست کمیه تونیمی -

 .داد تکون رو سرش و برداشت چین پیشونیش

 شده؟ چی بیدارم آره: پروانه

 بود شده کبود سرم برای رگ جای کردن پیدا خاطربه که دستش. دادم بیرون صدا با رو نفسم

 .کرد تعجب. گرفتم دستم توی رو

 باید چطور دونستمنمی. بود سخت خیلی برام گفتنش... ]شده چیزی یه پروانه، ببین -

 .[کنم شروعش

 .میدم رضایت من نیست، مشکلی هست، آیدا درمورد اگه: پروانه

 سوءاستفاده ازش داشتم من حاال بخشید،می طوراین که کسی شدم صورتش مات ثانیه چند

 .کردممی

 یه من کن، گوش بهم خوب. کنیممی رسیدگی بهش بعداً رو اون نیست، اون درمورد نه -

 توی تو، بودن دارسهام خاطربه سفانهٔ  متا و بکنم کاری یه باید که اومده پیش برام مشکلی

 چهره. ]دارم مشکل این از خالصی برای دارم فکرهایی یه من. درمیونه هم تو پای شرکت

 !داری؟ اعتماد من به تو ببینم.[ دادمی عذابم نگرانش

 :گفت آرومی صدای با و کرد سکوت ثانیه چند
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 .دارم آره: پروانه

 آزادم دست. کردممی بازی بد داشتم من. کرد سوراخ مته یه مثل رو قلبم گفت که ایآره همین

 :گفتم ممکن لحن ترینآروم با و. کشیدم صورتم به رو

 سری یه مانع بتونم من تا.[ نکرد تغییری هیچ چهرش] کنیم ازدواج باید تو و من پروانه -

 بشه بهتر حالت. افتاد اتفاق این که بگم رو چیزهمه خواستممی دیروز راستش. بشم هااتفاق

 من به تهعدی هیچ تو هاست،شناسنامه برای فقط ازدواج این. بگم بهت رو چیزهمه میدم قول

 هیچ میدم قول. گردونمبرمی بهت تغییری هیچ بدون شناسنامت ماجرا شدن حل بعد. نداری

 !کنی؟می قبول. کنممی مراقبت ازت توانم همه با و نیفته برات اتفاقی

 نفع به شرایطش از داشتم لعنتی من و نفهمیده رو حرفام نصف بودم مطمئن. بود منگ و گیج

 .کردممی استفاده خودم

 .نفهمیدم هیچی من: پروانه

 اعتماد بهم نمیگی مگه. کنممی حلش خودم. بسپار من به رو چیزهمه تو عزیزم، دونممی -

 داری؟

 ترینآروم با و داد تکون آرومی به رو سرش. کرد سکوت متفکر و درهم چهره با ثانیه چند

 :گفت ممکن صدای

 .باشه: پروانه

 .زدم اعتمادش و موافقت این به تلخی لبخند و دادم فشار آرومی به رو دستش

 موافقی؟ میوهآب با بخوری؟ چیزی یه بهتره -

 .ندارم میل من نه: پروانه

 براش میز روی میوهآب پاکت از مصرف باریه لیوان توی و شدم بلند مخالفتش به توجه بدون

 .دربیاد نشسته حالت به کمیه تا کردم بلند کمی رو تخت. ریختم

 .برسه دیگه کمیه عاقد کنم فکر بشینی، بتونی کنم کمکت بذار -

 .نگفت چیزی ولی کرد؛ نگاهم کرده تعجب
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 و خورد ازش ایجرعه. دادم دستش به رو لیوان. بده تکیه تخت به و بشینه تونست سختیبه

 بازم نداشتم کاریش ثانیه چند اگه بود؛ خمـار چشماش. داد تکیه تخت میله به رو سرش

 :گفت نازکی صدای با و داد تکونی رو بود وصل سرمش که دستی. خوابیدمی

 .کنهمی درد خیلی سرم جای: پروانه

 .دراومد آخش که دادم تکونش کمی. بندازم بهش نگاهی تا رفتم چپش طرفبه

 مرد یه و احمدی همراه ارس. اومد در صدای که بشه عوض آنژیوکت باید که بگم خواستم

 .شدند اتاق وارد دیگه

 پروانه از حالی احمدی. نشست بود پنجره به پشت که دونفری مبل روی عاقد معارفه از بعد

 و ایستاد پیشش زدهخجالت و پایین سری با ارس. نشست مبل روی عاقد پیش و پرسید

 زد؛می حرف باهاش مهربونی با نبود خبر با چیزی از که پروانه. کرد باهاش زدن حرف به شروع

 .نشه پروانه چشم تو چشم کردمی سعی و بود وجدانعذاب و اضطراب از پر ارس چهره ولی

 و ارس. ایستاد من کنار ارس و نشستم پروانه کنار حاضره چیزهمه کرد اعالم که عاقد صدای با

 .بودند عقد شاهد احمدی

 **** 

  

***** 

 پروانه

 کرد کمک کیانوش. برداشت پاهام روی از رو بزرگ دفتر ارس. زدم رو آخر امضای سختیبه

 .دادممی دست از داشتم رو تحملم دیگه و بود شده زیاد دردم. بدم تکیه تخت به دوباره

 :گفت ارس به کیانوش احمدی، و عاقد رفتن محضبه

 . رفت بیرون خودش و دربیاره خوابیده حالت به رو تخت -

 چطور رو، عقد این دلیل حتی. نفهمیدم هیچی بود، افتاده ساعتنیم این توی که اتفاقی از

. بودم ٔ  خال جور یه تو انگار. بودم نفهمیده هیچی بود، چی مهریه شده، گفته چیا شد، خونده

 به فقط من. دیدممی رو خوابم ادامه دوباره بیداری بعد هربار که داشتم بیداری و خواب حالت
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 حاال که کیانوش صدای. داره برام بدی تاوان اعتماد این که دونستمنمی و کردم اعتماد کیانوش

 .شنیدم رو بود شوهرم قانوناً

 بیداری؟ پروانه: کیانوش

 :گفتم نزاری باحال و کردم باز سختیبه رو چشمام

 .دارم درد خیلی -

 .کردممی گریه درد از داشتم بخوام اینکه بدون. شد خیس هامگونه کردم حس

 :گفت مهربونی با و کشید سرم به روسری روی از دستی

 بعد نکنه؛ اذیت رو دستت که زنممی دیگه یکی درمیارم، رو سُرمت االن. دونممی: کیانوش

 .بشه کم دردت و بخوابی که زنممی مُسکن برات

 .بود شده تموم انرژیم همه. ندادم بهش جوابی دیگه

 دست تو دیگه سُرم زدن بدتر اون از و بود دردناک بازم ولی کشید؛ دستم از رو سُرم آرومیبه

 .کرد پیدا رو رگم سختیبه که بود راستم

 .شد تموم باش، آروم. میشه تموم االن: کیانوش

 .داشت درد اونم که زد آنژیوکت از هم یکی و زد سرم درون آمپول دوتا

 فهمیدنش برای تالشی من ولی زدن؛می حرف هم با داشتن کیا و ارس. بستم رو چشمام

 .نداشتم

 .کرد پاک رو اشکام رد و لغزید صورتم روی آرومی به انگشتاش

 .بخوابی کن سعی میشی، خوب االن نکن، گریه: کیانوش

 .رفتم خبریبی عالم به دیگه که زد حرف چقدر دونمنمی

*** 

 رو آناناس کمپوت حاوی چنگال دوباره حرفم به توجهبی. ترکیدم بابا خدا، رو تو بسه لیال

 .کرد دهنم نزدیک

 .بشه جبران باید دادی؟ دست از خون چقدر دونیمی. بخور نزن، حرف: لیال
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 فرو تاریکی توی راهروها و بود شده زده بیمارستان خاموشی و بودیم تنها که شدمی ساعتی دو

 با. دادمی نشون رو نیموده. کردم نگاه بود خبر شبکه روی که تلویزون ساعت به. بودند رفته

. بگیرم تماس تونممی کمتر و شلوغه سرم گفتم و زدم حرف صبح لیال گوشی وسیلهبه مادرم

 .باشه کیانوش دست زدممی حدس کجاست؟ گوشیم دونستمنمی

 محمد. بود خسته دوشون هر چهره. رفتند من اجبار به پیش ساعت دو کیان و محمد

 اون از دیگه و بود شده بهتر حالم بعد به عصر از. کردم مخالفت که بمونه رو شب خواستمی

 .گرفتمی هی دردم ولی نبود؛ خبری حالیبی و رخوت حالت

 داشت موقعاون از و بود سرم باال لیال جاش به. ندیدم دیگه شدنم بیدار بعد رو کیانوش و ارس

 روز بقیه گفتند و بودند اومده شرکت هایبچه از تاسه مالقات وقت. دادمی خوردم به چیزمیز

 .میان دیدنم برای تعطیل

 همشون رویا عالم تو یا بودند واقعیت دونستمنمی. بود کرده گیجم بود افتاده صبح که اتفاقاتی

 شد؛ بیشتر من شک که نکردند، بهش ایاشاره هیچ هم هابچه. دیدم رو

 چطور ببینم رو کیا وقتی بودم مونده من و بود خوشی حس جوریه. داشتم ایدیگه حس یه ولی

 بود خواب که شدممی مطمئن اول باید ولی کشیدم؛می خجالت ازش. کنم برخورد باهاش باید

 واقعیت؟ یا

 :گفت بلند صدای با لیال

 .دیگه بخور شکست، دستم کجاست، حواست دختر هی: لیال

 .شوییدست برم باید بازم ترکم،می دارم خدا، رو تو لیال وای-

 .شدم کالفه بدتر که خندید لیال

 برم پاشم باید هی وقتاون بشینم، تونمنمی حتی من داره؟ خنده من بدبختی زهرمار، -

 .شوییدست

 شدتبه پهلوم و دلم حرکتی ترینکوچک با. نشد ولی کنم؛ جاجابه کمی رو خودم کردم سعی

 .کشیدمی تیر

 .اومد جلو خنده با لیال
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 .کنم کمکت بذار: لیال

 :گفتم عصبی

 بودم گذاشته پستم عمودی صورت به که بالش به رو سرم. بخند فقط تو بابا، خوامنمی -

 کسی و بود خصوصی اتاق. پاهام روی کردم پرت کردم، باز سرم از رو روسری. کوبیدم

 .کردممی اذیتم داشت چسبیدمی گردنم به که موهام. بودم شده کالفه. شدنمی وارد اجازهبی

 .باش آروم دیوونه، چته: لیال

 .کردند مخسته اه. بباف رو من موهای این بیا بخر، کن پیدا شونه یه برو لیال -

 .بودم کالفه بودم درنیاورده سر ازشون چیزی من و بود افتاده اتفاق که چیزهایی از حقیقت در

 .خرممی داشت اگه پرسم؛می اینجا بوفه از میرم باشه: لیال

 . شد باز در یهویی که پوشیدمی داشت بود درآورده که رو شالش و مانتوش لیال

  

 روسریم شدم خم یهویی و افتادم بازم موهای یاد اومد، اتاق داخل که کیانوش دیدن با

 دلم. دادم تکیه پشت به دوباره روسری برداشتن بدون و شد بلند آخم صدای که روبردارم،

 .سوخت بدجور زخمم جای. کنم گریه درد شدت از خواستمی

 هم به شوید دوتا دیگه کنه، پنهون خوادمی که داره شده ویو موهای انگار دیوونه، حقته: لیال

 .نداره حجاب به نیاز که خورده گره

 :توپیدم حرص با و کردم باز رو چشمام

 ...خری خیلی کنی،می موعظه داری تو میرم،می دارم من لیال، شو خفه-

 .عزیزم خودته خریت از: لیال

 :گفتم مظلومی با بود ایستاده من تخت کنار که خندان کیانوش به رو

 .کنهمی اذیت رو مظلوم من داره هی این. ذارنمی مهربون همراه یه مریض برای -

 :گفت روییترش با لیال و شد بیشتر کیانوش خنده

 .دادم خوردت به که هوله و هله و کمپوت و میوهآب همهاون شه کوفتت: لیال

 .برگردوند رو صورتش نمایشی صورت به و
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 .رفتم شوییدست حاال تا بنده شکم کردن پر خاطربه بارده بابا، نخواستم-

 :گفت کیانوش به رو لیال. شد بلند دوشون هر خنده صدای

 .نگیره شوییشدست هی که خورهنمی چیزی این کیا،: لیال

 شونم روی کیانوش دست که بدم رو جوابش شم بلند دوباره خواستم و گفتم رو اسمش بلند

 .نشست

 .بیننمی آسیب هاتبخیه. نکن حرکت یهویی قدراین: کیا

 .نبره رو آبروم این از بیشتر لیال که نگفتم چیزی دیگه و کردم قناعت غرهچشم به فقط منم

 سرمسربه لیال و رفتمنمی خواب به هی دیگه و بود شده بهتر کمی حالم بعد به عصر از

 .دونستمنمی رو دلیلش من و بود شده شیطون. ذاشتمی

 :گفت و کرد مرتب رو مانتوش و شال لیال

 و خوشگل دکتر یه بلکه گردی؛ بیمارستان برم سر یه من هستی، اینجا تو تا کیا،: لیال

 .کنم تور تونستم تیپخوش

 داخل رو سرش دوباره. رفت بیرون و کرد باز رو در. فرستاد ـوس*بـ برامون دستش با هم بعد

 :گفت پرمعنی لبخند با و آورد

 .برگردم تا نکنید شیطونی زیاد بگذره، خوش هم دوتا شما به: لیال

 خنده با. داد تکون راست و چپ به رو سرش سفٔ  تا با کیانوش. شد داغ صورتم کردم حس

 .کرد نگاه بهم

 :پرسیدم آرومی صدای با

 داره؟ خبر لیال-

 نه؟ یا افتاده اتفاق صبح ماجرای بشم مطمئن خواستممی

 .نداره خبر نه عقده؟ به منظورته اگه: کیا

 !زنه؟می حرف جوریاین چرا پس -

 :گفت لبش روی خنده با کیانوش

 بهتری؟. کن ولش دیگه، شیطونه: کیا
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 .بهترم صبح به نسبت آره -

 تخت کنار صندلی روی کنه،نمی اذیت شد مطمئن وقتی و کرد بررسی رو دستم آنژیوکت

. کشیدممی خجالت ازش بود، واقعی همش و نبودم خواب صبح بودم فهمیده که االن. نشست

 نگاهش سنگینی. کردم حس رو هامگونه شدن داغ دوباره و افتاد پاهام روی روسری به چشمم

 .نداشتم رو سرم کردن ندبل جرئت و فهمیدممی رو

 .کرد صدام داشت آرومی لحن که صدای با

 پروانه؟: کیا

 سردم دست روی رو دستش. شدیم چشمتوچشم که کردم بلند رو سرم دادن جواب بدون

 .گذاشت

 میدم، توضیح برات رو چیزهمه. افتاده که اتفاقاتی از شدی گیج االن چقدر دونممی من: کیا

 نگران. کنممی درست رو کارها بقیه. مهمه سالمتیت فقط االن بعد؛ بشه بهتر حالت کمیه فقط

 .نباش هیچی

 برای. بیینم چشماش توی میده، داره که رو اطمینانی خواستممی برنداشتم، ازش چشم

 .گذاشت هم روی پلک آرومی به اطمینانم

 کردند؟ تعویض رو پانسمانت: کیا

 .کردم استقبال داد که جوی تغییر از

 نه -

 لحن با و. انداخت مبل روی و درآورد رو رنگشمشکی چرم کت و شد بلند صندلی روی از

 :گفت بشاشی

 .شده تنگ مرشته برای دلم. کنم عوض خودم بذار پس: کیا

 و کشیدم خجالت که نه، یا داده ادامه رو دانشگاهش قبولی رشته ببینم بپرسم خواستممی

 .کرد تا رو آرنجش تا که کردم نگاه رنگشیشمی پیراهن آستین دکمه کردن باز به طورهمین

 لندن تو هم رو تخصصم تازه. بودم دانشگاه اول شاگرد همیشه من.. نکن نگام طوریاین: کیا

 .میام االن. بیارن رو لوازم بگم بذار. نمیدم کشتنت به نباش نگران پس. گرفتم
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 .بکشم دراز کامل کرد کمک. درآورد خوابیده حالت به رو تخت. برگشت دقیقه دو-یکی بعد

 مدیر؟ شدی و نشدی پزشک چرا پس -

 .بشه دیده هاپانسمان تا زد باالتر کمی رو تنم رنگصورتی پیراهن

 رو شغلش و ندادم رو ادامش ولی گرفتم؛ رو اعصاب و مغز تخصص! شدم که پزشک: کیا

 .دادم پدربزرگم به که قولی خاطربه نکردم؛ انتخاب

 :گفت کیانوش به رو و اومد دستش توی وسایل با پرستاری

 کنم؟ کمک دکتر آقای -

 .رفت اونم و گفت نه لبخندی با هم کیانوش

 بتادین پنبه و خوردم خفیفی تکون خورد تنم به که دستکش سردی. کرد دستش رو هادستکش

 .کرد بلند رو صدام خورد زخمم به که

 ...آخآخ-

 .میشه تموم زود. کن تحمل کمیه: کیا

 رفته درهم مچهره و سوختمی بدجور. کشیدم راحتی نفس زد رو پانسمان آخر چسب وقتی

 .کرد مرتب رو مالفه و درست رو پیراهنم. درآورد رو هادستکش. بود

 زیاده؟ دردت: کیا

 .دادم بیرون رو نفسم

 . کنم تحمل تونممی -

  

 مثل و داد تکیه درش به. رفت اتاق گوشه کوچک یخچال طرفبه شد تموم کارش اینکه بعد

 .بست رو یخچال در و برداشت چیزی و شد خم آخرسر و کرد نگاه طورهمون هاایرانی تموم

 توش از شیرینی دونه یه و گذاشت میز روی رو بود آورده کی دونمنمی که رو شیرینی جعبه

 :گفتم سریع که اومد من طرف. برداشت

 .خورمنمی هیچی من خدا رو تو -

 .زد دستش توی تَر شیرینی از گاز یه خودش و کرد ایخنده
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 کنم؟ کمکت داری شوییدست اگه: کیا

 :گفتم سریع خیلی. گرفت آتیش صورتم آنی به که زد نمادندون لبخند یه

 .نهنه -

 .کرد قطع رو سرم. برداشت روم از رو پتو و شد نزدیکم و زد شیرینی به رو گاز آخرین

 .خوبه برات برو؛ راه کمیه پاشو ثانیاً طبیعیه، کامال چیز یه نداره، خجالت اوالً: کیا

 خم کمی رفتن راه هنگام و کنم صاف رو قدّم تونستمنمی. شدم بلند جام از سختیبه کمکش با

 .زد ـمرم*کـ به آرومی به که شدممی

 .کن صاف رو قدت نرو، راه طوریاین: کیا

 .تونمنمی خب،... آی -

 رو ـمرم*کـ که داد فشار کمی رو پهلوم راست سمت از و انداخت ـمرم*کـ دور رو دستش

 .کرد معذبم بدتر که کنم، صاف

 .کنی سعی باید تونیمی: کیا

 .میشم درست خو بگذره روز دو-یکی ها،مجروم سرم خیر -

 .کرد باز رو شوییدست در. کردم نگاهش خودش مثل منم که رفت بهم ایغرهچشم

 بده رو سرم -

... شاید و وابستگی عقد این که ترسیدممی این از کردم،می صداش مفرد دیگه ناخودآگاه

 .ترسیدممی اومد،می خوشم حالدرعین که صمیمت این از و بیاره وجودبه

 تونی؟می تنهایی: کیا

 .شد پیدا دندوناش دوباره که شد گرد چشمام

 .کنم کشف اتم خواممی انگار نتونم؟ چرا -

 .شد ترریضع هاشلب

 .باشه چیزی کشف برای مناسبی جای شوییدست نکنم فکر: کیا

 .نشم سفیدوسرخ این از بیشتر تا بستم رو در زود. کردم حس رو صورتم شدن گرم دوباره
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 سختیبه هم رو دستم. دادم قرار عنایت مورد رو کیانوش روان روح و کردم رو کارم سختیبه

 به دست کیانوش. بود گرفته رو انرژیم تمام هم قدم چند همین حتی. رفتم بیرون و شستم

 سرم. اومد طرفمبه در صدای شنیدن با. بود شده خیره شب سیاهی به پنجره، مقابل ـل*بغـ

 .بره اتاق دیگه طرفبه خواستمی. گرفت رو بازوم دیگرش دست با و گرفت دستم از رو

 .بایستم تونمنمی دیگه. بشینم خواممی. نه -

 از بدتر و تخت روی نشستن و اومدن پایین بود الیم عذاب. برد تخت طرفبه من خواسته طبق

 بود تخت زیر که ایپله کمک به. شدمی کشیده زخم ناحیه تمام که کشیدن دراز هم اون

 .بگیره گریم بود مونده کم. نشستم

 .بکشی دراز کن وسعی من دست رو بنداز رو سنگیت پشتته، دستم: کیا

 .دادمی عذاب داشت هامزخم جای بازم ولی کردم؛ عمل گفت که طورهمون

 ولی بزنم؛ حرف خواستمی دلم. گذشت سکوت به ثانیه چند. نشست تخت روی هم خودش

 کشیدممی خجالت کیانوش از همیشه من. دونستمنمی کردم،می باز رو صحبت سر باید چطور

 رو چشمم کنم نگاه بهش اینکه بدون و کردم جمع رو جرئتم همه. موقعی هر از بیشتر االن و

 .کردم پیراهنش دکمه درگیر

 !بزنیم؟ حرف میشه -

 .کردم حس رو نگاهش سنگینی

. بشه بدتر این از حالت خوامنمی. نیست براش مناسبی وقت االن ولی زنیم؛می حرف -

 .زنیممی حرف شب فردا بودی بهتر اگه. نیست چیزها سرییه شنیدن مساعد وضعیتت

 ترسیدمی چیزی یه از شناختممی من که محکمی کیانوش انگار. کردم چشماش گیر رو چشمام

 .کردم عوض رو صحبت مسیر. انداختمی استرس به بدتر رو من این و رفتمی طفره هی و

 شد؟ چی آیدا -

 .نشست صندلی روی مقابلم و شد بلند کنارم از

 سپردم احمدی به. بشه دستگیر که فرداس امروز. دنبالشه پلیس. نیست ازش خبری فعالً: کیا

 رفتم؟ من اینکه بعد شد چی دیشب اصالً. باشه کارها دنبال
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 خیابون به طورهمین داشتم رفتم، پایین که رو هاپله. رفتم دردم. نیست یادم زیادی چیز منم -

 سوزش فقط. ندیدم چیزی ولی صدا؛ طرفبه چرخید سرم. کرد صدام یکی که کردممی نگاه

 چاقو چندبار. بدم نشون العملیعکس نتونستم ولی دادم؛ تشخیص رو آیدا. هست یادم پهلوم

 . نیست یادم هیچی دیگه و زد رو

 حس االنم اومد، تنم به موقعاون که دردی انگار لرزیدم؛ لحظهیه و شد سرد تنم همه یادش با

 .بود وحشتناک هم بهش کردن فکر حتی. کردممی

 و ایستاد سرم باالی جاهمون و کشید گردنم زیر تا رو پتو و شد بلند که فهمید رو حالم کیانوش

 :گفت حرص با

 .نباش نگران. دختره رسهمی عملش سزای به: کیا

 دستگیر بشه، تنبیه خورده یه خوادمی دلم یعنی بکنم، ازش شکایتی خوامنمی من راستش -

 ...هم با شما روزی یه باشه چی هر هرحالبه. بدم رضایت بعدش ولی دادگاه؛ بره و بشه

 .پرید حرفم وسط کیا

 و نخواست اون. شد تموم برام ولی خواستمش؛می روزی یه درسته نگو، هیچی هیس: کیا

 باهاش تونیمی بخوای، کاری هر تو پس بپذیرمش؛ دوباره یا ببخشمش نیست قرار. شد تموم

 ...نگذر حقت از دیگه کس یا من خاطربه. بکنی

 باز با. رفت در طرفبه و کرد نگاه من به متعجب کیانوش. نشد وارد کسی ولی شد؛ زده در

 .ایستاده طورهمون که دیدیم رو لیال کردنش

 نمیای؟ زنی،می در داری مرض: کیا

 ...برسم مثبت صحنه سر و بشم مزاحم نکنه گفتم: لیال

 کالً لیال که کرد نگاهی غلیظی اخم با هم کیانوش. شد ساکت زدم صدا رو اسمش که من جیغ با

 :گفت مظلومی لحن با و انداخت پایین رو سرش. شد مسکوت

 .هستید مثبت بچه شما فهمیدم. زنیدمی چرا خو: لیال

 سرشپشت ادایی لیال. رفت پنجره طرفبه دوباره و داد تکون سفٔ  تا با رو سرش کیانوش

 .رفت بهم ایغرهچشم. دادم تکون رو سرم سفٔ  تا با هم من باراین که آورددر
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 بگو بعد بشی، خوشگل بزنم شونه برات رو جنگلیت موهای اون بیا. خریدم برات چی ببین: لیال

 و برگشت کیانوش. شد شروع نالم و آه دوباره که بشینم که کرد کمکم و ایستاد پشتم. بده لیال

 .شد ما گرنظاره و داد پنجره به رو اشتکیه باراین

 :گفتم بهش رو اومد جا که نفسم. کردم گاهمتکیه رو آزادم دست و نشستم

 .کنیمی بارم خوادمی دلت چی هر ها،مریضم من مثالً. جنگلیه خودت موهای -

 .شدیمنمی گیردل هم از و شوخیه زنیممی که حرفایی دونستیممی دومون هر

 .شد بلند صدام موهام شدن کشیده با

 .شد کنده موهام همه کشی؟می چرا دیوونه آی، -

 .کنم کارچی خب خورده، گره بهم موهات بابا، کشمنمی: لیال

 .درآوردی رو پدرم. نده ادامه. دارم درد کافی حد به من. نخواستم لیال وای -

 .کشید کردن شونه از دست

 .خودته موهای از مشکل. کنممی شونه آروم دارم خودت جون به: لیال

 شونه سختیبه و خوردمی پیچ بهم کردمنمی شونه ساعت چند رو موهام گفتمی راست

 .بود نخورده بهش شونه ساعت چهاروبیست از بیشتر که هم االن. شدمی

 .کردممی کیف کردی،می شونه رو من مال که قبلناً بزن، شونه تو بیا کیا: لیال

 .شدم دستپاچه زد لیال که حرفی از

 .ببند طوریهمون خوامنمی بابا نه -

 .گرفت لیال از رو شونه. اومد طرفمون به آروم کیانوش ولی

 .بزنی هم شونه یه نیستی بلد طرف،اون برو بیا: کیا

 .گفت آروم و شد متوجه که بکشم جلوتر کمیه رو خودم کردم سعی. نشست لیال جای

 .نخور تکون جات از: کیا

 .نداشتم گفتن آخ جرئت ولی شد؛می کشیده موهام گاهی اینکه با. کشید رو شونه آرومی به و

 .بود شده تنگ بلند موی کردن شونه برای دلم: کیا
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 هم دستش شونه حرکت هر با. بود شده زیادتر هم قلبم تپش حتی. کرد غلبه بهم گرما دوباره

 .شدمی کشیده موهام روی

 .کردمی نگاهمون شده تنگ هایچشم با که افتاد لیال به چشمم

 .بود چی برای اوخت و آخ دیگه. کنه شونه برات کیا گفتیمی اول از خب: لیال

 .شد باز نیشش که گفتم بهش شویی خفه لب زیر. شد گشاد چشمام

 .باشه باز خواستنمی دلش آخه. بباف براش کن لطف داداش، کیاجان،: لیال

 .بود نذاشته ابرو برام دختر این امشب. بزنم صدا رو اسمش تشر با شدم مجبور دوباره

 دیوار و در به رو نگاهش و کرد وجورجمع رو خودش لیال که بود چی کیا العملعکس دونمنمی

 .دوخت

 من. کرد موهام بافتن به شروع و کرد تقسیم قسمت سه به رو موهام. ایستاد شونه حرکت

 سعید به چندبار ازدواج بعد ولی بافت؛می زیاد بابام مجردی دوران تو. بودم موهام بافتن عاشق

 دیگه بعد به موقعاون از و بباف خودت نیستم بلد و نمیاد خوشم من گفت روییترش با که گفتم

 صدای با و بست رو موهام انتهای بود تخت کنار میز روی که کشی با. نبافت رو موهام کسی

 :گفت نشینیدل و آروم

 .شد تموم -

 .کردم تشکر آرومی همون به هم من

**** 

 ابرها دوباره و شدمی روشن اتاق و زدمی بیرون نوری گاهی خورده،پیچ هم به ابرهای البالی از

 هوای مثل. دادنمی تشکیل رو گیردل اما داشتنیدوست ابریه هوای و شدنمی پیوسته هم به

 .بود کجا از آشوبیدل و استرس این دونستمنمی و بود شده ابری که خودم دل

 االن که درخت از پر محوطه به چشمم. بودم ابرها حرکات و آسمون تماشای محو پنجره از

 توی هم بود آالکلنگ و سرسره یک شامل که کوچیکی پارک. افتاد بود، ریخته هاشبرگ

 به داشت زمستانی هایلباس توی کوچیک بچه یه و بود دیدم توی که بود بیمارستان محوطه

 طرفبه و گرفتم گیرشدل هوای و بیرون از دل. رفت می باال سرسره هایپله از باباش کمک
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 دیروز از. شدمی پیداش لیال دیگه دوساعت-یکی تا کنمنمی فکر و بودم تنها فعالً. رفتم تختم

 این از بیشتر که نیاد رو شب دیگه بودم کرده تهدیدش و بود رفته لیال من، اصرار به ظهر

 و بشم نرمش زبون اون حریف بودم نتونسته من و بود مونده زوربه محمد دیشب. نشه خسته

 بعد که شبی همون از دقیقاً بودم، کیانوش منتظر بود روز دو. بود پیشم قبل نیم و ساعت یک تا

.  کشیدم بود شده ریخته هم به کمی حاال که موهام بافت به دستی. رفت آرومیبه موهام بافتن

 ناشی چی از تنگیدل این دونمنمی و بود شده هم تنگ شبرا دلم که کردممی اعتراف باید

 رو حالم تلفن طریق از فقط مدت تمام و دیروز نه و اومد شب اون فردای نه کیانوش. شدمی

 باور من ولی برسونه؛ بیمارستان به رو خودش نتونسته و شلوغه سرش گفتمی و پرسیدمی

. بود عجیب هم ارس حال! چیه اون همیدمفنمی من و کردمی فرار چیزی از کیانوش. نکردم

 دارن دونمنمی گفتمی. بود عجیب هم کیان برای حتی حالشون این و بود شده پیدا کم اونم

 اصالً و نبود پیشم گوشیم. بود رفته سر محوصله. انریخته هم به دوشون هر که کننمی کارچی

 هم من و باشه مونده کیانوش دست شب همون از دادممی احتمال. هست کجا دونستمنمی

 .بگیرم رو سراغش رفتمی یادم

 ناخودآگاه منم لب، به لبخند لیالی دیدن با. چرخوندم در طرفبه رو سرم در شدن باز با

 .کردم نثارش لبخندی

 .گذاشت لپم روی ـوسی*بـ

 .کردم دیر ببخش: لیال

 .کشیدم نفسی

 زودی این به. شدین من عالف روزه چند که ببخشید رو من باید شماها. ببخشم رو چی -

 .رسیدیمی کارهات به رفتیمی کاش. نبودم منتظرت

 .نشست تخت کنار صندلی روی و درآورد یخچال از ایمیوهآب

 .همین دادممی تحویل باید که بود عکس چندتا. نداشتم زیادی کار امروز. نگو چرت: لیال

 .انداخت دستش نقره ساعت به نگاهی

 .گرفتممی غذا بیرون از کاش گشنمه، خیلی من و نیمهویازده ساعت هنوز اوه: لیال
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 رو ناهار تا زنه،نمی رو دل کمه شیرینیش. بخور آورد دیروز کیان که هاییشکالت از تا چند -

 .بیارن

 .انداخت بهم دقیقی نگاه خوردمی هاشکالت از که طورهمین لیال

 شده تنگ من معرفتبی پسرعموی برای دلت نکنه.[ زد خبیثی لبخند بعد] ای؟گرفته چیه؟: لیال

 نزده؟ سر روزه دو که

 قدراین. نیست چیزی ما بین بگم چندبار ثانیاً بیاد، نتونسته که شلوغه سرش حتماً که اوالً -

 .دارم بدی حس یه چمه، دونمنمی ثالثاً. کشممی خجالت میگی خودشم جلوی. نگو شروور

 براشون دلم خیلی دیدمشون که دیروز از منم آیداس، مادر و پدر اصرارهای خاطربه شاید: لیال

 هم طرفی از. کشنمی عذاب دارند مادرش و پدر بیچاره زندگیش، به زده گند دختره. سوخت

 .شد دستگیر دیروز که هم شکر رو خدا. برسه عملش سزای به باید حقشه،

 .شدمی سردم گاهی کشیدم روم بیشتر رو مالفه

 خاطربه نمیاد دلم. کنم کارچی باید دونمنمی. سوزهمی خیلی مادرش و پدر برای دلم منم آره -

 رو من داره خوره عین که هست دلم توی چیزی یه ولی بشه؛ عذاب از پر زندگیشون من

 .دلم هم خودم، هم. باشم کرده اشتباه اینکه از ترسممی. خورهمی

 خدا، به توکل. بخون آیةالکرسی بده، صدقه مواقع جوراین گفتیمی همیشه خودت: لیال

 .نیست چیزی که شاءاهللان

 .دادم فشار آرومی به رو دستش و زدم داشتنیشدوست چهره به لبخندی منم

. اومدند داخل بود خانم یکیش که انتظامی نیروی مورٔ  ما دو ثانیه چند از بعد و شده زده در

 احمدی و بودم زده حرف شب اون حوادث درمورد مورهأ  ما با پیش روز دو من. کردم تعجب

 به خطاب مورهأ  ما از یکی. کنهمی حل رو چیزهمه خودش و نمیان من سراغ دیگه که بود گفته

 :پرسید من

 حامدی؟ خانم -

 .هستم خودم بله -

 .آگاهی اداره بیاید ما با باید شما -
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 :پرسید ناباور و بلند صدای با لیال

 .وضع این با اونم آخه؟ چی برای چی؟: لیال

 ]..[ یپروژه و رشوه. کارشکنی خاطربه. شده شکایت ازشون -

 .کردیم نگاه فقط زدهشوک لیال و من

 .نیست اومدنتون با مشکلی کردیم، هماهنگ هم دکترتون با -

 :گفت زن مورٔ  ما به رو هم بعد

 .بشند حاضر کنید کمکشون ستوان -

 .رفت بیرون خودش

 چندبار. نداد جواب که گرفت تماس کی با دونمنمی و رفت گوشیش سراغ به بالفاصله لیال

 آخر لحظه در و پوشیدممی لباس داشتم بهت توی من و گرفت تماس استرس با هم دیگه

 :گفت که شنیدم رو صداش

 . برندمی رو پری دارند: لیال

  

 توی من و شد بسته در دوباره. کردم حس ـمرم*کـ پشت رو عرق از ایقطره خوردن سر

 آمار. افتاد میز روی اختیاربی سرم و موندم بود، روشن زرد ولتیصد المپ یه که اتاقی

 موضوعی درباره اونم بودم، داده دست از رو بودم شده ساعت چند این توی که هاییبازجویی

 من گفتممی ناله با من و اومدمی میون به اختالس کلمه گاهی هست، چی دونستمنمی اصالً که

 کاله هابعضی سر دادی، رشوه کردی، کارشکنی گفتنمی. دونمنمی رو کلمه این معنی حتی

 .کردممی نگاه فقط وواجهاج من و گذاشتی

 .بود ندارم خبر و دونمنمی من هایجواب تنها

 دوتا و فلزی میز یک جزبه که اتاقی. بودم محبوس اتاق توی بودنم آورده اینجا به وقتی از

 .نبود ایدیگه چیز بودم نشسته من یکیش روی که صندلی

 و بودن خشن بودن، سخت بودن، نظامی که هایآدم از شدمی خالی و پر هی روبروم صندلی

 .بود دونمنمی فقط همشون برای من جواب و ترسیدممی ازشون من
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 برای چرا دونمنمی ولی آدمیه؛ جورچه فهمندمی هاآدم به کردن نگاه با هاپلیس بودم، شنیده

 .بگو رو راستش گفتنمی هی و فهمیدندنمی من

 رو ارس و کیان دلم خواست،می رو محمد دلم رسید،نمی دادم به کسی چرا دونستمنمی

 .برسه آسیبی بهم نذاره و کنه عمل قولش به که خواستمی رو کیانوش بدجور دلم. خواستمی

 کردنم جواب و الٔ  سو از دست بقیه از زودتر که سوخت برام دلش بازجو آخرین کنم فکر

 .گذاشت تنها کردممی تحملش داشتم هاساعت که دردی با رو من و برداشت

 سرما از دندونام. کنم کنترل تونستمنمی رو دستام لرزش. بود سردم خودم و بود عرق تنم همه

 حتی من و شده خیس پانسمانم کردممی حس. ترسیدممی بدتر من و خوردمی بهم گاهی

 درد تنم همه. بخورم تکون جام از تونستمنمی حتی بکنم؛ نگاهی بهش نداشتم رو این توان

 .اتاق سیمانی زمین روی شده اگه حتی بکشم، دراز خواستمی دلم عجیب من و کردمی

 بهم مگه نکردم؟ اعتماد فقط من مگه اینجام؟ من چرا که بود سرم توی الٔ  سو این مدام

 چه من کنه؟می درست رو چیزهمه که بود نگفته مگه بشه؟ طوریم ذارهنمی که نداد اطمینان

 میلیاردی پروژه یه صاحب تونستممی چطور من بکنه؟ شکایت ازم که داشتم منصوری با صنمی

 باشم؟ دردسرساز

 .کردم بلند میز روی از رو سرم. رفتممی باید نداشتم، رو درد تحمل دیگه

 نشسته بود ساعت چند که صندلی روی از سختیبه. شدمی دوتا برام گاهی سرم باالی چراغ

 برداشتم، قدم یه. بود شده ناواضح برام چیزهمه. رفتمی گیج داشت سرم. شدم بلند بودم

 داشت چشمام جلوی که رسیدم،می در به داشتمبرمی دیگه چندتا اگه برداشتم؛ هم رو دومی

 پاره شکمم دوباره کردم حس و شدم زمین نقش که برداشتم رو قدم سومین. خوردمی تکون

 .شد

 من اومد؟نمی تو کسی چرا کردم، نگاه شدمی دور ازم داشت که دری به و کردم بلند رو سرم

 مگه شد؟می مگه بود، پونه اینکه... ولی بود؛ اونجا یکی انگار کردم، بلند رو دستم. میرممی دارم

 بلند سمتشبه رو دستم. برم دنبالش که زدمی صدا رو من و خندیدمی داشت بود؟ نرفته پونه

 .افتاد زمین به ضرب با منم دست و نبود اون ولی بگیرمش؛ بتونم که کردم
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*** 

 کیانوش

 شد؟ چی -

 .کنه پیداش برام تا منصوری، دنبال بودمش فرستاده که بود قادری با صحبتم طرف

 :گفت سرش دادن تکون با قادری

 سپرده رو چیزهمه و شده خارج کشور از فهمیدم که طوراین. نیست ازش خبری. هیچی: قادری

 .کنم پیدا رو منصوری مقصد نتونستم کردم کار هر. وکیلش دست

 .زدم آگاهی شده کار کاشی دیوار به مشتی حرص با

 دراومده دهنشون از هرچی ساعت چند این توی و بودن ایستاده کیان و محمد دورتر قدم چند

 .بودند کرده ارس و من نثار بود

 بیاره؛ در لعنتی اتاق اون از رو پروانه که کردمی رو تالشش همه داشت احمدی همراه به ارس

 شناختممی هاسال این توی هرکس به. رفتدرمی دستمون از زود زدیم،می چنگ هرچی به ولی

 .نذاشت اثر ما کارهای از کدومهیچ که بود کرده کاری منصوری ولی بودم؛ انداخته رو

 فهمیدن قیمت به من و بود ارتش بازنشسته که بود پدربزرگم دوستای از یکی شانسم آخرین

 .کنیم آزاد ضمانت قید به رو پروانه حداقل بتونیم تا کنم واسطه رو اون شدم مجبور همه

 نفرمون شیش هر بودن، توش پرونده مسئول همراه به آقاجون دوست که دری شدن باز با

 :گفت بود، خودش مختص که جدی، قیافه با سرتیپ. رفتیم طرفشبه

 اینکه تا نیست، خوب جسمیش وضع اینکه خاطربه اونم ببریدش؛ و بذارید وثیقه تونیدمی -

 .شه مشخص تکلیفش و بشه تشکیل داداگاه

 .رفتند کارها دنبال بالفاصله احمدی و قادری. کشیدم راحتی نفس

 .گذاشت شونم روی رو دستش سرتیپ

 .دادی باد به رو زن یه زندگی. کردی خطرناکی کار جوون -

 .رفت و زد شونم به ضربه چند که انداختم پایین رو سرم
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 تموم هاکاغذبازی تا موندم منتظر جاهمون من و کنن تشکر تا رفتند دنبالش به کیان و ارس

 نگاه بهم نگران داره دیدم که کردم محمد به نگاهی افتاد، کارکنان بین جوشیوجنب. بشه

 سالن وراون از که قادری صدای با. افتاده بدی اتفاق بودیم فهمیده دومون هر انگار. کنهمی

 با و اومد طرفمونبه بلند هایقدم با. برداشتیم دیوار از رو مونتکیه دومون هر کردمی صدام

 .بریم همراهش به که گفت عجله

 روی سرش که حالی در زمین روی رو پروانه که رسوندم گفتمی که جایی به رو خودم دو با

 کامالً بدنش. گرفتم رو نبضش. نشستم کنارش سریع. دیدم بود، زن مورهایٔ  ما از یکی پای

 باال رو بلوزش و زدم کنار رو رنگشطوسی مانتوی. زدمی کندی به قلبش ضربان و بود سرد

 .گفتم بلندی صدای با. خونیه کامال پانسمانش دیدم که آوردم

 .نیست خوب وضعیتش بیمارستان، ببرمش باید -

 .ببرید تونیدمی آزاده،: گفت بودند شده جمع که کسایی بین از صدایی

 خارج اونجا از سریع و کردم بلند رو سبکش جسم راحتیبه و بردم هاشزانو زیر رو دستم

 .شدیم

**** 

 .نکن گریه قدراین کن، بس لیال -

 .کردمی گریه بودیم رسیده بیمارستان به وقتی از که گفتم لیالیی به رو این تشر با

 ...بابا برو: لیال

 پنجره شیشه از شد، باز در. کردم نگاه شبنصف سیاهی به و رفتم پنجره طرفبه حرص با

 .پرسید کیان به رو و انداخت نگاهی پریدهرنگ پروانه به شرمندگی با و شد وارد ارس که دیدم

 چطوره؟ وضعیتش: ارس

 :گفت ضعیفی صدای با و کرد سکوت ایثانیه چند کیان

 ولی کردیم؛ تنظیم رو فشارش و شد زده بخیه دوباره که بود شده باز هاشبخیه از: کیان

 بود، سرد بدنش اومدن موقع اینکه وجود با. باشیم مواظب خیلی باید زیاده؛ عفونت احتمال
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 زدیم که قوی هایمسکن با االنم. بیاریم پایین رو تبش تونستیم آمپول با کرد تب یهویی

 .خوابیده

 :گفت کشیدمی باال رو دماغش که حالی در لیال

 و آوردیننمی سرش رو بال این که بود مهم اگه حالیه؟ چه تو که مهمه براتون مگه اصالً: لیال

 .زدیننمی اون پای به رو خودتون هایگندکاری

 ما عزیزه، منم برای عزیزه، شما برای که اندازه همون به پری قسم، بابام روح به خدا،به: ارس

 .بکشه اینجا به کار کردیمنمی فکر یعنی شیم، خالص مخمصه این از خواستیممی فقط

 :گفت بلندی صدای با کیان

 که کسی حد؟ چه تا دیگه نامردی. بود شما بالگردان پری مگه میگی، چی حسابی مرد: کیان

 با. بزنید اون اسم به رو هاتونکاریگند و بگیرید تاموکالت ازش نداره خبر هیچی از روحش

 داشت شرافت کردید،می مالی زیان و ضرر. کردیدمی ول رو پروژه داشتید، مشکلی منصوری

 توی سوی به رو پری نباید شد، محمد و من تقصیر اصالً. بکشید وسط رو گناهیبی پای که

 .دادیممی سوق نامرد

 :گفت آرومی صدای با محمد. گفت من به خطاب رو آخرش جمله

 .باشیم چاره فکر به باید شده، که کاری دیگه باش، آروم کیان: محمد

 که بکنید کاری تونیدنمی نده رضایت منصوری تا گفتمی سرتیپ چاره؟ راه کدوم آخه: کیان

  چی؟ بذارن زندان قرار براش اگه. شده گوروگم اونم

  

 :گفت بلندی صدای با و شد بلند جاش از وحشت با لیال

 زندان؟ چی -

 .کردمی آرامش به دعوت رو لیال که شنیدم رو محمد صدای

 :گفتم بود، آسمون توی نیمه ماه به چششم که طورهمون

 .بیفته اتفاق این ذارمنمی -

 .بکنی کاری تونینمی دونی،می خودتم. کیانوش نده خرمن سر وعده: کیان



 

 

121 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 چی؟ بکنم کاری شدنمی اگه. لرزوند رو دلم حرفش، حقیقت

 .زد تشر بهش کیان باراین که شد بلند لیال گریه صدای دوباره

 بود مونده بافته طورهمون هنوز که موهاش. رفتم تخت روی خوابیده پروانه طرفبه و برگشتم

 صورتش ساعت چند این توی و بود رنگبی کامال لباش. بود معلوم بیمارستان روسری زیر از

 .بود شده الغرتر

 :گفتم بود صورتش به چشمم که طورهمون

 .بگم بهتون چیزی یه باید -

 کرده گره ابروهای با حاال که کنم نگاه همشون چهره به کردم سعی و چرخوندم رو چشمام

 ارس. بود مبل دسته روی کنارش محمد و بود نشسته مبل روی لیال. بودند حرفم ادامه منتظر

 من به چشم و داد تکیه پنجره به من قبلی جایی کیان و بود داده دیوار به تکیه کنارشون هم

 .دوخت

 :گفت حرص با لیال

 کردید؟ کارچی باز -

 اجازه دیگه ولی درست؛ بود، اشتباه ما کار. کرد وجورجمع رو خودش که کردم نگاه بهش تیز

 .بگه خوادمی دلش هرچی هرکسی دادمنمی

 .کشیدم عمیقی نفس بست، رو چشماش که کردم ارس به نگاهی

 .کردیم عقد... پری و من... من -

 نفهمیده هنوز انگار. دادندنمی نشون العملیعکس کدومشون هیچ. گرفت فرا رو اتاق سکوت

 .گفتم چی بودند

 .کردیم عقد و آوردم عاقد خورد چاقو که بعدی روز صبح -

 :گفت ظاهرش در تغییر بدون محمد

 بود؟ چی نظرش خودش: محمد

 .کردم ولش و بردم دهنم تو رو زیرینم لب
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 بشه عقد این الزمه گفتم من. بود بیهوشی و داروها تحت. شده چی بود نفهمیده زیاد خودش -

 .کرد قبول اونم کنه، اعتماد بهم و

 .بود برنده و تیز باراین محمد نگاه

 کردی؟ کارچی فهمیمی کیانوش: محمد

 .ایستاد مقابلم کیان

 به مجبور و سوءاستفاده بیداری و خواب توی رو زنی شدی، پست قدراین حاال تا کی از: کیان

 !کنی؟می عقد

 .کشیدم عمیقی نفس. رفت در طرفبه بلند هایقدم با و نموند جوابم منتظر

 عنوانبه من چون نگرفتند؛ خانوادش از سراغی آگاهی تو چرا کردی فکر. بودم مجبور کیان -

 .بفهمن چیزی خانوادش خواستنمی بود، هم خودش اگه مطمئنم. بودم اونجا شوهرش

 .رفت و کرد باز رو در برگشتن بدون کیان

 .ایستاد مقابلم شد بلند هم لیال

 بهم رو حرفش از پر هایچشم و کرد مکثی] کنم نفرینت تونمنمی که دارم دوستت قدراین: لیال

 .بشی دچارش امیدوارم فقط.[ دوخت

 شونم روی دستی. اومد در شدن بسته و باز صدای. کردم حبس رو نفسم و بستم رو چشمام

 .گرفت قرار

 .کنهمی نگاه بهم شونه روی دستی با محمد و رفته هم ارس که دیدم شد باز چشمام

 جاده به سالمتبه رو پروانه و خودت بتونی امیدوارم. زدی بیراهه به باراین رفتی، اشتباه: محمد

 .برگردونی اصلی

 .گفتم استیصال با

 .بودم مجبور بفهم، تو محمد -

 بود؟ کرده مجبورت چی چرا؟: محمد

 رو دردی رد شدمی هم هنوز کردم، نگاه پروانه ناآروم چهره به و برگشتم شد موهام بند دستم

 .دید بود، کشیده که
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 عرشیا کردم فکر من... من. نیوشاست شبیه چقدر کردی دقت. معصومه و پاک خیلی پروانه -

. کنیم درست رو چیز همه تا میده فرصت بهمون کردم فکر. بکنه رو کاراین باهاش تونهنمی

 .باشه شده رحمبی من مثل اونم کردمنمی فکر. بذاره اثر روش تونهمی پری کردم فکر

 .خودش آروم حالت همون با بود ایستاده اتاق وسط ـنه*سیـبهدست هنوز محمد

  کردی؟ عقدش چرا پس: محمد

  

 .کشیدم صدایی پر نفس

 تله تو افتادم و ببرم پیش قانونی راه از رو پروژه نشد کردم کاری هر نمیشه، دیدم وقتی -

 .باشم کنارش بتونم تا بود همین کار بهترین بکشمش، بیرون منجالب از نتونستم و منصوری

 .کرد نگاهم بگیره مچ خواستمی که نگاهی با محمد

 .نیست این فقط دلیلت کنم،می فکر من ولی: محمد

 .کشیدم صورتم به دستی

 .بره عرشیا با دلش... خواستمنمی... اوم -

 .پرید باال محمد ابروهای

 کارچی خوایمی وقتاون چی؟ بده شدنش زندانی به یٔ  را دادگاه اگه کیا. طوراین که: محمد

  کنی؟

 .شدم کالفه

 میرم شده اگه حتی کنم،می خارجش ایران از شده اگه حتی بشه، چیزی همچین ذارمنمی -

 .خواممی معذرت چیزهمه خاطربه ازش و کنممی پیداش شده هرجا عرشیا، دنبال

 .اومد چشماش توی برقی و کرد فرق نگاهش محمد

 ...کیانوش: محمد

 .بده ادامه نذاشتم

 .دونمنمی هیچی دونم،نمی خودمم من محمد، نگو هیچی -

 .گرفت شکل لبش روی لبخندی
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 .گرفت زود خیلی لیال نفرین کنم فکر: محمد

 که دختری با بود داده بهش کمی روشنی ماه نور که اتاقی وسط مبهوت و مات رو من و

 .رفت و گذاشت تنها بود، من زندگی وسط کجا از دونستمنمی

*** 

 پروانه

 .ببریشون تونیمی ندارم، میل دیگه نکنه، درد دستت -

 یک از زندگیش گذران برای و بود شده جدا شوهرش اعتیاد خاطربه که قلبیخوش زن حنانه

 .داد ابروهاش بین ایگره بود، اومده کار برای اینجا پیش ماه

 .نخوردس دست تونبرنج نصف. نخورید چیزی که شما: حنانه

 . نکشید این به میلم دیگه خوردم، کامل رو سوپ. شدم سیر -

 نگاه تخت مقابل دیوارم روی ساعت به. برد خودش با رو شامم حاوی سینی و داد تکون سری

 پیشم دیگه نذاشتم که بود خسته قدریبه لیال. بودند نیومده خونه اعضای هنوز و بود نه کردم،

 .بخوابه بتونه سکوت توی که اتاقش فرستادم و بمونه

 دیدم بیمارستان تو رو خودم کردم باز رو چشمم که ده ساعت صبح. نبود یادم چیزی دیشب از

 حتی که بود گرفته دیروز اتفاقات خاطربه حالم قدراین. بودند اتاق توی هم بقیه و لیال که

 .نداشتم رو اتاق توی هایآدم از جواب و الٔ  سو حوصله

 .خونه بیارتم تا کنه امضا رو مرخصیم یبرگه گفت کیان به کیانوش

 سعی چقدر هر و بودند گرفته شدتبه محمد و ارس کیان،. ترهراحت خیالم طوریاین گفتمی

 . کردم سکوت فقط من بزنند، حرف باهام کردند

 رو همه. چمه دونستمنمی من ولی داشت؛ سختشون شب از نشون پریدهرنگ لیالی صورت

 . دیدممی مقصر

 کدومشون هیچ از حاال و رفت خودش و رسوند خونه به رو لیال و من ارس که بود یازده ساعت

 . بود پرسیده رو حالم و بود زده زنگ باریه محمد فقط. نبود خبری
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 پهلوم بشینم تونستمنمی زیاد. اومدمدر درازکش صورت به و دادم سر سرجام رو خودم کمی

 .گرفتمی درد خیلی

 حس. پرسیدممی کیان از باید نه؟ یا تونممی دونستمنمی ولی حموم؛ برم خواستمی دلم

 به برسه چه بزنم دستم خودم به اومدمی بدم خودم. چربه بدنم و میده بو تنم همه کردممی

 .دیگران

 نداشتم بود شده که کاری از درکی هیچ. کنم تمرکز بود افتاده که اتفاقی روی تونستمنمی اصالً

 حتی. بود شده بزرگ الٔ  سو عالمت یه من برای چیزهمه االن. کنم کارچی باید دونستمنمی و

 ولی دادن؛ سوق کیانوش طرفبه رو من هم اونا نکنه که بودم کرده شک هم کیان و محمد به

 زحمت من برای کم کیانوش حتی کردم،می فکر بودن کرده بهم که لطفی همه اون به بعدش

 .کنم باور باید رو رفتارشون کدوم که بودم شده سردرگم تضاد همه این بین حاال و بود نکشیده

 .گفتم آرومی بفرماید و شدم خارج فکر از در صدای با

 گیردل ازش. دادم جوابش زیرلب که داد سالمی. اومد طرفمبه مستقیم و شد وارد کیانوش

 سنگینی. رفتنمی رو از اون ولی کنم؛ برخورد باهاش باید چطور دونستمنمی خودمم و بودم

. دارم نگه رنگمزرشکی روتختی روی رو نگاهم بودم مصر من و کردممی حس رو نگاهش

 :پرسید فهمید ازش رو خستگی شدمی که صدایی با و نشست تخت روی کنارم

 خوبی؟: کیانوش

 .کردم نگاهش تیز و شد تلخ زبونم

 یه طورهمین و شده تکهتکه بدنم شما خاطربه که نبودم من آخه! خوبم کامالً شما لطف به -

 .شدم بازجویی آگاهی توی روز

 .داد بیرون بلند صدای با رو نفسش

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

 .بیفته برات اتفاقی ذارمنمی من. بزنیم حرف هم با بذار ولی داری؛ حق بگی هرچی: کیانوش

 .گرفت اوج صدام تن
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 !موندی خواب شما جناب، افتاد اتفاق! ذاری؟نمی -

 که بیارم بیرون خواستم. گرفت دستاش توی رو لرزیدمی داشت حاال که دستم دو هر و شد خم

 :زد لب ـوازی*نـدل و آروم صدای با و شد ترنزدیک بهم. کرد ترمحکم رو دستاش ـقه*حلـ

 رو اشتباهم کار هم زود خیلی و کردم بد من آره داری، حق بگی هرچی جانپری: کیانوش

 بهم. بیفته برات اتفاقی نذارم دیگه میدم قول ولی نشد؛ که بگیرم رو جلوش خواستم و فهمیدم

 .کن اعتماد

 کنم؟ اعتماد بهت دوباره داری انتظار چطور. شد این که کردم اعتماد اعتماد، هه -

 .بگم بهت رو چیزهمه تا باش آروم عزیزم،: کیانوش

 تا کردم سکوت اما کنم؛ نثارش میاد دهنم از هرچی و بزنم داد سرش خواستمی دلم اینکه با

 .بزنه رو حرفش

 کشید بیرون تنش از رو رنگشمشکی پالتوی و شد بلند و کرد جدا دستام از رو گرمش دستای

 باالتر بود، کرده ست رنگشهم شلوار با که رنگشکرم پلیور هایآستین. انداخت تخت روی و

 باالتر رو خودم کمی که نشست تخت روی دوباره. کرد نمایان رو شمو از پر ساعدهای و برد

 سبز که رو سرم جای آرومی به و گرفت دستش توی رو راستم دست دستش، یه با. کشیدم

 .کرد ـوازش*نـ رو بود شده

 شرکت از و زدیم رو استارش زندگیمون توی بیای تو اینکه قبل رو پروژه این: کیانوش

 آوردنش دستبه برای و بود مهمی پروژه. کردیممی استفاده کمکی شرکت عنوانبه منصوری

 کنم حل بازیپارتی و پول با شدم مجبور که کردیم گیر جاهایی یه. کردیممی زیادی تالش باید

 و من. بود انداخته منصوری رو هاسنگ این همه فهمیدم بعداً که. شم برنده رو مزایده و

 .نباشه خوب میونمون بود شده باعث هم همین و داشتیم اختالفاتی یه پیش هاسال از منصوری

 .گفتم بدی لحن با و حرفش وسط پریدم

 ...کردی اون پیشکش رو من هم تو و -

 پروانه: کیانوش
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 بدون ساعد یخیره و شدم ساکت و نگفتم رو حرفم ادامه زد، صدا رو اسمم که تحکمی با

 .کشید صورتش روی رو آزادش دست که دیدم. شدم پوشش

 من نه میاد، خوشش من از اون نه. زدیممی تیر با رو هم سایه همیشه هاسال این تو: کیانوش

. کنم همکاری باهاش بودم مجبور پس داشتیم؛ نیاز شرکتش و اون به پروژه برای ولی اون؛ از

 هم همین و بکنم کارهایی یه غیرقانونی شدممی مجبور پیشبردش برای و بود سنگینی پروژه

 لو رو داره ازم که مدارکی نکنم واگذار رو پروژه اگه کرد تهدید اونم و دادم آتو دستش که شد

 بود دستت توی که پولی برای خواستی کمک ازم تو اینکه تا. نرفتم حرفش بار زیر منم که همید

 این ارس با بعدم و خورد فکرم به کنم، شرکت دارسهام رو تو که فکر این جرقه موقع همون و

 پی دیگه که کنیم گمراه رو منصوری طوریاین تا بکنیم تو اسم به رو پروژه که کردیم رو فکر

 .نگیره رو قضیه این

 !دادن؟ سوق تو طرفبه رو من که داشتن؟ خبر هم محمد و کیان -

 عرشیا با پردردسری پروژه که داشتن خبر فقط. دونستننمی چیزی اونا اصالً نه،نه: کیانوش

 تو قصد از ما که نکن فکر وقتهیچ. دارن دوست خیلی رو تو خونه، این اعضای پروانه. داریم

 اسم یه دیدن با عرشیا کردممی فکر. بشه طوریاین خواستمنمی من. کردیم ماجرا وارد رو

 . بشه ماجرا این خیالبی کالً پروژه، پای دیگه

  

 میشه هم خودش شامل داشتن دوست این که کردممی فکر این به هاشجمله همه بین از من

 نه؟ یا

 ...ترسممی من چیه؟ من تکلیف نشده؛ خیالبی که حاال -

 حل قضیه این که کنممی رو تالشم همه دارم. بیفته اتفاق این دیگه ذارمنمی نترس،: کیانوش

 .کنممی راضیش و زنممی حرف باهاش و کنممی پیداش شده هرطور. بشه

 انگشتم دور رو موهام داشتم استرس وقتی همیشه. کردم موهام بند رو دستم. گرفتم استرس

 .پیچیدممی
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 ثانیه چند. موند خیره چشماش روی من هایچشم و چرخید موهام روی چشماش که دیدم

. خورد گره نگاهمون و اومد باال چشماش که فهمید رو نگاهم سنگینی کنم فکر گذشت

 .ببینم چشماش توی رو نگرانی تونستممی

 .کنم محافظت ازت تا بکنم هرکاری میدم قول: کیانوش

 .کرد ـوازش*نـ رو دستم مچ گاهنبض روی شصتش انگشت زمانهم و

 دشمنی؟ منصوری با چرا چرا؟ -

 حرفاش و داد فشاری رو دستم. کرد سکوت من به خیره ثانیه چند. شد ثابت چشمش مردمک

 .شد خارج دهنش از

 به من جای به سال چند که کردم راضی رو آقاجون عمومی، دوره گذراندن از بعد: کیانوش

 نبود؛ موافق. برگردم و بگیرم لندن توی رو تخصصم برم من تا بمونه شرکت توی ارس همراه

 رشته یه و بده کنکور دوباره گفتمی اولم از. داد رضایت باالخره بقیه و من اصرارهای با ولی

 که بودم داده قول بهش. بود پزشکی عاشق من ولی بخوره؛ دردتبه که کن انتخاب مدیریتی

 بهانه که گذروندم سختیبه رو سال هفت اون همه. بخونم رو درسم هم برسم، شرکت به هم

. نگیرم تخصص نیومد دلم کردم تمومش وقتی. بخونم رو درسم بذاره تا ندم دستش

 سروکله کلی بعد باالخره. باشه دستم توی کاغذ یه فقط اگه حتی برسم، آرزوم به خواستممی

 بیارمش باال دوباره بودم تونسته هاسال این توی رو کارخونه و شرکت کار آقاجون و ارس زدن،

 .شدم لندن راهی من و گرفتند دستبه

 .بخونه ما پیش بیاد رو درسش بقیه که کردمی تالش داشت کیان و بود اونجا هم محمدم

. کردمی زندگی لندن توی که آمریکایی و ایرانی دورگه یه. دیدم محمد با رو عرشیا باراولین

 باهم محمد سابق همسر طریق از تئاتر یه توی محمد با و خوندمی بازرگانی مدیریت داشت

 خوب هم عرشیا و من ـطه*رابـ آشناییمون از بعد. داشتن هم با خوبی رفاقت و بودن شده آشنا

 هم اونا چون اما داشتیم؛ متفاوتی هایرشته اینکه با. گذروندیممی هم با رو زیادی زمان. شد

 ...ما دوستی آغاز شد این و کردیم برقرار هم با کاری ـطه*رابـ داشتند، شرکت

 .داد ادامه و کرد نگاه چشمام به باراین کرد، تازه نفسی
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 خاطربه نیوشا. بود عاشقش نه که دوست بود، دوست نیوشا نام به دختری با عرشیا: کیانوش

 بودن تک از همیشه و نازیدمی عشقش و نیوشا به خیلی عرشیا. بود اونجا خوندن درس

. کردممی شمسخره همیشه من و زدمی حرف کنهنمی ولش وقتهیچ نیوشا اینکه و عشقشون

 ولی داشت؛ دوسش. بودم ندیده نیوشا توی رو داشت نیوشا به عرشیا که عشقی اون وقتهیچ

 .عرشیا اندازه به نه

 زندگی نتیجه که هم من. شد هازن وفاییبی از حرف که بودیم نشسته هم دور مردونه روز یه

 نظر مخالف کالً. نداره وجود وفادار زن و وفانبی همشون گفتم بودم دیده رو مادرم و پدر

 بشه چی هر و سنمونه دختر یه که کردمی رو عشقش داریطرف شدید اونم. گفتممی عرشیا

 امتحانش بذار مطمئنی بهش طوراین که حاال»: گفتم و کرد گل شیطنتم. مونهمی وفادار بهم

 «.بکن گفت اطمینان با اونم. کنم

 و بود خورده زخم خودش اون هرحالبه. کنه منصرفم کرد سعی هم خیلی و بود مخالف محمد

 .لغزنمی باالخره هم هاآدم ترینمحکم حتی دونستمی

 و کردم عالقه ابراز بهش بود ایحیله و ترفند هر به و نیوشا نخ تو رفتم که شد طوریاین

 نه»: گفتم خودم به که طوری بود، ایستاده سخت و سفت خیلی اوائل. خودم طرف کشوندمش

 رو من و کنار گذاشت رو عرشیا و شد بدر راه از هم نیوشا ولی «درسته عرشیا حرف اینکه مثل

 . کرد انتخاب

  

. رفت پنجره طرفبه و شد بلند و کرد جدا دستم از رو دستش. داد بیرون صدا با رو نفسش

 دو هر. شدمی دیده تهران آلوده هوای توی وتوکیتک هاییستاره و بود کنار رنگمبنفش پرده

 روی دستش ثانیه چند از بعد. داشت نگه طورهمون ثانیه چند و کرد موهاش درون رو دستش

 .شنیدم رو شگرفته صدای. گذاشت شیشه

 رو عرشیا العملعکس وقتهیچ. شد جدا ازش و زد حرف عرشیا با و رفت نیوشا: کیانوش

 کتک کرد، دعوا زد، داد من، سراغ اومد. شد نابود بگم، تونممی کلمه یه فقط. کنمنمی فراموش
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 بر دستم از کاری و حالیه چه تو کردممی درکش. ندادم نشون العملیعکس هیچ من و زد

 .اومدنمی

. سنگ و سرد حس،بی عرشیای یه شد و کرد وجورشجمع. بود کنارش هالحظه همه محمد

 رو داشتن لندن توی که شرکتی شعبه و اومد ایران به زندگی برای و کرد تموم رو درسش

 و رقیب شد آخر در. رفت باال رو ترقی هایپله هم زود کرد که تالشی با و کرد سیسٔ  تا اینجا

 .من دشمن

 کیه؟ قضیه این مقصر دونستمنمی بود، سخت برام هضمش. شد فرما حکم اتاق توی سکوتی

 با که کیانوش یا داده قرار امتحان مورد رو اون عشقش، به کاذب نفساعتمادبه با که عرشیا

 .بمونه قدمثابت عشقش توی نتونسته که نیوشا یا کرده خودش عاشقش رو یکی کردن، بازی

 .شکل یه به هرکس حاال بودند، مقصر خودشون نوبه به کدوم هر

 بزرگ حیاط خیره همچنان کیانوش نه؟ یا بپرسم بودم مونده و بود کرده مشغول رو ذهنم فکری

 و زدم دریا به دل باالخره نه؟ یا درسته پرسیدنم آیا که چهارتا دودوتا حال در من و بود خونش

 .شد جاری زبونم روی رو المٔ  سو صدا گرفتگی با

 کرد؟ کارچی بود، بازی یه همش فهمید که وقتی شد؟ چی نیوشا -

 تکونی هیچ نه؟ یا شنیده رو صدام کردم شک که طوری بود ایستاده صامت طورهمون

 .خوردنمی

 .اومد طرفمبه و برگشت کشید، پنجره از دل دقایقی از بعد

 بیاری؛ دستبه رو قبلیت انرژی بتونی باید شده، ضعیف بدنت. کنی استراحت بهتره: کیانوش

 .باش شدنت خوب فکر به فقط و نکن فکر هیچی به پس

 ولی بگه؛ خوادنمی که هست چیزی بود معلوم کامالً. خوردم جا حرفاش مسیر ناگهانی تغییر از

 .زدم زل چشماش به. بفهمم رو موضوع بودم مصر منم

 !اومد نیوشا سر به چی بدونم خواممی من -
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 که شنیدم رو محمد صدای و شد زده اتاق در که کردمی نگاه رو من داشت طورهمین اونم

 و رفتم کیانوش به ایغرهچشم و کردم شانسم نثار فحشی دلم توی. خواستمی ورود اجازه

 :گفتم محمد به و کشیدم سرم رو بود کنارم که سبزرنگی شال

 .تو بیا -

 هم کیان. ایستاد کناری شرمنده سالم، از بعد ارس. بودند هم ارس و کیان محمد، کنار

 متانت با آروم همیشه محمد و نشست تخت روی کنارم و رفت کیانوش به ایغرهچشم

 دکتربازی داشت که شد کیان گرنظاره و ایستاد تختم انتهای جیب در دست همیشگیش

 .آورددرمی

*** 

 افت جزبه بود، شده خوب تقریباً حالم گذشت،می بودم برگشته خونه به که روزی از روز سه

 گفته هم کیان. بود برگشته عادی حالت به چیزهمه. بود نرمال وضیتم گرفتم،می که فشارهایی

 بازم دونستمنمی من و سرکارت برگردی تونیمی دیگه روز دَه هفته، یه شرایط این با بود

 نه؟ یا بکنم رو کار این تونممی

 ییدشٔ  تا هم لیال و محمد و بکشی پس پا نباید بگیری، رو حقت و برگردی باید گفتمی کیان

 .کردنمی

 تا هستن عرشیا دنبال شدتبه بودم شنیده محمد از و دیدیممی کم خیلی رو ارس و کیانوش

 اگه»: گفت که پرسیدم نیوشا درباره محمد از شب اون فردای. کنند تموم رو ماجرا بتونن

 خیلی چیز یه شدم مطمئن دیگه من و« .نیست خوب من گفتن میگه، خودش بخواد، کیانوش

 .هست وسط این مهم

 دیگه روز دو که بود افتاده یادم. برداشتم پاتختی روی از رو گوشی و شدم بلند میزپشت از

 واریز رو پول باید و هست دارمشون، سرپرستیم تحت که ایبچه دوتا به پول ریختن موعد

 .کردممی

 نتیجه همون و کردم امتحان دیگه باریک نیست، فعال کارت که داد ارور زدم که رو انتقال دکمه

 .گرفتم رو
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 .است مسدود شما حساب بود نوشته ولی کردم؛ باز اینترنت طریق از رو حسابم

 مسدود حسابم میشه چطور فهمیدم،نمی چی؟ یعنی این. نشستم تخت روی. زد یخ تنم همه

 با. ندارم هیچی که پیچیدمی مغزم توی مدام. بود اومده پیش که مسئله این خاطربه نکنه. بشه

 .بود شده شروع هم دستام لرزش و بودم عصبی. گرفتم رو کیانوش شماره فکر این

 .گفتم بلندی صدای با شنیدم، زدن بوق بارپنج از بعد که کیانوش بله صدای با

 شده؟ مسدود من حساب چی یعنی چی؟ یعنی این -

 .کنم بندیجمله درست نتونستم حتی که بودم عصبی قدراین

 .شد رساتر کیانوش صدای

 شده؟ چی بگو بعد باش، آروم اول شده؟ چی: کیانوش

 :گفتم دوباره لحن همون با نکرد فرقی من صدای

 کنی؟می کارچی من با داری تو آخه؟ باشم آروم چطور -

 .شده چی بگو بعد شو آروم عزیزم میگی، چی فهممنمی من بگیر، آروم جانپروانه: کیانوش

 .فهمید شدمی رو لرزشش ولی شد؛ آروم صدام

 !شده مسدود شما حساب شماره گفت ولی زدم؛ کردم،می منتقل رو پولی باید -

 .داد بیرون شدتبه که شنیدم رو نفسش صدای ولی کرد؛ سکوت

 کارت خونه میام دیگه ساعت یه تا من. میشه درست... مسائله همین خاطربه ببین: کیانوش

 .بکن اون با داری هرکاری بهت، میدم رو خودم

 .کردم بلند حد آخرین تا رو صدام

 .لعنتی خوام،نمی صدقه ازت من. خوامنمی رو تو پول من -

 شدتبه و کردم فرو موهام توی رو دستم دو هر. کوبوندم تخت روی و کردم قطع رو گوشی

 :گفت استرس با و تو اومد عجله با ریحانه حین همین در. کشیدمشون

 . اومده پلیس: ریحانه

  

 کیانوش
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 اگه. هست دستم توی که طنابیه آخرین این. بیاره رو خبر که آدم اون منتظر و آلمانم که فعالً -

 !کنم کارچی باید دونمنمی نشد، اینم

 .داد تکون رو سرش تاپلب شیشه وراون از محمد

 بره پیش طوراین. نیست خوب اصالً خبرا راستش. بشه درست شاءاهللان خدا، به توکل: محمد

 .میشه نابود

 .نمیگه که شده چیزی یه کردم حس. کرد سکوت

 شده؟ چی محمد -

. زدم گره بهش رو نگاهم من طرفاین از که دوخت روبروش صفحه به رو نگرانش هایچشم

 .زد دندون رو پایینش لب

 .بشه بستری باید که داده حاد افسردگی تشخیص دکتر: محمد

 میز روی به و شدن مشت انگشتام. بشه چیزی همچین کنم باور تونستمنمی موند، باز دهنم

 .رفت باال صدام. اومدن فرود

 ...لعنتی لعنتی، لعنتی، -

 .نمیاره خودش روی به ولی عصبیه؛ دونستممی. کشید صورتش روی رو دستش محمد

 تو. کنی پیداش که بکن رو تالشت همه. نمیشه درست کاری عصبانیت با باش، آروم: محمد

 .دارم برات هم خوب خبر یه بد، خبر همه این

 و شد ساکت هم محمد. بگه رو خبرش تا کردم نگاهش سکوت توی. زد روم به لبخندی

 .شد ترپررنگ لبخندش

 !ببینه خوادمی رو من: محمد

 بهترین این. دوختم سقف به و گرفتم ازش رو نگاهم. اومد کش خبر این از هم من هایلب

 .بودم شنیده مدت این که بود خبری

 :گفت شوخی لحن با که شنیدم رو محمد صدای

 ...اسرار محرم دکترم؛ من. نداره اشکال بکن کنی، گریه خوایمی: محمد

 .شدم خیره مانیتور به دوباره و کشیدم صورتم به دستی
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 .ممنونم ازت. بود خوبی خبر خیلی -

 .کرد نثارم لبخندی کالمی بدون هم محمد

 .برسم ورکدوم به دونمنمی که هستم درگیر قدراین خبر؟ چه لندن از -

 اینجا فرداپس کنم فکر. داره پرواز شبنصف فردا هم کیان. طورههمون چیزهمه که فعالً: محمد

 . باشه

 که پاش توی. کرد رحم بهش خیلی تصادف اون از بعد خدا. نیست بد وضعیتش هم جونزری

 چند باید فقط. نیست نگرانی جای پس شده؛ انجام موفقیت با هم قلبش عمل. گذاشتند پالتین

 .باشه کنترلش تحت اوضاع که شده موندگار اونجا همین برای هم ارس. باشه نظر تحت ماهی

 .دادم بیرون صدا با رو نفسم

 .بزنم سر یه بهشون نتونستم حتی -

 .بشه خیربه ختم ماجرا این کن سعی فقط تو. کننمی درکت هم اونا. موجهه تو عذر: محمد

 .باشه -

 .کنم عمل بهش بودم نتونسته بودم داده قول که هرچیزی. دادمنمی قول دیگه

 دیدنش؟ میری کی -

 .بدن اجازه بهم تا بکشه طول روز سه-دو کنم فکر گفتند بهم که طوراین: محمد

 .کنم راضیش بتونم و ببینمش فردا کن دعا محمد-

 .درنیاری غدبازی بزنی، حرف نرم زبون با کن دقت ولی ببینیش؛ که شاءاهللان: محمد

 .هست حواسم راحت، خیالت نه -

 نداری؟ کاری من با دیگه خب: محمد

 .باش لیال مواظب. چیزهمه خاطربه ممنون داداش، قربونت نه -

 .راحت خیالت: محمد

. کردم روشنش فندکم با و برداشتم میز روی از سیگاری و بستم رو تاپلب و کردم خداحافظی

 هتل این از که برلین برفی شهر و کردم باز رو پنجره سرد هوای این توی. رفتم پنجره طرفبه

 .کردم نگاه رو شدمی دیده کوچیک نما،برج
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*** 

. شدم پیاده و کردم پرداخت رو تاکسی پول. بود درست. کردم نگاه دستم توی آدرس به

 خیلی باریدمی که مداومی هایبرف خاطربه هوا. کشیدم باال رو رنگمایسرمه اورکت هایلبه

 .بود سرد

. رسیدم شده پاک برف از تازه دادمی نشون که سفیدرنگ در به و برداشتم احتیاط با رو هامقدم

 .زدم رو در زنگ و گفتم خدایی دلم توی

 .بودم دنبالش ماهه دو که رو کسی دیدم من و شد باز در. نشد طوالنی انتظارم

 تا رفت کنار در چهارچوب از. میام من دونستمی پس باشه؛ متعجب دیدنم از رسیدنمی نظربه

 کوچکی راهروی از. نشست صورتم روی پذیریدل گرمای شدنم وارد محضبه. بشم وارد

 داشت، دید آشپزخونه به که بزرگی نسبتاً نشیمن با که چرخیدیم راست سمت طرفبه. گذشتیم

 .رسیدیم

 .شد آشپزخونه وارد خودش و بشینم که کرد رنگیطوسی راحت هایمبل به اشاره دستش با

 رو سرم و گرفتم بود، کنترل یه و مجله و کتاب چند که میز روی از چشم پاش صدای شنیدن با

 طرفمبه شد،می بلند دود ازش که فانتزی لیوان و کرد دراز رو دستش. چرخوندم طرفشبه

 کناریم مبل روی و داد تکون رو سرش که کردم آرومی تشکر و گرفتم دستش از. گرفت

 شدمی باعث گرماش و داشتم دوست رو قهوه بوی. داشتم نگه دستام بین رو لیوان. نشست

 قهوه به که طورهمون و نوشیدم ازش ایجرعه. بشکنم رو سکوت و بدم جرئت خودم به

 :گفتم کردم،می نگاه درونش

 !نه؟ بودی، منتظرم -

 آره -

 !چرا؟ -

 دستش توی قهوه لیوان به چشم که کردم نگاه شچهره به و گرفتم قهوه از چشم باالخره

 چشم من به و آورد پایین رو لیوانش. نوشید ازش ایجرعه اونم و کرد دهنش نزدیک داشت،

 .دوخت
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 .کنی پیدام که موندم شدم؛ خسته اینکه برای -

 خوبیبه مقابلم طرف و بودم خورده بازی بد که بودم من باراین. شد دارادامه نگاهمون دوئل

 .گرفتمی انتقام داشت

 .شدم عصبی فهمیدمی نباید کردم، پنهون رو عصبانیتم

 شد؟ خنک دلت بازی؟ همهاین از اومد گیرت چی -

 .رفت باالتر کمیه صداش انداخت، بهم تیزی نگاه

 باید بودی کرده خطا بره، پیش تو میل طبق نیست قرار چیزهمه بفهمونم بهت خواستم -

 .دادیمی رو تاوانش

 دیگه؟ یکی یا دادم من رو تاوانش -

 خنک دلم درضمن. نکنه اعتماد زود بگیره یاد تا بود حقش اونم البته. بود تو بزدلی از اونم هه -

 .نیستم وجدانبی تو مثل من نشد

 .شد بلند من صدای باراین

 بده رضایت گفتم چندبار وکیلت اون به زنی،می حرف وجدان کدوم از حسابی، مرد میگی چی -

 وجدان از حاال. کنممی خودت اسم به کمال و تمام رو پروژه گفتم. کنممی بخواد، دلت کاری هر

 .نزنی دم و ببینی رو کسی رفتن بین از میده اجازه وجدان کدوم زنی؟می حرف

 .بودی خودت همش مقصر ببرم، بین از رو کسی که نکردم کاری من بگیر، ترمز هیهی -

 آره وگرنه بگیری رو نیوشا دادن دست از انتقام خواستی فقط تو نزن، گول رو خودت عرشیا -

 از نه اونم گرفتی، انتقام تو بودی، کجا تو. بدم رو تقصیرم تاوان بودم حاضر که من. مقصر من

 .دیگه نفر یه از من،

 .زدم گره هم تو رو دستام. گذاشتم میز روی رو لیوان. گرفت شکل بینمون سکوتی

 پاپوش برام نیوشا مگه ندادم؟ مگه دادم، رو کردم که کاری تاوان هم موقعاون حتی من -

 رو بانکیم حساب مگه. رفتم هم لندن از شدن دیپورت و زندان پای تا حتی که نکرد درست

 یه با دارم هاسال این همه دونیمی که تو. بودی باخبر چیزهمه از که تو عرشیا. نکرد خالی

 هم من، هم مگه؟ نیست عذاب بدترین نه؟ یا داری ایبچه بدونی اینکه کنم،می زندگی الٔ  سو
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. رو بازی این کن تموم رو، کینه این کن تموم نیست؟ بس. دادیم رو اشتباهمون کار تاوان تو

 .میره دست از داره نداره، خوبی وضعیت

 با رو نفسم. بود دوخته چشم لیوانش به همچنان عرشیا اما گذاشتم؛ صورتم روی رو دستام

 بود اون حاال. نداشتم گفتن برای حرفی دیگه من. بزنه حرف تا موندم منتظر و دادم بیرون صدا

 سکوتمون از ایدقیقه ۱۰ کنم فکر. بود کرده انتخاب رو سکوت عرشیا و دادمی جواب باید که

 .زد حرف باالخره که گذشتمی

 .بود گرفته شکل لبش گوشه لبخندی

 نه؟ مگه داری دوستش -

 :داد ادامه سکوتم دیدن با. بزنم که نداشتم حرفی نگفتم، چیزی

 خودش اون. نداره رو ارزشش دیدم ولی بکنم؛ ماجرا وارد رو آیدا خواستممی اولش -

 کار اون به همون برای دیگه؛ چیز نه دیدی،می اونو زیبای چهره فقط تو. بود داده وا خودخودبه

 فهمیدم نیوشاس، شبیه چقدر و کرده باز جا همتون دل تو چطور غریبه یه دیدم وقتی. نداشتم

 نکردی فکر اینش به ولی کردی؛ بازیش وارد خودت. کردی راحت رو کارم هم تو و خودشه که

 .نمیارم کم بود جلوم هم نیوشا خود اگه حتی من که

 .شدم حرفش ادامه منتظر و کردم باریک رو چشمام شد شرور لبخندش باراین

 .بدم رضایت حاضرم شرط یه به -

*** 

 رو کارها داره اون. زدم حرف احمدی با شد، حل چیزهمه. کن گوش پس نیستی؟ محمد الو، -

 چند تا فرودگاه برم بردارم هتل از رو وسایلم میرم دارم گرفتم بلیط منم. کنهمی وریسراست

 .بینمتمی. باش هماهنگ احمدی با خودت. دارم پرواز دیگه ساعت

 فکر پذیرفتمش که شرطی به و دوختم چشم بیرون به تاکسی پنجره از و کردم قطع رو گوشی

 .کردم

**** 

 پروانه
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 باور خواستمنمی ولی دانستم؛می هم شاید یا کجایم، دانستمنمی که بد قدرآن بود، بد حالم»

 .باشد آورده اینجا به مرا زندگی که کنم

 نداشتن هایمگریه دلیل تنها که زمانی همان ام،کودکی به برگردم خواستمی دلم باراولین برای

 به گردن رگ از که ایبنده برای کاری و دیدمی مرا که خدایی از بود پُر دلم. بود خورقارچ بازی

 دیوارهایش و نبود من به متعلق که چهاردیواری از بود گرفته دلم. کردنمی بود، ترنزدیک اون

 .کردندمی کجیدهن برایم

 کردن اشتباه اجازه دلم به احمقانه من و کرد سیاه را امزندگی که آدمی گیر بود، گیر دلم

 مردن کمی دلم مخلوقات اشرف من و من و رساند پرتگاه لبه به مرا دلم اشتباه. دادممی

 «.خواستمی

 رو سرم و کردم ـل*بغـ رو زانوهام. بستمش و گذاشتم دفتر داخل رو رنگمآبی بیک خودکار

 که چاردیواری این درون از که روشنی. بود مونده روز روشنی تا ساعتی دو. گذاشتم روش

 حیاط درون به پا باید و شدنمی دیده شد،می بسته و باز رنگیطوسی آهنی هایمیله با ورودیش

 دو این توی رو من کردممی فکر که خدایی. ببینیم رو خدا رنگآبی آسمون بتونیم تا ذاشتیممی

 که دوستایی. گذاشته برام خوبی دوستای که بود نکرده فراموش هم شاید. کرده فراموش ماه

 نحیف جسم یک جز که کسی از. کنم تحمل بتونم تا کردنمی مراقبت ازم مدام خانواده مثل

 و موندن بیدار هامبیداری شب با ماه چند این توی من پایپابه اونا ولی بود؛ نمونده ازش چیزی

 .کردند پرستاری هاممریضی در

 راستم طرفبه رو سرم. بود کشونده اینجا به رو اونا هم روزگار نامرد دست که دوستایی

 نرگسی. بودند خوابیده پایینی و باال تخت دوتا توی عزیزم رقیه و نرگس که جایی. چرخوندم

 راهی خودش و میشه مرگش باعث خواهرشوهرش شوخی و غیرعمد دادن هل خاطربه که

 .اینجا

 سرش به ضربه زدن با و نجابتش و آبرو حفظ خاطربه پسرشدوست با درگیری با که یرقیه

 .میشه شناخته مقصر و میشه رفتنش کما به باعث
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 آیةالکرسی از بزرگی نوشته دیوار، روی تختش کنار که جایی چرخوندم چیم سمتبه رو سرم

 .بود هاآیه همین خوندن هم من خوشیدل تنها که بود،

 بقیه خنده باعث و بود افتاده هم باریه حتی و بود تخت باال طبقه در که الناز خروپف صدای

 داشت که طلبیمبارزه روحیه خاطربه رو دختر این و بدوزم باال به چشم شد باعث بود، شده

 از تا بود داده حاللی کار هر به تن خودش، موندن پاک خاطربه هاسال که دختری. کنم ستایش

 خیاطش کار صاحب درخواست به تن اینکه خاطربه حاال و کنه مواظبت مریضش و پیر پدر

 سر به اینجا نکرده کار جرم به بود سال یک االن و بودند کرده درست پاپوش براش. بود نداده

 نگاه شد،می دیده تاریکی تو سختیبه رو قلبخوش یاس و خورد سر پایین به نگاهم. بردمی

 بد حالم که لحظاتی تمام در و اومد مدت این توی من پایپابه که زنی به دوختم چشم. کردم

 فشار از قلبم بلکه بنویسم که گذاشت دستم توی رو یادگاری دفتر روزی و داد داریمدل بود،

 همه حاال و بود کرده شوهرش و خانواده فدای رو خودش که دانشگاهی استادِ زن. بیاد بیرون

 سر بر شریکش و شوهرش لفظی درگیر وقتی بارونی روز یک توی. بودند کرده ترکش

 ندونم با ولی بده؛ پایان درگیری به تا ذارهمی شوهرش کار اتاق به پا گیرهمی باال شرکتشون

 بیسبال چوب ضربه با و میشه بدتر اوضاع گیرهمی صورت که بدنی درگیری و شوهرش کاری

 و گیرهمی دربرش مرگ و میشه تموم طرف زندگی میاد، فرود مرد سر بر شوهرش طرف از که

 تا. کنهمی معرفی ضارب عنوانبه رو خودش و خورهمی رو شوهرش هایحرف گول مظلوم یاس

 بچه پسر نامردی اوج در خودش ولی بگیره؛ رضایت بتونه و برسه دادش به شوهرش

 حاال و ذارهمی یاس برای نامهطالق یه فقط و میشه خارج کشور از و دارهبرمی رو خردسالش

 .اعدامه زیاد احتمال به که حکمش منتظر و اینجاست یاس

 و روزگار هاینامردی و میاره آدم یاد به رو مرگ که زندان چهاردیواری توی اینجاییم ما همه

 .کنهمی یادآوری رو ها آدم

 .ترسهمی آدم بهم، زدی زل جغد عین چیه! بیداری باز که تو دختر: یاس

 .هالب این حرکت از دریغ ولی بیاره؛ لبم به لبخندی تا گفت شوخی به رو آخرش جمله
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 دادمی بدنش به وقوسیکش که حالی در نرگس صدای که برداشتم زانوهام روی از رو سرم

 .شنیدم

 نه؟ مگه نخوابیده، دیدار هیجان از این: نرگس

 چیزی کج دهن یه جزبه کنم فکر ولی بدم؛ تکون رو لبام کردم سعی. کرد من حواله چشمکی و

 .نشد معلوم

 .میاد پیش چی بعدش ببینیم تا خدا درگاه به بریم فعالً. نمازه وقت پاشو،. پاشو: یاس

*** 

 من و شدنمی نزدیک 11 عدد به و گرفتندمی سبقت هم از که بود ساعت عقربه سه به چشمم

 بودم گفته ماه دو این توی که اسمی. بشنوم رو اسمم بلکه که بود سالن بلندگوی به گوشم

 رو کسی خواستنمی دلم اومد؛می دیدنم به هفته هر که احمدی وکیلم جزبه بشنوم، خوامنمی

 احمدی جزبه کسی اینجا آوردنم و کردند دستم به بنددست خونه توی که روزی همون از. ببینم

 خبردار اینکه بدون بزنم، حرف مادرم با بتونم که بود این درخواستم تنها و ببینم نخواستم رو

 خط با زندان مدیر اتاق از باریه ایهفته که کنه کاری تونست چطور اون دونمنمی و اینجام بشه

 . بگیرم تماس شخصیشون

 و ریممی افتاده دور مناطق مردم به کمک برای گروه یه با گفتم مادرم به اول روز همون

 این و کنممی خاموشش و نمیده خط هم گوشیم و بگیرم تماس باریه ایهفته جزبه تونمنمی

 .نشد نصیبم چیزی مریضی جزبه که من بیهوده و پوچ زندگی آغاز شد

 و شد وتارتیره برام جاهمه ساعت چند بعد که بود بد قدراین حالم اینجا، گذاشتم پا که روزی

 نام به جایی در من زندگی از ساعت وچهاربیست کردم باز چشم وقتی و شدم زمین نقش

 .گذشتمی زندان

 جزبه پروانه از و کرد تغییر چیزهمه ولی کنم؛ تحمل تونممی و هستم قوی آدم کردممی فکر

 .نموند باقی چیزی بیمار و ترسو آدم یک



 

 

141 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 روزی هابچه زوربه. کردممی کِز فلزیم خوابتخت توی و بودم سلولمون توی همیشه ترس از

 و نداشتم رو سردی تحمل که بود شده ضعیف بدنم قدراین ولی رفتم؛می حیاط به ساعتنیم

 .بمونم بیرون تونستمنمی

. بود کرده ضعیف شدتبه رو من زندان مورایٔ  ما از ترس حتی دوروبرم، هایآدم از ترس

 نام به گروهی از. لرزوندمی رو بدنم و تن همه بودم شنیده زندان درمورد قبل از که چیزهایی

 برای حتی که جایی تا ترسیدم،می همه از بیشتر بودن، زندان شرورهای هابچه قولبه که شعله

 همشون. اومدمی همراهم هابچه از یکی همیشه و برم تنها نداشتم جرئت هم شوییدست

 گروه اون. میشی نابود وگرنه کنی تحمل بتونی که کن دور خودت از رو ترس این گفتندمی

 من ولی لرزی؛می خودت به دیدنشون با طوراین که ندارن تو با کاری و هستند اهلش دنبال

 بستری زندان درمانگاه توی مدام که طوری شدمی قبل از بدتر روز هر حالم و تونستمنمی

 اونم و خوابیدممی ساعت 2 نهایت روزشبانه طول توی. بخورم و بخوابم تونستمنمی. شدممی

 .شب نه بود روز طول در

 و نرگس پیش شدممی مجبور حتی گاهی. بودم شدن صبح منتظر لرزوترس با همش هاشب

 .بشه کم بدنم لرز که بخوابم یاس

 خاطربه بازم اونم که بود قاشق چند به تبدیل روزانم غذای االن بود؛ خوب خوردنم غذا که منی

 .بود دوستام اصرارهای

 حدی به. بودم کیلوچهل فقط حاال و بودم کرده کم کیلودَه دوماه توی که بود شده طوری وضعم

 حاد افسردگی تشخیص و بود شده عاجز درمانم از هم زندان پزشک که بود بحرانی و بد حالم

 .بود داده رو تیمارستان توی شدنم بستری و

 به آخر و کرد ناله کرد، گریه زد، داد یاس. کردن دعوام خیلی شنیدند، رو حرف این هابچه وقتی

 شده خشک اشکام دیگه که منی و کنم تموم رو وضع این داد قسمم معصومم طفل دوتا روح

 که بردم رو محمد اسم کلمه یه فقط بودم، گذاشته اینجا به رو پام که زمانی از درست بود،

 کارام دنبال خودش خواسته خدا از یاس و بده نجات شدن غرق از رو من و بیاد ناجیم دوباره

 .بیاد دیدنم به محمد بگه احمدی به تا رفت
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 رو بازوم النار. شد سرم رفتن گیج باعث که شدم بلند جام از سریع بلندگو از اسمم شنیدن با

 مهربونشون هایچشم با که کردم همشون به دردمند نگاهی. کنم حفظ رو تعادلم تا گرفت

 .گرفت رو دستم الناز. کردندمی نگاهم

 !سردی؟ قدراین چرا چته؟ دیوونه: الناز

 :گفتم آروم

 دونمنمی -

 :گفت مهربونی با و گرفت رو دستم یکی اون. اومد جلو یاس

 .میشه خوب کلی حالت برگشتی اونجا از وقتی مطمئنم من باش، آروم برم، قربونت: یاس

 .شد بلند جاش از نرگس

 .نباشی تنها که میایم باهات اونجا تا هم ما بیا اصالً: نرگس

 .رفتیم بیرون به هم با همگی و پرید پایین تختش از هم رقیه حرف، این با

 سرمونپشت الناز و رقیه. داشتبرمی قدم من پایهم آروم و بود دستش توی بازوم هنوز یاس

 راه تونستمنمی حتی کمک بدون اخیر روز چند این. رفتمی راه دیگم طرف هم نرگس و بودند

 .شدمی همراه باهام یکی باید و برم

 نگاه آخرین. رفتممی دیگه سالن یه به خانم مورٔ  ما همراه باید من و رسیدیم موردنظر محل به

 قدم بهشون پشت کردن، ییدمٔ  تا چشماشون با اونا وقتی و کردم نازنیم دوستای به رو

 . گذاشتم موردنظر اتاق طرفبه

  

**** 

 با هفته هر که بود همیشگی اتاق. بشم وارد تا کشید کنار خودش و کرد باز رو در خانم مورٔ  ما

 طرفین در فلزی سکوی دوتا که کوچک میز یه با ساده کامالً اتاق یه. کردممی مالقات احمدی

 بتونه مورٔ  ما تا برداشتم جلو به قدم دو و شدم وارد. بودند گذاشته صندلی جای به که بود میز

 .بود روبروم همیشگی مهربون ولی جدی؛ چهره با احمدی. ببنده رو در

 . چرخوندم چپم طرف به رو سرم آروم. کردممی حس رو نگاهی سنگینی
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 انتظار شاید دونستم،نمی رو دلیلش و بود ناراحت اونم از دلم که زندگیم ناجی بود خودش

 .بود آدم اون دوست اینکه خاطربه شاید و نکرده و بکنه کاری رهاییم برای اون داشتم

 شکل لبم روی پوزخندی. بود مشخص چهرش از کامالً تعجب. کردمی نگاهم داشت ناباورانه

 رو خودش بلند قدم چند با که آورد خودش به رو اون هاملب حرکت همین کنم فکر و گرفت

 یخ شد باعث که کردم حس رو بودم منتظرش روزها که ایالعادهفوق گرمای من و رسوند بهم

 و صدا با گریه به تبدیل کمی از بعد و شد سرازیر اشکام ماه دو از بعد و بشه آب چشمام

 .گرفت دربر رو من ترمحکم که هاییدست و شد بلندم هقهق

. کرد نگاه صورتم به و کشید عقب کمی رو خودش محمد در شدن بسته و باز صدای با

 دوباره و بود فایدهبی که کرد پاک رو اشکام آروم دستش دو با. بودند شده شفاف چشماش

 بود، مونده آویزون طورهمین دستام. شدم کشیده ـوشش*آغـ توی دوباره. شد خیس صورتم

 پاهام روی ایستادن توان دیگه حتی نداشتم، ـمرش*کـ به رسوندن و کردن بلند برای توانی

 ـمرم*کـ دور رو دستش و کشید عقب کامالً که فهمید رو حالم محمد کنم فکر. نداشتم هم رو

 . بشینم صندلی روی تا کرد کمک و انداخت

 که رو صداش باالخره و گرفت دستش توی رو دستم. نشست پیشم هم خودش و نشوندتم

 .شنیدم فهمید رو گرفتگیش شدمی

 !سردته؟ یخه؟ قدراین دستات چرا: محمد

 رو سرما بود شده باعث همین و داشتم امنیت حس بودم ـلت*بغـ وقتی تا بگم خواستممی

 .کردم پایین باال آره نشونه به رو سرم فقط جاش به ولی نکنم؛ حس

 رو اورکت هایلبه خودش و انداخت دوشم روی و درآورد رو رنگشمشکی اورکتش و شد بلند

 .کرد نزدیکشون هم به و گرفت

 حس که سرم بتونم تا بشین کنارم بگم خواستمی دلم من و نشست من روبروی باراین

 روی کردهگره رو هاشدست. کردم سکوت ولی بذارم؛ هاتشونه روی داشت عجیبی سنگینی

 .موندم هاشدست خیره من و گذاشت میز

 .بشنوم رو صدات خوادمی دلم: محمد
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 .ندادم رو جوابش و نکردم نگاهش

 .نکردیم سالم هم به هنوز ما آخه.[ کرد ایخنده تک] سالم بگی مثالً: محمد

 رو حرفام همه شدمی کاش. دوختم تمیزش و صاف صورت به و گرفتم دستاش از رو نگاهم

 .بخوابم بتونم خواستمی دلم فقط نداشتم، زدن حرف حال. بفهمه خودش

 چشم بود شده کثیف هاشسفیدی که روبروم دیوار به و گذاشتم میز روی رو سرم غیرارادی

 رو دستش و نشست کنارم و گذشت چشمم جلوی از شنیدم، رو شدنش بلند صدای. دوختم

 .شنیدم رو نشینشدل صدای دوباره و گذاشت ـمرم*کـ روی

. دارم برات زیادی هایپیغام. بگم برات من بذار نداری، زدن حرف حال ای،خسته پس: محمد

 کیان صدای مثل رو صداش] گفت و زد بهم گردنیپس یه کیان اومدم،می اینجا داشتم وقتی

 ترخوشتیپ تازه کمتره، تو از چیم من مگه ببینه، بخواد رو تو باید چرا خرشانسی؛ خیلی[ کرد

 بهش خوایمی چی اونجا میری تو آخه. خوبه هم زنیممخ بیشتره، تو از هم تخصمم هستم، هم

 لحن همون با. کردم حس رو لبخندش. ]خوشبختم من بگو کن نگاه آینه تو روز هر اینکه بگی؟

 کردم،می ـلش*بغـ چیزی، یه رفتممی من حاال».[ کرد کیان از قولنقل دوباره شوخش

 کردم،می هاشلپ از آبدار ـوس*بـ دوتا بعد بره گیج سرش که حدی به چرخوندمشمی

 طوریاین من دیدن ذوق از کردندمی فکر همه شد؛می قرمز حرص و خجالت از طوریاین

 اینجا رو من که کسی بانیوباعث بر بگو بارچهل کن، نگاه آینه تو برو گفتممی هم بعد. شده

 «.شدمی روا حاجت روز سه سر طوریاین. لعنت انداخت،

 براش دلم شد، سرازیر روش اشکام که گرفت شکل لبم رو لبخندی حالت این تو کیان تصور از

 .بود شده تنگ

 .کرد ـوازشش*نـ آروم و اومد سرم روی دستش

: گفت و ماه دو این مثل ریخت اشک فقط بیام دیدنت به قراره شنید وقتی لیال... لیال: محمد

 که ببینی رو ما بخوای هم تو بلکه دیدنت به اومدیممی هفته هر کردیم فراموشت نکن فکر»

 «.خواستینمی

 .کشید نفسی
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 .نبخشی رو ما وقتهیچ داری حق که بگم بهت خواست و زد زنگ بهم آرام: محمد

 :گفت بغض با امین

 خوب حالت خواستم تهران به آوردنت با خوردی، تو رو من کارهای ندونم چوب که ببخش -

 .کردیم بدترش که بشه

 من و دارمکافاته دنیا نداری؛ آرام با فرقی برام تو مادرم جون به»: بود این هم ارس پیغام

 «.میدم پس دارم رو کردم تو با که رو کاری مکافات

 .کرد صحبت گرفته صدای با دوباره و کرد سکوت

 برسه؛ رو پسراش حساب و برگرده خواسته اومده سرت بالیی چه شنید وقتی جونزری: محمد

 هنوزم. میشه بستری بیمارستان و کنهمی سختی تصادف بود فرودگاه راه تو وقتی ولی

 اینجا االن وگرنه نیست خودش حال تو زیاد. گذرونهمی رو نقاهتش دوران داره و بیمارستانه

 .رفته لندن اون خاطربه هم ارس. بود

 ...جونزری چارهبی. بود شده تنگ همشون برای دلم ریختمنمی اشک دیگه. کرد سکوت دوباره

 .شد شکسته صداش با افکارم رشته

 ...کیانوش اما و: محمد

 .افتاد دستش که کردم بلند رو سرم

 بشنوم خوامنمی -

 :گفت لبخندی با و اومد خودش به زود ولی شد؛ متعجب حرکتم از

 داره میشی، آزاد فردا و امروز همین. بدم بهت خوب خبر یه بذار پس نمیگم؛ چیزی باشه: محمد

 .شد تموم چیزهمه دیگه میشه انجام اداریش کارهای

 .نداشتم گفتن برای حرفی ولی بودم؛ شده حالخوش. کردم نگاهش فقط. شد پر چشمام

 . دیگه شدم تموم منم -

  

***** 
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 دیدنم محضبه هابچه. کرد همراهیم سلول تا خودش نیست، مساعد حالم دید وقتی مورٔ  ما

 از بعد. شد خیس صورتم تمام دوباره و انداختم یاس ـوش*آغـ توی رو خودم من و شدند بلند

 از قسمتی و دادم نرگس به تکیه من نشستیم هم دور مونهمه وقتی من، گریه شدن تموم

 هر بشم، آزاد هست احتمالش گفتم وقتی و گفتم براشون رو بودم زده محمد با که حرفایی

 از هامون،تنگیدل از زدی، حرف فقط هاساعت تا و ریختند سرم روی نفرشون چهار

 از کاری هر شدنم آزاد بعد خواستمی دلم من و هامونامید از آرزوهامون، از هامون،حسرت

 حرکتم هر با که فلزی خوابتخت توی من و بود شب نصف حاال و بکنم براشون میاد بر دستم

 .کردممی مرور رو داشتم که رو مالقاتی بارچندمین برای و بودم کشیده دراز داد،می صدا

 داد بهم کردن امضا برای رو هاییبرگه و برگشت اتاق به دوباره احمدی مالقات، وقت آخرهای

 میشم؛ آزاد آینده ساعت 30 تا نهایتش کرد کیدٔ  تا و گفت برام رو کارها قانونی روند از کمی و

 .کنم تحمل هم رو روز دو این پس

 و ترسممی که کردم اعتراف و پیچیدم محمد ـمر*کـ دور محکم رو دستم خداحافظی موقع

 .بینمشمی دوباره زود خیلی که داد قول اونم

 .کنهمی نگاه رو من داره و خوابیده شکم به دیدم که کردم باال به نگاهی. شنیدم رو الناز صدای

 نه؟ بخوابی تونینمی: الناز

 .کشیدم دراز شکم به منم و کشیدم عمیقی نفس

 !بشه چی قراره دونمنمی نه -

 .شد آویزون سمت این از هم رقیه

 زندگی یه گیری،می نامرد آدم اون از رو حقت میری، بشه؟ چیزی قراره مگه: رقیه

 .کنیمی شروع وحسابیدرست

 .میگی تو که نباشه راحتی این به ترسممی -

 :گفت شوخی لحن با الناز

 ...دریندرین و شدید هم شیدای و عاشق ها،رمان این مثل هم شایدم یا -

 .باشه دیده تاریکی تو نکنم فکر که کردم بهش چپی نگاه یه
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 .خودش برای داره رسمی و اسم که آدم اون به چه و من -

 .کنی کارچی خوایمی وقتاون نداد، طالقت شاید میگه راست الی: رقیه

 .دراومد هم نرگس صدای

 نه؟ یا شده نوشته چیزی عقد شروط توی اصالً. هست اینم آره: نرگس

 .کردم فکر کمی

 .بود چی اینا و مهریه دونمنمی حتی. نبودم خودم حال توی اصالً موقعاون یعنی هیچی، نه -

 : گفت غیظ با الناز

 .کرده سوءاستفاده فقط عوضی -

 حتی مهمه، براش خیلی زیبایی فهمیدم که هم طوراین کنه؟ کارچی خوادمی رو من اون آخه -

 .کننمی کمکم هستن هم کیان و محمد تازه. نداره باهام کاری پس. رفتار و اخالق از بیشتر

 .کردم حس رو رقیه باز نیش

 زنی؟نمی رو مخش چرا ها،ایهتیکه بد محمد این انگار: رقیه

 رو درخوری اجتماعی موقعیت و سادس دیپلمه یه که بیوه زن یه آخه بهترونن، ما از اونا بابا -

 میدم؛ شعار دارم بگید شاید برادرن، برام ارس کیان، محمد، بعدش! کار؟چی خوانمی نداره

 .نداشتم بهشون جوریاون حس وقتهیچ من ولی

 .اومد حرف به هم یاس باراین

 داری؟ جوریاون حس کیانوش به یعنی: یاس

 صدای با. درخشهمی تاریکی توی داره همشون هایچشم کردممی حس. کردم کپ لحظهیه

 :گفتم رفتهتحلیل

 .کنممی سرکوبش من باشه هم چیزی اگه حتی! یاس؟ -

 .گلم باشی موفق: یاس

 .شد ایجاد سکوتی. فهمیدم رو حرفش طعنه من و

 به تونمنمی اوضاع این با. برم ندارم هم رو جایی ولی خونه؛ اون به برگردم خوامنمی من -

 .برگردم شهرستان
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 .کنهمی حل برات بگو محمدت همون به: نرگس

 .شد بلند همشون یواش خنده صدای

 داشتیم؟ نرگسی عه -

 وجورجمع رو خودت بتونی تا کنه پیدا برات جایی یه تا بگو بهش میگه، راست نرگس: یاس

 .هست خانوادت اونجا باشه هرچی شهرستان، برگرد نظرمبه. کنی

 خوشگل کم هم تو. کن شیشه تو رو آقا اون خون و خونه اون تو برو میگم من اتفاقاً: الناز

 و برسی خودت به کمیه باید فقط. داری ناخواسته رو خودت خاص لوندی که مخصوصاً نیستی،

 .بدبختت موهای اون به طورهمین

 بود شده بد دوباره حالم وقتی پیش هفته دو. کشیدم شدم کوتاه موهام به دستی آخرش باحرف

 موهام و کردم استفاده فرصت از هم من و بود زندان دکتر میز روی قیچی بودم درمانگاه توی و

 .شدم راحت شرش از و کردم قیچی بود بافته نرگس که جایی از رو

 .موافقم منم آره:رقیه

 .موافقم منم: نرگس

 .کرد خم یاس تخت طرفبه رو سرش الناز

 اعظم؟ بانوی چیه نظرتون شما: الناز

 .ستممتنع یمٔ  را ندارم نظری من. درد و اعظم بانوی: یاس

 .شد تصویب پس: رقیه

 .میری امروز که افتاده دلم به. نمونده چیزی دیگه صبح تا بخوابید بگیرید حاال: یاس

 . کشیدم دراز کنارش و رفتم طرفشبه شدم بلند. شنیدم رو صداش توی بغض

 :گفتم گریه با

 .میشه تنگ همتون برای دلم -

 .نشنیدم اومدمی بیرون سنگین که های نفس جز صدایی دیگه

 ***** 
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 که صبحونه از بعد صبح از. رفت بهم غرهچشم یه که رقیه دست دادم رو هامنوشته دفتر

 که نیست معلوم گفتممی که من حرف به و بودند من وسایل کردن جمع مشغول بودیم برگشته

 .کردندنمی گوش کنیدمی جمع چی برای نه؛ یا برم

 کردممی خستگی احساس قدراین نبود معلوم چیزی ظاهرم توی ولی بودم؛ حالخوش خیلی

 . نبود معلوم صورتم توی چیزی حس این جزبه که

 . شدند حرفاش شنیدن منتظر و کشیدن کار از دست همه بداخالق، هایمورٔ  ما از یکی دیدن با

 :گفت ترسناک و زُمخت صدای با بعد کرد نگاه من به مستقیم

 !آزادی بیا؛ من با کن جمع رو وسایلت -

 دید وقتی یاس. موندم بودم، نشسته تخت روی آویزون پاهای با که جورهمون نکردم، حرکتی

 :گفت بغضش از پر و مهربون صدای با و زد زانو جلوم. اومد طرفمبه کنمنمی حرکتی

 خیلی باشی، قوی باید کنی، زندگی بری باید پاشو شدی، راحت که برم قربونت پاشو: یاس

 صورت بود خیس یاس صورت که طورهمون. کنی زندگی هم ماها جای حتی که قدراین قوی،

 .درآومد دومون هر گریه صدای و انداختم ـوشش*آغـ توی رو خودم. شد خیس منم

. کرد بلندم و گرفت رو بازوم زیر و شد دور ازم کمی. شد مسلط خودش به من از زودتر یاس

 عصبی صدای که کردم، ـلش*بغـ محکم که بودم ایستاده کنارم خیس هایچشم با الناز

 : شنیدم رو مورٔ  ما

 رو همدیگه و اومدند جلو هم رقیه و نرگس. شدیم خانم معطل ساعته دو دیگه، باش زود -

 .داد دستم به رو مشده جمع ساک. کرد جدا هم از رو ما یاس بعد دقیقه چند. گرفتیم ـل*بغـ

 .همراهت به خدا. بری باید دیگه: یاس

 با. بیاد بیرون ازش چیزی شدنمی و بود کرده ورم گلوم انگار بزنم حرفی تونستمنمی

 مدت این برام که دوستایی از گریون هایچشم با بعدش و رفتیم سالن اولیه در تا همراهیشون

 .شدم جدا بودند گذاشته مایه جون از

*** 

 کیانوش
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 منتظر و بودیم نشسته هابچه همراه ماشین توی زندان درب روبروی که شدمی ایدقیقه دَه

 .بیاند بیرون پروانه همراه که بودیم احمدی

 .بودند نشسته پشت ساکت محمد و لیال و بود گرفته ضرب فرمون روی کالفه کیان

 نگفته من به «کنه لعنتت خدا» جمله جز به چیزی زیادم اصرار وجود با حتی مالقاتش بعد محمد

 .بود اینا از ترخراب خیلی اوضاع دادمی نشون این و بود

 میان؟ کی پس اَه: کیان

 متوقف محمد حرف با که بره بیرون کرد باز رو ماشین در اونم و نداد پاسخی الشٔ  سو به کسی

 .بست رو در دوباره و شد

 .بگم بهتون چیزی یه باید بشین؛ لحظهیه کیان: محمد

 کیان که رو کاری همون ببینمش، بتونم تا شدم مایل عقب طرفبه کمی و نشستم طرفی یک

 .بزنه رو حرفش تا موندیم منتظر و کرد هم

 .کشید پرپشتش موهای به دستی

 !نکنید تعجب پروانه دیدن از: محمد

 .بشیم منظورش متوجه تا کردیم نگاه محمد به الیٔ  سو. خورد گره هم به لیال و کیان و من نگاه

 .برداشت صندلی از رو شتکیه محمد

. کرده زیادی تغییر هم ظاهری نظر از حتی. نابوده جسمی و روحی لحاظ از پروانه ببیند: محمد

 باهاتون باشید نداشته انتظار. شناسیدمی شما که نیست کسی میاد بیرون تو اون از که زنی

 . باشه قبل مثل رفتارش و باشه خوب

 .کرد لیال به رو

 ولی چیزا؛ این و ـوس*بـ و هم ـل*بغـ بپرید دیدیش که داری انتظار االن دونممی: محمد

 . مونهمی جواببی انتظارت

 من به نگاهی محمد. کرد نگاه بیرون به نریزه اینکه برای و شد جمع لیال هایچشم توی اشک

 .کرد کیان و
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 باید. کنه ناراحتش که نباشه طوری هاتونواکنش نکنید تعجب بود سرد رفتارش اگه: محمد

 .مدیونید بهش رو این. کنه پیدا رو خودش بتونه تا بدید زمان بهش

 که رنگآبی آسمون به. کشیدم عمیقی نفس و شدم پیاده ماشین از. کرد نگاه من به مستقیم و

 از بدتر خیلی اوضاع بود زده محمد که هاییحرف این با. کردم نگاهی بشه ابری خواستمی

 پیاده هم هابچه. کنم رفتار باید چطور دونستمنمی حاال و کردممی رو فکرش که بود چیزی

 .داد ماشین به تکیه من مثل و اومد کنارم محمد. ایستادند طرفی کدام هر و شدند

 شکننده شدتبه. کن دقت خیلی هم رفتارت روی. کن آماده هرچیزی برای رو خودت: محمد

 .باشه داشته طرفش از رو واکنش بدترین تونهمی کوچیک حرف یه. شده

 .کردم پوفی

 بد خیلی مطمئناً واکنشش چی؟ کردم، ایمعامله چه عرشیا با بفهمه اگه اوصاف این با محمد -

 .ترسممی. میشه

 حرف باهاش خودم عرشیا درمورد بتونم تا کنیم صبر روزی چند باید. داره هم ترس: محمد

 همه از اول. بخوره نکرده قبول که زندان توی داره، هم درمانی دارو به نیاز زیاد احتمال به. بزنم

 .کنیم درمان رو روحش باید

 .ببینم شکلی چه رو پروانه قراره دونستمنمی. بودم گرفته استرس. کشیدم موهام به دستی

 داری؟ استرس چیه: محمد

 .ندادم جوابی ولی انداختم؛ بهش نگاهی

 .شد باز زندان در که بگم چیزی خواستم. زد داری معنی لبخند

 چشمم. اومدن جلو به هم بقیه دیدم چشم گوشه از. برداشتم جلو به قدم یه و ایستادم راست

 کیف دستش توی. برگردوند رو سرش و کرد ما به نگاهی اومد بیرون احمدی که بود در به

 پروانه بازوی که دیدم و کرد دراز رو دیگش دست. بود رنگیمشکی کوچک ساک یه و خودش

 سرش پروانه. برداشت قدم طرفمونبه آروم و گرفت بود، شده الغر شدتبه که رو پوشسیاه

 کمک بدون تونستنمی انگار. رفتنمی راه آرومیبه. ببینم رو صورتش تونستمنمی و بود پایین

 آویزون پروانه هایدست و کرد ـلش*بغـ محکم و ایستاد مقابلش و کرد حرکت محمد. بره راه
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 من به ناباوری با دو هر که دیدم رو لیال و کیان گردونم چشم. نکرد حرکت هیچ و موند بدنش

 . بودیم شده پروانه وضع مبهوت تامونسه هر. کردندمی نگاه

  

 حرف باهاش بگیره، پروانه طرف از جوابی اینکه بدون و بود نزدیکش ولی کشید؛ عقب محمد

 به زودتر لیال. اومدن ما طرفبه و گذاشت پروانه پشت رو دستش و گرفت قرار کنارش. زدمی

 ولی کشید؛ ـوشش*آغـ تو بلند گریه با و رسوند اونا به رو خودش قدم چند با و اومد خودش

 من فقط و شد ملحق بهشون هم کیان. بود گرنظاره آویزون دستای با و سرد همچنان پروانه

 فهموند بهم اشاره با که فهمید رو حالم محمد. نداشتم رو شدن نزدیک جرئت که بودم

 طرفبه کیان و لیال. رسوندم بهشون رو خودم زوربه سنگین هایقدم با من و بشم شوننزدیک

 تو ایثانیه برای نگاهش که ایپروانه و موندم من و گرفت فاصله کمی محمد و رفتن ماشین

 من. کنم حس رو رو وجودش یخی تونستم هم کوتاه نگاه این از حتی من و خورد گره چشمام

. بزنم حرف باید چطور بودم مونده حاال داشتم، ایالعادهفوق نفساعتمادبه که میالنی کیانوش

 .بود مونده گفتن برای هم حرفی افتاد که اتفاقی با مگه. داشتم گفتن برای حرفی آیا اصالً

 .سفمٔ  متا چیزهمه برای... من...من -

 طرفبه حرفی هیچ بدون و دوخت بهم رو نگاهش دوباره. گرفت شکل لبش روی پوزخندی

 کنارم، احمدی اومدن با. بشم مسلط خودم به تا موندم جاهمون ایثانیه چند. رفت محمد

 توی و گرفتم ازش رو پروانه ساک. بزنیم حرف هم با بعداً گذاشتیم قرار و برگشتم طرفشبه

 پروانه که دیدم چشم گوشه از. شدم ماشین سوار ازش خداحافظی با و گذاشتم عقب صندوق

 .کنهمی نگاه بیرون به و نشسته محمد کنار

 بریم؟: کیان

 و محمد دادممی احتمال و شنیدممی پشت از رو هاییزمزمه. کردم موافقت سرم دادن تکون با

 . زنندمی حرف دارند پروانه

 .باشه من مهمون روزی چند پروانه خواممی من، آپارتمان برو کیان: محمد
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. نگم چیزی که فهموند ابرو و چشم اشاره با محمد که برگردوندم عقب به رو سرم تعجب با

 آهنگی حرص با و شدم خم. بره محمد آپارتمان به گفتم کیان به آروم و کردم مشتم رو دستم

 طبیعی دونستم،نمی رو بودم شده عصبی قدراین چی از. کردم خاموش رو خوندمی سوزناک که

 .خواستمی رو قدیم پروانه همون دلم من ولی کنه؛ زندگی ما با نخواد دیگه پروانه بود

 .دراومدم فکر از کیان گوشی صدای با

 .بکنید رو الزم اقدامات شما. رسونممی رو خودم دیگه دقیقه بیست تا باشه. سالم: کیان

 .کرد من به رو گوشیش کردن خاموش از بعد

 ماشین با هم شما میرم تاکسی با من بعد. میرم بعدی چهارراه تا بیمارستان برم باید: کیان

 .برید

 بعدی چهارراه سر. کردم نگاه رو بیرون و گذاشتم شیشه لبه رو آرنجم و گفتم آرومی باشه

 نگاه پشت به آینه از. بشینه بیاد جلو گفتم هم لیال به و نشستم فرمون پشت و شد پیاده کیان

 رو نفسم. بزنم رو حرفم تا بود من خیره محمد و کردمی نگاه بیرون به همچنان پروانه. کردم

 .گفتم و دادم بیرون

 خونه؟ ببریم بگیرم ناهار. هست 12ساعت -

 بخوریم، ناهار خونه بریم. ندارم خونه تو هیچی بودم شما پیش که مدت این. حتماً آره: محمد

 سفارش همیشگی رستوران به زنممی زنگ کن ولش اصال یا بکنم خرید کمیه میرم بعدش

 خورید؟می چی. رسهمی هم غذا برسیم، ما که موقعی تا بیاره، خونه رو غذا میدم

 :گفت روییترش با لیال

 .پرسهمی هم نظر دیگه، بده سفارش چیزی یه -

 :گفت خنده با هم محمد

 .ذارمنمی احترام هاخانم نظرات به اینکه به نشم متهم خواستم. بانو نخور حرص -

 تا و داد سفارش کباب جوجه پرس چهار محمد. چرخید پنجره طرفبه و گفت ایشی هم لیال

 .شد برقرار سکوت خونه

*** 
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 پروانه

 سبک به که ایخونه. بود آرامش از پر همیشه که گذاشتم محمد داشتنیدوست خونه به پا

 رو خونه کردن آنالیز حوصله. بود شده استفاده سفید رنگ از اکثراً و بود شده چیده مدرن

 ناهار قصد کیانوش و لیال بود معلوم که طوراین ولی بشم؛ تنها زودتر خواستممی نداشتم،

 تکیه اپن به لیال. گرفتمی تحویل رو دردم سفارشی غذاهای داشت کیانوش و داشتن خوردن

 قدراین خواستنمی دلم. کردمی نگاه رو بودم ایستاده پذیرایی وسط که رو من و بود داده

 کسی با بتونم که نداشتم حسی هیچ حاضر حال در. نبود خودم دست ولی باشم؛ سرد باهاش

 عبور راهرو از داشتن غذا هایکیسه با محمد و کیانوش. خورد هم به ورودی در. بزنم حرف

 .شد گذاشته اپن روی غذاها. کردنمی

 .کن آماده رو میز لطفا لیال: کیانوش

 .اومد طرفمبه دستبه ساک محمد و رفت آشپزخونه به لیال

 دوش یه خوایمی هم اگر. کن عوض رو هاتلباس مهمون، اتاق برو بیا هم تو پری: محمد

 .بخوریم ناهار بیا بعد بگیر،

 .بیاد بیرون کلمات تا چرخوندم رو زبونم زوربه

 .باشم تنها خواممی اتاق، تو میرم. نیستم هم گرسنه. بگیرم دوش خوامنمی -

 اهمیتی هیچ برام که شدن من خیره و متعجب همشون که دیدم. افتادم راه به اتاق طرفبه و

 .نداشت

 بیرون که کشیدم کامل رو پرده و رفتم شدمی باز کوچه به که پنجره طرفبه بستم، رو اتاق در

 و بودم عصبی شدتبه بودم، کالفه نداشتم، حوصله. زدممی قدم اتاق توی طورهمون. نبینم رو

 آروم طوریاین شاید بریزم، هم به رو چیزهمه خواستمی دلم. دونستمنمی رو دلیلش

 دونستمنمی داشتم، برش رفت، بود تخت کنار دراور روی که کوچیک گلدون به دستم. شدممی

 به محکم. داشتم دستم توی گلدون شکستن به عجیبی میل ولی بودم؛ شده طوریاین چرا

 به نگاه یه. شد وارد محمد ورود اجازه بدون و شد زده هم اتاق در زمانهم که کوبیدمش زمین

 شده عصبی بفهمم که نبود معلوم شچهره توی چیزهیچ. رفت باال ابروهاش. کرد من و گلدون
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 خودش. بشینم تخت روی که داد فشار آروم و گذاشت شونم روی رو دستش اومد کنارم نه؟ یا

 .گذاشت کناری و کرد جمع رو شده شکسته گلدون بزرگ هایتکیه و شد خم زمین روی هم

 :گفتم آرومی صدای با و شدم شرمنده

 .نبود خودم دست. ببخشید -

 .نشست زانوهاش روی

 هم گلدون این و کنی آروم رو خودت خوایمی و هستی عصبی دونممی نداره، اشکال: محمد

 .بری در بشکنی که نیست طوریاماین. گیرممی ازت رو عوضش ولی شد؛ عصبیتت بالی سپر

 .گفت خنده با رو آخرش کلمات

 .کن نگاه من به پری: محمد

 .کردم نگاه چشماش به زیاد شرمندگی با و گرفتم طرفشبه رو سرم

 هم روزها این. نباش شرمنده چیزی خاطربه اصالً پس کنیم؛می درک رو تو هابچه و من: محمد

 از و بگذره دوران این تا کنیممی کمک هم به هممون! هم کمک به گذرونیم،می هم با گذره،می

 خوریم،می ناهار میای بعد گیری،می دوش یه میری اول شما. کنیممی شروع هم حاال همین

 بشه عوض تو هوایوحال هم که بیرون ریممی دیگه هم با کمیه هم بعدش خوابیم،می بعدش

 !باشه؟ کنم، خرید کمیه من هم

 .دادم تکون رو سرم

 رو هالباس این دوباره خوادنمی دلم حموم، برم خوادنمی دلم. ندارم رو کاریهیچ حوصله نه -

 .ببینم رو کسی خوادنمی دلم برم، بیرون خوادنمی دلم بپوشم،

 :گفت و کرد فکر کمی محمد

 برای برو، بردار هست، تمیز حوله. کنممی فکری یه هم لباست برای حموم، برو شما فعالً -

 کمک اگه. ببینم پاشو زود. گیریممی تصمیم درموردشون و زنیممی حرف بعداً هم شبقیه

 بیاد؟ بگم لیال به خوایمی

 .گفتم آروم و ایستادم. برد حموم طرف به و گرفت رو دستم هم زمانهم

 .خوامنمی رو لیال -
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 .کرد نگاه چشمام به و ایستاد اونم

 بشه؛ کم دلت خوریدل این تا برهمی زمان. داری هم حق و خوریدل ما همه از دونممی: محمد

 راهی هر. بودیم فکرت به وقتچند این لحظهلحظه توی کیانوش مخصوصاً من، کیان، لیال، ولی

 جونزری دیدن به نتونست حتی کنه، پیدا خالصیت برای راهی تا رفت کیانوش کنی فکر که رو

 با درآورده رو پدرش کیان نزده، حرفی حاال تا داره دوستش همهاین که کیانوش با لیال. بره

 قبول رو مالقات دونستمی اینکه با هفته هر کیانوش. کنهمی نثارش مدام که هایکنایه و نیش

 .شد منتظرت و اومد زندان کنینمی

 .گذاشت راستم سمت گونه روی و آورد باال رو دستش

 باشه، یادت اینو ولی کنه؛نمی دوا ازت دردی ما تأسف و کشیدی زیادی هایسختی دونممی -

 .باشیم مرهم تونیممی که جایی تا دردات برای بذار. نبودیم راحت هم ما دوماه این

 .افتاد مگونه روی از دستش که گذاشتم عقب به قدم یک

 دیگه! نه مُرد، ماه دو این توی ذرهذره که من دل برای ولی قشنگه؛ هم خیلی قشنگه، حرفات -

 .نداره ایفایده چیزهیچ

 :زد روم به لبخندی

 .کنهمی درست رو هرچیزی زمان خودت، قولبه -

 رو روسری ایستادم، آینه جلوی. بستم رو در و برگشتم. تلخ حقیقت این به زدم پوزخندی منم

 شده بدرنگ ایقهوه و مشکی از مخلوطی حاال که بلندم کوتاه موهای به و کردم باز سرم از

 هاییچشم و بود پُر و نامنظم که ابروهایی بود، شده الغر شدتبه که صورتی. کردم نگاه بود،

 لباس، با و کردم باز رو آب دوش و زدم روبروم بدبخت زن این به پوزخندی. نداشت فروغی که

 . ایستادم آب زیر راحت خیالت با ماه دو از بعد

  

**** 

 کیانوش

 .گذاشتم کناری رو گوشی محمد اومدن بیرون با
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 شد؟ چی -

 .بپوشه رو داره که رو هاییلباس خوادنمی الزمه، لباس ولی حموم؛ رفت: محمد

 :گفت آشپزخونه تو از لیال

 .بزرگن براش همش شده هم الغر بس از بپوشم، رو اونا نداشتم دوست بودم منم داره، حق -

 بیارم؟ لباس خونه از براش برم کنیم؟ کارچی -

 براش لباس دست یه میرم. هست مغازه چندتا خیابان این سر. دارم بهتری فکر من نه: لیال

 .بیاد خوشش باشه، هم نو که خرممی

 .برو باهاش هم تو کیا خوبیه، فکر: محمد

 .رفت ایغرهچشم پوشیدمی رو پالتوش که طورهمون لیال

 .میرم خودم نکرده الزم خیر،نه: لیال

 :کرد دراز طرفم به رو دستش

 .بده رو سویچ -

 .گذاشتم دستش کف و درآوردم جیبم از رو سویچ و رفتم بهش ایغرهچشم منم

 داری؟ پول -

 : گفت رفت،می بیرون طرفبه داشت که طورهمون

 .نشینید بیکار کنید، آماده رو ناهار برگردم من تا. دارم آره -

 :گفتم بست رو در که همین

 .شده پررو گذاشتم الالش به لیلی قدراین. پررو دختره -

 .دادم تکون رو سرم و انداختم محمد خندان چهره به نگاهی

 .زنهمی نیشی یه میشه رد کنارم از کی هر که بخند من بدبختی به بخند، آره -

 .رفت آشپزخونه طرفبه طورهمون و شد بلند خندش صدای

 .کمک بیا پاشو نشین: محمد

 .کشیدم دراز مبل روی

 .بدم تونممی که رو یکی تو جواب دیگه تویی، خونهصاحب چه من به -
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 دست چیزا خیلی چون بدی؛ نباید رو من جواب فقط تو اتفاقاً. کیانوش پررویی خیلی: محمد

 !منه

 .کرد اشاره اتاق به چشمش با و زد نماییدندون لبخند

 چشمام و کردم نثارش بابایی برو نیارم کم اینکه برای و کرد نگاه بهش سکوت تو ایثانیه چند

 :گفتم آروم صدای با و بستم رو

 .دادید گیر من به همتون نامردا -

 :گفت و شنید محمد

 !حقته من، داداش حقته -

 .آوردم پایین کمی رو صدام ایستادم اپن وراین و شدم بلند

 چطوره؟ وضعش -

 :داد منم جواب گذاشت میز روی رو هابشقاب که طورهمون

 باهاش بتونه تا هست زمان گذشت به نیاز. داره حقم که گیرهدل هممون از. نیست خوب: محمد

 .بیاد کنار

 .برداشتم بود میز روی که ظرفی توی از بادومی

 جدیه؟ چی؟ بود داده رو شدنش بستری دستور پزشک اینکه محمد -

 .گذاشت میز وسط هم رو آب پارچ

 اثر روش اونجا محیط باشه، نیاز نکنم فکر ولی داد؛ تشخیص زودی این به نمیشه: محمد

. میشه بهتر خیلی حالش بگذره، روز چند زیاد احتمال به. هست هم طبیعی البته که گذاشته

 مثل زنی به برسه چه آورهدلهره هم مردها ما برای حتی اسمش. زندانه اونجا باشه هرچی

 .پروانه

 .دادم بیرون رو نفسم

 .درسته حرفات اوهوم -

 .ایستاد اپن وراون روبروم
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 کی. بکنی سوری عقد این برای هم فکری یه باید زنته رسماً که دونیمی چیه؟ تو برنامه -

 میدی؟ طالقش

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 بودی؟ نکرده فکر بهش حاال تا چیه: محمد

 .شد ترنزدیک طرفمبه کمی. کردم سکوت

 کنه؟می تغییر بهش داره حست فهمیمی کیانوش: محمد

 خیلی محمد. برگشت سرکارش دوباره اون و شده خیره بهم ایثانیه چند. کردم سکوت هم باز

 زبون به و دیده رو چیزی اون ترسوند می رو من همینم و شناختمی رو ما خودمون از بهتر

 .بکنم اعتراف بهش تونستمنمی من که بود آورده

 ولی بودم؛ داده قول بهش درسته. بودم نکرده فکر بدم طالق رو پروانه باید اینکه به تاحاال

 خاتمش باید و سوریه عقد یه عقد، اون که نداشتم توجهی وضع این به حالتابه چرا دونمنمی

 .بدم

 همیشه من که کسایی شبیه اصالً پروانه. دونستمنمی دقیق اینم حتی داشتم؟ عالقه بهش من

 ولی داشت؛ فرق هم بودم باهاشون تاحاال که کسایی با حتی. نبود داشتم، زنم از تصوراتم توی

 و شدممی هم غیرتی روش گاهی حتی. کنم انکار رو داشتم بهش که رو کششی تونستمنمی

. دادممی گیر بهش و بود آورتعجب نبود، مهم برام دخترا ظاهر و لباس پوشیدگی که منی برای

 من این حاال و داشتم زیادی شناخت هم هازن روی گفت شدمی نبودم، ایتجربهبی آدم من

 اسمی من و بود گذاشته داشتن دوست اسم روش محمد که ناشناخته احساس یه و بودم

 .نداشتم براش

 دستی کیف دو با شنیدم رو لیال صدای که کرد باز رو در محمد. اومدم خودم به زنگ صدای با

 .بود قهر من با مثالً کرد، محمد به رو. شد ظاهر آشپزخونه کنار دستش توی

 براش سایزی چه دونستمنمی چون کشی؛ شلوار یه و راحتی شلوار یه و خریدم بلوز دوتا: لیال

 و موندم سایز همون خاطربه ولی بخرم؛ هم کاپشن یا پالتو یه خواستمی دلم. شال یه و بخرم

 .کنه پرو که باشه هم خودش باید. نخریدم
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 .کنیم خرید هم با بعداً تا بهش بده رو اینا فعالً نداره، اشکال: محمد

 نخریدی؟ زیر لبـاس -

 رو دستش محمد. کرد محمد و من به نگاه یه و وایستاد رفتمی اتاق طرفبه داشت که لیال

 .خندیدمی و بود گذاشته دهنش روی

 هم واجب همچین مرد برای حاال. زیره لباس زن چه مرد برای چه نیاز مهمترین چیه؟ خب -

 .واجبه خیلی دیگه هاخانم برای ولی نیست؛

 .بود شده صدادار محمد یخنده. زدم لیال متعجب نگاه به لبخندی

 .خریدم رو زنانه نیاز مهمترین درضمن. کیانوش حیاییبی خیلی: لیال

 .شد گم هااتاق به منتهی هال توی و کردم نثارم ایغرهچشم که زدم روش به لبخندی دوباره

. شد مشغول کارش به دوباره و داد تکون برام سفٔ  تا روی از سری که برگشتم محمد طرفبه

 .بزنم آبی رو صورتم و دست تا رفتم شوییدست طرفبه منم

*** 

 روزها این همه توی بودم، گرسنه خیلی گذاشتم، دهنم توی رو کباب جوجه از کوچکی تکه

 گاهی و زدمی هم فقط رو غذاش پروانه نداشتیم، وحسابیدرست خوراک و خواب کدوممونهیچ

 مچاله دلم و دیدممی رو دستاش لرزش گاهی. ذاشتمی دهنش توی قاشقی محمد زوربه

 قدراین و بگیرم رو دستاش و بشینم کنارش و شم بلند لحظه همون خواستمی دلم. شدمی

 .بره بین از لرزشش تا دارم نگهش

 دونمنمی. بود گرفته رو گریش جلوی زوربه و داشت بغض بود اومده بیرون اتاق از وقتی از لیال

 بیرون اتاق از پروانه همراه چون و بود گرفته هواش و حال که بود افتاده اتفاقی چه اتاق توی

 بود، شده خیره غذاش به افتاد، صورتش به نگاهم دوباره. بفهمیم چیزی نتونستیم اومدن،

 چشم به بیشتر شدنش الغر هالباس این توی و اومدمی بهش بود گرفته لیال که هاییباسل

 از بود که شرایطی هر توی اومدمی خوشم. بود سرش روی همیشه مثل شالش. اومدمی

 آزادانه قبل مثل دیگه. بود گذاشته اثر هم لیال روی اخالقش این و کشیدنمی دست اعتقاداتش



 

 

161 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 محمد صدای با. کردمی بیشتری دقت بقیه جلوی حجابش و لباس به و گشتنمی همه پیش

 .شد برداشته صورتش از نگاهم

 نیست؟ شگرسنه کسی من جزبه اینکه مثل: محمد

 .شد بلند جاش از و گذاشت بشقابش روی رو قاشق پروانه حرفش این با

 .بخوابم میرم من: پروانه

 .خوردیمی بیشتر کمیه: محمد

 .تونمنمی: پروانه

 اشکاش دیدیم که کردیم لیال به رو دومون هر اتاق، در شدن بسته با. رفت اتاق طرفبه و

 .شده سرازیر

 گفت؟ بهت اتاق توی چیزی شده؟ چی: محمد

 بلند شگریه صدای تا گرفت دهنش جلوی رو دستش و داد تکون نه نشونه به رو سرش لیال

 .نشه

 !چیه؟ تگریه این دلیل پس -

 :گفت کشیدمی باال رو بینیش که حالی در و لرزون صدای با

 دلم دیدم، رو شدش کوتاه موهای وقتی گرفت دلم دیدمش، طوراون وقتی گرفت دلم: لیال

 .شد بلند گریش صدای و شغصه از گرفت

 داشت؟ خوردن غصه هم شده کوتاه موی مگه. کردیم نگاه بهم متعجب محمد و من

 .پرسیدم لیال از رو الٔ  سو همین و

 :گفت گریه با لیال

 حرص از که انگار. بود مرتبنا و بلندکوتاه کرده؛ کوتاه خودش رو موهاش بود معلوم کیانوش -

 .زدمشون اومدمی بدم ازشون گفت پرسیدم هم ازش. زده عصبانیت و

 رو سرش و کشیدمش خودم طرفبه کمی و گذاشتم لیال پشت رو دستم و کشیدم بلندی نفس

 .شد بلند گریش صدای دوباره که گذاشتم شونم روی
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 من. کنه آروم رو لیال و بگه چیزی بلکه تا کردم کرد،می نگاه ما به که متفکر محمد به نگاهی

 .کنه آروم رو من که داشتم احتیاج کسی به خودم بگم باید چی دونستمنمی

 هم هاشالعملعکس جایی یه تا و نیست مناسب پری روانی روحی وضعیت لیالجان،: محمد

 هر دیدن با نباید. کنیم خارج هواوحال این از رو پروانه تا داریم احتیاج زمان به ما. طبیعیه

 .بندازیم راه وزاریگریه بشینیم ازش حرکتی

 حال به و کرد پاک دستش توی دستمال با رو بینیش و کرد بلند شونم روی از رو سرش لیال

 :گفت تهاجمی

 ...چیزی و کنم نگاه فقط بز عین و ببینم رو حالش تونمنمی من ولی دلید؛سنگ شما: لیال

 لرزشش که صدایی با و ایستاد میز کنار پروانه موند تمومنیمه لیال حرف اتاق در شدن باز با

 :گفت محمد به رو بود مشخص کامالً

 بخوابم؟ که میدی قرص بهم: پروانه

 از پر و مظلوم قدری به پروانه لحن باشه مسلط خودش به بتونه که گرفتم رو لیال دست محکم

 .نگیرمش ـلم*بغـ توی که بشه مانعم تا داشتم احتیاج کسی به منم که بود غم

 .کرد بهش به رو خودش ذاتی آرامش با همیشه مثل و شد بلند محمد

 بتونی تا خونممی کتاب برات خودمم میارم، برات االن من اتاق، تو برو تو عزیزم، آره: محمد

 خوبه؟. بخوابی رراحتت

 .برگشت اتاقش به دوباره و داد تکون کمی رو سرش فقط پروانه

 :کرد لیال و من به نگاهی محمد

. کنممی خبرتون خودم بود نیاز اگه. نداره ایفایده موندنتون اینجا خونه، برید شما بهتره -

 !بهتره براش باشه تنها فعالً هم پروانه

 و شدم بلند نبود صالح به موندنمون دیگه. رفت خودش اتاق طرفبه و کرد بهم مطمئنی نگاه

 با شدم مجبور من و بود مونده باز درش که بود اتاقی توی دلم. کردم بلند هم رو گریون لیالی

 .کنم ترک رو محمد یخونه افتاده، هایشونه

***** 
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 پروانه

 دادم،می تکون «ننو» یه عین رو خودم و بودم نشسته و گرفته ـل*بغـ رو زانوهام تخت روی

 جای از اومدمی بدم. کردممی خفگی احساس بود، رفته باال قلبم ضربان بود، بد حالم بازم

 از بریزم، بهم رو اتاق همه و شم بلند خواستمی دلم. بودم گذاشته باز رو در همین برای بسته؛

 .اومدمی بدم خودم ناتوانی این از. بودم متنفر زندگی این از خودم

 هامجگرگوشه کردن ـل*بغـ دلم خواست،می بودن مادر دلم. بود شده تنگ هامبچه برای دلم

 االن که کردممی فکر این به وقتی. رفته یادم هاشونچهره دیگه کردممی حس. خواستمی رو

 .شدممی دیوونه نمونده، چیزی ازشون استخوون تا چند جز

 با شاید تا کشیدمشون، محکم جاهمون از و بردم بود روش شال که موهام طرفبه دستام

 . کنه کم قلبم فشردگی این از شدمی وارد سرم به که دردی

 : نشست دستام روی دستاش زمانهم و اومد محمد متعجب صدای

 کنی؟می کارچی داری هیهی -

 برداشت آب لیوان یه با رو قرصی دراور روی از و شد خم. نشست کنارم و آورد پایین رو دستام

 .داد دستم به و

 .بخوابی بتونی و بشی آروم کنهمی کمکت الیته، بخشآرام یه این: محمد

 زوربه که صدایی با سوخت،می داشت چشمام. بردم باالتر و گرفتم دستاش از رو نگاهم

 :گفتم اومددرمی

 نمرده شاید اصالً کشیدن؟ درد ترسیدن؟ گذاشتن، قبر توی رو ها بچه وقتی نظرتبه محمد -

 یعنی شد؟ تجزیه بدنشون کی... محمد وای. باشم نشنیده و باشند کرده صدام نکنه بودن؟

 ذاشتندنمی. دیگه بودند اونجا باباشون و بابام...نه؟ مونده؟ ازشون استخوون فقط دیگه االن

 !نه؟. بترسند

 حرف منطقی دونستممی ،نداره تهوسر حرفام دونستممی. کردمی نگاه بهم متعجب محمد

 .شدممی دیوونه کردممی فکر چیزها این به وقتی نبود، خودم دست ولی زنم؛نمی

 .کشید روم رو پتو. بکشم دراز کرد کمک. گذاشت میز روی رو دستش وسایل و شد خم دوباره
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 .گردمبرمی االن: محمد

 .برنداشتم سقف از چشم ولی کردم؛ حس رو برگشتنش. شد دور چشمام جلوی از و

 هر اینکه با. بودند شکلی چه کنم تصور تونمنمی دیگه میره، یادم از داره شونچهره محمد -

 محمد؟. میشه تاروتیره برام داره دیگه ولی کردم؛می نگاه داشتم ازشون که عکسی به روز

 عزیزم؟ جانم: محمد

 :گفتم دوباره بودم سرنگ به خیره که طورهمون کردمی پر رو سرنگی داشت کردم نگاه بهش

 آره؟ بشم؟ بستری باید که گفتمی راست زندان دکتر شدم؟ دیوونه من نظرتبه محمد، -

 رو آمپول سوزش بعد و کشید پوستم روی رو خیس پنبه و زد باال رو آستینم زد، روم به لبخندی

 .کردم حس

 :زدم لبخندی منم

 تو. کنهنمی اثر اینم ولی آوردی؟ آمپول رفتی و خورهنمی دردمبه قرص دیگه فهمیدی هم تو -

 و ذاشتنمی اثر روم ولی بخوابم؛ که زدندمی آمپول بهم بود، بد خیلی حالم که وقتایی زندون

 .موندممی بیدار همچنان من

 .کشید پایین رو آستینم. گذاشت میز روی رو وسایل. کرد تکرار رو لبخندش دوباره

 رو اتصالش نقطه زود خیلی که کرده پیدا اتصال هاتسیم یکم فقط نشدی، دیوونه تو: محمد

 نبود من مثل قهاری و تیپخوش دکتر زندون تو درضمن. کنیممی درستش هم با و کنممی پیدا

 .خوابی صبح فردا تا تو. که

 .کرد پایین باال چندبار رو ابروهاش و زد برام نماییدندون لبخند

 کن، صدا رو من شدی بیدار هروقت ذارممی باز هم رو در بخوابی، تا مونممی جاهمین من -

 برات االنم. کنم درست برات مزهخوش شام یه باید چون م؛آشپزخونه تو پیشت، میام زود

 .کن گوش پس داری دوست رو خوندن کتاب که هم تو بخونم کتاب نازنیم صدای با خواممی

 با صورتم. بود شده تنگ دلم آزادی، این برای چقدر من و گفتمی طنز با رو حرفاش همه

 خودش نظیربی لبخند با و کرد پاک رو اشکام کاغذیدستمال با و شد خم. شد گرم اشکام

 :گفت
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 اذیت ترسن،نمی کنن،نمی حس درد وقتهیچ هافرشته و بودند فرشته هات،بچه: محمد

 .نکن فکر من صدای جز چیزهیچ به و ببیند رو چشمات حاال. داره رو هواشون خدا چون نمیشن؛

 .شنیدمنمی چیز دیگه محمد صدای جز من و اومدمی همچنان اشکام بستم رو چشمام

***** 

 روبروم دیوار روی شکلمثلثی ساعت به چشمم کردم، باز کردممی حس که دردی با رو چشمام

 بود، رفته محمد حتماً. بود دیگه روز یه شروع نوید و دادمی نشون رو هشت به ربعیه که افتاد

 و بره سرکار به امروز که بودم گفته بهش گذشت، بیداری و خواب تو که شام سر دیشب

 .نمونه خونه من خاطربه

 هنگامشب و کنم باز چشم اینکه بدون بودم خوابیده هاساعت تا زد بهم که آمپولی از بعد دیروز

 گفتمی محمد و بودم خواب خمـار همش ولی بخورم؛ شام تا شدم بلند محمد زوربه هم

 .میشی خوب فردا تا و آمپوله اثرات خاطراتبه

 از وقتی و شدم بلند جام از سریع. اومدم بیرون فکر از پیچید دلم توی دوباره که دردی با

 بودم، کرده گم رو تاریخ. رسوندم اتاق توی شوییدست به رو خودم شدم مطمئن مالفه تمیزی

 شده دچار هم بدی وضع به که بود زندان توی قبل سری نه؟ یا وقتشه اصالً امروز دونستمنمی

. کردممی باید کارچی شدممی طوریاون بازم اگه. لرزید تنم همه روزها اون یادآوری با. بودم

 احتیاط با. کردممی پیدا رو موردنیازم وسیله باید نداشتم ایچاره. شدمی بیشتر لحظه هر دردم

 گشتم؛ رو بود خریده برام لیال که هاییکیسه و اومدم بیرون شوییدست از کوتاه هایقدم و

 محمد خونه تو مطمئناً. نبود چیزی بازم کردم، نگاه هم رو خودم ساک توی نبود، چیزی ولی

 رو کسی شماره. کجاست دونستمنمی اصالً نبود، پیشم هم گوشیم. شدنمی پیدا چیزی همچین

 خونه سیمبی تلفن ناآروم. گرفتممی تماس باهاش عمراً اونم که کیانوش جز به نبودم حفظ هم

 و برگشتم. کنم پیدا تلفنی دفتر شاید تا گشتم رو دوروبر همون و برداشتم پذیرایی توی از رو

 بیاد؛ ذهنم به لیال شماره شاید تا دادم تکون دستم توی رو تلفن ایستادم شوییدست در دم

. نشناختم ولی کردم؛ نگاه هم رو شده گرفته تماس شماره آخرین. رقم یه از حتی دریغ ولی

 دردی با و کردم استفاده کاغذیدستمال چند از اجبار به بخورم، تکون سرجام از ترسیدممی
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 کنم پیدا پولی تونممی ببینم خواستممی. رفتم محمد اتاق طرفبه بود پیچیده تنم همه توی که

 !تلفن دفترچه نه پول، نه نبود، چیزی گشتم رو کشوها تمام نه؟ یا بخرم خودم تا

 و بود رستوران و فودفست دوتاش بود، ویزیت کارت چندتا کردم باز رو کارش میز کشوی

 میز روی رو کارت حرص با. شد بلند نهادم از آه دیدنش با که کیانوش شرکت مال هم یکیش

. رسوندم شوییدست به رو خودم زود. شدم دوال پیچید دوباره که دردی شدت از و کردم پرت

 سرخوردم بود روشویی یک شامل که کوچکی راهروی توی من و بود یکی حموم و شوییدست

. برم حال از دوباره ترسیدممی من و شدمی بیشتر هرلحظه درد. نشستم سرامیک زمین روی و

. نداشتم ایدیگه ایچاره انگار. فشردم دستم توی رو گوشی. دادم فشار رو شکمم و شدم خم

 حفظ به نیاز حتی بود رند بس از گرفتم رو شماره اکراه با و رفتم کلنجار خودم با ایدقیقه پنج

. بود رفته باال قلبم ضربان پیچید، هم به بیشتر من دل و زد بوق. موندمی آدم یاد تو نبود؛ کردن

 کارچی نده جواب اگه جونم تو اومد ترس باراین. بده جواب کسی اینکه بدون خورد بوق چندین

 کنم؟

. خورد زیادی هایبوق هم باز. گرفتم رو شماره دوباره گرفتمی گریم داشت. خورد اشغال بوق

 .کشیدم راحتی نفس و شنیدم رو صداش که شدممی امیدنا داشتم

 .بود متعجب صداش

 !بله؟: کیانوش

 .گفتممی بهش باید جوریچه اصالً. گرفتم استرس دوباره

 !تویی؟ پروانه محمد؟... الو: کیانوش

 شنیدممی زوربه خودم که صدایی با. شد بیشتر دلم روی دستم فشار کردم جمع رو توانم همه

 .دادم جواب

 آره-

 پشت که صداهایی چون رفت؛ اتاقش به اینکه مثل. شنیدم رو دری شدن بسته صدای تلفن از

 .شد قطع شدمی شنیده تلفن زمینه

 نیست؟ محمد تنهایی؟ شده؟ چیزی جان،پروانه: کیانوش
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 دادم جواب صدا ترینآروم با دوباره

 نه-

 خوبه؟ حالت لرزونه؟ صدات چرا شده؟ چی جانپروانه: کیانوش

 ه... چیز...  من... من -

 .شنیدم ممکن شکل ترینآروم به رو صداش

 اونجا؟ بیام خوایمی ؟اومده پیش مشکلی شده؟ چی عزیزم پروانه،: کیانوش

 گیج داشت سرم افتاده، هم خونم فشار کردممی حس بود، نشسته تنم توی سردی عرق

 .رفتمی

 .بخرم... چیزی یه برم.. باید... بده... حالم من... من -

 پا از رو من داشت درد و شدممی آب خجالت از داشتم. شد سرازیر راستم چشم از اشک

 چیه؟ دردم فهمیدمی خودش کاش. آورددرمی

 .اومد صداش دوباره

 .میارم برات خرممی خوای؟می چی عزیزم: کیانوش

 رو نفساش صدای. بیارم زبون به رو داشتم الزم که چیزی اسم تونستممی عمراً کردم سکوت

 .شنیدممی

 شدی؟ ماهیانهعادت پروانه: کیانوش

 اومد حرف به دوباره اون و کردم سکوت. شد داغ هامگونه کردم حس

 خوبه؟ حالت تو فقط. میارم برات و خرممی زود. باشه: کیانوش

 .چرخوندم رو زبونم زوربه

 .نیستم خوب نه -

 .رسونممی رو خودم زود من عزیزم، باشه باشه،: کیانوش

 بدتر داشت حالم. چسبوندم شکمم به محکم رو پاهام. کردم قطع خداحافظی بدون رو گوشی

. بشه زیاد اشکام ریزش شدت شد باعث هم همین و شده خیس زیرم کردممی حس شد،می

 رو من اینکه تصور حتی. برم حال از بیاد اون تا ترسیدممی. رسیدمی زودتر کیانوش کاش
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 شنیدم؛ رو زنگ صدای که بود گذشته چقدر دونمنمی. بود آورعذاب برام هم کنه پیدا طوریاین

 اومد، زنگ صدای دوباره. ترسیدممی ظاهرم وضع از. نداشتم شدن بلند برای توانی من ولی

 رو صداش. کنم گریه بلند درد شدت از خواستمی دلم شد،می باز زوربه چشمام. برگرده نکنه

 .شدمی ترنزدیک هرلحظه و گفتمی رو اسمم که شنیدم

 جلوی بعد ایثانیه و شده اتاق داخل که فهمیدم پا صدای از کجایی؟ پروانه پروانه،: کیانوش

 و اومد کنارم. دیدم رو نگرانش و تعجب از پر صورت و کردم بلند رو سرم. بود شوییدست

 .بود دستش سفیدرنگی نایلونی یکیسه کردم نگاه دستش به نشست پاهاش روی

 .گذاشت دستم روی رو دستش

 خوب برات نشستن اینجا گرفتم، خواستی که رو چیزی پاشو! سردی چقدرم خوبی؟: کیانوش

 .کنم کمکت بذار. نیست

 .گفتم زوربه و دادم تکون رو سرم

 .بیرون برو تو. میشم بلند خودم نه، -

 .شد بلند ولی کرد؛ نگاهم ایثانیه چند

 باشه؟ بیام، کن صدام شد بد حالت اگه راحتی، هرطور باشه،: کیانوش

 .بره بیرون شدم منتظر و دادم تکون رو سرم دوباره

 شکر رو خدا. کردم رو کارهام زوربه. شدم بلند و گرفتم دیوار به رو دستم گیجه سر همون با

 حتماً. بده لباس بهم بگم کیانوش به چطور تونستمنمی دیگه وگرنه بود نشده کثیف لباسام

 با داشت اینکه مثل شنیدم رو صداش. کردممی خیسی احساس که بود کاشی سردی خاطربه

 .ایستادم در چهارچوب توی بود بازنیمه در. زدمی حرف تلفن

 .بیای نیست الزم نه: کیانوش

- ... 

 شد عصبی کمیه صداش

. برمشمی هم بیمارستان شد الزم دیگه، هستم خودم نیست، الزم میگم محمد عه: کیانوش

 .فعالً
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 .گذاشت جیبش توی رو گوشی

 ...خو حالت پروانه: کیانوش

 .موند تمومنیمه حرفش من دیدن با برگشت

 : گفت لبخند با

 خوردی؟ چیزی. بشین بیا. اومدی عه -

 بازوم زود کیانوش رفت؛ سیاهی چشمم لحظهیه که برداشتم قدم تخت طرفبه و گفتم ای«نه»

 .بکشم دراز تخت روی کرد کمکم خودش و نخورم زمین که گرفت رو

 که بیرون بکشم رو دستم خواستم. گرفت دستش توی رو دستم و نشست کنارم جاهمون

 .گرفت ترمحکم

 .گرفت رو نبضم درهم هایاخم با

 زیاده؟ دردت: کیانوش

 .دادم تکون رو سرم فقط

 اوله؟ بار خوردنت، چاقو از بعد: کیانوش

 .کشیدم پوفی

 .شدم بستری درمانگاهش توی روز دو. شدم بیهوش و شد بد حالم. بود زندون تو قبل ماه -

 :گفت دوباره چهرش تغییر بدون

 فشارت. شدنت بیهوش از جلوگیری هم میشی، کامل چکاپ یه هم بیمارستان بریم بهتره -

 سرم بدم؛ بهت قرص تونمنمی نخوردی که هم چیزی نمونده، روت به هم رنگ کمه، خیلی

 .بهتره برات

 .نداره رو ضعف و درد این کشش بدنم دیگه که کردممی حس کنم مخالفت باهاش تونستمنمی

 لیال که هاییشال از فقط و کرد ساک و هاکیسه به نگاهی لباسام، سراغ رفت و شد بلند خودش

 .آورد برام یکی بود خریده

 .نخریده برات گرم لباس هم لیال نیست پوشیدن مناسب خودت هایلباس: کیانوش
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 هم رو ژاکت رنگ،کرم ژاکت یه با بود پوشیده سفید پیراهن یه زیرش از. درآورد رو کتش

 .انداخت دوشم روی کتش و کرد تنم رو ژاکت و کرد بلندم و گرفت رو بازوم. درآورد

 کجاست؟ جورابت: کیانوش

 نگاه رو جاهمه خودش. بودم آورده درش کجا خواب موقع دیشب دونستمنمی گردوندم چشمی

 دستام. گرفتم دستش از که کنه پام خودش شه خم خواستمی. کرد پیداش پتو زیر از و کرد

 کیانوش. دارم نگه تونستمنمی رو سبکی اون به جوراب حتی که بود سرد قدراین و لرزیدمی

 خوب دستش گرمای. کرد پام رو هاجوراب تکتک خودش و گرفت دستم از مالیمت با شد خم

 اون و آورد مسافرتی پتوی یه کمد توی از و شد بلند. دادمی سرمازده من به خوبی حس و بود

 که دونستمنمی من. بود بلد رو خونه هایسنبه سوراخ همه ماشاءاهلل. انداخت دوشم روی هم رو

 دور رو دستش بعد کرد بلندم و انداخت بازوم زیر دست. داره وجود کمد توی پتویی اصالً

 خم کمی و ایستادم که پیچید ـمرم*کـ و دل توی دردی لحظه همون ولی انداخت؛ ـمرم*کـ

 دیدم که بشه کمتر دردش بلکه تا موندم جورهمون ثانیه چند. اومد بیرون دهنم از آخی و شدم

 .هوام روی

 .میام خودم زمین بذارم کنی؟می کارچی -

 .داد رو جوابم شد،می خارج خونه از داشت که حالی در و درهمش هایاخم همون با کیانوش

 . نگو چیزی پس میری؛ حال از بمونیم دیگه کمیه هیس،: کیانوش

  

**** 

 کیانوش

 دست که بخوابونم براش رو صندلی خواستممی شدم، خم و نشوندم صندلی روی رو پروانه

 .اومد ضعیفش صدای و نشست دستم روی سردش

 .میشه بدتر دردم کشممی دراز وقتی... نکن: پروانه

 .کردم حرکت و نشستم فرمون پشت سریع و گفتم آرومی یباشه
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 سرد لحنش هم هنوز داد جواب خوردن بوق چند از بعد. گرفتم رو کیان شماره دستبه گوشی

 .بود

 بله؟: کیان

 بیمارستانی؟ کیان. سالم -

 .باشم اینجا باید رئیسم، سرم خیر باشم، کجا خواستیمی: کیان

 .پرسید مالیم لحن با و شد آروم که کشیدم پوفی

 شده؟ چی حاال: کیان

 .شد نگران لحنش

 رو سهرابی خواستممی بیمارستان میارمش دارم نیست؛ خوب حالش پروانه نیست چیزی -

 .بکنه معاینش یه کنی پیدا

 شده؟ چش مگه چی؟ برای میاری؟ رو پروانه: کیان

 فشار رو شکمش محکم دستاش با و شده جمع خودش توی کردم کناریم صندلی به نگاهی

 .هست بهوش هنوز که فهمیدم کشیدنش نفس طرز از ولی بود؛ بسته چشماش. دادمی

 داره هم قبلی سری تو بیهوشی سابقه شدید، درد با هست، ماهانش دوره نیست، چیزی -

 .کامل چکاپ یه هم بشه معاینه هم بهتره

 .منتظرم. میارم رو دیگه یکی نبود اگه. نه یا هست سهرابی ببینم هم من بیارش باشه: کیان

 دستش روی رو دستم. چرخوندم پروانه طرفبه رو سرم دوباره و کردم کوتاهی خداحافظی

 .رفتمی حال از مطمئناً موندیممی دیگه کمیه. کرد باز کمی رو چشماش که گذاشتم

 .رسیممی االن کن؛ تحمل دیگه کمیخ -

 :اومد ضعیفش صدای

 .کنهمی درد خیلی. تونمنمی دیگه -

 .دادم فشار محکم رو دستش. چکید چشمش از اشکی قطره و

 عزیزم مونده کمیه -
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 یه با نداشتم راستم دست به نیازی و بود اوتوماتیک دنده بود خوب. گرفت محکم رو دستم

 .کنم کنترل رو فرمون تونستممی هم دست

 که دیدم رو کیان. رفتم طرفشبه و شدم پیاده زود. کردم پارک رو ماشین اورژانش جلوی

 .اومد طرفمونبه و دید رو ما ایشیشه در طرفاون

 قدراون. اومد نالش صدای فقط. گرفتم ـوشم*آغـ توی و کردم ترمحکم دورش به رو پتو

 . نداشت اعتراض برای نایی دیگه که بود بد حالش

 !بدتره کردممی فکر که چیزی از وضعش: کیان

 .هست کاملش بیهوشی امکان هرلحظه آره -

 .طرفاین بیارش: کیان

 دکتر گفت بود اونجا که پرستاری به و کرد اشاره بود اتاق یه که چپ سمتبه دستش با و

 .کنن صدا رو سهرابی

 کمتر دردش کار این با کردمی فکر. کنه جمع رو پاهاش کرد سعی که خوابوندمش تخت روی

 .میشه

 .شد کاربهدست خودش و خواست پرستار از رو سرمی کیان

 بیداری؟ جانپری: کیان

 .زد روش به لبخندی کیان. کرد باز زوربه رو چشماش

 .بشه بهتر زود حالت که زنممی سرم یه بهت االن. عزیزم خوبه: کیان

 رو سرم هم کیان. شد معاینه مشغول احوالپرسی و سالم از بعد و اومد تو سهرابی و شد باز در

 با و گرفتم دستم توی رو پروانه آزاد دست و ایستادم تخت دیگه طرف منم. بزنه تا کرد آماده

 .کردم ـوازش*نـ به شروع انگشتام

 .کنی مشت رو دستت کن سعی پروانه! کنم پیدا رو رگش تونمنمی کمه، قدراین فشارش: کیان

 . کشید کار از دست هم پرستار پروانه آخ صدای با. کنه امتحان اون تا کرد اشاره پرستار به

 .کنم امتحان دستش یکی اون از بذارید. نیستش: پرستار

 .رفتم بهش ایغرهچشم
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 .زنممی خودم بده نیست الزم کردی، سوراخ رو دستش -

 . کرد نگاه بهم نافذش نگاه با ـنه*سیـبهدست کیان

 یناله که زدم رو سوزن و کردم پیدا رو رگی ثانیه چند بعد و کردم مشت رو دستش خودم

 .دونستمی خوبی به رو این هم کیان و بود عالی سرم زدن توی من کار. شنیدم رو آرومش

 و زدم کجی لبخند بود، ایستاده جورهمون که کیان به و ایستادم راست کارم شدن تموم از بعد

 .بردم باال براش رو ابروم

. شد بلند پرستار ریز و سهرابی بلند خنده صدای. دیگه بود سُرم به نیا، قُپی زیاد حاال خُبه: کیان

 .کردم سهرابی به رو و داد تکون براش رو سرم

 چطوره؟ وضعیتش دکترجان خب -

 ضعیفه، خیلی بدنش ولی بشه؛ قطع دردش تا کنند تزریق بهش که گفتم آمپول دوتا: سهرابی

 یه منم. بگیرید خون آزمایش یه سُرم این شدن تموم بعد. داده دست از هم زیادی وزن معلومه

 خودتون. بیاد آزمایش جواب تا بخوره رو اونا فعالً که نویسممی براش تقویتی داروی سری

 حد تا دردها این شدن داربچه از بعد اکثراً. کرد نمیشه زیادی کاری دردها این برای دونیدمی

 بدنش که بدم بهش داروهای کنممی سعی من. هست هم استثنا همیشه ولی میشه؛ کم زیادی

 .کنه ترراحت رو تخمدان و رحم کارکرد و کنه تقویت رو

 .کرد پرستار به رو

 .بیارید رو سونو دستگاه -

 . بشه ترراحت خیالمون تا گیریممی هم سونو یه: سهرابی

 .کردم نگاه کردمی نگاهمون باز نیمه چشمهای با که پروانه به و شدم خم بیارند رو دستگاه تا

 .کنینمی حس دردی دیگه و کنهمی اثر سُرم و آمپول دیگه کمیه -

 . کرد بسته و باز رو چشماش

 .گذاشت تنها رو ما زیاد هایتوصیه از بعد و شد بلند شد، تموم که سهرابی سونوگرافی کار

 .کرد پروانه به رو لبخند با و نشست تخت روی کیان

 عزیزم؟ شدی بهتر کمی: کیان
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 . نیومد خوشم گفتش عزیزم این از رفت، درهم ابروهام

 : گفت شدمی سفید و سرخ که حالی در پری

 .کمیه آره -

 .میشی بهتر خیلی بگذره دیگه کمیه: کیان

 .: کرد من به رو بعد

 درهمه؟ ابروهات چرا -

 .نیست چیزی هیچی -

 که شده مرگم چه بود فهمیده خودش انگار. زد بهم پوزخندی و رفت باال کیان ابروهای باراین

 .گرفت رو پروانه دست

 کنه؟می درد هاسوزن جای شد؟ چی دستت ببین آخآخ: کیان

 .خوبه زیاد، نه: پروانه

 بعدش. آزمایشگاه ببرن که گیرممی خون ازش جاهمین بیارن، رو موردنیاز وسایل بگو کیان -

 .کنممی وصل رو سرم دوباره خونه بود نیاز اگه خونه ریممی هم

 .داد رو جوابم دربیاره رو حرصم خواستمی که لبخندی با کیان

 شب خودم بمونه جاهمین شب تا بهتره. گیرممی خون ازش خودم بیارن میگم آره: کیان

 .شد بدتر حالش شاید میارمش،

 .شدیم خیره هم چشمای به ایثانیه چند

 .ترهراحت خونه تو -

 ..گفت داریایهام باشه و داد تکون برام رو سرش و کرد تکرار رو لبخندش دوباره

*** 

 که کنم ـلش*بغـ خواستم و کردم محکم دورش رو پتو اومد پایین تخت از کردم کمکش

 .کرد مخالفت

 .بیام تونممی خودم بهترم؛: پروانه
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 هم هنوز ولی بود؛ شده بهتر وضعیتش. برداشتم قدم کنارش و دادم تکون رو سرم حرفی بدون

 و زد زنگ محمد. داره درد فهمید شدمی شپیوسته هم به ابروهای از گداریگاه و داشت ضعف

 شکر رو خدا. شد منصرف پیشمون به اومدن از شد، راحت خیالش وقتی. زد حرف خودش با

 .بود چطوری االن پروانه حال نبود معلوم وگرنه داشتم پیشم رو محمد خونه یدک کلید کردممی

 هاییآمپول خاطربه. کردم تنظمیش پروانه روی به رو دریچه و کردم روشن رو ماشین بخاری

 زده هم آرامش بهش گفتمی محمد دیشب. بود بیداری و خواب توی بود شده تزریق بهش که

 .بود حالش توی رخوت این شدن شدید باعث هم همین و

 و کردمی مراقبت ازش یکی باید نبود صالح به موندنش تنها. روندم خودمون خونه طرفبه

. داد حرکت رو خودش کمی کرد باز چشم که بودیم خونه هایینزدیک. بود بهش حواسش

 .روندم باغ طرفبه رو ماشین و شد باز در زدم رو ریموت

 .اومد رو متعجبش صدای

 .باشم اینجا خوامنمی محمد، خونه ببر رو من میری؟ داری کجا -

 .گفتم سردیخون با و کردم پارک رو ماشین

 داری که هم وضعیتت این با. برسه خوراکت و خورد به باید یکی نیست، خوب موندنت تنها -

 .رسهمی دیگه کمیه دادم خبر هم لیال به. باشیم مراقب بیشتر باید

 .شد بلندتر صداش و شد عصبی

 خودم یا محمد خونه ببر رو من یا. خوادنمی دلم. فهمیمی باشم، اینجا خوامنمی میگم: پروانه

 .میرم

 :کشیدم نفسی

. بشه بهتر حالت کامل تا مونیمی جاهمین برمتنمی جایی من. نکن محمدمحمد قدراین -

 .کنم ـلت*بغـ بیام نمیشی پیاده اگه. بری جایی نمیدم هم اجازه

 .شد بدتر عصبانیتش

 .ندارم تو اجازه به نیاز من ندی، اجازه که هستی کی کردی فکر تو -
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 درونم کِرم. نبود بد کردنش اذیت کمیه ولی بگم؛ رو این خواستمنمی شدم، خم طرفشبه کمی

 .بود شده فعال

 شرع و قانون رو این. نداری رو کاری هیچ انجام حق من اجازه بدون توئم و توئم شوهر من -

 .میگه

 .بستش دوباره چیزی گفتن بدون ولی بگه؛ چیزی کرد باز رو دهنش. کرد نگاه بهم متعجب

 . رفت باال هاپله از و بستش محکم و شد پیاده و کرد باز رو در

  

*** 

 پروانه

 نشونش خونده کور. مونممی پیشش بازم آورده سرم که بالیی همهاین با کرده فکر لعنتی

 .میدم

 اومدید؟ کی خوبید؟ جان،خانم سالم عه -

 .برگشتم طرفشبه اجبار به و ایستادم ریحانه صدای با

 احترام براشون. رسید هم خونه خدمه یکی اون خانم منیر که کردم باهاش احوالپرسی سالم

 ریحانه که برم باال به خواستم و کردم وبشخوش باهاشون ایدقیقه پنج بودم قائل زیادی

 .نه یا بیاره برام خورممی چیزی پرسید

 .میرم و کنممی جمع رو وسایلم سرییه مونم،نمی زیاد جانریحانه نه -

 .شد ناراحت دوشون هر چهره

 .برگشتید تازه که شما آخه؟ کجا: منیر

 .اومد کیانوش صدای که بدم رو جوابش خواستم

 .رسید کنارمون به جیببهدست کیانوش

 کمیه بفرست رو رجب. کنید آماده مقوی غذای یه ناهار برای هم شما. نمیرن جایی ایشون -

 .بخورن خانم ببرید کنید آمادش و بخره تازه ـگر*جیـ

 :گفت و زد بهم نمادندون لبخند یه بعد
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 .شده ضعیف خیلی مدت این. بشه تقویت باید -

 از که نداشتم رو این توان. رفتم آسانسور طرفبه بهش توجهبی و رفتم بهش ایغرهچشم

 .اومدمی سراغم گاهی درددل و لرزیدمی زانوهام هنوز. برم باال هاپله

 همون روی. ننداختم دوروبرم به نگاهی اصالً. رفتم کمد طرفبه سریع رسیدیم که اتاق به

 یقه پلیور یه هم بلوز روی. پوشیدم داره، نگهم گرم که کلفت شلوار یه داشتم که شلواری

. دارهنمی نگهم گرم کردممی حس پوشیدممی هرچی و بود سردم. کردم تنم شل اسکی

 بزرگ برام هالباس. انداختم تخت روی و پشمی شال یه با کردم جدا هم رو پالتوم ترینگرم

 تا برداشتم هم رو بزرگم هایکیف از یکی. کردممی سر همینا با باید نبود ایچاره فعالً ولی بود؛

 هاکتاب از یکی الی هم پول کمی کنم فکر. بردارم خودم برای لباس و پرت و خرت تا چند

 کیف کردم پیدا تومنی پنجاه دوتا باالخره تا گشتم رو تحریر میز روی هایکتاب چندتا. داشتم

 بانکی کارت برداشتم هم رو اونا بود تومنی هزارپنج اسکناس چندتا توش کردم، پیدا رو دستیم

 تا کردم نگاه دوروبرم به. بود شده مسدود رفتنم از قبل چون خورد؛نمی دردمبه که بود هم

 ترراحت تا کردممی پیداش کاش. نبود ازش اثری اما کنم؛ پیدا رو موبایلم گوشی شاید

 گرفتم تماس مامان با محمد خونه تلفن طریق از دیروز. باشم ارتباط در مخانواده با تونستممی

 دادم و خرابه گوشیم ولی تهران؛ برگشتم که گفتم و زد حرف کمی خواهرام و خودش با و

 باز در که بردارم مونده چیزی اگه که چرخیدممی خودم دور به داشتم طورهمون. کنند تعمیرش

 .اومد داخل لیال همراه به کیانوش و شد

. شد گرمنظاره و ایستاد ـنه*سیـبهدست کیانوش اما شد؛ متعجب دستم وسایل دیدن از لیال

 از آخی و دادم فشارش و گذاشتم دلم روی رو دستم ناخودآگاه که پیچید تنم توی دوباره دردی

 .اومد بیرون لبام بین

 .گرفت رو بازوم و اومد طرفمبه لیال

 روی بشین بیا. کنی استراحت باید نداری چهره به رنگ کنی؟می کارچی داری حالت این با: لیال

 .تخت

 .کردم متوقفش



 

 

178 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 .محمد خونه برگردم خواممی باشم، اینجا خوادنمی دلم نه -

 .کرد کیانوش به تندوتیزی نگاه که دیدم

 : گفت مالیمت با دوباره لیال

 خیالمون بذار کن استراحت کمیه بعد، کن صبر روز دو ولی برو؛ نیستی راحت اینجا اگه باشه -

 .بشه راحت سالمتیت از

 .کرد لرزیدن به شروع بدتر هامزانوم و شد شروع دستام لرزش

 .خوامنمی... نه... نه -

 .بذاره تنها رو ما کمیه که گفت لیال به و اومد طرفمبه و داد بیرون نفسی کیانوش

 بیرون به و شد ساکت کیانوش برنده نگاه با ولی بگه؛ چیزی خواست و کرد پااون و پااین لیال

 .رفت

 .اومد طرفمبه دستش

 .لرزیمی داری بشین بیا -

 :رفت باال صدام

 .برم خواممی بشینم، خوامنمی نزن، دست من به -

 همچین سر زودی این به نبودم آدمی من کردم تعجب خودم ضعف از. شد سرازیر اشکام

 .کنم گریه مسائلی

 دلم اما داشتم؛ دوست رو سردم پوست روی دستاش گرمی کرد صورتم قاب رو دستاش

 .بد خیلی بود کرده بد من با کیانوش. کنم عادت گرمی این به خواستنمی

 راحت وضعت از خیالم که وقتی تا الاقل بری، اینجا از تو ذارمنمی من پروانه ببین: کیانوش

 .بشه

 .رفت باال صدام

 بدبخت، و مفلس زن یه لعنتی، انداختی روز چه به رو من ببین تویی، وضعم این وبانیباعث -

 .میاد بدم خودم به کردن نگاه از خودم حتی
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 این وبانیباعث من دارم قبول. هیس -: کرد زمزمه و شد بیشتر صورتم روی دستاش فشار

 .کنم درست رو وضع این خودمم بذار پس هستم؛ حالت

 دستاش فشار با و آوردم باال رو دستام. کن ولم خوام،نمی تو از هیچی من خوام،نمی من نه -

 .کردم جدا هامگونه روی از رو

 ـل*بغـ رو بازوهام و افتادم زمین روی جاهمون نداشتم رو ایستادن سروپا توانایی دیگه

 .گرفتم

 .نشست من با اونم

 هم دیروز اگه. بگیری رو جلوم تونینمی هم تو و کنممی برات باشه الزم کاری هر من: کیانوش

 تا داری مراقب به نیاز تو. کنی خلوت محمد با کمیه خواستممی. بمونی محمد خونه گذاشتم

 جاهمین پس کنم؛ مراقبت ازت و کنم کمکت اینه من وظیفه و بشه سروپا جسمت الاقل

 .باش کنیگوش حرف دختر پس. کنممی قفل روت رو در باشه الزم اگه حتی مونی،می

 . بمونم بسته جای یه تو بازم خواستنمی دلم. لرزیدم کنه قفل بروم رو در اینکه تصور از

 داروهات بعدش تا بخوری بیارن چیزی یه بگم تا بکش دراز تخت روی پاشو هم حاال: کیانوش

 تا رو پتو و خوابوند تخت روی و کرد بلندم و انداخت بازوم زیر دست خودش. کنی مصرف رو

 من ضعف نقطه از اون نداشتم باهاش جنگ برای توانی هیچ دیگه. کشید باال گردنم باالی

 برداشت، سرم روی از رو شال و شد خم. بود داده شکست دوباره رو من و بود کرده استفاده

 .زد موهام روی به آرومی ـوسه*بـ

 .بیارم رو داروهات میرم: کیانوش

 :گفتم ضعیف صدای با رسید که در کنار

 . نکن قفل رو در -

 هاییچشم با و ایستاد سرجاش که کیانوش به برسه چه سوخت خودم برای دلم خودمم حتی

 .شنیدم رو بخشش آرام صدای و. کرد نگاهم کردمی نفوذ بهم که

 .عزیزم کنمنمی قفل: کیانوش
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 دست بهم خفگی احساس شدمی باعث هم همین و بود بسته در به چشمم نداشتم قرار و آروم

 .بده

 بلند برای نایی که بود شده سست قدراین پام و دست اما بذارم؛ باز رو در شم بلند خواستممی

 با. شدمی زیاد داشت باز ـمرم*کـ و دل درد. اومدمی اتاق توی کسی کاش. نداشتم شدن

 در این از زودتر یکی کاش. بودم کرده عرق ولی بود؛ گردنم باالی تا پتو و بود سردم اینکه

 داخل دستش توی سینی یه با لیال و شد باز در. شنید رو صدام خدا باراین و شدمی وارد لعنتی

 .اومد

 .نشست کنارم لبخند با

 گوش حرفش به من ولی نیارمش؛ که زد غر هی کیانوش کاکائو، با آوردم چایی برات بیا: لیال

 نه؟ مگه چسبه،می چایی چیزهمه از بیشتر االن. نکردم

 تکون ییدٔ  تا معنای به رو سرم فقط و نشد اما بزنم؛ خندانش چهره به لبخندی کردم سعی

 .دادم

. شیممی دچارش ماه هر هازن ما که مصیبتی چه این دونمنمی من شی؟ بلند کنم کمکت: لیال

 چی برای آخه. کنیممی تحمل درد همه این و درمیاد جونمون ماه هر انصافیهبی خدابه

 .اَه. دیگه بیاد درد بدون خب. فهممنمی

 .هست مفید و خوب خودتون سالمتی برای نزن، غر قدراین: کیانوش

 .اومد کنارمون به اولیه هایکمک جعبه و داروها کیسه با کیانوش

 : انداخت پیشونیش به چینی لیال

 بدی؟ تز راحت قدراین تونستیمی کردیدمی تحمل هی رو درد این هم خودتون اگه ایش، -

 : گفت لبخند با کیانوش

 اگه که بگیرم رو فشارش خواممی شو، بلند هم حاال. نشدیم دچارش ما که شکر رو خدا حاال -

 .بزنم بهش دیگه سرم یه باشه الزم

 و کردم سرما احساس باز که آورد ترپایین کمیه رو پتو کیانوش. کردند عوض رو جاشون

 .موند بیرون چپم بازوی فقط و انداخت روم دوباره رو پتو و شد متوجه رو این هم کیانوش
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 .گذاشت زمین روی فشارسنج. درآورد گوشش از رو گوشی

 چاییت پاشو. کنیمی سرما احساس قدراین هم همین خاطربه کمه فشارت هم هنوزم: کیانوش

 .بزنم برات هم ویتامین آمپول یه خواممی. کنم وصل رو سرم تا بخور رو

 شکالت ایتکه دادمی خوبی حس بهم گرماش گرفتم دستم توی رو چاییم لیوان و نشستم

 .خوردم رو چاییم از ایجرعه و گذاشتم دهنم توی

 بیرون که زدمی حرف گوشیش با داشت لیال. گذاشت دراور روی رو وسایل و شد تموم کارش

 .رفت

 : گفت کردمی تنظیم رو سرم درجه که طورهمون کیانوش

 کن سعی. نیست خوب برات بزنم؛ مسکن بهت دیگه نمیشه ولی داری؛ درد هنوز دونممی -

 .کنممی بیدارت ناهار برای بخوابی کمیه

 تنهایی از. ترسیدممی ولی اومد؛می خوابم. گفتمنمی چیزی و بودم کرده سکوت مدت این همه

 رو زندان خواب اینکه از ترسیدم،می دیدن خواب از. ترسیدممی شده بسته در از ترسیدم،می

 .ترسیدممی ببینم

 :گفتم اومد،می بیرون دهنم از که صدایی ترینآروم با

 .بمونه بذارید باز رو اتاق در بیرون ریدمی وقتی -

 با و زد کنار رو صورتم روی شده ریخته موهای اومد باال دستش. شد خیره بهم ایثانیه چند

 .کرد ـوازش*نـ رو جاهمون انگشتش

 ریحانه و منیر هستن، هابچه هستم، من نترس، چیزی از امنیتی، در اینجا عزیزدلم: کیانوش

 با هم حاال. کنممی محافظت ازت من. بیفته برات اتفاقی ذارمنمی دیگه. امنه جات اینجا. هستن

 .مونممی جاهمین من بخواب، راحت خیال

 .گرفت دربر رو من خواب کی دونمنمی و شد بسته چشمام آخرش جمله با

 و بودند ایستاده سرم باال لیال و محمد. کردم باز چشم کرد،می صدا رو اسمم هی که صدایی با

 .کردندمی نگاه بهم لبخند با

 .گرسنگی از مُردیم خوابیدی، ساعته سه دیگه شو بلند خبرته چه: لیال
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 . بخوابم خواممی میاد خوابم نیستم گرسنه کنید ولم -

 .شد بلند محمد خنده صدای که کشیدم سرم روی رو پتو و

 .خوابیمی میای دوباره بعد. بخوری غذا باید خانم تنبل پاشو: محمد

 .رفت درهم چهرم. ندارم سرم روسری اصالً من شدم متوجه که کشید سرم روی از رو پتو و

 .نیست سرم روسری بینینمی نیا، اتاقم توی جوریهمین گفتم هزاربار -

 روی شال یه سریع لیال که کنم پیدا چیزی یه تا کردم نگاه دوروبر به. شد بلندتر محمد خنده

 .انداخت سرم

 هی داری شده، بهتر حالت اینکه مثل. ببینم پاشو داری، خوشگلی موهای خیلی اینکه نه: محمد

 .زنیمی غر

 .نشستم زوربه

 بخوابم بذارید برهمی خوابم زوربه من. میرمنمی گرسنگی از نترسید آخه؟ کنیدمی بیدارم چرا -

 .خب

 .بگیره خوابت دوباره تا خونممی الالیی برات میام خودم نترس: محمد

 .اومد کیانوش آلوداخم صدای

. بزن صورت و سر به آبی یه شو بلند. بخوابی تونیمی دوباره خوابیدی، که طورهمین: کیانوش

 .بخوریم ناهار پایین بیا بعد

 آلوداخم صداش مثل هم صورتش. دیدم در چهارچوب توی رو کیانوش من و رفت کنار محمد

 طرفبه و شدم بلند همشون رفتن با. برن بیرون اتاق از تا کرد لیال و محمد به اشاره. بود

 به و شستم گرم آب با رو صورتم و دست کارم دادن انجام از بعد. رفتم اتاق توی شوییدست

 .شدم روونه پایین

*** 

 رو حولم و کردم آماده رو هاملباس. کثیفم خیلی کردممی حس. بگیرم دوش خواستمی دلم

 که بشم حموم داخل که برگشتم درآوردم رو هاملباس و گذاشتم حموم رختکن توی و برداشتم
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 با و شدند ظاهر جلوم کردممی فرار ازشون همیشه که کسایی و کرد تغییر جاهمه دیدم

 . شدند خیره بهم زشت لبخندهای

 گیرت تونمنمی داری اسکورت همیشه چون کردی فکر کوچولو، خانم افتادی تله تو آخر: شراره

 . بیارم

 دختر دوتا به. هستی ما با و تنهایی حاال ببین.[ افتاد تنم به لرزه که خندید زشت صدای با]

 قدراین قلبم ضربان. کردنمی نگاهم داشتن باز هاییدهن و هاچشم با که کردم نگاه کنارش

 روی و آوردند جلو رو هاشوندست دخترا. کنممی سکته دارم کردممی فکر که بود رفته باال

 .کشیدند هابازوم

 .داری نرمی پوست چه جون -

 .هست سفید هم چقدر -

 ...شود چه آخ -

 خودم دور و بیارم باال خواستم رو دستام. هست دیوار دیدم که گذاشتم عقب به قدمی

. بودم شده الل انگار. اومدنمی در ازم صدایی هیچ. گرفتن رو دستم دو هر که کنم ـقه*حلـ

 با و اومد جلو شراره. گرفتند ترمحکم که دادممی حرکت رو دستام و کردممی نگاه ترس با فقط

 حدقه از هایچشم با فقط من که شکمم روی تا کرد حرکت به شروع صورتم روی از انگشتش

 من. اومدنمی بیرون صدایی بزنم؛ جیغ کردممی باز رو دهنم چقدر هر. کردم نگاهش دراومده

 گفت که شراره صدای با و گرفتنم که شد خم و نکرد تحمل دیگه زانوهام بودم شده الل واقعاً

 .نشست تنم روی تاشونسه هر هایدست و انداختنم تخت روی اینجا بیارینش

**** 

 کیانوش

 و کردم باز دیگه کمی رو در. بود خواب هنوز بردم داخل رو سَرم. زدم بازنیمه در به آرومی تقه

 گفتمی محمد. بود کرده ناراحت رو هممون بود بسته جای بابت از که ترسش این. شدم وارد

 رو من نزد رفتن از حرفی دیگه و داد نشون من تهدید موقع که العملیعکس ولی میشه؛ خوب

 هم هنوز رنگش. بود شام موقع شدمی بیدار باید دیگه نشستم کنارش. کردمی نگران بیشتر
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 چپم دست. بود سرد شدتبه کردم تعجب که کشیدم شگونه به آرومی به رو دستم. بود پریده

 .کردم صداش آروم. نبود خوبی نشونه این و بود سرد اونم گذاشتم دستش روی رو

 نمیشی؟ بیدار شامه، وقت جانپروانه... پروانه -

 شدم خم روش کمی و بلند کنارش از. نشد باز چشماش ولی داد؛ تکونی ناگهانی رو سرش

 .کشیدم بازوش روی آروم رو دستم

 .بخوری شام باید عزیزم شو بلند پروانه -

 پروانه ولی بستم؛ درد از رو چشمام. کرد برخورد صورتم با شدتبه که پرید جاش از ناگهان

 حال توی. کنم مهارش دستام با کردم سعی. زدمی مـنه*سیـ به هاشمشت با مدام داشت

 تونهنمی که انگار اومد،می بیرون نامفهمونی اصوات و شدمی بسته و باز دهنش. نبودم خودش

 کردم سعی و نده خراش رو صورتم و سر قدراین دیگه که گرفتم رو دستاش. بزنه حرف

 .بیاد بیرون کابوس این از تا بزنم صداش

 . کیانوش منم پری. دیدیمی خواب داشتی. کیانوش منم، ببین پروانه -

 ضربه مرتب پاهاش با. کنه خارج دستام حصار از رو دستاش کردمی سعی. کردنمی اثری هیچ

 بودم امیدوار کردم صدا رو محمد بلندی صدای با و گرفتم ـوشم*آغـ توی قدرتم همه با. زدمی

 .کنم آروم رو پروانه کردم سعی دوباره و بودند پایین طبقه چون بشنونه؛

 منم. امنه جات من پیش تو و ایمخونه تو ما. عزیزم دیدی خواب تو. کیانوش منم ببین پروانه -

 .کیانوش

 .کرد شروع دوباره کیان و لیال محمد، شده چی صدای با که شد آروم حرکاتش از کمی

 .افتاد سروصورتم جون به ناخوناش با دوباره و شد پرت حواسم لحظه یه

 .بیار بخشآرام یه محمد. باش آروم باش، آروم باش، آروم عزیزم هیس -

 آروم رو موهاش. بود شده قرمز کامل چشماش. زدمی نفسنفس شدتبه ولی بود؛ شده آروم

 .کردم نجوا گوشش کنار چسبوندممی مـنه*سیـ به رو سرش که طورهمون و کشیدم دست

 و. ]میدم قول کنه، اذیتت کسی ذارمنمی. نترس چیزی از. پیشتم من. شد تموم عزیزدلم -

 .پیشتم من. هستم من عشقم[ زدم لب ترآروم
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 که انگار. نیومد ازش صدایی بازم ولی بگه؛ چیزی کرد باز رو دهنش. کرد بلند رو سرش کمی

 .بشه مطمئن خواستمی

 . باشم پیشت همیشه میدم قول -

 رو شگونه و جدا رو شگونه به شده چسبیده موهای دستم یه با. زدم روش به لبخندی آروم و

 .کردم ـوازش*نـ چندبار

 روی رو پروانه و نشستم تخت روی حالت همون توی. رسید دستش توی سرنگ یه با محمد

 کرد سعی رو دستاش و چسبوند مـنه*سیـ به رو سرش دید رو محمد وقتی. نشوندم پاهام

 .کردم جدا رو دستاش از یکی آرومی به. کنه جمع خودش توی

 باشه؟ بزنی، حرف بتونی و بشه بهتر حالت تا زنهمی آمپول یه محمد عزیزم، نیست چیزی -

 . میدم قول. مونممی جاهمین. پیشتم منم

 .بکنه رو کارش که کردم محمد به اشاره

 پوستش روی رو الکی پنبه و زد باال رو آستینش. کرد باز زور کمی با رو پروانه شده تای بازوی

 داشتم نگه و کردم صاف رو بازوش دستم یه با. شد پروانه بیشتر شدگیجمع باعث که کشید

 .بزنه رو سرنگ بتونه تا

 به تیکه و کشیدم عقب رو خودم کمی. کشیدم پایین رو آستینش خودم شد تموم که کارش

 چنگش توی رو تیشرتم محکم و پیچید دورم به رو دستش دو هر پروانه. دادم تخت پشتی

 .بخوابه بتونه ترراحت تا کشیدمش کنارم و کردم جاشجابه کمی پام روی از. گرفت

 دم کیان ـل*بغـ توی لیال. نشست تخت پایین جاهمون و کشید دومون هر روی رو، پتو محمد

 و بود موهاش روی دستم. کردمی نگاه بهمون بهت با کیان و ریختمی اشک داشت در

 بخوابه اینکه از کنممی فکر. کردمی بسته و باز هی رو چشماش. کردمی ـوازشش*نـ

 آروم. کردمی نگاه بهمون شدهگره هایدست با محمد. گذشت سکوت به دقایقی. ترسیدمی

 :پرسید

 شد؟ جوریاین چطور: محمد

 .کردم درست کمی رو ریختمهم به موهای آزادم دست با
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 و دست و پرید که کردم صداش. سرده خیلی بدنش دیدم کنم بیدارش که اومدم. دونمنمی -

 .شدمی بسته و باز دهنش فقط اما بزنه؛ حرف کردمی سعی. درنیومد صداش ولی زد؛ پا

 .نشست آرایش میز صندلی روی و کرد جدا خودش از رو لیال کیان

 خونه ذاشتیمی اینجا؟ آوردیش آخه چرا تو:[ داد ادامه عصبی. ]دیگه دیدهمی خواب حتماً: کیان

 .باشیم کنارش ماها نداره دوست بینینمی. موندمی محمد

 می خواب با داره هنوز بود معلوم. خورد تکونی ـلم*بغـ توی پروانه کیان بلند کمی صدای با

 .داره نگه باز رو چشماش تونستنمی که بود گذاشته اثر روش آمپول. جنگه

 یا برسه بهش باشه یکی باید. بود بد خیلی حالش. ندیدش خونه توی صبح تو. ترآروم کمیه -

 چی؟ افتادمی تنهایش توی اتفاق این اگه چی؟ شدمی بیهوش اگه نه؟

 :گفت نشستمی زمین روی که طورهمون لیال

 که ظهر. شدیم غافل ازش ما کنه فکر نباید باشه، خودمون پیش پروانه دارم دوست من: لیال

 شد؟ طوراین یهو چطور بود خوب حالش

 .شد خم کمی و گذاشت پاهاش روی رو بازوهاش کرد باز رو دستاش گره محمد

 بخند بگو لحظهیه بینیمی داره نواسان حاالتش. نیست خوب روانیش روحی حال: محمد

 .بشه کار روش باید. میشه عصبی یا کنهمی گریه بعدش کنه،می

 :گفت و کرد من به رو بعد

 بهش و کنی آرومش تونستی. داره اعتماد بهت هنوز آوردی سرش که بالیی همه با: محمد

 .بره دست از اعتماد این دیگه نذار پس چسبیده؛ بهت طوریاین که بدی امنیت حس

 .کردم بسته و باز باشه نشانه به رو چشمام

 .شد بلند جاش از کیان

 . نکنه اذیتش صدا تا بریم پاشید خوابید اینکه مثل: کیان

 تخت به باز. شد محکم دستاش گره دوباره کنم جدا مـنه*سیـ از رو سرش خواستم که همین

 .نخوردم تکون و دادم تکیه

 .مونممی اینجا من برید شماها -
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 نیستی؟ گرسنه: لیال

 .رفت درهم قیافم

 .نیست ایچاره ولی هستم؛ اتفاقا چرا -

 .بخوری جاهمین میارم چیزی یه: لیال

 .زدم بهش تشکر نشانه به لبخندی

 :گفت نیشخند یه با و اومد جلوتر کیان

 .دراومده گردنت و صورت خجالت از هم بدجور: کیان

 .سوزهمی هم خیلی آره، اوف -

 .میارم پماد برات:  کیان

 .دادم تکون براش سفٔ  تا نشونه به رو سرم فقط که رفت هم ایغرهچشم

 محمد؟ -

 جانم؟: محمد

 ...نزدنش حرف این میگم -

 .بدم رو حرفم ادامه نذاشت محمد

 .نباش نگران. میشه بهتر خیلی حالش فردا. میشه برطرف که شوکه یه. نیست چیزی: محمد

 .نذارم تنهاش تا بود چسبیده بهم بچه یه مثل که ایپروانه و موندم من و رفتند بیرون همشون

 بخشآرامش اینکه با کردمی حرکت هم پروانه حرکتم هر با. گذاشتم دراور روی رو آب لیوان

 دراز منم تا دادم سر رو خودم کمی. بود هم هنوز هوشیاریش ولی بود؛ شده تزریق بهش قوی

 و مـنه*سیـ بین و کردم جاجابه کمی رو سرش. شدمی حسبی داشت راستم بازوی. بکشم

 مندعالقه بهش من. ریختمی هم به رو ذهنم معادالت همه داشت زن این. گذاشتم مشونه

 توی. نبود داشتم آیدا به که حسی شبیه داشتم بهش که حسی. نبود انکار قابل این و بودم شده

. کردم فراموشش زود که همینه خاطربه شاید و بود کرده جذبم که بود ظاهرش چیز اولین آیدا

 شده من جدایشون باعث که داشتم وجدانعذاب همیشه اون برای. بود جدا هم نیوشا حساب

 .کرد بد خیلی باهام بعدش اینکه با. کنممی فکر بهش هنوزم که همینه خاطربه و بودم
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 لبخند یه ناخودآگاه کنهمی نگاه پروانه یه به آدم وقتی خوب، حس از پر. بود اسمش مثل پروانه

 همیشه و بندازه شیشه یه توی یا بگیره دستش توی خوادمی دلش. گیرهمی شکل لبش روی

 .داره نگهش خودش پیش

 خواستمی دلم. کنم دورش خودم از خواستنمی دلم. بود همین دقیقاً من برای پروانه حاال

 خودم. کنم آرومش خودم. کنم ـلش*بغـ بتونم خوادمی دلم هروقت. باشه کنارم همیشه

 بدم باهاش کیان صمیمت از. اومدمی بدم پروانه به محمد نزدیکی از حتی. بزنم حرف باهاش

 .خوانمی رو پروانه خواهرانه محمد و کیان دونستممی که حالی در. اومدمی

 .آورد تو رو سرش کیان. اومدم بیرون فکر از خورد در به که آرومی یتقه با

 هست؟ اجازه: کیان

 .بیاد گفتم آرومیبه

 کیان. کرد آرومی ناله. حساسه پوشش روی دونستممی. کشیدم پروانه روی بیشتر رو پتو

 :گفت آروم صدای با و نشست تخت کنار و آورد رو اتاق تو موجود میز صندلی

 .آوردم پماد برات: کیان

 .داد نشونم و گرفت باالتر کمی رو دستش

 .میده نشون واکنش کنممی حرکت زنم؛می بعداً. میز روی بذار -

 :گفت خنده با کیان

 .هاشده خوشانتخوش -

 .رفتم بهش ایغرهچشم

 .بود خوشانمخوش بیشتر بودیم بهتری حالت توی اگه -

 .درمیاره رو پدرت بیاد، خودش به فردا. غنیمته همینم حاال: کیان

 .کشیدم پرصدایی نفس

 !نه؟ شدی، دچارش: کیان

 .زیاد خیلی خوامشمی. کنم توصیفش تونمنمی که چیزیه یه بهش حسم -

 .زد روم به لبخندی کیان
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 وجودبه مطمئناً که مشکالتی هست؟ بینتون که عقدی عرشیا؟ کنی؟ کارچی خوایمی: کیان

 .کنهمی قاتی شدید بفهمه رو عرشیا قضیه میاد؟

. میارم کم دارم. بکنم باید کارچی دونمنمی. دونمنمی هیچی. بشنوه داره امکان هیس، -

 .مخسته

 .خدا به توکل. میشه درست چیزهمه باالخره: کیان

 .مهمه اینش جوری،چه ولی میشه؛ درست آره -

 .شد بلند صندلی روی از کیان

. نداشتیم وحسابیدرست خواب کدوممون هیچ که مدت این. بخواب بگیر هم تو برم من: کیان

 خیربه شبت. بده آرامش کمیه دوتون هر به االن الاقل

 .زدم بهش لبخندی

 .[کرد تکرار رو لبخندش. ]نذاشتی تنهام اینکه خاطربه ممنونم، -

 .لطفاً کن خاموش هم چراغ و کن روشن رو کوب دیوار کیان -

 .رفت و بست رو اتاق در چراغ کردن خاموش از بعد و گفت ایباشه

 و پیچیدم دورش رو دستم دو هر. زدم پیشیونش به ایـوسـه*بـ. برگشتم پروانه طرفبه منم

 .بخوابم بتونم چیزی به کردن فکر بدون کردم سعی

 همون دقیقاً. شدم بیدار کردم حس که زیادی گرمای از که بودم خوابیده بود چقدر دونمنمی

 کردم بلند رو دستم. بود خوابیده آروم ظاهراً. کردم پروانه به نگاهی. بودیم خوابیدیم، که حالتی

 رو راستم دست. بود کرده عرق شدتبه ولی بود؛ طبیعی گرماش گذاشتم پیشونیش روی به و

 جدا آرومی به بود من روی که هم رو خودش دست. خورد تکون که آوردم بیرون گردنش زیر از

 .کرد باز کمی رو چشماش که کردم

 تونیمی ترراحت طوریاین کنی عوض رو بلوزت بهتره کردی عرق. نیست چیزی هیش -

 .بپوشی رو اون که بیارم بلوز یه برات بذار. بخوابی

 :گفت شنیدم زوربه که آرومی خیلی صدای با

 .نرو جایی. بخوابم خواممی خوادنمی: پروانه
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 .همین میارم بلوز یه کمد از فقط. جامهمین نمیرم جایی من عزیزم، -

 خنک بلوز یه کمد توی از تاریکی اون توی کردم سعی و شدم بلند سریع. کردم جدا رو دستش

 همین. داشت هم آستین ظاهراً. کردم پیدا بود نازک پارچش جنس که بلوز یه باالخره. کنم پیدا

 .بود خوب

 .کرد بازنیمه دوباره رو چشماش. کردم صداش آروم. بود خواب. نشستم تخت روی

 .کنم عوض رو هاتلباس بتونم تا شو بلند کمیه جانپری-

 .بست رو چشماش دوباره و خوامنمی گفت تخسی با

 .کردم بلندش و بردم بازوش زیر دست خودم و زدم زدنش حرف لحن این به لبخندی

 .بخوابم بذار دیگه خوامنمی اَه: پروانه

 .بابا خبره چه. پوشیده هم چقدر ببین. دربیارم اینو باال ببر رو دستات. نزن غر -

 بدنش پوست با هوا برخورد با. آوردم در اونم. بود هم دیگه بلوز یه زیرش درآوردم رو پلیور

 .کرد جمع رو خودش

 .سردمه: پروانه

 آها. ببندم رو هاشدکمه بذار. آفرین. اینجا از کن رد رو دستت. میشی خوب بپوشی اینو االن -

 من ذاشتمی عمراً وگرنه نبود؛ خودش توی اصالً. کشید دراز فوری. بخواب بگیر شد حاال

 . کنم عوض رو لباسش جوراین

 پوشیدی؟ دوتا هم شلوار -

 .دونمنمی هوم،: پروانه

 .بود یدونه نه. کردم بلند کمیه رو شلوارش ـمر*کـ

 .بپوشونم شلوارک دربیارم اینم گرمته اگه ولی هست؛ یدونه -

 .بست رو بازشنیمه چشمای دوباره و گفت اینه آلودخواب صدای با

 .بود شده نگران. کرد باز رو چشماش که کشیدم روش رو پتو

 بری؟ خوایمی: پروانه

 .کردم نگاه خمارش چشمای به ایثانیه چند
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 .خوابممی پیشت جام،همین منم. عزیزم نه -

 حضور از که آرامشی با و کشیدمش ـلم*بغـ توی قبل مثل دوباره و کشیدم دراز خودمم

 .خوابیدیم گرفتیم،می همدیگه

**** 

 پروانه

 خوابیده آرامش با صورت ثابتِ چشمم ثانیه چند. کردم باز رو چشمام پونه هایصدازدن با

 صدام چطور پس بود؛ نمُرده پونه مگه. نبودم مکانم و جا متوجه. بودم منگ و گیج. بود برومرو

 ـوشش*آغـ در سخت که محکمی هایدست حصار از تا دادم حرکت رو خودم کمی! کرد

 بودم؛ دیده خواب. کردمی صدام مدام که بود گوشم تو هنوز پونه صدای. کنم رها بود، گرفته

 داشت سالگردشون. گرفتم محکم دستام با رو سَرم. صدا همون جز نبود یادم هیچی ولی

 بودم، نرفته سرمزارشون دیگه چهلمشون از بعد سال یه این همه توی من و شدمی نزدیک

 یه توی اونا اینکه تصور. نمیاره طاقت قلبم برم اگه کردممی حس. برم نداشتم رو دلش یعنی

 .بردمی جنون مرز تا رو من هستن، تنگ و تاریک و سرد جای

 .نشست بازوم روی دستی

 شده؟ چیزی پروانه: کیانوش

 .نزدم حرفی

 کنه؟می درد سرت گرفتی؟ رو سرت چرا: کیانوش

 .نشست دستم روی دستش

 دیدنشون به که ناراحتن دستم از کنیمی فکر. نرفتم هامبچه قبر سر سال یه من کیانوش -

 ای. نمونده ازشون هیچی دیگه وای. ببینمشون برم ندارم طاقت که نیست خودم دست نرفتم؟

 ...خدا

 نگاهم سردرگمی با و خوردنمی تکون بود، شده خشک دستم روی جورهمون کیانوش دست

 .کردم بهش رو. سُرخورد اونم دستم که آوردم پایین رو دستام. کردمی

 نه؟ هستم بدی مادر من -
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 .نشست چشماش توی عجیبی غم یه

 هاتبچه خاطربه که تویی نه نخوادش، بعد بیاره دنیا به رو شبچه که که اونیه بد مادر: کیانوش

 .نشن بزرگ خانواده بدون تا موندی مشکالت همه با

 یاد هام،گریه یاد ها،نخوابیدن شب اون همه یاد افتادم، کردممی بحث سعید با که روزهایی یاد

 سرشون باال. دمزمی سر هابچه به و بردنمی خوابم عصبی دردهای و فشار از که هاییشب

 و بردارم رو تیغ حموم برم گفتممی گاهی. بکنم باید کارچی کردممی فکر خودم با و نشستممی

 ترسیدممی بگیره، رو من جای بود قرار که نامادری از ترسیدم،می بعدش کنم؛ تموم رو زندگیم

 .کنه اذیت رو هامبچه

 عذابم آوردلهره روزهای اون یاد. کردم حس رو شوریش لبم، روی تا اومد و خورد سُر اشکام

 .دادم تکون رو سرم زنم؟می گول رو خودم دارم یا کردم فدا رو خودم واقعاً من. دادمی

 دارم االن ولی مُردم؛مُی اونا دوری از باید االن بودم خوبی مادر اگه. هستم بدی مادر من نه -

 .بَدم خیلی من. کنممی زندگی اونا بدون

 رو الزمم هایلباس و وسایل رفتم کمد طرفبه و شدم بلند. زد صدا رو اسمم متعجب کیانوش

 .رفتم اتاق توی سرویس طرفبه و برداشتم

 حموم؟ بری خوایمی: کیانوش

 .کردم پایین باال آره نشونه به رو سرم

 .اومد دوباره صداش که شدم داخل

 .مونممی منتظرت جاهمین من. افتهمی فشارت نخوردی چیزی دیروز از بیا، زود: کیانوش

 لباس و حوله و گذاشتم بود روشویی کنار که سنگی سکوی روی حموم بیرون رو هاملباس

 بود آب از دور و بود حموم گوشه که کوچیکی کمد توی و بردم حموم داخل خودم با رو زیرم

 بتونم زود که آوردممی داخل خودم با رو ضروری هایلباس ها،موقع همین همیشه. گذاشتم

 .نشم کثیف دوباره تا بپوشم

 تکون یه و بود لق آینه. کشیدم آینه تو خودم تصویر روی رو، دستم. دیدم رو خودم آینه توی از

 بیماری یه شاید دونمنمی یا شدممی افسرده داشتم. بودم مونده خودم حال توی. خورد جزیی
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 رو جسمم و روح همه داشت و بود افتاده جونم به خوره مثل طوراین که بود دیگه روحی

 .خوردمی

 رفته وقتی از. کردن فکر همهاین از بودم شده خسته. ایستادم آب زیر و درآوردم رو هاملباس

 گذشته، به کردممی فکر چی همه به. نبود متمرکز فکرام. نکنم فکر که نبود ایثانیه زندان بودم

 به داداشم، به خواهرام، به کردم، زندگی داشت پدرم بدون حاال که مادرم به آینده، به حال، به

 شدمی خوب بودم کرده رو کاراین اگه گفتممی خودم پیش هی. کردممی فکر نوجوونیم روزهای

 و کردنم کار به ها،میالنی با کردنم زندگی به تهران، به اومدنم به. نبود جوریاین االن زندگیم

 اینکه کردم،می فکر بود کیانوش و من بین که عقدی به گاهی. رسیدم اینجا به شد چطور اینکه

 زن من االن که کردممی فکر این به. بکنم رو کاراین بودم شده راضی چطور من لحظه اون

. بریزم سرم به خاکی چه من بهفمه فامیالمون از یکی اگه اینکه به هستم، قانونیش و رسمی

 کردن اشتباه گونه هیچ حق که بودند نوجوون دختر یه مثل بیوه و مطلقه زن کشور این توی

 کردن فکر برای وقتی تا کنم کار شب تا صبح از خواستمی دلم. شدممی دیوونه داشتم. نداره

 . باشم نداشته رو چیزهیچ به

  

 آب از درست کیانوش حرف کنم فکر. رفتم کمد طرفبه آروم هایقدم با و بستم رو آب شیر

 لباس زود و کردم خشک رو خودم کمی حوله با. افتممی که االناست کردممی حس. دراومد

 سرم بردارم رو بعدی قدم خواستم که همین داشتم نگه باالتنم روی رو حوله. پوشیدم رو زیرم

 چیزهمه لحظهیه توی و نیفتم که گرفتم دیوار به رو دستم شد؛ سیاه چشمام و رفت گیج کمیه

 دست و ساعد بخورم تکون تونستمنمی. شد گم آینه شکستن صدای توی جیغم. ریخت هم به

 .اومد کیانوش صدای. سوختمی بدجور راستم

 خوبه؟ خودت حال اومد؟ بود چی صدای شده؟ چی پروانه: کیانوش

 .گفتم ناله با که زد در به ایضربه

 ...تو نیا -
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 کمیه رو سَرم. تو بیاد بذارم تونستمنمی نبود تنم چیزی شم بلند کردم سعی گفتم آخی دوباره

 .زدمی دودو داشت چشمام بود خونی جام همه کردم بلند

 :گفت بلند صدای با کیانوش

 کنی؟می ناله چی برای شده چت ببینم بگو تو؟ نیام چی یعنی -

 یه هم دیشب از. بود اعصابم روی صداش. جهنمبه برو چه؟ تو به بگم بهش خواستمی دلم

 توی دیشب تمام من. ریختمی هم به اعصابم بدتر چشمم جلوی اومدمی هی چیزهایی

 .عصبانیتم هم شد،می خجالتم باعث هم این و بودم ـلش*بغـ

 .اومد صداش دوباره

 .تو میام دارم: کیانوش

 . زدم داد

 .ببینمت خوامنمی نیا گفتم نه -

 ازم داشت و بودم نشسته نیمه که وضعیتم دیدنم با و اومد داخل حرفم به توجه بدون اون و

 حتی. شدنمی ولی بپوشونم؛ رو بدنم حوله با کردممی سعی. کرد تند پا طرفمبه رفتمی خون

 .بودم داشته نگه مـنه*سیـ باالی رو حوله زوربه. بود نمونده انرژی دیگه هم سالمم دست توی

 کردی؟ کارچی خودت با: کیانوش

 چند و رفت بیرون سریع و شد بلند. کرد وارسیش کمی رفتهدرهم ابروهای با و گرفت رو دستم

 دقت با و آورد باالتر کمی و گرفت رو بازوم بود دستش دیگه حوله یه. برگشت دوباره بعد ثانیه

 داد حرکتشون کمی دیدممی منم حتی که بود توش شکسته آینه از تیکه تا چند. کرد بازرسیش

 . رفت هوا به جیغم که

 . کن تحمل کمیه بیارم درشون باشه نکرده گیر رگت به اگه ببینم خواممی: کیانوش

 .بده فشارش کمی و گذاشت روش محکم رو حوله. کشیدم جیغ من درآورد که رو کدوم هر

 نمیشه بیمارستان بریم باید عیمقه؛ بریدگی. کنهمی کم ریزیت خون از کمیه این: کیانوش

 .شو بلند. زد بخیه اینجا

 .شدمی بسته داشت دیگه چشمم
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 .بپوشم خواممی بیرونه بده، رو لباسام... نه...نه -

 .بپوشی میدم اتاق تو بریم. لباسی فکر به میری حال از داری ببینم شو بلند: کیانوش

 .شد عصبی که گفتم نه باز

 .شده عادی برام دیدم هم دیشب درضمن کنم؟ نگاه بدنت به من که هستی حالتی توی تو، -

 اتاق توی و کرد بلندم و شد کاربهدست خودش بدم جواب حرفاش به که نبودم حالتی توی

 کمی رفت کمدم طرفبه بعد و زد صدا رو کیان بلند و کرد باز رو اتاق در. نشوندم تخت روی

 .برگشت شلوار یه با فقط و گشت رو توش

 از برم تا بپوش رو شلوار این تنگ، همش کرد تنت بشه که نداری گشاد بلوز دونه یه: کیانوش

 .کرد تنت راحت بشه که بیارم برات خودم هایتیشرت

 .شد بلند کیانوش داد صدای و گرفتم ترمحکم رو حوله که شد باز یهو در

 .تو نیا: کیانوش

 .اومد کیان متعجب صدای

  شده؟ چی. بیرونم نترس. شدم نگران کردی صدام: کیان

 .تو بیا بعد کنم، تنش لباس بذار: کیانوش

 مشکلی پوشیدن شلوار برای و بود تنم زیرم لباس الاقل که کردممی شکر رو خدا داشتم فقط

 .بود آورخجالت هم تصورش حتی بلوز ولی نداشتم؛

 .کنهمی فرار انگار گرفته هم محکم چه حوله این کن ول: کیانوش

 .آورد بیرون تنش از رو خودش تیشرت

 .منتظره کیان. نیست ایچاره بپوش اینو بیا: کیانوش

 رو راستش آستین اول. نبینم کشید دستم زیر از رو حوله که موقعی تا بستم رو چشمام

 .رو دیگش آستین هم بعد رو یقش بعد کرد تنم سختیبه

 .اومد باز کیان صدای

 چیه؟ هاناله و آه این آخه؟ شده چی کیا: کیان

 .تو بیا: کیانوش
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 .شدن متعجب تاشونسه هر دیدنم با بودند هم لیال و محمد کیان همراه

 شده؟ چی خدا وای: لیال

 .شده زخمی کالً ساعدش و شکسته آینه اینکه مثل حموم تو. دونمنمی: کیانوش

 .اومد طرفمبه لیال

 چطوری؟ آخه -

 :گفت عصبی کیانوش

 هابریدگی بیمارستان ببریمش باید کیان. میگه خودش بشه بهتر حالش بذار دونم،می چه -

 .باشه عکس به نیاز شاید. کرد بخیش اینجا نمیشه عمیقه

 .بیاید شماهم ساختمون جلوی میارم رو ماشین میرم باشه: کیان

 هست چیزی پتوی کمد تو ببین محمد. کنم تنم بیار چیزی یه من برای برو بدو لیال: کیانوش

 .میره حال از داره دیگه روش انداخت بشه

 چیزهمه ولی میرن؛ طوراون و طرفاین دارن که دیدمشونمی رفتممی حال از داشتم هم واقعاً

 .شدمی وتارتیره برام داشت

*** 

 کیانوش

 خودشون ماشین با هم لیال و محمد. کرد حرکت کیان محمد، توسط ماشین در شدن بسته با

 کامالً. پیچیدم دورش بیشتر رو پتو بودم داشته نگه ـلم*بغـ توی رو پروانه. اومدندمی دنبالمون

 هیچ دیگه ولی نبود؛ بیهوش. کردمی ایناله گاهی فقط بود، شده سفید لباش. بود پریده رنگش

 .بکنه حرکتی یا حرف تا نداشت انرژی

 بیهوشه؟: کیان

 .برو ترسریع کمیه. نمونده چیزی بیهوشیش تا دیگه کرده افت کامالً فشارش نیست؛ نه -

 دیگه روزهای نسبت به. سشنبهپنج امروز آوردیم شانس میرم سرعتم آخرین با دارم: کیان

 .خوریمنمی ترافیک به. ترهخلوت کمیه روز موقع این

 :گفت و کرد دنده بند رو راستش دست کیان گذشت سکوت به ایثانیه چند
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 نیومد؟ پیش که مشکلی خوابید؟ راحت بود؟ چطور حالش دیشب: کیان

 فهمیدمی بعداً اگه. بودم نکرده سرش هم روسری حتی. کردم پروانه ناآروم یچهره به نگاهی

 کشیدم باالتر کمی رو پتو. گرفت شکل لبم روی لبخندی تصورش با. آورددرمی رو ما همه پدر

 .بپوشونم رو موهاش تا

 فکر. بود گرفته حالش شد بیدار خواب از که صبح ولی خوابید؛ خوب خیلی دیشب اتفاقاً نه -

 .نمونده سالگردشون به چیزی اسفنده آخرهای که االنم. بود دیده رو هاشبچه خواب کنم

 از کمیه طوریاین شاید. شهرشون به برگرده کنیم راضیش رو عید تعطیالت بهتره: کیان

 .بشه کم هاشناآرومی

 .دادم تیکه صندلی پشتی به رو سرم

 .نیست خوب براش رفتن تنها کنم فکر. داره واهمه هم قبرشون سر رفتن از حتی. دونمنمی -

 .گفت خنده یمایه ته با کرد فرق کیان صدای لحن

 .ایبهانه دنبال دیگه، بفرستمش تنها خوادنمی دلم بگو -

 هایناله جزبه که کردم صداش آروم و پروانه به کردم رو. رفتم بهش جاهمون از ایغرهچشم

 .نشنیدم جوابی آرومش

 .کمکت بیام بذار. رسیدیم: کیان

 وارسی مشغول کیان خود و هاپزشک از یکی. خوابوندیمش اورژانش تخت روی کیان کمک با

 .شدند زخمی جاهای

*** 

 محمد؟ چیه نظرت تو -

 تا گفتم براش رو حرفاش همه و پروانه صبح واکنش. کشید ریششته روی به دستی محمد

 .چیه محمد نظر ببینم

 بیرون اومده زندان از وقتی از. بود زده من به هاییحرفا همچین یه هم پیش روز چند: محمد

 تو دونیمی هم خودت. بزنم حرف باهاش بتونم حسابیودرست نشده وقت بیمارستانه؛ مدام

 هاشبچه مزار با شدن روبرو از پروانه. بشن روبرو هاشونترس با باید هاآدم شرایطی همچین
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 اینم که میده نشون واکنش جوریه عزیزش دادندستاز برای هرکس. عادیه اینم که ترسهمی

 از زیادی درصد تا اینم مزارشون با شدن روبرو و زدن حرف کمیه با ولی هست؛ پروانه واکنش

 از زیادی حد تا بشه؛ هم درمانی دارو تا زنممی حرف باهاش شه بهتر حالش کمیه. میره بین

 .برهمی بین از رو ناآرومی این

 شهرستان؟ بره بفرستیم رو عید نظرتبه -

 .اونجا بره سالگرد قبل تا خوبیه فکر آره: محمد

 .کردم مکث کمی

 .باشه خوب رفتنش تنهایی نکنم فکر ولی-

 :گفت کامل خباثت با و کرد بهم داریمعنی نگاه هم محمد

 .میرم باهاش منم شد الزم اگه: محمد

 .کرد نگاه من وارفته چهره به

 تونممی من الاقل بری؟ خوایمی عنوانی چه با وقتاون بری؟ تو داری انتظار چیه؟ ها: محمد

 .هستم کاوشروان بگم

 .داد من تحویل کجی لبخند هم بعد

 .زدم خودش مشابه لبخندی منم

 .شوهرشم میگم منم -

 :گفت جدی بعد و داد تکون برام سفٔ  تا نشانه به رو سرش

 بلند منم که شد بلند صندلی روی از. بکنیم هم تو بودن شوهر این برای فکری باید: محمد

 .اومد پیشمون لیال زمانهم شدم

 .بیاید تونیدمی گفت کیان. هست اورژانش توی که اتاقی همین توی بردنش: لیال

 .بود سرش باال کیان شدیم اتاق وارد

 به رو و گذشتم پیشانیش روی رو دستم. کردم شخوابیده آروم چهره به نگاهی شدم نزدیکش

 :گفتم کیان

 چطوره؟ وضعیتش -



 

 

199 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 االن چیز همه. نیست نگرانی جای اما بود؛ عیمق بریدگی. شده کنترل هم فشارش. خوبه: کیان

 .میشه تموم هم سِرمش طوریاین خونه بریم بعد بگذره ساعتی یه. نرماله

 خودم با چیزی و هستم ورزشی شلوار با اومد یادم که دربیارم جیبم از رو گوشیم خواستم

 .کردم کیان به رو. نیاوردم

 بگو نه یا بگیره قربونی برای گاوی گوسفندی، یه بره بگو بزن مرتضی آقا به زنگ یه کیان -

 .نیاوردم رو گوشیم من. خیریه سساتٔ  مو از یکی به بده ببره بگیره

 :کردم همشون به رو

 بهتره؟ کدومش نظرتونبه -

 .زد زنگ و کرد موافقت نظرشون با هم کیان که گفتن رو خیریه زمانهم لیال و محمد

 کردنش قطع از بعد و زد حرف کمی. نشه بیدار پروانه تا برداشت زود که زد زنگ لیال گوشی

 :گفت

 خودمون تا نگه بهشون چیزی گفتم نیره به. خونه اومدن عزیز و جون آقا. زایید گاومون: لیال

 .برگردیم

 .میشه شروع گیراشون باز. شده آزاد پروانه فهمیدن ٔ  حتما. بگیم چی اونا به حاال. اوف -

 .گفت نمادندون لبخند با لیال

 .کن جمعش باهاش ازدواج با زدی، گند میگن. نمیگن بدی چیزی که اونا: لیال

 .کردم نگاهشون اخم با که شد بلند تاشونسه هر خنده صدای

 .میام شد بیدار پروانه منم خونه، برید پاشید. هرهر -

 : گفت لودگی با کیان

 .میام پروانه با من برو تو داداش -

 .ندارم همرام هیچی بهم بده پول هم کمیه برید بمونه بذار رو سویچ. بذارید من سرسربه کم -

 .میشه تموم تو اسم به بعد منه از چیزهمه. که ذارینمی بمونم من میگم من: کیان

 .نزدمت تا برو پاشو کیان -

 .خوابیده تخت روی پروانه و موندم من باز و رفتن همشون خنده با
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 ازش که پرستاری. رفتممی بود توش پروانه که اتاقی طرفبه داشتم. کردم خداحافظی دکتر از

 تشکر ازش اومد بیرون بپوشه بود آورده لیال که هاییلباس پروانه تا کنه کمک بودم خواسته

 .شدم اتاق داخل و کردم

 زدم روش به لبخندی. بود نشسته تخت روی

 بهتری؟ -

 .گفت «ایآره» آرومی صدای با

 بریم؟ پس -

 .رفتیم بیرون طرفبه و گرفتم رو بازوش. اومد پایین تخت از کردم کمکش. کرد ییدٔ  تا سر با

 روشنش بتونم و بشه گرم ماشین بخاری تا کشیدم روش بیشتر رو پتو. کردم روشن رو ماشین

 .کنم

 داری؟ درد -

 :گفت بود دوخته چشم بیرون به که طورهمین

 .نداره درد نه: پروانه

 افتاد؟ اتفاق این جوریچه اصالً. هست زدن بهت که هاییمُسکن خاطربه -

 کمک با خواستم رفت، سیاهی چشام لحظهیه که بیرون بیام پوشیدممی لباس داشتم: پروانه

 .شد طوریاین و افتاد بود لَق آینه چون و خورد لحظهیه دستم که بایستم دیوار

 تو نمونی، گرسنه وقتهیچ کن سعی. شدی ضعیف خیلی تو.باش خودت مواظب بیشتر -

 بری روزی چند خوایمی. میشی هم بدتر خورینمی چیزی وقتی کمه؛ فشارت هم طوریهمین

  خانوادت؟ پیش

 :گفت ثانیه چند از بعد کرد سکوت

 .برم ترسممی هم برم، دارم دوست هم. دونمنمی: پروانه

 .داشت واهمه واقعیت با شدن روبرو از بود راست محمد گفته پس

 که کردم خاموش رو ماشین. داشتم نگه ساختمون جلوی و کردم باز رو در ریموت با رسیدیم

 .رفت در طرف به پروانه چپ دست
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 برای کنم فکر اومدن، هم آقاجون و عزیز درضمن. میره گیج سرت باز کمکت، بیام کن صبر -

 .کن استراحت اتاقت تو برو بعد بکن بهشون سالمی یه. اومدن تو دیدن

 و گرفتم چپش بازوی از و کردم باز رو در رفتم، طرفشبه و شدم پیاده. گفت آرومی باشه

 .رفتیم خونه طرفبه

 بدجور آقاجون و پسه هوا که کرد زمزمه آروم و پرسید پروانه از حالی و اومد پیشوازمون به لیال

 .عصبانیه

 .بود شده نگران کرد من به نگاهی پروانه

 .عزیزم برو. عصبیه من دست از ندارن، کاری تو با نباش نگران -

 :گفتم که بگه چیزی خواست پرید باال ابروهاش عزیزم کلمه شنیدن با لیال

 . بشم توبیخ چطوری قراره ببینم برم بذار. نیست چیزا این وقت االن -

 با و ـوسیدمش*بـ و کردم ـل*بغـ رو عزیز. کردند برخورد پروانه با خوبیبه آقاجون و عزیز

 .داد رو جوابم اخم با که دادم دست آقاجون

 .کرد پروانه به رو کیان

 بهتری؟ پروانه -

 .ممنون خوبم آره: پروانه

 .لیال به کردم رو

 .بخوره پروانه تا کنن حاضر چیزی یه بگو لیال -

 شده الغر چقدر ببین. نمونده دختر این رو به رنگ. بیارن مقوی چیزی یه بگو مادرجون: عزیز

 .بگیره جون باید

 .شد روونه آشپزخونه طرفبه و گفت چشمی لیال

 .من به رو کرد رو بلند صدای با کمی و اخم با آقاجون

 همش که گذشته، دختر این سر از بال همه این کنی؟ قربونی چیزی یه نکشید عقلت: آقاجون

 .بودی تو مسببش هم
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. پخپخ زد لب آروم و کشید گردنش روی دستش با و داد نشونم رو دندوناش طرف اون از کیان

 .داشتم نگه رو خودم که گرفتمی خندم داشت

 سساتٔ  مو از یکی به بدیم اینجا؛ کردن قربونی جای به گفتن هابچه منتها رسید عقلم چرا -

 .خیریه

 و زن خودشون برای االن تا داشتند عقل اگه. دیگه عقلنبی خودت مثل هم هابچه: جون آقا

 .داشتن بچه

 .معذبه اومده پیش بحث از بود معلوم و بود نشسته محمد پیش که کردم پروانه به نگاهی

 .کنه جمع رو بحث بلکه تا دوختم محمد به چشم

 .بزنم کلینیک به سریه باید برم من اجازتون با: محمد

  تو دوش به افتاده هابچه این زحمت مدت این. مادرجون برو: عزیز

 :گفت لبخند با محمد

 کمک اطرافیان باید میشه درگیر آدم گاهی دیگه زندگیه باالخره. زحمتی چه عزیز نه: محمد

 .بشه درست اوضاع تا کنند

 .باشه بهشون بیشتر حواست باید عاقلشونی که تو: آقاجون

 :گفت پروانه به رو و گفت چشمی متانت با محمد

 .کنی استراحت باید اتاقت؟ تو بری کنم کمکت خوایمی: محمد

 .شد بلند سریع کیان

 .کنممی کمک پروانه به من. برس کارت به برو تو محمدجان: کیان

 پروانه سالم دست بهم اعتنابی اونم. بذاره تنها رو من خواستمی که رفتم کیان به ایغرهچشم

 .کرد بلندش و گرفت رو

 .گفت عزیز که گفت ببخشیدی و آقاجون و عزیز به کرد رو پروانه

 .کن استراحت برو دخترم باش راحت: عزیز

 :پرسید پرابهتی لحن با و من به کرد رو آقاجون رفتنشون با

 کنی؟ آزادش تونستی چطور: جون آقا
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 .بده رضایت که کنم قانعش تونستم و زدم حرف باهاش کردم پیدا رو منصوری... عر -

 کردی؟ قانعش چطوری: آقاجون

 .گفتممی باید چی کردم سکوت

 : پرسید شده بلند کمی صدای با باراین و دوباره آقاجون

 بیاد؟ بیرون زندان از زنت بده رضایت کردی قانعش چطوری -

 که کردم عزیز به نگاهی. بودند فهمیده کجا از. کردم نگاهش تعجب با «زنت» کلمه شنیدن از

 .داد تکون برام سفٔ  تا نشانه به رو سرش

 :پرسیدم آروم

 گفته؟ بهتون کی -

 .رفت باالتر صداش

 ول رو آیدا این خاطربه کردی؟ عقدش کی گفته؟ من به کی بفهمی که مهمه االن: آقاجون

 کردی؟

 صدای تن با کردم سعی. ببرم باال رو صدام تونستمنمی. کشیدم صورتم به دستی شدم عصبی

 .بدم جواب آروم

 .کردیم عقد ازش، شدن جدا از بعد. نداشت آیدا به ربطی نه -

 .ستپروانه مسببش میگه که اون شدی؟ جدا آیدا از چرا مادرجون: عزیز

 .رفت باال صدام

 .دیگه یکی دوش رو انداخته بعد زده گند خودش. گفته کرده غلط -

 گندی؟ چه: عزیز

 دیدگاهشون اینکه خاطربه بودم مجبور ولی بدونند؛ چیزی خواستمنمی کشیدم صدایی پر نفس

 .بگم نشه عوض پروانه به نسبت

 کسی. دونهمی مقصر اونو آیدا گفت، من به چون و سدیگه یکی با که بود دیده رو آیدا پروانه -

 .بود زندان تو اون االن داد؛نمی رضایت پروانه اگه. بود آیدا زد چاقو پیش ماه چند رو پروانه که

 .شده روزگاری عجب. سرم به خاک وای: عزیز
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 دربیاری؟ رو آیدا حرص خواستیمی کردی؟ عقد پروانه با چرا خب: آقاجون

 .شدم کالفه

 کشهمی اینجا به کار زدممی حدس چون بودم؛ مجبور. نیست مهم برام اصالً آیدا آقاجون، نه -

 .کنم کمکش خودم بتونم که کردم عقدش

 کردی؟ مجبور رو پروانه چی؟ یعنی: عزیز

 .بدم توضیح براشون چطور دونستمنمی

 من ولی بیفته؛ کاراش دنبال تا بدیم خبر خانوادش به بودیم مجبور نبودم من اگه ببینید -

 .ندارند خبر هیچی از خانوادش. بکنم رو کارهاشهمه االن شوهرش؛ عنوانبه تونممی

 .کرد نگاهم نافذش نگاه با آقاجون

 کنی؟ کارچی خوایمی االن: آقاجون

 حق همه با میدم طالقش بعد برگرده، عادی روال به چیهمه تا میمونه طورهمین هم مدت یه -

 .حقوقش و

 .نگهشدار. خوبی این به دختر. عزیزم بدی طالقش چرا: عزیز

 :گفت باابهت و بلندنیمه صدای با آقاجون

 .نمیدی طالقش. کردی باهاش که کاری جزای میشه اینم. بگیری زن باید تو -

 .شد خارج پذیرایی از و شد بلند عزیز لبخند و من بهت میون در و

**** 

 پروانه

 .کردم باز رو چشمام لیال مکرر هایزدن صدا با

 .دیگه بخوابم بذارم سحر، کله بابا چته -

 :گفت کشیدمی روم از رو پتو که طورهمون لیال

 .اومده آرایشگر یازده، ساعت ببینم پاشو. خوابیمی فقط ها،شدی خرس: لیال

 .شد بازتر چشمام آرایشگر کلمه با

 اومده؟ چی برای! آرایشگر؟ -
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 : گفت نمادندون لبخند یه با و ایستاد روبروم لیال

 .شما کردن خوشگل برای -

 .کشیدم دراز دوباره و کردم کج براش رو دهنم

 .هاداری حال بابا برو -

 .کشید کنار زود که زدم جیغ ریزیکرم برای منم کنه بلندم که گرفت سالمم بازوی از و شد خم

 .مجروحم بینینمی داری مرض مگه. دستم آی -

 گرفت؟ دردت خیلی. شد پرت حواسم لحظهیه ببخش وای: لیال

 .تو اومد کیانوش و شد باز در لحظه همون

 بزنی؟ در تونینمی -

 .کرد نگاهمون متعجب چهره با

 افتادی؟ باز کردم فکر. شدم نگران زدی جیغ: کیانوش

 ولی بکشه؛ رو هاشلپ بپره خواستمی دلش آدم بود، شده خواستنی قدراین شچهره

 .رفتم بهش ایچشمغره تصورم برعکس

 .بخوابم ذارهنمی لیالست؛ تقصیر -

 .ایستاد لیال جیغ با که اومد ترنزدیک. گرفت شکل لبش روی لبخندی لوسم لحن از

 االغ. گرفتم بازوت این از که من. شد پاره دلم بند لحظهیه. دیوونه میگی دروغ چرا: لیال

 .گرفتم وجدانعذاب ترسیدم،

  انداختم باال رو شونم

 .نکنی بیدار رو من سحری کله تا بود حقت -

 جای اینم آوردم آرایشگر خانم برای من.[ کیانوش به کرد رو] که نداری لیاقت ایشش: لیال

 بینی؟می تشکرشه،

 .نشست تخت روی کنارم اومد

 .برسید کارتون به بعد بخور چیزی یه پاشو خوبه، خیلی اینکه: کیانوش

 .شم بلند جام از ندارم حوصله. موقعیت این تو داریدها حال بابا برید -
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 خواینمی خودت تو. خوبه خیلی هم خودت روحیه برای. میشی بدتر بخوابی پاشو،: کیانوش

 ظاهرت؟ تو بدی تغییری

 به رسیدگی از که بود زنی کدوم خواست،می دلم راستش. کردم نگاه صورتش به ایثانیه چند

 ولی دوربریام؛ به برسه چه اومدمی بدم خودم چهره به کردم نگاه از خودم. بیاد بدش خودش

 بلکه تا بخوابم خواستمی دلم. کردم کار روزها که انگار بدنم، داشت مفرط خستگی یه

 .دربره تن از خستگی

. شو حاضر زود. بشه کچل شوهرت الهی اِی. زده مردگیموش به رو خودش چه ببین: لیال

 .منتظره آرایشگر

 .کردم نگاه بهش وارفته قیافه با

 پری؟ کردیا دعا من حق در: کیانوش

 .زد نماییدندون لبخند دوباره لیال

 .شوهرشی تو بود رفته یادم عه: لیال

 .گرفت رو صورتم گرمایی یه لحظهیه

 .بشه کچل شوهرش کنممی دعا کنه اذیتم. نداره فرقی من برای ولی: لیال

 .رفت بیرون و زد چشمکی

 .کرد دعا من برای که اون شدی؟ قرمز چرا تو حاال: کیانوش

 .کشیدم خجالت بفهمه نذارم و کنم وجورجمع رو خودم کردم سعی

 صابون دلت به. میشه پاک زودیبه اونم که شناسنامه تو اسمی یه فقط نیستی شوهرم تو -

 .نزن

 .شد نزدیکم کمی. کرد نگام داریمعنی نگاه با کیانوش

 بخوای اگه. میگه قانون و شرع اینم شوهرتم باالخره نباشه، چه باشه اسم یه چه: کیانوش

 .بکنم هم ثابتش تونممی

 چیزی نتونستم دیگه. گرفت گر صورتم دوباره کردم حس که بود دارمعنی قدر به آخرش جمله

 .رفت یادم زدن حرف. بگم
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 خیلی لحن با و. گرفت رو راستم دست و آورد جلو رو دستش. کرد نگاهم طورهمون ثانیه چند

 :گفت معمولی

 نه؟ یا داره اذیت و درد بهتره؟ دستت: کیانوش

 خوبم -

 .بگم رو کلمه همین تونستم فقط

 .بخور رو صبحونت پایین برو پس، پاشو: کیانوش

 :گفت اخم با و فهمید خودش انگار که ندارم میل بگم خواستم

 بهت هرچی پس کمتر؛ شایدم کیلوئه،40 وزنت االن تو نداریم چیزا این و ندارم میل: کیانوش

 فهمیدی؟. فرم رو بیاد بدنت کمیه تا کنینمی هم اعتراض خوریمی دادند

 فقط. میارم کم باز زیاد احتمال و ندارم رو باهاش کلکل حوصله دیدم ولی نه؛ بگم خواستم

 :گفتم که بود نشسته طورهمون. دادم تکون رو سرم

 .کنم عوض لباس خواممی بیرون برو لطفاً. نشستی اینجا چی برای -

 .شد باز نیشش

 .کنم کمکت باید بدی، انجامش تونینمی تنهایی به که تو: کیانوش

 . زدم گره بهم رو ابروهام

 .بیرون برو لطفاً تونممی خودم نیستم که چالق -

 تخسی با و آوردم باال رو سرم. ایستاد سرم باالی و شد بلند. رفت هم توی هاشاخم دوباره

 .کردم نگاه بهش

 .رو لیال حداقل کن صدامون داشتی الزم کمک هرجا نکن لجبازی: کیانوش

 :گفت دوباره چهره و لحن همون با و ایستاد در کنار

 .رفت ورییه لبخند با و نیست کسی تو به من از ترمحرم درضمن: کیانوش

 خوابیدم، برگشتم، اتاقم به اینکه بعد دیروز. رفتم شوییدست به و شدم بلند و گفتم ایشی

 واهمه آقاجون با برخورد از. خوردم رو غذام اتاق توی. نرفتم پایین هم شام و ناهار برای حتی

 اومد دیدنم به باریه عزیز. کردمی معذب رو من همین و دونستمی چیزا خیلی انگار. داشتم
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 کیانوش. ترسوندمی رو آدم داشت آقاجونشون که ایجذبه کالً. رفت و زد حرف باهام ربعییه

 .بود رفته بهش زیادی حد تا هم

 پیشم کالً کیانوش بود این عجیب ولی پرسیدند؛می رو حالم و زدندمی سر بهم مدام هابچه

 بینشون پذیرایی از من رفتن بعد دیروز کردممی فکر من و پیش دقیقه چند همین تا نیومد

 .کرده دورکردن به وادار رو کیانوش که شده ردوبدل حرفایی

 همه. بگم چیزی من اینکه بدون گفت، ترسام همه از زد حرف من با ساعتی دو دیشب محمد

 اون و نداشتم دادنش انجام برای توانی هیچ شدمی که عمل موقع ولی داشتم؛ قبول رو حرفاش

 و بکنم اینا و دارو درگیر رو خودم خواستنمی دلم من و میشه حل دارو خوردن با بود معتقد

 از ارزش،بی مسایل از حتی بزنیم حرف هم با ساعت دو-یکی روزی بود این محمد پیشنهاد

 ولی باشه؛ اهمیتبی هم خودم برای شاید. کنهمی اذیتم یا حالخوش که چیزهایی ترینکوچک

 .اومدم بیرون فکر از. کردم قبول رو روش این هم من و بگم بهش باشه هرچی باید

 بیرون و کردم سرم رو شال و پوشیدم هم رو شلوار سختیبه. بستم هم رو بلوز آخری دکمه

 .رفتم

 خجالت ازشون نبینم؛ رو آقاجون و عزیز بود امیدوارم. رفتم آشپزخونه طرفبه مستقیم

. مغریبه یه فقط من کنم،می کارچی خونه این تو اصالً من گفتممی خودم به گاهی. کشیدممی

. دادن رو سالمم جواب روییخوش با ریحانه و خانم منیر. کردممی مکانم و جا برای فکری باید

 ذاشتنمی میز روی اومدمی دستشوندم هرچی داشتن. نشستم میزپشت صندلی روی جاهمون

 .کردم اعتراض که

 یه فقط ریحانه. بسه پنیر و نون همون. بخورم صبحونه من دیدی کجا خبره، چه! بابا بسه -

 . بریز برام چایی

 من کناری صندلی روی اونم زدمی حرف که طورهمون. شنیدم سرمپشت رو کیان صدای

 .نشست

 سالم.[ زد شیرینی لبخند. ]بخوری باید فقط. کرده فرق اوضاع االن بود؛ قبل برای اون: کیان

 .خیربه ظهرت گفت میشه البته خیر،به صبحت
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 .دادم آرومی به رو سالمش جواب. کرد حوالم چشمکی و

 .ندید گیر خواهشاً پس بخورم؛ صبحونه تونمنمی دونیمی هم خودت -

 .داد دستم ایلقمه

 نکرد؟ اذیتت که دیشب چطوره؟ دستت. بخور بگیر نزن حرف: کیان

 .شد متعجب که کردم نگاهش بروبر طورهمون

 !پرسیدم الٔ  سو کنی؟می نگاه رو من چرا: کیان

 .کردم نگاهش طورهمون بازم

 .ببینم بزن شده؟حرف چیزی چته؟: کیان

 .نزدم منم. نزنم حرف گفتی خودت. نشده چیزی نه -

 .شد گشاد چشماش سرکاره دید وقتی کرد نگاه تعجب با اول

 .هستم کی نگران ببین رو من ذاری؟می سرکار رو من... دختره: کیان

 . خوردم رو بود گرفته برام که رو بعدی لقمه راحت خیلی و زدم خوردنش حرص به لبخندی

 اینکه؟ مثل نیست هم محمد کجان؟ اینا عزیز -

 :گفت اخم با و نشست ـنه*سیـبهدست

 .هستیم بوق که هم ما بینیمی رو محمد آقا فقط شما بله: کیان

 .کجا بوق کجا شما جناب نفرمایید -

 .خندیدنمی ما حرفای به داشتن که شنیدم رو ریحون و منیر ریز خنده صدای

 تا دارند پیرپاتالی دورهمی آقاجون؛ قدیم دوستای از یکی خونه رفتند عزیز و آقاجون اوالً: کیان

 پروانه ثانیاً،. گردهبرنمی شب تا اونم کنم فکر که باباش خونه رفت هم محمد. گردنبرنمی شب

 .ذارهمی احترام شوهرش فامیالی به کمیه آدم. هاشدی پررو خیلی

 .داد نشون رو دندوناش همه لبخندش با

 ...شوهر هه. بخور رو آبش کوزه دم بذار شوهر،. ایش -

 تونستمنمی جدیداً. داد نجات مخمصه از رو من و اومد لیال که زد من خوردن حرص به لبخندی

 .میاوردم کم همش. کردممی کار خودم روی باید. بدم رو کسی کلکل جواب
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 . خوریمی میارم چیزیه بعداً. منتظرته شهال ساعتهنیم بریم پاشو: لیال

 .رفتیم لیال اتاق باال طبقه به همراهش و شدم بلند زود بود خدام از که منم

*** 

 .برم دیگه من اجازتون با. باشه مبارکتون -

 مگرسنه. بود دو کردم، نگاه ساعت به. شد خارج اتاق از لیال همراه به که کردم تشکر شهال از

 نذاشتم ولی کرد؛ مرتب و تمیز رو اَبروهام. کردم نگاه روبروم آینه به دیگه باریه. بود شده هم

 که جایی تا و کرد مرتب رو موهام. نذاشتم دیگه رو اون درد تحمل. بندازه صورتم روی بند

 رو موهام. بود گرفته زیتونی رنگ تقریباً. کرد الیتش لیال اصرار با و داد مدل بهش تونستمی

 دلم. بود اومده خوشم گرفتَم رنگ قیافه از. زد صورتم به هم مالیمی آرایش و کشید شسوار

. زدم خودم به لبخندی. بود داده دست بهم خوبی حس. خودم به رسیدگی برای بود شده تنگ

 .نره بین از خوشم حال بودم امیدوار

 .اومد اتاق توی دوباره لبخند با لیال

 کیانوش بلکه بخوریم، ناهار بریم پاشو. رو خودت زنیمی چشم. کن نگاه خودت به کم: لیال

 .ماست منتظر نشسته زهرمار برج مثل. شه باز اخمش ببینتت

 .داره هاشموشگله خوشگل به نیاز. نمیشه باز اخمشون من دیدن با ایشون -

 .بودم خورده رو تو االن بودم پسر من. ـگر*جیـ گرفتی کم دست رو خودت: لیال

 .دیگه ایبدسیلقه بس از -

 .کنممی تعریف ازت دارم مثالً. بابا برم تو رو: لیال

 خوشگله؟ کجام من. تعارفه نیست، تعریف این -

 .شده هلو به تبدیل لولو. شده چی ببین بهبه. خوشگله جات همه: کیان

 ساکت کیانوش اما خندیدن؛می داشتن که رفتم بهشون ایغرهچشم و نشستم صندلی روی

 :گفت حالت همین توی. نکرد هم نگاه حتی بود، خیره خودش بشقاب به و بود نشسته

 .بخورید رو غذاتون دیگه بسه: کیانوش

 .گفت آروم صدای با بود نشسته من کنار که کیان
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 .شده هاپو گرفته؛ گازش کی باز نیست معلوم: کیان

 رو سرش حتی ناهار آخر تا و نگفت چیزی دیگه هم کیانوش. گرفت خندم منم که خندید دوباره

 .رفت اتاقش طرفبه و شد بلند هم ناهار شدن تموم بعد. نیاورد باال هم

 .کرد کیان به رو لیال

 .سگرفته حالش دیروز از چشه؟ این -

 .میشه خوب. نیست چیزی: کیان

 :گفت تمسخر لیالبا

 خوبت گوییپاسخ از مرسی -

 . نداشت رو قابلت: کیان

 .شدم بلند منم

 .کنی بیدارم نیایی باز خدا رو تو. بخوابم میرم من -

 .بخوابم میرم میاد خوابم خودمم راحت؛ خیالت نه: لیال

 .بخوابی پیشم نیست نیاز خوبه، حالم. بخواب راحت اتاقت تو برو پس -

 .کن صدامون داشتی کاری راحتی هرطور عزیزم باشه: لیال

 .افتاد یادم چیزی که افتادم راه هاپله طرفبه و گفتم ایباشه

 کجاست؟ من گوشی راستی -

 .باشه کیانوش دست کنم فکر ازش، ندارم خبر من: لیال

 .نه یا درسته ببینه که کرد نگاه کیان به و

 .بده بهت بیاره میگم بهش. کیانوشه دست آره: کیان

 .نکنه درد دستت. باشه -

 .بخوری حتماً نره یادت قرصات راستی: کیان

 زیر و خوردم رو قرصام و رفتم اتاقم به و دادم تکون باشه نشونه به رو دستم هاپله همون از

. درمیاوردم رو زندان هاینخوابیدن تموم تالفی داشتم. اومدمی خوابم بدجور خزیدم، پتو

 .برد خوابم کی دونمنمی و افتاد هم روی چشمام
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 دل یه ذاشتننمی چرا دونمنمی. اومدمی خوابم هم هنوز. کردم باز رو چشمم ریحانه صدای با

 .بخوابم سیر

 :گفتم آلودخواب جورهمون

 .بخوابم بذار کنی؟می صدام چی برای ریحانه؟ چیه -

 .اومده براتون مهمون. کنم صداتون گفتن آقا جان،خانم پاشو: ریحانه

 .کنم باز رو چشمام بیشتر کمیه کردم سعی

 داره؟ کارچی من با آخه کیه؟! مهمون؟ -

 براتون هم خوشگل خیلی گلدسته یه تازه تیپهخوش و خوشگل آقای یه. واال دونمنمی: ریحانه

 .آورده

 بهش کردمی درد کمی دستم و ساعد. نشستم شدم؛ کنجکاو. پرید سرم از خوابم کامل دیگه

 .بودم خوابیده ساعت دو نزدیک. بود نیموپنج ساعت. شدم بلند و نکردم توجه

 تیپخوش و خوشگل آقای این ببینم برم بعد کنم، عوض رو لباسم کن کمکم لطفاً ریحانه -

 .ببینه رو من خوادمی که کیه

 آبی شال پوشیدم، مشکی ساپورت یه و زانو تا رنگآبی سارفون با سفید بلوز یه ریحانه کمک با

 بعد گذاشتم ولی خوردم؛می مسکن باید بود شده بیشتر دستم درد. کردم سرم هم ـمرنگ*کـ

 به من و کنه وجورجمع کمی تا موند اتاق توی ریحانه. بخورم رفت مرموزمون مهمون اینکه

 حتماً که بود غریبه آدم یه مهمون پس نبود؛ کسی نشیمن توی. رفتم پایین هاپله از تنهایی

 وارد کوتاه هایقدم با! کیه بدم تشخیص بتونم تا اومدنمی هم صدایی هیچ. بودن پذیرایی توی

 احترامم به. موند خیره روبروم شخص روی به چشمم که دادم آرومی سالم و شدم پذیرایی

 نداشت، گناهی که اون. باشم مسلط خودم به کردم سعی. داد رو سالمم جواب و شد بلند

 اونم که رفتم کیان طرفبه. کردمی نگاهم داشت و بود ایستاده راستش دست اصلی گناهکار

 .کردم مبل به اشاره دستم با و کردم روبروم فرد به کوتاهی نگاه. بود منتظر ایستاده چپ سمت

 .بفرمایید کنممی خواهش -
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 نگاه بود، روبروم باراین که کیانوش هایچشم به. نشستم دونفره مبل روی کیان کنار خودمم

 دونم؛نمی یا پشیمونی یا نگرانی، جوریه. فهمیدمشنمی که بود چیزی چشماش توی. کردم

 .کردمی اضافه اضطرابم به داشت بود هرچی ولی

 .دوختم بود، شیرینی و میوه که میز روی به و گرفتم ازش رو چشمام

 .شکست رو سکوت کیان

 .شد سرد بخور رو تقهوه عرشیاجان -

 .گرفت دستبه رو فنجان و شد خم کمی که دیدم

 طرف اومد،می بهش شدتبه که ایلهجه اون با اومد، حرف به باالخره و خورد ایجرعه

 .شدم چشمش تو چشم ناچار به بودم، من صحبتش

 که بزنیم حرف باهم افتاد که مسایلی خاطربه و ببینمت بهتری موقعیت توی خواستممی: عرشیا

 محسوب هم عیادت که اینجا بیام گرفتم تصمیم پس اومده؛ پیش برات مشکلی شدم خبردار

 بهتری؟. میشه

 کوتاه و آروم منم. نداشتم خبر من و بود شده پسرخاله قدراین تاحاال کی از دونستمنمی

 .دادم رو جوابش

 .باشه عیادت به نیاز که نیفتاده هم مهمی اتفاق نبود، شما زحمت به نیازی کردید، لطف -

 . زد جذابی لبخند

 به درسته. باشم داشته رو کارکنام هوای باید رئیس عنوانبه باالخره نبود، زحمتی: عرشیا

 یه با معروف قولبه. کار قبل آشنایی یه میشه اینم ولی نکردی؛ شروع رو کارت رسمی صورت

 ...نشون تا چند تیر

 زود و کرد نگاهم کوتاه و درآورد رو عینکش که کردم کیان به نگاهی. رفت درهم ابروهام

 نگاهش. کردم نگاهش الیٔ  سو. برگشت کیانوش طرفبه سرم غیرارادی. دزدید رو نگاهش

. باشم هم آروم باید که چیه موضوع فهمیدمنمی. باشم آروم که کردمی التماس بهم داشت

 .کرد نگاه عرشیا به و گرفت ازم چشم و کشید لبش روی دستی کیانوش
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 که عید از بعد برای بمونه بذار کنه؛ کار بتونه که نیست طوری پروانه وضعیت فعالً: کیانوش

 .کنه شروع رو کارش

 رو سرش. کردم کیان به نگاهی دوباره. کردممی کار باید کجا من گفت،می داشت چی این

 .کرد زمزمه و آورد پایین کمی

 .میگم برات رو چیزهمه بره بذار. باشه آروم: کیان

 .چرخوند کیانوش طرفبه رو سرش گذاشت میز روی رو دستش توی فنجون عرشیا

 رو سرش دوباره] دارم کمک به نیاز منم و شلوغه سرمون ساله؛ آخر که دونیمی خودت: عرشیا

 کیانوش شرکت توی که کاری همون. که نیست سختی کار درضمن.[ گرفت من طرفبه

 با آمدشورفت هم روز هر. بشه خسته زیاد ذارمنمی دارم رو هواش منم. همونه کردیمی

 . برهمی و میاره خودش راننده. شرکته

 چرا؟ ولی بود؛ فروخته رو من کیانوش. کنم حفظ رو سردیمخون بتونم تا گذاشتم هم روی چشم

 برای اهمیتی ترینکوچک که من چرا؟ من ولی کنه؛می تالفی داره عرشیا کردممی حس

 .نداشتم احساسی نظر از الاقل نداشتم، کیانوش

 شدم فروخته که بودم من هم معامله مورد و بود گرفته صورت ایمعامله بود معلوم که طوراین

 «.آرومم من... آرومم من»: گفتم دلم توی چندبار و کشیدم نفسی. رقیب شرکت به بودم

 به و داد رو جوابش متانت همون با عرشیا که کرد سالم. کردم باز رو چشمام لیال صدای با

 چشم. کرد نگاه جمع به الیٔ  سو و نشست نفرهتک مبل روی کیانوش کنار. شد بلند احترامش

 .دوختم عرشیا به و گرفتم ازش

 .میام خودم کنید لطف رو آدرس نیست هم سرویس به نیاز. سرکار میام فردا از من -

 .بعد کن استراحت روز چند کنی کار بتونی که نیست طوری جسمیت وضعیت جانپروانه: کیان

 .ندارم هم سختی کار انگار گفتن منصوری آقای که طورهمون نیست، استراحت به نیاز -

 .داد جواب بزرگ لبخند با عرشیا

 نگران هست بهش حواسم خودمم گفتم. نداریم سختی کار کیان، میگه راست پروانه: عرشیا

 میان سرویس با کارخونه و شرکت کارکنان همه. بود خواهد دردم راننده نیموهشت فردا. نباش
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 مشماره که کنممی اساماس بهت هم رو آدرس و کار ساعت. شخصیه شما مال فقط میرن،

 .بپرسی ازم تونیمی بود الیٔ  سو اگه بیفته برات

 صدام کوچیک اسم با راحت خیلی وقتی. داره کجا از رو مشماره که نکردم فکر این به دیگه

 .باشه داشته هم رو شماره باید کردمی

 .میشم حاضر موقعهمون من باشه -

 عرشیا. نباشه معلوم چیزی چهرم روی که بود این تالشم همه و شدممی منفجر داشتم درون از

 .شد بلند

 داشته خوبی همکاری امیدوارم. شده بهتر حالت دیدم شدم حالمخوش. میرم دیگه من: عرشیا

 . باشیم

 برای لیال و کیان. رفت و کرد خداحافظی. بدم رو جوابش بتونم که نبودم درحالتی. نگفتم چیزی

 و بود ایستاده سروپا همچنان کیانوش ولی افتادم؛ مبل روی دوباره رفتند همراهش بدرقه

 بینشون نگاهی که دیدم برگشتن، هابچه. کردممی حس خودم روی رو نگاهش سنگینی

 .شد ردوبدل

 .شدم فروخته که دونستمنمی من فقط داشتید؟ خبر همتون پس -

 .گفتن تشر با رو اسمم زمانهم کیان و لیال

 .کردم همشون به رو. شدم بلند

 که کسی با رقیب، شرکت با کی، با اونم. کردید معامله رو من من، از خبربی دروغه؟ مگه خب -

 معامله.[ ایستادم کیانوش روبروی] چیه؟ این اسم. بگذرونم رو روزها بدترین ماه دو شد باعث

 اینکه میشه هم دیگه چیزیه نه. نه یا فروشنده خانکیانوش و بودند خریدار ایشون یعنی دیگه،

 یا هستم روزهاش منشی فقط جوریاس؟چه حاال. ترهمعقول این آره. عرشیاخان به بشم تقدیم

 !کنم؟ کار هم شبا براش قراره

 که بود زیاد و محکم قدری به صورتم روی دستش ضربه. شد گم لیال جیغ توی آخم صدای

 ذوقذوق صورتم چپ طرف. پیچید دستم و ساعد توی دردی و افتادم راستم دست روی
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 و خون یا هست دهنم آب دونستمنمی شده خیس هم لبم گوشه کردممی حس. کردمی

 !زد رو من! زد رو من لعنتی. بذارم صورتم روی رو دستم هم خواستمنمی

 .شد بلند کیان صدای که شد خم روم

 .بیرون بریم بیا. باش آروم لطفاً کیا: کیان

 :گفت خشن صدای با و شد خم روم بیشتر بهش توجهبی کیانوش

 فهمیدی؟ کشمت،می خودم بیاد بیرون دهنت از مزخرف دیگه باریه: کیانوش

 با و کردم نگاه بود شده قرمز حاال که چشماش به مستقیم و نشستم. کرد ترمجری حرفاش

 .گفتم بلند صدای

 .بکنی تونینمی غلطی هیچ -

 .برد عقب زوربه و گرفتش کیان بده خودش به حرکتی کیانوش اینکه قبل

 :گفت عصبی کیان

 .اتاقش ببرش لیال. دیگه کن بس هم تو پروانه -

 .بیاد بیرون کیان دستای بین از کردمی سعی داشت کیانوش

 .کنممی کارتچی ببین بگو چرت دیگه باریه فقط تو: کیانوش

 رفت باال بیشتر صدام

 چیزی آوردی سرم بال همهاین. کنیمی تکلیف تعیین برام هستی، کی کردی فکر بابا، برو -

 .داشته برت دور نگفتم

 .رفت باال من از بدتر اونم صدای

 رو بالها بدترین بذاری کج پاتو. کنه انکارش تونهنمی کسهیچ شوهرت؛ شوهرتم،: کیانوش

 خارج دستش از سریع منم. گرفت رو بازوم فوری لیال که برداشتم جلو قدم یه. میارم سرت

 .شدم

 .هیچی نیستی هیچی تو -

 :گفتم جاهمون از و کردم کج هاپلهراه طرفبه رو راهم
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. کنمنمی حساب هم آدم رو تو بفهمی تا میرم اینجا از هم االن. فردا همین خواممی طالق من -

 قبول مطمئناً عرشیا، پیش میرم.[ کردم نگاه چشماش به مستقیم باز برگشتم، جاهمون از]

 .اونم مال دیگه اینکه نه. بمونم پیشش کنهمی

. گفتمی اومددرمی دهنش از هرچی. گرفتش محکم کیان که طرفمبه برداشت خیز کیانوش

 .بده فحش بودم نشنیده تاحاال

 خونه این از نداری حق. مونیمی هم زنم و زنمی. نمیدم طالقت. باش خیال همین به: کیانوش

 ...کنممی کاری. بشی خارج

 :زد داد بده ادامه نذاشت کیان

 .حاال همین اتاقت تو برو: کیان

 کمد طرفبه. اومد لیال و شد باز دوباره که کوبیدم هم به رو اتاق در و کردم طی رو مسیر سریع

 .بردارم چمدون تونستمنمی دستم وضع این با رفتم

 .گرفت دستم از لیال که چپوندم کیف یه توی و برداشتم رو هاملباس از تاسه-دو

 .کن دادوقال بعد بشنو اول. چیه موضوع دونینمی تو کنی؟می کارچی داری دیوونه: لیال

 یه رو خودم بتونم که بده پول بهم کمیه فقط. نیست مهم هیچی دیگه برام. کن ولم لیال -

 .برسونم جایی

 .کرد نگام و ایستاد متعجب

 برمتمی خودم اصالً. بکن خواست دلت هرکاری بعد بشی آروم کمیه بذار پری، نشو بچه: لیال

 .شو آروم االن فقط محمد، خونه

 .االن همین میرم، اینجا از من. خوامنمی هم رو محمد دیگه خوامنمی نهنه -

 عقب قدم دو. اومد داخل کیانوش و شد باز ضرب با در که بپوشم پالتو کردممی سعی داشتم

 .نرم حال از بزنه دوباره اگه کردمنمی فکر. کردمی درد صورتم هنوز. بود شده ترسناک گذاشتم؛

  کجا؟ سالمتیبه: کیانوش

  

 .انداخت زمین روی و کشید شدتبه دستم از رو پالتو و ایستاد جلوم دقیقاً
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 .میدم قول بره، جایی ذارمنمی من بیرون برو تو کیا. باشید آروم دوتون هر کنممی خواهش: لیال

 :گفت کرد،می نگاه من به که طورهمون

 .بیرون برو لیال: کیانوش

 ...خواهش کیا: لیال

 :زد داد کیانوش

 .حاال همین بیرون، گفتم -

 .زدمی نفسنفس رسید دردم کیان

 .زنممی حرف باهاش خودم بیرون، برو بیا بکنی؟ غلطی چه خوایمی کیا: کیان

 : گفت حالتش در تغییر بدون کیانوش

 .زنممی حرف خودم. خودمه زنه نکرده، الزم: کیانوش

 :گفت دوباره و رفت در طرفبه برگشت. بستم رو چشمام که گفت غلیظ قدری به رو خودمه زن

 .باشم تنها زنم با خواممی بیرون، برید دوتون هر: کیانوش

 خواستمنمی ولی بود؛ نزده حرف جوراین تاحاال ترسیدم؛. شنیدم صداش توی رو تمسخر

 رو در. لرزیدمی داشت پاهام اینکه با بایستم ترمحکم کردم سعی. ترسممی ازش که بفهمه

 .گذاشت آرایش میز روی رو کلید و کرد قفل

 .اومد طرفمبه زمانهم و کرد زدن حرف به شروع آروم قبلش دقیقه چند و ظاهرش برخالف

 باید پس کنه؛ تالفی خوادمی عرشیا دونستممی من. دنبالش رفتم دنبالت، اومدن که وقتی از -

 هر به حاال بکشه دست شکایتش از کردمی راضیش و زدممی حرف باهاش و کردممی پیداش

 .کردمی قبول که روشی و راه

 و تونستممی که جایی تا. کشور از خارج رفته و نیست ایران تو گفتن که گشتم رو جاهمه

 بستبن به همش ولی رفتم؛ کشورا از تا چند یه. گشتم رو کشوره کدوم دادممی احتمال

 جوراون که ایران برگرده خواست فهمید؛ رو موضوع جونزری وویرگیر این تو. خوردممی

 کردند،می پیدا وقتی هر کیان و محمد. شدم تنهادست من و اونجا رفت ارس و کرد تصادف

 اینکه تا. گشتممی عرشیا دنبال داشتم خودم من و بکنن رو اونجا کارهای تا شرکت رفتندمی



 

 

219 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 و استرالیاست بودن گفته هم قبلش چون نه؛ یا درسته نبود معلوم. آلمانه توی دادند خبر بهم

 مجبور رسیدم، که بود شب. رفتم آلمان به هم استرالیا از. بودم رفته استرالیا به دانمارک از من

 .برم بودند داده دستم به که آدرسی به بتونم تا کنم صبر صبح تا بودم

 این از شده خسته دیگه گفت. منتظرمه عرشیا که دیدم و رفتم من و شد صبح

 .کنم پیداش من تا بود مونده همین برای بازی؛گربهوموش

. میدم رضایت شرط یه به فقط گفت اونم و کنممی برات بخوای هرکاری بده، رضایت گفتم

 .[کشید نفسی]

 ایدیگه هرچیز کردم، قبولش من و بخواد اون که هروقت تا کنی کار شرکتش تو باید تو اینکه

 .بود شده که طریقی هر به حاال بیرون آوردممی تو اون از رو تو باید. کردممی قبول گفتمی هم

 بود کرده هم هرکاری. مدت این کرده کارچی نبود مهم برام نذاشت، اثر روم اصالً حرفاش

 .بود شوظیفه

 .بباف ریسمونآسمون هی حاال کردی، معامله رو من تو هه -

 .رفت باال صداش دوباره

 .بیرون اومدیمی شدهخراب اون از باید بودم، مجبور لعنتی! کردی معامله نگو هی: کیانوش

 .عرشیا ـوش*آغـ به کردیمی تقدیم و -

 .کرد قاتی دوباره که زدم بهش ایمسخره لبخند و

 .شدم کوبمیخ دیوار به که زد مـنه*سیـ روی دستش با

 .توئم کیِ من بفهمونم بهت که نزن حرفی. میگی چی بفهم پری: کیانوش

 .رفت باال منم صدای

 رو من تو. محضه حقیقت چون تلخه؛ حرفام. میگم بخواد دلم هرچی. نکن تهدید رو من -

 هستی لعنتی اسم یه فقط نیستی هیچی تو نکن؛ شوهرشوهر هم قدرماین. عرشیا به فروختی

 چند. دوخت هم به رو لبام که گرفتممی نفس داشتم. کنی پاکش فردا باید که شناسنامه توی

 با داشت. بدم نشون العملیعکس نتونستم و شدم کردمی داشت که کاری مبهوت ثانیه

 خودم به شد باعث هم همین که سوختمی و بود گرفته درد لبام. کردمی رو کارش خشونت
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. بود چسبیده بهم کنه مثل ولی کنم؛ دورش خودم از سالمم دست یه همون با کنم سعی و بیام

. آورد بلوزم هایدکمه روی رو دستاش و داد سر هامشونه روی از رو سارفون حالت همون توی

 رفتمی بند داشت نفسم. شدمی ترحریص بدتر و شدنمی کنم متوقفش کردممی هرکاری

 محکم و داد فشار و گرفت دادممی خراشش ناخونام با داشتم و بود گردنش روی که رو دستم

 داشتم که زوری همه با و کنم متوقفش بتونم شاید آوردم باال رو پام ناامیدی با. داشت نگهش

 . کوبیدممی نباید که جایی به کوبیدم رو زانوم محکم

  

 دهنش از نامفهومی اصوات و بود شده خم. افتاد زمین روی و شد جدا ازم بلندی آخ صدای با

 میز روی از رو کلید. بشه وحشی بدتر ترسیدممی شدم؛ دور ازش قدم چند. شدمی خارج

 آروم. اومدنمی ازش هم صدایی دیگه حتی و بود حرکت بدون. ایستادم جاهمون و برداشتم

 .پرسیدم

 خوبه؟ حالت -

 .کرد حرکتی نه و داد جوابی نه ولی

 .رفتم جلو قدم یه فقط رفتم،نمی جلو همین برای و باشه نقشه همش ترسیدممی

 .زدم آروم که من خوبی؟ شد؟ چی -

. رفتم جلوتر لرزوترس با. نکرد حرکتی بازم. بودم زده بهش محکم خیلی گفتم؛می دروغ داشتم

 . شدم خم کمی رسیدم کنارش

 خوبی؟ کیانوش -

 .کردممی صداش اسم به که بود باراولین کنم فکر

 .گذاشتم شونش روی رو دستم

 آخه؟ شد چی. بگو چیزییه کیانوش، -

 رو رخشنیم. ببینم رو صورتش کردم سعی و کشیدم سرش به دستی نشستم، پاهام روی

 در طرفبه و شدم بلند سریع. کردم صداش بلندی صدای با و ترسیدم. بود شده کبود که دیدم
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 داشتن هاپله از محمد و لیال کیان،. دویدم هاپله طرفبه و کرد باز رو قفل لرزونم دستای با رفتم

 .شدند متعجب وضع اون به دیدنم از. دیدن رو من که اومدنمی باال

 پری؟ شده چی: کیان

 .کیانوش... کیا[ گرفتم اتاق طرفبه رو دستم... ]کیا... چ -

. رفتم دنبالشون منم. رفتند اتاق طرف به عجله با تاشونسه هر بزنم، رو حرفم نذاشتن دیگه

 و بودن نشسته کیانوش کنار که کردندمی رو محمد و کیان نگاه و بود ایستاده دردم همون لیال

 .کردنمی صداش داشتن

 .برگشت طرفبه محمد

 شد؟ طوریاین چطوری پری: محمد

 :گفتم مِنمِن با. بهشون گفتممی چی شد، گرد چشمام

 .زدمش... ز منم... من... کردمی اذیتم داشت... چیز -

 چی؟ با! زدیش؟: گفت تعجب با کیان

 :گفتم مظلوم

 .ش... نجا...او... به... زدم... زانوم... ز با... هیچی -

 حس رو بود ایستاده کنارم که هم رو لیال متعجب نگاه حتی شد، گرد دوتاشون هایچشم

 .کردممی

  شده؟ بیهوش. نزدم محکم که من ولی -

 :گفت متعجب طورهمون کیان

 .بیار رو یخ کیسه برو محمد: کیان

 .رفت بیرون اتاق از سریع محمد

 کارچی ببینم بیرون، برید دوتون هر. نیست هوشیارم ولی نیست؛ بیهوش کامالً نه: کیان

 .دادی آب به که گلیدسته این با بکنم براش تونممی

 .بست هم رو در و تو رفت و برگشت محمد ما اومدن بیرون با زمانهم

 .نشستیم هامبل روی سالن همون توی هم لیال و من
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 .بود نمونده برام انرژی هیچ دیگه نفره؛سه مبل روی شدم ولو که من

 که زدی محکم خیلی! نزدی محکم که میگی دروغ.[ کردم نگاش کرده تعجب] میگی دروغ: لیال

 .افتاده حال اون به کیانوش مثل مردی

 .دراومد شکل همون به منم لبای. اومدمی کش داشت لباش کردم نگاه بهش

 .زد بهت که سیلی تالفی بود حقش ولی: لیال

 .شدمی زیاد داشت مونخنده درجه

 .شیممی شهید تاسه اون توسط مطمئناً وگرنه کنیم، کنترل رو خودمون باید کنم فکر: لیال

 .کردم جمع رو لبام

 .کنممی رو فکر همین دقیقاً منم -

 .گذشت سکوت به ایدقیقه چند

 .اومد حرف به دوباره لیال

 !کرد؟می اذیتت چطوری کرد،می اذیتت داشت گفتی: لیال

 محمد و کیان و شد باز اتاقم در که گشتممی براش جواب دنبال و کردم نگاه بهش طورهمین

 محمد که بشینم خواستم و دراومدم درازکش نیمه حالت از. نشستن ما پیش و اومدن بیرون

 :گفت

 اینم که االنه آوردن؛می براش چیزی یه گفتیمی لیال. نمونده روت به رنگ. باش راحت: محمد

 .بیفته پس

 خوبه؟ حالش شد؟ چی کن، ول رو من -

 .رفت شد عقیم هیچی: کیان

 .کردم مظلوم رو قیافم

 .زدم آروم که من -

 .کردم دیوار و در به نگاهی

 .افتاده پس مبچه. زدی آروم چقدر معلومه کامالً. خودت جون آره: کیان

 .گرفتمی شخنده داشت
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 چطوره؟ حالش بگو دیگه، نکن اذیت کیان -

 یه باید نکرد فرقی اگه کنه؛ استراحت کمیه گفتیم دادیم؛ مُسَکّن بهش نیست بد: محمد

 دفاع خودت از خواستیمی دونممی. بود بد خیلی زدی بهش که ایضربه. ببینتش متخصص

 .بیفته هایاتفاق چه بود ممکن دونیمی هم خودت ولی کنی؛

 حرص با. رفت وجدانمعذاب حس بود افتاده که هایاتفاق یادآوری با ولی شدم؛ شرمنده کمی

 :گفتم

 .بود حقش -

 .بود گندی جمعه بعدازظهر. ما هم بخوره پری هم بیار چیزییه پاشو لیال: کیان

 .رفت و شد بلند لیال

 :گفت من به رو کیان

 اون تو بودم منم. نیست حقش خیرنه هست، مسایل اون و عرشیا به رو منظورت اگه: کیان

 . کردممی قبول رو شرطش موقعیت

 .طورهمین منم: محمد

 !محمد -

 .زد گره رو دستاش و شد خم کمی محمد

. رفتمی کشور اون به کشور این از کیانوش بود ماه دو. بود بدی موقعیت عزیزم، ببین: محمد

 و گرفتیممی رو تو خبرهای روز هر ما. بود خوب خیلی هم بازیش و کردمی بازی داشت عرشیا

 .کنیم راضی شده هرطور رو عرشیا که شدیممی مصمم بیشتر

 عرشیا پری ببین. زده حرف باهات داره عرشیا با که اختالفی به راجع کیانوش دونممی: کیان

 زدن زمین و تالفی هم نیتش دونیممی. دیممی حق بهش هم کمیه حقیقت در نیست، بدی آدم

 داری رو توانایی این تو. کنی تموم رو دشمنی این تونیمی وسط این تو ولی هست؛ کیانوش

 .کنی آروم رو عرشیا که

 .نذاشت محمد که نیستم شماها عروسک من که بگم خواستم
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 پس عزیزی؛ ماها برای چقدر دونیمی هم خودت. بزن حرف بعد کن فکر کمیه اول: محمد

 این به کنی تموم رو دشمنی این تونیمی تو میگه کیان اگه. بیفته اتفاقی برات ذاریمنمی

 به تو کردن نزدیک با خوادمی و داره عالقه تو به کیانوش کنهمی فکر عرشیا که معناست

 .بده حرص رو کیانوش خودش،

 چی؟ یعنی نفهمیدم هیچی -

 مطمئناً پایبندی کیانوش به تو و کنه نفوذ تو به تونهنمی عرشیا که کنی ثابت تو اگه: محمد

 .میره بین از نقشش

 گرم شیرکاکائو حاوی که پر سینی یه با لیال که کردممی تحلیل رو محمد و کیان حرفای داشتم

 .داد دستم به رو لیوان از یکی. رسید بود،

 .داشتی دوست که همونی بیا: لیال

 .زدم بهش اینیمهونصف لبخند

 .گرفت دستبه رو هالیوان از یکی هم کیان

 میگی؟ چی خب: کیان

 .گرفت شکل صورتم روی ایخبیثانه لبخند

 .میشه چی ببینیم حاال -

 معلومه االن از. زدی تو که لبخندی این با. برسه کیانوش داد به نه. برسه دادمون به خدا: کیان

 .حتمیه کیانوش عقیمی

 .گرفت شکل هممون لب روی لبخندی کیان شوخ لحن با

 رو این تویی، کنهمی ضرر که اونی. نکن بازی غیرتش با کنیمی هرکاری: گفت متفکر محمد

 .که دونیمی

 بده نشون هم العملیعکس هر. بشه غیرتی روم بخواد که نیست ما بین چیزی که اوالً -

 . شه خنک دلم تا کنم اذیتش باید کمیه منم خب که منصوریه پیش نیاوردن کم خاطربه

  

 .کشیمی انتقام نقشه داری بعد نشستی شوهرت هایفامیل بین. برم روتو: لیال
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 .رفتم بهش ایغرهچشم

 بفهمن خانوادم اگه. میدم طالق درخواست دیگه هفته چند من نکن، شوهرشوهر قدراین -

 .میشه بد خیلی

 نگران گیریم،می تصمیم موردشدر وقتاون بشه، آروم چیهمه بگذره کمیه بذار حاال: کیان

 .نباش

 .کنم رفتار چطور باید و داره درنظر برام چیزی چه آینده دوستمنمی. شد برقرار سکوت

 .اومدم بیرون فکر از لیال صدای با

 زدیش؟ طوریاون که کردمی کارتچی کیانوش نگفتی پری: لیال

 .بمونم دور نگاه جفت سه شر از تا دوختم دیوارم و در به رو نگاهم. کردم گم رو پام و دست

 :گفت خنده با کیان

 .کردهمی بدبد کارهای اینکه مثل -

 .شد گرم هامگونه

 :داد ادامه لحن همون با هم محمد

 .اینکه مثل شده پخش رژت. رنگیه لبت دور پری میگم. اینکه مثل آره -

 .شده باز هم بلوزت دکمه: کیان

 تاشونسه هر خنده صدای. گذاشتم بلوزم جلوی کردن نگاه بدون رو دستم. شد گرد چشمام

 .شد بلند

 ذارید؟می سرکار رو من کشمتونمی -

 :گفتم ساختگی ناراحتی با

 .اون نه باشید من طرف باید شماها بَدید، خیلی -

 .طرفه من با کنه نگاه چپ بهش هرکی داداشمم؛ دارهطرف من خیرمنه: لیال

 .گفتم بهش ایشی غرهچشم با همراه

 .جونتون نوش. شوهر و زن بین طبیعیه چیزیه که نداره خجالت حاال: کیان

 .زدم صدا رو کیان اسم جیغ با
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 .کنهمی استراحت داره خونه، تو داریم مصدوم مثالً بابا نزن جیغ: کیان

 .کرد دستش ساعت به نگاهی لیال

 چی خوایممی وگرنه بشه خوب حالش موقعاون تا کاش میان، دیگه کمیه اینا آقاجون: لیال

 بگیم؟ بهشون

 .کرد من به رو کیان

 .کردید عقد شما دوننمی عزیز و آقاجون پری: کیان

 :گفتم بلندی صدای با

 چرا؟ آخه خدا؟ وای گفتید؟ بهشون چرا چی؟ -

 .فهمیدن چطوری دونیمنمی اصالً. نگفتیم چیزی بهشون ما: لیال

 :گفتم سردرگمی با

 .کشممی خجالت ازشون من وای کنم؟ کارچی حاال -

 .کردم محمد به رو

 و شهرستان برگردم شاید کنم؟ جمع پولی یه بتونم تا بمونم تو آپارتمان مدت یه میشه -

 .بمونم جاهمون

 به ولی مونم؛می جاهمین منم بمونی، تونیمی بخوای هروقت تا میشه که شدنش: محمد

 دارم هم کیانوش از که شناختی به توجه با. بمونی جاهمین هست عقدتون وقتی تا صالحه

 .بری اینجا از ذارهنمی

 مرد برای میاره، وابستگی نیاره هم عالقه اگه حتی هانزدیکی این نیستم، بچه من محمد ببین -

 .ریزهمی هم به زندگیمون ماها برای ولی نداره؛ فرقی جماعت

 هم مردا کشنمی رنج جدایی از هازن که اندازه همون کنی؟می فکری همچین چرا: کیان

 .نمیدن بروزش فقط. طورنهمین

 مثل ـذتش*لـ شاید. میره میشه تموم ـطه*رابـ ببخشیدها، بار،یه با اونا رنج کیان نه -

 تو چیز مهمترین براشون ـطه*رابـ بازم ولی نباشه؛ دارن دوسش که کسی ـذت*لـ

 .هست زندگیشون
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 .کنیمی نگاه موضوع به غیرمنطقی داری: کیان

 که کسایی هستن ولی طورین؛همین ما مردهای اکثر. دارم قبول رو حرفت پری: محمد

 اینم باید. ایناست از ترمهم خیلی براشون زندگیشون شریک. نیست اولویت براشون ـطه*رابـ

 .هست زندگی از مهمی خیلی جز هم ـطه*رابـ که گرفت درنظر

 .آورترهعذاب خیلی هازن برای بستگیدل و وابستگی بازم اما دارم؛ قبول رو حرفاتون -

 ترآروم روانی روحی نظر از کمیه که وقتی برای بمونه. کنمنمی بحث فعالً مورد این در: محمد

 .حالیه چه در ببین بزن کیانوش به سریه برو پاشو. بشی

 .کردم نگاه بهش حالیبی با

 با کنید سعی پس کنید؛ زندگی خونه یه تو ماه چند قراره شما. نکن نگاه هم طوریاین: محمد

 . باشید دوست هم

 : گفت لبخند با کیان

 بودم منم شاید. بود بد هم تو حرف ولی کرد؛می بلند روت دست نباید! هابکشیش بزنی نری -

 کیانوش خدابه. کن جمع هم رو خونه از رفتن قضیه این. دادممی نشون رو العملعکس همین

 سریه پاشو هم حاال. کنید رحم خودتون به کمیه. کشیده عذاب خودت اندازه به مدت این هم

 .بره کنید تموم رو هاخوریدل. بزن بهش

 .کرد صدام لیال که شدم بلند زوربه

 .بهت بدم من بگو وگرنه روش بزن کمیه داری پماد اگه شده؛ کبود کمیه صورتت: لیال

 کشیدممی دست روش وقتی. بود زده بدجور نامرد. گرفت درد که گذاشتم گونم روی رو دستم

 خوردم رو شیرکاکائو وقتی بود؛ برداشته شکاف کمیه کنم فکر لبم گوشه. شدمی نمایان دردش

 .کردم حس رو سوزشش

 خوابیده اینکه مثل. کردم باز رو در آرومیبه زدن در بدون. رفتم اتاقم طرفبه و گفتم ایباشه

 درد که برداشتم بود، افتاده زمین رو که رو هاییلباس شدم خم. نشدم نزدیکش دیگه منم بود

 .کنهمی درد قدراین چرا ببینم کردممی باز رو بانداژ باید. شد بیشتر دستم
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 بودم شده خفه زمین، روی گذاشتم رو شال. نشستم زمین روی تخت کنار قالیچه روی جاهمون

 صدای با که کردم بازش و برداشتم رو باند هایچسب. کردممی سرم شال و روسری قدراین

 .پریدم کیانوش

 کنی؟می باز خودت چرا کنی؟می کارچی: کیانوش

 .داشت درد بازم انگار بود، کبود کمیه هنوزم رنگش. کردم نگاهش

 بهتری؟ -

 .کشید باالتر رو خودش کمیه

 .داره درد هنوزم عالیجناب لطف به: کیانوش

 !نکنی کارا این از دیگه تا بود حقت ولی بزنم؛ محکم خواستمنمی ببخشید -

 .کردم حرفام ضمیمه هم ایغرهچشم

 :گفت سردیخون با کیانوش

 .گفته شرع و قانون رو این دارم رو کاری هر حق من: کیانوش

 .کردم نگاش ایثانیه چند

 اگه حتی. پایین بره گلوت از خوش آب ذارمنمی بدون ولی اهلل؛بسم کنی بازی خوایمی اگه -

 .اعتقاداتم روی ذارممی پا شده

 .گفت حالتش توی تغییر بدون

 .میاد سرت بالیی چه وقتاون ببین مجانیه، امتحانش: کیانوش

 بانداز روی دوباره و گرفتم ازش رو نگاهم. نگفتم چیزی و کردم نگاهش حرفی زدن بدون بازم

 .شدم متمرکز دستم

 کنی؟می باز چی برای اصالً. کنم باز من تخت روی بشین بیا: کیانوش

 .باشن نشده باز هاشبخیه ببینم خواممی کنه،می درد خیلی. تونممی خودم نکرده، الزم -

 .درمیاره سر خودش انگار کنممی نگاه من اینجا بیا: کیانوش

 .کردممی رو خودم کار حرفش به توجه بدون

 : گفت و کشید پوفی
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 ...اهللاالالاله... تخت روی بیا تو. کنهمی درد کنممی حرکت وقتی من! لجباز -

. کنه باز رو باند گذاشتم و نشستم تخت روی و شدم بلند اکراه با که شه بلند خوادمی دیدم

 . نکردم بلند رو سرم ولی کردم؛ حس رو نگاهش سنگینی

  

**** 

 روی از رو گوشی. بود نشده هم ساعت دو حتی خوابیدنم ساعت. کردم باز رو چشمام سختیبه

 نتونستم اصالً دیشب. نیاد دیگه خوردکنش اعصاب صدای تا کردم خفش و برداشتم دراور

 از پُر من و نیمهوهفت ساعت که هم االن و رفتم خواب که بود ونیمپنج ساعت تازه و بخوابم

 به. رسیدمی سرویس دیگه ساعتنیم شدممی حاضر باید شدم بلند و زدم کنار رو پتو. خوابم

 دوباره کیانوش دیشب اینکه با دستم. کردم دستی یه رو الزم کارهای و رفتم شوییدست

 محوصله ولی نشستم؛ صندلی روی آینه جلوی. کردمی ذوقذوق هم هنوز کرد پانسمانش

 نداشتم، توانی هیچ فعالً ولی بدم؛ حرص رو کیانوش خواستممی اینکه با. کنم آرایش نکشید

 به نیاز و بود کوتاه موهام بودم آورده شانس. گذشتم آرایش خیر از. دست یه با مخصوصاً

 گشتن کمی از بعد و هاملباس سراغ رفتم وداغوندرب قیافه همون با. نبود کردنش جوروجمع

 آبی شال یه با شلوارلی یه. بود کرمی بارونی یه. کردم پیدا رو لباس سایز ترینکوچک

 خواب از قبل دیشب. بود گشاد برام هاملباس همه کردم؛می لباس خرید کمی باید. برداشتم

 اولش. کنم استفاده ازش تا داد رو بانکیش کارت همراهش و آورد رو گوشیم کیانوش

 .نداشتم پولی هیچ من نبود ایچاره ولی کنم؛ قبول خواستمنمی

 بازش اومد گوشیم اساماس صدای. رفتم پایین به و گذاشتم کیفم توی رو کارت و گوشی

 .بود ناشناس شماره یه که کردم

 «ستخونه جلوی دیگه دقیقه پنج تا راننده. خیربه صبحت»

 .زدم بودند انداخته راه که بازی این به لبخندی باشه منصوری زدم حدس

 خندی؟می چی به صبحی سر: کیانوش

 .شد ظاهر سرمپشت محمد
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 .بخور رو تصبحونه برو بیا. نکنید کلکل صبحی سر: محمد

 .زدم خبیثی لبخندی

 چیزییه جاهمون ندارم میل.[ محمد به کردم رو. ]فرستاده برام عرشیاجون که جوکی به -

 .خورممی

 :گفت وحشناکی هایاخم با کیانوش

 .رسونمتمی خودم بعد بخور چیزییه بشین بیا. خورینمی بیخود: کیانوش

 :گفتم آرومی صدای با و شدم نزدیکش

 االن و فرستاده ماشین عزیزم رئیس درضمن. کنم گوش عالیجناب دستور به نیست قرار -

 .منتظره دردم

 .رفتم عقب قدم یه که شد بلند صندلی روی از

 .اومد محمد جدی صدای

 دوست هم با بهتر. کنید جوروجمع رو خودتون. پریدمی بهم هی ایدبچه مگه. کنید بس: محمد

 .بره بشه تموم مسائل این تا باشید

 .کرد محمد به اشاره و برد باال رو دستش کیانوش

 با داری که نیست یادآوری به الزم کنی جمع رو حواست بهتره. محمد دقیقه یه: کیانوش

 .بکنم هرکاری تونممی من زنی،می حرف شوهرت

 .کردم پایین کوچیکی اشاره و زدم بهش پوزخندی

 .نگرانتم آخه رفتی،می متخصص یه پیش کاش نداری؟ درد بهتری؟ -

 .زد بهم پوزخندی اونم

 به رفتن با. بشیم مطمئن سالمتیش و صحت از هم متخصص به مراجعه بدون تونممی: کیانوش

 ...و اتاق

 .رفتم بیرون به و کردم خداحافظی محمد از بهش دادن جواب بدون و کردم اخم

 ...لعنتی. شدمی برنده که بود اون و میاوردم کم زدن حرف توی شدمی همین همیشه. اَهاَه
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 رو دقیقش اسم. شد تاچهار چشمام بود، کرده پارک خونه جلوی که ماشین دیدن با

 یه کردممی فکر من. خوشگل خیلی مشکی بنز یه بنزه، یه فهمیدم آرمش از ولی دونستم؛نمی

 .کردندمی استفاده هاسرویس برای معموالً که ون یه نهایتش یا دنبالم میاد معمولی ماشین

 .زد دور رو ماشین و شد پیاده راننده

 حامدی؟ خانم: راننده

 .هستم خودم بله -

 .کردم تعجب بدتر که کرد باز رو عقب ماشین در

 .رسیدم خدمتتون منصوری آقای طرف از من خانم بفرمایید: راننده

 هم رو اونا تعجب. بود محمد همراه که نمایان کیانوش ماشین و شد باز بزرگ درِ لحظه همین

. دادم تکون براشون دستی و شدم ماشین سوار صحنه این شدن دیده از حالخوش و دیدم

 .کرد حرکت و شد سوار هم راننده

 .بدونم رو شما اسم تونممی ببخشید -

 .هستم رحیمی کریم من بله -

 .میشم سوار خودم من نکنید، باز رو در من برای بعد به این از لطفاً. رحیمی آقای خوشوقتم -

 ...خانم ولی: رحیمی

 برسونید رو من قراره شما دونستمنمی چون هم امروز. راحتم جوریاین من رحیمی آقای -

 .شدممی سوار زودتر خودم وگرنه شد جوریاین

 . راحتید هرطور خانم چشم: رحیمی

 بود، شده تنگ هاخیابون توی گذاروگشت برای دلم. شدم خیره خیابون به و گفتم ممنونی

 بودن بند در چقدر. بودم موقعاون عاشق. شدمی روشن هاچراغ که موقعی هاشب مخصوصاً

 یاد. شدنمی خالص بودن شده روزگار نامردی درگیر ناخواسته که اونایی کاش. بود سخت

 . بکنم کاری براشون تونستممی کاش. افتادم هابچه
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 به. داشتم استرس کمی. ایستاد طبقه چهار ساختمون یه جلوی ساعتنیم حدود از بعد ماشین

 دوست اصالً. کردمی جلوگیری فشارم افت از الاقل نخوردم چیزی که فرستادم لعنت خودم

 پیشخوان پشت. شدم ساختمون کفهم طبقه وارد. بشه بد حالم کاری اول روز نداشتم

 صدای با. رفتندمی طرفاون و طرفاین نفری چند کردم، دوروبر به نگاهی. نبود کسی اطالعات

 .برگشتم سرمپشت به آقایی

 داشتید؟ کاری خانم -

 .شده هماهنگ منصوری آقای با جدیدم، کارمند من بله، -

 .کننمی راهنماییتون اونجا. چهارم طبقه بفرمایید. بیاید قراره که بودن داده خبر ایشون بله -

 .کرد اشاره بود، ورودی در روبروی درست که آسانسور به دست با و

 طبقه دکمه و شدم آسانسور سوار. بود دوم طبقه توی که شدم آسانسور منتظر و کردم تشکر

 .زدم بودند، زده رو سه و دو که، نفر دو از بعد رو چهارم

 وقتی و خورد چشمم به مدیریت تابلوی چپم سمت. رفتم بیرون ایستاد، آسانسور باالخره

 چپی سمت راهم پس. بود مالی بخش و معاونت مضمون با تابلویی. کردم نگاه راست سمتبه

 به که بود بزرگ میز یک. نبود سالن توی کسی. رفتم بود باز که دری طرفبه و چرخیدم بود؛

 که بود پنجره یه میز روبروی درست. بود خالی پشتش که بود منشی برای زیاد احتمال

 در پشت تقریباً میز راست طرف بود، ابری هوا االن البته که کنه روشن رو اتاق تونستمی

 و دیدمنمی چیزی که بود راهرو یه هم چپ طرف. باشه آبدارخونه خوردمی که بود اتاقی ورودی

 پرده با و بود ایشیشه دیوار، جای به که بزرگیه اتاق بود معلوم که بود در یه راهرو همون کنار

 زیادی کیانوش، شرکت برخالف اینجا. کنم کارچی دونستمنمی. بود شده پوشیده ایکرکره

 سالن توی که چرمی هایصندلی از یکی روی نیست کسی از خبری دیدم وقتی. بود وکورسوت

 .بیاد کسی تا موندم منتظر و نشستم بود

 خواب به حتماً موندممی حرکت بدون دقیقه چند اگه. اومدمی هم خوابَم و بودم مگرسنه

 خونه برگردم پاشم گفتمی شیطونه. رفت سر محوصله که نشستم ایدقیقه چند. رفتممی
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. گرفتم بود داده بهم اساماس که ایشماره و درآوردم رو گوشیم جاش به ولی بخوابم؛ بگیرم

 .بود خنده با کردم حس که داد سالم زیبایی صدای

 هستید؟ خودتون منصوری آقای -

 .هستم خودم خانم بله -

 کارچی باید نیست، اینجا کسی ولی هستم؛ مدیریت واحد چهارم، طبقه شما، شرکت توی من -

 کنم؟

 .پیشت میام االن هستم؛ اتاقم توی من رسیدی، دونستمنمی اوه -

 .شد خاموش گوشی و

 .شدم بلند اومد، راهرو از که شنیدم رو پا صدای

 سرش جلوی موهای. بود پوشیده ستش شلوار با رنگینفتی پیراهن. اومد جلو بزرگی لبخند با

 .زد کنار دستش با کمی رو

 .موندی منتظر که خانم ببخشید -

 خندونش هایچشم به تفاوتبی نگاهی. آورد جلو رو دستش که گفتم آرومی کنممی خواهش

 میدم؟ دست باهاش کردمی فکر واقعاً. کردم

 .خندید دوباره

 .بدی دست باهام تونینمی و زخمیه دستت بود رفته یادم اوه -

 .گفتم وضعیتم در تغییر بدون

 شروع رو کارم که بگید رو من وظایف کنید لطف. بدم دست نبود قرار نبود هم زخمی اگه حتی -

 .نکنید ضرری که بکنم رو کارام باید شمام خرید کاالی االن من باشه هرچی. کنم

 .رفت صورتش از لبخندش

 .بزنیم حرف اومده پیش که مسائلی درمورد باید شروع از قبل کنم فکر -

 بهتره. بودم معامله مورد من و کردید معامله یه شما. منصوری آقای نیست، زدن حرف به الزم -

 .ندارم رو هیچی درمورد زدن حرف حوصله من سرکارمون؛ بریم

 .شد خیره صورتم به ایثانیه چند
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 وقت به کنممی موکول رو زدن حرف پس نداری؛ مناسبی جسمی و روحی وضعیت دونممی -

 به هست تلفن با کار روش کاغذ، یه توی.[ کرد بزرگ میز به اشاره و. ]توئه میز اینجا. ترمناسب

 کار. گیریمی یاد کمکم هم رو کارها بقیه. باشه راحت کارت که بنویسه بودم گفته قبلی منشی

 خوردی؟ چیزی. نمیاد پیش مشکلی پس نیست قبلیت کار با متفاوت اینجا

 نه -

 بگو بهش اومد. نیومده هنوز کنم فکر بخشه، این توی خدمات بخش مسئول عبادی خانم -

 منم. پریده هم رنگت بشینی، بهتره. مهمه سالمتیت چیزهمه از اول. بخوری بیاره چیزییه برات

 .بزن زنگ بهم داشتی کاری منه، برای یکیش که اتاقه دوتا راهرو این انتهای خودم اتاق میرم

 .کردم صداش بره که برگشت راهرو طرفبه

 منصوری؟ آقای -

 .کرد نگاه بهم الیٔ  سو و برگشت

 .بذارید منتظر شرکتتون توی میاد اول بار برای که رو کسی نیست خوب -

 .اومدی دونستمنمی که گفتم -

 .کردم بود گوشه توی که کوچیکی دوربین و سقف به اشاره دستم با و زدم لبخندی

 .بذارید سرمسربه کمیه خواستید ولی اومدم؛ داشتید خبر مطمئناً -

 .داد تکون رو سرش و کرد ایخنده

 . خواممی معذرت من. نبود خوبی حرکت ببخشید. باهوشی کنممی اعتراف -

 .کردم برم دور به نگاهی و نشستم صندلی روی میزپشت و دادم تکون رو سرم منم

 نداری؟ مشکلی مطمئنی -

 .کرد دستم به اشاره که کردم نگاهش الیٔ  سو من باراین

 .نباشید نگران برمیام کارها پس از. بدم حرکتش کمی تونممی ندارم مشکلی نه -

 چند به باید وگرنه بیاد، پیش برات مشکلی خوامنمی. خودتم نگران. نبودم کارها نگران من -

 .بدم پس جواب نفر

 .خودم با اونا جواب نباشید، هم اونا نگران -
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 توش که ایتازه جو با کردم سعی منم و شد ناپدید راهرو توی و کرد تکرار رو لبخندش دوباره

 . دادم جواب رو زد زنگ که تلفنی اولین و بشم آشنا بودم،

  

 امروز اینکه با و بود شلوغ هاخیابون همه. دادم تکیه ماشین شیشه به رو سرم خستگی از

 یه. بودیم کرده گیر ترافیک توی ما ولی بود؛ شده تعطیل زود سوری چهارشنبه خاطربه شرکت

 رفتار. بود آروم چیزهمه عجیبی طرز به و گذشتمی جدید شرکت توی کردنم کار از هفته

 هست، واقعیش حس چیزهمه کردمی منتقل من به رو حس این و بود خوب بسیار من با عرشیا

 خیلی هم من که بکشه من زندان زمان به رو حرف کرد سعی چندبار هفته توی. انتقام و بازی نه

 کمک با تونستم پیش روز دو. بزنم حرفی درموردش خواستنمی دلم اصالً پیچوندمش؛ سریع

 حالخوش خیلی بود خوب حالم من اینکه از بزنم حرف زندان توی دخترای با کیانوش وکیلِ

 هرلحظه بود، یاس با هم اولویت و بکنم براشون برمیاد دست از هرکاری بودم مصمم. شدن

 هم اونا و زدم حرف درموردشون هم لیال و محمد کیان، با. بشه صادر براش حکم بود ممکن

 که بودم حالخوش من و باشند کارشون پیگیر قادری و احمدی شد قرار. کنن کمکم دادن قول

 .هست براشون امیدی

 رو من اینکه وقت دیگه که شلوغه سرش قدراین بگم بهتره. بود ساکت مدت این هم کیانوش

 همه اون کردن اداره و خودشه دوش روی کارها همه ارس نبودن با. نداره بده، گیر و کنه چک

 گفت و خواست معذرت ازم بارها زدم حرف هم ارس با دیروز. هست سختی کار واقعاً دارایی

 شرایط این با که خودشون پیش برم مدت یه خواست ازم حتی ندارم، فرقی آرام با براش که

 لیال، اما و کردند تکرار رو ارس دعوت هم اونا و زدم حرف هم آرام و امین جون،زری با. شدنمی

. دربیارم سر چیزی نتونستم هم من و نداشت رو سابق شوروحال. نبود سابق لیالی دیگه اصالً

 ازش اومدم بیرون فکر از ماشین توقف با. بشم پاپیچش زیاد که نبود خوب قدراین خودمم حال

 .افتادم راه به خونه طرفبه و کردم خداحافظی و تشکر

 جواب و شدم ولو مبل روی. کردم کج نشیمن طرفبه رو راهم و چرخیدم کیان سالم صدای با

 .دادم رو سالمش
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 کردی؟ دیر: کیان

 .بستم رو چشمام خستگی از

 باید که سوزهمی رحیمی آقای برای دلم. کردیم گیر ترافیک تو ولی شد؛ تعطیل زود اینکه با -

 .برگرده دوباره رو راه این

 .همینه کارش اونم دیگه خب: کیان

 .شد خارج دهنم از اوهومی

 ای؟خسته خیلی: کیان

 .میشم خسته خیلی ولی دارم؛ دوسش و نیست سخت اصالً کارم اینکه با خیلی آره -

 .نباشی خسته سالم. نیست کار آماده جسمت اینکه خاطربه: محمد

 روبرویم مبل روی اومد. دادم برگشت اولش حالت به طرفشبه بودم برگردونه که رو سرم

 .اومد هم لیال صدای بدم رو جوابش خواستم که همین نشست،

 .اومدی باالخره عجب چه: لیال

 .زدم پیوستش هم به ابروهای به لبخندی

 .بود شلوغ خیلی هاخیابون. موندیم ترافیک توی خدابه -

 . کردم گرفتش چهره به نگاهی. نشست کیان کنار کاناپه روی

 .کنی تنت نداری هیچی تو و عیده دیگه روز دو: لیال

 .نمیاد گیرت شوهر میشی کچل میشی پیر نکن فکر چیزا این به. بابا خیالبی -

 .گفت روییشترو با

 .نیاد گیر بهتر: لیال

 ندونستن معنی به رو هاششونه اونم که چشه بدونه اون شاید که کردم نگاه کیان به الیٔ  سو

 .انداخت باال

 .زدم روش به لبخندی و گردوندم محمد طرفبه رو سرم

 اینا؟ مامانت پیش خونه؟ نرفتی چرا تو -
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 من به دادنمی گیر باز نداشتم رو شونحوصله منم بشن جمع بود قرار دایی خونه اونا: محمد

 .بگیر زن که

 .شد بزرگ لبخندم

 باعث و نزنی حرف من با که میده گیر بگیری زن. نگیر نه نه،. هامیشی پیر داری بگیر، خب -

 .میشه جداییمون

 .کردمی نگاه اخم با لیال ولی شد؛ بلند دوشون هر خنده صدای

 .شد نزدیکش نمیشه دیگه بگیره زن دیگه، میگم راست خب -

 .شد خارج نشیمن از بزرگ هایقدم با و شد بلند لیال

 چشه؟ این -

 .واال دونمنمی: کیان

 شده؟ عاشق شاید: محمد

 .کرد نگاهش سردرگمی با

 که هایاتفاق همه توی. بره کسی برای دلش داره حق جوونه، دختر یه هم لیال باالخره: محمد

 .بشی نزدیک بهش بیشتر کن سعی. شد گرفت نادیده همیشه لیال میفته، خونه این توی

 ولی شده؛ عاشق لیال بودم اولش حرف همون درگیر من ولی بود؛ کیان برای حرفاش بخش این

 !کی؟ عاشق

 خستگی صورتش از. کردم وجورجمع رو خودم کمی کنارم، نشستنش و کیانوش اومدن با

 .گرفت نادیده رو من عمالً و شد زدن حرف مشغول پسرا با. باریدمی

 .کردم کیان به رو و شدم بلند

 نه؟ یا داره کشیدن به نیاز هاشبخیه کنم، باز رو دستم باند خواممی کیان، -

 .شد بلند اونم

 .حاله چه در ببینم بکنم، بهش نگاه یه بریم بیا: کیان

. نبود مهم برام اصالً که کردممی حس داشتم رو کیانوش نگاه سنگینی رفتیم باال به هم همراه

 .بگیرم نادیدش بودم بلد منم
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**** 

 کیانوش

 نفر چند امسال. نشستیم زمین روی بود، کرده درست خودش که سینیهفت دور لیال اصرار به

 به نگاهش کرده بغض لیال. بود گذاشته اثر هممون روی بودن کم این عجیب و بودیم کم

 چند محمد. خوندمی قرآن داشت گرفته قیافه با کیان و بود سیاه و قرمز ماهی دوتا حرکت

 شهرستان راهی صبح شد؛می حس کامالً نبودش که پروانه و رفت پدریش خونه به قبل ساعت

 لیال با باریه فقط صبح از و رفت تنهایی خودش اصرار با ولی بره؛ تنها خواستنمی دلم. شد

 واقعاً ولی بکنه؛ رو زندگیش بذار باش نداشته کاریش گفتمی که هم محمد. بود زده حرف

 بود، خوبی حس بودنش. بود شده تنگ براش دلم ساعت چند این توی تونستم،نمی شد،نمی

 .بود طورهمین هم هابچه برای حتی من برای تنها نه

 به نگاهی اومدم بیرون فکر از شد پخش تلویزیون از که «الْأَبْصَارِ وَ الْقُلُوبِ مُقَلِّبَ یَا» نوای با

 توی مدام که فکری با کردم زمزمه هم من زمانهم. شدمی ظهر داشت کمکم که کردم ساعت

 که توپی صدای با. بود نشسته کنارم االن کاش که برام، بود بارحسرت و خوردمی چرخ سرم

 .گفت شادی لحن با و شد بلند گرفت رو چشمش زیر نم لیال شد پخش

 .بیاد کنید رد رو من عیدی. هاتیپخوش مبارک عیدتون: لیال

 رو عید و کردیم ـل*بغـ رو همدیگه نشست کیان و من لب روی لبخند لیال پرانرژی صدای با

 بود ظریف بنددست یه من طرف از که عیدیش زود لیال هایپریدن پایین باال با و گفتیم تبریک

 .دادیم بهش بود، بنددست ست بندگردن کیان طرف از و

 .بگیرم تماس جونزری با خواممی که بشینید بیاید: کیان

 شادش لحن اون با لیال شدن وصل محض به نشستیم طرفش دو لیال و من کرد باز رو تابلپ

 .گفت تبریک رو عید

 مبل روی ما مثل هم اونا. بود لبش روی لبخندی ولی بود؛ شده الغر و ضعیف خیلی جونزری

 احوالپرسی کلی از بعد. بود نشسته ارس شدیگه طرف و امین و آرام طرف یک و بودند نشسته

 .گفت شده ضعیف صدای با جونزری وبشخوش و
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 کجاست؟ پروانه پس: جونزری

 .خانوادش پیش شهرستان رفت صبح -

 نیومد؟ پیش براش که مشکلی دیگه خوبه، حالش: جونزری

 .راحت خیالت عزیزم نه -

 .نمیشه راحت خیالم که شماها دست از واال: جونزری

 .دادم رو جوابش لبخند با منم که رفت ایغرهچشم و

 .دادم رو جوابش جاهمون. بود محمد. شد بلند گوشیم صدای

 .مبارک عیدت عزیزمون، دکتر بر سالم -

 .مبارک هم تو عید عزیز، مهندس دکتر بر سالم: محمد

 .شد نزدیک تابلپ به کمی ارس

 محمده؟: ارس

 .آره-

 زنی؟می حرف داری کی با: محمد

 اینا عموزن با -

 زنممی زنگ خودم بعد. بگو تبریک هم رو عید برسون سالم بهشون. خوب چه عه،: محمد

 .زنممی حرف باهاشون

 .کردم هشون به رو

 .گیرهمی تماس باهاتون خودش بعداً گفت. میگه تبریک هم رو عید رسونهمی سالم بهتون -

 .کردند تکرار رو حرفا همین هم اونا زمانهم

 .گرفتم رو تابلپ و دادم کیان به رو گوشی من که کردند خداحافظی باهاشون لیال و کیان

 نه؟ یا دارید برگشت قصد چطوره؟ وضعیت ارس -

 بین میشه خوبی واسط میده، جواب خوب داره هم زدیم که شرکتی این. خوبه چی همه: ارس

 شده کار وارد هم آرام. بگیره یاد رو چیزهمه امین خواممی هم برگشتم درمورد. اروپا و ایران
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 کارچی تو. سخته موندن اینجا. شده تنگ خیلی دلم. گردمبرمی مامان و من بیفتن جا کمیه

 .تو دوش رو افتاد کارها همه کنی؟می

 شرکت بیاد کنممی مجبور رو کیان گاهی. کنیم سر طوریهمین مجبوریم دیگه نیست ایچاره -

 .برسم کارخونه و بیرون کارهای به بتونم خودم تا

 .برسونم رو خودم زودتر کنممی سعی هرحال،به ببخشید: ارس

 .جونزری شما مخصوصاً. باشید خودتون مواظب. خوبه سالمید که همین نیست مشکلی -

 .بستم رو تابلپ و کردم خداحافظی همشون با

 .کرد قطع رو گوشی هم لیال

 باال ابروش تای یه که گرفت رو پروانه شماره من گوشی با و هست پری نوبت حاال خب: لیال

 .کرد نگاهی من به وری یه لبخند با و رفت

 .دادم مبل به تکیه رو بازوم

 کنی؟می نگاه من گوشی به فضولی مگه تو -

 .گرفت بزرگی لبخند رو صورتش تمام

 .بشه روبرو قشنگی هایاسم و هاصحنه با و باشه بقیه گوشی تو سرش گاهی باید آدم آره: لیال

«MY BUTTERFLY» 

 واقعا؟: کیان

 .کرد نگاه من به تعجب با و

 سنگینی ولی بگه؛ چیزی نتونست دیگه هم کیان و داد رو جوابش لیال پروانه گفتن بله با

 .بشه من نوبت تا شدم منتظر و نیاوردم خودم روی به که بود روم نگاهش

 شد عوض چهرش حالت که شنید چی لیال «کجایی؟» پرسید که لیال الٔ  سو جواب در دونمنمی

 .نشست نگاهش توی غم و

 .خداحافظ. باش خودت مواظب راحتی، هرطور باشه: لیال

 کردی؟ قطع چرا وا: کیان
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 حالش. زنممی حرف باهاتون و زنممی زنگ دیگه ساعت یه خودم گفت بود، مزار سر: لیال

 .کرده هم گریه بود معلوم بود گرفته

 .شدیم گرفته هممون

 .بره تنها ذاشتیمنمی کاش: لیال

 نزدیک داره دیگه که بریم پاشید. برمیاد پسش از نباش نگران رفت،می باید باالخره: کیان

 .منتظرن اینا آقاجون میشه ناهار

 .نکرد ول که گرفتم دستش از. گرفت من طرفبه رو گوشی لیال

 . داری دوست رو پروانه تو که حالمخوش خیلی من: لیال

 .رفت باال طرفبه و کرد ول رو گوشی دادم رو جوابش منم که زد هم به لبخندی

 : گفت لودگی با کیان

 .نداری رو لیاقتش ولی حالم؛خوش خیلی منم -

 .رفت باال به اونم و خندید هرهر بعد

 به باید ولی بگیرم؛ تماس باهاش االن همین خواستمی دلم. چرخوندم دستم توی رو گوشی

 .ذاشتممی احترام خواستش

 سفر تا شدم لیال و کیان منتظر و پوشیدم رو کتم گذاشتم، جیبم توی رو گوشی شدم بلند

 .کنیم شروع رو مونچندروزه

 .بکنیم تونیممی کارچی ببینیم تا باش آروم حاال، چته: کیان

 .رفت باال باز صدام

 .کنهمی پخش رو خزعبالت این داره کی آخه؟ چطوری هان باشم، آروم چطور -

 :گفت تمسخرآمیز لحن با لیال

 .هست واقعیت نیست، هم خزعبل همچین واال: لیال

 .رسید ممکن حد آخرین به صدام

 طعنه با که باریهآخرین. کن توجه حرفات به و نکن فراموش رو این هستم دارت اختیار لیال، -

 فهمیدی؟ زنی،می حرف
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 کیانوش بود وقت خیلی. داد دیگه جای به رو نگاهش جواب، بدون و کرد وجورجمع رو خودش

 .بودم شده خسته دیگه ولی بود؛ ندیده رو جدی

 .انداختم مبل روی رو خودم

 دلش چی هر میده اجازه خودش به رسهمی راه از کی هر شد اشتباهی یه کردم، کاری یه -

 حالیم؟ چه تو من کردید فکر تاحاال گذاشتید؟ من جای رو خودتون تاحاال. کنهمی بارم خوادمی

 کنید؟ درک هم رو من کمیه خواستید تاحاال

 .افتادم مبل روی و کشیدم پریشونم موهای به دستی

 کردن درست فکر به باید کرد نمیشه کاریش افتاده، که اتفاقی. باش آروم مادرجون: عزیز

 .باشید اوضاع

 گذشتم آرزوهام از داشتم دوسش که چیزهایی از زندگیم همه از ساله چند. عزیز نیستم مگه -

 کج پامون بقیه نه خودم نه که کردم رو تالشم همه. باشم داشته کنارم رو خونوادم همه بتونم تا

 چه رفته ارس وقتی از دونید می. نمونه دلشون توی هیچی حسرت کردم رو تالشم همه. نره

 خواهرم بخوام زیادیه درخواست. اکیه چیزهمه نکنید فکر نمیاریم خودم روی به. رومه فشاری

 بدون بیاره برام چایی فنجون یه برادرم. میشه درست چیهمه بگه بذاره شونم رو دست باریه

 زیادیه؟ خواسته عزیز. گذرهمی اینم خیالبی بابا بگه زدن نمک بدون ریشخند

 .شدم آقاجون لواسون خونه درخت از پر و بزرگ حیاط وارد و شدم بلند ایدیگه حرف بدون

 اینکه. بود شده خراب بودن گفته و بودن اومده دیدنی عید برای فامیل که حرفایی با اعصابم

 که حرفا سرییه و بوده زندان زنم و افتاده هاییاتفاق چه و کردم ازدواج من فهمیدند چطور

 زبون به وقتهیچ نباید که حرفایی و ریخت هم به رو روانم و روح نداشت، واقعیت اصالً

 از خوددارتر باید من. بودم شده ترعصبی شدن آروم جای به بدتر و بودم گفته االن رو میاوردم

 من برای هاآدم این همه. زدممی سرشون رو کاری منت وقتهیچ نباید من بودممی حرفا این

 .گفتممی چیزی نباید کردم،می ازشون درخواستی نباید بودند، جونم از عزیزتر

 .نشست پله روی کنارم. بود کیان کردم نگاه نشست شونم روی دستی

 نه: کیان
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 .کردم نگاهش الیٔ  سو و چرخوندم طرفشبه رو سرم

. کردی هامونخواسته و ما فدای رو هاتخواسته همیشه تو کیا،. نیست زیادی خواسته نه: کیان

 آرام ارس، حتی لیال، من، برای تو دونیمی ولی نشیم؛ متوجهش و نبینیم رو اینا اگه کوریم گربه

 تشکر یه نهایش بکنن هاشونبچه برای هرکاری مادرها پدر. بودی مادرمون پدر مثل امین و

 رو وظیفشون اونا که کنندمی فکر حتی و کافیه تشکر همون کننمی فکر هم هابچه و شنونمی

 دیدیم رو تو دادیم، دست از رو کارمون و کسهمه که وقتی از ماها. هابچه مقابل در دادند انجام

 کردی کاری. ندادی ما نشون ولی خوردی؛ هم شاید زمین، نخوردی نلغزیدی، بودی محکم که

 به همیشه هم جونیزر حتی مادرمون، پدرمون بشی تو که شد باعث همین و نفهمیدیم ما که

 شده پیر دیگه که هم عزیز و آقاجون. کردنمی رو کاری کردینمی ییدٔ  تا تو تا بود، تو حرف

 باشی تو که یکی به و نداشتند رو جوون و نوجوون همهاین با زدن سروکله حوصله بودند؛

 اجرا پدرشون توسط دارند درخواستی هر که هاییهمون بچه، بشیم هم ما و کردند بسنده

 قراره جوریچه که کنننمی فکر این به و کننمی درخواست فقط که هاییبچه همون میشه،

 .هاییسختی و مشقتی چه با بشه، اجرا

 کم ممکنه گاهی و داشتیچشم هیچ بدون کنهمی کارهمه عشق با که پدری همون میشی هم تو

 .تو مثل بشه خسته و بیاره

 قلقک رو حسام داشت و داشت تازگی برام کیان حرفای نگرفتم هادرخت حرکت از چشم

 .کنم بغض طوراین که باشم ضعیف حرفا جوراین شنیدن برابر در قدراین کردمنمی فکر. دادمی

 گاهی ممکنه که پدری. پدرمونی جای برامون آخرش بکنی هم هرکاری تو بدون رو این فقط -

 .پدرشونن عاشق هابچه بازم ولی بیاد؛ پیش کدورتی و تلخی

 کمکم که هاییدرخت و پیچیدمی هادرخت بین که بود باد صدای فقط افتاد بینمون سکوت

 .آورددرمی حرکت به رو دادنمی شکوفه داشتن

 .کرد گریه پدرمون نمیگم کسهیچ به من بکن کنی، گریه خوایمی اگه: کیان

 .کردم نگاه بود شده خندون حاال که ایچهره به و برگشتم

 .هاباشی جدی کمیه تونینمی. کوفت -
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 کنیم پا به خونیمرثیه مراسم باید اینجا االن که باشم جدی این از بیشتر اگه من داداشِ: کیان

 . خوردنمی رو ما دارند پنجره پشت که زنی دوتا به توجه با

 .کرد ـلم*بغـ یهو کیان که گرفت شکل منم لب روی لبخند

 .کرد زمزمه گوشم کنار و

 فقط تو. هاسال این همه مثل هستیم، هم پشت بازم باشیم، هرچی ما باشی، هرچی تو: کیان

 . بکنم برات هرکاری تا کن تر لب

 .کشید عقب رو خودش کیان

 .کننمی پاک رو اشکاشون دارند هم هاخانم بازیمون؛ هندی از اینم بسه دیگه خب: کیان

 .شد انداخته پرده فوری که برگشتم عقب به کمی

 برای بود، خودم اراده با کردم هرکاری من کنید فراموشش زدممی رو حرفا اون نباید من -

 .هستید و بودید مهم برام اینکه

 .زدم پام روی آروم دستش با کیان

 بزنی؟ حرف پروانه با تونستی.[ کشید بلندی نفس] ..شنیدیممی باید هم ما گفتی،می باید: کیان

 حرف احساساتم از تا برام بود سخت شدم؛ حالخوش کرد عوض رو صبحت و مسیر اینکه از

 .بزنم

 مهمون گفت نبود، خوب زیاد که صداش. زدم حرف بودند اینجا اینا عموخان که موقعهمون -

 .زنهمی زنگ بعداً دارن

 پروانه؟ پیش بریم شمال جای به خوایمی میگم. اوهوم: کیان

 .گفتم مخواسته برخالف ولی خواستم؛می که رو خواستنش

 برای هممون نزدیکه سالگرد. بهتره طوریاین براش باشه، ماها از دور کمیه بهتره نه -

 .داره احتیاج بهمون بیشتر موقعاون مطمئناً. ریممی موقعاون

 .داد تکونی رو شلوارش و شد بلند و گفت اوهومی دوباره کیان

 بریم پاشو. زنممی چهکو اون به رو خودم ولی س؛دیگه چیز یه تخواسته دونممی که من: کیان

 خبرا؟ چه دادا بگم بزنم، شونت رو بیارم، چایی برات بریم. زدیم یخ خونه
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 شدم بلند. شد بلند خندمون صدای شوخش لحن با

 .کیان نیستی بشو آدم تو -

 .انداخت ـمرم*کـ دور رو دستش

 آخه؟ تو دیدی کجا خوشگلی این به آدم داداش، داری اختیار: کیان

 .کردم دورش خودم از زوربه که ـوسید*بـ رو صورتم محکم و کرد نزدیکم رو خودش

 اَه. شد خیس صورتم همه ببین. کاریه چه این االغ اَه -

 .کنم درست هاخانم برای رمانتیک صحنه یه خواستم: کیان

 .کرد اشاره بودند ایستاده لیال و عزیز که پنجره پشت به دستش با و

 گردنم از لیال شدنم وارد محضبه. شد خونه وارد و خندید بلند که رفتم بهش ایغرهچشم

 .شد آویزون

 .دارم دوستت خیلی من داداش، ببخشید: لیال

 .زدم لبخندی

 دوستت بهتر تونممی کنی شل رو دستت این کمیه اگه فقط وچل،خل دارم دوستت منم -

 .باشم داشته

 از زود و زد نماییدندون لبخند. رفت عقب و ـوسید*بـ محکم رو صورتم دیگه طرف هم لیال

 آقاجون و کرد ریزیخنده عزیز. بودند ایستاده اونجا هم آقاجون و عزیز. رفت کنار چشمم جلوی

 .داد تکون سفٔ  تا نشونه به رو سرش

 .کن تمیز رو صورتت برو: آقاجون

 .شد بلند صدام که دیدم صورتم روی پررنگی رژ که انداختم بود جاهمون که ایآینه به نگاهی

 .کشمتمی لیال -

*** 

 پروانه

 پیدا هواپیما بلیط بودم نتونسته. افتادم تخت روی خستگی با و کردم باز رو مانتوم هایدکمه

 که شکر رو خدا. بود کرده مخسته هم همین و بیام اتوبوس با زود صبح شدم مجبور و کنم
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 این به خونه توی تنهایی تونستمنمی وگرنه بودند عمارت توی شوهرش با منیر و ریحانه

 من خاطربه خواستمنمی گردم؛برمی بودم نگفته بودند شمال توی که هابچه به. بمونم بزرگی

 از حرفی زدنند حرف باهاشون اگه که گفتند هم اینا منیر به. بمونه نیمهنصف تعطیالتشون

 .برگردم شدم مجبور کارم خاطربه من. نزنند من برگشتن

 باید هفته دو این توی شیفتی صورت به کارکنان همه و بود تعطیل رو اول روز دو فقط شرکت

 شرکت از بیرون کاری چون بشم؛ تعطیل نداشتم دوست که خودم. شدنمی حاضر شرکت توی

 روز چند این و برگردم شهرستان به شدم مجبور خواهرام و مامان اصرار خاطربه ولی نداشتم؛

 .سرکارم برگردم پنجم روز از بود شده قرار. نباشم رو

 اذیتم شدید بود اومده سراغم به اونجا که خاطراتی. بود سخت خیلی برام اونجا به برگشتن

 چند این توی. برم سِرم زیر شدم مجبور و افتاد شدتبه فشارم باریه که جایی تا حتی کردمی

 که طوری نکنم، گریه مرفتهازدست عزیزان یاد به و بخوابم درست که بود نشده شبی روز

 تنگ هابچه برای دلم کنم اعتراف باید منم و بود شده تهران به من برگشتن موافق هم مامان

 دوست. بود شده تنگ هم کارم برای دلم. بود شده تنگ اتاق این خونه، این برای دلم. بود شده

 چند این توی. بشه خالی فکر از مغزم شده که هم ساعاتی برای و برگردم سرکار زودتر داشتم

 حتی گرفتنمی تماس چندبار هم با همشون روز طی در. نخوره زنگ گوشیم که نبود ساعتی روز

 حرف باهاش معمولی و سرد من اینکه با زدمی زنگ یا دادمی پیام یا روز هر هم منصوری

 و جونزری با. کردمی صحبت راحت خیلی و آوردنمی خودش روی به اون ولی زدم؛می

 یه شاید. برم پیششون که بودند کرده دعوتم دوبار هر و بودم زده حرف دوباری هم هاشبچه

 .رفتممی پیششون روزی چند خوددرگیری، این از فرار برای روزی

 بتونیم زیاد احتمال به گفتمی که بود وکیل احمدی تماس بود کرده حالمخوش خیلی که خبری

 امیدوارکننده زده هاشاکی با که حرفایی گفتمی. کنه آزاد زندان از رو دوستام آینده ماه چند تا

 .میشه درست چیزهمه زودیبه شاءاهللان و بوده

 دوباره داشت که حاال همین مثل بود، کیانوش مال موندمی جواببی گاهی که ایشماره تنها

 شکل قلبم توی داشت که احساسی از ترسیدممی. کنم کارچی باید دونستمنمی. زدمی زنگ
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 گزینه اون برای من شاید و نبود مناسبی گزینه من برای اون. ترسیدممی خیلی گرفت،می

 بشه که نبود چیزی ایچهره حتی فرهنگی،ذدانشگاهی، ای،طبقه هایاختالف. نبودم مناسبی

 این مغلوب که منم و حس این از خورممی ضربه من صورت هر در دونستممی. گرفت نادیدش

 زدمی لک دلم هربار ولی نشه؛ تنگ براش دلم بودم کرده سعی ماه چند این تمام. میشم حس

 .دیدنش برای

 چطور بودم خونه این توی که وقتی تا کردم،می باید کارچی من. شد خاموش گوشی صفحه

 به نگاهم که طور همون. خورد زنگ گوشی دوباره. بگیرم رو اشتیاقم این جلوی تونستممی

 .کشیدم سبز خط روی بود سقف

 سالم -

 .دادی رو من جواب شما عجب چه علیکم، سالم: کیانوش

 پرید دهنم از

 .شد قطع بیام تا بودم شوییدست توی -

 حاال. بودی شوییدست تو زدم زنگ هروقت کرده پیدا مشکل هاتروده کنم فکر: کیانوش

 .کنممی معاینت اومدم

 .اومدمی دریا صدای

 دریایی؟ کنار -

 پرابهت و بزرگ سیاه دریای یه آره: کیانوش

 .شنید که «حالت به خوش»: گفتم آرومیبه و کشیدم عمیقی نفس

 .اینجا برسونی رو خودت اگه بشه هم تو حال به خوش میشه: کیانوش

 .کردمی قاتی حتماً تهران، برگشتم دونستمی اگه

 کنن؟می کارچی هابچه. دیگه زمان یه شاءاهللان -

 .کرد زدن قدم به شروع کنم فکر

 .برنگشتن هنوز بیرون رفتن که بعدازظهر از. خبرداری اونا از من از بیشتر تو واال: کیانوش

 نرفتی؟ چرا تو خب -
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 .خندید کردم حس

 ترجیح درضمن کردم،می هم رو اونا باید داشتم کار سری یه. نداشتم رو شحوصله: کیانوش

 .زد قدم بشه کنارش ـذت*لـ با که باشه یکی دادممی

 .کیان و محمد مثل دیگه، کردیمی پیدا اونجا رو یکی عخی -

 .کنم پیدا باید چرا دارم خودم وقتی: کیانوش

 .هستند باال االن ابروهاش کردم حس

 .پیچوندم انگشتم دور و کردم موهام توی دست

 .افتاده تو گیر که بدشانس آدم این کیه حاال سالمتیبه عه -

 رو من مثل کسی که خوشبخته هم خیلی کنهدومی کلکل من با داره االن که همونی: کیانوش

 .داره

 .گفتم زود

 ...برتربین خود و خودشیفته -

 .گفت بلند صدای با ریحان و شد باز در

 ...غذا جان خانم: ریحان

 .هیس یعنی که گذاشتم بینیم روی رو انگشتم و نشستم زود

 .کرد نگاهم شرمندگی با و شد ساکت فوری ریحان

 کجایی؟: کیانوش

 .زده گره درهم رو ابروهاش و ایستاده سیخ االن کردم حس

 .شام برای کنندمی صدام دارن م،خونه -

 .باش هم خودت مواظب. بخور رو شامت برو. طوراین که: کیانوش

 .خداحافظ. برسون سالم. طورهمین هم تو. باشه -

 .کشیدم راحتی نفس و کردم قطع رو گوشی

 .کردم ریحان به نگاهی

 .هارفتممی لو داشتم -
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 .بزنم رو در رفت یادم. شرمندم: ریحان

 .نداره اشکال -

 بخورید؟ اینجا بیارمش برم ایدخسته اگه یا پایین بیاید حاضره شام: ریحان

 .پایین میام االن نه -

 .کنممی جاجابه رو چمدونتون وسایل میام شام بعد: ریحان

 بریم. میدم انجامش بیکارم خودم ندارم زیادی چیزی عزیزم نیست نیاز -

 براشون که هدایایی حاوی کیسه بود، پوشیده کامالً که هم بلوزم انداختم سرم روی شالی

 .رفتیم پایین به و گرفتم دستم رو بودم گرفته

 

 شرکت به تا بودم ماشین منتظر که شدمی ایدقیقه پنچ دادم تکیه در به و کشیدم ایخمیازه

 زدم،می چرتی یه و خونه جلوی سکوی روی نشستممی شدمی کاش. اومدمی خوابم خیلی. برم

 کمیه شرکت به رسیدن تا ماشین تو اومدمی اگه. بود مونده کجا ماشین این نبود هم معلوم

 کرد ترمز جلوم در دو مشکی خوشگل ماشین یه که شد باز خمیازه با دهنم دوباره. خوابیدممی

. شد گرد من هایچشم و شد پیاده راننده که مونده بازنصفه دهنم. دونستمنمی رو ماشین اسم

 اون با بود کرده برابر چند رو زیباییش هم همین و خندیدمی هاشلب با همزمان چشماش

 .لی شلوار با اندامی زرشکیِ پیرهن. بود پوشیده که اسپورتی لباس

 .بستم رو دهنم سریع صداش شنیدن با

 .مبارک عیدت. خانوم سالم: عرشیا

 .مبارک هم شما عیدت سالم. ببخشید... ب -

 .شد بیشتر چشمش دور هایچین کردم حس

 بشی؟ سوار خواینمی: عرشیا

 .کرد باز برام رو ماشین در زمانهم و

 .[کردم ماشین به اشاره] این شما -

 .شد الیٔ  سو چهرش
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 هست؟ مشکلی چی؟ ماشین و من: عرشیا

 !ماشین این با اونم اومدید شما چرا میگم... یعنی... نه... هان -

 .بود شده سرگم من هایبازیگیج با داد، ماشین به تیکه

 ماشین این با چرا اینکه. بود مرخصی توی راننده اینکه برای اومدم، من چرا اینکه: عرشیا

 !گاری؟ بیام؟ چی با خواستیمی منه، ماشین این خب اومدم،

 .کردم وجورجمع رو خودم. موند خیره خندانش صورت به نگاهم ثانیه چند

 سرویسِ ندیدم واال. بندازید زحمت به رو خودتون نبود نیاز بیام خودم من بگید تونستیدمی -

 .هامنشی اون از مگر باشه در دو ماشین منشی، یه

 .اومد جلو به قدم یه و برداشت رو شتیکه. رفت صورتش از خنده آنی به

 مدت این هاخیابون چون کنم؛نمی استفاده ماشین این از زیاد من! نکن توهین خودت به: عرشیا

 سوار من و داشت نگه رو ماشین در دوباره. شو سوار بیا. برداشتم رو این همین برای خلوته

 .کرد حرکت نرمی به ماشین و داد گاز نشست هم خودش. شدم

 .کیان و محمد مثل بدونی خودت دوست رو من تونینمی چرا: عرشیا

 .کردم نگاه بیرون به مستقیم

 به ربطی اصالً که انتقامی یه خاطربه اونم شد رفتنم زندان به باعث که دوستی دوست، هه -

 .نداشت من

 .گذاشت دنده روی رو دستش. بود سنگین نگاهش کردم، حس طرفمبه رو سرش چرخیدن

 که رو اونا. باشم داشته خارجی هایشرکت با تماس چندتا باید امروز! داری؟ خبر پس: عرشیا

 .بزنیم حرف چیزا سرییه درمورد باید بیرون ریممی هم با رو ناهار کردیم

 ...نمی من -

 .شد بلندتر کمی صداش

 کیانوش که کاریه از بیشتر کردم من که کاری مگه چرا؟ بزنی؟ حرف خواینمی تو چیه: عرشیا

 که رو منی وقتاون کنی؟می زندگی خونش توی داری و بخشیدی رو اون چرا پس کرد؛ باهات

 دونی؟می گناهکار رو کردم عمل قانونی
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 .گفتمی حق چون بود؛ تلخ حرفاش کردم مشت حرص از رو دستم

 .شد ترآروم صداش

 !داری بهش حسی چه که بفهمم تونممی: عرشیا

 دونستمنمی واقعاً. بیارم دستبه دوباره رو آرامشم بتونم تا کردم باز دوباره و بستم رو چشمام

 . نبودم جنسشون از چون شدم؛می الل اینا جمع توی من بگم چی باید

  

**** 

 بودم شده خسته. دادمی نشون رو هفت که کردم نگاه روبروم دیوار روی بزرگ و گرد ساعت به

 برگردم؛ تونممی خودم گفتم اینکه با. رسونتمتمی خودم بمون منتظر بود گفته رئیس جناب و

 .نکرد قبول ولی

 چهار ساعت تا و اومد هاموقعهمون مشتری. بود شده کنسل هم ظهر قرار که بودم حالخوش

 فقط االن و خوردند اتاق توی هم با رو ناهار هم اونا حتی و گذشت ناهار وقت دیگه که موند هم

 خسته. شدمی رفتن به راضی و دادمی رضایت آقا اگه البته. بکشم دراز و خونه برم بودم منتظر

 .نداشتم دادن انجام برای کاری دیگه که شدمی ساعتی یک شدم

 اتاق چند به رو سالن که راهرویی از. رفتم اتاقش طرفبه و برداشتم رو کیفم شدم بلند

 چی ذاشتننمی رو راهرو این اگه. مدلش از اومدمی بدم خیلی. شدم رد کردمی وصل مدیریتی

 آخه؟ شدمی

 .کردم باز رو در اجازه، بدون و زدم در زدممی غر دلم توی که طورهمون

 .زدم رو حرفم معطلی بدون چون نشسته؛ میزشپشت که ببینم تونستم فقط

 چون بمونم؛ نیست نیاز پس هست؛ ونیمپنج تا هم کاری ساعت شدم، خسته. میرم دارم من-

 .خداحافظ. خوامنمی هم کاری اضافه

 .اومد بلندش صدای که بشم رد بازمونده در از خواستممی و برگشتم

 .کردم نثارش یواشکی هم کوفتی یه و گرفتم رو راهم بهش توجهبی
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 به کت که دیدم و شد باز دوباره بشه بسته خواستمی در اینکه محضبه شدم آسانسور سوار

 .شد آسانسور وارد زناننفس و دست

 .کردممی حس رو سنگینش نگاه کردم توجهیبی بهش هم باز

 .بود آرامش حس از پر عجیب که شنیدم رو آرومش صدای

 ...هم االن. کردیمی یادآوری بهم رو ساعت کاش. شد دیر. خواممی عذر من: منصوری

 .کرد دراز رو دستش. موند نصفه هم منصوری حرف و شد باز درش و ایستاد آسانسور

 .بانو بفرمایید: منصوری

 که من، با فقط یا جوریاین همه با دونستمنمی. اومدم بیرون اون از جلوتر و کشیدم خجالت

 .کرد نگاه چشمام به مستقیم و ایستاد حیاط توی. بود ثیرگذارٔ  تا هم بسیار

 .بپذیر رو من شام دعوت لطفاً عذرخواهی جهت و اشتباه خاطربه: منصوری

 :گفت کنم باز رو دهنم بده اجازه اینکه بدون و فهمید که بگم نه خواستم

 بینمون سوءتفاهمات از خیلی زدن حرف با مطمئنم و هستی منطقی آدم که دونممی: منصوری

 .کنم حلش بذار پس میشه؛ حل

 .دادم خفیفی تکون رو سرم

 یه شما هرحالبه ندارم، دل به ایکینه هم شما از. فهممنمی رو اصرارتون دلیل واقعاً من ببیند -

 من و مدیرید شما نه؟ یا باشه سوءتفاهم بینمون که داره ایفایده چه پس کردید؛ قانونی کار

 دنبال به هم باز شما اینکه مگر. کنممی کار براتون باشم داشته قرارداد هم هروقت تا و کارمند

 .ندارم کیانوش برای ارزشی من چون معنیه؛بی بازم که باشید انتقام

 .شد خمـار رنگیش چشمای حالت

 عزیز کیانوش... و ارس کیان، محمد، برای که تویی. بشناسم رو تو خواممی من: منصوری

 .کردی خودت شیفته رو هامیالنی که داری شخصیتی چه تو بدونم خواممی. شدی

 .شد گرد چشمام
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 خاصی زیبایی نه معمولیم آدم یه من. بشه من یشیفته کسی که ندارم هیچی اصالً من... من -

 خاطربه فقط خوبن باهام هم اونا اگه. بکنم خودم جذب رو کسی که هنری نه دارم

 .زدید توهم کنم فکر. هست اتفاقات این و هامبچه خاطربه وجدانشونعذاب

 رفتار خانوادشون اعضای از یکی مثل من با هامیالنی کنم،می انصافیبی کمیه دارم دونستممی

 .کیانوش برای باشم ایتله باز من ترسیدممی. بدونه رو این عرشیا خواستمنمی ولی کردن؛می

 .کرد ایخنده تک

 داشته دوستی یک تو مثل خواممی من. گرفتی کم دست رو خودت تو نزدم توهم من: منصوری

 هاشفامیل با نمادینت شوهر اون جوابگوی باید بذارم کج رو پام من نترس هم من از. باشم

 .بپذیر رو من دعوت کنممی خواهش. نداره وجود نگرانی هیچ پس باشم؛

 دید وقتی اونم و نگفتم هیچی دیگه که بود صداقت از پر و خواستی و پذیردل لحنش قدری به

 .کرد باز قشنگش ماشین سوی به برام رو راه دوباره نکردم مخالفتی

*** 

 روشن هاچراغ از بعضی گردمبرمی دونستنمی چون گذروندم؛ رو عمارت حیاط ترس کمی با

. شدم وارد فوری و رسیدم ورودی در به. شدمی ترسناک جاهمه شب توی هرحالبه ولی بود؛

 بین و رفتم اتاقم طرفبه آروم. بود ساکت جاهمه همین برای. نمونند منتظرم بودم گفته منیر به

 خستگی با. گذاشتم روشن رو آباژورها فقط و کردم خاموش رو روشن های چراغ از تا چند راه

 به رو نگاه آخرین و زدم مسواک رو دندونام زود انداختم اتاق مبل روی و آوردم در رو هاملباس

 .خزیدم پتو زیر و کردم هاشاعالمیه و گوشیم

 صورتم روی رو هاشنفس. هست سرم باالی کسی کردم حس که بودم بیداری و خواب توی

 .پریدم جام از داد با و زد یخ بارهیه به تنم همه کردممی حس

**** 

 تکونم شدتبه داشت یکی. زندانم تو هنوز کردممی فکر. شنیدممی رو خودم جیغ صدای فقط

 خواستنمی دلم و بودم بسته رو چشمام فشار با فهمیدمنمی که گفتمی چیزهایی یه و دادمی

 شدت از گوشم. کردم باز رو چشمام ناخودآگاه خورد صورتم به که ایضربه با. کنم بازشون
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 ولی شد؛ باریک نور شدت از چشمام. شد روشن اتاق چراغ که خوردمی زنگ داشت ضربه

 رو آبی بطری و اومد جلو. ببینم رو کردمی نگاه بهم عصبی چهره با که رو کیانوش قامت تونستم

 هاییدست با. دادم دستم به و کرد باز رو درش برداشت رو ذاشتم می سرم باالی همیشه که

 لرزی باعث و ریخت مـنه*سیـ روی بیشترش که کشیدم سر و گرفتم لرزیدمی شدتبه که

 .شد بدنم توی

. کنم جلوگیری تپشش از بلکه تا گذاشتم قلبم روی رو راستم دست. زدمی نامنظم قلبم ضربان

 دراور روی رو بطری خشن. خورد آب کمی هم خودش و گرفت دستم از رو آب بطری کیانوش

 دستم خوردم، تخت باالی به که داد هولم کمی. نشست کنارم تخت روی و گذاشت تختم کنار

 رو چشمام. داد مالش آرومی به و گذاشت رو خودش دست و برداشت مـنه*سیـ روی از رو

 .کنم رها عصبی فشاری این از رو خودم کردم سعی و بستم

 .هست عصبی چی برای فهمیدمنمی ولی شنیدم؛ رو عصبیش صدای

 برگشتی؟ نگفتی چرا: کیانوش

 تلخ لحنم ناخودآگاه. کرد تالقی کردمی نفوذ بهم داشت که هایچشم با که کردم باز رو چشمام

 .شد

 .بود داده دستور رئیسم سرکار، گشتمبرمی باید -

 .گفتم خباثت با رو دوم جمله

 .دادم سر چشماش پایین به رو چشمام و آوردم کم که انداخت بهم ترسناکی نگاه

 5 تا کاریت ساعت مگه اومدی؟ خونه به دیر چرا. داده دستور رئیست طوراین که: کیانوش

 .خونه به برگشتی 12 ساعت شما نیست؟

 :گفتم عوض در شدم منصرف ولی بودم؛ کجا بگم بهش که کردم باز رو دهنم

 .باشه داشته ربطی شما به من وآمدرفت ساعت نکنم فکر -

 .زد قرمزی به صورتش رنگ شد عوض آنی به چشماش حالت

 توش کسی که خونه این تو اونم گفتممی چیزی شب موقع این نباید شدم پشیمون حرفم از

 .داشتند باهامون زیادی فاصله هم اونا که خدمتکارا جزبه نبود
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 .گفت گذاشت سرمپشت رو راستش دست و شد ترنزدیک که حالی در و بم صدای با

 .دارم باهات نسبتی چه حاضر حال در من که باشه یادآوری به نیاز نکنم فکر: کیانوش

 هایچشم به اینکه جزبه نداشتم ایچاره من و ایفاصله هیچ بدون بود صورتم جلوی صورتش

 .کنم نگاه طوفانیش

 بودی؟ کجا: کیانوش

 با کردن کلکل دونستممی. نبودم سالههیجده دختر منم نبود، غدبازی و لجبازی وقت دیگه االن

 .کردم زدن حرف به شروع آروم خیلی پس. نیست درست اصالً شب موقع این اونم مرد یه

 .رفتم باهاش منم و کرد دعوتم شام به. بودم عرشیا با -

 :گفت عصبانیت با و شد بیشتر سرمپشت دستش فشار شد هم بدتر نشد آروم تنها نه

 شام؟ میری باهاش و عرشیا شده حاال تا کی از: کیانوش

 :زدم داد منم و شدم جوگیر باز

 ....فروختی بهش رو من تو وقتی از -

 .شد کج دستش محکم ضربه با صورتم چپ طرف دوباره و

 هم خودش. بذارم روش رو دستم دادنمی اجازه غرورم ولی کرد؛می ذقذق و درد شدید صورتم

 .رفتمی راه اتاق توی و بود شده بلند بالفاصله

 .گرفت طرفمبه رو اشارش انگشت و برگشت طرفمبه ایستاد،

 ... من ببین: کیانوش

 پیشمون زدم که حرفی از. برد موهاش توی رو دستش دوباره کالفه و کرد قطع رو حرفش

 روی سریع. کنم هضم رو افتاده برام که اتفاقاتی تونستمنمی گاهی نبود خودم دست ولی بودم؛

 پشت به شدم مجبور منم که شد خم من طرف به و نشست زانوهاش از یکی روی و اومد تخت

 دیگه جاهای به دوباره و موند چشمام روی چندبار کرد نگاه صورتم اجزای همه به. بشم خم

 دوباره شد باعث و نداشتم رفتن عقب برای جایی دیگه من که شد خم بیشتر. کرد نگاه

 .نباشه بینمون ایفاصله
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. بکنه حرکتی اینکه بدون گذاشت کردمی ذق که جایی همون چپم سمت گونه احساسات ابراز

 رو درد ریششته شدمی باعث همین که داد حرکت رو لباش. خورد گره بهم درد از ابروهام

 .شدمی ترخشن و بیشتر داشت پیاپیش هایـوسه*بـ شدت. کنه بیشتر

 کمی و گذاشتم داشت تن به سیاهی رکابی فقط که شـنه*سیـ روی و آوردم زوربه رو دستم

 .نبود مترمیلی چند از بیشتر که کشید عقب ببینه رو چشمام بتونه که حدی تا. دادم فشارش

 :گفت کرد، ـوازش*نـ رو صورتم انگشتش با که حالی در آروم صدای با

 ترسیدی؟ چیه: کیانوش

 .بشه بدتر اوضاع دوباره و بگم چیزی ترسیدممی کردم سکوت

 :گفت دوباره

 بهت؟ گفت چی عرشیا: کیانوش

 .بود عرشیا فقط دردش لعنتی

 .دادم حرکت کمی رو سرم کالفه

 حرف پیش ماه چند اتفاقات از. بود افتاده که اتفاقاتی از گفت گذشتتون از. نگفته خاصی چیز -

 .زد

 گفتی؟ چی تو و: کیانوش

 مچاله صورتم درد از دوباره. کشید گونم روی ترمحکم رو دستش که دادم تکون رو سرم بازم

 .شد

 بخشیدمش، منم که ببخشمش من و کنه عذرخواهی خواستمی فقط اون. نگفتم هیچی -

 .همین

 .نیفتاد اتفاق چهرش توی تغییری و نکرد حرکتی هیچ

 .بخشیدیش. طوراین که: کیانوش

 داشتم دیگه. درآورد حرکت به رو لباش خشنونت و شدت با و شد خم روم دوباره سریع خیلی

 . کشید کرده ورم کردممی حس که لبم روی انگشتش با شد جدا ازم که آوردممی کم نفس
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 بخوای تو اگه البته. هستم تو کیه بدم نشون بهت تو، اجازه بدون عملی نکن مجبورم: کیانوش

 .بدم نشون حاضرم میل کمال با

 .رفت بیرون اتاق از و گذاشت حرفش بهت توی رو من و

 

***** 

. کردم غلیظم کمی آرایش به نگاهی دوباره و گذاشتم سرم روی رو، بلندم روسری آینه جلوی

 از بود، شده کبود و ورم کمی ضربه شدت از که لبم گوشه طورهمین و صورتم کبودی خاطربه

 . بودم کرده استفاده بیشتر آرایشی وسایل

 توجه با نبینم، رو کیانوش که بودم امیدوار. شدم پایین راهی صلوات و دعا با و برداشتم رو کیفم

 .دادمی گیر کوتاهم بارونی و آرایش به حتماً بود کرده پیدا که خوشگلی اخالق به

 خورمنمی صبحونه که گفتم منیر به آروم صدای با نبود پایین صاحبخونه که شنید رو صدام خدا

 .رسوندم در جلوی به رو خودم زود و

 فکر این به اصالً. عرشیا خود هم شاید یا بیاد راننده تا موندم منتظر و دادم در به رو تکیم

 .ببینه اونو کیانوش و بیاد خودش باز ممکنه که بود نکرده

 شدم کالفه. بود زیاد رویشون در رو احتمال اوضاع این با و بود مونده اومدنش به ربعیک هنوز

 دادن حرص خاطربه و داشتن جنگ هم با که بمونم آدم دوتا مابین خواستنمی دلم اصالً

 .کشوندنمی طرف هر به رو من همدیگه،

 داشتم تجربه قدراین ولی بودیم؛ گذاشته دوستی آمیزلمتٔ  مسا قرار عرشیا با دیروز اینکه با

 کنه؛ تموم خودش نفع به باراین و کنه تکرار دوباره رو نیوشا ماجرای خوادمی فهمیدممی که

 خاطربه زنهمی جوش و حرص داره اگه و نبود من عاشق کیانوش که دونستنمی رو این ولی

 و بشم شوابسته من که کنهمی کاری داره همین برای و بیاره کم عرشیا پیش خوادنمی اینکه

 .نشم کشیده عرشیا طرفبه

 ماشین و شد باز هم خونه اتوماتیک در زمانهم که اومدم خودم به عرشیا ماشینِ بوق صدای با

 .فرستادم لعنت شانسم همهاون به من و شد نمایان کیانوش بلندشاسی
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 عرشیا و کرد نگاه عرشیا خوشگل ماشین و من به و کرد مکث ثانیه چند فرمون پشت کیانوش

 .کردمی برانداز رو من داشت ماشین توی از هم

 ایستاد روبروم. نبود مشخص شچهره توی چیزیهیچ. برگشت طرفمبه و شد پیاده کیانوش

 .ببینه رو اون تونست می هم عرشیا که طوری

 .داد تکونی رو سرش و کرد نگاه دقت با رو سرتاپام از

 کوتاه؟ مانتوی این و پررنگ رژ این با آرایش این وضعشه، چه این: کیانوش

 با خواست و رسیدمی لبام به انگشتش که طوری گذاشت گونم روی و آورد باال رو دستش

 .گفتم مظلومی لحن با که بکشه روش انگشتش

 .کنهمی درد نکن نه -

 .گفتم دوباره. خورد گره هم به ابروهاش

 جوریاین شدم مجبور شده؛ کبود هم صورتم. شده کبود رنگش و کرده ورم لبم یگوشه -

 .که نیست کوتاه ست،همیشه مثل که هم بارونی. نشه معلوم که بکنم

 :گفت درهم ابروهای همون با کیانوش

 دنبالت؟ اومده لندهور این چرا. طوراین که -

 .شدم دعوا خیالبی ولی اون؛ نه خورهمی تو به بیشتر لندهور بگم خواستم

 .میاد خودش همین برای مرخصیه، تو راننده -

 بری؟ خودت تونستینمی: کیانوش

 .گفتم کالفگی با

 دوتا شما دعوای بین ندارم کشش این از بیشتر من خدابه کن، بس خدا رو تو کیانوش وای -

 .بردارید بدبخت من سر از دست بکُشید، بزنید رو هم برید. بگیرم قرار لندهور

 .شد آروم صداش کرد، ـلم*بغـ و اومد جلود قدم یه که گرفتمی مگریه داشت

 فهمیمی که عاقلی قدراین دونممی چون ندارم؛ کاریت باشه. باش آروم هیش: کیانوش

 برممی خودم راننده برگشتن تا و دنبالت میام خودم عصر برو، باهاش االن. خبره چه دوروبرت

 .میارمت و
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 باز پنجره از و رفت عرشیا ماشین طرفبه و کرد جدا رو من بدم رو جوابش بذاره اینکه بدون و

 .شم سوار برم که گفت اشاره با و کرد باز رو در دقیقه چند از بعد. زد حرف باهاش

 .گفت که رفتم جلوتر

 بیام بزن زنگ بمونی نتونستی اگه نخوابیدی؛ دیشب معلومه باش، خودت مواظب: کیانوش

 .دنبالت

 .آرامشش این به نه عصبانیتش به نه. شدم ماشین سوار تعجب با و گفتم ایباشه آروم

 .شد گم داد ماشین به عرشیا که گازی صدای با دادنم سالم صدای

 .پرسید روییخوش با عرشیا

 از من شدن محروم و کردن ـل*بغـ به ختم آخرش که گفتیدمی همدیگه به داشتید چی: عرشیا

 .شد آوردنت بردن،

 :گفت که بدم حرصش خواستم همین برای نیومد؛ خوشم آخرش حرف از

 تا و کردم حرفم زمینه هم لبخندی و بگم رو جزییاتش تونمنمی بود، شوهری و زن حرفای -

 .کردم سکوت شرکت به رسیدن

**** 

 شده داردنباله سردردهای باعث مداومم هایخوابیبی. دادم دردناکم هایشقیقه به فشاری

 .بود

 درهم شچهره شکنم،دندون جواب اون بعد هم عرشیا و بود شرکت توی کمی آمدورفت امروز

 .نزد حرفی دیگه و رفت

 برای فقط و بخورم غذا خواستنمی دلم حتی که اومدمی خوابم قدراین من و بود شده ظهر

 .بودم کرده غذا درخواست رئیسم

 هااتاق از یکی در صدای با ولی دارم؛ نگه باز رو چشمام تونستمنمی گذاشتم، میز روی رو سرم

 مرخصی رو روز بقیه بود بهتر شدنمی جوریاین. کردم بلند رو سرم دوباره اومد راهرو از که

 .بمونم که نداشتم دادن انجام برای هم کاری. رفتممی خونه به و گرفتممی
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 برگه چندتا. کرد نگاهم نافذ هایچشم با و ایستاد میزم جلوی عرشیا که بودم فکرا همین تو

 .گذاشت جلوم

 یه شب برای بیاد برام لندن از مهمون چندتا ذقراره.کن وارد سیستم توی رو اینا: عرشیا

 .میشه محسوب هم قرارکاری, بیای باید هم خودت و کن رزرو خوب رستوران

 طوریاین من با تاحاال بود شده جدی مدیر یه به تبدیل اتاقش، رفت برگشت که گفتم چَشمی

 رزرو رو بود توش کاری قرارهای همیشه که رستورانی و برداشتم رو گوشی. بود نزده حرف

 ده حدود. ارقام و آمار و قرارداد سری یه کردن وارد و سیستم سراغ رفتم ناله و آه با و کردم

 .خوندمی فرا اتاقش به رو من که بود عرشیا. شد بلند تلفن صدای بود گذشته دقیقه

 بتونم که آوردمنمی دووم شب تا من طوریاین خوام؛می مرخصی که بگم بهش گرفتم تصمیم

 .کنم همراهی باهاش رو شام

 داشت که طورهمون. ذاشتمی کیفش توی و کردمی جمع کاغذ سری یه داشت شدم اتاق وارد

 :گفت کردمی رو کاراش

 به بیاد بگو هم شهودی به. بردار هم رو تابلپ. بزنیم سر شرکتی یه به باید شو حاضر: عرشیا

 .بده جواب رو هاتلفن تا تو جای

 . کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش که کردممی نگاهش داشتم گیبیچاره با طورهمون

 چیه؟: عرشیا

 کنهمی درد سرم و نخوابیدم دیشب. بگیرم مرخصی رو روز بقیه خواستممی نیام، من نمیشه -

 .باشم سرحال شام برای تونمنمی طوریاین

 .شد ترسخت چهرش حالت

 .باشی سرکار باید صبح که دونستیمی بخوابی رو شب خواستیمی. دارم نیاز بهت بیای باید -

 بدبختی از که نبوده خوشی از. نخوابیدم چی خاطربه کرده فکر خر مردک نگفتم چیزی دیگه

 و کیف. شدم خارج اتاق از و برداشتم رو تابلپ کردممی غرغر داشتم که طورهمون. بود

 از جلوتر میاد راهرو از داره عرشیا دیدم وقتی و دادم خبر شهودی به. برداشتم هم رو موبایلم

 .ایستادم آسانسور در دم و رفتم بیرون ازش
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 :گفت عرشیا کرد حرکت که ماشین

 .کن بررسی رو میگم که اینایی و بیرون بیار رو تابلپ: عرشیا

 .دادم سردی به رو جوابش خودش مثل منم

 .بندازم پایین رو سرم اگه میشه بد حالم ماشین توی. تونمنمی -

 .کردم نگاه هاماشین حرکت و روبروم به بهش توجهبی منم و کرد نگاه بهم خیره ایثانیه چند

 .پرسیدم رفتیممی که راهی از متعجب دقیقه چند از بعد

 ریم؟می شرکت کدوم یعنی ریم؟می کجا -

 .انداخت نگاهی چشمام به و برگشت طرفمبه

 هامیالنی شرکت: عرشیا

**** 

 بود شده هرطور عرشیا. کنن نابود رو من خواستنمی مرد دو این شد بلند نهادم از آه

 خودم به باید و کار این ابزار بودم شده هم من و بماله خاک به رو کیانوش پوزه خواستمی

 .بکشه عذاب کیانوش خواستنمی دلم که کردممی اعتراف

 حامی یک مثل من برای اول از کیانوش. نبود خودم دست ولی اشتباهه؛ حالموحس دونستم می

 من و. غریبه من برای هم بود، آرامش باعث هامیالنی برای هم خونه، تو حضورش. کرد عمل

 نادیدشون و بکشم قلم هاشخوبی همه روی بود کرده که اشتباهی یه خاطربه تونستمنمی هم

 .بگیرم

 راحتیبه و بود خلوت نسبت به هاخیابون بود عید ایام چون کرد؛ پارک شرکت جلوی رو ماشین

 .کرد پیدا پارک جای شدمی

 به عرشیا داشت خبر اصالً. بود خواهد چی کیانوش العملعکس دونستمنمی. شدم پیاده

 دلش فقط شاید و نبود مهم من نبود و بود براش اصالً هم شاید نه؟ یا میره دیدنش

 .داشتن که ایپیشنه به توجه با ببینه عرشیا با رو من خواستنمی

 اونجایی تا. نیست شرکت توی کسی خودش جزبه رسیدمی نظربه. رسیدیم موردنظر طبقه به

 .زدنمی سر بلندپایه مدیران فقط و بود تعطیل رو روز سیزده این شرکت دونستم،می که
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. نبود دیدمون در خودش اما بود؛ بازنیمه اتاقش در. کردم حرکت جلوتر عرشیا دست اشاره با

 توی خودکاری و بود نشسته مبل روی کیانوش. کرد بازش بیشتر و زد در به ایتقه عرشیا

 قراره داشت خبر پس ندیدم؛ چهرش توی تعجبی. اومد جلو و شد بلند ما دیدن با بود دستش

 .بیایم

 ما تا کرد تعارف و نشست میز سٔ  را خودش. کرد اشاره بود اتاق توی که اینفرهشش میز به

 .بشینیم چپش سمت هایصندلی روی هم

 .شنیدم رو صداش که شدم تابلپ درآوردن مشغول و انداختم پایین رو سرم

 .بیای هم تو قراره دونستمنمی -

 .ریختم چشمام توی رو خوریمدل. آوردم باال رو سرم

 .بیام قراره نداشتم خبر منم -

 .کرد نگاه عرشیا به و داد تکون آرومی به رو سرش

 خوردید؟ ناهار: کیانوش

 .کرد ترراحت رو خودش جای عرشیا

 .دونمنمی رو پروانه خوردم، من: عرشیا

 چیزی ولی شد؛ طوریهمین هم کیانوش کردم حس شدم معذب کرد خطابم اسم به اینکه از

 . کرد نگاه الیٔ  سو من به فقط و نگفت

 میزش طرفبه و شد بلند. نگفت چیزی اما نکرده؛ باور که فهمیدم. خوردم که گفتم دروغ به منم

 .برداشت رو تلفن رفت

 .باال بیار کن حاضر برامون شکالتی کیک یه و چایی یه با قهوه دوتا لطفا: کیانوش

 دوست خیلی شکالتی کیکی و میدم ترجیح قهوه به رو چایی من هست حواسش دیدم اینکه از

 .نموند دور دوشون هر دید از که گرفت شکل لبم روی لبخندی دارم،

 .چرخید طرفمبه عرشیا

 .فهمیدم هم رو تو خوردنی و نوشیدنی سلیقه خوبه -
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 آدم به که بود کوچیکی لبخند لبش کنج هم کیانوش. انداختم باال ابرویی دادن جواب بدون

 . دادمی پیروزی حس

 گاهی و تابلپ با هم من و شدن شرکت مسائل سرییه درمورد زدن حرف مشغول دوتا اون

 مقابلم که کیکی و چای به شوروشوق با. رسیدن سفارش اینکه تا نوشتممی چیزی کاغذ روی

. گذاشتم دهنم توی رو کیک از کوچیکی تکه چنگال با اونا به توجهبی و کردم نگاه گرفت قرار

 دوباره و کردم مزه رو چایم و نکردم بهشون توجهی کردم؛می حس رو نگاهشون سنگینی

 . گرفتند سر از رو صبحت دوباره ثانیه چند از بعد هم اونا و رفتم کیکم سراغ

 بدتر نوشیدن و خوردن از بعد. بدونم خواستنمی هم دلم. زننمی حرف چی از فهمیدمنمی

 ولی کنه؛نمی اثر دونستممی اینکه با بخورم هم قرص یه تونستممی کاش. بود گرفته خوابم

 صدای کردممی وارد کیبورد توی رو حروف داشتم که طورهمین. بودم کرده کالفم سردرد

 .شنیدم رو کیانوش

 سیستم توی میدی بعداً رو مسائل کنیممی بندیجمع نداری، منشی به نیازی عرشیا: کیانوش

 .بخوابه کمیه بره بهتره گیرهمی میگرنش بره پیش طوریاین اگه. کنه وارد

 جدی که کردممی نگاه رو کیانوش داشتم تعجب با و بود مونده کیبورد روی طوریهمون دستم

 .بود کیانوش به هم عرشیا نگاه نظربه و کردمی نگاه عرشیا به

 .گفت من به رو باراین کیانوش دوباره. نگفت چیزی و کرد سکوت عرشیا

 .میشی بیهوش داری بخواب، کمیه استراحتم اتاق توی برو -

 هم کیانوش. کنم گوش رئیسم حرف به بودم مجبور بودم عرشیا منشی االن من نکردم حرکتی

 تکون بدون عرشیا ثانیه چند از بعد و چرخوند عرشیا طرفبه رو نگاهش که فهمید رو این

 :گفت خوردنی

 .باشی سرحال امشب شام برای که بخواب برو: عرشیا

*** 

 کیانوش
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 یکی احساسات با بازم خودت، خودخواهی خاطربه کنیمی تکرار رو تاریخ داری دوباره: عرشیا

 .کنیمی بازی دیگه

 عرشیا. نگرفتم عرشیا پشت پنجره از رو نگاهم و دادم فشار ترمحکم رو دستم توی خودکارِ

 :گفت دوباره مدتش کوتاه سکوت از بعد

 داشتی؟ دوست رو نیوشا تو بپرسم ازت خواستممی همیشه: عرشیا

 .کردم نگاه غمگینش هایچشم به و گرفتم بیرون از رو نگاهم

 :گفتم آروم

 رو دلم انداخت بهم موقعاون که نگاهی فهمید؛ رو چیزهمه که موقعی تا. نداشتم دوسش نه -

 حتی. پناه و پشت یه بشم کامل مرد یه براش گرفتم تصمیم که بود موقعاون. کرد زیرورو

 .ببخشیش که تو پیش بیام خاطرشبه بودم حاضر

 .فرستاد ترعقب به رو سرش و زد صداداری پوزخند

 تو. نداره برگشتن دوباره ارزش رفت که کسی. شد تموم موقعهمون من برای ولی: عرشیا

 کنی؟می قبولش برگرده دوباره اگه چی؟

 .بود میز روی کاغذهای به چشمم. کردم سکوت

 که چیزی تنها فقط بود، حقم آورد سرم هرچیزی چون نشدم؛ خوردل ازش وقتهیچ -

 .بود گذاشته خونه اپن روی که بود آزمایشی جواب سوزوندم

. نکنید گذاریسرمایه من روی پس نمیشم؛ دیگه نیوشای یه من گفت، پروانه دیشب: عرشیا

 آرزو من ولی خواد؛می طوریاین خودش چون بیشتر؛ نه همین، دوسته یه من برای پروانه

 .دیدمشمی تو از قبل کاش کردممی

 پروانه من. کنمنمی قبولش نه کنم،می قبولش برگرده دوباره اگه.[ کرد نگاه بهم الیٔ  سو] نه -

 .باشه نداشته دوست رو من اون اگه حتی دارم؛ دوست رو

 .فهمیدم رو تلخیش منم حتی که گرفت شکل لبش رو لبخندی

 .درنیاری بازیـی*الشـ دیگه دلش آوردن دستبه تو امیدوارم: عرشیا

 .کرد جمع رو وسایلش. برداشت صندلی پشت از رو کتش شد بلند
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 .دنبالش میام هفت ساعت بگو بهش: عرشیا

 .میارمش خودم دارید؟ قرار کجا -

 .شد خارج شرکت از آروم و گفت رو رستوران اسم و کرد نگاه چشمام به ایثانیه چند

 .رفتم بود توش پروانه که اتاقی به و بستم رو واحد در

 کمی خواستمی دلم و شدممی خسته خیلی که بود مواقعی برای و بود کارماتاق توی اتاق این

 پخش و تلویزون یخچال،. داشت حمام و سرویس. بود کامل سوئیت یه تقریباً. کنم استراحت

 به پروانه. راحتی مبل دست یه و نفرهتک از تربزرگ کمی تخت یه با داشت هم کاملی و مجزا

 زیر رنگشکرمی تیشرت با و بود کرده آویزون و درآورده رو شالش مانتو بود خوابیده آرومی

 نگاهش فقط و نزدم دست بهش بود سبک خوابش چون نشستم؛ کنارش آرومی به. بود مالفه

 کنم؛ لمس رو بودم زده دوباره دیشب که جاییهمون گونش روی تا بردم جلو رو دستم. کردم

 .بود وجودم توی که هاییحس همه از بودم شده کالفه. کردم موهام بند و کشیدمش کنار اما

 خانوادم مهم اعضای از یکی به تبدیل داشت حاال و شد زندگیمون وارد اتفاق یه با زن این

 .داشتم پیش در سختی کار من و کنهنمی قبول راحتی این به که دونستممی ولی شد؛می

 کنار و کردم سایلنت رو گوشیم. گذاشتم مبل جلوی میز روی و درآوردم مچم روی از رو ساعتم

 از رو رکابیم. انداختم مبل روی و درآوردم رو ایمسرمه چهارخونه پیراهنم. دادم قرارش ساعت

 دراز کنارش و زدم کنار رو مالفه و کردم باز رو جینم شلوار دکمه کشیدم بیرون شلوارم زیر

 .کردم زمزمه گوششدم آرومیبه که داد نشون العملعکس زود. کشیدم

 .بخواب راحت منم، نترس -

 هم من و خوابید دیوار به رو و من به پشت شد راحت خیالش وقتی و کرد باز کمی رو چشماش

 .بخوابم پروانه وجود با کردم سعی و گذاشتم چشمام روی رو آرنجم طورهمین

 حرکت هر با بود کوچیک فضا چون. بودم بیدار که میشد ایدقیقه چند. خورد تکون دوباره

 که بود خواب غرق قدراین اونم کشیدمش ـلم*بغـ توی بارآخر. شدمی باز چشمام پروانه

 باز رو چشمام ولی شد؛ بیدار کردم حس. کرد ـلم*بغـ محکم و انداخت من روی رو دستش
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. بشه بلند کامل نتونست بود من دستای حصار توی چون ولی کرد؛ بلند رو خودش کمی. نکردم

 .اومد صداش

 .شده دیرم من شو بلند کیانوش کیانوش،: پروانه

 بهم و بود سرخ هم هنوز لباش. بود نزدیکیم توی که دیدم رو صورتش و کردم باز رو چشمام

 .بگیره شکل لبم رو لبخندی شد باعث همین. زدمی چشمک

 .کنه باز ـمرش*کـ دور از رو دستم کرد سعی

 نه؟ یا گفت چیزی بهت عرشیا. داریم شام قرار شده دیرم من شو بلند خندی؟می چرا: پروانه

 برم؟ باید خودم یا دنبالم میاد خودش

 بلندتر کمی صداش و زد مـنه*سیـ به آروم ایضربه که کردممی نگاهش داشتم طورهمون

 .شد

 .کنهمی نگاه رو من بِروبِر داره ببینم پاشو: پروانه

 بالش روی حرکت یه با که بشه خالص من هایدست ـقه*حلـ از تا کرد تالش دوباره و

 .نشه اذیت که انداختم بازوم روی رو سنگینیم. انداختم روش رو خودم و خوابوندش

 با. برد دهنش توی رو پایینش لب و گرفت عمیقی نفس کرد باز دوباره و بست رو چشماش

 .کشیدم گونش روی انگشتام با و زدم کناری رو ششده پریشون موهای دست

 کنه؟می درد هنوز -

 .زیاد نه: پروانه

 .کشیدم لبش روی رو انگشتم

 چی؟ اینجا -

 .گرفت نفسی دوباره

 نه: پروانه

 با. زدم ایـوسه*بـ آرومیبه رو گردنش هم من و برگردوند رو سرش که بردم پایین رو سرم

 .شدم نزدیکش و داشتم نگهش ثابت رو سرش آرومیبه دستم
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. میشم بستهدل زود میشم، وابسته زود زنم، یه من. نکن بازی احساساتم با نکن،: پروانه

 .نکن بازی من دل با احمقانه بازی یه خاطربه

 .زدمی برق بود نشسته توش که اشکی با که کردم نگاه چشماش به

 گره نگاهش و شد باز چشماش شدنم بلند با. ـوسیدم*بـ رو پیشونیش و بردم باالتر رو سرم

 .نگاهم توی خورد

 . کنمنمی بازی من -

  

***** 

 پروانه

 !نبود چیزی به حواست اصالً امشب ای؟گرفته چرا: عرشیا

 .بشه پرت مدام حواسم بود شده باعث هم همین و چرخیدمی کلمه یک مدام سرم توی

 یعنی. بود ریخته هم به رو من ذهن تمام« .کنمنمی بازی من»: گفت که کیانوش حرف آخرین

 زبون به هم ذهنم توی تونستمنمی من حتی که بود داشتن دوست حس از ناشی حرکاتش همه

 ؟... یا بیارم

 !پروانه: عرشیا

 .اومدم خودم به عرشیا بلند کمی صدای با

 .برگشت من طرفبه و کشید ایگوشه رو ماشین

 شده؟ چی: عرشیا

 .بره بیرون ازش دهندهآزار فکرهای همه بلکه تا دادم تکون رو سرم

 .اومد عرشیا صدای دوباره

 اومده؟ پیش کیانوش با مشکلی کنم، کمکت تونستم شاید بگو بهم -

 کردم نگاهش طورهمون

 هم من. کنی اعتماد بهم تونیمی تو ولی میگم؛ دروغ دارم کنیمی فکر االن دونممی: عرشیا

 .بیشتر نه مونممی دوست یه باهات محمد و کیان مثل



 

 

268 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 روی لبخند با که خوند رو فکرم اینکه مثل. نیستم دوستم هم کیانوش مگه کیانوش، نگفت چرا

 .گفت لبش

 که حسی با بهش تو حس ولی باشی؛ نشده متوجه خودت شاید کنه،می فرق کیانوش: عرشیا

 .متفاوته کامالً داری اینا کیان به

 .پرسیدم مقدمه بدون دفعهیه

 بستید؟ قرارداد چقدر کیانوش با یعنی کنم؟ کار برات باید کی تا من -

 :گفت دوباره و کرد سکوت کمی

 کیانوش خواستممی من درسته! نیای فردا از تونیمی نداری دوست اگه بخوای، که هروقت تا -

 بازی این ممکنه فرد ترینـناه گـبی تو. داد دست از رو اهمیتش برام دیگه اما بسوزونم؛ رو

 تو میگم رئیس یه عنوانبه رو این. کردم بازی این وارد رو تو که کردم اشتباه هم من و بودی

 راضی هم کارکردنت از و حالمخوش من کنیمی کار شرکت تو اینکه از هستی خوب کارمند

 .هستم

 نداری؟ کیانوش با مشکلی دیگه یعنی -

 .گرفت لبخند رو صورتش کل

 .باشه راحت خیالت ندارم نه: عرشیا

 .کردم نگاه رو پیاده توی لبوفروش به و چرخوندم رو سرم گرفت بغضم

 خوادمی دلم. باشید دوست هم با خوادمی دلم. بشه درست چیزهمه خواممی شدم، خسته من -

 بدون کنم، کار فقط خوادمی دلم. بیرون بره سرم از فروخت، تو به رو من کیانوش که جمله این

 .بشم دور کیانوش از خوادمی دلم. کنم فکر چیزی به اینکه

 بهش وقتی بعدش ولی همشون؛ از بشم دور خواستمی دلم گاهی. ریخت صورتم رو اشکم

 .کیانوش مخصوصاً میشه، تنگ براشون دلم دیدممی کردممی فکر

 :کرد صدام که اومد عرشیا آروم صدای

 !پروانه -

 .کردم نگاه بهش اشکا همون با و چرخوندم رو سرم



 

 

269 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 .کنی قبول اینو باید داری، دوست رو کیانوش تو: عرشیا

 .دادم تکون رو سرم

. مبیوه زن یه من. بخواد رو کیانوش مثل کسی تونهمی چطور من مثل زنی. اشتباهه این نهنه -

 بزرگ، خانواده نه عالی، تحصیالت نه ندارم هیچی. داده دست از هاشوبچه دوتا که بیوه زن یه

 .بخوام رو کیانوش مثل کسی باشم داشته حق که ندارم هیچی من. زیبا بروروی نه

 که سختم جون قدراین ولی مُردم؛می هامبچه مرگ بعد باید من موندم،می زنده نباید اصالً من

 .بد خیلی بدم خیلی من. بشم عاشق خوادمی دلم حتی و کنممی زندگی دارم

 .دیدم اشکام پشت از رو عرشیا زدهبهت قیافه

 رو دستام و نکردم توجهی بهش گرفتمی داشت نفسم. بردارم کردن گریه از دست تونمنمی

 .دارم نگه پایین رو گریم صدای تا گذاشتم صورتم روی

 .شد باز من سمت در دقیقه چند از بعد. شنیدم رو در شدن بسته و باز صدای

 .بخور آب این از کمیه بیا: عرشیا

 . گرفت سمتمبه رو گوشیش و داد دستم به رو آب مصرف باریه بطری

 .زدم زنگ بهش داری، احتیاج بهش کردم فکر محمده،: عرشیا

 .کن پاک رو صورتت بردار هست کاغذیدستمال هم داشبورت توی

 تلنگر یه با دونستممی ولی کردم؛ تمیز رو صورتم و برداشتم کاغذیدستمال. شد دور خودش و

 .گذاشتم گوشمدم رو گوشی.  خوردم آب از کمی. میشه سرازیر اشکام دوباره کوچیک

 .سالم -

 رو اسپری و کردم دور کمی رو گوشی برداشتم رو اسپری و کردم باز رو کیفم. بود گرفته صدام

 .زدم دهنم به

 .اومدمی محمد بشاش صدای

 .زده زنگ بهم و کنار گذاشته رو غرورش عرشیا هامدت از بعد که شده چی: محمد

 .ترسید بیچاره درآوردم؛ بازیکولی خیلی کنم فکر -

 بود؟ ـسی*جنـ چه از بازیکولی جاست،همین مسئله: محمد
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 .کردم سکوت ثانیه چند

 رو من هم کسی و نشناسم رو کسی و بشم وگورگم دور جای یه برم برم، خوادمی دلم محمد -

 . نشناسه

 .زدم خودم به پوزخندی

 .دارن شهر این مردم اکثر که فانتزی -

 :گفتم ثانیه چند از بعد دوباره. دادمی گوش داشت و بود کرده سکوت محمد

 . بگیرم طالق کیانوش از خواممی من -

  

 .اومد دوباره آرامشش از پر صدای. شد قطع تماس کردم فکر که طوری کرد سکوت 

 اومده؟ پیش مشکلی چرا؟: محمد

 .کشیدم عمیقی نفس

 که شب هر خوامنمی نباشه، سرم تو دیگه فکری هیچ خوادمی دلم خستم، فقط من نه، -

 اتفاقی چه که باشم داشته اینو هراس باز میشم پا که صبح بشه، چی قرار بگم خوابممی

 .بیفته خوادمی

 .شد سکوت ایثانیه چند باز

 بگیری؟ طالق خواینمی عرشیا خاطربه که تو پروانه،: محمد

 کیانوش با وقتهیچ من. مدیگه نیوشای یه منم که کنی فکر تونیمی چطور نه، محمد نه -

 .باشم متنفر ازش روز یه اگه حتی کنم،نمی کاری همچین

 .باشی داشته هم دوستش ممکنه حتی و نیستی متنفر ازش اینکه یعنی این: محمد

 .گفتم کالفگی با

 باشم داشته هم دوسش اگه حتی من. بیرون بکشی حرف زیرزبونم از خوایمی محمد وای -

 .کنمنمی دراز بیشتر گلیمم از رو پام و دونممی رو مرزم و حد

 .شد جدی صداش
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 از شناخت کمی با عاقلی مرد هر بیرون، بریز رو چیزا این و گلیم و فرش میگی داری چی: محمد

 .هستی زندگی برای فرد ترینمناسب تو فهمهمی هم تو

 هندونه پس گذروندم؛ رو سالهده مزخرف زندگی یه من رو، حرفا این کن ول... هه -

 .نشدم ولی شدم؛می خوشبخت بچه دوتا با باید بودم موفق اگه من. نذار ـلم*زیربغـ

. زنیممی حرف مفصل شینیممی برگردیم فردا قراره ما. گرفتی کم دست خیلی رو خودت: محمد

 .بدمت مغزی وشویشست دوباره باید کردی قاتی بدجور باز اینکه مثل

 .ببرید ـذت*لـ تعطیالتتون از بمونید. خوامنمی برگردی خوایمی من خاطربه اگه محمد نه -

. برگردیم داره اصرار خیلی هم لیال. نداره شوقوذوق کسهیچ نیست تو خاطربه خیرنه: محمد

 شب؟ وقت این اونم کنیمی کارچی عرشیا با تو راستی

 .دادم تکیه صندلی به رو سرم

 .شد طوریاین که گشتیممیبر داشتیم کاری، شام یه بودیم رفته -

 .اومد پایین صداش ولوم

 داره؟ خبر کیا: محمد

 .اومد پایین منم صدای

 .رسوند خودش آره -

 .پرسید دوباره

 نداری؟ مشکلی که کیا با پری: محمد

 .بستم رو چشمام

 .نکنه بازی من احساسات با گفتم بهش دونم،نمی هیچی دیگه محمد، دونمنمی -

 .فهمید هم محمد که کردم بغض دوباره

 .زنیممی حرف چیهمه درمورد و بینیممی رو هم فردا. باش آروم باشه،: محمد

 داده تکیه درختی به عرشیا. کرد نگاه بیرون به. کردم قطع رو گوشی و کردیم خداحافظی هم از

 کنارش. دیدنمی رو من و بود ماشین به پشتش. رفتم طرفشبه و شدم پیاده ماشین از. بود

 .برگردوند رو سرش. ایستادم
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 بهتری؟: عرشیا

 .کردم اذیت هم رو شما ببخشید. دونمنمی -

 .بریم یا بزنی قدم کمیه خوایمی. نبود اذیتی: عرشیا

 .لطفاً بریم -

 .گرفتم طرفشبه رو گوشیش و

 .ممنونم چیزهمه خاطربه -

 .اومد وجودبه چال هاشگونه از یکی روی که زد بهم زیبایی لبخند

 .دارید گونه رو چال دونستمنمی -

 .زد لبخند دوباره

 نه؟ شدیمی عاشقم دونستیمی اگه: عرشیا

 داشت پس بود؛ خندون چشماش جدیه؟ یا کنهمی شوخی ببینم که کردم نگاه چشماش به

 .زدم لبخندی منم. کردمی شوخی

 .خوشگلیه معلولیت آخه شاید، -

 .بیفتم راه که کرد اشاره دستش با و کرد ایخنده

 هم زدنحرف حوصلهوحال بود کرده غلبه بهم هم جسمی خستگی کردیم، سکوت ماشین توی

 .نداشتم

 .بود بدهکار بهش سپاسگزاری یه. برگشتم طرفشبه. داشت نگه ساختمون جلوی رو ماشین

 بدتر خیلی بود، زندگیم روزهای بدترین که روزهایی خاطربه باشم متنفر هم شما از باید شاید -

 از داشتید حق داشتید، حق هم شما. نیستم ولی دادم؛ دست از رو خانوادم که روزهایی از

 .بگیرید انتقام بخواید و کنید استفاده بود داده دست بهتون که فرصتی

 زود خیلی. بشه اولش مثل چیهمه نمیشه باعث هم انتقام فهمیدم زود خیلی ولی: عرشیا

 با پشیمونی این عمرم آخر تا و کردم اذیت رو ـناه گـبی آدم یه و کنممی اشتباه دارم فهمیدم

 . بود خواهد من



 

 

273 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 شما بتونه که کنید پیدا رو کسی و دور بریزید رو گذشته کنید، زندگی شاد کنید، زندگی نباشه، -

 .بکنه آدم ترینخوشبخت رو

 .دیدممی رو تو زودتر کاش: عرشیا

 .زدم اینیمهونصف لبخند

 بلد من. کردممی دُرست رو خودم زندگی بودم خوب اگه من. است خوش دور از دهل آواز -

 ...من. ببرم ـذت*لـ هامداشته از نبودم

 .گفتم پنجره از و شدم خم. شدم پیاده ماشین از. ندادم ادامه رو حرفم دیگه

 .ممنونم چیزهمه خاطربه -

 .کرد صدام که برگشتم و

 .کن استراحت خونه بمون. سرکار نیا فردا: عرشیا

 .دادم تکون رو سرم

 دنبالم نیاید دیگه فقط باشم، توجهبی مغزم هیاهوی به ساعت چند الاقل میشه باعث کار -

 .بیام خودم معمولی آدم یه مثل بذارید

 براش رو سرم و کردم باز رو در. بشم خونه وارد تا موند منتظر و گفت ایباشه و زد لبخندی

 حیاط چراغای همه. شدم عمارت وسط ساختمون راهی هم خودم و بره تونهمی که دادم تکون

 .رفتم خونه طرفبه آروم هایقدم با و کرد استفاده فرصت از هم من و بود روشن

 دوم کشوی از نشستم زمین روی تخت کنار. رفتم تختم طرفبه و کردم روشن رو اتاقم چراغ

 بهم پونه خندون چهره که کردم باز. آوردم بیرون رو رنگیایقهوه کوچک یجعبه دراور

 عکس بعدی، عکس. کشیدم عکس خندون صورت روی رو دستم. چکید اشکم. زد چشمک

 آوردم بیرون رو عکسا همه. بود پونه ـل*بغـ توی که پوریا دوسالگی از عکسی. بود دوتاییشون

 . شد بلندتر گریم صدای و گرفتم ـلشون*بغـ

  

**** 

 کیانوش
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 خواستممی. ناراحته کردم حس و دیدم رو اومدنش اتاقم پنجره از. ایستادم اتاقش در پشت

 بازی که فهمیدمی موقعاون شاید بود؛ مابینمون که چیزهایهمه مورددر بزنم حرف باهاش

 زمین روی. کردم باز رو اتاقش در بزنم در اینکه بدون. کردممی زندگی داشتم من کردمنمی

 رو گریش آروم صدای. نکرد بلند رو سرش حتی. بود گرفته ـل*بغـ رو چیزی و بود نشسته

 .کردم صداش و نشستم کنارش. رسوندم بهش رو خودم قدم چند با که شنیدم

 عزیزم؟ شده چی پروانه، -

 تکیش تخت به و انداختم ـمرش*کـ دور رو دستم. کرد ترمحکم رو بازوهاش گره و نزد حرفی

 شده سیاه آرایشش خاطربه چشماش دور. بود خیس صورتش همه اومد باالتر سرش دادم

 .دیدم رو هابچه عکس که کرد باز رو دستاش گره. چرخوند طرفمبه رو چشماش. بود

 ـلشون*بغـ تونستم نه که ساله یه. کشممی نفس دارم هنوز من و رفتند که ساله یه: پروانه

 هاشونصورت نبود هاشونعکس اگه. نمیاد یادم چهرشون دیگه. بشنوم رو صداشون نه کنم

 .کردممی فراموش کامل رو

 خاک همهاون زیر تنها االن وگرنه بود هم باباشون و بابام که شد خوب میگم گاهی دونیمی

 .بودند

 .کرد پنهون مـنه*سیـ رو سرش که کردم ـلش*بغـ. شد زیاد گریش صدای

 دلش چطور خدا آخه. میشم دیوونه مونده هاشوناستخون فقط االن که میاد یادم وقتی: پروانه

 داشتن دوست. کنن زندگی داشتن دوست اونا. بودن بچه خیلی اونا. ببره رو بچه دوتا اومد

 معلم بشن، پلیس داشتن دوست. بشه باز سقفش که بخرن در دو ماشین شدن که بزرگ

 جای یه اونا خونه وقتاون و کنممی زندگی امکانات بهترین با دارم االن من. بشن دکتر بشن،

 .بدم خیلی من. تاریکه و سرد

 .کردم ـلش*بغـ ترمحکم

 هم اونا زندگی اندازه شده؛ بندیوقت هاآدم زندگی میگی همیشه خودت. عزیزم هیش -

 یه اینم برای حتماً. داره مصلحتی یه کاری هر تو باالیی، اون گفتی همیشه. بوده قدرهمین
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 جز برنمیاد کاری تو و من دست از ولی برن؛ که بودن حیف آره. نداریم خبر ما که بوده مصلحتی

 .کنهمی ناراحت هم رو اونا روح تو، قرارهایبی طوراین. کنی صبوری اینکه

 .بود شماها با من آشنایی خدا مصلحت شاید: پروانه

 .اومد لبام روی حرفش این با لبخندی

 .دونهمی چه کسی. شاید -

 دراور روی از و کردم دراز رو دستم کردم جداش خودم از کمی بود شده ترسنگین هاشنفس

 .کردم پاک رو اشکاش و آوردم باالتر رو صورتش. برداشتم کاغذیدستمال

 کجاست؟ اسپریت. گرفته نفست نکن گریه دیگه -

 .چسبون بهم رو سرش دوباره

 .بودم ماشین تو وقتی. کردم استفاده ازش تازه: پروانه

 .دربیارم رو روسریت و مانتو بذار پس -

 انداختم هم رو روسریش کردم باز رو مانتوش هایدکمه و بردم دست منم و نگفت چیزی

 .کشیدم بیرون تنش از رو مانتو و کردم جداش خودم از کامل. زمین

 .ـلم*بغـ بیاد خوادمی دوباره کردم حس. باریدمی روشوسر از خستگی

 .بخواب بیا بعد بیاد جا حالت کمیه بشور، رو صورتت پاشو -

 .شم بلند ندارم حال کن ولش: پروانه

 باز رو روشویی آب شیر. بردم اتاق توی سرویس طرفبه و گرفتم رو دستش و شدم بلند خودم

 به و کرد آب از پر رو دستاش و کرد مخالفت که بشورم رو صورتش خودم خواستم کردم

 تخت لب. رفتیم بیرون هم با و کرد خشک رو صورتش. کرد رو تکرار این چندبار زد، صورتش

 . درآورد رو جوراباش و نشست

 از نداری حال. بیارم من بگو کجاست. کنهمی اذیتت تنگه خیلی کن عوض هم رو شلوارت -

 .شی بلند جات

 رنگارنگ هایگل از پر و سفید رنگ با گشاد شلوارک یه و رفتم طرفشبه سوم کشویی گفتن با

 .دادم دستش به برداشتم ریز
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 کنم؟ کمکت خوایمی -

 . بکنی رو پشتت میشه. نه: پروانه

 .بکنه رو کارش تا برگشتم و دادم تکون رو سرم

 .دادمی رو برگشتنم اجازه که اومد صداش ثانیه چند از بعد

 .بود داده تکیه تخت باالی به رو سرش

 .بخوابم عمیق خوادمی دلم. بدی بهم خواب قرص یه میشه: پروانه

 کوچک رنگی المپ و کرد خاموش رو اتاق چراغ. بستم رو در. رفتم در طرفبه حرفی بدون

 .کردم روشن رو خواب شب

 .بکشه دراز و بره طرفتراون کمی کردم وادارش و زدم کنار رو تخت مالفه

 خودم.[ کردم شوخ رو لحنم. ]بشی منگ رو فردا روز طول تمام میشه باعث خواب قرص -

 .میشم طبیعی خواب قرص برات

 .بذاره روش رو سرش کردم اشاره بهش و کردم دراز رو بازوم

 ـوازش*نـ آروم رو موهاش و کردم ـلش*بغـ منم و گذاشت رو سرش اومد تردید کمی با

 .کردم

 بازی این کنم،می بازی دارم من که نکن فکر اینم به. نکن فکر چیزی به بخواب آروم و راحت -

 .دلمون هایحس تمام با. هستیم توش که هست تو و من زندگی این. نیست

 :اومد آرومش صدای

 .کنم عادت اشتباه این به ترسممی. اشتباهه دلمون حس ولی -

 اتفاقی دیگه ذارمنمی من بخواب. دنیاست حس تریندرست شاید. اشتباهه دونیمی کجا از -

 .بیفته برات

 .کردمی حرکت که بود موهاش روی من هایدست فقط و نزدیم حرفی دیگه

 .دادمی بودنش خواب از خبر منظمش هاینفس دقیقه چند از بعد
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. بود سخت خودم کردن کنترل. بود سخت برام بودن کنارش کردممی اعتراف خودم به باید

 به رو مرد یه هاینفس تونهمی چقدر و جذابیه زن چقدر که دونستنمی پروانه خود شاید

 .معمولیش ظاهر این با حتی خواستنیه چقدر که دونستنمی خودش. بندازه شماره

 پیش در رو سختی شب بود معلوم ولی بخوابم؛ منم و نکنم فکر بدنش گرمای به کردم سعی

 .دارم

**** 

 دستام ـقه*حلـ از رو خودش داشت بیدارم که بفهمه تا کردم باز رو چشمام شدنش بلند با

 .سوختمی داشت چشمام و نخوابیدم رو دیشب تمام. کردمی آزاد

 شدی؟ بیدار چرا زوده هنوز -

 .برداشت تالش از دست و برگشت طرفمبه

 .نکنم دیر که بیفتم راه زودتر بهتره سرکار برم باید خودم. کردم بیدارت ببخش: پروانه

 .خوابیدم ـمرم*کـ روی و برگشتم منم

 دنبالت؟ نمیاد عرشیا مگه خودت؟ چرا -

 .بیام و برم خودم بعد به این از دیگه شد قرار نه: پروانه

 این از اینم دیشبش حال از اون بود افتاده اتفاقی حتماً دیشب. دادم باال رو ابروهام از یکی

 .کارش

 .دادم تکیه بازوم روی و کردم بلند رو خودم کمی

 داشت اصرار خیلی اونکه. تصمیمش این از اینم. نبود خوب که حالت بود؟ شده چی دیشب -

 .بیای بری سرویس با حتماً

 .کنه مرتبشون کمی کرد سعی و برد موهاش سمتبه رو دستش

 بهش منم و بزنیم حرف کمیه شد باعث نبود، خوب حالم کمیه من. بود نشده چیزی: پروانه

 .کرد قبول اونم بیام، و برم خودم میدم ترجیح. باشم داشته راننده خوامنمی دیگه گفتم

 دادم باال رو ابروم دو هر باراین

 بود؟ بد حالت چرا. شده کن گوش حرف چه عرشیا -
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 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .ونمبد چیزا بعضی درمورد خواممی بزنیم؟ حرف امشب میشه. بودم افتاده گذشته یاد -

 .گذاشتم گونش روی و کردم دراز رو دستم

 کنه؟می درد هنوزم -

 .داد تکون نه نشونه به رو سرش

 خوبه؟. زنیممی حرف جا یه شینیممی ریممی بعدش دنبالت میام خودم عصر -

 .کرد ییدٔ  تا سرش با دوباره

 خورده؟ موش رو زبونت چیه -

 . بخورم وول جام توی من شد باعث که کرد دهنش توی رو پایینش لب

 .بگم چی دونمنمی خب: پروانه

 .زنیمی حرف خوب خیلی که کنیمی قاتی -

 شد باعث و شد بلند جاش از و گفت ایشی و کرد اخم که کردم نگاه بهش بزرگی لبخند با و

 .بشه صداداری خنده من لبخند

 .گفتم بلندی صدای با. شدم بلند منم

 .نکن عجله رسونمتمی بعد بگیرم دوش میرم -

 .رفتم اتاقم طرفبه منم و گفت ایباشه شوییدست توی از

*** 

 .بخورم چیزی نتونم شب تا و پره معدم همه کنممی حس بخوربخور، میگی هی: پروانه

 .مهمه چقدر صبحونه خوردن دونیمی هم خودت نزن، غر -

 : گفت تخسی با

 زوره؟ مگه ندارم، دوست من خوب -

 .بخوری باید هستم من وقتی تا. زوره بله -

 .کرد نگاه جلو به و رفت ایغرهچشم

 .داری نامهگواهی هم تو هست ماشین که خونه توی کنی؟نمی رانندگی خودت چرا راستی -
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 خیلی ثانیاً! بکوبم دیوار و در به ببرم رو گرونی اون به ماشین نیست، من ماشین که اوالً: پروانه

 ...ترسممی. رفته یادم همش کنم فکر نکردم؛ رانندگی وقته

 کنیم؟ کار باهم کمیه روز چند این خوایمی -

 منم کنه رانندگی دیگه یکی میدم ترجیح:[ گفت لبخند با. ]ندارم رو حوصلشوحال نه: پروانه

 .کنم نگاه

 .دیگه باشی داشته راننده داری دوست بگو -

 .کرد پایین باال رو سرش و کرد تکرار رو لبخندش دوباره

 رو کیان شماره و برداشتم رو گوشی. رفتم خودمون شرکت طرفبه رسوندم که رو پروانه

 صدای با ولی کنم؛ بیدارشون خواب از و کنم اذییتون کمیه صبح سر بود گرفته کرمم. گرفتم

 .رفت باال ابروهام کیان بشاش

 .گفت بالفاصله که خوند رو دستم کیان

 .خورد سنگ به تیرت ولی کنی؛ بیدار خواب از رو من خواستیمی چیه: کیان

 شدی؟ خیزسحر شده چطور. بکنم رو کار همین خواستممی دقیقاً -

 برگردیم شیممی حاضر داریم هم ما برگردیم؛ که کرده گیر سوزنش ما همشیره این واال: کیان

 .دودمون از پر شهر و داشتنیدوست خونه به

 .نگفت چیزی که من به. چشه ببینی زدیمی حرف باهاش کیان. خوبه آهان -

 زیرزبونش از پروانه شاید گفتم. نگفت چیزی هم محمد به حتی نگفت، هیچی منم به: کیان

 .بیرون بکشه

 .شد شاد صداش دوباره

 خبر؟ چه مچهبچه از دادا؟ خبر چه تو: کیان

 بچه؟ کدوم دیگه، چیه بچه: پرسیدم تعجب با

 .عمو بگه محمد و من به قراره که همون. شدی گیج چه تو اَهه: کیان

 .شد بلند دوشون هر خنده صدای

 .بود کجا مبچه. هاآوردین گیر منو صبحی سر کوفت -
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 کاربهدست چرا پس داشتی که هم رو یار داشتی که خالی خونه. بخاریبی چه تو اَه: کیان

 .سرت بر خاک نشدی؟

 .اومد لبام روی خنده

 .دو توان به کنیمی رو سرت بر خاک داشتم، هم مشترک لحاف و تخت که بفهمی تازه -

 و شد چیزیت یه احتماالً چون بده؛ نشون دکتر یه به رو خودت گفتممی وقتاون دیگه نه: کیان

 .پریده... کالً

 .شد بلند تلفن پشت از محمد و من خنده صدای

 .ندارم دوستت دیگه برو اخبارت، این با کردی دپرسمون صبحی سر: کیان

 .خداحافظ. مگرسنه خیلی که کن آماده ناهار برامون

 کیفم. دادم تکون سفٔ  تا روی از سری. کرد قطع رو گوشی بگم چیزی من بذاره اینکه بدون

 .شدم پیاده ماشین از و برداشتم رو

**** 

 بود اون فقط چون برگشته؛ کیان که دادمی نشون این و اومدمی خونه توی از تلویزون صدای

 .کردمی نگاه بهش بلند صدای با که

 .کردم کم رو صداش و برداشتم رو کنترل. نبود نشیمن توی کسی. شدم وارد

 .میشه وگورگم خودش بعد کنهمی زیاد قدراین دیگه، داره مرض پسره -

 .پریدم جام از که خورد شونم روی دستی

 .دیدم باز هایلب با رو کیان که برگشتم

 .ترسیدم پسر، روحت تو -

 .کرد ـلم*بغـ

 نذار، تنها رو من دیگه. بود شده تنگ کردناتغرغر این برای دلم چقدر دونینمی: کیان

 .عجیجم

 .کرد دورش خودم از زوربه

 . میده دست بهش چیزی حس آدم زنیمی حرف جوریاین -
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 .پایین آوردم رو صدام

 .ما سراغ اومدی کردی قاتی. نرسیده دختر بهت چیه -

 .داد دماغش به چینی

 .وحشی توی سراغ بیام عمراً من نرسه، چیزی بهم سیاه سال صد اگه حتی: کیان

 :گفت و ایستاد دورتر و کرد فرار دو با سریع

 .خماری تو بمون هم تو دربیارم، عزا از دلی امشب قراره تازه: کیان

 ...بری شب گذاشتم اگه. درد و زهرمار -

 داداش سالم: لیال

 .رفتم غرهچشم فقط هم کیان اومده بیرون زبون به و ندادم رو حرفم ادامه دیگه لیال صدای با

 .کردم ـلش*بغـ

 خوبی؟ -

 .گفت ایآره لب روی لبخندی با و ـوسید*بـ رو گونم

 : پرسیدم نشستیممی ناهارخوری میزپشت که طورهمون

 .کجاست محمد -

 به رفت کنممی فکر من گفت طوریاین اون البته. بزنم سر بابام ننه به میرم دارم گفت: کیان

 ...چیزی حوری، یه زیارت

 . کیان ببیند -

 .زدمی هم رو سوپش داشت آروم که کردم لیال حضور به اشاره چشم با

 .انداخت باال ایشونه

 بهترین زمانش از پس برگرده؛ تونهنمی دیگه اینجا بیاد قراره که شب دیگه میگم راست: کیان

 نموند چرا بیایم ما قراره دونستمی که نامرد میاد؟ کی پروانه. کن ول رو اینا. کرد رو استفاده

 .خونه

 .بپرسی ازش خودش خونه اومد که دیگه ساعت چند تونیمی -
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 به برم خواممی عصر منم. زیاده کارش امروز گفت زدم حرف که باهاش بیاد دیر کنم فکر: لیال

 .بینیممی رو دیگه هم شب دیگه گفتم خودشم به. بزنم سر دوستام از چندتا

 . زدممی سر فامیل چندتا به رفتممی محمد مثل منم کاش شانش، خشکی به اَه: کیان

 .شدم خوردنم غذا ادامه مشغول و دادم تکون براش سفٔ  تا نشونه به سری خنده با

**** 

 پروانه

 نرفتی؟ هنوز تو عه: عرشیا

 گفتم خستگی با. دیدمش ورودی در نزدیک که برگشتم صداش با

 چی برای دیگه شما. برم که کردممی وجورجمع داشتم شد، تموم کارم االن همین نه -

 برگشتید؟

. کنم رسیدگی بهشون خونه تو که بردارم رو اونا اومدم بود، مونده جا کاغذها از چندتا: عرشیا

 .رسونمتمی خودم شو حاضر. نکنه درد دستت شدی خسته خیلی امروز هم تو

 به. بودم خسته شدیداً کنم رد رو پیشنهادش تونستمنمی. زدم تشکرش مقابل در لبخندی

 ساعت که االنم و بشه تموم کارم کی نیست معلوم نیاد دنبالم که بودم داده پیام هم کیانوش

 .بود عرشیا با رفتن کار بهترین. بود هفت

 گوش شدمی پخش که مالیمی هایآهنگ به و گذروندیم سکوت توی رو خونه مسیر تمام

 :گفت که بودیم خونه نزدیک. کردیممی

 ...که بگم بهت رفت یادم راستی: عرشیا

 نگه دردم بودیم، رسیده. داد رو گوشی جواب و کرد خواهیمعذرت گوشیش زنگ صدای با

 ماشین از و گرفت شکل لبم روی بزرگی لبخندی. ایستاد هم محمد ماشین زمانهم که داشت

 .رفتم طرفشبه و شدم پیاده

 سالم-

 .خانم پری سالم بهبه: محمد

 .بود تربزرگ برادر یه برام بودم کرده عادت دیگه کرد ـلم*بغـ و اومد جلو
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  شدم جدا ازش

 .بود شده تنگ برات دلم. مبارک عیدت -

 بهترون ما از با که تو باشه، شده تنگ هم همچین دلت نکنم فکر. مبارک هم تو عید: محمد

 .پریمی

 .کرد ـوسی*روبـ محمد با و اومد طرفمونبه که بود عرشیا به شاشاره

 .شد مشخص دردم کیان و شد باز هم در لحظه همون

 . اومد هم گلتون بود، جمع جمعتون عه: کیان

 .کرد ـلم*بغـ محکم و اومد طرفمبه مستقیم

 .کشیدم نفسی و کردم دورش زوربه

 .کنی ـل*بغـ آدم مثل تونینمی بابا شدم خفه -

 .رفت ایغرهچشم

 .کنه ـلت*بغـ اون برو لندوره همون لیاقتت بابا برو: کیان

 صمیمی خیلی هم اون با و رفت عرشیا طرفبه بهم توجهبی که رفتم بهش ایغرهچشم منم

 .گفتن تبریک رو عید و کرد وبشخوش

 .تو بیاید وایستادید اینجا چرا حاال: کیان

 داشتیم هم با دیدم، رو محمد. رسوندم رو پروانه فقط رفتممی داشتم که من: عرشیا

 .خوششبتون برم دیگه. رسیدی سر تو که کردیممی احوالپرسی

 .گرفت رو بازوش کیان

 .بذاری دیدنی عید رو اسمش تونیمی. مونینمی گرسنه داریم هم شام خونه بریم بیا کجا -

 باهامون هم عرشیا محمد، و کیان اصرار با. بود هممون هایلب روی خنده کیان حرفای از

 .بود دیدنی کیانوش قیافه مطمئناً. اومد خونه توی و شد همراه

 من به خطاب و برگشت که رفتندمی داشتند محمد و من از هم جلوتر قدم چند عرشیا و کیان

 .گفت

 خوشی؟ بینینمی رو ما پرپری، خبر چه: کیان
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 .داد رو جوابش جدیت با من و گفت شوخی با اون

 .بود شده تنگ براتون خیلی دلم نه، -

 .دلتیم ور دیگه که بیا. دلت اون قربون آخ: کیان

 نیومده؟ هنوز لیال -

 .برداشت زدم هم زنگ گوریه، کدوم نیست معلوم نه: کیان

 !کیان؟ عه -

 .برگشت جلو به

 .نمیگه که ما به دردشه، چه ببین بزن حرف باهاش -

 .کردم نگاه محمد به الیٔ  سو

 رو خودت دست. نگفت چیزی ولی زدم؛ حرف باهاش منم حتی نیست، مود رو زیاد لیال: محمد

 .چشه ببینی ـوسه*بـمی

 .کردم آروم خیلی رو صدام. گفتم ایباشه و دادم تکون رو سرم

 نکنه؟ قاتی کیانوش حاال کردید، دعوت رو عرشیا -

 .کنه قاتی کرده غلط: محمد

 .خندیدم

 .هم تو شدی ادببی. گذشته اثر روت کیان این -

 عوض رو هاملباس تا رفتم اتاقم به و شدم جدا ازشون من که شدیم ساختمون وارد خنده با

 اتاق توی هم ساعتینیم. نبودم هم عرشیا و کیانوش شدن روبرو شاهد دیگه طوریاین. کنم

 داشتم. موند جواببی که گرفتم تماس لیال با هم چندبار. زدم زنگ اینا مامانم به و کردم معطل

 .بمونه بیرون شب وقتاین تا بود بعید ازش و بود شده تاریک دیگه هوا. شدممی نگرانش

 .گرفتم رو لیال شماره دوباره و رفتم بیرون و انداختم سرم روی رو شال

-سفید ورزشیلباس ست با که کردم کیانوش به آرومی سالم. بودن نشسته نشیمن توی

 مثل و نبود مشخص چیزی قیافش از. کردمی نگاه من به و بود نشسته دونفره مبل روی مشکی

 .نشستم جاهمون. کردمی نگاه سخت و سرد همیشه



 

 

285 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 کنی؟ پیدا رو لیال تونیمی ببین پری: کیان

 .شدمی عصبی داشت و بود نگران شوخ همیشه کیان

 .نداد جواب زدم زنگ منم نه -

 .کرد زمزمه و انداخت گوشی به نگاهی. خورد زنگ کیان گوشی

 موقعیت؟ این تو میگه چی این: کیان

 .کنه هماهنگ رو زدنش زنگ که هستی موقعیت کدوم توی تو، بدونه کجا از بدبخت: محمد

 .داد رو گوشی جواب و کرد بابایی برو دستش با کیان

  خوبی؟ کرمی، دکتر سالم -

- ... 

 .مبارک هم شما عید ممنون: کیان

 .جانم: کیان

 .کرد نگاه من به و پرید باال ابروهاش

 .میدم بهش رو گوشی هستن، جاهمین اتفاقاً بله،: کیان

 .گرفت سمتم رو گوشی و اومد من طرفبه و شد بلند مبل روی از

 . کردم نگاه بهش تعجب با

 .انداخت باال ایشونه کیان

 .بدونه چیزهایی شهرستانتون درمورد خوانمی. کرمیه دکتر -

 دونستمنمی ولی بودمش؛ دیده هم باریه کنم فکر. بود آشنا برام اسمش. شد گشاد چشمام

 .گرفتم رو گوشی تردید با. بپرسه هم الیٔ  سو ازم بخواد که شناسهمی رو من قدراین

 سالم -

 . اومد طرفاون از گرمی صدای

  

 .دونمنمی رو فامیلتون کنممی صداتون اسم با من ببخشید خانم، پروانه سالم: کرمی

 .نداره اشکالی کنم،می خواهش -
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 خود به نتونستم. بزنید حرف راحت بتونید که جایی برید لطفاً. بگم دروغ شدم مجبور من: کرمی

 .بگم کیان

 .بود من به چشمشون همشون که کردم نگاه بقیه به

 .بدم رو جوابش سردیخون با کردم سعی و شدم بلند جام از

 .خدمتتونم در من بله -

 .ایستادم بالکن توی و رفتم بیرون طرفبه

 .شنوننمی رو صدام دیگه بیرونم من افتاده؟ اتفاقی ببخشید -

 باهامه؛ هم کیان خواهر خانم لیال و هستم خونه دردم االن من راستش. نباشید نگران نه: کرمی

 .نیست مناسب زیاد وضعیتشون

 .شد بلند صدام

 .دردم میام االن من. افتاده لیال برای اتفاقی شده؟ چی. شماست با لیال چی -

 .کردم حرکت در طرفبه بلند هایقدم با

 ...و دیدم مهمونی یه توی رو خانم لیال من. نیست چیزی. باشید آروم خانم پروانه: کرمی

 .اومد بیرون دیدنم با راننده. بود محمد ماشین کنار سفیدرنگی ماشین. کردم باز رو در

 رو لیال کردم نگاه ماشین به دوباره و گرفتم ازش چشم. آورد پایین گوششدم از رو گوشی

 .بود خواب اینکه مثل و بود جلو صندلی روی که دیدم

 .ایستاد جلوم کرمی

 تو هم شما دونستممی چون و بگم چیزی کیان به نتونستم راستش خوام،می عذر من: کرمی

 ولی زدید؛ زنگ خانم لیال گوشی به هم چندبار که دیدم. گفتم طوریاین هستید باهاشون خونه

 طوریاین دیگه بود، قفل گوشیش چون و بدم جواب گوشیشون به نتونستم و رسیدم دیر

 .کردم

 بگید؟ چیزی کیان به نتونستید چرا خوابیده؟ چشه؟ لیال چیه؟ موضوع -

 رویزیاده نوشیدن توی کمیه. دیدم مهمونی یه توی رو ایشون من گفتم که طورهمون: کرمی

 .کرده
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 .شد باز تعجب از چشمام

 .کردنمی کارا این از اونکه چرا؟ آخه خورده؟ ب...م لیال -

 بدن خودشون دست کار ممکنه و ـتن*مسـ خیلی دیدم وقتی منم. دونمنمی رو دلیلش: کرمی

 .بیرون بیارمشون مهمونی از زوربه کمی شدم مجبور

 حرفای و بلند صدای با. شد باز چشماش که کردم باز رو لیال سمت در و رفتم ماشین طرفبه

 :گفت داریکش

 به تعادلش که بشه پیاد ماشین از خواست. بود شده تنگ برات دلم چقده پری، تویی عه: لیال

 .داشتم نگهش زوربه. خورد هم

 .آوردمش دردم تا بدبختی با. گفتمی وپرتچرت داشت هم سرمپشت

 .داد بهم و آورد رو لیال دستی کیف و رفت ماشین طرفبه کرمی

 .افتنمی پس که ببینن رو تو دوتا اون االن. کردی بود کاریچه این خر آخه -

 یه هم شما. برگرده تونهمی و میشه خوب حالش صبح تا من خونه ببریمش خوایدمی: کرمی

 .کنیدمی جور خونه برای ایبهانه

 از. ببینتش خونه تو بهتر همون. میشه پا به قیامت بفهمه کیان. میشه بدتر طوریاین نهنه -

 .کردید بزرگی لطف. ممنون خیلی هم شما

 رو خواهرش برادر، یه سخته چقدر دونستممی چون. نکردم کاری کنم،می خواهش: کرمی

 .بگیرم کمک شما از گفتم همکار، و دوست یه پیش اونم ببینه، طوریاین

 .بود بزرگ خیلی کارتون. ممنونم بازم -

 .بستم رو در و کردم خداحافظی ازش

 .سنگینی چقدرم سرت تو خاک. خونه توی ببرم رو تو چطور من حاال خب -

 .شد جدا ازم و کرد ایخنده

 .ببین برم راه تونممی خودم. میرم خودم من: لیال

 .خندید بلند صدای با دوباره و نشست زمین روی و خورد هم به تعادلش لحظه همون

 گرفتم رو بازوش و کردم دراز رو دستم. بگیری عزا باید دیگه ساعت چند که بخندبخند -
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 .نشسته هم راحت چه ببینم شو بلند -

 .خندید بلند صدای با دوباره و زمین خوردم منم که کشید رو دستم

 تا بشماریم رو اونا تونیممی آسمونه تو ستاره هم چندتا ببین بخوایم جاهمین شب بیا: لیال

 .بگیره خوابمون

 .شدم بلند عصبانیت با

 !افتادی؟ دردسری چه تو فهمینمی. االغ بری خواب به خواب -

 .داد جواب بالفاصله که گرفتم رو محمد شماره کیان گوشی با

 زدی؟ زنگ چرا شده چی کجایی؟ تو پری: محمد

 .که شده چی دونینمی محمد اوف -

 .شد بلند لیال صدای

 .خوشگله چقدر که بگم بهش خواممی بزنم حرف باهاش منم بده محمده؟: لیال

 .حرفش از گرفت مخنده

 کجایید؟ شما لیالست؟ کیه؟ صدای اون پری: محمد

 .گفتم خنده با

 دیوونه. خونه تو ببریم جورییه باید رو لیال اینجا، بیا. در نزدیک حیاطیم تو ما لیالست آره -

 .کرده ـت*مسـ

 گفت؛ بلند صدای با

 بفهمن کیان و کیانوش میگی؟ چی پری.[ شد آروم صداش] کرده؟ کارچی چی؟: محمد

 .کشنشمی

 از باید تازه سنگینه خیلی بیارمش تونمنمی خودم. دیگه زدم زنگ بهت همین برای منم -

 .داره نیاز تو مثل بال سپر یه به بدبخت این. بگذریم هم دوتا اون چشم جلوی

 .اومدم کن قطع: محمد

. بود گرفته شخنده لیال دیدن با اومد محمد که کردممی گوش لیال هایوپرتچرت به داشتم

 :گفت و نشست خندید دوباره دید رو محمد که لیال
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 تیپی؟خوش و خوشگل قدهاین چرا تو محمد: لیال

 :گفت خنده با و شد نزدیکش محمد

 اون ـر*فیـلتـ از باید خونه توی ببرمت شو بلند. نیست چیزی که تو خوشگلی مقابل در: محمد

 .بشی رد هم داداشت دوتا

  خبره؟ چه اینجا: کیانوش

  

**** 

 به نگاه. موند طورهمون کنه، کمک رو لیال تا بود شده خم که محمد. اومدمی سرمپشت از صدا

 من. کرد بلند رو لیال و داد تکون رو سرش آروم. دیدمنمی رو کیانوش کدوممون هیچ کرد من

 هایچشم با دوشون هر. دیدم پیشش هم رو کیان که برگشتم کیانوش طرفبه ترس با هم

 لیال ـمر*کـ دور محمد. بود محمد ـل*بغـ توی تقریباً که کردندمی نگاه لیال به داشتن متعجب

 .بود گرفته رو

 شده؟ چی: کیان

 :گفت داریکش صدای با لیال

 .خوردم چیزا اون از کمیه من که نشده هیچی -

 .گرفتش ترمحکم محمد که خندید دوباره

 :گفتم لب زیر

 .شو خفه لیال شو خفه -

 بلندی صدای با و ایستادم جلوش زود که گذاشت جلو قدم کیانوش شد درهم دوشون هر چهره

 :گفت

 کردی؟ کارچی: کیانوش

 .گذاشتم شـنه*سیـ روی رو دستم

 .فهمهنمی هیچی االن اون. باش آروم کنممی خواهش -

 :گفت دوباره باز نیش با لیال
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 خیلی آخه خوریدمی هی شما چرا ونمدمی حاال داد حال خیلی خوردم، ب...م: لیال

 .ستمزهخوش

 .کردی غلط تو: کیان

 خودش پشت رو لیال کرد سعی محمد که برد هجوم لیال طرفبه و کشید داد بلندی صدای با

 .گرفتم رو بازوش و رفتم کیان طرفبه کردم ول رو کیانوش. داره نگه

 .ایستادم جلوش خودم

 خواستی هرکاری بعد بیاد خودش به بذار. نیست تنبیش وقت االن ولی کرده؛ بزرگی غلط یه -

 .میام منم اتاقش، ببر ـلت*بغـ بگیر خدا رو تو محمد. من خاطربه کنم،می خواهش بکن،

 قهقه صدای. رفت ساختمون طرفبه و کرد بلندش و برد زانوهاش زیر دست محمد من حرف با

 .شد کیان و کیانوش شدن آتیشی باعث همین و بود شده بلند لیال

 مانعش و بگیرم رو کیان بازوی تونستم فقط من که برند طرفشبه دوباره خواستن دوشون هر

 .گرفت رو کیانوش جلوی بود رسیده جمع به تازه که هم عرشیا. بشم

 خودش به بذارید. کنید درست خوایدمی رو چی زدنش با افتاده که اتفاقی. باشید آروم: عرشیا

 کنهمی نرم پنجهودست مشکلی با داره حتماً. کرده رو کاراین چرا ببیند بزنید حرف باهاش بیاد

 .داره شکر جای برگشته سالم که همین. کرده غرق طوریاین رو خودش که

 درخت به مشت کیان و کشیدشون محکم و برد موهاش به رو دستش عرشیا حرفای با کیانوش

 .زد نزدیکش

 .گذاشتیم براش کم مگه کنه،می طوریاین که دردشه چه... دختره آخه: کیانوش

 آورده؟ اون نکنه داشت؟ کارتچی کرمی اصالً آورد؟ رو لیال کی پروانه: کیان

 .گفتم دروغ ناچار به منم بود؛ شده ترسناک و خشمگین خیلی نگاهش

 .آورد دوستش، مونا، رو لیال اوم. پرسیدمی الٔ  سو کرمی نهنه -

 میگی؟ دروغ: کیان

 .شدمی آروم باید خودش کیانوش. بگه چیزی اون بلکه کردم عرشیا به نگاهی
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 حرف بعداً مسائل این درمورد. داره نیاز کمکت به االن برس، لیال به برو شما پروانه: عرشیا

 .زنیدمی

 برگشتم تردید با ایستادم که رفتم قدم چند

 بشه؟ بهتر کمیه بدم بهش چی هامیگم -

 .مار زهر:  کیان

 .گفت عرشیا که گرفتمی مخنده داشت

 .میشه خوب صبح تا بخوابه بذار بده بهش یخ آب کمیه. کنهنمی اثر هیچی: عرشیا

 .برم زود کرد اشاره و

 باال هاپله از و انداختم لیوان داخل یخ تیکه چند و برداشتم آب کمیه رفتم سریع هایقدم با

 .اومد بیرون درهم قیافه با اتاقش از محمد. رفتم

 شد؟ چت تو -

 .کشید صورتش به دستی داد تکونی رو سرش

 .افتادم زمان اون اتفاقات و آرام یاد لحظه یه نیست، چیزی: محمد

 .سفمٔ  متا اوف -

 .رفت و زد کوچیکی لبخند

 رو جلوشون تونمنمی من میشن، وحشی باز شدن آروم دوتا اون زوربه هانری خونه از محمد -

 .بگیرم

 .شد گم هاپله پیج تو و گفت آرومی باشه

 .بود ولو تخت رو بیرون هایلباس همون با لیال شدم اتاق وارد

 .زدمی چرت داشت

 . کرد باز رو چشماش که کشیدم بیرون سرش زیر از رو شال

 .دربیارم رو مانتوت کن بلند رو خودت کمیه -

 .کرد گوش حرفم به بود شده آروم اینکه مثل
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 ـت*مسـ آرام مثل که هم االن.[ بالش روی کرد پرت رو سرش. ]نداشت دوستم وقتهیچ: لیال

 .خوادنمی رو من وقتهیچ دیگه کردم

 رو محمد لیال، یعنی. دادمی معنی چه حرفش. خوابید سریع خیلی که بود حرفش شک توی

 .داره دوستش بفهمم که بودم ندیده ازش حرکتی وقتهیچ. خواستمی

 به که کردم باز هم رو شلوارش دکمه کشیدم روش و آوردم بیرون کمدش توی از پتویی

 .اومدم بیرون و کردم روشن رو شب چراغ. نیاره فشار شکمش

 .رفتم پایین به گیجی با

 .ایستاد جلوم ریحان

 کنیم؟ حاضر رو شام -

 .گرسنگی از مُردم آره -

 شده قرمز کیانوش و نبود باهاشون عرشیا. اومدن داخل مردها. رفت آشپزخونه به ریحان

 .گذاشتم عقب به قدم یه که اومد طرفمبه

  شده؟ چی باز خدا وای -

  

 :گفت عصبی صدای با

 زنه؟می زر چی لندهور این: کیانوش

  رفتم عقب قدم یه باز

 هیچ من به زنهمی زر هرچی ثانیاً کیه، منظورت دونم،نمی داریم لندهور چندتا اینجا ما که اوالً -

 .زنهمی زر خودش برای. نداره ربطی

 .کرد جبران رو من رفته قدم و شد قرمزتر کیانوش

 محمد و جوابم خاطربه فرستاد سر بر خاک یه دستش با کیان بودن سرشپشت کیان و محمد

 .خندیدمی داشت ریزریز هم

 .مسافرت بری عرشیا با کنیمی غلط تو: کیانوش
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 من عرشیا... نکنه. نداشتم خبر خودم و مسافرت برم بود قرار کی من. رفت باال ابروم دو هر

 .کشمتمی

 جان به.[ دادم نشون رو کیان و محمد دستم اشاره با. بگم رو کی موندم لحظهیه... ]جان به -

 .بریم خوایممی کجا اصالً و مسافرت برم قراره کی با دونمنمی من دوتا اون

 هم هنوز ولی خندید؛ هم کیانوش هایچشم کردم حس. خندیدمی هم کیان دیگه حاال

 .بود ایستاده جلوم لندهور یه مثل وسختسفت

 : گفت خنده همون با محمد

 به رفتن برای باشی حاضر ده ساعت شنبهیک که بدیم خبر بهت گفت رفتن موقع عرشیا -

 .کیش

 .رفت دستم از حیف ولی اونجا؛ برم داشتم دوست همیشه کیش! اِ -

 .شدم جدی

 هر به مسافرت، نمیرم رئیسم با باشم هرجا و حالت هر تو من زده، زر خودش برای عرشیا -

 ... دلیلی

 .کردم نگاه کیانوش به مستقیم

. جامعه عرف و خودم اعتقادات خاطربه توئم، کاغذی زن اینکه خاطربه نه. نگیر خودت به -

 ازم میای طوراین که نداره ربطی بهت من تصمیمات و کارها میگم چندم بار برای درضمن

 نزن؟ حرف نیا، نرو، فالنی با بدم گیر بهت منم خوبه پرسی؟می حساب

 .بهم چسبید که جلو اومد باز

 چه. پرسممی حساب ازت من باشیم حالتی هر در ما میگم بارچندمین برای منم: کیانوش

 «.منی زن تو» نره یادت اینو واقعی چه کاغذی،

 .بشه ایجاد ایفاصله تا رفتم ترعقب قدم یه باز

 .خواممی طالق من کنیم تمومش دیگه بهتره پس -

 خواستم منم اومد، طرفمبه و شد طوفانی چشماش دوباره کرد نگاه بهم طورهمون ایثانیه چند

 ورزشی تیشرت بند رو دستم که میفتادم داشتم و کرد گیر چی به پام دونمنمی که برم عقب باز
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 زمین پخش دومون هر و بخوره بهم تعادلش هم کیانوش شد باعث همین و کردم کیانوش

 باعث همین و نخوره زمین به سرم که گذاشت سرم پشت رو دستش سریع کیانوش. بشیم

 خاطربه. رفت کنار روم از زود. بیاد در من بلند آخ و روم بیفته و نکنه کنترل رو وزنش شد

 .بود کرده بدترش ضربه این و کردمی درد خیلی بدنم مخصوص، دوره بودن نزدیک

 خوبی؟: کیانوش

 خنده با هم محمد و کیان بود کرده بلند رو خودش بازوش، روی کنارم. کردم باز رو چشمام

 .بودند سرم باالی

 آخه؟ خوبم کجا کردی لواشکم -

 داری؟برنمی لودگی از دست و میریمی داری: کیان

 رفتم بهش ایغرهچشم

 شدم؟ کی شبیه کنیمی فکر -

 کوفت چیزی یه بیاید شید بلند. رسیدممی رو حسابت وگرنه ندارم کلکل حوصله حیف: کیا

 .کنیم

 .رفت غذاخوری میز طرفبه خودش

 .ادببی کنی کوفت خودت -

 .بشم بلند منم تا کرد دراز من طرفبه رو دستش. شد بلند کیانوش

 : گفت حالت همون در و

 .نمیری اونا همراه تو که بگو بزن، زنگ عرشیا به -

 همین خاطربه حقیقت در بزنیم حرف هم با بهتره. تو درخواست خاطربه نه ولی زنم؛می زنگ -

 .بگیرم طالق خواممی. جدیم هستم که حرفی روی من. نشد که بزنم حرف امروز خواستممی

 .کرد جدا رو نگاهش محمد حرف با که زد زل چشمام به ایثانیه چند کیانوش

 آروم کمیه شده ک*تحـریـ همه اعصاب. زنیدمی حرف بعد بخورید غذا بیاید فعالً: محمد

 .بشید

 .کردممی فکر داشتم گفتممی باید که حرفایی به منم و شد سپری سکوت توی شام
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 :گفت و شد بلند کرد تموم رو غذاش کیانوش

 .بیا غذات کردن تموم بعد هم تو اتاقم، توی میرم: کیانوش

 نکردی؟ پیدا اتاقت جز بهتری جای: گفت کج لبخند یه با کیان

 :گفت رفتمی داشت که طورهمون کیانوش

 . ببند کیان ببند: کیانوش

  

 فکر و ترسیدممی کیانوش هایحرف از. دادم تکیه صندلیم به و گذاشتم بشقاب توی رو قاشقم

 .ترسیدممی بیشتر برم من کنه قبول اینکه از کنم

 مطمئنی؟ بکنی خوایمی که کاری از: محمد

 .برگردوندم راستم طرفبه رو سرم حالت همون توی

 .دارم هم ایدیگه یچاره مگه -

 .بکنی رو زندگیت بشینی آدم مثل آره: کیان

 .زدم پوزخندی

 اصالً افتاده؟ هاییاتفاق چه رفته یادتون. شوهریم و زن ما شده باورتون کیان؟ زندگی کدوم -

 .کجا من کجا، اون بکن، کیانوش و من به نگاه یه جهنمبه اینا

 بینی؟می کوچیک رو خودت قدراین چرا تو: محمد

 .کردم نگاه محمد به دوباره

 به هم ظاهر نظر از حتی. کن پیدا کیانوش و من بین مشترک وجه یه تو محمد؟ دروغه مگه -

 .خوریمنمی هم

 .داد تیکه من مثل هم کیان

 داری؟ دلت توی که حسی چیز، ترینمهم کنینمی فکر ولی مهمه؛ خودش جای به اینا درسته -

 .کردم نگاه شخسته صورت به ایثانیه چند

 .کنم راضی رو دلم تونممی من -

 .شد بلندتر کمی صداش
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 با عمرت آخر تا خوایمی برداری؟ چیهمه از دست خوایمی قیمتی چه به پری، کن بس: کیان

 هم گاهی. باشی هاشبچه شدن بزرگ شاهد یا ببینیش؟ بری یواشکی یا کنی زندگی حس این

 آره؟ خوری؟می شام شبچه و زن با میای

 .دوختم بهش رو اشکیم هایچشم. بود زهر دادن قورت مثل کیان حرفای تصور

 بهش اینکه ترس از که باارزشه خیلی مسجمه یه مثل من برای کیانوش. کیان ندارم ایچاره -

 .دارم شنگه گنجه تو باید بشه وارد صدمه

 .اومد دوباره کیان صدای که رفتم هاپله طرفبه و شدم بلند جام از

 .نگفتی بهم لیال درمورد هیچی هنوز تو بیا زود: کیان

 .دادم تکون رو سرم کردم نگاه دوشون هر به و برگشتم

 باشه، درست زنممی حدس که چیزی اگه. بزنم حرف خودش با اول باید کیان، نه امشب -

 .ترهبدبخت منم از اون بگم باید شاید دونم،نمی

 در و رفتم جلو به قدم چند. کردم باز رو در تو، بیا گفت که صداش شنیدن با و زدم در به ایتقه

 باید و ببینم دستبه سیگار رو کیانوش اومدمی پیش کم خیلی اومدمی سیگار بوی. بستم رو

 بود، نشسته مبل روی. دادمی خاصی ابهت یه بهش گرفتمی دستش وقتی کردممی اعتراف

 روبروش مبل روی دستش اشاره با. انگشتش دوتا بین سیگار و بود پاهاش روی هاشآرنج

 گذشته حادثه از پر مدت این چقدر و افتادم اومدم اتاقش به ترجمه برای که زمانی یاد. نشستم

 .اون یا کنم شروع باید من دونستمنمی. شد جلب بهم توجهش که کشیدم آهی. بود

 که سیگاری به و گرفتم ازش رو نگاهم و کردم نگاهش ثانیه چند منم کردمی نگاهم داشت

 .کردم نگاه سوختمی داشت

 !شنوممی خب: کیانوش

 ...کنهمی آروم رو آدم واقعاً ببینم و بکشم سیگار شده بارمیه برای داشتم دوست همیشه -

 هم جوریاون. نیست بخشآرام کنی، هم امتحان نیست؛ الزم. داشتی دوست بیخود: کیانوش

 تو، و دونممی من ببینم دستت توی اگه. دونمنمی رو کشممی سیگار چرا اینکه دلیل نکن، نگاه

 .نره یادت اینو
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 .داد تکیه مبل به. کرد خاموش جاسیگاری توی رو سیگار که کردم نگاهش پوکرفیس حالت با

 چیه؟ دردت بگو حاال: کیانوش

 .مطلباصل سراغ رفتم پس. ترسیدم نافذش نگاه از که پررویی خیلی بگم خواستم

 قدراین ببخشید البته رفت؟ شد پر یا هست هنوز شد؟ چی کردم گذاریسرمایه من که پولی -

 .پرسیدم رک

 .نداد حالتش توی تغییری

 دنبالش و کنی تحقیق دادی که پولی درباره داری حق تو. نیست خواهیمعذرت به نیاز: کیانوش

 فعال دوباره بانکیت حساب تعطیالت این از بعد. هست کرد گذاریسرمایه که پولی اصل. باشی

 توجهی قابل مبلغ که کنی استفاده داشتی گذاریسرمایه این از که سودی از تونیمی تو و میشه

 .هست هم

 حرف راحتیبه و باشم سردخون تونستممی خودش مثل منم کاش. کردممی بازی انگشتام با

 .بزنم

 .بشی قانع که میدم جوابی مطمئناً منطقیت الٔ  سو هر برای من. بزن رو حرفت راحت: کیانوش

 رو نگاهم خطخط که بکشم دست آدم این از خواستممی چطور من کردم، نگاه بهش

 .باشه مَردی همچین مَردم داشتم دوست هاسال این همه من و بخونه تونستمی

 رو پول اصل که دارم نیاز پس برم؛ شهر این از کالً یعنی برم خونه این از خواممی من... من -

 .بخرم خونه یه خودم برای بتونم تا بگیرم ازت

 .شد خم جلو به کمی نکرد تعجب که بود ازم حرفی همچین منتظر انگار

 چرا؟: کیانوش

 .گفت خودش دوباره که کردم سکوت کمی

 بری؟ خوایمی کجا اصالً چرا؟ شهر این از ولی بفهمم؛ تونممی رو خونه این از رفتن: کیانوش

 .شدم آروم کمی منم آرومش صدای تن با

 تنهایی تونمنمی. شناسمنمی رو جاییش اصلی خیابون چندتا جزبه منم بزرگیه شهر تهران -

 خوادمی دلم. باشه دریا نزدیک که باشم شهری توی داشتم دوست همیشه. کنم زندگی اینجا
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 خرج و کنم پیدا هم کاری یه تونممی بخرم، خونه جاهمون و برم شمالی شهرهای از یکی به

 .بیارم در رو زندگیم

 .کشید لباش روی انگشتاش با بشه ساکت که بود اون نوبت حاال

 خودتون؟ شهر برگردی خواینمی چرا: کیانوش

 .کشیدم عمیقی نفس

 دونممی برگردم اگه. بدم توضیحی حرکتم و وآمدمرفت هر برای خوامنمی خوام،نمی رو اونجا-

 مامان از بدتر هم خواهرام و میشه شروع وآمدهامرفت و مجدد ازدواج بابت مامان گیرهای

 .کننمی عمل

 .بود بخش ترینسخت این و گفتممی رو اصلی ایمسئله باید. داد تکونی رو سرش

 نخواد دلم اگه حتی نداره، وجود درموردم مشکلی دیگه که گفت و زدم حرف عرشیا با امروز -

. بمونیم هم کرده عقد ما باشه نیاز نکنم فکر دیگه پس بدم؛ انصراف اونجا کردن کار از تونممی

 .میشه بد من برای و بفهمم خانوادم ترسممی. بدی طالق رو من تونیمی

 مثل تونستمنمی. بود شده خیره من به بود لبش روی دستش که طورهمون و بود نشسته ساکت

 .گرفتممی ازش رو نگاهم باید و آوردممی کم کنم نگاه بهش خودش

 بگی؟ چیزی یه میشه -

***** 

 زد لب بود زده زل بهم که طورهمون

 نه: کیانوش

 .دادم تکون الیٔ  سو رو سرم

 .هست نه هاتدرخواست همه به جوابم: کیانوش

 .کردممی حالجی خودم برای رو جوابش داشتم و بودم خیره بهش تعجب با

 چی؟ یعنی -

 .داد مبل به رو شتکیه دوباره

 .نمیدم رو پولت اصل. بری شهر این و خونه این از ذارمنمی نمیدم، طالقت یعنی: کیانوش
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 .داد ادامه که کردممی نگاهش بِروبِر داشتم

 این حاصل سود و میشه فعال دیگه روز چند تا بانکیت هایکارت گفتم که طورهمون: کیانوش

 خوبه، هم خیلی نیای گفته اینکه هم، عرشیا شرکت تو کار مورد در. میشه واریز بهش ماه چند

 .دارم احتیاج هم بهت خودمون شرکت به برگردی تونیمی

 و شد بلند کیانوش. بود رفته درهم مچهره. گشتممی پررویی همه این برای جوابی دنبال داشتم

 شد باعث همین و شد خم بودم نشسته که مبلی روی و داد قرار جلوم رو خودش قدم یه با

 .کنم نگاه بهش تعجب و ترس با و بدم تکیه مبل به من باراین

 .کرد زمزمه آروم صدای و عجیب نگاه با

 بخوای اگه یا زنممی حرف باهاشون خودم. فهمیدن چیزی نباش هم خانوادت نگران: کیانوش

 .زنممی حرف باهاشون االنم همین

 رو من تفریح با داره کردممی حس و بود مونده حرکتبی اونم و بودم زده زل بهش طورهمون

 .کنهمی نگاه

 .رفت عقب متریمیلی که دادم هولش دستم دوتا با و شدم بلند جام از عصبی

 چرا؟ -

 .بخوره گره بهم کیانوش ابروهای شد باعث هم همین که بودم زده داد

 .صالحه به طوراین فعالً: کیانوش

 بدی؟ طالق بودی داده قول تو -

 .نیست وقتش االن ولی هستم؛ قولم سر: کیانوش

 .زدم ـمرم*کـ به رو دستم

 کور ولی سوزوندی؟ رو عرشیا دل من آوردن دستبه با که وقتی. رسهمی وقتش کی پس هه -

 .باش مواظب خیلی خوندی،

 توی درست شد باعث و کشید محکم و گرفت رو بازوم. برم بیرون که برگشتم عصبانیت با

 کردممی حس که حدی به خورد گره ـمرم*کـ دور محکم دستش. بیفتم ـلش*بغـ

 .خورهمی ترک هاماستخوون
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 .شد بلند صداش که بود اون باراین

 با من دادن حرص خاطربه اگه. باش کنیمی که حرکتی هر مواظب نکن، تهدید رو من: کیانوش

 .باشی من دنبال عمرت آخر تا کنممی کاری بشی دستهم عرشیا

 میرم عرشیا با هم کار اولین برای و کنممی بخوام هرکاری من. هستی کی کردی فکر بابا برو -

. نداره اثری من برای هم تو تهدید. نیستم تو بازیشبخیمه عروسک من بدون اینم. کیش

 .نیستم سالههیجده دختر من باشه یادت

 دست با کرد بیشتر رو من درد و کرد ترشمحکم که بیام بیرون دستاش گره از خواستم

 ولی کشید؛ کمی و گرفت دستش توی رو موهام کرد، پرت سرم روی از رو شال راستش

 .بره ترعقب کمی سرم شد باعث اما بیاد؛ دردم که نبودم قدراین

 .بری سفر اون به اگه کنم،می کارچی باهات که بکنی رو فکرش تونینمی حتی: کیانوش

 .بیارم کم خواستمنمی ولی بود؛ شده خطرناک خیلی صداش

 ...ج تونینمی تو و میرم من -

 حرکت یه نه اونم کردممی حس که بود کیانوش هایلب حرکت فقط و شد قطع صدام

 ضربه از کامل هنوز. بیاد خون هاملب کردممی حس که بود خشونت با قدراین خوشایند،

. دراومد اشکم درد از که جایی تا بشه بدتر دردش میشد باعث اینم که بود نشده خوب پریروز

 افتادم زانوهام روی که برداشت ـمرم*کـ از رو دستش. کرد ولم و گرفت گاز محکم دوباره

 .بشم اشکام ریزش مانع تونستمنمی و بود تحمل غیرقابل دردش. رفت لبام روی دستم

 .کیانوش صدای بندش پشت و اومد محکمی ضربه صدای

 .کنم کنترل رو خودم نتونم که زنیمی حرفی چرا لعنتی: کیانوش

 با که کردم باز رو در. رفتم در طرف به سریع هایقدم با بهش کردن نگاه بدون و شدم بلند

 خواستنمی دلم. بودم ایستاده بهش پشت. شد بسته دوباره در روی دستش گرفتن قرار

 . ببینمش

 :اومد پشیمونش صدای

 .ببینمت خواممی برگرد -
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 شدن باز مانع دستش ولی کشیدم؛ خودم طرفبه رو در دستگیره دوباره و نکردم گوش بهش

 .شدمی در

 دهنم روی هنوز که دستم روی دستش،. بودم دوخته پایین به رو چشمام. گردوند برم خودش

 .برداشت روش از فشار کمی با و گذاشت بود

 دست با و گذاشت سرم باالی در روی رو شدیگه دست. بود دستم روی خون لکه چندتا

 .برداره رو دستش که برگردونم دیگه طرفبه رو سرم. کرد ـوازش*نـ رو گونم دیگش

 من. رو من هم میدی عذاب رو خودت هم داری. نکن رو کاراین خودت و من با نکن: کیانوش

 .کنم پیدا رو خودم تا بده مهلت بهم دیگه کمیه هستم، قولم سر

 ازم کوچیک ـوسه*بـ یه با و موند طورهمون ثانیه چند و گذاشت پیشونیم روی رو هاشلب

 به و کردم باز رو در و برگشتم سریع که گذاشت عقب قدم یه. ریخت اشکم دوباره. شد جدا

 تخت روی رو خودم. گذاشتم لبام روی و برداشتم کاغذیدستمال. کردم فرار خودم اتاق طرف

 رو خودم. بیام خودم به شد باعث در شدن باز صدای. کردم گریه بلندی صدای با و کردم پرت

 تختم کنار تا پاش صدای. شده وارد کی نبود مهم برام. بودم نکرده قفل رو در که کردم لعنت

 . نشست موهام روی دستش. اومد

 رو میز روی ظرف گذاشتن صدای. کنه ورم ذارهنمی لبت؛ روی بذار آوردم یخ برات: کیانوش

 . دراومد شدن بسته صدای ثانیه چند از بعد و شنیدم

  

 که سوختمی کمی گذاشتم، لبم روی و برداشتم رو یخ تکه. دادم تکیه تخت باالی به و نشستم

 .کردممی تحمل باید

 و رفتمی و زدمی ضربه یه رسیدمی راه از هرکس. اومدمی بدم بودم ضعیف قدراین اینکه از

 .نشناسه رو من کسی که جایی برم کردمی مصمم همین

 بیرون جینم شلوار جیب از رو گوشی زوربه. اومدم بیرون فکر از جیبم توی گوشی ویبره با

 بدبختی هرچی. کردم نثارش فحشی. کردم نگاه بود عرشیا طرف از که اسیاماس به و کشیدم

 .کردم نگاه بود کرده یادآوردی رو سفر که ایجمله به حرص با. بود اون خاطربه داشتم
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 :نوشتم عصبانیت با منم

 فردا و سفر بیام شما با من. فرنگستان نه جناب ایرانه اینجا کردی؟ فکر چی من درباره شما -

 شید؟می راحت شماها بمیرم من خواید،می جونم از چی. بشه زده سرم پشت حرف هزارتا

 .کردم گریه خودم روز و حال به دوباره و زدم رو سند دکمه حرص با

 کردننمی گور تو رو من تا اینا. بود خودش. خورد زنگ گوشیم که بود نگذشته بیشتر ثانیه چند

 .نشستننمی راحت

 .بگم چیزی اینکه بدون گذاشتم گوشم روی رو گوشی و کشیدم رو سبز نوار

 خوبی؟ پروانه: عرشیا

 .بود گریون و لرزون صدام

 نه -

 .گفته چیزی بهت کیانوش سفر این خاطربه نکنه شده؟ چی چرا؟: عرشیا

 نخوام اگه گفتید شده، تموم دیگه گفتید که شما کنید؟می رو کاراین من با دارید چرا... چرا -

 آدم یه من نیستم هیچی من خدابه دید؟می عذاب رو من دارید چرا پس نیام؛ سرکار تونممی

 .نیستم نیوشا من. نیست بارم هیچی. معمولیم

 . اومد دیگه لحظه چند از بعد صداش

 .پروانه یه زیبایی همون به پرواز حس از پر زندگی، رنگ از پر ای،پروانه تو نیستی؛ نه: عرشیا

 :گفتم گریه با

 .ممُرده بچه بدبخت آدم یه من. نزنید حرف جوریاین من با نیستم هیچی من. نیستم نه -

 .شد آروم ثانیه چند بعد صداش

 سعیم همه نداشتی کیانوش به حسی اگه. بده دستت از نخواد که میدم حق کیانوش به: عرشیا

 خوب خیلی رو تو کیانوش و خواستینمی خودت اگه حتی بکنم، خودم مال رو تو که کردممی رو

 انتقام ازش تو گرفتن با خواستممی که کنممی اعتراف. دارهبرنمی سرت از دست که شناخته

 داری تو که زیبایی روح داری، فرق خیلی نیوشا با تو. شدم منصرف تو شناختن با یول بگیرم؛
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 کیانوش کمیه کیش سفر این با خواستممی که کنممی اعتراف دوباره و نداشت وقتهیچ اون

 .بچزونم رو

 .بچزونه رو من اونم و -

. ببخش رو من. بدم قرار بد شرایط توی رو تو خواستمنمی من. پروانه سفمٔ  متا واقعاً: عرشیا

 .داره حساسیت بد خیلی تو روی کیانوش که دونستممی باید

 . شد برقرار سکوت

 شد؟ کنسل ما با سفرت پس: عرشیا

 فقط من. اروپا نه ایرانه اینجا. اومدمنمی سفر این به من نبود هم کیانوش اگه حتی -

 .شد برعکس که کنم اذیت رو کیانوش اومدنم با خواستممی

 .شنیدم رو عمیقش نفس صدای

 سرکار؟ میای شنبه: عرشیا

 .میام -

 خاطربه و همین میشم دوست یه تو برای فقط من. شد تموم چیزهمه دیگه پروانه: عرشیا

 باشیم؟ دوست یه دیگه هم برای کنیمی قبول. خواممی معذرت ازت چیزهمه

 .گفتم خستگی با

 .کنممی قبول آره -

 :گفت سرخوشی صدای با

 چطوره؟ لیال حال راستی. دیگه بخواب برو پس: عرشیا

 .ندارم ازش خبری دیگه خوابید پیش ساعت یه -

 بزنی؟ حرف باهاش نتونستی: عرشیا

 .بزنه درموندرست حرف که نبود حالی توی نه -

 .درمیونه عشق یه پای کنممی حس: عرشیا

 باشه؟ کی عشق اون کنیمی فکر و -

 .فهمیدی خودت کنممی فکر: عرشیا
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 نه؟ یا فهمیدم درست ببینم خواممی -

 . محمد: عرشیا

  

***** 

 تا شدم منتظر. بخوابم نتونستم رو شب تموم ولی سوخت؛می گریه و خوابیبی از چشمام

 الاقل بکنم کاری تونستمنمی خودم زندگی برای که من لیال؛ سراغ برم و بشه هشت ساعت

 .شدممی مرهم اون برای

 ـل*بغـ رو زانوهاش تخت روی. نکنم بیدارش باشه خواب اگه که کردم باز رو لیال اتاق در آروم

 سفٔ  تا با. نشستم تخت روی و رفتم جلو. زد تلخی لبخند من دیدن با. بود نشسته و کرده

 :گفتم

 کردی؟ کارچی خودت با-

 .دادم فشارش کمی و گذاشتم دستاش روی رو دستم. دراومد اشکش حرفم با

 نداری؟ سردرد بهتری؟ -

 : گفت لرزون صدای با

 و کیان به چیا دونمنمی دیشب. نمیاد یادم چیزا بعضی نه؟ کردم خراب. خوردم مسکن -

 زدم؟ بهشون بدی حرف گفتم، محمد... و کیانوش

 کردی؟ رو کاراین چرا. خندیدیمی فقط نگفتی خاصی چیز نه -

 . داد تکون حرفی هیچ بدون رو سرش

 !رو محمد داری؟ دوسش کی از -

 .کرد نگاه بهم تعجب با و شد قطع گریش

 .دارم دوسش بود سالم چهارده وقتی از... من...نه... من: لیال

 .کردم ـلش*بغـ و کردم نزدیکش رو خودم که شد بلند گریش بلند صدای

 زدن حرف به شروع لرزون صدای و اشکی هایچشم همون با و کشید عقب ثانیه چند از بعد

 .کرد
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 من اون برای ولی کردم؛می حس همیشه رو حضورش میاد یادم وقتی از بود همیشه محمد: لیال

 دوربرهای. شدمی نصیبش گرمش نگاهای که بود آرام...  آرام و بودم کیان خواهر فقط

 حس دیدنش هربار با. چیه دارم که شیفتگی حس این اسم فهمیدم که بود سالگیمچهارده

. دیدنمی اما ببینه؛ منم که باشم نگاهش تیررس تو داشتم دوست. میشه گرم هامگونه کردممی

 هم به عالقشون و عشق همه شاهد من و گذروندمی وقت اون با بود، که کجا هر دیدمی رو آرام

 ـوسیدن،*بـمی کردن،می ـل*بغـ رو هم راحت خیلی که جایی تا بودند راحت من پیش. بودم

 خودش با رو دیگه یکی برگشت وقتی و رفت اون خاطربه رفت،. ندید رو من هم آرام بعد حتی

! بینهنمی رو من اون وقتی دارم؟ دوستش هنوز من چرا پروانه؟ چرا. ندید رو من هم باز و آورد

 رو ایدیگه کس تونمنمی چرا کنم؟ فکر ایدیگه کس به تونمنمی چرا عاشقشم؟ قدراین چرا

 دخترش دوست میشه اون حتماً. بود دخترا با راحت خیلی هم شمال توی باشم؟ داشته دوست

 .باشم عشقم بازیعشق شاهد باید بازم من و

 عشق، این خاطربه هم من و کردم ـلش*بغـ دوباره بده ادامه نداشت دیگه گریه هقهق

 .بشه آروم تا موندم جورهمون ایدقیقه چند. کردم گریه پاشهم

 .دادم دستش به کاغذیدستمال و گرفتم فاصله ازش کمی

 نگفتی؟ چیزی بهش چرا -

 دارم؟ دوستت بگی یکی به بری تونستیمی بودی تو من، جای بذار رو خودت: لیال

 .دادم تکون رو سرم

 زمان گذر دید باید کنم فکر. بدم داریتدل تونمنمی هم الکی ندارم، گفتن برای حرفی! نه -

 .کنهمی کارچی

 .زد تلخی لبخند دوباره

 داری، پیش در رو سختی ساعت که دونیمی پایین، بریم باید بگیر دوش یه شو بلند -

 .بدی پس جواب بهشون مجبوری

 هست؟ هم محمد: لیال

 .زدم بهش لبخندی
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 .اومدمبرنمی هردوشون پس از من وگرنه کنه کنترل رو اونا و بمونه گفتم آره -

 .آرام مثل هست یکی اینم کنهمی فکر خودش با حتماً: لیال

 .نکنی غلطا این از دیگه تا میشه عبرت درس برات افتاده، که اتفاقی. نکن گریه دیگه بسه -

 فهمیدی؟ کجا از تو: لیال

 نه؟ یا درسته ببینم بزنم دستی یه خواستم هم امروز و کردم شک روزت و حال از دیشب -

 .بود فهمیده هم عرشیا بعدش

 .شد گرد چشماش

 فهمیده؟ کجا از اون وای: لیال

 پارولت رو تو که گرفت رو کیانوش جلوی و بود اینجا اونم دیشب نه؟ یا هست یادت دونمنمی -

 .کرده شک اونم کردی محمد به تو که نگاهایی از گفتمی. نکنه

 ارس و کیان وقتهیچ اون. نفهمه بهتره هم شاید. بفهمه باید که اونی اال فهمیدن همه هه: لیال

 .نیستم داشتنیدوست براش من کنه، انتخاب رو من زنهنمی کنار رو

 . بردم اتاقش حموم طرفبه و کردم بلندش و گرفتم اونم دست و شدم بلند

 .کنیم کارچی باید اونا با ببینم تا بیا زود هم تو پایین میرم من -

 .داشت نگهم و گرفت رو دستم

 نمیگی؟ بهش که تو: لیال

 منم. میگم شدم مجبور ساعتی یه روزی یه اگه ولی نمیگم؛ چیزی بهش من. لیال دونمنمی -

 .میشه جوریچه بعدمون دقیقه چند نمیشه معلوم ولی بفهمه؛ خودش اون میدم ترجیح

 رو لبم اناری رژ و کردم کاملی آرایش کیانوش دادن حرص خاطربه و اتاقم به برگشتم

 .نیاد چشم به کبودیش تا کردم تررنگپر

 شال و پوشیدم رنگی سیاه مانتویی زیر و رنگشهم شلوار همراه به کوتاهی باز جلو آبی سارفن

 .رفتم پایین به و انداختم سرم روی ـمرنگی*کـ آبی

 .نداشتم موندن خونه حوصله برم بیرون کمییه صبحانه از بعد داشتم قصد

 .دیدم شدن بیدار تازه بود معلوم که رو محمد و کیان هاپله پایین
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 .کشید سوتی کیان

 کردی؟ خوشگل قدراین کی برای بهبه: محمد

 .جونش شوهر برای: کیان

 .رفتم بهش ایغرهچشم

 .ندارم موندن خونه حوصله بیرون برم دیگه کمیه خواممی خیرم،نه -

 .بیرون بری طوریاین بذاره کیا کن فکر درصد یه: کیان

 ...چه اون به کرده غلط -

 .داشت اومد سرمپشت از صداش

  کرده؟ غلط کی: کیانوش

  

 پایین تا باال از که دیدمش. رفتم غذاخوری میز طرفبه و شدم رد کنارش از بهش توجهبی

 .بیان هم بقیه تا شدم منتظر و نشستم صندلی روی. کرد اسکنم

 : گفت نشست صندلی روی که طورهمون کیانوش

 تیپ؟ این با اونم سالمتیبه کجا -

 .داد رو جوابش بهش کردن نگاه بدون

 .نداره ربطی بهت کدومشهیچ -

 .کرد هوفی

 با هربار تو ولی کنم؛ رفتاری بد باهات خوادنمی دلم من. نکن شروع دوباره پروانه: کیانوش

 .میشی باعثش داری حرفات

 .کردم نگاه بهش باراین

 که جاییاون از واال دخترات؟ دوست یکی اون به یا نیوشا به یا دادی؟می گیر هم آیدا به تو -

 با] تره؟ رنگین من خون چته؟ االن پس دادی؛نمی بودم تتـطه*رابـ آخرین شاهد من

 میدی؟ گیر همینه برای ترمخوشگل هایکی اون از من اینکه نه آهان:[ گفتم تمسخر
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 ازش جوابی نتونستم دیگه من و کشید بهم کردن نگاه از دست لیال کردن سالم آروم صدای با

 .بگیرم

 کنارم زیرسربه و آروم. کرد سالمش همیشه مثل محمد ولی ندادن؛ رو جوابش کیان و کیانوش

 نون کوچیک لقمه دو نبودم صبحونه خوردن اهل که من شدن، خوردن مشغول همه. نشست

 نخوردن به سفٔ  تا روی از سری محمد. بشه شروع لیال محاکمه تا موندم منتظر و خوردم پنیر

 .دادم رو جوابش بزرگی لبخند با که داد تکون من

 .کرد لیال به رو و داد صندلیش به رو شتکیه صبحانش، خوردن بعد کیانوش

 کردی؟ رو کاراین چرا: کیانوش

 :گفت صدا ترینآروم با لیال

 .دونمنمی -

 اون غرق رو خودت شده باعث که چیزی خواممی نگفتی؟ ما به که داری مشکلی: کیانوش

 .میشه سخت تنبیهت وگرنه بگی بکنی زهرماری

 .زدم لب آروم صدای با

 خوردید؟می خودتون چرا زهرماریه اگه -

 . رفتند غرهچشم بهم چشم، جفت سه که

 .جوابیم منتظر: کیان

 .ندارم مشکلی: لیال

 .رفت باال کیان صدای

 دلت؟ زیر زده خوشی مرگته؟ چه پس -

 !کیان؟ -

 باال صداش دوباره بهم توجهبی ولی کنه؛ وجورجم رو خودش که کردم صداش خشم کمی با

 .رفت

 براش باشم همراهش کردم سعی همیشه. گذاشتیم کم براش چیزی بگو تو پری؟ چیه: کیان

 که بگو بگو، گذاشتم کم برات اگه لعنتی د خب. باشم خواهر و برادر باشم، مادر باشم، پدر
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 اصالً. نباشم خواهرم کردن ـت*مسـ شاهد دیگه که کنم درستش تا کردم اشتباه کجا بدونم

 اومدی؟ کی با دیشب ببینم بگو

 .گفتم زود من و اومد لیال ریز گریه صدای

 .رسوندتش مونا گفتم که من -

 .نگو دروغ پری: کیان

 باز نباید رو چیزا بعضی کیان. داره شکر جای خودش این و اومده سالم. اومده که کی هر با -

 .کرده بزرگی اشتباه چه فهمیده خودش لیال مطمئناً. بود دنبالش و کرد

 .کرد قطع رو حرفم کیانوش

 .بگه تونهنمی خودش که چیه مشکلش بگو تو -

 تکرار دیگه که بدم قول طرفش از تونممی ولی نخواد؛ خودش وقتی تا نمیگم چیزی من -

 .پشیمونه هم خودش. نمیشه

 تمام و ماشینت و کامپیوتر و گوشیت. ببینه آسیب این از بیشتر تا کنید پنهون خوبه: کیانوش

 .میدی من تحویل رو بانکیت کارتای

 من خنده باعث که. گرفت طرفش به و درآورد دکمه و قدیمی نوکیا گوش یه گرمکنش جیب از

 شد

 اون با رفتی کجا هر. ستراننده با هم وآمدترفت. کنیمی استفاده این از دوماه تا: کیانوش

 .کیان به میدی میاری گرفتی هم حقوق. میای و میری

 .کرد من به رو

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

 .کنه سر باهاش که میده پول بهش ایاندازه به کیان. بکنی کمکی گونههیچ بهش نداری حق -

 .آومد در لیال مظلوم صدای

 .دارم نیاز تابملپ به آخه من: لیال

 به هم آتیله توی. کنی استفاده ازش تونیمی یکیمون حضور در بودی خونه تو که موقعی: کیان

 .اعتمادمون به نزنی گند دوباره امیدوارم فقط. هست کامپیوتر کافی اندازه
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 دور دست. رسوند بهش رو خودش قدم چند شدبا بلند فوری هم لیال. شد بلند جاش از کیان

 :گفت گریه با و انداخت گردنش

 باهام فقط کنممی بگید کاری هر. کنمنمی تکرار دیگه. شد چی نفهمیدم خدابه. کردم غلط: لیال

 .ندارم رو ای دیگه کس تو جزبه که من نزن، حرف سرد

 رو بیاد چشمم از خواستمی که اشکی انگشتم سر با. کرد داربغض هم رو من دلشته از گریه

 .کردم نگاه کیان کردن ـل*بغـ به و گرفتم

 بگن که نکن رفتار طوری جوری،این نکن دارم؟ رو ایدیگه کس تو از غیر به من مگه: کیان

 .منی زندگی همه تو. شده طوریاین یتیمه چون

. شدند جدا هم از اشکی هایچشم با و موندن هم ـل*بغـ توی کمی. بود گرفته هممون حال

 یگره شماره دیدن با و برداشتم میز روی از خورد زنگ گوشیم که شدم بلند صندلی روی از من

 .بودن زده زنگ بهم که بود عجیب گرفت شکل ابروهام بین

 .کرد خالی رو دلم توی بند، در الناز لرزون صدای کشیدم که رو رنگ سبز نوار

 خوبن؟ بقیه جوریه؟این صدات چرا الناز، شده چی -

 .رفته... بابام... پری: الناز

 که اومدمی طرف اون از صداهایی. بزنه حرف این از بیشتر نذاشت هقشهقش صدای

 .اومد یاس آروم صدای ثانیه چند از بعد بود نامفهموم

 خوبی؟ جانپری سالم: یاس

 شده؟ چی باباش چشه؟ الناز خبره؟ چه اونجا خوبم، من -

 .گرفت نفسی یاس

 تحویل برای باید گفتن کرده، تموم دیشب پدرش دادن خبر سالمندان از متاءسفانه: یاس

 ...و بیاید جنازه

 ...من خدای وای -

 .میاره آدم سر بالیی چه دونستممی عزیز دادن دست از نداشتم گفتن برای حرفی
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 چند الناز تا کنی پیدا وثیقه تونیمی بگیریم، تماس کی با دونستیمنمی تو جزبه ما پری؟: یاس

 .ببینه رو باباش آخر بار برای حداقل مرخصی بره روزی

 .نشستم صندلی روی دوباره

 باید کارچی ببینم تا بپرسم اینا محمد از بذار نیستم بلد چیزی که من. کنممی کاریش یه آره -

 .باشید الناز مواظب شما. بکنیم

 .پرسید کیان خداحافظی محضبه

 شده؟ چی: کیان

 حاال نداشتن رو کسی هم جز هم دوتا این و شده فوت پدرش بهتون، بودم گفته که رو الناز -

 نیازمند اونم که بگیره زندان از مرخصی باید گفتمی یاس. پدرش دفن و کفن برای بره باید

 کنید؟می کمکش. بگیرند تماس باهاش که شناختننمی رو کسی هم من جز و هست وثیقه

 .بیارم سند خونه میرم من. کنیممی کمک حتماً آره. کنه رحمتش خدا: محمد

 حل هم اون با کنم فکر بذارم، گرو تونممی رو زمین سند من خونه؛ بری تو نیست نیاز: کیان

 کیانوش؟ آره. ماجرا بشه

 : گفت متفکر کیانوش

 .بده انجام رو کاراش تا قادری زنممی زنگ. میشه حل آره -

 به اونو بعدش و کنه وداع پدرش با بارآخرین برای تونست و بود آزاد الناز بعدش ساعت چند

 طرف به کیان با و کردم عوض لباس من قادری با کیانوش تماس از بعد. بسپاره خاک دست

 رو آرایشم تمام. نشد حالخوش موضوع این از کیانوش اندازه به کسهیچ و افتادیم راه زندان

 روسریش با رنگیسیاه ساده شلوار و مانتو. موند لبام روی ـمرنگی*کـ رژ فقط و کردم پاک

 این توی و بیاد بیرون الناز و بشه جور مرخصی کارهای تا کشید طول ساعتی چند. پوشیدم

. رفتیم اونجا به زندان از مستقیم ما و شد انجام زهرابهشت سردخونه به جنازه انتقال هم مدت

 از بتونه که نبود حالی توی لیال. شد حالیمخوش باعث که بودن اومده هم لیال و کیانوش محمد،

 .نبود کنارش که خوردمی رو این افسوس و کردمی گریه مدت تمام. کنه قدرانی و تشکر کسی
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 با و اومد خونه به و شد ما همراه هم الناز دستورش، گفت میشه البته که کیانوش پیشنهاد به

 .رفت خواب به اتاقم توی گریه ساعت چندین از بعد داد بهش محمد که قرصی

 از بهتر هیچی و بود حاضر عصرونه بساط. برگشتم هابچه پیش و پوشیدم راحتی لباس هم من

 .نبود این

 .گرسنمه شدیداً -

 .خوابیدمی و خوردمی چیزی یه هم الناز کاش: لیال

 .خورهمی بشه بیدار وقتی خوابه، براش چیز بهترین االن: محمد

 نشست میزپشت هم کیان

 رو همدیگه ما که کنممی شکر رو خدا هزاربار بینممی ماجراهایی همچین که مواقعی: کیان

 .هستیم تو مدیون اینم و داریم

 .داد رو جوابش لبخندی با که بود کیانوش به خطاب آخرش جمله

 .بره هدر عمرش اونجا حیفه خوبیه، دختر معلومه اونجا، برنگرده دیگه شدمی کاش: لیال

 .بکنیم کارهایی یه براش تونستیم شاید: کیانوش

 خیلی دل ولی بود؛ خردکن اعصاب و دندهیه غد، خیلی اینکه با. کردم نگاه بهش قدردانی با

 .داشت مهربونی

 به دوباره و گرفتم ازش رو نگاهم زود که زد بهم چشمکی شیطونی با دید رو مخیره نگاه وقتی

 تاسه ریحون همراه دقیقه چند از بعد و دراومد صدا به خونه آیفون زنگ. شدم مشغول خوردن

 صمیمیت با و رفتند پسرا سراغ که کردممی نگاه بهشون تعجب با شدند خونه وارد دختر

 افشون موهای و کوتاه باز جلو مانتوی با بلند قد تاشونسه هر. کردند بشوخوش باهاشون

 پوزخندی که برگشتم لیال طرفبه. بود دستشون روی هاشونشال و نداشت پوششی که شده

 .زد

 هستن شمال توی دختراهای: لیال

 .کنم اذیتشون کمیه گرفت کرمم. رفت باال ابروهام

  نشدیم؟ آشنا هم با ما هاخانم ببخشید -
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 جوراین آرایش با دونمنمی حاال بودن، خوشگل انصافاً. برگشتن طرفمبه لبخند با تاشونسه هر

 .بود خواستنی طورهمین هم واقعیشون چهره یا بودن

 .کرد زدن حرف به شروع یکیشون

 .هستند آوا هم ایشون و مرجان اینم.[ کرد اشاره کناریش به دستش با] هستم مریال من -

 .شد تعجبم باعث فقط ندارم، جسارت قصد البته اینجایید؟ االن شد چطور و خوشبختم آهان -

 :اومد حرف به آوا

. نموندیم دیگه هم ما کردند رفتن قصد یهویی وقتی شدیم؛ آشنا دوستان با شمال توی ما -

 .باشه اومده پیش براشون مشکلی نکنه که بزنیم بهشون سریه بیایم گفتیم

 .زدم نماییدندون لبخند

 .کردید لطف-

 که کردم باریک رو چشمام. کردنمی نگاه داشتن تفریح با که کردم محمد و کیان به نگاهی

 .فهمیدنمی هم خنگ کیان اون اینو حتی و بود شده گرفته خیلی لیال. بیاد دستشون کار حساب

 .گرفتم ازشون چشم مرجان حرف با

 .شناسیممی رو لیالجان البته هستید؟ کی شما و -

 .میشم محسوب دوتا اون خواهر من -

 .محمد و کیان به کردم اشاره

 که شناسنامه الاقل.[ دادم نشون صندلی روی نشسته کیانوش دستم با. ]هستم ایشون زن و -

 باال نیست مساعد حالش خانکیان زن. دارن زن هم دوتا اون که بگم باید و میگه طوراین

 روبروتونه؛ هم محمد آقا نامزد و خوابه

 .بزنم حرف ترمحتاط بودم مجبور کردند غلطی چه شمال توی دونستمنمی چون

 کنه تور رو یکی بود شده قرار نامزدشون با کلیکل یه سر.[ کردم محمد به اشاره] دکتر آقای -

 خوب حالشون وقتی خانمشون هم رو دکتر آقای یکی اون حساب مطمئناً و شدند موفق انگار که

 [کیانوش به کردم اشاره. ]الکاتبینهکرام با حسابش کالً هم ایشون و رسنمی بشه
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 زوربه هم پسرها و کردندمی نگاهمون تعجب با و بود شده گشاد دختر تاسه هر هایچشم

 .بودند گرفته رو هاشونخنده جلوی

 : گفت منمن با مریال

 .بریم ما بهتره کنم فکر... دونستیمنمی ما... ا... م -

 .کردن ترک رو خونه ناباوری و بهت با هم اونا و کرد اشاره دوستاش به

 .شد بلند پسرا خنده صدای رفتنشون با

 .دختر محشری تو: کیان

 ناراحت ولی آروم؛ صدای با شد دور کامل که وقتی. رفت باال به ناراحتی با و سروصدابی لیال

 .گفتم

 لیال از بعد و[ کیان به کردم رو! ]میارید خونه به دختر لیال، وجود با. ندارید عقل واقعا شماها -

 .داری نجابت و پاکی انتظار

 .شد جدی تاشونسه هر چهره

 هم با چندباری و بودند ما کناری ویالی توی هم اینا نیاوردیم دختری ما نکن اشتباه پری: محمد

 .همین گذروندیم، وقت

 از داریم ویال یه تو هم با تاسه شما و لیال و من. کنیم عوض رو جاهامون بیاید پس اوکی -

 به دعوت ازشون و شیممی آشنا کناری ویالی پسرهای با لیال و من. بریممی ـذت*لـ سفرمون

 شید؟می حالی چه. کنیممی نشینیشب و شام و خوریقهوه

 کیانوش. رفت طرفاون و طرفاین قدم چند کالفه و رسوند موهاش به رو دستش کیان

 .کردمی فکر داشت آروم محمد و بود نشسته متفکر همچنان

 .خواممی معذرت من. بود اشتباه ما کار توئه، با حق: محمد

 .کردم کیانوش و کیان به رو کنایه با و شدم بلند. گذشت منوال همون به دقیقه چند

 .لیال از من، از نه البته ها،نیست بد بخواهید معذرت یه هم شما -

 .کرد صدام کیانوش که رفتممی آشپزخونه طرفبه داشتم
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 باید ما. نمیشه درست چیزی کاریپنهون با که دونیمی چشه؟ لیال چیه؟ موضوع پروانه -

 .کنیم کمکش که بدونیم

 .داره هوش و دقت کمیه به نیاز فقط. عیانه و واضح چیزهمه. نیست کار در کاریپنهون هیچ -

***** 

 کیانوش

 ترساکت چقدر ماه چند این که بینیمی نه؟ یا کنی آزاد رو دختر اون باید چی، که باالخره: محمد

 هم ما از داره نشه وابسته بهت اینکه خاطربه میدی، عذابش داری. رفته خودش تو و شده

 .ببینده تو به دل مبادا که کشیده حصار خودش دور. کنهمی دوری

 !بسته ولی: کیان

 .کرد نگاه رو من طرفهیه لبخند با و داد باال رو ابروهاش

 .نوشیدمش جرعهجرعه و گرفته دستم توی رو شام از بعد چای فنجون

 .کنیمی دستدست قدراین چرا پس داری؛ دوسش هم تو: محمد

 .بشه نصیبش تریخوشگل کیس شاید که: کیان

 .بهش زدم زل طوریهمون من ولی داد؛ تکون رو سرش خنده با محمد

 !دروغه؟ مگه: کیان

 و بذارم جلو قدم ترسممی دوراهی، تو موندم بهمانه فالنه سلیقت گفتید قدراین شماها همین -

 .بینهمی آسیب بیشتر طوریاین و بشم سرد ازش مدت چند از بعد

 .بذارن جلو قدم دارن دوست که کسایی هستن مطمئناً نذاری جلو قدم بهتر همون پس: کیان

 .کیان -

 .داشت رو من کردن دیوونه قصد کیان ولی بود؛ اخطاری کافی اندازه به صدام

 یعنی میده؟ معنی چه این. میشی سرد ازش بعداً احتماالً میگی خودت دروغه، مگه چیه: کیان

 پر زندگی یه تونهمی بسوزه، پات به اون چرا پس نیست؛ بیشتر ـوس*هـ یه تو خواستن اینکه

 راه این تونهمی عرشیا ولی باشه؛ سخت براش تو کردن فراموش شاید باشه، داشته عشق از

 .کنه تحمل قابل براش رو
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 . ببندم خودم یا رو دهنت اون بندیمی کیان -

 .کردم پرت زمین روی رو دستم توی قند عصبانیت از

 .موافقم کیان با کمی منم: محمد

 !محمد -

 .ندم ادامه تا آورد باال رو دستش

 شکنه،می دیگه باد یه با زن اون. تو نه پریم طرف اینجا من کنم، تموم رو حرفم بذار: محمد

 دوستاش با کنه،می کار کنه،می زندگی داره آره بود، اومده روزی چه به که دیدی سالگرد سر

 و کرده پنهونش فقط عزاداره، هنوز روحش درصد80 ولی دیگه؛ چیزای خیلی و گذرونهمی وقت

 لجبازی خاطربه نه خودش، خاطربه بخوادش، دلشته از واقعاً که کنه کم تونهمی کسی رو این

 تو که کمبودهای همه باشه پناه و پشت براش که داره احتیاج یکی به اون چیزا؛ این و رقابت و

 رو خودت تونینمی ولی خوبی؛ هم خیلی خوبی، تو. کنه برطرف براش رو داشته قبلیش زندگی

 رو حس این تا و بره اون برای دلت دیگه کس دیدن با ترسیمی چون بکنی؛ پری وقف فقط

 .باشی مناسب آدم براش تونینمی داری

 زندگی سال چند از بعد دونستمنمی. خانواده از بود پر سنتی خانهسفره. کردم نگاه دوروبرم به

 حتی یا آیدا با وقتهیچ نه؟ یا بگذرونم وقت باهاش حالخوش قدراین تونممی هم من پری با

 برام اصالً کردممی اعتراف باید و نداشتم رو جدایی ترس حس. نداشتم رو حس این نیوشا

 خودم، خاطربه نه اونم ترسیدممی. بود دیگه جوریه پری ولی بشم؛ جدا ازشون نبود مهم

 رو دادنش دست از تونستمنمی بازم اما ببینه؛ آسیب این از بیشتر نکنه که خودش خاطربه

 شدنش جدا زمزمه که هم اواخر این و ببینمش خونه توی همیشه بودم کرده عادت. باشم شاهد

 .نداشتم رو یکی این تحمل دیگه واقعاً و رسیدمی گوشم به خونه از

 .گفتم آروم صدای با و کردم نگاه دوشون هر به

 .خوامشمی من. کنم تحمل رو دادنش دست از تونمنمی -

 .گرفت شکل محمد هایلب روی لبخندی

 .زد پشتم به چندتا. کرد ـلم*بغـ و اومد جلو نشسته طورهمون کیان
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 کلت، تو مغز جای به که فهمیدممی دادیمی دستش از اگه یعنی شدی، آدم باالخره: کیان

 .هست هیزم

 .رفتم بهش هم ایغرهچشم و کردم دورش خودم از

 هست؟ کی عروسی سالمتیبه خب: کیان

 .شد بلند محمد و من خنده صدای

 .زدم لبخند طرفهیه خودش مثل دادن جواب جای به

 کیه؟ خودت عروسی -

 خودم من که، نیستم چیز تو مثل من نیست نیازی بکشی، حرف زیرزبونم از خوایمی چیه: کیان

 یه دلم. نیستم افالطونی عشق دنبال من بشه ترباثبات باید ولی دارم؛ احساسی چه دونممی

 .نیست خبری عروسی از نشه معلوم لیال تکلیف وقتی تا ولی خواد؛می آروم زندگی

 هم الناز و لیال. کنهمی زندگی ما با هم لیال خودت ساختمون تو میری تو داری، کارچی لیال به -

 .نداره نگرانی جورن، هم با خیلی

 .شد جدی

 گفتم درضمن. مونهمی خودم دل ور نکرده شوهر وقتی تا. بشم جدا ازش خوامنمی من نه: کیان

. نیست کافی ازدواج برای هنوز ولی میاد؛ خوشم ازش و دارم الناز به هایحس یه درسته که

 دیگه شده ترساکت خیلی لیال. داریم احتیاج مادر پدر به بیشتر کنممی فکر االن دونیمی

 وضع دونستمنمی وگرنه داریم رو پری الاقل بزنه؛ حرف مادرانه باهاش که نیست هم جونزری

 .بود کارش عاشق اون دربیاد، آتلیه از گذاشتیم که کردیم اشتباه نکنه. شدمی جورچه لیال

 رفتن مانع ولی دارم؛ احتیاج بهش شرکت توی درسته برگرده تونیمی باز بخواد هروقت لیال -

 دوست ولی کنم؛می تفننی صورت به هم عکاسی گفت بهم خودش. نمیشم عالقش مورد کار به

 بهش من. کنم کمک تو به شرکت توی ندارن برگشتن قصد دیگه اینا ارس که حاال که دارم

 بزنم سر کارخونه به باید هی من. باشم داشته شرکت توی اعتماد مورد آدم یه باید دارم احتیاج

 .بسپارم بهش رو کارا بتونم که باشه نفر یه شرکت توی باید

 .نداریم رو کسی هم جزبه که ما بمونن اونجا جونزری و ارس ذاشتیمنمی کاش ولی: کیان
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 با دیگه خواستمی دلش شاید. بود زده سروکله هممون با بود سال چند داشت حق هم اون -

 .باشه خودش هایبچه

 .شو کار به دست زود خوادمی عروسی دلم من ولی شاید؛ اوهوم: کیان

 :گفتم خنده با

 .کنیمی شوخی جدی حرف وسط نمیشی آدم تو -

 تو.[ محمد به کرد رو. ]برد ـذت*لـ باید گذشته که هم روزش یه روزه، دو زندگی: کیان

 مرغا؟ قاتی بری خواینمی

 .آورد باال رو دستش دو هر محمد

 ...دغدغهبی آسوده، راحت، خوبم، طوریهمین من خوام،نمی من خودت جون نه: محمد

 هم محمد و افتادیم راه خونه طرفبه کیان و من حساب،صورت پرداخت با و گفت ایشی کیان

 .رفت خودش خونه به

 حق چهره با که کردم باز رو در اجازه، برای موندن منتظر بدون معمول طبق و زدم در به ایتقه

 زیر لبـاس بود معلوم کامال و داشت تن به کوتاهی شلوارک و تاپ. شدم روبرو پری جانب به

 .بود کرده کالفش تهران ماه تیر گرمای. نپوشیده رو باالیی

 !باالتره وجب یه من صورت: پروانه

 .کردم نگاه صورتش به

 .ترهجذاب پایین گاهی خب -

 .کرد عوض رو حرف فوری و شد گلگون صورتش

 !تو بیای نخوام من شاید کنی؟می باز رو در هم بعدش وقتی زنیمی در چی برای تو: پروانه

 .رفت هم ایغرهچشم

 .نشستم خوابش تخت روی و گذشتم کنارش از اما کرد؛ تعجب که رفتم جلوتر

 .نموند دور نگاهش از که زدم خودم به هم لبخندی

 گذشت؟ خوش دوستات با -

 .شد باز چهرش
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 الناز که بود واقعیم دوست اولین لیال و نداشتم نزدیکی این به دوست وقتهیچ من. خیلی آره -

 خاطربه کنم تشکر ازت خواستن همشون. شدند اضافه بهش هم نرگس و رقیه و یاس و

 .کردی براشون که کارهایی

 کمک خیلی مورد این تو هم عرشیا بگم باید خب. باشن اونجا نبود حقشون نبود خاصی کار -

 راحتن؟ عرشیا شرکت تو نرگس و یاس. کرد

 رو نرگس و یاس و شد کار به مشغول خودمون شرکت توی داشت که تحصیالتی خاطربه رقیه

 . ببره خودش شرکت به خواست عرشیا

 .نشست من از فاصله با تخت روی اومد

 خودش منشی و گرفت رو الناز پر و بال زیر که کیان طورهمین و دوتا شما لطف به آره: پروانه

 .ممنونم ازت خیلی. راضین چهارتاشون هر. کرد

 .زدم بهش لبخندی که کرد نگاه بهم قدردانی با

 کنه،می حس رو کشش این هم پروانه که دونستممی و بود خطرناک این از بیشتر موندنم

 اتاقش از و گفتم خیربه شب و شدم بلند پس بشم؛ نزدیکش پیشنهادم از قبل خواستمنمی

 .اومدم بیرون

 .کنم آروم رو خودم بتونمم بلکه تا کردم روشن سیگاری و رفتم خودم اتاق بالکن به مستقیم

*** 

 .بود منشی برداشتم رو گوشی

 .ببینن رو شما دارن اصرار و اومدن آیدا اسم به خانمی مهندس آقای -

 .بود اومده دوباره چی برای نداشتم خبر ازش بودم ماهی چند کردم تعجب

 .داخل بفرست باشه -

 .بدم سفارش قهوه یا چای. چشم -

 .نیست نیاز نه -

 .بگیرم باید که هست اوراق چند یه پایین طبقه میرم من اجازتون با پس -

 .نیست مشکلی -
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 بعد و زد در به ایتقه. داشتم نگه در روبروی و چرخوندم کمی رو صندلیم و گذاشتم رو گوشی

 .کرد بازش ثانیه چند از

 .بود رسیده خودش به و بود پوشخوش همیشه مثل. شد نزدیک بهم ابروهام

 .ایستاد کنارم اومد برخالفش اون ولی کردم؛ میزم روبروی هایمبل به اشاره دستم با

 خوبی؟. سالم: آیدا

 اینجا؟ اومدی چی برای بدونم اگه میشم بهتر -

 .نبود که کنه پیدا چشمام توی رو خواستن خواستمی شاید. گشت چشمام توی ایثانیه چند

 خب؟ -

 .انداخت پایین رو سرش

 .ببخشی رو من بخوام ازت که اومدم من... من خب: آیدا

 .کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش

 .کردممی نگاه بهش خنثی حالت با و حرکتی هیچ بدون من

 کردممی فکر. پشیمونم کردم ـانت*خیـ بهت اینکه از کردم ترکت اینکه از پشیمونم من: آیدا

 برام اصالً اون فهمیدم روز چند از بعد. نبود طوراین ولی دارم؛ دوست تو از بیشتر رو اون

 رو این شدم دور ازت که وقتی. نفهمیدم رو این ولی بودم؛ عاشقت من. نداره رو الزم جذابیت

 بگی؟ چیزی خواینمی. فهمیدم

 .میشم خامش من کارا این با کردمی فکر گرفتمی گاز رو لبش داشت

 .شدی تنگدل پولم برای نشده تنگ من برای دلت تو -

 :گفت فوری

 ازت هیچی هم مهریه حتی نده؛ بهم هیچی تو کنممی بخوای تو کار هر اصالً. خدابه نه -

 .همین خواممی رو خودت من. خوامنمی

 .خندیدم بلند صدای با

 برسه چه خوامنمی شبم یه برای رو تو حتی من. هستی هم مهریه فکر تو دار به نه باره به نه -

 .زندگیم عمر یه
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 با. بشینم کرد وادارم دادن فشار با و گذاشت شونم روی رو دستش که شم بلند خواستم

 .ایستاد پاهام بین و کرد نزدیکم رو خودش. کردم نگاهش شده باریک هایچشم

 .زدم بهش پوزخندی

 باشی شناخته رو من ذره یه اگه. میشم خر ـوه*عشـ دوتا با کردی فکر سرته، تو فکری چه -

 .گردونممی برت و چشمه لب برممی تشنه رو تو من نداره اثر من رو چیزا این که فهمیمی

 چپش دست انگشتای با. گرفت رو سرم ستش دو هر با. گذاشت میز روی رو دستیش کیف

 من و کردمی ـوازش*نـ رو چونم تا گونه از راستش دست با و انداختمی خط رو سرمپشت

 .کردممی نگاهش پوزخند با همچنان

 .بگی نه من به تونینمی که دونممی و شناسممی رو تو من: آیدا

 .رفت باال ابروهام

 :زد لب و آورد پایین رو سرش

 .میزش و شرکتت اتاق از بهتر مکانی چی و هستی پرهیجان ـطه*رابـ یه عاشق تو: آیدا

 دوتا هر با آورد پایین رو لباش زود که کنم دورش و بذارم شـنه*سیـ روی رو دستم خواستم

 بهم رو خودش بدتر اون ولی بشه؛ دور که دادم فشارش و گرفتم رو ـمرش*کـ دستام

 سرمپشت سوزشی. رفت پوستم توی ناخوناش که زد چنگ رو سرمپشت دستش با و چسبوند

 دستم دو هر با. شدنمی دورتر اصالً اون ولی دادم؛ تکون رو سرم کمی کردم حس گردنم و

 هایچشم با که خورد در به چشمم شدنش جدا با. شد جدا ازم باالخره که دادم هولش محکم

 .کردمی نگاهمون متعجب

 .نیست درست دیده که چیزی اون دادممی توضیح بهش باید بود، غمگین چشماش

 .شدند متعجب هم دیدن از دوشون هر. شد طرفشبه آیدا برگشتن باعث من خیره نگاه

 .اجازتون با. دارید مهمون دونستمنمی نبود منشی چون شدم؛ مزاحمتون ببخشید -

 .شدم بلند که کرد رفتن قصد

 .کنم صدات تا باش منتظر بیرون دقیقه چند کن لطف پروانه -

 .آیدا طرفبه کردم رو. رفت و داد تکون رو سرش
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 رد ماها صدکیلومتری از خوامنمی حتی کنی،نمی نگاه هم رو سرتپست و میری حاال همین -

 .کنمنمی تکرار دوبار رو اشتباه یه من و بودی من اشتباه تو. بشی

 .آوردم باال رو دستم که بزنه حرفی خواست

 اعضای و من دوروبر دیگه باریه میدم هشدار بهت دارم ببین بشنوم، چیزی خوامنمی -

 ولی گیریم؛می نادیده رو دفعه این کنم،می پشیمونت کردن زندگی از بشه پیدات مخانواده

 .نیست ببخشی هیچ بعد دفعه

 .رفت وا چهرش

 .خواهیشمی قدراین که داره چی اون: آیدا

 .زندگیمه همه منه، زن اون بدونی بهتره درضمن. نداره تو به ربطی داره که چی هر -

 .بره که دادم نشون رو در دستم با

 روزهای حتماً ببینه، دیگه زن یه بوسیدن حال در رو شوهرش نمیاره طاقت زنی هیچ هه: آیدا

 .باشی موفق داری، رو پیش سختی

 دستی. کردم شانسم و خودم نثار لعنتی و زدم میز به ایضربه پام با. رفت و گرفت رو راهش

 .رفتم بیرون و کشیدم صورتم و سر به

 .کردم صاف رو صدام. کردمی وبشخوش منشی با و بود نشسته صندلی روی

 .اتاق تو بریم بیا پری -

 .منشی طرف به کردم رو

 .بیارند بگو برامون کیک و چایی تا دو لطفاً -

 .گفت فوری پری

 .بگم بهتون چیزهایی یه فقط خواستممی. میرم زود من نیست نیاز نه: پری

 .بره پیشم از خوریدل با خواستمنمی و خورهدل دونستممی

 .خونه گردیمبرمی هم با بعد بمون جاهمین ساعت یه -

 .هست کالفه بود معلوم

 هست؟ لیال -
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 .باشه تنها باهام خوادنمی کردم حس

 .بیان گیممی مه الناز و کیان به بیرون، ریممی هم با داریمبرمی اونم اصالً هست، آره -

 .داد تکون رو سرش فقط بگه چیزی اینکه بدون

 .نشستیم مبل روی دومون هر و رفتیم اتاق به هم با

 .کردم تعجب سردیش از که گرفتم رو دستش

 .سرده دستات قدراین چرا -

 .گرفتم هم رو دستش یکی اون و نذاشتم که بکشه رو دستش خواست

 افتاده؟ فشارت نکنه -

 .نکنم فکر دونم،نمی: پری

 .کرد دستامون بند رو نگاهش

 ...اون. بدم توضیح چطور دونمنمی ببین، ناراحتی؟ من دست از -

 .کرد قطع رو حرفم

 تونیمی باشی داشته دوست کاری هر تو نیست، توضیح و عذرخواهی به نیاز اصالً: پروانه

 .نداره من به ربطی بکنی،

 .کرد بهم گذرایی نگاه

 .دادم رو جوابش جدیم نگاه با شدم ناراحت حرفش از

 تا و ـوسید*بـ رو من و روم پرید کنه خر رو من اینکه برای و ببخشمش که اینجا بود اومده -

 .رسیدی سر تو کنم دورش خودم از خواستم

 .بگم بهت بودم ظفٔ  مو من ولی بشنوی؛ توضیح نخوای تو شاید

 .دوخت دستامون به رو چشمش دوباره و کرد نگاهم ایثانیه چند و آورد باال رو نگاهش

 اومده؟ پیش مشکلی اومدی؟ ساعت وقت این شد چطور تو -

 .گرفتم مرخصی بزنم، حرف باهات خواستممی نه -

 بزنی؟ حرف خواهیمی چی درمورد -

 ...من: پروانه
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 شد گذاشته میز روی اینکه بعد آوردند بودم داده که هاییسفارش من اجازه با و شد زده در

 .رفت بیرون

 .بگو و بخور -

 .برداشت رو چایی فنجون کرد، جدا رو دستش

 دادم، بیعانه پسندیدمش و دیدمش یعنی کنم، اجاره خواممی خونه یه من راستش: پروانه

 .میشه خونمهم هم لیال. کنم قولنامش مونده

 بدم نشون العملیعکس خواستمنمی فعالً ولی بودم؛ شده عصبی. شد سخت مچهره

 چیزا خیلی. حالمخوش خیلی همتون پیش زندگی از من. ممنونم واقعاً مدت این خاطربه: پروانه

 پای رو بعد به این از دیگه خواممی ولی هستم؛ مدیونتون و مونهمی یادم همیشه دادید، یاد بهم

 یه و کنم وجورجمع رو خودم بتونم باید. باشم شماها پیش تونممی کی تا مگه وایسم، خودم

 .بهش کنممی عادت باالخره اما میشه؛ سخت اوایلش دونممی. بسازم خودم برای تازه زندگی

 تصمیمت؟ این از داره خبر کی -

 .دونهنمی دیگه کس لیال جزبه: پروانه

 بری؟ بذاره که کردی راضیش چطور -

 . زد لبخندی

 باید رفتنی که دونهمی اونم ولی سرسنگینه؛ باهام هنوزم بود سخت که کردنش راضی: پروانه

 باالخره ما، پیش بیا خواستی هروقت. هممون مجردی خونه میشه گفتم بهش هم آخرش. بره

 .شد راضی

 هستی ما خانواده از جزیی االن تو. کنیم زندگی تو با داریم دوست ما. بگم باید چی دونمنمی -

 .میشی محسوب هم زنم اینکه از جدا

 .خندید دوباره

 خودتم ولی رفت؛ شد تموم دیگه بود، مقصر کی هر حاال افتاد هاییاتفاق یه دارم قبول: پروانه

 هیچ برسونه، ضرر دومون هر به اینکه جز اشتباه این دادن ادامه و بود اشتباه که دونیمی

 .بشیم راحت دومون هر تا کن باطل هم رو عقد این کنممی خواهش ازت. نداره سودی
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 !داریم؟ دیگه هم به کششی یه که دونیممی دومون هر بگیری طالق خوایمی چرا -

 .عاشقمه که بخورم قسم تونستممی کردم نگاهم ایثانیه چند

 هم با عاشقانه بعد و بکنیم سوری عقد یه که نیست رمان زندگیمون اشتباهه، چون: پروانه

 یه وگرنه بشم تراجتماعی کمیه تونستم سال یه این توی. همین فقط اینم، من. کنیم زندگی

. بود ندیده چیزی اطرافش هایخیابون و خونه چهارچوب جزبه که بودم خجالتی و ناتوان آدم

 یه میشه کنه، ازدواج داره بیایی برو و رسمیه و اسم صاحب و داره دکترا که آدمی یه با بیاد االن

 .داد محل بهش نباید بخواد هم دل اگه حتی. محض اشتباه

 .دوخت چشم بهم و گرفت نفسی

 .پرسیدم هم رو الٔ  سو آخرین

 داری؟ رو دیگه فرد یه با ازدواج قصد طالق بعد -

 درگیر رو خودم خوادنمی دلم. ندارم قصدی هیچ فعالً ولی بزنم؛ بزرگ حرف خوامنمی: پروانه

 روزی یه شاید. باشم آزادآزاد مدت یه خوادمی دلم. بکنم خونه یه هایمسئولیت و بچه و شوهر

 بهش نمیدم خودم به رو اجازه این هست بینمون عقد این وقتی تا ولی رفت؛ کسی برای دلم

 .کنم فکر

 ماشین از پر منظره به و گذاشتم شلوارم جیب توی رو دستام. رفتم پنجره طرفبه و شدم بلند

 . زدم رو آخر حرف اینکه تا گذاشت ایدقیقه چند. شدم خیره خیابون

  

**** 

 مخالفت داره انتظار کردممی حس که هاییچشم. کردم نگاه چشماش به برگشتم طرفشبه

 .کنم

 .شرط یه با ولی میدم؛ طالقت باشه، -

 .کرد جمع رو خودش زود ولی حرفم؛ از خورد جا

 .کرد صاف رو صداش

 شرطی؟ چه: پروانه
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 !کنی زندگی توش میگم من که ایخونه -

 .شد الیٔ  سو شچهره

 .میدم تو به رو هامآپارتمان از یکی من-

 .آوردم باال رو دستم که کنه اعتراض خواست

 مدیون میگی تو که طورهمون. بدم تونممی که چیزیه تنها این. کنمنمی قبول اعتراضی هیچ -

 .توئم مدیون منم منی

.[ کرد سکوت ایثانیه. ]باشم خودم پای روی خواممی گفتم من. نمیشه که طوریاین نه: پروانه

 .کنممی شاجاره ازت ولی کنم؛می قبولش باشه

 .شد ترداشتنیدوست شچهره که کرد خم رو سرش

 .کنمنمی قبول پیش پول ولی باشه؛ راحت خیالت تا رسیممی توافق به مبلغی روی اکی -

 :گفتم که بزنه حرفی خواست دوباره

 .نمیدم هم طالقت حتی کنی؛ اعتراض اگه -

 .کرد نگاهم ایثانیه چند طوریهمین و رفت وا صورتش

 رو آپارتمان ریممی بعد کنیممی اعالم خونه اون اجاره از رو انصرافت ریممی اول. شو بلند -

 تا احتماالً بکنه رو کارهاش تا گیرممی تماس احمدی با هم طالق درمورد اوم. میدم نشون بهت

 .بشه حل دیگه روز سه-دو

*** 

 خطاب مورد مستقیم هابچه که مواردی در مگر بود گذرونده سکوت با رو شب طول تمام

 و بود خونه نزدیک چون اومد؛ خوشش خیلی دادم نشونش که رو آپارتمان. دادنمی قرارش

 طالقش خوادنمی دلم که بگم خواستمی دلم. بود راحت ازش خیالم داشت قرار امنی جای

 رو دستش میز زیر از و بشینم کنارش االن حتی باشم، پیشش باشه پیشم خوادمی دلم. بدم

 توی خوادمی که چیزهایی بیاد کنار خودش با تا بدم بهش فرصتی یه خواستممی ولی بگیرم؛

 ولی داشت؛ دوست رو من اونم شاید. باشه داشته خوادمی که آزادی اون. کنه تجربه مجردی

 دست از داره سر در که رویاهایی میشه باعث دوباره هلیٔ  متا زندگی یه به اجبار با دونستممی
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 این. نخوره رو چیزی حسرت و کنه زندگی شاد خواستممی. خواستمنمی رو این من و بده

 به من. کنیم پیدا رو خودمون بتونیم تا بود الزم دومون هر برای ولی بود؛ سخت اینکه با جدایی

 خواستگاری ازش دوباره مناسب فرصت در تا مونممی منتظر. دادمنمی دستش از وجه هیچ

 .کنم

 .اومد خودم به کیان زدن صدا با

 !فکری؟ تو خیلی دادا چیه: کیان

 .درگیره ذهنم کمیه نیست چیزی-

 .غذاش بشقاب با بازی حال در یپروانه طرفبه کردم رو

 احتماالً میده دادخواست فردا گفت. دادگاه کارهای درمورد زدم حرف احمدی با پروانه -

 تونیممی. میشه تموم روز همون هست توافقی چون و بشه تشکیل دادگاهش چهارشنبه

 .طالق برای خونه دفتر بریم هم شنبهپنچ

 .داد تکون آروم رو سرش

 .پیگیریت از ممنون باشه -

 .نگفتید ما به چرا پس بشید؛ جدا گرفتید تصمیم کی شما. طالق چی یعنی. ببینم وایسید: کیان

 .بگیره طالق و بره خونه از خوادمی گفت. شرکت اومد امروز پروانه -

 :گفت تعجب با کیان

 کجا؟ بره؟ چی؟ -

 .شد بلند. کرده بغض کردم حس کردم پروانه به نگاهی

 .شوییدست میرم من -

 .رفت باهاش میام تو با هم من اینکه گفتن با و شد بلند الناز

 ...خواستینمی که تو چیه؟ موضوع کیا: کیان

 تا بذارم آزادش باید. نیست حاضر براش پری ولی چیه؛ حسم دونممی من کیان، دونممی -

 .بگیره تصمیم بتونه

 ...دیگه یکی با اگه: کیان
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 :کردم قطع رو حرفش

 بعدش بشه ترثبات با وضعیتش کمیه تا مونممی منتظر هست بهش حواسم ذارمنمی نه -

 .کنممی اقدام

 داشتی؟ خبر تو لیال بره؟ خوادمی کجا حاال: کیان

 .داد تکون ییدٔ  تا نشونه به رو سرش لیال

 .باشه خونههم الناز با خوادمی. داره فاصله باهامون خیابون دوتا که آپارتمانی تو بره شد قرار -

 .برهمی کجا اونو دیگه چی؟ یعنی عه: کیان

 : گفت روییترش با لیال

 ...که ٔ  واقعا النازی؟ فکر به و نیستی پری فکر به تو -

 .خوامشمی پریه دوست اینکه خاطربه رو الناز من. عشقم نچ: کیان

 !عمت جون آره: لیال

 :گفت لبخند با کیان

 شدی؟ ناراحت چرا داری دوسش که تو -

 : گفت ناراحتی با لیال

 خواستگاری ازشون نداشتید رو بخار اون هم کدومتون هیچ. برن خونه از خوادنمی دلم من -

 .نباشه رفتن به نیاز دیگه تا کنید

 بزرگی. بشم مزدوج من هست بزرگه داداش تا که نمیشه. برم خواهرکوچولوم قربون آ: کیان

 .بود گرفته زن منم االن بود خوب بخارش این اگه. گفتن کوچیکی گفتن

 برای فرصتی دیگه و اومدند الناز و پری که دادم تکون حرفاش برای سفٔ  تا از سری لبخند با

 .نشد بهش دادن جواب

**** 

 لباس با. اومد سرم باالی. موندم درازکش طورهمون و کشیدم زدنوزنه از دست کیان صدای با

 .داشت شونش روی هم ایحوله و بود ورزش

 .نشنیدی کردم صدات چندبار بودی؟ فکر تو بدجور داداش چیه: کیان
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 از بود خیس تنم همه. کردم پاک رو پیشونیم روی عرق بود کنارم که ایحوله با و نشستم

 .بودم کرده که ایساعتهیه ورزش

 .پرسیدم رو زدنش دلیل کیان به چپی نگاه با و اومدم خودم به که خورد پام ساق به ایضربه

 .فکر تو میری هی بابا چته: کیان

 .ندارم اعصاب. نذار سرمسربه کیان -

 :گفت لودگی با

 .میشه همین میدی طالق زن دلیل بدون وقتی. حقته: کیان

 .کشیدم موهام به دستی

 !باش جدی -

 :پرسید نگرانی با و نشست جلوم پاش روی

 !افتاده؟ اتفاقی شده؟ چی: کیان

 کشیدم نفسی

 حتی دیدم؛ عجیبی خیلی خواب که برد خوابم ساعتی یه بعد. نبرد خوابم وقت دیر تا دیشب -

 .میشه سیخ تنم به مو و زنهمی یخ تنم همه یادآوریش با االنم

 بود؟ چی خوابت حاال! چپه خوابت بگم نیستی زنم خوابی؟ چه: کیان

 .چشماش به زدم زل

 حالخوش. اومد بچه گریه صدای بعد. مپروانه زایمان منتظر بیمارستان توی دیدم خواب -

 گفت... آورد برام کفن[ کشیدم صورتم به دستی... ]توی بچه یه... بچه یه پرستار بعد شدم

 .بود ساله شش-پنج بچه یه نبود نوزاد... توئه بچه این

 .کردم پاک دستم با رو بودن اومده چشمام از که هاییاشک

 صدای با گذشت کمیه. کردمی نگاهم داشت براق هایچشم با و ومبهوتمات طورهمون کیان

 .گفت ایگرفته

 که شاءاهللان. بذار کنار صدقه. شده طوریاین خوابت نبود آروم روانت و روح چون حتماً: کیان

 .خیره
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. میدم حق بهش االن میشه، گرفته حالش که هربار. کشیده چی پروانه فهمممی االن کیان، -

 خیلی ولی بود؛ خواب اینکه با. شدم چی ـلم*بغـ دادن رو بچه که موقعاون کنی تصور تونینمی

 .نمیره کنار چشمم جلوی از صحنه اون. نزد هاییلحظه برای قلبم مطمئنم. بود واقعی

 .کرد ـوازش*نـ و گذاشت زانوم روی رو دستش

 خود جای که تو دیگه ریختم بهم شنیدنش با من. سخت خیلی سخته، شدن مادر پدر: کیان

 جدیه، تصمیمت کیا. نیست چیزی که شاءاهللان که خدا به توکل. بگیر دوش یه برو پاشو. داری

 کنی؟می کارچی رو آقاجون و عزیز بره؟ بذاری و بدی طالق رو پری خوایمی واقعاً

 :گفتم تموم کالفگی با

 این تونهنمی وضع این با بینهمی من از کمتر خیلی رو خودش اون کیان؟ کنم کارچی میگی -

 این با خواممی. بشه تنگمدل خواممی. باشه خودش با کمیه خواممی. کنه قبول رو ازدواج

 باهاش هانوجوون مثل خواممی. ذارمنمی تنهاش من که البته. داره دوستم که بفهمه دوری

 رو چیزهاییهمه حسرت خواممی. بدم هیجان زندگیش به کمیه خواممی. کنم عاشقی و عشق

 یه با باشه عاشقانه و معمولی ازدواج یه ازدواجمون خواممی. کنم تجربه باهاش رو داره که

. بود موافق باهام زدم حرف هم محمد با. نداره رو آمادگیش االن ولی ازش؛ معقول خواستگاری

 .کنممی کاریش یه هم رو اینا آقاجون

 قبل دونمنمی. کنه تصور پری بدون رو خونه تونهنمی آدم فقط. درسته حرفات همه آره: کیان

 برو پاشو. ببینم پاشو. میره باهاش هم خونه روح بره اگه کنممی حس. بودیم چطوری اون

 .کنم زداییاسترس کمیه منم بگیر دوش

 اتاق و طبقه به تا رفتم آسانسور طرفبه و زدم شونش به دستی شدیم بلند زمانهم دومون هر

 .برم خودم

 خیربه صبح و کرد بهم کلی نگاه یه. اومد بیرون اتاقش از پری که شدممی اتاق وارد داشتم

 .گفت

 .کرد وجورجمع رو خودش. کردم نگاه بهش بیشتر کمیه و دادم رو جوابش

 شده؟ چیزی: پری
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 .دادم تکون رو سرم

 .رسونمتمی خودم بمون. نیست چیزی نه -

 .میرم خودم نیست، نیاز: پری

 .گفتم دوباره شم وارد خواستممی که طورهمون و کردم باز رو در

 .برسونم خودم خوادمی دلم بمون، -

 .زدم زمین به ضرب با رو حوله و بستم سرمپشت رو در

. بیفته اتفاقی قراره که انگار. بود جورییه دلم. بگذرونم باهاش رو روز چند این خواستمی دلم

 .کنه آروم رو گرفتم دود مغز این کمیه آب بلکه. رفتم آب دوش زیر و کندم رو هاملباس

 .نرفت تیغ طرفبه دستم کردم چقدر هر ولی کردم؛می هم شیو رو صورتم باید

 حرف همه شدمی باعث همیشه. بود بعید کیان از که بودیم نشسته ساکت صبحونه میز سر

 .بزنند

 ساکتید؟ خیلی چتونه: لیال

 .کردند سکوت همه طبع به و ساکتن کیان آقا امروز: الناز

 .گیریدمی مونیالل همتون نباشم من. دیگه بدونید رو قدرم پس: کیان

 .بود الناز به نگاهش ولی بود؛ همه با حرفاش

 سکوت این باعث و ندارم خبر خودم که کردم کاری کنید،می نگاه من به چرا حاال خب:  الناز

 شدم؟

 .شد میخش نگاهم که کرد ایخنده پری

 .سکوته این عامل نکنه که ترسید بچه. نکن اذیتش کیان: پری

 .گذاشت دهنش توی ایلقمه کیان

 عاشق یکی مثالً. عشقه جمع، یه توی سکوت عوامل از یکی دونه؟می کی هست شاید: کیان

 .میشه ترساکت میشه

 .کرد کیان به داریمعنی نگاه پری

 داره؟ الناز به ربطی چه این خب: پری
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 .بشه ساکت یکی شده باعث خانم الناز عشق شاید مثالً. داره ربط خیلی بانو نفرمایید: کیان

 .شد بلند جاش از فوری الناز

 .برسم درسام به میرم من... من: الناز

 فوق مقطع تا کنه شرکت خودش رشته توی کارشناسی برای خواستمی کیان کمک با الناز

 .بده ادامه بود نتونسته دیگه و بود افتاده اتفاقات اون که بعدش بود خونده دیپلم

 .گفتم کیان به خطاب

 .بخونه درس بتونه عمراً دیگه حاال. دادی فراریش نترسوندی، رو بچه -

 .بریم گفتم پری و لیال به خطاب و شدم بلند

 :گفت دادمی لم که طورهمون کیان

 . میدم درس بهش خودم میرم: کیان

 .شد بلند هممون خنده صدای

 .سراغش نمیری که بشه راحت خیالم من بیرون برو ما از زودتر تو پاشو: لیال

 .بشی عمه زود ترسیمی چیه: کیان

 .شد بلندتر پری و من خنده صدای

 .کیان حیاییبی خیلی: لیال

 مجبور پری که نشست عقب صندلی فوری لیال. شدیم خارج خونه از بشاش چهره با هممون

 دلم. بشه سوار کردم اشاره و زدم بهش لبخندی. کرد تالقی باهام نگاهش. بشینه جلو بشه

 لیال وجود با ولی بذارم؛ اتوماتیک دنده روی و بگیرم رو دستش رو راه طول تموم خواستمی

 سکوت پری رسوندن تا. اندازهمی تیکه بهم روز چند حرکت این با دونستممی. نداشت امکان

 :گفتم شدن پیاده موقع. بود بینمون که بود آهنگ صدای فقط و شد

 .دنبالت میام خودم بمون عصر -

 .بگیرم خونه وسایل کمیه بلکه جا، چند یه برم خواممی. نیا نه: پری

 خانگی لوازم فروشگاه که دوستام از یکی پیش برمتمی خودم. دار نگه دست نیست نیاز -

 .داره چیزهمه. بخری تونیمی خواستی هرچی اونجا. داره
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 .دیگه روز یه برای بمونه وگرنه ریممی امروز بتونم اگه

 .دادم ادامه راهم به و کردیم خداحافظی داد تکون رو سرش

 *** 

 آسانسور سوار اشکیش هایچشم همراهی با و نشوندم لیال پیشونی روی ایـوسه*بـ عجله با

 .بشم خارج شرکت از تا شدم

 که بودیم برخورده مشکل به شرکت مسائل توی کمیه گذشت باد و برق سرعتبه روز چند این

 وسایل بره بتونه تا کنم عمل پری به قولم به نتونستم حتی و بود شده شلوغ شدید سرمون

 بدون شدیممی جدا داشتیم توافقی چون و شد تشکیل دادگاه دیروز. بخره رو نیازش مورد

 کارها همه. بود شده دیرم من که داشتیم محضر قرار هم امروز و شد صادر طالق حکم مشکلی

 شاهد عنوانبه که بودم داده خبر هم کیان و محمد به. بود کرده خودش احمدی رو هماهنگی و

 وحسابیدرست بودم نتونسته موندم؛می شرکت توی وقت دیر تا روز چند این. بیان پری همراه

 که حالی در بدم طالقش که خدامه از من کنه فکر خودش پیش ترسیدممی. ببینم هم رو پری

 گفتممی خودم با گاهی حتی و بزنم رو امضا محضر تو باید چطور دونستمنمی. نبود طوریاین

 .نمیدم طالقش که بگم بهش و بزنم بهم رو چیزهمه

 که کنم باز رو ماشین در خواستم. گذاشتم قدم ساختمون بیرون به و گرفتم نگهبان از رو سویچ

 . شد روبروم فرد مات نگاهم و برگشتم عقب به اسمم شنیدن با

  

**** 

 پروانه

 زده شرکت از وقته خیلی گفت که هم لیال. بریم دیگه بهتره اینجاییم ساعته دو نزدیکه -

 .بیرون

 .شد بیشتر نگرانیم کیان حرفای با

 افتاده؟ براش اتفاقی نکنه -

 .کشید شونم روی دستی محمد
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 .نمیاد اینجا دیگه. خونه رفت شاید خونه بریم نیست، چیزی که شاءاهللان: محمد

 .شد نزدیکمون دستبه کیف هم احمدی

 .گیرممی دیگه وقت یه بعداً. برگردیم بهتره رسیده، محضر تعطیلی ساعت: احمدی

 ساعتی دو. حالخوش یا بشم ناراحت باید دونستمنمی. شدم بلند صندلیم روی از حالیبی با

 هم گوشیش به و نیومد اون ولی بگیریم؛ طالق رسماً تا بودیم کیانوش منتظر محضر توی بود

 . باشه افتاده براش اتفاقی نکنه که بودم نگران فقط من حاال و نداد جواب

 و بود شنبهپنج امروز. افتادیم راه خونه طرفبه محمد ماشین با و کردیم خداحافظی احمدی با

 .بمونن پیشم بودن تونسته وقت این تا همین برای تعطیل مطب

 عرشیا اسم. برداشتم رو گوشی کیفم توی از و برداشتم بیرون از چشم گوشیم زنگ صدای با

 .کردمی خودنمایی گوشی روی

 سالم -

 خوبی؟. سالم: عرشیا

 .بستم رو چشمام و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم

 .نیستم بد -

 .شد سکوت کمی

 !شد؟ تموم: عرشیا

 باهاش دیگه منم و بود شده خوب رابطمون بمونیم دوست فقط که عرشیا کردن قبول از بعد

 .شدیممی صبورسنگ هم دردهای برای گاهی و زدممی حرف ترراحت

 .نیومد کیانوش نه -

 .شد متعجب صداش

 !چرا؟: عرشیا

 براش اتفاقی نگرانیم. نیست هم خونه و شرکت توی نمیده، جواب رو گوشیش دونم،نمی -

 .باشه افتاده

 .کرد سکوت دوباره
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 برام ضروری سفر یه من پروانه ببین. کن ولش هیچی... بهت چیزی یه باید پروانه: عرشیا

 چیزهمه. باشه شرکت به حواستون. نیستم شرکت روزی چند. فرودگاه میرم دارم اومده پیش

 .کنممی رسیدگی بهش کن ایمیل برام هم رو

 بیشتر رو تعجبم عجیب سفر این که بودم کرده تعجب کافی حد به ناگهانیش حرف تغییر از

 .بکنه کاری یهویی بودم ندیده تاحاال بود، شده ریزیبرنامه عرشیا کارهای همه. کرد

 بری؟ خوایمی کجا چی؟ یعنی -

 .میگم بهت رو چیزهمه موقعاون. باشم داشته باهات ویدیویی تماس یه کنممی سعی: عرشیا

 حالت هم دیروز از میفته؟ اتفاهایی یه داره! نه؟ داری خبر کیانوش از تو شده؟ چی عرشیا -

 .نبود خوب

 .کشید نفسی

 .خداحافظ فعالً. گیریممی تماس باهات. نشده چیزی: عرشیا

 .کردم نگاه شده قطع گوشی به تعجب با

 .برگشت عقب به کمی کیان

 گفت؟می چی بود؟ عرشیا: کیان

 از. بود جورییه. میره کجا هم نگفت. برگرده کی نیست معلوم مسافرت میره داره گفت. آره -

 .نگفت چیزی ولی داره؛ خبر کیانوش از کردم حس. بود گرفته حالش هم دیروز

 .داد تکونی رو سرش کیان

 .کیانوش این دست از. بریزیم سرمون به باید خاکی چه ببینیم خونه برسیم بذار: کیان

 بده طالقت نخواسته کیانوش شاید. کنیدمی منفی فکرهای همش چرا شماها، چتونه: محمد

 .نیومده همین برای

 .نگرانشیم فهمهنمی. نمیدم طالقت من بگه بیاد آدم عین تونستمی: کیان

 .بود کنارش هم الناز کرد، باز برامون نگرانی با لیال رو خونه در

 .شدم خونه وارد و دادم تکون نه نشونه به رو سرم نشد؟ ازش خبری: لیال

 .کردنمی نگاهمون گرفته حال با و بودن ایستاده آشپزخونه دم منیر و ریحانه
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 .بدید من به چایی یه میشه -

 .شدن آشپزخونه وارد فوری و گفتن چشمی

 لیال به کردم رو. رفتم وا مبل رو خستگی با

 .شماست اومدن از قبل منظورم نیومده؟ هم خونه -

 عجله با وگرنه افتاده اتفاقی براش حتماً. شده خارج خونه از صبح از پرسیدم ریحانه از نه: لیال

 .برسه محضر به موقع به که اومد بیرون شرکت از

 .گذاشتم سرم روی رو دستم

 ...کرده تصادف شاید. بکنید کاری یه خدا وای -

 به هاچشم همه. شد وارد کیانوش ثانیه چند از بعد و شد باز خونه در شد تموم جملم که همین

 چشماش. باشه کشیده توش دست بارها که انگار بود آشفته موهاش وضع. برگشت طرفش

 .شد ثابت من روی و کرد همه به گذرایی نگاه. بود قرمز

 بزنیم؟ حرف: کیانوش

 .ندادم نشون واکنشی

 که هم حاال. نمیدی جواب هم رو زهرماریت کردی، عالف رو ما ساعته چند ببینم، وایسا: کیان

 بودی؟ کجا. چیزی نه حرفی نه اومدی

 .برگشت کیان طرفبه

 .بزنم حرف باهات باید پری. بعداً میگم؛ بهتون. نیستم خوبی وضعیت توی کن باور: کیانوش

 و کردم داداشم اسم به نگاهی. خورد زنگ گوشیم موقع همون. برگشت من طرفبه دوباره

 .زدممی زنگ بهش خودم بعداً. کردم قطع رو صداش

 .رفتم باال طبقه طرفبه کیانوش به توجه بدون و شدم بلند جام از

 اتفاقی قراره دونستمی انگار. زدمی شدتبه قلبم. نمونده رمقی جونم توی دیگه کردممی حس

 .بیفته بدی

 . اومد سرمپشت از صداش

 .شدم واردش و کردم باز رو خودم اتاق در حرفش به توجهبی. من اتاق بریم: کیانوش
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 روش و رفتم تخت طرفبه. بود ریختههم به و شلوغ بودم کرده بندیبسته که وسایلی با اتاق

 .نشستم

. بزنم زل چشماش به مصمم باراولین برای و بگیرم باال رو سرم شدم مجبور که ایستاد روبروم

 .بود حسبی حسبی انگار. نبود هیچی چشماش توی

 .کرد صاف رو صداش

 .دارم دوستت... من... من... که بود این محضر نیومدم اینکه دلیل: کیانوش

 مثل و داره نگه ثابت تونستنمی رو چشماش. کردم نگاهش طورهمون وضعیتم در تغییر بدون

 .داشتمبرنمی ازش چشم که بودم من این باراین و کنه نگاه کردمی نگاهم که همیشه

 بگی؟ چیزی خواینمی: کیانوش

 .کشیدم عمیقی نفس

 !کردی؟ فرض چی رو من تو -

 .خورد گره ابروهاش

 چی؟ یعنی: کیانوش

 !...عزیزم دارم دوستت منم -

 .کردم کیدٔ  تا عزیزم روی

 داد؟ بهت حسی چه جمله این -

 ... خب: کیانوش

 طرفشبه و کشیدم عقب رو خودم کمی نشست تخت روی کنارم کنه کامل رو جملش نتونست

 .برگشتم

 .منه شبیه حست هم تو که حالمخوش من خب: کیانوش

 .تلختلخ خنده یه. خندیدم

 دروغی دارم دوستت یه با که متجربهبی من سالم؟وسن کم من م؟بچه من چته؟ تو کیانوش -

 .بشم خر زنه،می یخ رو تنم سرماش که

 ...نکن توهین خودت به: کیانوش
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 .نده ادامه تا آوردم باال رو دستم

 اداهای! بخوری؟ رو من حسبی دارم دوستت گول که ای؟تجربهبی تو ای؟بچه تو. کن صبر -

 دو هر که دستیهدم چیز یه دیگه «اینا و نکن توهین خودت به». درنیار رو پیشهعاشق هایآدم

 کردم زندگی باهات سال یه من. میگن دیگه بهم بعد ساعت دو میشن آشنا هم با که نفری

 طوفانیه هاچشم این وقتی بفهمم تونممی من ولی نباشه؛ کامل شناخت برای کافی وقت شاید

 با پس افتاده؛ اتفاقی یه س،آشفته قدراین لحن این وقتی س،ریختههم به موها این وقتی

 دونممی. چشیدم رو زندگی گرم و سرد منم. درنیار رو عاشق هایآدم ادای و نکن بازی کلمات

 !برگشته؟ نظرت که افتاده اتفاقی چه ساعت چند این تو. نکنم کجا کنم باور کجا

 اتاق توی رو نگاهش و نشست راست برگشت. داشت نگه نگاهم توی رو نگاهش ایثانیه چند

 جلوم لجباز و دندهیه و غد و باثبات کیانوش باراین. ایستاد روبروم دوباره و شد بلند. گردوند

 .داد نشون رو این هم زدنش حرف لحن حتی. بود ایستاده

 حسی هم تو که دونممی و دارم دوستت. بدم طالقت خوادنمی دلم گفتم که طورهمون: کیانوش

 ساعت چند هم برادرت با. کافیه زندگیمون شروع برای این و بهم نسبت داری من حس شبیه

 مراسم یه تا اینجا بیان خواستم ازشون و کردم خواستگاری ازت رسماً و زدم حرف پیش

 موافق هم علی. کنیممی برگزار هم سوری عقد یه. کنیم شروع رو زندگیمون و بگیرم جوروجمع

 و خریممی رو داریم الزم که وسایلی ریممی س،جمعه که فردا. شد حالخوش هم خیلی و بود

 دکتر پیش ریممی شنبه اونم که بشی هم کامل چکاپ یه باید. کنیممی رو اداری کارهای شنبه

 .بگیریم رو مراسم بتونیم دیگه روز ده یا هفته یه کنم فکر. کنه ویزیتت اون تا سهرابی

 بدم نشون واکنشی نتونستم من. اومد گوشیم زنگ صدای. کردممی نگاهش باز دهان با

 .گرفت طرفمبه و برداشت رو گوشی کنارم از کیانوش

 .بگم هابچه به میرم منم. بزنی حرف باهاش بهتره. علیه: کیانوش

 چطور من. باشه کرده کاری همچین شدنمی باورم. رفت گذاشت وواجهاج طورهمون رو من و

 صدای دوباره. گفته چیا مخانواده به نبود معلوم نیست کار در ازدواجی که بگم تونستممی

 .شد بلند گوشیم
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 .کردم وصل رو تماس و برداشتم رو گوشی لرزونم دست با

 .بود زنش صدای علی جای به

 نمیدی؟ جواب چرا خانم عروس بهبه: بهناز

 .کردندمی تنم داشتن حاال و بودن دوخته و بریده رو چیزهمه اینا

 خوبید؟ سالم -

 .ماهت روی به سالم: بهناز

 .دادمی جواب بهشون داشت هم بهناز. اومدمی زیادی سروصدای طرفاون از

 .بگیرم ویدیویی تماس کنیم قطع میگن اینجا پری: بهناز

 .خوبه طوریهمین ندارم نت من. نهنه: گفتم فوری

 حالخوش چقدر دونینمی وای. بشی عروس خوایمی نگفتی ما به چرا تو دیوونه. باشه: بهناز

 کنیممی فکر این به داریم. شدیم جمع مامان خونه هممون. گفت زد زنگ کیانوش آقا که شدیم

 .بپوشیم چی که

 کیانوش نثار بودم بلد فحش چی هر دلم توی. کشیدم رو موهام دستم با. بود گرفته مگریه

 .کردم

 تا نزنه زنگ بودم گفته گفت؟ بهتون چی کیانوش این اصالً. نیست معلوم چیزی که هنوز -

 .بزنم حرف باهاتون خودم وقتی

 مراسم یه زودتر چه هر خوادمی گفت کیانوش نیست معلوم چیزی رو چیچی بابا برو: بهناز

 خاطربه تو فقط گذاشتید، رو قرارهاتون و قول هم با و هستی راضی هم تو که گفتش. بگیره

 مهم برات بقیه حرف پری وای. چیزا این و بگیری عروسی زودی این به خواینمی مردم حرف

 که نیست قرار. شده تموم رفتن کنه، رحمتشون خدا. کافیه حالیخوش تو که همین. نباشه

 یه خودش خدا بود بدی چیز مجدد ازدواج اگه. نمونید تنها گفته هم خدا. بمونی مجرد همیشه

 استقبال هم خودش خدا که بینیمی اما نکنن؛ ازدواج بعدش ـا*زنـ که ذاشتمی قانونی

 شخانواده. کن زندگی خوشبخت و باش حالخوش باراین. رو اگرها و اما کن ول پس کنه؛می

 .خوبین هایآدم و فهمیده هم
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 هاکارتن از یکی به محکمی ضربه پام با و شدم بلند. فکری چه تو اونا و بودم فکری چه تو من

 و علی مامان، با ساعتنیم. شد کیانوش نثار فحشی دوباره و گرفت درد خودم پای بدتر که زدم

 بودن حالخوش قدراین همشون. کنم قطع رو گوشی دادند رضایت اینکه تا زدم حرف خواهرام

 همهچیز بود شده دیر دیگه و کنم ازدواج قراره که شدند خبردار هم فامیل همه بودم مطمئن که

 که بیوه زن یه. نبود خوشایند زیاد مجدد ازدواج که بودم شده بزرگ جایی من. بزنم هم به رو

 شخانواده و خودش وجهه برای اصالً خوره،می بهم ازدواجش یهو کنه ازدواج خوادمی دوباره

 از عصبانیت با گوشی کردن قطع محضبه. نداشت رو این تحمل مامان مطمئناً و نبود خوب

 .رفتم پایین طرفبه و شدم خارج اتاق

 شد جدا ازم. گفتمی تبریک حالیخوش با و بود ـلم*بغـ توی لیال رسیدم پایین به که همین

 جلو قدم و فرستادم لعنتی شانسم به. شد پنبه بودم رشته هرچی و دیدم رو آقاجونشون و عزیز

 .داشت نگهم ـلش*بغـ توی که کردم ـوسی*روبـ عزیز با. احوالپرسی برای گذاشتم

 .حالمخوش خیلی کنیدمی عروسی دارید اینکه از. اومدیم خوبی وقت چه: عزیز

 با. بشینه تا رفت مبل طرفبه آروم و کرد پاک چشماش از رو اشکش نم. شدم جدا ازش

 .زد پیشونیم به ایـوسه*بـ و کشید جلو رو من کمی که دادم دست آقاجون

 .کنید رسمی رو چیزهمه خواستید که گرفتید خوبی تصمیم: آقاجون

 چرا اما ببینم؛ چشماش توی رو ناراحتی تونستممی. کردم نگاه کیانوش به. زدم زورکی لبخند

 .دونستمنمی رو کردمی من با داشت رو کاراین

 .اومد جلو الناز باراین

 .عزیزم میگم تبریک -

 .کرد حقله دورم رو دستاش پشت از کیان الناز شدن جدا محضبه

 .خیلی براتون، حالمخوش خیلی: کیان

 ایثانیه چند بود ایستاده دورتر محمد. گفتم بهش آرومی مرسی و کردم باز دورم از رو دستاش

 . نیستم راضی که بود فهمیده اون کردیم نگاه بهم

 . میگم تبریک: محمد
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 .اومد عزیز صدای که کیانوش سمتبه برگردم خواستم دادم تکون براش رو سرم

 ریختید؟ ایبرنامه چه ببینم بشینید بیاید: عزیز

 .بشینم دونفره مبل روی کیانوش همراه کرد اشاره که رفتم طرفشبه اجبار به

 .میاید هم به هم چقدر. ببینمتون هم کنار خوادمی دلم بشینید هم پیش: عزیز

 .گفتم تمسخر با بشنوه هم کیانوش که طوری آروم

 !میایم بهم خیلی آره -

 میان؟ کی تخانواده عروس،: آقاجون

 .بهش گفتممی چی آخه کردم نگاهش بیچارگی با

 .داد جواب من جای به کیانوش

 .رسوننمی رو خودشون هم اونا کنیم مشخص رو تاریخش ما: کیانوش

 :گفت شوق با لیال

 .نکنید طوالنیش خدا رو تو وای کیه؟ تاریخش خب -

 .بشه روز ده از تربیش نکنم فکر: کیانوش

 .گفت بلند صدای با لیال

 باشه؟. ریممی فردا همین. اینا لباس دنبال بریم زودتر باید. عالی من خدای وای: لیال

 .کردم ییدٔ  تا سرم دادن تکون با ناچار به. بود من به حرفش

 از کدومهیچ ولی شنیدم؛می داشتم. ریختنمی برنامه و زدندمی حرف داشتند همشون

 هانگاه همه که شدم بلند جام از دفعهیه که گذشت چقدر دونمنمی. فهمیدمنمی رو حرفاشون

 .برگشت طرفمبه

 چند میشه. بزنه حرف باهات خواستمی علی.[ دوختم کیانوش به رو نگاهم] میگم...چیزه... چ -

 .بیای باهام دقیقه

 افتاد جلو اون باراین. افتادیم راه هاپله طرفبه ببخشید یه با. شد بلند حرفی هیچ بدون کیانوش

 .رفت خودش اتاق طرفبه مستقیم و
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 بسته خودم هایچشم صداش از که بستم محکم رو در. شدم اتاق وارد و کردم مکث کمیه

 .کرد نگاه من به و گذاشت زانوهاش روی رو دستاش و نشست نفرهتک مبل روی. شد

 .رفتم جلوتر قدم سه-دو

 پیدا من از تربدبخت انداختی؟ راه رو بازی این چرا کنی؟می رو کاراین من با داری چرا چرا؟ -

 کنی؟ بازی باهاش دوباره که نکردی

 .میاد هم تنگینفس زودیبه دادمی نشون این و بود گرفته صدامم. آوردم کم نفس

 .داد طول رو کاراین ایثانیه چند و کشید دست صورتش به دستش دو هر با کیانوش

 .گیرهمی نفست االن بشین بیا. باش آروم -

 .شد بلندتر صدام تن

 مصیبت به باید روز هر وقتی نفس، این برنگرده دیگه و بره شاءاهللان. گیرهمی که جهنمبه -

 .باشم داشته

 .کردم حس رو صورتم شدن خیس

 شرکت هاتبازی تو دیگه تونمنمی من. برم بذار. ندارم رو هیچی تحمل دیگه من خدا رو تو -

 تو برای مناسبی زن اصالً من. ندارم رو دیگه یکی با ـطه*رابـ آمادگی من اصالً... اصالً. کنم

 .نیستم

 .نذاشتم دستام حرکات با که کنه ـلم*بغـ کرد سعی. اومد طرفمبه و شد بلند

 :گفتم تنگینفس با

 که تو. بگی چیزی مخانواده به نداشتی حق تو لعنتی. بزنی دست بهم خوامنمی... خوامنمی -

 کنیمی مجبور داری رو من چرا گفتی بهشون چرا. بگم نه تونمنمی من بفهمن اونا دونستیمی

 . نداری دوستم دونممی که من کنم زندگی باهات که

 گرفتن قرار بعدش و شنیدم رو کشویی شدن باز صدای رفت سرمپشت طرفبه و کرد رهام

 .دیدم رو دهنم مقابل اسپری

 .زنیممی حرف هم با بعد بیاد جا نفست تا بزن رو این: کیانوش

 .نشست مقابلم هم کیانوش. نشستم پارکت روی جاهمون و زدم دوبار
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 .اومد آرومش صدای تا گذشت سکوت به ایدقیقه چند

 کیان که هرموقع. بودی عزیز من چشم تو همیشه تو ندارم؟ دوستت کنیمی فکر چرا: کیانوش

. ببینم خواهر یه چشم به رو تو تونستمنمی من کردندمی یاد ازت برادری محبت با محمد و

 به پوشیدن، لباس به حساسم، روت همیشه. داشتم بهت متفاوت حس یه همیشه

 که دونیمی بهتر خودت. باشی پیشم دارم دوست همیشه. رفتنات بیرون به کردنات،آرایش

 داشتن دوست اینا اگه. سخته چقدر برام برابرت در خودم داشتن نگه و میشم جذب بهت چقدر

 !چیه؟ پس نیست

 .دادم رو جوابش آروم خودش مثل منم

 دوست خاطربه تو که بخورم قسم هامبچه روح به تونممی من ولی داشتنه؛ دوست اینا آره -

 بگو،. نمیده من به داشتنی دوست حس هیچ تو االن هایچشم. نذاشتی پیش پا من داشتن

 .نکن بازی باهام فقط کنم، کمکت میدم قول. چیه موضوع بگو بهم

 شستش با. کرد ـوازشش*نـ آروم و گذاشت گونم روی رو دستش. کشید جلو رو خودش

 .کشید چونم و لبم روی آروم بارچندین

 بهت داشتنم دوست روی از من باشه، افتاده هم اتفاقی هر نره، یادت رو این وقتهیچ: کیانوش

 .شدم نزدیک

. شد بلند و گذاشت گیجگاهم روی ایـوسه*بـ و بست رو چشمش. اومد گوشیش صدای

 . کرد گوشی به نگاهی

 .بدم جواب بهش باید ببخشید: کیانوش

 . افتاد راه اتاقش بالکن طرفبه و

  

*** 

 خداحافظ. باشهباشه وای-
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 پر تلگرامم. کشیدمشون و کردم موهام وارد رو دستم دو هر.  کردم قطع رو گوشی حرص با

. بودند کرده بیچارم هاشونزنگ با خانواده هم صبح خود از و فامیل تبریک هایپیام از بود

 :گفت لبخند با. شد پیدا لیال سر و خورد در به ایتقه

 .تو بیا بیداره عه: لیال

 .کردم نگاهشون بیچارگی با. شدند اتاق وارد الناز و خودش و کرد باز کامل رو در

 .خواهرشوهرتم من نگیرها هاقیافه این از اَهاَه: لیال

 .شد خودش و الناز خنده باعث که رفت هم ایغرهچشم

 .دادم سر لحاف زیر رو خودم

 انگار. میدم جواب تلفن دارم هم الطلوععلی صبح از کنهمی درد سرم. بردارید سرم از دست -

 . شماها از اینم خواهرام از اون. شدند زدهذوق همه که کردنم شوهر با کنممی القمرشق دارم

  کشید روم از رو لحاف لیال

 .بازار دل به بزنیم کن کوفت چیزی یه شو بلند. داریم کار کلی. ببینم پاشو: لیال

 .کشیدم دستش از رو لحاف

 .بذارم رو مرگم کپه خواممی من ببر رو این الناز نُهِ، ساعت هنوز اَه -

 .خندیدمی داشت فقط هم الناز

 که کنه ازدواج کسی با کیا داشتم آرزو همیشه. دارم ذوق چقدر دونینمی دیگه، شو بلند: لیال

 براش و باشم کیانوش خواهر مثل خوادمی دلم شده طوراین که حاال. باشم داشته دوسش منم

. بگیرم براش رو مراسم بهترین خواممی. نداریم رو کسی هم جزبه که ما. بذارم تموم سنگ

 تو. باشه بهترین عروسمون خوادمی دلم. بکنم خودم خواممی رو هاهماهنگی همه گفتم بهش

 .داری رو هابهترین لیاقت

 من میل به چیزیهیچ گفتممی بهش چطور. بشه اشکی منم هایچشم شد باعث بغضش

. خوامشنمی هم حالدرعین ولی خوامش؛می اینکه با بگم بهش تونستممی چطور. نیست

 .بفهمونم بهش رو دردم تونستممی چطور
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 ـذت*لـ هم تو. ریخته برنامه براتون و نخوابیده صبح تا هم لیال. نکنید هندیش فیلم حاال: الناز

 .کن عملیش حاال داشتی رو آرزوش روز یه که رو هرچیزی. تدوباره آغاز این از ببر،

 .کشیدم بلندی نفس و کردم مخفی بالش توی رو سرم

 .گفتم بود بالش تو سرم که طورهمون حرص با. شد باز هم وقفه بدون و شد زده اتاق در

 سرتون چی عین آخه؟ زنیدمی در چی برای مونیدنمی منتظر زنیدمی در وقتی فهممنمی من -

 !زنیدمی در چرا دیگه تو بیاید بندازید رو

 .خندندمی هرهر دارن لیال و الناز و ایستاده دردم که دیدم رو کیانوش که کردم بلند رو سرم

 .نخوابیده رو شب ما مثل که بود معلوم و بود ژولیده قیافش اونم

 .خوریممی بیرون بخوری نیست الزم هم چیزی. بریم جایی باید شو حاضر: کیانوش

 .گفت لیال که نمیام من بگم خواستم

 سفارش شد نیاز و نکردیم پیدا لباس شاید بازار بریم باید دارم برنامه کلی من کجاکجا؟: لیال

 .بدیم

 ده باش زود پری. شیممی ملحق شما به ماهم شد تموم کارمون. برید الناز و تو: کیانوش

 .شو حاضر ایدقیقه

 که پرروان چقدر خانواده این موندم. رفت گذاشت بگم چیزی من بذاره اینکه بدون هم بعد

 .بزنم حرفی من ذارننمی حتی

 .شد بلند لیال

 .دیگه شو بلند یاال دِ. داریم کار کلی. بیاید بکنید رو کارتون برید زود شو بلند: لیال

 .برد شوییدست طرفبه و کرد بلندم زوربه خودش و گرفت رو دستم

 .باش سریع: لیال

 .رفتن بیرون اتاق از دوشون هر هم بعد

 شاید. رفتم بیرون اتاق از آرایش بدون و تیپ ترینساده با و کردم رو کارام حالیبی با

 رو من واقعی خود خواستممی هم شاید. بکشه خجالت من کنار در بدون از کیانوش خواستممی

 .بود دیده حالتی هر در رو من اون اینکه با آرایشی، هیچ بدون ببینه



 

 

346 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 .بودند ایستاده ماشین کنار کیان و کیانوش. رفتم حیاط به و ندیدم رو کسی پایین خوشبختانه

 .کردم دستی پیش که بگه چیزی خواست کیان پیششون رسیدن محضبه

 .نذار سرمبهسر پس ندارم؛ هم اعصاب کنه،می درد سرمم ندارم حال -

 .انداخت نگاهی دومون هر به و داد صورتش به چروکی کیان

 .هاتحفه برید بیاید. همید عین شهر و زن: کیان

 .بشم سوار کرد اشاره غرهچشم با و کرد باز برام رو ماشین در

 :گفتم آروم و زدم بهش لبخندی

 .لندهورته پسرعموی اون تاثیرات اینا بودم خوب من درضمن. ماهی خیلی دونستیمی -

 .کرد راهیمون لبخند با و تکون سری سفٔ  تا با کیان

 .شد خارج عمارت از و داد گاز کیانوش در شدن بسته با

 صبح چون. دادم گوش شد پخش که آهنگی صدای به و برگردوندم پنجره طرفبه رو سرم

 باعث و بود ساکت عجیب هم کیانوش. بود گرم همچنان هوا ولی بود؛ آروم هاخیابون بود جمعه

 بعد دقیقه بیست حدود. کنهمی پنهون من از داره رو چی آدم این که کنم فکر این به دوباره شد

 .بده توضیحی تا برگشتم طرفشبه متعجب. کرد پارک خودشون بیمارستان پارکینگ توی

 این موندمی حرفی توی هروقت. برد دهنش تو رو پایینش لب. کرد نگاه بهم و درآورد رو سویچ

 .کردمی رو کار

 یه یعنی دارم، کاری یه فردا من. بذاریم باید سهرابی دکتر با قرار یه که گفتم دیشب: کیانوش

 قبول کرد، لطف اونم کنه ویزیتت امروز خواستم دکتر از همین برای برم، باید روزهسه-دو سفر

 .بندازه راه رو ما کار تا بیمارستان بیاد تعطیلی روز کرد

 .افتادم سفرش و عرشیا یاد چرا دونمنمی آورد که سفر اسم

 .شو پیاده: کیانوش

 .اومدم بیرون فکر از

 باهاش که مرد دکتر یه اونم و زنان دکتر اونم کنه ویزیتم دکتر بخوام که ندارم مشکلی من -

 .بری تونیمی داری مشکلی خودت اگه. نیستم راحت



 

 

347 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 .باشه کلمات دنبال و کنه آروم رو خودش خواستمی انگار کشید بلندی نفس

 بدنت داخلی اعضای از بعضی که داشتی سخت عمل یه پیش ماه چند تو پروانه ببین: کیانوش

 ویزیت یه قبلش بهتره بکنی ازدواج خواستی اگه گفت دکتر هم موقعهمون. شد درگیرش هم

 کردم حلش پول با جورایییه من یعنی ندادیم، رو الزم آزمایشات عقد موقع ما درضمن. بشی

 .بدیم دومون هر آزمایشی یه که هست نیاز حاال

 . گفتم پریشونی با. گرفت رو صورتم گرمایی یه کردم حس

 دلم اصالً...  من... من. بشم داربچه خوامنمی من یعنی. خوادنمی بچه دلم من...من ن...م -

 رو اینا همه که باش کسی با برو... خوامنمی هیچی من...  من. باشم داشته طه...راب خوادنمی

 ...خوادنمی دلم من. بده بهت

 بود فرمون روی که دستش دیدم. دادم بیرون رو لرزونم نفس. بدم ادامه نتونستم دیگه

 .کنم نگاه صورتش به تونستمنمی. داد فشارش و کرد مشت شدتبه

 .شد لرزون هم کیانوش صدای که دیدم باراولین برای

 مشکلی بشیم مطمئن اینکه برای. خودته برای همش اینا. نخواستم بچه ازت من: کیانوش

 باشه؟ ازدواجه، قبل آزمایشات اینا کن فرض تو. بدم آزمایش قراره منم نداری

 .دادم تکون رو سرم

 .کنی مجبورم تونینمی هم تو و بشم معاینه خوامنمی نه -

*** 

 پروانه

 بشم تحقیر قدراین که شدنمی باورم. بودم عصبی شدتبه. بود کشیده طول تمام ساعت سه

 گرفتن با خبر،بی هم منم موند، تنها دکتر با خودش که حاال و ببره دکتر پیش رو من زوربه که

 ساعتینیم حدود. شدم خالص کیانوش و بیمارستان از نامعلوم آدرس یه به دربست تاکسی یه

 به خواستمنمی. زدمی غری یه هم گاهی و کردمی رانندگی هاخیابون توی راننده که شدمی

 خاموش زدم بیرون بیمارستان از وقتی از هم رو گوشیم. برم نداشتم هم جایی ولی برم؛ خونه

. نداشتم افتادمی داشت که هاییاتفاق از درکی اصالً. نداشتم رو کسهیچ حوصله کردم؛
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 صالح امامزاده توی مراسم یه به مربوط که دیدم رو بنری بود بیرون به چشمم که طورهمون

 احتمال به اونم که بود چادر نداشتن مشکلم تنها فقط. بود من برای گزینه بهترین این و بود

 و تجریش طرفبه رو مسیر که گفتم و راننده به کردم رو. کنم پیدا تونستممی اونجا زیاد

 .روند گاز پر رو ماشین مسیر شدن معلوم از حالخوش اونم و بده تغییر صالح امامزاده

 موفق تقریباً و نکنم فکر چیزی به بود این سعیم همه. گذروندم امامزاده توی رو ساعت چندین

 هایگریه شاهد گاهی و کردممی نگاه رفتنمی و اومدنمی که هاییآدم به فقط. شدم هم

 یه به نیاز االن و بودم خورده نذری کلوچه یه فقط بودم گرسنه شدتبه. بودم دردناکشون

 گوشی. شدم بلند زود خادم تذکر با که زدم چرتی یه عصر. اومدمی هم خوابم. داشتم نوشیدنی

 نشون رو هشت که کردم نگاه حرم بزرگ ساعت به. چنده ساعت دونستمنمی بود خاموش که

 بلند. کردممی آماده خونه توی درگیری یه برای رو خودم باید احتماالً. رفتممی باید دیگه. دادمی

 .بگیرم دیگه دربستی یه دوباره تا افتادم راه خیابون طرفبه آهسته هایقدم با و شدم

 .ترسیدم کمی. شدم روبرو منیر شوهر با که کردم باز خودم کلیدهای با رو در آرومی به

 بهشون برم بذار. گردنمی دنبالتون دارن و هستن نگرانتون همه بودید؟ کجا شما خانم عه -

 .اومدید که بگم

 :گفتم فوری و و زدم بهش لبخندی

 . خونه تو میرم خودم دارم نیست نیاز -

 .دادم ادامه رو راهم و

 که برم ها پله طرفبه خواستم شدم، وارد سروصدایی هیچ بدون دوباره بود باز کمی در الی

 .شنیدم رو محمد صدای

 چطوره؟ دوستت حال. منتظرتیم وقته خیلی اومدی؟ پروانه: محمد

 نشیمن طرفبه خودش با و گرفت رو دستم. اومد طرفمبه لیال که برگشتم طرفشبه تعجب با

 .برد

 خیلی بهناز و مامانت. بزنم زنگ بهش نداشتم هم رو آیلین شماره خاموشه؟ گوشیت چرا: لیال

 .منتظرتن وقته
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 کامالً خنده با و زوربه. رفت زد پر داشتم که هم انرژی ذره یه اون بهناز و مامانم دیدن با

 هم عزیز. نشستیم باهم همگی. موندم ـوششون*آغـ توی کمی و رفتم طرفشونبه مصنوعی

 آمدن دیر این خاطربه مطمئناً بودم حالخوش بابتش من و نبود آقاجون از خبری ولی بود؛

 .کردمی توبیخم

 :گفت جدی صدای با عزیز

 .بودیم شده نگرانت. کنیمی خاموش رو گوشیت چرا -

 .دادم ادامه رو بودند گفته هابچه که دروغی

 .نداشت رو بخوره گوشیم به که شارژری هم آیلین. بودم کرده تموم شارژ. چیزه -

 رو نیمونه که کردم نگاه ساعت به. داد رو شام کردن آماده دستور دیگه حرف هیچ بدون عزیز

 فکر این با. بودم مُرده االن حتماً نبودن اینا مامان اگه. رفت باال تعجب از ابروهام. دادمی نشون

 به ایغرهچشم همشون و نموند دور بقیه و کیانوش نگاه از که گرفت شکل لبم روی لبخندی

 .خورد دردیبه الاقل اینا مامان بودن که بودم حالخوش. شد ترعریض من لبخند که رفتن هم

 .زد حرف من به مستقیم نگاه با و انداخت پا رو پا کیانوش

 تلفنی هم علی با. رسوندم بقیه و مامانت اطالع به رو مشترکمون تصمیم من عزیزم: کیانوش

 .زدم حرف

 .بیاره سرم بالیی چه خواستمی باز. خشکید لبم روی لبخند

 .گیریممی رو مراسم هست هم تعطیل که هفته همین چهارشنبه که گفتم بهشون: کیانوش

 دوباره زوربه. نذاشت کیانوش خبیث هایچشم که کنم باز اعتراض به رو دهنم خواستم

 .دادم گوش کردمی حمایت تصمیمون از داشت که مامان حرفای به و زدم لبخندی

 !خیلی بود زود خیلی چهارشنبه

*** 

 !بزنی حرف کاش -

 حرفای به دادن گوش ساعت چند از بعد. کردم نگاه بود ایستاده هاپله باالی که محمد به

 خودم ساعتینیم. شدم خالص دستشون از بود عروسی کارهای درباره که لیال و بهناز مامان،
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 هایپله روی و بیرون به رسوندم رو خودم بعد ببره خوابشون همه تا کردم حبس اتاقم توی رو

 کنارم محمد. بشه رفع بودم گرفته که نفسی تنگی این بلکه تا نشستم ساختمون ورودی

 .نشست

 .بگی چیزی خواینمی: محمد

 خودش از نتونه که کسی. همینه مجازاتش احمق آدم. احمق آدم یه زدن حرف داره فایده چه -

 تا گیرنمی تصمیم اون و این رو زندگیمون همه. بسازه و بسوزه باید. همینه کنه دفاع حقش و

 توی زن. سرت باال آقا میشه شوهر کنی،می شوهر وقتی و سکاره همه بابات باباتی، خونه وقتی

 بجگن دارند رو توانایی این که هستند ایرانی زنای از کمی درصد فقط. نداره ارزشی هیچ ایران

 ...باالسراشون آقا مقابل در

 نداری؟ ازدواج این قبول برای اجباری هیچ تو که دونیمی: محمد

 وقتی بود؛ نیومده دیدنم به سال یه مادرم. چیه برای ریختن برنامه همه این پس. ندارم هه -

 خبردار فامیل کل ولی نداشتم؛ خبر خودمم حتی. رسوند رو خودش زود شنید رو شوهر اسم

 از رو دیگه مردهای نکرده خدایی که کنم پیدا شوهر یه زود باید مبیوه زن یه من. بودن شده

 .نکنم بدر راه

 کردی؟نمی قبول راحتی این به وگرنه داری دوسش هم تو: محمد

 .کردم نگاه حیاط زیبای منظره به سکوت در

 .بخوابم میرم خستم -

 .کردم صداش. ایستادم هاپله باالی

 !محمد؟ -

 جانم: محمد

 .کن نگاه دوروبرت به ترعمیق کمیه خدا رو تو -

 .افتادم راه اتاقم طرفبه بهش توجهبی که شد الیٔ  سو صورتش حالت

 

**** 
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 ایچارخونه پیراهن و برداشتم سرم از رو شال. دیدم رو کیانوش که شدم اتاقم وارد حالیبی با

 و خوردم سر زمین روی جاهمون. انداختم زمین روی و درآوردم رو بودم پوشیده تاپم روی که

 .کردم ـل*بغـ رو زانوهام و نشستم دیوار به پشت

 کنی؟ باز رو هاکارتن خواهینمی: کیانوش

 .دادم تکیه دیوار به رو سرم

 .دارینمی نگه رو من تو نیست، خوش آخرش بازی این میگه بهم حسی یه. نه -

 .شد صورتم مات

 .گذاشت زانوم روی رو بازوش نشست کنارم و شد نزدیکم

 رو؟ من داشتن دوست کنینمی باور چرا: کیانوش

 .واقعی لبخند یه زدم بهش لبخندی

 .دارم دوستت خودمم چون کنم؛می باور -

 ته و رسوندم صورتش به رو دستم. برداشتم دیوار از رو متیکه کردم، باز زانوم دور از رو دستم

 طرف یه به انگشتم با رو پیشونیش روی ریخته موهای. کردم لمس انگشتام با رو ریشش

 .کرد باز و بست هاییثانیه برای رو چشماش. کشیدم

 روزی از ترسممی. بشم نابود که روزی از ترسممی. بشه آشکار حقیقت که روزی از ترسممی -

 متنفر ازت نتونم که روزی از ترسممی بشم، متنفر ازت که روزی از ترسممی بگذرم، تو از که

 از کاریهیچ و ببینم رو دلم اشتباه که روزی از ترسممی ببخشمت، و بشم متنفر خودم از و بشم

 .برنیاد دستم

 داشت رو گونش همچنان دستم. دادمی آزار داشت رو دلم براقش هایچشم. شدم نزدیکش

 از اشکی ایقطره و نشست هاشلب گوشه هاملب و شدم ترنزدیک. کردمی ـوازش*نـ

 .کرد دارنم رو دومون هر صورت که چکید چشمم

 .چسبید شـنه*سیـ به سرم و گرفت قرار پشتم دستش

 .بود گرفته من صدای مثل صداش

 .کنممی جبران برات رو چیزهمه. ببخشی رو من بتونی کنممی کاری. ببخش رو من: کیانوش
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 .ترتنگ ـلش*بغـ و شد زیاد دستش فشار

 .کنممی جبران برات عشقم با: کیانوش

 جاهمون بود در دستگیره روی دستش. شد بلند و گذاشت سرم روی طوالنی ایـوسه*بـ

 .شدیم هم چشم تو چشم. برگشت طرفمبه و ایستاد

 خواهش ازت. دارم برگشت بیلط شب آخرای دوشنبه. دارم پرواز دیگه ساعت چند: کیانوش

. ببر ـذت*لـ ازش هم تو و بکنه داره دوست هرکاری لیال بذار.[ داد تکونی رو سرش] کنممی

 داری دوست هرطور هم تو. کنه آمادش دومون هر برای و بده تغییر رو اتاقم دکور خوادمی

 انگشتر ریممی برگشتنم بعد. بکنید برید هست نیاز خریدی هر. بده انجامش بگو بهش

 .دارم دوستت. برم باید حتماً ضروریه. باشم اینجا روز چند این تونمنمی که ببخش. خریممی

 .کرد باز و بست رو چشماش. چیکید چشمم از اشکی قطره دوباره

 .شد تربم صداش

 .باش خودت مواظب: کیانوش

 .بارید من هایچشم و رفت اون

 دیروقت تا و کردممی سرگرم شرکت کارهای با رو خودم. گذشت باد و برق سرعتبه روز سه

 هم اون و بکن خوادمی دلت هرکاری گفتم لیال به. موندممی شرکت توی عرشیا نبودن بهانه به

 .عروسی مقدمات هم شرکتشون کارهای هم.  کردمی کار دل و جان از

 قرار نزدیک فامیل از چندتا یه و خواهرام. گردوننمی رو بهناز و مامان دخترا کمک با هم الناز

 فامیل اختیار در بود شده قرار رو خودشون ساختمون هم کیان و برسن ظهر از بعد شنبهسه بود

 صبح اوایل و داشتن بلیط شنبهسه برای هم اونا و بود رسیده هم جونزری به خبر. بذاره من

 دخالت هیچی توی من و کردمی تهیه آرام رو لباسم آرام، و لیال هماهنگی طبق و رسیدنمی

 لبخند یه با فقط من و کردنمی خرید من برای کلی رفتنمی بازار به که هربار. کردمنمی

 .کردممی تشکر ازشون نیمهونصف

 دلیل که دونستندنمی هم اونا ولی هست؛ ایتالیا توی کیانوش که بودم شنیده کیان و محمد از

 .چیه سفر این
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 رو کاری های ایمیل براش مرتب. نداد جواب که بگیرم تماس عرشیا با خواستم بارها

 .بودم نگرفته جوابی هم اونا برای ولی فرستادم؛می

 ساعت که االن تا و بینهنمی رو من وقتهیچ دیگه نده جواب اگه بودم؛ گفته ایمیلم آخرین در

 گفتمی که بود کیان. زد زنگ گوشیم. بودم تماسش منتظر شرکت توی بود دوشنبه عصر هفت

 .منتظرمه بیرون

 به تکیه رو سرم و دادم دوشون هر به سالمی. بود همراش هم محمد شدم، که ماشین سوار

 .کنم در خستگی کردم سعی و دادم صندلی

 .رسیمی نظربه خسته خیلی: محمد

 شده مایل پشت به کمی صندلی دو بین از که دیدم رو محمد آرام صورت و کردم باز رو چشمام

 .بود

 .پیچیده هم به کارها همه رفته ایدرهجهنم کدوم ما رئیس این نیست معلوم. خیلی آره -

 .گفت بود بعید ازش که جدی لحن با کیان

 .ببرم خونه رو تو یا بگیریم تحویل رو هامونلباس تا بیای ما با داری حوصله: کیان

 .کشیدم جلو رو خودم کمی

 .داشتم دوست رو آقایون برای کردن خرید همیشه. میام باهاتون -

 !داشتی دوست چیزی یه تو عجب چه: کیان

 .انداخت باال ایشونه که کردم محمد به نگاهی. پرید باال ابروهام دارشتیکه لحن از

 !ناراحتی؟ من دست از شما که شده چی -

 .دوخت چشم جلو به دوباره و کرد بهم نگاهی ایثانیه برای

 یه خرید برای هربار. کنیمی کار چی عین داری تو و عروسیته فرداپس سرت خیر: کیان

 ... و میاری ایبهانه

 .کردم قطع رو حرفش

 ازدواج این آمادگی هم اصالً درضمن. باشم زدههیجان بخوام که نیست اولم بار من جانکیان -

 .داد قرار شده انجام عمل توی رو من لندهورت داداش اون معمول طبق. ندارم و نداشتم رو
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 .رفت باال کمی صداش

 نداری؟ کیا به ایعالقه اصالً تو یعنی: کیان

 هم دوستش اگه حتی بگیرم، تصمیم خودم دادمی اجازه باید. نیست اینا و عالقه موضوع اصالً -

 .کردمی خبردار رو همه جانبش یه تصمیم با و کردمی رفتار جوراین باهام نباید باشم داشته

 دوتا تو االن مثل کنی، کارچی خوایمی وقتاون میشه، رسمی چیهمه فرداپس چی، حاال: کیان

 کنی؟می شوهر داری که فهمیمی اصالً تو کنید؟ زندگی جداگانه اتاق

 .داد تکون طرفین به رو سرم

. ننداخت راه رو عروسی این داشتنش دوست سر از کیانوش که دونممی اینم و فهمممی آره -

 .کرد رو کاراین چرا که میشه معلوم زود یا دیر مونهنمی ابر پشت ماه

 ...بخشیشمی قبل دفعه مثل یا بگیری؟ طالق ازش کنی کارچی خوایمی چی؟ وقتاون و: کیان

 کیانوش نیت واقعاً شاید.[ کرد من به هم نگاهی. ]نیست معلوم چیزی هنوز کیان: محمد

 .کنه ازدواج باهات خوادمی عشقش خاطربه فقط شاید نباشه، بد کنیدمی فکر که طوراون

 .دادم تکیه دوباره

 .کنم باورش تونمنمی. نه-

 پیاده تامونسه هر ماشین پارک از بعد و کرد پیدا پارکی جای کیان. رسیدیم موردنظر محل به

 .شدیدم وارد مردانه لباس بزرگ مغازه به و شدیم

 کردن، خریداری رو دوختیخوش شلوار و کت دوشون هر و شد تموم کارمون که ساعت یه بعد

 یا و باشه عرشیا از خبری که کردم چک رو ایمیلم و گوشیم چندبار. افتادیم راه به خونه طرفبه

 نذاشته برام هم پیام یه حتی ادعاش برخالف نهٔ  متاسفا ولی بگیره؛ تماسی یه حداقل کیانوش

 .بود

 لیال و الناز بعدش. زدیم حرف دری هر از هاقدیم مثل و گذروندم بهناز و مامان با رو ساعتی دو

 گوشیم آالرم اینکه تا اومد میون به حرف عروسی کارهایی از باراین و شدن اضافه بهمون هم

 راه به اتاقم طرفبه. گرفته زدن حرف به تصمیم عرشیا باالخره که فهمیدم من و دراومد صدا به

 .شنیدم رو لیال صدای که افتادم
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 .بخوریم شام خوایممی بیا، زود: لیال

 گرفته شدت قلبم ضربان. رسوندم اتاق به رو خودم زود و دادم تکون باشه نشونه به رو دستم

 .نیست راه در خوبی خبر که کردممی حس. بود

 .نشستم میزمپشت و کردم برقرار رو ویدیوی تماس شالم کردنم مرتب از بعد

 دستی یه خواستم. بود نرسیده خودش به هم زیاد و بود گرفته. نبود همیشه مثل عرشیا چهره

 .گفتم پس بزنم؛

 گذره؟می خوش ایتالیا رئیس، جناب بهبه -

 .گرفت شکل لبش رو لبخندی ثانیه چند بعد. رفت باال ابروش یه. دیدم رو خوردنش جا

 خوبی؟ بکشی؟ حرف زبونم زیر از خوایمی نکرده سالم چیه: عرشیا

 !داره حسی چه کردن زندگی برزخ تو دونیمی خودت تو مطمئناً. نذاشتید برام ایچاره -

 .خوردبرمی مشکل به داشت نیوشا با که بود روزهایی به ماشاره

 .گرفت نفسی

 .کردم حسی همچین درگیر هم رو تو که متاسفم. دونممی آره: عرشیا

 حس چرا میده؟ معنی چه اینا خودت، کردن قایم این یهویی؟ سفر این چیه؟ موضوع عرشیا -

 ...چرا همید؟ کنار االن تو و کیانوش کنممی

 یه و بچینم هم کنار چطور بودم مونده ولی بود؛ حرف از پر مغزم. کنم کامل رو جملم نتونستم

 .بکنم جملش

 . گرفت عمیقی نفس دوباره

 شهریم؛ یه تو االن یعنی نیستم، خبربی ازش. کیانوشه منظورم. نیستیم هم پیش ما: عرشیا

 باید شاید نه؟ یا باشه درست من طرف از حرفا این گفتن دونمنمی راستش... و هم از جدا ولی

 .بزنه حرف باهات کیانوش خود بمونیم منتظر

 نداد؟ طالقم کیانوش چرا عرشیا. داره ربط بهم اتفاقات این همه پس -

 .داره خبر عرشیا که گفتمی قوی خیلی حس یه ولی پرسیدم؛می رو الٔ  سو این نباید شاید
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 حد چه تا دونمنمی اما دونم؛می چیزایی یه. بدم جواب الٔ  سو این به تونمنمی من: عرشیا

 .بخوره بدردت

 .ریختم کالمم توی رو خواستن حس تمام

 .بگو بهم دونیمی که رو هرچی لطفاً -

 .کرد سکوت ایثانیه چند دوباره

 . برگشته نیوشا: عرشیا

  

 .کنم جمع رو افکارم تونستم ثانیه چند بعد. شد عرشیا خیره نگاهم

 دادنم طالق برای بهانه بهترین اتفاقاً. باشه من از نشدن جدا دلیل نباید اینکه خب... خب -

 !نه؟ مگه شد،می

 بهت من. نیست خوب اوضاع اینجا. شده منصرف دادنت طالق از چرا دونمنمی واقعاً: عرشیا

 .بگه بهت رو نیوشا اومدن دلیل خودش تا بگیری تماس خودش با کنممی پیشنهاد

 اون ولی شده؛ چی که بگه گفتم رفتن قبل بهش من. بگو رو چیزهمه کنممی خواهش نه... نه -

 یه مثل... مثل. کنیم رسمی رو چیزهمه تا داریم مراسم دیگه روز دو...  ما عرشیا،. نگفت

 داد قرار شده انجام عمل توی رو من کیانوش یعنی بدونم، رو چیزهمه دارم حق من... عروسی

 .بزن حرف لطفاً... و

 فکر به و کرد تعجب بودم زده که حرفایی از. شدم عرشیا زدن حرف منتظر و ندادم ادامه دیگه

 .رفت فرو

 من کردمی فکر چون ببخشمش؛ که خواست ازم و اومد پیشم تهران نیوشا پیش هفته: عرشیا

 .شده مریض پسرش...پ کردم، نفرینش

 .پرسیدم الیٔ  سو

 !کیانوش؟ پسر... از که پسری پسرش؟ -

 .داد تکون ییدٔ  تا نشونه به رو سرش کمی
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 که بدونی خواستم. بهم بودند شده مَحرم موقعاون اونا یعنی. کیانوش شرعی پسر: عرشیا

 .نیست غیرمشروع

 .بودن شده صیغه که بود گفته کیانوش دونممی -

 :داد ادامه

 به شبچه بیماری و نداشت برام اهمیتی دیگه یعنی نکردم، نفرینش که گفتم بهش من: عرشیا

 چی اونا بین دونمنمی دیگه. دادم بهش من و خواست رو کیانوش نشونی ازم. نداره ربطی من

. بودیم تماس در هم با. بودیم گرفته رو هم شماره نیوشا و من. بود شده ردوبدل چیزهایی

 .ایتالیا اومدم باهاش و کنم کمک بهش خواستم

. کنه پنهون من از رو مهمی این به موضوع تونهمی کی تا نگفت؟ بهم چیزی کیانوش چرا -

 چیه؟ بیماریش چشه؟ پسره آخه؟ چرا داشت، رو فرصت بهترین من از خالصی برای اصالً

 ولی کنن؛ پیدا استخوان مغز پیوند برای مناسب فرد کننمی تالش دارن. داره لوسمی: عرشیا

 . نشدن موفق ماه چند این تو

 عرشیا از همین برای. کنم هضم رو اطالعات این تا داشتم نیاز. اومد وجود به بینمون سکوت

 .کردم خداحافظی و تشکر

 چیزی یه خودم بعداً و نیستم گرسنه گفتم و نرفتم که کردن صدام شام برای پایین از

 باهاش باید چطور دونستمنمی و رسیدمی کیانوش دیگه ساعت چند محمد گفته به. خورممی

 شدم؛می آروم باید کردممی طی سریع هایقدم با رو اتاق عرض طول داشتم. کردممی برخورد

 .گرفتممی استرس و شدممی عصبی بیشتر بردممی پی ماجرا عمق به هرچی ولی

 .بود این برای هابازی این همه پس. شد بلند نهادم از آه شد؛ زده مغزم توی ایجرقه

 و بشه خواب وقت تا بگذرونم اینا مامان با رو دقایقی تونستم زوربه. بود گذشته نیمه از ساعت

. شدمی منفجر چرخیدمی توش که آوریعذاب فکرهایی از داشت سرم. برگردم اتاقم به دوباره

 و بود کرده باز رو بودم کرده بندیبسته که وسایلی ریحانه دیروز کردم، نگاه اتاق بر دور به

 که بود هایینایلون و هاپاکت از بود شده پر حاال و بود کرده منتقل کیانوش اتاق به رو هاخیلی

 عجیب خودمم برای گاهی. زدممی لبخند دیدنشون با فقط من و بودند خریده برام بقیه و لیال
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 تصمیم خودم زندگی برای تونستمنمی که بودم عجیب حسی،بی و سردیخون همهاین بود

 فقط و افتادمی که هایاتفاق برابر در بودم عاجز و ناتوان سرزمینم هایزن اکثر مثل منم. بگیرم

 . شهمی ختم کجا به آخرش دونستمنمی که صبری. کردممی صبر

 زانوهام و کشیدم خودم روی بیشتر رو ملحفه. اومدم خودم به خورد در به که ایتقه صدای با

 که کسی در پشت دادمی نشون این و شد شدیدتر قلبم تپش. چسبوندم هم به و کردم خم رو

 .عاجزم برابرش در من

 آبی تیشرت. شد پیدا کیانوش تیپخوش قامت و شد باز در بدم ورود اجازه اینکه بدون

 .دادمی نشون خوبیبه رو هاشعضله که بود تنش مشکی جین شلوار با پررنگی

 .نشست و اومد کنارم به نگرفتیم هم از نگاه که طورهمون. بود کوچیکی جعبه دستش توی

 .سالم: کیانوش

 .دادم رو جوابش ممکن صدای ترینآروم با

 .سالم -

 .شد نگاهم خیره ثانیه چند هم باز

 هرلحظه ولی باشی؛ راحت که نگرفتم تماس باهات روز چند این[ کرد مکثی] خوبی؟: کیانوش

 .بودی ذهنم توی

 .شدم دقیق مشکیش هایچشم توی و کردم محکم زانوهام بین رو دستام گره

 !خوبه؟ پسرت حال -

 .گفت سخن اینکه تا گذشت دقایقی. شد ثابت هایثانیه برای چشماش مردمک

 گفت؟ بهت عرشیا فهمیدی؟ چطور: کیانوش

 .کشید دارشریش صورت به دستی. کردم نگاهش فقط و ندادم رو جوابش

 .میدم توضیح بهت: کیانوش

 گفتم قبلی لحن همون با

 !ریختید؟ برنامه برام قبلیت زن با اینکه یا داره بچه ازت قبلیت زن اینکه چی؟ توضیح -

 .زدم پسش که گذاشت دستم روی رو دستش
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 با مرد و زن یه روز یه. نوشتمش خودم که بگم برات داستان یه اصالً. بدم توضیح من بذار نه -

 اذیتش که میده قول بود مَرد خیلی مَرده ولی کنند؛می ازدواج هم با مرد کردن درست پاپوش

 باشه میگه و میاد رحم به دلش اینکه تا کنه،می بدقولی هی ولی بده؛ طالقش هم زود و نکنه

 و افتاده اتفاقی براش حتماً کنهمی فکر زن. نمیاد مَرده اما محضر؛ میرن. بدیم طالقت بریم

. درمیاد آب از توزرد مونقصه مَرد ولی هی؛ کردنمی بدقولی وقتهیچ مرَده آخه میشه، نگرانش

 تو میشه مگه آخه کنه؛نمی باور زن. دارم دوستت و نمیدم طالقت من میگه زنه پیش میره

... چینهمی نقشه براش مَرده باز غافل، دل ای ولی بشه؛ عوض نظرش آدم ساعت چند عرض

 باید مریضه حاال و بودم کرده پنهونش از من که داریم بچه یه ما میگه میاد مَرده قبلیه زن

 هم مَرده. کنیم درمون رو پسرمون اون، وسیلهبه تا بیار بچه یه داری زن که حاال. کنی کمکش

 و کنممی خرش دارم دوستت چندتا با که نیست مهم بابا، زنه اون گور میگه و کنهمی قبول

 .گیرممی بچه یه ازش

 .دادم باال رو ابروم و زدم هم به رو دستام

 !نه؟ یا نوشتمش خوب. شد تموم داستانم -

 نگاه بهم دیگه و موند مات دستش توی جعبه به کیانوش نگاه و گذشت سکوت به ایدقیقه چند

 .نکرد

 بگی؟ بهم دروغی چه باز کنیمی فکر داری -

 .کرد نگاهی بهم غمگینش هایچشم با. آورد باال رو سرش

 نگاهش برگشتم. کرد صدام یکی که محضر، بیام و کنم باز رو ماشین در خواستممی: کیانوش

 سال هشت که همون. بود نیوشا بودمش، ندیده بود سال هشت که دیدم رو کسی و کردم

. بزنیم حرف هم با تا خواست ازم. بود ریختههم به و پریشون. رفت و درآورد رو من پدر پیش،

 .کنه پیدا رو من تا اومده ایتالیا از همین برای واجبه خیلی گفت

 یه رفتیم. کرد کارچی من بعد ببینم تا بشینم حرفاش پای خواستمی دلم خودمم. شدم کنجکاو

 عذاب رو من اینکه خاطربه گفت. زد حرف تلخش قهوه خوردن بعد. ساکت و آروم شاپکافی

 کاغذ یه بشه خنک دلش اینکه برای که گفت. کرد درست پاپوش برام بگیره رو انتقامش و بده



 

 

360 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 ولی بود؛ برداشته رو هامپول بوده حقش اینکه خاطربه گفت. گذاشته برام رفتنش قبل آزمایش

 پسر... یه صاحب چون نکرده؛ خنک رو دلش انتقام وقت،هیج نگرفت آروم دلش گفت آخرش

 .افتادممی کردم باهاش که کارهایی یاد بهش کردن نگاه با هربار و پدرشه کپیِ که شده

 گردن رو تقصیرها و باشه راحت وجدانش پیش خواستهمی ولی بوده؛ مقصر خودش که گفت

 دیدن با من و زد حرف اون رفت پسرم برای من دل و زد حرف اون. زد حرفا خیلی. بندازه من

 پسرم مویبی ویدیو من و زد حرف اون. نیست پیشم چرا که خوردم حسرت پسرم هایعکس

 ...پیشش بره که زدمی حرف داشت پدرش برای که دیدم رو

 نم انگشتش نوک با تا گذشت ایدقیقه چند. انداخت پایین رو سرش بده ادامه نداشت بغضش

 .کرد نگاه بهم دوباره و گرفت رو چشمش

 مغز نتونستن براش که گفت. کننمی رو تالششون همه دارند دکترا و مریضه پسرم که گفت -

 براش برادر یا خواهر یه کرده پیشنهاد دکترش که گفت. بخوره بهش که کنن پیدا استخوونی

 و زاست تک خودش گفتمی. بکنه درمانش قطع طوربه نافش بند بنیادی هایسلول با تا بیارید

 .سراغم اومده ، دارم زن من داشته خبر چون و بکنه کاری همچین تونهنمی

 . نکردم ازش رهایی برای تالشی گرفت رو دستم و کرد مکثی

. باشم شاهد رو رفتنش بین از نتونستم. پسرمه اون بگم؛ نه بهش نتونستم پروانه: کیانوش

 .کنم پدری براش سال چند بعد بود موظیفه

 . کردیمی قربانی رو من باید و: پروانه

  

 

 .گرفت ترمحکم رو دستمم

 نیوشا اینکه قبل حتی دارم، دوستت من. نیست طوراین که خدابه نیست، طوراین نه: کیانوش

 شروع اول از خواستممی. خواستمتنمی اینکه خاطربه نه ولی بدم؛ طالقت بود قرار درسته. بیاد

 عشق با دومون هر خواستمی دلم. نکشی رو چیزی حسرت تو کنم کاری خواستممی. کنیم
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 مدت یه بعد بود قرار. بیای کنار خودت با تا بدم بهت فرصت یه فقط خواستممی کنیم، شروع

 .بودم گفته رو مبرنامه هم کیان به حتی کنم، خواستگاری ازت دوباره

 .کشیدم کنار رو سرم که کرد دراز رو دستش. کرد خیس رو صورتم ناخودآگاه اشکام

 بفهمم که روزی از ترسممی بودم گفته. شکستی رو من دوباره کردی، ناامیدم دوباره تو-

 قدراین که متنفرم خودم از من و اومده لحظه اون حاال. بشم منتفر ازت نتونم و کردی کارچی

 ...احمقم قدراین ضعیفم،

 .شد صدادار هامگریه و گرفتم رو سرم دستم دو هر با و کشیدم بیرون دستش توی از رو دستم

 .شد ترآروم صداش. گرفت ـوشش*آغـ توی رو سرم و شد ترنردیک

 باشه؟ خوام،نمی ازت هیچی من. کنیممی رو همون بگی هرچی اصالً. جوریاین نکن: کیانوش

 قبل مثل ولی کرد؛ کنسلش دیگه نمیشه کنیم،می برگزار رو عروسی این. باش آروم فقط تو

 .زنمنمی هم دست بهت نخوای خودت تا. کنیممی زندگی

 :گفتم گریه همون با

 چی؟ پسرت پس -

 .گرفت نفسی

 برای فقط رو بچه. نمیشه هم متوقف و هستن درمان دنبال به دکترا بزرگه، خدا: کیانوش

 میگم هم بقیه به. میشه پیدا هم مناسب استخوون مغز مدت این تو حتماً. خواستیممی اطمینان

 .شد جور یکی مال با شاید بدن، آزمایش

 کنی؟ پیدا رو مناسب لقاح زمان خواستیمی بردی، دکتر چرا رو من -

 .کرد مکثی

 .بدم دکترا نشون خواستممی که آزمایش سری یه و آره: کیانوش

  مناسبه؟ وقت همون چهارشنبه و-

 .مناسبه وقت شنبهپنج حقیقت در: کیانوش

 بهش حتی تونمنمی. بیارم جایگزین مُردَم هایبچه برای تونمنمی من. خوامنمی بچه من -

 .کنم فکر
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 .کرد ـلم*بغـ ترمحکم که شد بلندتر مگریه صدای

 .بگیر آروم من، عزیز باش آروم. خوامنمی ازت هیچی که گفتم... هیش: کیانوش

 .کرد جدا شـنه*سیـ از رو سرم که گذشت چقدر دونمنمی

 :گفت شوخی لحن با

 و کرد خم رو خودش کمی. بدم رو سوغاتیت رفت یادم که زدی حرف قدراین: کیانوش

 .کنم خشک رو صورتم تا داد دستم به کاغذیدستمال

 .اومد خوشم و دیدم بودم که هتلی ـل*بغـ اینم نداشتم رفتن خرید برای وقتی: کیانوش

 .گرفت طرفمبه رو جعبه

 .گرفت شکل لبام روی لبخندی. کردم باز و گرفتمش

 هاینگین با و بود گذاشته هم روی رو پرهاش که خوشگل پروانه یه. گرفتمش دستم توی

 .واقعی پروانه یه شبیه بود، شده تزیین شدمی دیده سختیبه که ریز خیلی

 .خوشگله خیلی... خیلی -

 .ببین رو پشتش: کیانوش

 «MY BUTTERFLY»: کردم زمزمه آروم. پرید باال ابروهام خوندنش با و خوندم. چرخوندمش

 .هستی «مپروانه» من برای وقته خیلی تو کن باورش: کیانوش

 .کردم نگاهش

 .ممنونم -

 .زد کوچیکی لبخند

 !گردنت؟ بندازی خوایمی: کیانوش

 با رو موهام. بندازه گردنم دور بتونه تا چرخوندم کمی رو خودم و گرفتم طرفشبه رو گردنبد

 .گرفتم دستم

 حس بست،می رو قفلش داشت رو کیانوش دستای گرمی و گردنم دور رو گردنبند سردی

 سکوت به ایثانیه چند. کردم تشکر ازش دوباره و نشستم قبل مثل. شد تموم که کارش. کردم

 .گذشت



 

 

363 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 .بخوابی کن سعی هم توی اتاقم به میرم من: کیانوش

 .شد شوخ لحنش دوباره. شد بلند

 بهش ورود حق شب چهارشنبه تا میگه کرده قفل رو اتاق لیال. ندارم هم اتاق چند هر: کیانوش

 .خدابه شدم آواره. ندارید رو

 که زدم حرفاش به لبخندی دوباره. کنم همراهیش هاششوخی پایپابه که نداشتم رو این حال

 .ـوسید*بـ رو پیشونیم و شد خم

 .بخوابی خوب. میشه همون بخوای، تو که هرجور. نکن فکر هیچی به: کیانوش

 .پرسیدم رسید که در دم

 چیه؟ پسرت اسم -

 .گفت برگرده اینکه بدون

 .نیکان -

 دستم توی رو بندگردن. خزیدم لحاف زیر بست که رو در. کردم حس رو صداش توی بغض

 . بفهمونه بهم رو چیزی خواستمی کردممی حس آخرش حرف. گرفتم

  

 

**** 

 از صبح شش ساعت شنبهسه روز. بود گذشته چطور دونمنمی گذشته، ساعت وچهاربیست

 کار درگیر رو خودم شرکت توی ظهر 12 ساعت تا و نبینه رو من کسی تا بیرون بودم زده خونه

 دنبالم به کیانوش اینکه تا کردممی توجهیبی شدمی بهم که هاییزنگ و تشرها به و کردم

 دیشبش هایحرف دوباره و منن منتظر همه که گفت و برگردم خونه به کرد خواهش ازم و اومد

 باید و چیزا خیلی نگران بودم، نگران من ولی نباشم؛ چیزی نگران خواست ازم و کرد تکرار رو

 .گرفتممی سختی تصمیم

 من البته که زدیم حرف هم با هاساعت. بود خوب حس از پر وذارس آرام جون،زری دیدن

. کرد خوشبختی آرزوی برام و گفت تبریک بهم تلفنی و بود نیومده امین. بودم شنونده بیشتر
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 آرام. کردم نگاه بهشون تعجب با که بودند آورده برام لباس از پر چمدون یه جونزری و آرام

 که سفیدی لباس. زیبا بسیار ولی ساده ظاهر به لباس یه. بود آورده که هم رو عروسیم لباس

. بود شده پوشیده گیپوردار هایآستین با و بود باز هامشونه روی تا و بود قایقی صورت به یقش

 دامن. شدمی بسته فراون هایدکمه با پشتش و بود شده تزیین دانتل و گیپور با لباس جلوی

 همون به و بود ست سرم تور با که داشت بلندی دنباله پشت از و اومدمی پاهام روی تا لباس

 هامدوروبری همه دعوای و تشر با که نکنم سرم رو تور که گفتم بهشون داشت دنباله اندازه

 همراهش کفش جفت دو لباس. کردم نگاهشون فقط آویزون هایلب با منم و شدم مواجه

 جفت یک و بپوشمشون عقد برای شد قرار که اینقره رنگ به بلند پاشنه جفت یک. داشت

 . برم راه بتونم راحت و بپوشم رو اونا شدم؛ خسته بلند پاشنه از که وقتی برای سفید بابت

 کیان ساختمون توی و رسیدند هم هامدایی و هامخاله و خواهرم هایخانواده روز همون عصر

 .شدن ملحق بهشون هم بهناز و مامان که شدند مستقر

 ساختمون کالً عروسی روز و بشه برگزار عقد ارس ساختمون توی بود قرار لیال حرفای طبق

 الناز خودش، حتی. باشیم راحت توش ما شب تا توش بره نتونه کسی تا شدمی بسته کیانوش

 شام از بعد و بود حیاط توی که هم آقایون مراسم. جونزری خونه بود کرده منتقل هم رو کیان و

 .بره تونستمی نخواست کسی هم اگر و شدمی قاتی مردونه زنونه

 .دیگه تمومه عزیزم -

. اومدم بیرون فکر از بستمی رو لباسم هایدکمه داشت که آرایشگر کارکنان از یکی صدای با

 .گفت لبخندی با و کرد ترشمحکم و داد تکون رو تور و تاج کمی و اومد جلو آرایشگر

 .شدی عالی -

 که پرسید ازم اول همون. رفتم آینه طرفبه و کردم تشکر ازشون و زدم دوشون هر به لبخندی

 رو خودم نشده تموم تا خوامنمی بودم گفته منم که نه یا بشه کارهام همه آینه جلوی خواممی

 خوامنمی که بودم گفته فقط و نباشه کار در ایآینه که بودند بـرده جایی رو من هم اونا و ببینم

 .باشم داشته غلیظی آرایش
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 به لبخندی خودم و کردم نگاه بود، شده آرایش زیبایی به که سفیدپوشی زن به آینه جلوی

 که بود شده درست ایساده مدل سنجاق چند با و بود شده فر بود کوتاه موهام چون زد؛ خودم

 بدم تشخیص تونستمنمی رو آرایشم. شدمی دیده قشنگ خیلی که بود آویزون هم کنارها از

 داشت اصرار خیلی آرایشگر. عسلی هم بنفش هم شدمی دیده اینقره هم هامسایه. رنگیه چه

 ندیده حالتابه که بود قشنگ خیلی اناری رژ یه هم رژم. نکردم قبول که کنم استفاده لنز از که

 .شدمی دیده زیبا هم خیلی و نبود زننده اصالً ولی بود؛ مایل قرمز رنگش اینکه با بودم

 صبح لیال. میاد کی کیانوش دونستمنمی بودم نیاورده همراهم رو گوشیم چون. کندم آینه از دل

 .بودم مونده تنها من حاال و رفت و کردن رو کاراش زود که بود همراه باهام

 .برگشتم طرفشبه آرایشگر صدای با

 .هستن منتظرت بیرون و اومدن کیانوش آقا جانپروانه -

 سرم روی شنل کاله هم آخر کرد همراهی دردم تا رو من مهربونی با بود آشنا که آرایشگر

 .گذاشتم قدم آرایشگاه بیرون به من و انداخت

 برای و گذاشت جلو قدمی دیدندم با. بود ایستاده آبی-قرمز رز گلدسته یه با کیانوش در جلوی

 .گرفتم ازش چشم که کرد نگاهم هاییثانیه

 .داد بهم رو گلدسته و شد ترنزدیک

 .بودی خوشگل همیشه تو من چشم از اینکه خاطربه شدی خوشگل نگفتم اگه: کیانوش

 .زد روش ایـوسه*بـ و گرفت رو چپم دست. زدم تعریفش به لبخندی

 هم برداریفیلم که دیدم من تازه و کرد هدایتم ماشین طرفبه و گذاشت پشتم رو دستش

 .دستوراتش با بود نکرده حضور اعالم تاحاال چرا که بود انگیزتعجب برام و هست

 .گفت بهم آروم کیانوش

 .نده دستور هی گفتم بهش: کیانوش

 .بشم ماشین سوار کرد کمک. کردیم ایخنده دومون هر

 :پرسید کیانوش که گذروندیم سکوت توی رو مدتی ماشین حرکت از بعد

 خوردی؟ چیزی: کیانوش
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 .خوردم آرایشگاه تو آره -

 خوردی؟ چی: کیانوش

 ترتیپخوش خیلی شلواری کت ست این با کردم نگاهش نکرده، باور که فهمیدم لحنش از

 سیاهی پاپیون اون با حتی میشه دیده خواستنی چقدر که بگم بهش خواستمی دلم. بود شده

 نرم قدراین و بود کرده تیغسه رو صورتش. نداشتم دوست پاپیون وقتهیچ من و بود بسته که

 .بکشه روش رو دستش خواستمی دلش آدم که شدمی دیده

 .شدم خوشگل خیلی دونممی ممنونم خیلی: کیانوش

 .شدم مواجه نماشدندون لبخند با که کردم نگاهش تعجب با

 زدم رو خودم. شده قرمز هامگونه کنم حس شد باعث همین و بودم زده زل بهش که فهمیدم

 .چپ علی کوچه به

 .نمیره کار به خوشگل آقایون برای -

 کلمات با نیست الزم پس. تیپمخوش چقدر که فهمیدی هم تو هم فهمیدم من هم: کیانوش

 .کنیم بازی

 .خودشیفته -

 .گذاشت اتوماتیک دنده روی و گرفت رو دستم. شد بلند شخنده صدای حرفم با

 خیلی االن من که بدون رو این ولی نبوده؛ درست هم به رسیدنمون راه شاید درسته: کیانوش

 .دارمت اینکه از حالمخوش

. دیدممی هوا توی رو خودم. بگم باید چی دونستمنمی یعنی. نگفتم چیزی و کردم نگاهش فقط

 و ترسیدممی بیفته، بود قرار که هاییاتفاق از ترسیدممی. بگم رو واقعیم احساس تونستمنمی

 .نزنم حرف کیانوش به عالقم از وقتهیچ که بود شده باعث همین

 .داشت نگه کرد،می کار توش لیال قبالً که ایآتیله جلوی رو ماشین

 آرزو صبر دومون هر برای االن از. بگذرونیم اینجا رو بعدی ساعت سه-دو کنم فکر: کیانوش

 .کنممی

 .نموند دور دیدش از که زدم لبخندی
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 .انداختم باال ایشونه

 .کنم تجربش داشتم دوست همیشه نگرفتم، عکس آتلیه تو تاحاال من خب -

 .رفت وا کیانوش قیافه

 .افتممی گیر زن چندتا بین که کنممی صبر آرزوی خودم برای فقط پس: کیانوش

 ...زن چندتا بین میشه خوشبحالت که تو -

 داد رو جوابم ایکنایه لحن با من مثل اونم

 .باشه نداشته تعهد کسی به آدم که وقتیه برای خوشبحالی این: کیانوش

 .کنم کلکل باهاش نباید که فهمیدم بارچندمین برای و کرد کور رو نطقم جوابش

 از پر کیانوش برای و گذشت سخت بسیار من برای کیانوش گفته برخالف بعد ساعت چند

 از پر کیانوش و شدممی سفیدوسرخ شدمی گفته بهمون که هاییمدل با مرتب من. تفریح

 کمی تا نشستم صندلی روی بودم شده خسته من که هاصحنه از یکی توی. خبیث لبخند

 یه و بود ایستاده کت بدون دیوار کنار هم کیانوش. بودم رفته فرو فکر به و کنم در خستگی

 شکار عکاس. شنیدیم رو دوربین چلیک صدای که کردممی نگاهم و بود زده دیوار به رو پاش

 روی برامون رو عکس تا خواست ازش کیانوش و بود شده قشنگ هم خیلی که بود کرده لحظه

 من گرفتنمی تکی عکس کیانوش از داشتن که هم هاصحنه از یکی توی. بزنند بزرگ شاسی

 و گرفت عکس ازمون دومی عکاس که کردممی نگاش شیفتگی با و بودم داده اتاق در به تیکه

 .بشه زده بزرگ سایز توی شد قرار که شکاری عکس دومین شد اینم

 االن و بودم آتلیه توی که بود ساعت چهار دقیقاً. نشستم ماشین صندلی روی خستگی با

 .رسوندیممی عمارت به زودتر رو خودمون باید و بود بعدازظهر پنج ساعت

 شدی؟ خسته: کیانوش

 .سیریشن خودش عین هم لیال دوستای این. میشه نصف داره ـمرم*کـ -

 بخرم؟ برات خوریمی چی هستی هم گرسنه: کیانوش

 .خورممی جاهمون چیزی یه عمارت بریم. بخورم چیزی تونمنمی االن هیچی؛ -

 .خوابیدنت و غذاخوردن اوضاع این با مراسم توی نکنی غش امیدوارم: کیانوش
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 اینکه. شدم حالخوش بود چیزهمه به فکرش اینکه از و زدم خوردنش حرص به لبخندی

 . بود ارزشمند برام نخوردم غذا هم وحسابیدرست و نخوابیدم روزه چند که بود فهمیده

  

 تزیینی وسایل کلی و چراغ هایریسه دیدن با. روند جونزری عمارت هاینزدیکی تا رو ماشین

 به استرس دوباره و گرفت اوج قلبم ضربان بود، کرده قشنگ رویایی شکل به رو باغ که دیگه

 .افتاد جونم

 هاشصحبت از هیچی من که زدمی حرف داشت کیانوش باز پنجره طرف از بردارفیلم

 .دیدممی رو لباش حرکت فقط و فهمیدمنمی

 خم طرفمبه کمی. شد منصرف ماتم چهره دیدن با ولی بگه؛ چیزی که برگشت طرفمبه کیانوش

 .کشید روش آروم انگشتش با و کرد چونم بند رو دستش. شد

. داری رو همش لیالقت تو و توئه برای اینا همه. ببر ـذت*لـ فقط نکن، فکر هیچی به: کیانوش

 اون درخشش شدمی ولی داشت؛ توش رو غمی اینکه با کردم نگاه چشماش به ایثانیه چند

 .گفتم حرفش به ربطبی. دید هم رو سیاه هایچشم

 نخوری؟ چیزی امشب میشه -

 .کرد نگاه بهم گرد هایچشم با

 ...منظورمه الکی هاینوشیدنی... منظورمه چیز -

 .اومد شخنده صدای که انداختم پایین کمی رو سرم زدهخجالت

 روی خاطربه ولی نمیشم؛ ـت*مسـ لیوان دوتا-یکی با. زیاده جنبم من نترس. خدابه آخرشی -

 .خورممنمی هیچی امشب خانمم گل

 .شد گرم هامگونه درجا که زد بهم هم چشمکی

 .داد نجات کشیدن خجالت بیشتر از رو من و اومد لیال صدای

 بکنید؟ دل هم از خوایدنمی عشقا مرغ: لیال

*** 

 .کشیدمش ـوشش*آغـ در محکم
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 .ممنونم چیزهمه خاطربه -

 .کرد پاک رو اشکش نم

 تو که حالمخوش خیلی. حالمخوش دلم ته از که باریِاولین این مادرم و پدر رفتن از بعد: لیال

 .شدی خونه این عروس

 کیانوش ـل*بغـ توی که دیدم رو لیال لرزون هایشونه. کشید خودش طرفبه رو لیال کیانوش

 .خورد تکون

 .دارم تو مثل خواهری که حالمخوش منم. ببینم اینجا بیا: کیانوش

 .دراومد کیان صدای که زد سرش به ـوسه*بـ چند

 . کردید هندیش فیلم اَه: کیان

 .گرفت رو لیال بازوی

 .کنن استراحت بتونن هم اینا بذار بریم بیا: کیان

 .اومد دور از هم محمد صدای

 بذارید؟ راحت رو اونا خوایدنمی: محمد

 چشماش محمد به کسی هر نزدیکی با و بود روش مدام امشب لیال چشم که محمدی

 .گفتم و گرفتم دوردست از نگاه. ترسیدمی

 .بخوابید اتاقاتون تو برید بیاید نیست رفتنون به نیازی اصالً خدابه -

 ما بابا نترسید اصالً، رسهنمی صدا به صدا بزرگی این به خونه. میگه راست پری آره: کیانوش

 .کنیممی کنترل رو خودمون هم

 . بگم رو کیانوش اسم جیغ با لیال و کیان هایخنده بین تونستم فقط

 .افتادن راه کناری ساختمون طرفبه و کشید رو لیال دست کیان

 :گفت خنده با طورهمون و برگردوند رو سرش کیان

 و چشم لیال ولی ها؛نیستم نگران خودم برای من. ترسید باید داماد و عروس تازه از واال: کیان

 .چیزا این نیست خوب براش سبسته گوش

 .حیاییبی خیلی کیان -
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 .برگشتم کیانوش طرفبه

 .تو طورهمین و -

 احترام به که گذاشتیم ایخونه به قدم و بست رو ورودی در و خندید بلندی صدای با کیانوش

 .نبود توش کسهیچ امشب ما

 .کردیممی شوخی داشتیم. عزیزم نخور حرص: کیانوش

 .کرد بهش نگاهی. زد زنگ گوشیش

 .بدم جواب رو این باید ببخش: کیانوش

 .کردم بسته و باز رو چشمم

 .اتاق تو میرم من-

 .رفتم هاپله طرفبه منم و افتاد راه به پذیرایی طرفبه و گفت ایباشه

 کیانوش که طورهمون و کردم فراموش رو چیزهمه که بود خوب حدی به گذشته ساعت چند

 خطبه عاقد اینکه قبل. بود گذاشته تمومسنگ برامون لیال. بردم ـذت*لـ فقط خواست، ازم

 رو بله اول بار همون که بود فهمیده اونم. گذاشت چیزی دستم کف کیانوش بخونه رو سوری

 بندیدست. کردم باز رو دستم گفتن بله از بعد وقتی. داد زودتر رو لفظیم زیر که بگم خواممی

 قشنگ هم خیلی و بود آویزون ازش کوچولو هایپروانه که زنجیری. دیدم ایپروانه طرح به

 بسیار که دادند رو جواهری زیبای ست عزیز و آقاجون. کردم دستم رو بنددست خودش. بود

 فامیل دوتا هر که هدایایی از شد پر بود کنارم که سبدی ترتیب این به و بود خواستنی و ظریف

 جمع به و رفتیم بیرون عقد اتاق از کردن بازی فیلم و گرفتن عکس کلی از بعد. دادن بهمون

. باشند ترراحت هاخانم تا کرد ترک رو مجلس کیانوش. پیوستیم پذیرایی توی مهمونا

 از بعد. کردند سرو رو شام من، ـص*رقـ دور چند از بعد و اومد پیشم دوباره شام هاینزدیک

 بعد من و رفتن و کردند خداحافظی باشند مراسم بقیه توی خواستننمی که اونایی شام خوردن

 حیاط هایمهمون جمع به بودیم کرده ست لبالسم با که سفیدی دارکاله کت پوشیدن از

 ـص*رقـ ختامش حسن که شد برگزار اونجا شب هاینیمه تا مراسم بقیه باراین و پیوستم
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 جمله و نشست ابروهام دو بین وسط ایـوسه*بـ آخرش که بود کیانوش و من تانگوی دونفره

 .داد ـوازش*نـ رو گوشم که کیانوش آروم دارم دوستت

 رویاهام توی فقط که اتاق یه. کرد نگاه بود چشمم جلوی که اتاقی به شگفتی و تعجب با

 با اتاق کف. بود شده روشن مالیم قرمز و آبی بنفش، نورهای با اتاق. کنم تصورش تونستممی

 ازش دیوار گاها و سقف و کف دیزاین برای تازگی به که بود شده پوشیده اپوکسی پوشکف

 به ترسیدمی آدم شدمی دیده واقعی حدی به. گذاشتی جنگل توی پا انگار. شدمی استفاده

 به که بعدیسه کاغذدیواری از باراین و بود کرده فرق هادیوار کاغذدیواری. بذاره پا جاها بعضی

 اونا که رسیدم کوتاه هایپله کنار به. بود شده استفاده ازش بود، سفید و بنفش هایگل رنگ

 و دادمی نمایش رو جنگل جاها بقیه از کمتر ولی بود؛ شده پوشیده جنگلی اپوکسی طرح با هم

 .دادمی نوید رو دریا رسیدن داشت انگار

 

 ساحل از قسمتی. شد نمایان دریا باالخره و بود گذاشته نمایش به رو ساحل هایشن بعدی پله

 سقف که شد کامل وقتی ذوقم و دریا آبی رنگ به شبقیه و بود ماسه و شن صدف، شامل که

. بود عالی چیزهمه. بزنم لبخند وجودم تمام با تونستم فقط و دیدم رو ستاره از پر کهکشان

 چیزی مثل چیزهمه دقیقا. کنم بازش باید چطور نمیدونستم که پرده از پر پوشیده خواب تخت

 حقیقت به رو رویا اون لیال و زدیممی حرف داشتیم رویاهمون از و بودیم نشسته روز یه که بود

 بوهای و بود شده تزیین بودار کوچک و بزرگ هایشم با اتاق کنار گوشه. بود کرده تبدیلش

 .برگشتم در طرفبه کیانوش صدای با. رسوندمی آدم مشام به رو خوبی

 .چیزهمه شده عالی گرم دمش! کرده چه لیال... واو: کیانوش

 و پیرهن با و بود درآورده رو پاپیونش و کت. اومد طرفمبه کردمی نگاه رو جاهمه که طورهمون

 .کرد نگاهی هم اونجا به و زد کنار کمی رو تخت پرده. شدمی دیده عالی تنش کیپ شلوار

 اومد؟ خوشت. نکنه درد دستش. گذاشته تموم سنگ واقعاً: کیانوش

 .مونهمی رویا یه مثل درسته س،العادهفوق اینجا... بیاد خوشم -



 

 

372 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 من پای و دست. برگشت طرفمبه کیانوش وقتی و شد اتاق کنکاش صرف بعدی دقیقه چند

 خواستمی دلم. شادیه از پر که انگار و نداشت رو غم اون دیگه نگاهش. شد سرد و سست

 .نداشتم رو کاراین حق من ولی بود؛ کی طرف از شد بهت که تلفنی بپرسم

 .رسوند اوج به دوباره رو قلبم تپش آرومش صدای

 دربیاری؟ رو لباست کنم کمکت: کیانوش

 از و کرد باز رو کت دکمه چند کرد دراز دست. شد نزدیکم که دادم تکون آره نشانه به رو سرم

 تاج و تور به دستش راحت و بود کوتاه قدم. درآوردم پام از رو* هابابت. آوردش بیرون تنم

 رو موهام سنجاق چندتا. کرد آزاد رو موهام و داد نجات هاسنجاق شر از رو اونا و رسیدمی سرم

 . برداشت هم

 .کنم باز هم رو لباس هایدکمه برگرد: کیانوش

 هم کیانوش نکنه بودم این نگران و بشنوم رو قبلم تپش تونستممی خودم. برگشتم آروم

 .بشنوه

 .نداره کم دکمه از لباست ماشاءاهلل:کیانوش

 کشیدمی طول دیگه کمیه اگه. کنم آزاد رو نفسم کمی تونستم کیانوش شد تموم جمله با

 دوباره و نیفته تنم از لباس تا گذاشتم مـنه*سیـ روی رو دستم. کردمی جمعمم زمین از احتماالً

 .برگشتم طرفشبه

 .کرد ـوازش*نـ آروم و آورد گونم طرفبه رو دستش

 که من. داری استرس همهاین چرا فهممنمی. بشی آروم کمیه تا بگیر دوش یه برو: کیانوش

 چیه؟ برای بدنت سردی این ندارم؛ کاریت گفتم

 زیر از انگشتنش با که گرفتم گاز رو لبم ناخودآگاه و کنم نگاه یقش از باالتر به نتونستم

 .کشید بیرون دندونام

 .ریخت هم به رو موهاش چپش دست با
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 سر صورتم روی از رو دستش. حموم برو تو رختکن، تو ذارممی برات رو لباسات من: کیانوش

 گرماش از. گرفتم رو دستش آزادم دست با که بگذره کنارم از خواست. افتاد پایین به که داد

 بود شده قرمز حاال که کردم نگاه چشماش به. سردم خودم چقدر که فهمیدم

 .کن تمومش -

 .داد تکون رو سرش بعد و زد زل بهم ثانیه چند

 !نخوای دلتته از وقتی تا نه... نه: کیانوش

... خواممی خودم من. کن تمومش لطفاً.... تونمنمی من... بیفته پسرت... پ برای اتفاقی اگه -

 ...منی شوهر تو

 ...خوامنمی...نه: کیانوش

 روی و برداشتم مـنه*سیـ از رو دستم. نذاشتم که بکشه بیرون دستم از رو دستش کرد سعی

 ...ـوسیدمش*بـ و کردم بلند رو خودم پام، هایانگشت

 ...ببخشم وقتهیچ تونستمنمی رو خودم افتادمی پسرش برای اتفاقی اگه

 .کفش نوعی: بابت* 

**** 

 .بودم زمین روی آدم ترینخوشبخت لحظه، این در من. بودم خوشبخت من

 برای چیزهیچ از. بود کرده برخورد باهام پرنسس یه مثل شوهرم که بودم خوشبخت من

 هاش،ـوسه*بـ. بود زده رقم زنش برای ایالعادهفوق شب و بود نکرده دریغ من خوشنودی

 من. بود کرده خوشبخت زن یه به تبدیل رو من همه و همه حرفاش هاش،ـوازش*نـ

 من. چکیدمی چشمام از اشک و بودم خوابیده همسرم ـوش*آغـ در اینکه با بودم خوشبخت

 حس یه ولی داشتم؛ دوستش بود تنیده دورم به هاشدست که مردی این و بودم خوشبخت

 اینکه دلیل کردممی فکر این به وقتی. کوتاهه خوشبختی این عمر که گفتمی من به موذی

 حتی من گفتممی خودم به من و میشه فشرده قلبم پسرشه سالمتیه فقط خوبه من با کیانوش

 .شدمی هامگریه گرفتن شدت باعث هاهمین و دارم احتیاج عشق این به هم دروغ به

 .کرد زمزمه گوشم کنار پشت همون از و شد ترمحکم کیانوش هایدست گره
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 آرومت این چرا دارم؛ تو به که عشقیه خاطربه کنممی هرکاری من فهمیدیمی کاش: کیانوش

 .نمونده صبح تا چیزی بخواب کمیه نکن گریه. کنهنمی

*** 

 رو سیوهفت. کردم نگاه میز روی دیجیتال ساعت به. شدم بیدار کیانوش زدن حرف صدای با

 خوابم من ولی زد؛می حرف آروم اینکه با کیانوش. بودم خوابیده ساعت یه فقط. دادمی نشون

 افتاده بدی اتفاق نکنه شدم نگران لحظهیه. بود کرده بیدارم صداش که بود سبک قدراین

 مبل روی کیانوش. زدم کنار کمی رو حریر پرده. شدم جدا خواب تخت از سروصدا بدون. باشه

 .رسیدنمی نظربه ناراحت هم صداش و بود نشسته من به پشت

 .میگه چی بفهمم که کردم تیز رو گوشام

 نزده؟ پس رو پیوند! دیگه؟ مطمئنی: کیانوش

- ... 

 ولی شدم؛ حالخوش خیلی بود آمیزموفقیت پیوند گفتی که دیشب شکر، رو خدا اوف: کیانوش

 .بیفته بدی اتفاق نکنه که داشتم نگرانی بازم

 .شد مشت حریرها روی دستم

 چطوره؟ عرشیا حال: کیانوش

- ... 

 .کرد ما برای بزرگی کار کنم تشکر ازش باید: کیانوش

 دونستمی کیانوش یعنی. بودم مونده جملش همون توی هنوز من ولی زد؛می حرف کیانوش

 ...من با وقتاون و خوبه پسرش حال

 بکنه؟ کاری همچین تونست چطور

 .کرد سکوت و نزد رو حرفش ادامه من دیدن با که برگشت طرفمبه و شد بلند

 .خداحافظ. گیرممی تماس باهات: کیانوش

 .نبود تنش لباسی طوسی شلوارک یه جزبه. اومد جلوتر

 .گفت مصنوعی لبخند با کیانوش
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 کرد؟ بیدارت من صدای شدی؟ بیدار کی: کیانوش

 خوبه؟ پسرت حال فهمیدی کی -

 .نیست توش چیزیهیچ دیگه دونستممی که هاییچشم. چشمام به زد زل سکوت توی

 .بزنیم حرف بشین بیا: کیانوش

 فهمیدی؟ کی -

 ...عزیزم جان،پروانه: کیانوش

 :رفت باالتر صدام تن

. کنیمی رفتار باهاش داری دوست هرجور که برات عروسکم یه فقط من نیستم، تو عزیز من -

 پسرت برای اتفاقی و ندم بچه بهت اگه دارم رو این وجدانعذاب روزه چند که بگو رو خر من

 عذابم شدتبه شدن داربچه اینکه با که ببین رو احمق من. ببخشم رو خودم تونمنمی بیفته

 .بگذرم خودم از شدم حاضر نامرد توی خاطربه ولی میده؛

 .کنیمی حال من با میای و خوبه حالش پسرت دونیمی تو وقتاون

 .نزدم حرفی دیگه کیانوش داد با

 اینو. دارم دوست رو زنم من و منی، زن تو.[ کشید موهاش توی دستی. ]کن بس: کیانوش

 .کنم مقاومت جذابیَّت برابر در تونمنمی که قدراین دارم، دوستت من بفهم

 از که استخوون مغز پیوند عمل گفت و زد زنگ نیوشا اتاق توی بیام اینکه قبل دیشب آره

 تو با نبود قرار. نداره وجود نگرانی دیگه گفتن دکترا و بوده آمیزموفقیت شده گرفته عرشیا

 .خواممی رو تو ماهه چندین من. بگم نه نتونستم شدی قدم پیش خودت وقتی ولی بخوابم؛

 .زدم پورخندی

 .تو عشق و تو به لعنت. بری تونیمی رسیدی بهم که حاال پس هه -

 .گرفت دستش توی رو چونم و رسوند بهم رو خودش قدم دو با

 این زن تو. بره کسی نیست قرار. منی مال پس منی؛ عشق منی، زن تو که گفتم اینو: کیانوش

 .مونهمی هم طورهمین و ایخونه

 . کنم عملی رو فکرم بود رسیده وقتش کنم فکر. بود پوزخند فقط شد نصیبش که جوابی تنها
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**** 

 کیانوش

 .ممنونم. منتظرم من خونه، به بفرستید کنید لطف -

 .کردم قطع رو گوشی

 دادی؟ سفارش چی: ارس

 بالکن حصیری هایصندلی روی کنارم و اومد دستش توی لیوان با. کردم نگاه سرمپشت به

 .نشست

 .خورد لیوانش محتویات از ایجرعه و داد تکون الیٔ  سو نشونه به رو سرش

 .ایتالیا بلیط -

 داره دوست خیلی گفت باریه یادمه ایتالیا؟ ببری عسلماه برای رو پری خوایمی. واو: ارس

 .ببینه رو وینز و ایتالیا

 .برم خواممی تنها نه -

 .موند دهنش جلوی دستش، توی لیوان

 .شد نگران چشماش حالت باراین

 !شده؟ چیزی: ارس

 .میگم بهتون رو چیزهمه رفتند مهمونا وقتی. شده چیزهایی یه آره -

 پایین هایپله از کتونم شلوار جیب در دست و شدم بلند و گذاشتم بهت و تعجب توی رو ارس

 دیگه ساعت دو-یکی تا بود قرار پروانه هایفامیل. افتادم راه کیان ساختمون طرفبه. رفتم

 خورده پیش ساعتنیم ناهار و کنن حرکت بعدش و بخورن رو ناهار شده قرار ما اصرار به. برن

 رو وسایل داشتن خانواده مردهای و اومدمی ساختمون توی از زیادی سروصدایی. بود شده

. زدمی حرف خواهراش با داشت شوخی و خنده با که دیدم رو پروانه. ذاشتنمی ماشین توی

 همش خندشون هایچشم اون و لباشه روی صبح از که لبخندی اون فهمیدنمی کسی شاید

 و داشتم دوستش من. اومدبرنمی دستم از کاری و فهمیدممی من ولی باشه؛ مصنوعی



 

 

377 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 و دراومده جور نیکان مال با عرشیا هایآزمایش داشتم خبر قبل از. بمونم دور ازش تونستمنمی

 پیش برنامه طبق چیزهمه که داد خبر نیوشا دیشب وقتی و بشه انجام پیوند قراره دونستممی

 خودم با خیلی. بود شده راحت خیالم بود، آمیزموفقیت عمل که کردن ییدٔ  تا دکترا و رفته

 مطمئن تقریباً داشتم ازش که شناختی به توجه با نه؟ یا بگم چیزی پری به که رفتم کلنجار

 که کردمی حریص رو من همین و کنهنمی دریغ ازم رو خودش بچه یه خاطربه اون که بودم

 .باشمش داشته همیشه و بکنمش خودم مال بتونم تا نگم بهش چیزی

 و شد آماده چیزهمه زود خیلی. رفتم طرفشونبه و اومدم بیرون خیال و فکر از علی زدن صدا با

 و بود بازوم توی دستش که بود پری به حواسم. شدن ماشین سوار و خداحافظی مهمونا

 روی از لبخند و شد باز بازوم دور از دستش شدن خارج دید از هاماشین اینکه محضبه

 خیلی که فهمید شدمی هم باز داشت صورتش روی که هم آرایشی با حتی. رفت صورتش

 .گیرهدل

. گفتممی رو چیزهمه باید. دادمی تکون رو سرش فقط اون و دادمی داریشدل داشت جونزری

 ساختمون به تا کردم دعوت رو همه بنابراین بود؛ نمونده پروازم ساعت به بیشتر ساعت چند

 موضوع این امیدواره که گفت اون و بودم گفته بهش تلفنی رو چیزهمه و نبود محمد. بیان

 .نزنه پروانه به آسیبی

 هوا توی دستش لحظهیه که دیدم. رفت هاپله طرفبه و کرد بهم خوریدل با نگاهی پروانه

 بهش رو خودم سریع. اومد دخترا جیغ صدای. افتاد و نشد ولی بگیره؛ رو جایی خواست و موند

. بود شده بیهوش. نداد جوابی ولی زدم؛ صداش چندبار و کردم بلند کمی رو سرش. رسوندم

 وقتی. کرد معاینش هم کیان و کردم نگاه چشماش مردمک به و گرفتم رو نبضش جاهمون

 کیان. بردمش اتاق طرفبه و کردم بلندش دستام روی نداره جسمی صدمه شدیم مطمئن

 بهم نگاهی شد تموم کارش اینکه بعد. زد بهش و کرد پیدا رو رگش زوربه و کرد آماده سرمی

 .کرد

 نیست؟ درست وسط این چیزی یه کنممی حس چرا: کیان
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 که موهایی و بردم سرش طرفبه رو دستم. زدمی سفیدی به رنگش که کردم پروانه به نگاهی

 پایین نرم چونش تا پیشونیش کنار از انگشتم. کردم ـوازش*نـ رو بود افتاده شالش از بیرون

 .بست دوباره و کرد باز روکمی چشماش که کردم صداش. خورد تکونی. اومد

 .میگم رو چیزهمه میام باش بقیه پیش بیرون -

 .رفت بیرون اتاق از و داد تکون سرش سکوت توی

 رو ملحفه بود سرد. گرفتمش آروم و بردم بود، خورده سرم که راستش دست طرفبه رو دستم

 رو چشماش دوباره. کشیدم روش آروم و گرفتم دستم دو بین رو دستش و آوردم باالتر کمی

 رو سرش شده چی افتاده یادش که انگار. کرد نگاه سرش باالی سُرم و من به کمی. کرد باز

 .شد خیره سقف به و چرخوند

 کنه؟می درد جاییت نداری؟ سردرد سرگیجه، بهتری؟ -

 .کرد اشاره شـنه*سیـ به و آورد باال کمی رو چپش دست. گذشت سکوت به ایثانیه چند

 به نشه؟ تنگ قدراین که کنی کاری تونیمی کنی؟ درمونش تونیمی. کنهمی درد اینجام: پروانه

. باشه داشته دوست نباید که بفهمونی بهش تونیمی نده؟ عذاب و نیاره فشار مـنه*سیـ قفسه

 بهش تونیمی بده؟ بها بهش دیگه نباید و شده ـانت*خیـ بهش که بفهمونی بهش تونیمی

 درش تونیمی.[ چرخوند طرفمبه رو سرش] نکنه؟ باور رو هرچیز و نباشه احمق که بفهمونی

 .باشه داشته دوستت که باشم نداشته قلبی دیگه. نکنه اذیتم دیگه تا بیاری

 تا سالمش دست با رو ملحفه و کرد بهم رو پشتش. شد سرازیر تند بارون مثل اشکاش

 . اومد صداش که بخوابه خوادمی کردم فکر. آورد باال گردنش

  

 هم من و کرد اصرار بابام. نشد ولی کنم؛ ازدواج و بشم عاشق داشتم دوست همیشه: پروانه

 باشم؛ نداشته دوستش شدمی مگه بود شوهرم هرحالبه. داشتم دوسش اوایل. کردم ازدواج

 رو زن یه حکم فقط من دیدم وقتی. شد کمتر و کم داشتم دوست رنگ گذشت چقدر هر ولی

 دیگه. کشید ته داشتنم دوست بیارم، بچه براش و کنم برآورده براش رو نیازهاش که دارم

 با خواستمی دلم. خواستمی عشق دلم. بودم شده مریض. بودم شده خسته. کشیدمنمی
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 چیزی خودم برای خواستمی دلم. ذوقم تو نزنه اون و الکی حتی بزنم حرف و بشینم شوهرم

 دلم. باشه اسمم به که کارتیسیم حتی نداشتم من و باشه خودم مال فقطفقط که باشم داشته

 گذشت هاسال. کنه خراب رو من همیشه اینکه نه پناهمه و پشت بدونم که خواستمی مردی

 تر بلند گریش صدای. ]شم وگورگم و برم خواستممی دلم فقط خواستنمی هیچی دلم دیگه

 میده، عشق بهم و میاد میده، نجاتم و میاد که دیدممی رو مردی رویاهام تو همیشه.[ شد

 دارم که گفتم م،خسته که گفتم. شد بحثمون دوباره روز اون. میده یادم داشتن دوست

 این تونمنمی دیگه که گفتم کن، راحتم و بکش رو من گفتم کشم،نمی دیگه که گفتم میرم،می

 راحتم دیگه خدا رو تو گفتم کنم، تحمل رو پولیبی تونمنمی دیگه گفتم کنم، تحمل رو حسیبی

 .باشم ترراحت تا برد هم رو هامبچه. گذاشت راحتم و رفت. گذاشت راحتم اون و بذار

 .داد بیرون گریون و لرزون رو نفسش

 حسودیم شد، حسودیم ذاریمی مایه جون از دوروبریات برای طوراون که دیدم رو تو وقتی -

 خواهیمزیاده چوب دارم االن من و نیستم آیدا چرا نیستم، آرام چرا نیستم، لیال من چرا که شد

 دست داشتنت دوست از تونمنمی باز من و کنیمی ذلیل و خوار رو من هربار که خورممی رو

 .شدم قبل از حقیرتر حتی االن که شدن عاشق به کرد نفرینم سعید حتماً. بردارم

 شد بلندتر شگریه

 دوست رو تو مثل کسی باید چرا دونمنمی من و دارم دوستت. دارم دوستت. دارم دوستت -

 بشم؟ متنفر ازت تونمنمی چرا بکشم دست ازت تونمنمی چرا باشم؟ داشته

 کشید درد از پر نفسی دوباری

 پایپابه اون و بذارم سرشسربه کنم، طنازی کنم، ناز شوهرم برای خواستمی دلم همیشه -

 بیاره، چایی بارونی روز یه تو برام. بخونه کتاب برام و بخونم کتاب براش. کنه عاشقی باهام من

 کنیم، عبور هاخیابون از هم دستبهدست. ببریم ـذت*لـ بارون از و بندازه گردنم تو دست

. باشه مَرد که خواستمی رو مرد یه با عشق دلم من. ـوسیم*ببـ کنیم، ـل*بغـ رو رو هم هوابی

 هر و کنم عوض رو الکم رنگ روز هر نیستم بلد که رو معمولی منِ رو، من مَردم خواستمی دلم

 دلم. باشه داشته دوستم رو بایستم جلوش کامل آرایش با روز هر و بکشم سشوار موهام روز
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 فقط مرگته چه بگه اینکه بدون و بخواد رو گیرهمی دلم یهو که رو منی مَردم خواستمی

 معمولی پروانه منِ مَردم خوادمی دلم. بره یادم از گیریدل که بده فشارم قدراون کنه، ـلم*بغـ

 .باشه داشته دوست رو

 .کنهب خیس رو صورتش هم من اشکای تا دادم اجازه و گرفتم ـوشم*آغـ توی رو سرش

 دوستش قسم، بابام روح به. دارم دوست رو رنگه از پر دلش که رو معمولی پروانه رو، تو من -

 .دارم دوستش پسرم جون به. دارم

 .گرفتند سبقت هم از من هایاشک و شد بلند شگریه صدای

 .بود شده رفتنم وقت دیگه ولی موندیم؛ حالت اون توی چقدر دونمنمی

 .ـوسیدمش*بـ طوالنی و گذاشتم پیشونیش روی رو لبام

 .بشم مَردت و برگردم تا بمون منتظرم -

 رو دلم شگریه هقهق صدای و کشید سرش روی رو ملحفه. گذاشتم متکا روی رو سرش آروم

 .کرد ترفشرده

 که شدم خارج اتاق از فوری و برداشتم کتم با رو بودم کرده حاضر قبل از که رو دستی کیف

 .نشم سست رفتن برای

 .برگردم عادی حالت به تا ایستادم ایدقیقه چند هاپله باالی

 .بودند من منتظر و نشسته همه. رفتم پایین سریع هاپله از

 .نگه چیزی تا آرودم باال رو دستم که بگه چیزی خواست روزم و حال دیدن با جونزری

 .کردم نگاه کیان به

 ...برگشته پسرم با برگشته، نیوشا -

**** 

  

 **** 

 پروانه

 !کنی؟ تمومش خواینمی -



 

 

381 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 .کردم نگاه بهش الیٔ  سو و آوردم باال رو سرم

 .رفت بهم ایغرهچشم

 .بمونم کاری اضافه مجبورم تو خاطربه منم. شبه هشت ساعت -

 .خندیدم عرشیا آویزون چهره به

 .کردم خاموش رو کامپیوتر و کردم جمع رو وسایل

 .سرم نذار منت برو، هم تو. میرم من بابا بیا -

 .شد صدادار من خنده که رفت بهم ایغرهچشم دوباره

 .افتادیم راه بیرون طرفبه هم همراه

 .کنهمی کشمفحش زنهمی زنگ هی کیان این تو خاطربه: عرشیا

 .رفتم جلوتر ازش قدم سه-دو

 .جونتنوش -

 .بخندم دوباره شد باعث که ایستاد جاهمون پوکر قیافه با

 .بودن واقعی هاتخنده این کاش: عرشیا

 .ایستادم جاهمون و شدم ساکت که بودم من این باراین

 .رفتیم ساختمون پارکینک به و شدیم آسانسور سوار سکوت توی

 .ایستادم ماشینش کنار

 .میرم خودم من -

 .موند ماشین دستگیره روی دستش

 شام؟ بریم. سجمعه که هم فردا. کردم پیدا خوردن فحش به عادت که من: عرشیا

 .نیست مگرسنه -

 .شد عصبی کمیه صداش لحن

 .شو سوار: عرشیا

 .گفت دوباره رفت خیابون توی که ماشین

 بگیری؟ عزا خوایمی کی تا: عرشیا
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 .دادم صندلی پشتی به تکیه رو سرم

 که ـصم*برقـ بزنم خوایمی آخه؟ گرفتم عزا کجا. دارم ایبرنامه چه دونیمی تو خوبه -

 .نیست خبری ازش ماهه یه االن و رفته گذاشته عروسی فردای شوهرم

 و جاهمون بذاره مریض دیدن، سال چندین از بعد رو پسرش کنه؟ کارچی خواستیمی: عرشیا

 ازش ما همه وگرنه بگیری خبر ازش خواینمی که تویی این. ترکوندمی الو تو با راحت خیال با

 .داریم خبر

 .شدم عصبی

 اون؟ یا منی طرف تو اصال -

 هم کیانوش جای رو خودم ولی توئم؛ پشت من که معلومه آخه؟ چیه طرف من عزیز: عرشیا

 .ذارممی

 اشکم که اومدمی بدم خودم ضعف این از. شد جاری اشکام هم سریع و کردم بغض ناخودآگاه

 .بود مشکم دم

 با و ماشین فرمون به کوبید رو مشتش محکم و نگفت چیزی دیگه دید رو اشکام وقتی عرشیا

 .روند خونه طرفبه سکوت

 :گفتم تو ببره رو ماشین تا کنن باز رو در که زد بوق دیدم وقتی

 میای؟ هم تو-

 .دارید سبزی قورمه که رسیده خبر و گرسنمه آره،: عرشیا

 رفتن از بعد که ساختمون جلوی رو ماشین و دادم تکون رو سرم که زد نماییدوندن لبخند

 .داشت نگه شده من اسم به فهمیدم کیانوش

 گزارش تا گذاشتم تنها رو عرشیا و افتادم راه خودم اتاق طرفبه و دادم هابچه به آرومی سالم

 .بده بهشون رو من حال

 میزکار روی که خورد تابلو دو به چشمم. انداختم مبل روی و درآوردم رو لباسام خستگی با

 بزرگ سایز کیانوش که همونایی دیدم رو عروسی هایعکس رفتم که ترنزدیک. بودند گذاشته

 .بود خواسته
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 .بخونم رو نمازم و بگیرم وضو تا رفتم شوییدست به و زدم خودم به پوزخندی

 :گفت که شنیدم رو الناز صدای. تو اومد و زد در کسی خوندن نماز حین

 .بخوریم شام خوایممی پایین بیا نمازت شدن تموم بعد: الناز

 پیش ماه یه از ولی نداشتم؛ رفتن بیرون حال اصالً. گذاشتم سجاده توی و کردم جمع رو چادرم

 هم خوردن غذا دلم. کنن حالخوش رو من بود این سعیشون و بودند مواظبم شدتبه همه

 .انداختم سرم روی رو شالم و پوشیدم ایپوشیده لباس دوباره. نداشتم اشتهایی خواستنمی

 دوباره و رفتن جونزری همراه اینا ارس پیش هفته دو. نشستم غذاخوری میزپشت محمد کنار

 شد روبرو هممون مخالفت با که بره خونه از خوادمی که گفت چندبار الناز. شد کوچیک ما جمع

. خواسته ازش کیانوش دادممی احتمال من که شد ساکن خونه توی و برگشت دوباره محمد و

 رو زندگیش فیلم بهترین داشت من مثل اونم ولی آور؛عذاب هم بود خوب هم لیال برای این

 .کردمی بازی

 دیدی؟ رو عکسا پری: لیال

 آره -

 .آوردم حاضره دوتا این دیدم آتلیه رفتم امروز: لیال

 .نکنه درد دستت -

 .بکشه غذا که برداشت رو بشقابم محمد

 .ندارم غذا به میل اصالً من نکش نه -

 .بخورم چیزی خواستنمی دلم هم واقعاً

 . اومد طرفمبه پیاله یه با منیر

 غذا با بتونی که کردم درست ترشی برات بیا استخوون، پوست شدی. خورمنمی چیوچی: منیر

 .بخوری

 قورت رو دهنم آب. نموند پنهون کدومشون هیچ دید از که درخشید چشمام ترشی دیدن با

 .گفتم هیجان با و دادم

 .ترشی وای -
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 .خندیدن همه من حرف با

 .بخوری غذا با باید ولی ترشی؛ آره: منیر

 .کشید غذا برام محمد که دادم تکون رو سرم

 .کردم برخورد عرشیا دارمعنی نگاه با که کردم بلند بشقابم روی از رو سرم

 خودم. کرده شک بهم که دادمی نشون نگاه این و داشت خبر چیزهمه از عرشیا هابچه برخالف

 .شدم غذام بقیه خوردن مشغول و دادم نشون سردخون رو

 .ترشی اون با کردی داغون رو معدت پروانه بسه: کیان

. گذاشتم میز روی رو ترشی پیاله و افتادم اشتها از نگاهش و حرف با. بود جدی صداش لحن

 شده نازک دل. نریزه اشکام که گرفتم گاز رو لبم محکم و انداختم پایین رو سرم. کردم بغض

 .بودم

 میزپشت از اَه گفتن با و انداخت میز روی محکم رو دستش توی قاشق. واکنشم دیدن از کیان

 .شد بلند

 :گفت آروم محمد

 .نداشت منظوری که دونیمی -

 .کردم پایین باال آره نشونه به رو سرم

 .نلرزه صدام که کردم رو سعیم تمام شدم بلند

 .بخوابم میرم مخسته -

 به رو خودم دو با میاد باال داره خوردم هرچی کردم حس. بستم رو اتاق در اینکه محضبه

 .آوردم باال رو بودم خورده چی هر و رسوندم شوییدست

 هیچ دیگه. انداختم روش رو خودم و رفتم تخت طرفبه و شستم رو صورتم و دست حالیبی با

 دراز رو دستم. بودند سرازیر چشمام از ناخودآگاه که هاییاشک جز بود نمونده برام انرژی

 صدای با و افتاد پایین تخت دور حریر هایپرده همه که کشیدم رو تخت کنار طناب و کردم

 .کردم گریه راهیم توی و خودم بخت به بلند
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**** 

 .دادم رو محمد به ورود اجازه و انداختم سرم روی رو شال

 .موندی منتظر ببخشید -

 .داد نشون رو آرومش لبخند

 .داره شکر جای خودش دادی ورود اجازه که همین نداره، عیب: محمد

 .محمد -

 .کردم نگاه بهش مظلومیت با و کردم خم کمی رو سرم

 .نکن لوس رو خودت بخشیدمت باشه: محمد

 و دادمی نشون رو خودش داشت عالئمش. نداشتم حوصله و حال اصالً. زدم بهش لبخندی

 ولی نفهمه؛ چیزی کسی تا کنم حبس اتاق توی صبح از رو خودم تا بود شده باعث هم همین

 ببرن؛ بیرون اتاق از رو من خواستنمی و بودن اومده باریه کدومشون هر. نبودن کن ول هابچه

 سرما تابستون وسط توی دارم که انگار کردمی درد هم بدنم همه. نبود خوش حالم اصالً من اما

 شدم مجبور آخرش. ناراحتم دیشب خاطربه کردمی فکر بیچاره. اومد هم کیان حتی. خورممی

 .ندارم ناراحتی ازش اصالً که بخورم قسم

 .اومدم خودم به محمد بلند کمی صدای با

 دختر؟ تو کجایی: محمد

 به و بود شده خم و گذاشته زانوهاش روی رو دستاش. بودیم نشسته هم روبروی مبل روی

 .کردمی نگاهم دقت

 گفتی؟ چیزی تو. شد پرت حواسم لحظهیه ببخش -

 زنی؟نمی حرف باهام دیگه چرا: محمد

 .دادم تکون رو دستام کمی

 آخه؟ بگم چی. ندارم گفتن برای حرفی اینکه برای -

 خوره؟می رو مغزت داره که هرچیزی: محمد

 .کردم ایخنده
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 داری؟ براش ایچاره خوره،می عزیزت دوست داره رو مغزم -

 .گذشت سکوت به ایثانیه چند

 عرشیا با و زنینمی حرف باهام همین برای و کیانوشم طرف من کنیمی فکر تو پس: محمد

 شدی؟ صمیمی

 هم چقدر هر من. هستید هم ساله چندین دوست اون و تو هرحالبه. مطمئنم کنم،نمی فکر -

 بده نجات کیانوش دست از رو من بگم االن من. رسمنمی تو برای کیانوش پای به باشم خوب

 عرشیا با درضمن. من نه مهمه کیانوش برات چون کنی؛نمی نه کنی؟می قبول کن، وگورگم یا

 .رسونهمی شما به رو من خبرهای همه که دونممی اینم و بیشتر نه شماهام مثل هم

 .کردمی گوش حرفام به آرامش با

 که همین. بود فکر بهترین این و کنم عوض رو حرفم مسیر خواستممی رسید، ذهنم به فکری

 :گفتم بزنه حرف خواست محمد

 .بده جواب بهش لطفاً. بپرسم ازت الٔ  سو یه خواممی. محمد کن ول رو اینا -

 .کرد موافقت چشماش کردن بسته و باز با

. معمولی دوستی یه ها،دوستی اون از نه دوستی، دختری یه با سال هایسال تو کن تصور -

 هامیالنی خانواده با هاسال تو. کن تصور اینو اصالً بگم؟ چطوری دارید، خانوادگی وآمدرفت مثالً

 و کنه ازدواج حتی شاید و میشه دیگه یکی عاشق اون ولی هستی؛ لیال عاشق و ارتباطی در

 کنی؟می کارچی میری،می عشقت از داری هم هنوز تو و برگرده و نشه موفق

 .گفت و کرد فکر کمی محمد

 هم شیون بار،یه مرگ معروف قولبه. داشتن دوست این به کنممی اعتراف من خب: محمد

 .میشه مشخص دلم و خودم تکلیف حداقل. باریه

 .کنم پیچیدش کمی خواستممی کردم سکوت کمی هم من

 چی؟ باشه گرفته طالق و کرده ازدواج تو صمیمی دوست با دختره اگه... خب -

 وجودبه مشکالت سری یه هم حتماً و سخته کمیه درسته ببین. کنممی اعتراف هم باز: محمد

 .بگیره آروم روانم و روح که نیست این از ترمهم هیچی ولی میاد؛
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 بهش چی تو مشاوره، برای بیاد و باشه شرایطی همچین توی دختر یه اگه کن برعکس حاال -

 .عاشقتم من فالنی که کنه اعتراف بره دختر یه سخته که دونیمی میگی؟

 .شد ترطوالنی سکوت باراین

 .کنم راهنمایش بهتر بتونم تا بدونم رو بیشتری جزییات باید. بگم قطع طوربه تونمنمی: محمد

 .فهموندممی بهش مستقیم باید. بود پرت مرحله از محمد کالً. دادم تکون رو سرم

 هم خودم ببرم رو تو اومدم من. حیاط تو بریم پاشو شد تموم جوابات الٔ  سو اگه: محمد

 .بپزه برامون بالل منقل توی خواستمی کیان. درمیاد هابچه صدای االن اینجا؛ موندم

 هرچیزی هم اینا باشم دور خوردنیه چی هر از خواستمی دلم من. کشیدم دلم توی اوفی

 امروز درسته. رفتم پایین به محمد همراه و شدم بلند حالیبی با. پختنمی داشتن بود مزهخوش

 .بخوره بهم معدم دوباره سنگین چیز خوردن با ترسیدممی ولی شد؛ بد حالم کمی صبح فقط

 داشتن الناز و لیال کیان،. بیاره برام چایی که گفتم و کردم ریحانه به رو حیاط، به رفتن موقع

 .کردن سکوت ما دیدن با که زدنمی هم سروکله توی

 بابایی برو دستم حرکت با. رسیدیممی خدمت ما ذاشتیدمی. آوردید تشریف عجب چه: کیان

 .کردم نثارش

 .رفتمی ور منتقل با داشت بیرونش هم کیان. نشست کنارم هم محمد. نشستم آالچیق توی

 .ماها از بکش خجالت کمیه. هاایخونه عروس تو مثالً. پررویی خیلی دونیمی پری: کیان

 .زدم نماییدندون لبخند

 .بابا برو -

 .شد همشون خنده باعث حرفم

 .برگشت سرکارش آویزون قیافه با هم کیان

 .کن کمکم بیا محمد: کیان

 .نشستم دیگه من. بکن خودت دیگه، بالله یه کنی کشف اتم خوایمی مگه: محمد

 .شد روبرو محمد و من ژکوند لبخند با که کرد نگاه بهمون مستقیم ایثانیه چند

 .آوردید گیر مظلوم: کیان
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 .زد گونش به ایـوسه*بـ. رفت کنارش به خنده با لیال که کرد نگاهمون آویزون قیافه با

 .کنممی کمکت خودم داداشی، کن ول رو اینا: لیال

 .کنممی کمک منم: الناز

 .داد نشون الناز به رو صورتش دیگه طرف کیان

 .کن ماچ بیا پس: کیان

 .شد سرخ شدتبه الناز هایگونه و شد بلند لیال و محمد من، خنده صدای

 :گفت آویزون لبای با دوباره کیان

 .نکن باشه: کیان

 .شدن بالل مشغول هم اونا و خندیدیم ما دوباره

 .خندوندمی رو محمد و من و ذاشتمی لیال و الناز سرسربه هی کیان

 .چرخیدم محمد طرفبه کمی

 چیه؟ لیال به راجع نظرت -

 افتاده دوهزاریش انگار بعدش ولی کرد؛ نگاه بهم الیٔ  سو اولش. چرخید طرفمبه هم محمد

 و اومد ماشینی صدای لحظه همون. کرد نگاه بهم زدهبهت و شد عوض صورتش حالت باشه

 بیرون ازش آدم نفر سه و ایستاد عمارت جلوی زردرنگی سمند تاکسی بعد ثانیه سه-دو

 ... کودک یه و سالبزرگ دو. اومدند

  

 

 قدم یه هم الناز و لیال. اومد محمد کنار دستش توی بالل یه با کیان. شد بلند کنارم از محمد

 ضربان. نداشتم حسی هیچ پاهام توی. شم بلند جام از نتونستم من ولی ایستادن؛ اونا از دور

 .رفتمی و اومدمی شکمم توی ایلحظه دردهای. بود یافته افزایش شدتبه قلبم

 .رسیدند آالچیق به پدرش کنار در و مادرش دستدردست پسرک
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 خیلی و داشتم رو نگاهی سنگینی حس. ندادن همدیگه به هم سالم حتی نزد، حرفی کسهیچ

 گرفتن ـوش*آغـ در و برداشتن قدم با محمد رو سنگین جو. کیه صاحبش دونستممی خوب

 .ببره بین از کرد سعی کیانوش

 .داداش اومدی خوش: محمد

 در رو کیانوش دستش یه با و گذاشت جلو قدم دستش توی بالل همون با کیان اون از بعد

 .گرفت ـوش*آغـ

 الناز با و گرفت برادرانش ـوش*آغـ در همیشه مثل و رفت کنارش به کیانوش و نرفت جلو لیال

 .دادم رو جوابش نگاهم سردترین با که کرد من به نگاهی. داد دست

 .کرد صاف رو صداش. برگشت پسرش کنار به

 . نیکانه من پسر بینیدمی که رو قهرمان این: کیانوش

 و بپوشونه رو بود درآورده مو کمیه حاال که شدش تراشیده موهای بود کرده سعی کاله یه با

 رو کیانوش به شباهتش شدمی ولی بمونه؛ دور هامیکروب از تا بود زده صورتش به که ماسکی

 .داد تشخیص

 چیزی رسید که من به. افراد تکتک کردن معرفی به آسون کلمات با کرد شروع کیانوش

 هم اصالً اونم، شبیه من گفتنمی اینکه برخالف که داد نشون رو نیوشا دستش با باراین. نگفت

 .بود من از زیباتر خیلی اون. بود کوتاهمون قد وجهمون تنها شاید نبودم

 که رو کیان و محمد.[ نیوشا به کرد رو. ]هستند نیوشا نیکان، مادر هم ایشون: کیانوش

 شناسی؟می

 .کرد ییدٔ  تا سرش دادن تکون با نیوشا

 .کنهمی زندگی ما با که خانوادگیمون دوست هم الناز و هست کیان خواهر لیال: کیانوش

 شدن حاضر تا که کردم اصرار من. شدیم مزاحمتون ببخشید. خوشوقتم دیدارتون از: نیوشا

 .نذاشت کیانوش ولی بریم؛ هتل به خونه

 من به کردن نگاه با نیکان که. شد خم طرفشبه کمی کیانوش. کشید رو کیانوش دست نیکان

 .برداشت قدم طرفمبه. کرد راست رو قدش کیانوش. گفت گوششدم چیز
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 .هستن من عشق و پروانه هم ایشون: کیانوش

 .زد سرم روی ایـوسه*بـ و شد خم

 خودم و باشم خودم. نبینم آدمیزادی هیچ دیگه که برم قدراین. برم و شم بلند تونستممی کاش

 .نشم خرد نشم، تحقیر نشکنم، دیگه تا

 توی که ایبچه. بیفته مبچه برای اتفاقی ترسیدممی گرما، این توی اونم بود شده سرد بدنم

 .باشه من همراه بود قرار زندگیم دوران بدترین

 دور اینجا از رو من شدمی پیدا یکی کاش. بودم شده الل که انگار نداشتم زدن حرف قدرت

 .بکنه

 .رفت کنارم از کیانوش که داد تکون رو سرش کمی و کرد کیانوش به نگاهی محمد

 .کنید استراحت کمیه تا بدم نشون رو اتاقتون بریم بیاید: کیانوش

 پاهاش روی محمد. شدن جمع من دور هابچه. شد سرازیر من از سرد عرق و شدند دور اونا

 .نشست جلوم

 خوبه؟ حالت: محمد

. شد باز زوربه دهنم حتی نیومد، بیرون ازش صدایی هیچ ولی بگم؛ چیزی کردم باز رو دهنم

 .بود شده سردم. لرزیدم. کردمی سکته داشتم شاید

 سردته؟: لیال

 .شده زدهشک احتماالً تو، ببرمش بذار محمد: کیان

 توی حسی هیچ ولی بشم؛ دیده ناتوان حد این تا خواستمنمی برم، خودم تونستممی کاش

 .بستم رو چشمم کیان ـل*بغـ توی. نبود بدنم اعضای

 اومدنمی یادم ولی نه؛ یا بودم خوابیده دونستمنمی. شد باز چشمام زدنشون حرف صدای با

 .رسیدیم اتاق به سریع قدراین چطور

 .تخت روی بذارش: لیال

 آرامش هم بود روحم سوهان هم که صدایی. اومد صداش که گذاشت رو من و شد خم کیان

 .بخشم
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 شده؟ چی: کیانوش

 .بزنیم حرف بیرون بریم: محمد

 .بود نشده گرمم هنوز ولی کشید؛ روم رو لحاف الناز

 بعد. بست بازوم دور رو فشارسنج و زد باال رو آستینم و کشید بیرون لحاف از رو بازوم کیان

 :گفت ثانیه چند

 .بخوابی بتونی که بخشآرام یه و بزنم بهت سرم یه بهتره. هشته فشارت: کیان

*** 

. شد روبرو داد،می نشون رو ربعوشش که دیجیتال ساعت قرمزی با که کردم باز رو چشمام

 تختم توی رو من کیان. نبود یادم هیچی دیشب از اصالً؟ بودم خوابیده کی من بودم منگ کمی

 معدم توی عجیبی گشنگی حس. بود گرفته بدنم عضالت همه. دونمنمی دیگه بقیش و گذاشت

 دمر که کیانوش خواب در صورت با که برگشتم دیگه طرفبه. دادم تکون رو خودم کمی. داشتم

 جام از حرکت و صدا کمترین با و کرد نگاه آرومش صورت به ثانیه چند. شدم روبرو بود خوابیده

 توی. خواستمنمی اینو من و شدمی بد حالم وگرنه خوردممی چیزی یه باید. شدم بلند

 هم به از خوردممی چیزی یه هرکاری قبل صبح سر اگه بود، طورهمین هم قبلیم هایحاملگی

 پرتقال طعم با شکالت یه. کنم پیدا چیزی تا رفتم کیفم طرفبه. کردمی جلوگیری حالم خوردگی

. گذاشتم دهنم توی و نره بیرون صداش تا کردم بازش همونجا و رفتم سرویس طرفبه. بود

 مبادا که پوشیدم رو هاملباس ترس با و خوندم رو نمازم سریع. اومدم بیرون و گرفتم وضو

. بیرون زدم اتاق از و برداشتم رو گوشیم و کیف. بشم روبرو باهاش خواستنمی دلم. بشه بیدار

 ساعت به. بود یکیشون شدن بیدار امکان لحظه هر بخورم چیزی خونه توی تونستمنمی

 .شدنم حاضر این با بودم زده رکود من و بود دقیقه پنجوسی و شش. کردم نگاه گوشیم

 .بود تنها شکر رو خدا که برگشتم طرفشبه. ایستادم ورودی دردم کیان، از اسمم شنیدن با

 روزت؟ و حال این با اونم زودی؟ این به کجا: کیان

 .گذاشت پیشونیم روی رو دستش و رسید کنارم به

 .کردم نگاه بهش متعجب
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 نیست؟ یادت هیچی: کیان

 .گرفتی رو فشارم و تخت توی گذاشتی و اتاق توی بردی رو من که یادمه این فقط. نه-

 نه خوردی قرص نه لجباز هایبچه این عین و کردی تب دیروز نیست، یادت هیچی پس: کیان

 رو کردنت تب بیشتر جلوی خیس حوله با صبح هاینزدیک تا بزنیم بهت سرم و آمپول گذاشتی

 .گرفتیم

 . دادم باال رو ابروهام

 زدم؟ هم حرفی. نیست یادم هیچی -

 صدا رو کیانوش گاهی. گفتیمی رو مرحومت هایبچه اسم گاهی گفتینمی خاصی چیز نه: کیان

 .خوامنمی من که زدیمی داد سراغت اومدیممی آمپول و قرص با وقتی و زدیمی

 .گفت خنده با رو آخرش جمله

 نداری؟ چیزی دردی خوبه؟ حالت االن: کیان

 .همین کنهمی درد عضالتم کمیه و گرسنمه شدتبه. نیست چیزیم خوبم -

 .بخور چیزی یه آشپزخونه برو پس: کیان

 .خورممی شرکت میرم نه -

 نه؟ شی روبرو باهاش خواینمی: کیان

 .دادم تکون طرفین به رو سرم

 .رسونمتمی خودم کن صبر کمیه: کیان

 .میرم خودم کشهمی طول بکشی حاضر تو تا کیان نه-

 .میام ایدقیقه دو: کیان

 .رفت باال طرفبه و

 .مونممی منتظر خونه بیرون میرم من پس-

 .شد دور چشمام جلوی از و گفت ایباشه

**** 
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 بود شنبه روز. برد صبحانه برای زوربه رو من که شد کیان تقصیر خورد،می پیچید داشت معدم

 جلسه دومین داشت عرشیا و نداشتم استراحت برای وقتی هیچ من و وآمدرفت از پر شرکت و

 به رو خودم بلند هایقدم با و کنم تحمل نتونستم دیگه. ذاشتمی سرپشت رو کاریش

 اون با بستم فحش به رو کیان و آرودم باال رو بودم خورده هرچی و رسوندم شوییدست

. خواست اتاقش به رو من عرشیا و خورد زنگ تلفن میزم به رسیدن محضبه. شصبحونه

 .پرسید رو حالم دیدنم با که بود شده افتضاح قیافم احتماالً

 پریده؟ بدجور رنگت خوبی؟: عرشیا

 .نیست چیزی خوبم -

 .نگفت چیزی مهمونش جلوی دیگه ولی نکرد؛ باور اینکه با

 .گذاشت میز روی رو پاکتی

 .خواستیمی که چیزی اینم: عرشیا

 .شدم عرشیا میز روی رنگکرم پاکت خیره ایثانیه چند

 .عرشیا وکیل طرفبه کردم رو

 .کردید من به بزرگی لطف. ممنون خیلی -

 .برم دیگه من اجازتون با. بود موظیفه کنممی خواهش: وکیل

 .شدن خارج اتاق از و دادن دست عرشیا با

 .گذاشتم میز روی دوباره و کردم نگاه رو پاکت محتویات

 .ببیننش خونه تو ترسممی برسه، وقتش تا بمونه خودت پیش میشه -

 که کاری از مطمئنی کردی؟ رو فکرات خوب پروانه ولی دارم؛می نگهش من باشه: عرشیا

 داری؟ که وضعیتی با اونم.[ کرد مکثی] بکنی خوایمی

 .کنممی زندگی خونه یه تو هووم با دارم هه دارم؟ ایدیگه یچاره مگه -

 .داد تکیه من، جلوی میز به

 چقدر که دونیمی ولی نبود؛ درست اصالً کیانوش کار درسته برگشته، نیوشا دونممی: عرشیا

 .داره دوستت
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 وجدانش خاطربه فقط احتماالً اون. نمیده عذابش همه این باشه داشته دوست رو کسی آدم -

 .سرکارم میرم من. داشتنش دوست نه خوادمی رو من

 رو تعادلم نتونستم ولی کردم؛ میز گوشه بند رو دستم شد تار چشمام جلوی برم که برگشتم

 توان اما شنیدم؛می رو کردمی صدام داشت که رو عرشیا صدای. افتادم جاهمون و کنم حفظ

. برگردوندم رو سرم و خوردم جرعه یه. گرفت دهنم جلوی لیوانی. نداشتم رو دادنش جواب

 .کردمی خراب داشت رو حالم

 .گرفت رو بازوم زیر

 .بیمارستان بریم شو بلند: عرشیا

 .زدم حرف زوربه و دادم تکون رو سرم

 .میشم خوب دیگه کمیه نه -

 .کیانوش به زنممی زنگ نیای اگه: عرشیا

 .ببره خودش با رو من دادم اجازه و کردم نگاه بهش خوریدل با

 و گوشیم و گرفت ایشماره و رفت میزم سر خودش و نشوند صندلی روی رو من سالن توی

 .کردم بلندم و گرفت رو بازوم دوباره و برداشت رو کیفم

 .کنم ـلت*بغـ بیای راه تونینمی اگه: عرشیا

 .رفتیم بیرون به آروم هایقدم با و دادم تکون نه نشونه به رو سرم

 و کیانوش برای دیگه زدم حدس راحتی این به من وقتی. کنی پنهونش تونیمی کی تا: عرشیا

 .نداره کاری که بقیه

 هم سرم دومین و بودیم بیمارستانی اورژانش توی شدمی ساعتی یه. کردم نگاهش حالیبی با

 االن و بشم ویزیت زنان متخصص توسط که داشت اصرار عرشیا و بود رسیده خودش نصف به

 .بیاد تا بودیم دکتر منتظر هم

 هرجا نیست، مهم مقصدش. بخر بلیط یه برام و بردار رو اون کیفمه توی بانکیم جدید کارت -

 مشخص که جایی به بتونم تا کنیگم رد یه میشه این هست هم ردیابیم احتمال چون بگیر؛ شد

 .برم کردیم
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 .اومد دکتر که بگه چیزی خواست. شد نگاهم خیره عرشیا

 عرشیا و دادم رو جوابش که پرسید ازم سوال چندتا. بود اومده سونوگرافی دستگاه با دکتر

 .شد دستگاه به نگاهش و ایستاد ما از دورتر قدم چند باشم راحت اینکه برای

 شاغلی؟. ضعیفه خیلی بدنت: دکتر

 .آره -

 سال اینکه به توجه با ضعیفه خیلی رحمت. کنی متوقف مدت یه و کارت مجبوری پس: دکتر

 سرییه اول باید. شرایط این با شدیمی حامله نباید اصالً تو داشتی سخت عمل یه هم پیش

 . کردیمی مصرف تقویتی داروی

 .کرد عرشیا طرفبه رو روش

 نکردید؟ مراجعه دکتر به اقدام قبل چرا: دکتر

 .بده رو جوابش چی که موند وواجهاج عرشیا گرفت خندم

 .دادم رو جوابش خودم

 .مسافرته شوهرم. هستند برادرم ایشون -

 تعریف هم روانت و روح معلومه شواهد از نیست، خوب زیاد جسمیت وضعیت هرحالبه: دکتر

 داری؟ دکتر خودت. نداره آنچنانی

 .نه -

 رو اونا جواب نویسممی هم آزمایش سرییه و بدم تشکیل پرونده برات تا مطبم بیا پس: دکتر

 اگه. بگذره اول ماه سه تا بکنه مطلق استراحت میگم من[ عرشیا به کرد رو دوباره. ]بیار هم

 هم تقویتی داروی سرییه. خطرناکه هم خودش برای این و مونهنمی زنده جنین بکنه فعالیت

 .باشه داشته استراحت که مهمه ولی بکنه؛ بیشتر رو رحم مقاومت که نویسممی

 .زدم حرف زودتر که بگه چیزی خواست عرشیا دکتر رفتن با

 تونممی بهتر رو خودم وضعیت خودم که نیست هم مبچه اولین زنن،می حرف زیاد دکترا -

 لطفاً. هستم خودم مواظب نیست، سنگین شرکت توی هم کارم. افتهنمی اتفاقی. کنم درک
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 نظر تحت و کنم استراحت کامل اونجا برم که کن تهیه زودتر رو بلیط فقط تو. نباش من نگران

 .میشم هم دکتر

 .زدم عرشیا روی به لبخندی ولی ترسیدم؛می خودمم اینکه با

 .رفت بهم ایغرهچشم

 .ریممی بعدش میشه تموم داره هم سِرُم بگیرم رو داروهات میرم. لجبازی خیلی: عرشیا

 .کردمی مبارزه باید نیومده هنوز م،بچه بیچاره گرفت بغضم رفتنش با

 بود درآورده پرستار و بود شده تموم هم سرم. اومد داروها نایلون با عرشیا دقیقه بیست بعد

 .بودم عرشیا منتظر و بودم نشسته تخت روی هم من

 .بیام تونممی خودم گفتم که بگیره رو بازوم خواست

 .برگشت طرفمبه عرشیا نشستیم که ماشین توی

 .شد بد حالت که گفتم و زدم زنگ محمد به: عرشیا

 :گفتم ترسیده

 .چمه ببینن تا کنننمی ولم دیگه االن چرا؟ آخه چی؟-

 .داشتیم نیاز کمکش به گفتممی بهش باید. باش آروم: عرشیا

 چی؟ برای -

 .میشه آروم اعصابت اون کمیه طوریاین روز، چند یه البته خونه، اون نری تو که: عرشیا

 .نفهمیدم هیچی -

 .فرمون روی گذاشت رو آرنجش

 شد بد حالت هم ساعت چند بعد و نبود خوب حالت اومدی که صبح از گفتم محمد به: عرشیا

 وارد بهش استرس که باشه جایی گفت هم دکتر خوردی هم سرم دوتا و بیمارستان رسوندمت

 کیانوش شد قرار و شد باورش راحت خیلی محمد بود بد حالت هم دیروز چون. چیزا این و نشه

 ببرمت گفت هم االن. بره خونه اون از نیوشا تا بمونی محمد خونه بری روز چند کنه راضی رو

. زیاده کارش بیاد تونهنمی االن گفت. خودش خونه ببره اونجا از بیا محمد شب تا خودم خونه

 . کنهنمی قبول کیانوش گفت محمد که من خونه تو بمونی که گفتم منم
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 .من به نگاه یه و کرد گوشی به نگاه یه. زد زنگ عرشیا گوشی

 .کیانوشه: عرشیا

 من نباید وقتاون و زننمی حرف من به راجع. کردم نگاش تعجب با که شد پیاده ماشین از

 .گرفت من طرفبه رو گوشی و کرد باز رو در دقیقه چند بعد. بشنوم

 .بزنه حرف تو با خوادمی کیانوشه،: عرشیا

 .داد رو جوابم لبخند با که رفتم بهش ایغرهچشم

 .دادم سالم آروم و گذاشتم گوشمدم رو گوشی

 .سالم -

 .داد رو جوابم عصبایت از هایرگه با کیانوش

 بده؟ خبر بهم عرشیا نذاشتی چرا خوبه؟ حالت. سالم: کیانوش

 .خوبم -

 .کشید طوالنی نفس که نگفتم چیزی دیگه

 خونه؟ بیای خواینمی چرا: کیانوش

 .نشه بلند گریم صدای که گرفتم گاز رو لبم. شد جاری اشکام ناخودآگاه

 ...خوامنمی -

 .زد مشت جایی به که انگار. اومد ایضربه صدای

 .بینمتمی میام االن منم عرشیا خونه برو باشه: کیانوش

 .شد صدادار گریم دیگه باراین

 .ببینمت خوامنمی -

 .شد بلند اونم صدای

. کنممی آماده رو شخونه دارم مونه؟می روز سه-دو فقط نیوشا جان،پروانه. لعنتی: کیانوش

 .بمونه هتل توی نیکان که بشم راضی نتونستم. کن تحمل روزی دو-یکی

 .کنی تحقیر و بشکنی دوباره رو من که شدی راضی ولی -



 

 

398 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 ماشین و زد حرف ایکلمه چند اونم. دادم عرشیا به رو گوشی و بزنم حرف نذاشت گریه دیگه

 .روند شخونه طرفبه و کرد روشن رو

**** 

 خونه تو گفتمی هم الناز حتی اتاق، تو کرده حبس رو خودش دیدمش وقتی از. نرو کیا: لیال

 .باشه راحت بذار. نبود خوب حالش بودن که عرشیا

 تونستممی من و بود اتاق در به پشتم. آوردم باالتر رو پتو و کردم جمع بیشتر رو پاهام

 .بشن اتاق به کیانوش ورود مانع خواستنمی محمد و لیال که بشنوم رو در پشت صداهای

 .شنیدم رو کیانوش حرصی صدای

 .بزنم حرف باهاش خواممی فقط ندارم کاریش: کیانوش

 .اومد هم کیان صدای باراین

 خوایمی وقتاون و خونه آوردی گرفتی رو سابقت زن دست! حسابی مرد حرفی چه آخه: کیان

 میگم من حاال. کنه باز سابقت زن برای رو نیشش و کنه زندگی باهات خرموخوش بیاد زنت

 .باشه دراومده هم سابقی از معلوم کجا از سابق

 .بودم کرده فکر قضیه این به بارها و بارها خودم. کردم حس رو قلبم فشردگی

 .اومد رو کیانوش عصبی صدای

 صداش. ]مونهمی هم طورهمین و ستپروانه اونم دارم زن یه من. کیان نگو چرت: کیانوش

 از بیشتر من برای و دارم دوسش من کنیدنمی باور شماها چرا فهممنمی من.[ رفت باالتر

 مریض اونم سال چند بعد رو پسرم. بذارید من جای لحظهیه رو خودتون بابا. عزیزه شماها

 تحمل روز سه-دو. بمونه هتل توی وضعش اون با بفرستمش کنم کارچی خواستیدمی دیدم،

 .خودش خونه بره و بشه آماده شخونه که سخته براتون قدراین

 .کرد مداخله محمد که شد بلند صداهاشون لیال و کیان

 راه داری هی بعیده تو از. افتاده که اتفاقاتی به کن فکر کمیه کیانوش. کنید بس هابچه: محمد

 چیزهیچ جریان تو چرا داری دوسش و زنته اون کنیمی ادعا که طوراون اگه. میری اشتباه رو

 رو آپارتمان تا بگی ماها از یکی به تونستیمی بزنه حرف باهات خواستنمی اون گیرم. نیست
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 داری هربار ولی منی؛ عزیز و داداش تو. نیاد وجودبه برخوردها این اصالً که کنیم آماده برات

. ببینش بری تونیمی هم حاال. میشی رد روش از راحت خیلی و کنیمی خرد پات زیر رو پروانه

 .بریم هابچه

 توی کردمی ترمصمم رو من و تلخ چقدر و بود حق محمد حرفای چقدر. شد قطع صداها

. کنم حس تونستممی عطرش اون با رو حضورش. اومد در شدن بسته و باز صدای. تصمیمم

 تخت نشستنش با. نکردم اومدنش بند برای کاریهیچ من و شد زیاد اشکام ریزش شدت

 .نشست سرم روی گرمش دستای. رفت ترپایین کمیه

 !دارم؟ دوستت من کنیدنمی باور کدومتونهیچ چرا: کیانوش

 :گفتم خفه صدای همون با

 .باشید داشته دوستش دارید حق عرشیا و تو خوشگله، -

 حاال اون. نمیشه دارادامه وقتهیچ دیگه و موند هاسال همون توی ما داشتن دوست: کیانوش

 چندوقت این. ندارم غرضی و قصد هیچ من خدابه عزیزدلم. همین پسرمه مادر فقط و فقط

 و کنم فکر وحسابیدرست نتونستم که بودم پسرم با داده دست از سال چند درگیر قدراین

 تا کن صبر دیگه روز سه-دو فقط ببخش؛ رو من. خونه تو آوردمشونمی نباید. کردم اشتباه

 .خودشون خونه تو بفرستمشون بتونم

 آوردیشون؟ چرا -

 نه؟ یا درسته افتاده جونم به که ایخوره ببینم خواستممی

 .شد سخت و سفت صداش

 جبران دومون هر برای رو سال چند این خواممی. باشه خودم پیش مدت یه خواممی: کیانوش

 .کنم

 .شد ثابت سرم روی دستش شدم نگاهش خیره و برگشتم

 داره؟ شناسنامه -

 .بفهمم رو نگاهش عمق تا تونستم من و کردم نگاهم فقط
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 داشتن، دوست فهمممی حاال. باشم داشته دوستت تونممی چطور کنممی تعجب خودم از -

 تونینمی یعنی نداشتی دوست رو من وقتهیچ تو. مزخرف خیلی مزخرفه خیلی عالقه و عشق

 کنه، بازی باهاش قدراین و باشه داشته دوست رو کسی آدم میشه مگه. باشی داشته دوست

 پیش تو خوادنمی دلم حتی و دارم دوستت هم من. بشکنه رو قلبش بارها و بارها و بگه دروغ

 و گرفتار لحظهیه برای حتی خوادنمی دلم و دارم دوستت منم. بقیه پیش برسه چه بشکنی من

 و جسم رو خودم تردیدی هیچ بدون و دارم دوستت منم. باشه غمگین چشمت و باشی گرفته

. هست داشتن دوست بین فرق چقدر بینیمی. باشی حالخوش تو تا کردم تقدیمت رو روحم

 با رو من و برو برو،. باشه بخشـذت*لـ خوردهشکست زن یه دیدن نکنم فکر برو، هم حاال

 .نپاش دلم شکستی روی نمک این از بیشتر و برو. بذار تنها دلم اشتباه

 .نشست سرم روی ایـوسه*بـ دقایقی از بعد و کردم بهش رو پشتم دوباره

 .دارم دوستت منم که کنممی ثابت: کیانوش

 .اومد دوباره منم اشک. شد بسته که اتاق در

*** 

 .اومد شادش سالم صدای و برداشت بوق سومین با

 حتی که بودم بد قدراین روز سه این. دگرگون حالم و بود خسته من صدای اون برخالف

 هابچه دیگه بود گفته من خاطربه هم محمد. بودم خواب حال در فقط و برم شرکت تونستمنمی

 زنگ با روز هر هم کیان و آوردنمی غذا و زدنمی سر بهم روز طول توی لیال و الناز فقط و نیان

 انجام رو آزمایشات و بریم دکتر به دوباره کردمی اصرار عرشیا. پرسیدمی رو من حال زدن

 و داشتم رو تجربش که شکر رو خدا. خوردممی رو الزم داروهای. نکردم قبول که بدیم

 پسر که بودم پرسیده ازش. داره نیاز بهش بدنم و بخورم باید چیزهایی چه دونستممی

 کردم راحت رو خیالم عرشیا که داره؟ درمان به نیاز هم هنوز و نه یا شده خوب حالش کیانوش

 .بده آزمایشات سرییه باریه وقت چند باید فقط و نداره چیزی به نیاز دیگه گفت و

 .اومد خودم به کیان گفتن الوالو صدای با

 ...شرمنده. شد پرت حواسم لحظهیه ببخش آخ -
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 .شد جدی کیان صدای

 خوبه؟ حالت پری؟ شده چیزی -

 داری وقت اگه میشه. خونه برم باید دارم الزم وسایل سرییه من فقط. نباش نگران خوبم -

 .داره شام قرار امشب محمد. بیاری و ببری رو من

 .بیاره برات بگو لیال به میری؟ خودت چرا خونه رفتممی داشتم االن دارم، که رو وقتش: کیان

 .کنه پیدا رو خواممی که چیزهایی تونهنمی لیال. برم خودم باید نه -

 .اومدم منم. پایین بیا و باش حاضر دیگه ربعیه باشه: کیان

 .بود زده رقم برام خدا که سرنوشتی دنبال برم تا شدم حاضر و کردم خداحافظی و تشکر ازش

***** 

 کیانوش

 کردن استراحت با تونستممی رو جسمی خستگی. انداختم مبل روی رو خودم خستگی با

 افتاده زیاد اتفاقات قدراین مدت این. کنم کارچی دونستمنمی رو خستم روح ولی کنم؛ برطرف

 سنگین سر لیالی که حرفایی. کردممی اشتباه داشتم مدام و بود کرده قفل مغزم دیگه که بود

 حقیقتی بود حقیقت حرفاش همه. ریخت هم به بدتر رو من زد، بهم شرکت از برگشتن موقع

 بودم، رسیده بهش هامدت از بعد که پسرم برابر در تونستمنمی اما دونستم؛می هم خودم که

 .دادم تکیه مبل پشتی به رو سرم و بستم رو چشمام. بکنم اعتناییبی

 یعنی. نبودی هوشکم و فهم کج قدراین تو نفهمی، به باشی زده رو خودت نمیشه باورم: لیال

 نجیبی و اصیلی ادعای که زنی کدوم. ببینی رو داره نیوشا که قصدی تونینمی تیزهوش توی

 قولبه هم چقدر هر کنه؟می زندگی داره، هم زن قضا از که سابقش شوهر خونه میاد کنهمی

 رو خودش قدم جا بخواد اینکه مگه میشه، چی خودش غرور پس باشی؛ کرده اصرار تو خودش

 بهانه به بعد کنهمی مخفی ازت سال هفت رو بچه یه. داره اون که دلیلی با اونم کنه محکم

 پری با داری فهمیمی چته؟ تو کیانوش. کنهمی زندگی باهات میاد حاال و میده نشونت بیماری

 کردی خودت درگیر رو اون نبودی مطمئن بهش تعالقه و عشق از وقتی چرا کنی؟می کارچی

 آوردی سرش که بالیی همه این با که خانمه خیلی پری خدابه بیفته؟ روز و حال این به حاال که
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 ازش چون کنی؛می سوءاستفاده خودت به نسبت اون عالقه از داری تو مونده، باهات هنوز

 همیشه ساکت هایآدم باشه، یادت رو این ولی تازونی؛می داری هی کنهنمی ترکت که مطمئنی

 .سوزیمی عمر یه برای که میرن طوری میرن، سروصدابی

 .نشسته کنارم که دیدم رو نیوشا و کردم باز رو چشمام موهام روی حرکتی با

 بودی؟ خواب یا! بودی فکر تو خیلی: نیوشا

 .افتاد موهام روی از دستش که برداشتم مبل از رو متیکه

 کجاست؟ نیکان. نبودم خواب -

 کیانوش؟. چینهمی پازل داره اتاقه،: نیوشا

 .کرد مکث کمی

 شناسنامه درمورد. بذارم فشار تحت هم رو تو خوامنمی نکنی، اشتباه برداشت ببین: نیوشا

 نه؟ یا کردی فکری نیکان برای

 بهش حسی هیچ من. گرفتمی گاز رو لبش و کردمی نگاه بهم مظلومیت با که کردم نگاه بهش

 .فهمیدنمی همه رو این کاش بود پسرم مادر اینکه جز نداشتم

 درخواستی همچین وقتهیچ من که باشه اون رضایت باید مجدد عقد برای دارم زن من -

 شناسنامه کیان برای و کنیم عقد بتونیم تا کنند پیدا راهی یه سپردم وکیلم به کنمنمی ازش

 .بگیری طالق بعد ماه دو-یکی که بدی محضری تعهد باید هم تو ولی بگیرم؛

 نداری؟ اعتماد من به: نیوشا

 .ندارم نه -

 .کرد شزده تعجب صریحم حرف

 این با کردممی فکر کن درکم ولی بود؛ محض اشتباه تو از نیکان کردن قایم دونممی: نیوشا

 .بگیرم ازت رو انتقامم تونممی طریق

 با شدن صیغه با من، با خوابیدن با موقع،همون گرفتی رو انتقامت تو. بودی نگرفته مگه هه، -

 انتقام باید من. گرفتی انتقام تو. لندن توی من کردن بدنام با من، از کردن دزدی با من،

 .نگرفتم پسرم خاطربه که گرفتممی
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 .گذاشت دستم روی رو دستش

 برای رویی دیگه ولی شدم؛ پشیمون هم اول همون از و رفتم اشتباه رو راه من آره: نیوشا

 فکر که مخانواده از خودم پسر کردن پنهون با کشیدم زجر تو اندازه به منم. نداشتم برگشتن

 خاطربه مخانواده و مملکتم از خودم کردن دور با کردم، قبول خوندگیفرزند به اونو کننمی

 فهمیدن با. پسرم برای نذاشتن وقت و کردن کار شب تا صبح با. پسرم نداشتن شناسنامه

 .ببخشونم رو خودم بتونم تا بده من به دیگه فرصت یه. کشیدم زجر تو اندازه به منم مریضیش

 .شدم بلند مبل روی از

 از دارم دوستش هم خیلی و دارم زن من. گردهبرنمی وقتهیچ و رفته دیگه بره که فرصتی-

 .فقط کنممی صرف اون برای رو بعدم به این

 روبروم و آورد پایینش ناز با رو دستم روی تا جاهمون از و گذاشت شونم روی رو دستش

 .ایستاد

 زنی کدوم! خوابیدی باهاش پسرت خاطربه تو. بخشهنمی رو تو دیدم من که زنی اون: نیوشا

 رو راه فقط. داشتم دوستت هم موقعهمون از. دارم دوستت من کنه؟ قبول تونهمی رو این

 رو خوب زندگی یه پسرمون با تونیممی بدی بهم کوچیک فرصت یه فقط اگه. رفتم اشتباهی

 .بمونه تو برای تونهمی اونم ندارم هم پروانه با مشکلی من. باشیم داشته

 حرفی و کشید باال رو خودش و کرد قفل گردنم پشت رو دستش دو هر ثانیه دو-یکی عرض در

 دادم؛ هولش و دادم نشون واکنش معطلی بدون. کرد خفه دهنم توی رو بزنم خواستممی که رو

 .رسید گوشم به پروانه خفه هین وقتی بود شده دیر ولی

 کیان بازوی بند رو چپش دست. نشست شکمش روی رو اومد پایین بود دهنش روی که دستی

 .شنیدم رو آرومش صدای و کرد ما روی شده قفل

 ... !مبچه... کیان: پروانه

 منم و گرفتش فوری کیان. اومدیم در شوک از کیان هم من هم الناز، گفتن خدا یا صدای با

 .رسوند بهش رو خودش هم الناز. دویدم طرفشبه

 پری؟ شده چی: الناز
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 .بود شده درهم درد از قیافش

 ای؟حامله پری: کیان

 .چیکید چشمش از اشک که زد پلک باریه

 رو لیال الناز که شنیدم. رفتم دنبالشون منم. رفت بیرون طرفبه و کرد ـلش*بغـ فوری کیان

 .کرد صدا

 .بود عمارت جلوی ماشینش. رسیدم کیان به

 کجاست؟ سویچ. رونممی من -

 .بیار درش. جیبمه تو: کیان

 هم لیال. بشینن پشت پری و کیان کردم کمک. برداشتم رو سویچ شلوارش جیب از زوربه

 .رسید

 برینش؟می کجا ؟ شده چی: لیال

 .گفتم نشستممی فرمون پشت که طورهمون

 .خودمون بیمارستان ریممی -

 .رفتم بیمارستان طرفبه و گذاشتم گاز روی رو پام

 تصادف یکی با بود مونده کم. شدممی رد ماشینا بین از زوربه ترافیک؛ جاهمه و بود روز آخرای

 .دراومد کیان صدای که کنم

 . بدی کشتنمون به خوایمی برون ترآروم االغ هی: کیان

 .دادم گاز دوباره بهش دادن جواب بدون

 .اومدمی پری آروم ناله صدای گاهی

 بود؟ وقتت چند شنوی؟می رو صدام پری: کیان

 :گفت که اومد کیان صدای. نشنیدم ازش جوابی

 .افتهنمی اتفاقی که شاءاهللان. بشم قربونت نکن گریه: کیان

 .کوبیدم فرمون روی زورم همه با و گذاشتم بوق روی رو دستم
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 کردم باز رو عقب در و شدم پیاده فوری. داشتم نگه بیمارستان ورودی جلوی و رسیدم باالخره

 .رفتم اورژانس طرفبه و گرفتم ـلم*بغـ رو پروانه و

*** 

 دورش تامونپنج هر. اومد بیرون ازش سهرابی و شد باز اتاق در که بود گذشته ساعتی دو در

 .داد تکونی رو سرش. شدیم جمع

 خوادنمی گفته که داغونه روحش وگرنه میگم جسمی نظر از البته. نداره نگرانی جای: سهرابی

 .داره اصرار هم مورد این روی و ببینه رو کدومتون هیچ

 .کرد مکث کمی. بود من به نگاهش

 اگه بودم گفته طورهمین و نداره رو حاملگی برای الزم آمادگی بدنش بودم گفته بهت: سهرابی

 خاطربه رفتهنمی سرکار رو روز چند این گفتمی. باشه داشته مطلق استراحت باید شد حامله

 .کرده بدتر رو حالش که افتاده هاییاتفاق ولی بدش؛ حال

 .کننمی فکر چی به دارن دونستممی و بود طرفمبه نگاها همه

 .سحامله نداشتم خبر -

 :گفت و کرد تعجب

 کردی؟می داشتی ریزیبرنامه چی برای پس نداشتی خبر چطور: سهرابی

 .ندادم بهش جوابی و دادم تکون رو سرم فقط

 .بقیه به کرد رو

 ولی کنم؛ مرخصش فردا تونستممی. نداره مناسبی وضعیت روحی نظر از هرحالبه: سهرابی

 .نرید پیشش و بذارید احترام نظرشبه لطفاً هم شماها. بمون جاهمین بهتره. کمه فشارش

 .گذاشت شونش روی رو دستش و کیان به کرد رو

 .برگردم که بدن خبر بهم افتاد اتفاقی اگه سپرممی ولی خونه؛ میرم دارم من: سهرابی

 .موندی هم تاحاال کردی لطف ممنون خیلی: کیان

 : گفت و کرد نگاه من به
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 درد احتماالً همین برای. بشه پاک و بیاد مونده رحمش توی هرچی که زدیم آمپول بهش -

 .نکنید اذیتش باشه حواستون بهتره. داشت خواهد

 با زوربه و بخوره بهم تعادلم شد باعث که نشست صورتم روی کیان مشت شدنش دور با

 .ایستاد کیان به رو بینمون محمد. کردندمی نگاه بهمون ترسیده دخترا. بایستم دیوار گرفتن

 . نیست جاش و بیمارستانه اینجا. باش آروم کیان: محمد

 :گفت ششده قرمز صورت با کیان

.. گ تو. دارم دوسش دارم دوسش کنهمی ادعا هم هی مرتیکه. باشم آروم جورچه آخه: کیان

 .بهت.. ب که آیداس و نیوشا امثال همون تو لیاقت. داری دوستش خوریمی

 .نذاشت محمد که جلو بیاد خواست گرفته آتیش دوباره ولی کرد؛ مکث کمی

. کرده کارشچی ببین آخه. بشه خنک زن اون دل الاقل تا بزنمش برم بذار محمد: کیان

 ببین ، لندهور این وقتاون و بشه حامله نباید گفت دکتره لعنتی. کرده ریزیبرنامه رو چیزهمه

 .کرده کارشچی

 .داد هلش ترعقب به کمی محمد

 میرم منم بگیری آروم تو اگه. بابا زشته. بیمارستانی این مدیر تو. بیا خودت به کیان: محمد

 .لطفاً کن کنترل رو خودت پروانه، پیش

 .نشست دیوار کنار هایصندلی روی و درآورد رو عینکش. کشید موهاش به دستی کیان

 .برو تو آرومم باشه: کیان

 .طرفم به برگشت. رسید که دردم

 .کنهمی ورم داره گونت روی بذار استیشن از بگیر یخ برو

 .تو رفت و کرد باز رو در

 :کردم زمزمه لبم زیر منم

 .کنهمی ورم که جهنمبه -

 ...توی تو: کیان

 :رفت طرفشبه لیال
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 ...کنممی خواهش کیان -

 .نده ادامه لیال که آورد باال رو دستش

 دست پس نیست؛ اون اسم به اونجا مگه. اصالً کنیمی غلطی چه پروانه خونه توی تو،: کیان

 .خونه اون تو نه دهنش، و لب تو برو خواستی هرجا برو، خونه اون از و بردار رو زنیکه اون

 : گفت تعجب با لیال

 رسیده؟ پری که کردیدمی کارچی داشتید مگه چی؟ -

 .حرفم تو پرید کیان که بگم خواستم

 .بوسیدنمی رو هم داشتن: کیان

 .نشه شنیده هینشون صدای تا گذاشتن دهنشون روی رو دستاشون الناز و لیال

 .شدم عصبی

 .میگی درمیاد دهنت از هرچی نمیگم هیچی هی. دیگه بسه -

 داری؟ گفتن برای حرفی مگه بگی؟ چی خوایمی مثالً: کیان

 .باشیم پروانه فکر به باید االن ما کنیدمی طوراین شماها چرا کنممی خواهش: الناز

 داشته تعهد کسی به من دونیمی خودت. زنیمی رو حرف این بازم و شناسیمی رو من خوبه -

 .باشه طورهمین هم طرفم خواممی که طورهمون ندارم، کاری ایدیگه کس با دیگه باشم

 .دیدید رو صحنه همون فقط هم شما و دادم هلش منم من، رو پرید خودش نیوشا

 و.[ کردم اشاره پری اتاق به دستم با] دارم دوست رو زن اون من. نکنید چه کنید باور چه

 .مونهمی هم طورهمین

 .اومد بیرون به محمد و شد باز اتاق در

 شد؟ چی -

. مونممی هم االن موندم؛ زنده موقع اون اگه دادم دست از بچه نیست اولم بار من: محمد

 خوامنمی. بدم انجام خودم رو کارهام همه تونممی. ندارم کسهیچ دردیهم به هم نیازی

 رو خودم هم رو شما هم. کشممی رو خودم باراین بذارید فشارم تحت اگه ببینم؛ رو کسی

 .زد که حرفایی دقیقا. کنممی راحت
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 :گفت بغض با لیال

 .بکشه درد باید همه این پری چرا آخه خدا آخ -

 .ببینمش میرم خودم -

 .گرفت رو بازوم محمد

 به تو، اشتباه حرف یه با. نیست قوی میده نشون خودش که طوریاون نیست، صالح نه: محمد

 رو خودش اینکه از ترسهنمی باشه اونجا که کسی و پرتگاه لبه تو االن اون کیا. میشه نابود کل

 .پایین کنه پرت

 .فهمیده اشتباه که بگم باید. دوزهمی و برهمی خودش برای االن اون محمد ولی -

 .خواستمی اونو کجاست؟ گوشیش. فردا برای بذار نه االن: محمد

 .دونمنمی من -

 . بیارمش میرم. خونه تو رفتیم وقتی بود مونده ماشین توی کیفش. ماشینه توی: کیان

 .نداره ایفایده موندنمون اینجا. ریممی بعد بهش میدم رو گوشی: محمد

 .باشه داشته نیاز کمکون به شاید داشته، سقط یه اون ولی: الناز

 میرم االنم. هستم خودم داشت، احتیاج چیزی اگه جاهمین شینممی. مونممی جاهمین خودم -

 . شد شگشنه شاید. اتاق تو بذارش بگیرم براش خوراکی کمیه

  

***** 

 نیست؟ که چی یعنی-

 کشیدمشون و رسوندم موهام به رو دستم. بده رو الٔ  سو این جواب نبود کسی و بودم زده داد

 .کنم کارچی باید بیفته یادم و بیفته کار به مغزم بلکه تا

 .رسوند بهم رو خودش بلند هایقدم با کیان

 شده؟ چی چیه: کیان

 .نیست اتاقش توی پروانه کیان نیستش، -

 .کرد استیشن جلوی شده جمع پرستارهای به نگاهی و من به نگاهی کیان
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 .شده چی ببینم بزنه حرف حسابی درست یکی: کیان

 :گفت و اومد جلو قدم یه سرپرستار

 رفتن، وقتی بودن؛ اومده بردنشون برای دکتر آقای. بشن مرخص امروز بود قرار حامدی خانم -

 نگاهی یه خواستیم هم هابخش بقیه از گشتیم رو محوطه و بخش هم ما. نبودن اتاقشون توی

 .نبودند کجا هیچ ولی گفتیم؛ هم نگهبانی به بکنن

 دیدینش؟ کِی بارآخرین: کیان

 رو آنژیویک و کردند رو تزریقشون آخرین که پیش نیم و ساعت یه-ساعت یه تقریباً -

 .درآوردند

 :گفت کیان سکوت، کمی از بعد

 .بزنید زنگ شد خبری اگه.[ سرپرستار به کرد رو. ]من اتاق بریم: کیان

 .زدم اتاقش توی مبل به محکم پام با کیان اتاق به ورود محضبه

 .کنیم کارچی باید ببینم باش آروم: کیان

 .گرفت ایشماره و برداشت رو میز روی تلفن

 .منتظرم. خواممی رو هادوربین خیابون به رو و محوطه پیش ساعت یه فیلم. سالم: کیان

 .نوشت توش چیزی و برداشت رو موبایلش. رفتممی رو اتاق عرض و طول که من به کرد رو

 ببینم کنیم فکر باید. دونهمی خدا کجا حاال رفته، گذاشته معلومه که طوراین. کیا بشین: کیان

 .بزنم خونه به هم زنگ یه بذار. باشه رفته ممکنه کجاها

 و شد زده در. نشد ازشون خبری هیچ و زد زنگ دوستاش بقیه و الناز و لیال به زد زنگ خونه به

 .اومد تو محمد بالفاصله

 .شدم نگران شده؟ چی.[ کرد آشفته من به نگاهی. ]سالم: محمد

 .نیست پروانه: کیان

 .رفته نکنه چی؟ یعنی: محمد

 روی رو تاپلپ کیان. آوردن رو هافیلم انتظامات از که داد تکون دونمنمی معنی به سری کیان

 .نشستیم طرفش دو هم محمد و من و نشست خودش گذاشت هامبل جلوی میز
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 گردیم؟می چی دنبال: محمد

 .بوده کسی با شاید نه؟ یا رفته بیرون بیمارستان از ببینم خواممی: کیان

 خارج بیمارستان از داشت. دیدیمش باالخره که کردیممی نگاه داشتیم که شدمی ربعییه

 . میشه خارج دوربین دید از و کنهمی تایپ گوشیش توی چیزی. نبود کنارش کسهیچ شد،می

 .قبله نیم و ساعت یه برای دقیقاً: کیان

 .کرده ترکت پری زیاد احتمال به ولی کنم؛ خالی رو دلت تو خوامنمی کیانوش: محمد

 .باال رفت صدام

 . گردهبرنمی هم شخانواده پیش شناسمشمی بره نداره رو جایی که اون نه؟ داشتی؟ خبر تو -

 که اتفاقاتی همه به توجه با میگم و زنممی حدس فقط دونم؛نمی هیچی من. باش آروم: محمد

 منم با زد،نمی حرف هم شما با که طورهمون روز سه این توی. نیست انتظار از دور این افتاده

 .زدنمی

 .زدمی حرف یکی با فقط: کیان

 .بود داده باال رو ابروهاش

 ...عرشیا: کیان

 .شدم بلند

 .سراغش میرم -

 .بزنیم آب به گداربی نباید رفته؛ که کرده فکر جاشهمه به مطمئناً رفته، اگه. کن صبر: محمد

 .چیه بینهمی رو ما وقتی عرشیا واکنش ببینیم باید. شرکت به بریم هم با: کیان

 کسی که داد خبر منشی و رفتیم چهار طبقه تا هم با. بودیم عرشیا شرکت جلوی بعد ساعتنیم

 .کنیم صبر دقیقه چند باید اتاقشه؛ توی

 ما دیدن با. اومد بیرون دیگه مرد یه با اتاقش از عرشیا بعدش و اومد وبشیخوش صدای

 .بریم اتاقش به کرد دعوتمون و کرد علیک سالم گرمی به باهامون و کرد تعجب

 .طرفمونبه کرد رو اتاق در شدن بسته با

 .برانگیزهتعجب کمی من شرکت توی تاتونسه افتاده؟ اتفاقی: عرشیا
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 داری؟ خبر پروانه از -

 .رفت باال ابروهاش باراین

 . دیدنش برم خواست ازم خودش یعنی دیدمش، دیروز: عرشیا

 .کرد نگاه من به

 کاغذ یه و میده پس بهم روز یه گفت و خواست نقد پول ازم کمی. نشی عصبی ببین: عرشیا

 .داد بهم

 .آورد بیرون کاغذی کیفش توی از و رفت میزش طرفبه

 .فهمیمی خودت گفت میشه کی وقتش گفتم. وقتش به تا نکنم بازش گفت: عرشیا

 .انداخت نگاهی تامونسه هر به دوباره

 .شده وقتش کنم فکر: عرشیا

. بود احمدی کردم اسم به نگاهی زد زنگ گوشیم که کنم بازش خواستم گرفتم ازش رو کاغذ

 .دادم رو جوابش. داشت پروانه از خبری شاید

 .ببینمت خواممی شرکتی؟ کجایی؟. سالم: احمد

 .رسیمی نگران نظربه شده چیزی. نیستم شرکت نه -

 .کرد سکوت کمی

 وقتش به تا بود خواسته ازم چون نه؟ یا بگم دونمنمی که هست چیزی یه راستش: احمدی

 .نگم بهت چیزی

 :گفتم بیچارگی با

 گفته؟ بهت چی پروانه -

 :گفت تعجب با

 اونه؟ موضوع فهمیدی کجا از: احمدی

 .شده چی بگو فقط کن ولش رو اینا -
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 ازم چیز دوتا رفتم بیمارستان به وقتی. برم پیشش خواست ازم خانم پروانه دیروز: احمدی

 و بکنی امضاش تو که مونده فقط برگردوند خودت اسم به رو خونه سند اینکه اولیش. خواست

 ... دومیش

 بگو -

 .کرد امضا رو مجددت ازدواج نامهرضایت اوم: احمدی

 کردم باز رو دستم توی کاغذ و آوردم پایین رو گوشی

 .شدم روبرو بزرگ کلمه دو با

 « .نگــــــــــــــردید دنبالم»

  

**** 

 کی هر به رو تو کیانوش دارم، رو کی کیان و تو غیر من مگه من، خاطربه خدا، رو تو: لیال

 از تحمل دیگه خودم جون به ندارم، تحمل دیگه خدابه کنم،می خواهش. کن قبول پرستی،می

 تو. گذاشتن تنهامون که هم آقاجون و عزیز. رفتن که مادرامون پدر. ندارم رو کسی دادن دست

 . کن قبول پروانه جون رو تو نذار، تنهام دیگه

 هم رو پوشسیاه محمد و کیان هایچشم ش،گریه هقهق و گذاشت زانوهام روی رو سرش

 :گفتم آروم کرد، دارنم

 .باشه -

**** 

 پروانه

 زمین روی خیابون تو جاهمین خوادمی دلم خدابه. بابا شد فلج پاهام کنه لعنتت خدا. مردم -

 .بشینم

 .خندیدمی بهم داشت و بود کرده باز رو نیشش معمول طبق

 .داریم کار حاالحاالها. نکن مصرف رو انرژیت. هازنیمی غر داری فقط: گالب

 .گفتم ایکشیده نه زاری با
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 .داره محشری هایست اینجا بریم بیا. مغازه این عه: گالب

 .کردم کردم گرد رو چشمام

 دیگه بریم بیا بزنیم مغازه خوایممی مگه. خریدیم زیر لبـاس ست دست ده کدوممون هر -

 .جدّت جون

 .پوشونده کفن صدتا االن اون جدّت، روح گفتیمی باید: گالب

. کشید جذاب و شیک مغازه تا رو من پرش هایدست با که کردم نگاهش فقط پوکر قیافه با

 منم برای داری دوست هرچی گفتم گالب به و نشستم و کردم استفاده فرصت از مغازه توی

 .برگرده شیک ست چند با باز تا رفت خرید، خوره که اونم. بگیر

 زنگ خودم باریه روز چند هم مخانواده به بزنه زنگ بهم نداشتم رو کسی. زد زنگ گوشیم

 .بگیره شکل لبم روی لبخندی تا شد باعث هم همین و کیه دونستممی هم ندیده پس زدم؛می

 .گالب از کردن گالیه با رو احوالپرسیش جواب و دادم خستگی با رو سالمش جواب

 .گفت خنده با

 مگه؟ شده چی: عرشیا

 اون به مغازه این از داریم همش. درآورده رو من پدر صبح از. بشه خواستیمی چی دیگه -

 زده تاول پاهام. برگشیتم دوباره و گذاشتیم ماشین تو رفتیم رو خریدهامون دوبار. ریممی مغازه

 .دیگه

 .گرفت شکل من لب روی هم لبخندی اون خنده از کرد بلندی خنده

 .خدابه عجیبن موجودات هازن این: عرشیا

 این از اونجا مگه میگم. ستالخلقهعجیب عالیجناب دوست این. عجیبه کجام من بابا برو -

 از میایم دوباره دوسال بعد کنیم خرید سالمون دو برای ما میگه. خریممی ریممی نداره چیزا

 .کنه خرید اونجا از بره بذاره رو اینجا آدم نیست حیف. کنیممی خرید جاهمین

 .شد بلند شخنده صدای دوباره

 .شد بلند آرومش صدای دوباره بعد ثانیه چند

 .کنم کاری این از بیشتر نتونستم که سفمٔ  متا چطوری؟ خودت: عرشیا
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 جبران چطور باید دونمنمی. گالب طورهمین و توئم مدیون عمرم آخر تا من. میگی داری چی -

 .کنم

 .کافیه من برای بزنی لبخند تونیمی که همین: عرشیا

 .گرفت نفسی. گرفت شکل لبم روی قدرانی لبخند دیدنمی اینکه با

 نیومده؟ پیش که مشکلی دادید؟ انجام رو کارا همه: عرشیا

 خداحافظی دیروز هم دکترم از. بود گالب و من کاری روز آخرین هم دیروز. اکیه چیزهمه نه -

 .کنیممی خرید چی عین داریم فقط کرده رو کارهاش همه هم گالب. کردم

 چیهمه هم اونجا. بزنید زنگ داشتید الزم چیزی اگه باشید خودتون مواظب. پس خوبه: عرشیا

 .نباش چیزی نگران اکیه

 .ممنونم ازت خیلی -

 .خدانگهدار. شده تنگ برات دلم: عرشیا

 .کرد قطع و نشد من خداحافظی منتظر

 .رفتممی دوباره باید من و بود گذشته ماه چهارده

 .شد نزدیکم غرهچشم با گالب

 .خریدم دومون هر برای پاشو. خدابه تنبلی خیلی: گالب

 بعد بخوریم شام. کنیم جاجابه رو وسایلمون. بخوریم چایی یه. خونه برگردیم بیا جونی گالب -

 .بکپیم بگیریم

 .گفتم زودتر که بگه چیزی خواست

 .شدنم جاگیر محضبه بپزم قیمه برات میدم قول بریم اگه-

 .بود من پختن غذا عاشق و بود افتضاح آشپزیش بگذره؛ پیشنهاد این از نتونست

 .خواممی هم قورمه: گالب

 .کردم موافقت باهاش و گفتم آرومی ایش

 .باشیم نخریده که نمونده هم چیزی دیگه بریم پس خب: گالب

 .زد نماییدندون لبخند
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 .شدم بلند و برداشتم رو خرید هایپاکت

 .دادممی رو پیشنهاد این زودتر باید دیگه پرستیشکم -

 بود قرار گفتینمی هم تو اگه یعنی کردم، قبول نداشتم خریدی دیگه چون جونم؛ نه: گالب

 .این از بهتر چی و افتادم مزهخوش غذای دوتا. خونه برگردیم

 که یکی ـل*بغـ تو رفتم صاف و دادم بهش ایجانانه فحشی یه که انداخت باال برام رو ابروش

 .افتاد دستم از چیزیهمه

 مرد اون. شدم خرید هایپاکت کردن جمع مشغول و کردم خواهیمعذرت چندباری انگلیسی به

 به دیدنش با که کنم تشکر ازش کردم بلند رو سرم داد دستم به و برداشت رو پاکت چند هم

 به گالب که بود گرفته شکل بینمون آوریشُک سکوت« .کوچیکه چقدر دنیا». رسیدم جمله این

 .شکست فارسی

 .خونه ببرمش شدمی کاش. جیگریه عجب المصب: گالب

 .داد رو گالب جواب خودش که. کنم گریه خودم حال به یا بخندم گالب حرف به دونستمنمی

 .کنم همراهیتون حاضرم میل کمال با -

 .بلده فارسی مقابلش طرف اینکه از کرد سنکوپ و شد سفید درجا گالب

**** 

 . بود شده مقهوه گرم فنجون هایلبه بند دستم

 .کردم پیدات سوئیس تو گشتیم،می دنبالت استرالیا تو -

 کنار رو داروهام بودم تونسته تازه بود، خطرناک برام که بود شده بیشتر کمی قلبم ضربان

 .افتادمی جونم به استرس دوباره نباید بذارم

 اینجا که کردمنمی فکرشم اصالً پزشکی، سمینار یه برای بودم اومده. کوچیکه واقعاً دنیا -

 !پروانه؟. ببینمت

 .کنم نگاه مهربونش و آشنا هایچشم به و کردم بلند رو سرم. بدم قورت رو بغضم کردم سعی

 کیان؟ خوبی -
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 ترینبزرگ رفتنت ولی رفتی؛ چرا بپرسم ازت تونمنمی. نبود خوب و دید رو تو میشه مگه: کیان

 .هست و بود اومده پیش اتفاقات همه و سال یه این داغ

 ...الناز محمد، بقیه چطوره؟ لیال -

 .داشت نگه دستش توی طورهمون و خورد رو شقهوه از ایجرعه و داد تکون کمی رو سرش

 دیگه شام میز سر جز. میاد شب سرکار میره صبح شده؛ ربات یه به تبدیل لیال: کیان

 این همه از لیال رو صدمه بیشترین کنممی فکر گاهی. کرده کارش غرق رو خودش. بینمشنمی

 . نزد دم و سوخت. بیشتر کیانوش از حتی دید ماجراها

 .دادم فشارشون هم به بیشتر که اومد زانوهام تو خفیفی لرزش اسمش اومدن با

 از بیرون اکثراً. میاد ما خونه به کمتر نیست، سابق آدم همون شده؛ جورییه هم محمد: کیان

 .شده ترساکت. بینیممی رو همدیگه خونه

 :کردم زمزمه لبم زیر

 .بیاد کنار واقعیت با نتونسته پس -

 گفتی؟ چی: کیان

  هنوز؟ ندادی پیشنهاد بهش کردی کارچی الناز با هیچی، -

 .کردم خوردنش به شروع هم من که خورد شقهوه از کمی دوباره

 .رفت الناز: کیان

 پرید؟ باال ابروهام

 چرا؟ -

 قبول اون ولی دارم؛ حسی چه که گفتم بهش زدم حرف باهاش. نموند دیگه تو از بعد: کیان

 کار خوادمی دلش. کنه قبول مسئولیت تونهنمی نداره رو زندگی یه تشکیل آمادگی گفت. نکرد

 سال ده تا حداقل فکر ازدواج به خوادنمی. برسه خوادمی که چیزی اون به بخونه درس کنه،

 درسش داره و شد قبول هم دانشگاه. نگرفتم رو جلوش دیگه من. بود منطقی حرفاش... آینده

 و موندیم دوست هم با. کنم جور براش شرشته با مرتبط هم کاری تونستم. میده ادامه رو

 .داره خوبی زندگی و کنه پیدا رو خودش تونسته. ارتباطیم در تلفنی و بیینممی رو هم گاهی
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 .گفتم آرومی شکر رو خدا

 بگیری؟ خبر کاری اصل از خواینمی: کیان

 گالب به چشمم. کردم نگاه پاتوقمون و موردعالقم شاپکافی دوروبر به. کردم سکوت کمی

 رو نگاهم و کرد بلند رو سرش. کردمی تایپ چیزی داشت گوشیش با که افتاد دورتر میز چند

 .باشم زود که کرد اشاره و دید

 دلم دوباره مبادا که نگیرم، ازتون خبری هیچ دیگه گرفتم تصمیم کردم رفتن قصد وقتی -

 .بلرزه

 .زنشی هنوز تو کنی؟ فرار تونیمی کی تا: کیان

 .زدم آخرش حرف به لبخندی

 .بشه مانعم تونهنمی دیگه االن الاقل. بگیره رو من جلوی تونهنمی شناسنامه توی اسم یه -

 .نمیگه رو این که سرت روی شال: کیان

 .خندیدم باراین

. بشه گیریامتصمیم و من رفتن مانع تونهنمی دیگه یعنی. نبود کنیمی فکر که اونی منظورم -

 .میشم خالص هم اسم اون شر از جوری یه گرفتم فراش تجدید به تصمیم هروقت مطمئناً

 .دادم رو جوابش لبخند با که رفت بهم ایغرهچشم

 افتاده؟ مدت این اتفاقایی چه داری خبر اصالً: کیان

 .دادم تکون رو سرم

 کنه؟می کارچی خبر؟ چه عرشیا از راستی. نشم خبردار بود این ترجیحم که گفتم -

 .کرد خم میز روی رو خودش کمی و رفت بهم ایغرهچشم باز

 کمکت نقشه این تو عرشیا که کنم باور خوایمی یعنی آیا؟ بینیمی گوش دوتا سرم روی: کیان

 نفرستاده؟ استرالیا به رو تو کنی گم رد برای نکرده؟

 .گفتم خنده با
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 که نفوذی به توجه با دونستمی عقلیکم هر دیگه. نکن خوایمی کن، باور خوایمی خوددانی -

 دنبال بفرستم رو شما اینکه برای من. بگیرید رو من رد تونیدمی راحت خیلی دارید شما

 .بسازم خودم برای زندگی یه تونستم و اینجا اومدم هم بعدش استرالیا رفتم نخودسیاه

 خیلی خانومت رقیه با که دارم رو خبرش. دارم رو گوش دوتا اون من کن فرض تو باشه: کیان

 .شدند جیک تو جیک

 .گفتم ایکشیده نه تعجب با

 ...نامرد ای -

 .شد بلند کیان خنده باراین که بستم رو دهنم زود

 .خودتی عزیزم، خودتی: کیان

 .نگفتم چیزی و راه اون به زدم رو خودم

 تو و افتاد برات که اتفاقی بعد. شد نابود کلمه کامل معنای به. شد نابود رفتنت بعد: کیان

 احترام خواستیمی که چیزی به باشی راحت اینکه برای هم ما بزنی حرف باهامون نخواستی

 براش و اونجا بردشون کیانوش ولی نبود؛ حاضر نیوشا خونه اینکه با فرداش. گذاشتیم

 رو کیا خیلی نبود کن ول نیوشا ولی بیشتر؛ نه پسرشه مادر فقط و فقط که کشید نشونوخط

 نکنه قبول اگه کردمی تهدیدش و کنن درست شناسنامه نیکان برای بود گذاشته فشار تحت

 یه نبود؛ رسمی زمان اون هم موقتش عقد. برهمی خودش با هم رو نیکان و میره ذارهمی دوباره

 هم اگر و نداشت مدرکی هیچ کیانوش. بود خونده رو صیغه لندن توی آشناهای از نفر

 رو اینا همه نیوشا و داره غیرمشروع بچه یه که شدمی بد خودش برای کنه شکایت خواستمی

 واقعاً کیانوش برای تو، رفتن بعدش و بیمارستان توی روز چند اون. تازوندمی که دونستمی

 .عشقش طرف یه از و بود پسرش طرف یه از. بود جهنم

 .گرفت شکل لبم رو پوزخندی عشق کلمه شنیدن با

 کیانوش دیدیم بعدش ولی رو؛ عشق این کردیمنمی باور هم ما تو رفتن قبل تا داری، حق: کیان

 .سوختمی و زدمی پرپر چطور
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 سندی رسمی هم نیوشا شد قرار البته کنه عقدش شد قرار ببنده رو نیوشا دهن اینکه برای کیا

 .نیاره در دَبه و بگیره طالق دوماه بعد که کنه امضا رو

 و من هم چقدر هر خورد، ـروب*مشـ خرخره تا کیانوش قبلش شب یادمه کامل رو روز اون

 پا از داشت تو از نگرفتن خبر. بود بد العادهفوق حالش. نشد بشیم مانع خواستیممی محمد

 من. محضر بعدش و نیکان و نیوشا دنبال بره تا شد حاضر شدید سردرد با صبح. آوردمی درش

 .بریم شاهد عنوانبه شد قرار هم محمد و

 . خورد بود میز روی لیوان توی که آبی از و کرد سکوت کمی

 چپ ماشین. افتاد اتفاق ثانیه چند توی. بودیم سرشونپشت ماشین توی محمد و من: کیان

 .ایستاد شده مچاله آخرش و کرد برخورد دیگه ماشین چندتا با و... و زد معلق دور چند. کرد

 ول رو آب لیوان که شد متوجه هم کیان. شد بیشتر دستام لرزش شد، سیخ تنم موهای تمام

 .گرفت دستاش توی رو من دستای و کرد

 شده فلج که پاهایی با. موند زنده اما بمونه؛ زنده کردیمنمی فکر. بد خیلی بود بد خیلی: کیان

 .نموندن زنده نیکان و نیوشا. موند زنده بود

 .کرد پاک دستش با رو نمناک هایچشم و درآورد رو عینکش و کرد جدا رو دستش یه

 :گفتم آروم صدای با. این از بهتر چی و بود زنده. بودم مونده طورهمون اما من

 چطور؟ حالش... حاال -

 .گرفت رو دستم دوباره

. بقیه چه من، چه نکنیم، فکر بهت که نشد روزی ایوخوردهسال یه این توی پروانه: کیان

 مقصر. دونستمی مقصر رو خودش. شد مرده یه ولی نَمُرد؛ کیانوش. زبونمونی ورد همیشه

 عزیز. کردنمی قبول ولی ایستاد؛می پاش دوتا روی دوباره تا شدمی جراحی عمل باید. چیزهمه

 ولی اومدند؛ امین و ارس آرام،. اومد جونزری. نشدن موفق کردند اصرار چقدر هر آقاجون و

 این همه توی و دیدمی کابوس مدام. کردنمی گوش کدوممون هیچ حرف به بود فایدهبی

 عمل دیگه ماه یه تا اگه بود کرده اعالم دکتر. گذشت دوماهی. زدمی صدا رو تو اسم هاخواب
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. ایستاد قلبش و کنه تحمل نتونست آقاجون. بره راه تونهنمی وقتهیچ و نداره فایده دیگه نشه

 .نشد بلند دیگه و خوابید شب یه هم عزیز که بود گذشته آقاجون رفتن از روز ده

 . شدند سرازیر چشمام از و کردند پیدا رو خودشون راه اشکام

 هم مامانم و بابا رفتن روزهای از حتی روزها اون نداشتم رو چیزهیچ تحمل واقعاً دیگه: کیان

 تهدید اون و عمل اتاق توی برمتمی زوربه بشی عمل باید گفتم کردم، فریاد و داد. بود بدتر

. بود فایدهبی زد حرف باهاش چقدر هر محمد. نذاریم راحتش اگه کشهمی رو خودش که کرد

 افته؛می پا از اون کردیممی فکر که شد شکسته قدری به ماه چند اون توی نازنینم لیالی... لیال

 یه. داشت نگه رو کیانوش. داشت نگه رو شرکت. داشت نگه رو ما. داشت نگه رو خودش ولی

 به داد قسمش چیز،همه به داد قسمش زد، زجه کرد، گریه. زد زانو کیانوش ویلچر جلوی روز

 . بشه عمل که کرد راضی رو کیانوش و تو جون

 خیسش صورت دوستش هر با کیان و نشه بلند مگریه صدای که گذاشتم دهنم جلوی رو دستم

 .نیاد کردم اشاره که بیاد طرفمبه و شه بلند خواست که دیدم رو گالب. کرد پاک رو

 لنگیدمی خیلی اوایلش. بره راه تونست سنگین هایفیزیوتراپی با ماه چند بعد و شد عمل: کیان

 راه داره پاهاش روی و کنار گذاشته رو عصا میشه ماهی یه تقریباً. بره راه عصا با بود مجبور و

 .گردهمی دنبالت استرالیا تو داره هنوز همچنان و کرده کارش غرق لیال همراه رو خودش و میره

 .کردم خشک رو صورتم کاغذیدستمال با

 .کردی پیدا رو من بگی بهش خوایمی -

 .شد نگاهم خیره ثانیه چند

 گفتی؟نمی بودی خودت: کیان

 .دادم تکون رو سرم فقط

 ما از دور. بشه راحت خیالش و ببینه رو تو بتونه بذار. برگرد فقط نیا ما پیش. برگرد: کیان

 .باش ولی کن؛ زندگی

 .گفت تندی با و اومد میز سر گالب

 .شده دیرمون پری بریم باید: گالب
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 .گفتم آرومی وباشه دادم تکون براش رو سرم

 اینجایی؟ کی تا -

 ولی نمیدی؛ بخوام خونه آدرس و تلفن شماره ازت اگه دونممی. گردمبرمی فرداپس: کیان

 .بشی راضی تو تا نمیگم چیزی کسی به فعالً من. ببینم رو همدیگه بازم فردا میشه

 :گفت عصبانیت با گالب

.[ برگشت من طرف به] کشیدند؟ چی اینجا ایشون دونیدمی اصالً شما بشه؟ راضی چی به -

 رسیدی؟ اینجا به تا کشیدی چی گفتی بهش

 .باش همینجا یک ساعت فردا. باش آروم جانگالب -

 .عصبی گالب به کرد رو. زد آرومی لبخند کرد بسته و باز رو چشماش

 .کنم قبولش میل کمال با حاضرم و نکردم فراموش رو پیشنهادتون هنوز من: کیان

 و کردم خداحافظی ازش و دادم قورت رو مخنده. رفت بیرون طرفبه فوری و شد قرمز گالب

 . کنم عملی رو بود سرم توی که فکری تا رفتم پیشخوان طرفبه

  

*** 

 کنی؟می فکر چی به: گالب

 !شدی؟ بیدار -

 .دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم

 .هیچی و چیهمه به دونمنمی -

 میای؟ خسته نظربه:  گالب

 راستش مخانواده به تونمنمی اینکه از. شدم خسته کنم مخفی رو خودم باید اینکه از. اوهوم -

 کردن زندگی از. شدم خسته ندارم زندگی برای ثابت جای یه اینکه از. شدم خسته بگم رو

 .شدم خسته جوریاین

 رو تو من بگی جلوش بری تونیمی خودته، انتخاب این. نکن زندگی جوراین خب: گالب

 .خوایمی رو اون تو اینه موضوع ولی کنی؛ خالص رو خودت و خوامنمی
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 .کردم بسته و باز رو چشمام

 .نه بگی لرزهمی براش دلت که کسی به سخته خیلی سخته، گالب اوف -

 خیلی نداشتم کسی به رو حسی همچین حاال تا من چون شاید بهت، بگم چی دونمنمی: گالب

 به کمی. ]کنی کوچیک رو غرورت و خودت نباید ولی بزنم؛ حرف درموردش تونممی راحت

 شدم؛می شاکی خودم از و اومدمی بدم بودم کسی دین زیر اینکه از همیشه.[ گذشت سکوت

 هیچ سال چند این توی عرشیا که کردم شکر رو خدا هزاربار دیدم رو تو وقتی از ولی

 و نگرفته تعلق من به بورسیه دادن خبر بهم که بود پیش سال هفت. نکرده ازم ایسوءاستفاده

 یکی دادن خبر بهم بعد روز چند وقتی ولی رفت؛ فنا باد به وکارکسبی من آرزوهای همه

 داره که خوادمی ازم چیزی حتماً گفتم خودم پیش بخونم، برم که کرده تقبل رو هامهزینه

 وفامیلفک هیچ و داده دست از رو مادرش و پدر که تنها دختر یه من. کنهمی خیرات

 چند دوباره که نکردم قبول اولش. کنه کمکم خدا رضای راه در میاد کی نداره، وحسابیدرست

 درسم آب اونور نمیرم دارم که درخشانی کارنامه این با چرا گفت و زد زنگ بهم یکی بعد روز

 کنم اعتماد بهت تونمنمی گفتم بهش دونی،می که خودت تیز، و تند زبونم که منم. بدم ادامه رو

 دارم کوچیک خونه یه که گفتم بهش حتی. کنم اعتماد بهش که کرد رو تالشش همه اون و

 نمیده رو اونجا خرج کفاف و کمه پولم چون داد پیشنهاد که برم اون پول با و بفروشم تونممی

 بود برخورده بهم اولش راستش. بخونم درس اون کمک با من و کنه گذاریسرمایه خودش

 اصالً دیدم ماه چند بعد ولی داره؛ گیروگوری یه هم عرشیا و گیرممی صدقه دارم کردممی حس

 ارتباطیم؛ در هم با دور راه از فقط و نیومده هم دیدنم برای خودش حتی و نیست طوریاین

 چقدر که میارم ایمان این به بینم،می رو تو که حاال. کنم اعتماد بهش کمکم تونستم

. نیومد در آب از توزرد شد پناهم و پشت که کسی و نیفتادم عوضی آدم یه گیر که شانسمخوش

 اتفاقی شناختم،نمی رو تو اصالً من گفت کنی؟ کمکم خواستی که شد چی پرسیدم ازش باریه

 منم داشتی؛ رو استعدادش و نشدی بورسیه تو شد حیف گفتنمی که شنیدم داشنگاه توی

 .عرشیام مدیون عمرم آخر تا. کنم کمکت تا شدم کنکجاو

 .بودم وضعیتی چه تو االن کرد؛نمی کمکم و نبودش اگه دونمنمی... منم -
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 کار؟چی تنها و تک اونجا میری آخه. بمون خودم پیش و پایین بیا شیطون خر از: گالب

 و خودش به بتونم دیدمش وقتی خواممی. ندارم رو باهاش رویارویی آمادگی هنوز نمیشه نه -

 .بگم نه نگاهش

 .زدم ایخسته لبخند که رفت بهم ایغرهچشم

 منتظرته؟ هنوز کنیمی فکر: گالب

 .شد باز نیشش و داد باال رو ابروهاش

 .گرفت خندم هم منم

 .گذاشتم قال رو کیان که دارم رو این وجدانعذاب عمرم آخر تا کنم فکر نخند -

 حاال. شد خنک دلم کردی خوب گرم دمت ولی باشی؛ بلد کارااین از هم تو کردمنمی فکر: گالب

 .برسی تو که کافه تو بشینه هی

 هر گفتم جورج به. نمیام وقتهیچ من. نمونه منتظرم و سفمٔ  متا که نوشتم براش کاغذ یه نه -

 .دادی سوتی بدجور هم تو ولی رفتیم؛ کجا ما که نگه درضمن و بده بهش اومدش وقتی

 .گذاشت صورتش روی رو دستش گالب. بگیرم رو صدادارم خنده جلوی کردم سعی

 کنهمی فکر حاال وایوای. بلده رو زبونم و ایرانیه آقا دونستممی کجا از من آخه نگو، وای: گالب

 . امکارهاون من

 رو ندهاشونـمرب*کـ خواستمی مسافرها از که اومد کاپیتان صدای که خندیدم بهش دوباره

 .باشند فرود آماده و ببندند

 در و برگشتم گالب طرفبه. دادیم جا راننده کمک به عقب صندوق توی رو هامچمدون

 .گرفتم ـوشش*آغـ

 پیش بیا تونینمی دیدی اگه نیست؛ خودت از ترمهم چیزهیچ. باش خودت مواظب خیلی: گالب

 .خودم

 دانشگاه استاد خوایمی ناسالمتی کن شیطونی هم کمتر. باش خودت مواظب هم تو. باشه -

 .بیرون کنن پرتت روز دو سر نکن کاری. بشی

 .خندیدم کردم که شوخی به دومون هر
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 .گرفتم رو دستش

 رو من هاماذیت خاطربه. بیارم دووم تونستمنمی من نبودی تو اگه. ممنونم چیزهمه خاطربه -

 .شده تنگ اونم برای دلم بیاید عرشیا با. دیدنم به بیا زود. ببخش

 رو کارم باید منم و درسه فصل. بیام بتونم زودیا این به نکنم فکر ولی کنم؛می رو سعم: گالب

 پیدا راهی یه نخور غصه ولی کنن؛ پیدا رو تو مبادا که نمیاد ترسو که هم عرشیا این. کنم شروع

 .ببینمت بیام بتونم که کنممی

 راه به جدیدمون راه در کدوم هر و شدیم جدا هایماشین سوار و کردیم خداحافظی هم از

 .افتادیم

*** 

 کیانوش

 رو فرصتی همچین نمیشه باورم کیان،« .نمیام وقتهیچ من نمون، منتظرم سفم،ٔ  متا»! همین -

 .باشی داده دست از

 .نشست لیال کنار من اتاق مبل روی و کشید صورتش و سر به دست

 .بکنم چیزیش به وادار زوربه تونستمنمی. کنم کارچی خواستیمی: کیان

 .دادیمی خبر من به موقع همون یا کردیمی تعقیبش باید -

. کرد معرفتیبی اون ولی نکردم؛ تعقیبش که کنم جلب رو اعتمادش خواستم سرم خیر: کیان

 .نشستم منتظرش اونجا ساعت چند تا داد دستم به رو کاغذ کافه، صاحب اینکه بعد حتی

 .کنی شک بهش که نزد حرفی یا نگفت چیزی زدی حرف باهاش وقتی: لیال

. کردم تعریف بود افتاده که اتفاقاتی و خودمون از من نگفت چیزی اون حقیقت در هیچی، نه -

 .داشته سختی زندگی و برداریم سرش از دست که توپید بدجور دوستش سر آخر

 :کردم زمزمه آروم

 .رفته هم باز و فهمیده رو چیزهمه پس -

 با و کرد ـوسی*روبـ باهاش و رفت کیان طرفبه. اومد محمد و خورد اتاق بازنیمه در به ایتقه

 .داد دست هم لیال و من
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 .دنبالت اومدممی گفتیمی رسیدی؟ کی: محمد

 .نشست نفرهتک مبل روی کیان و لیال روبروی

 .شممی بازجویی موقع اون از دارم و رسیدم میشه ساعتی یه: کیان

 : گفت تعجب با محمد

 کردی؟ کارچی مگه! بازجویی -

 :گفت لیال باراین

 !دیده رو پروانه اونجا -

 .غلتوند هممون روی رو متعجبش نگاه محمد

 خب؟: محمد

 بود من به خطاب حرفش

 .رفته دوباره و گذاشته قالش. هیچی -

 چی؟ یعنی: محمد

 کافه یه توی نشستیم. دیدمش برن هایخیابون از یکی تو تصادفی خیلی قبل روز سه-دو: کیان

 کمیه رفتم که فردا. ببینم رو هم باز فردا که گذاشتیم قرار. زدم حرف باهاش ساعتی چند و

 وقتهیچ نمون، منتظرم بود نوشته توش که داد دستم کاغذ یه کافه صاحب که بودم نشسته

 .نمیام

 ولی دونه؛می چیزهایی یه کردم حس پرسیدم که ازش شناختشون؛می کافه صاحب اینکه مثل

 آدرس تونستم فقط بود قرص دهنش اما دادم؛ هم پول پیشنهاد بهش حتی نگفت هیچی

 گفتن فقط کردم، وجوپرس کمیه اونجا رفتم. بگیرم ازش رو کردمی کار توش که فروشیکتاب

 فرانسه به رفتن. بگیرم اطالعات فرودگاه از تونستم دوستام از یکی کمک با. رفتن شهر این از

 .دونمنمی هیچی دیگه و

 بندی؟می جمع چرا: محمد

 .بوده اون با احتماالً. گالب نام به بود کنارش نفر یه:  کیان

 .نیست جور وسط این چیزهایی یه فرانسه؟ چرا حاال: محمد



 

 

426 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 ساعت چند عرض توی چطور دیدنش از بعد و اونجاست کیان دونستنمی که پری دقیقاً،: لیال

 دیگه؟ کشور یه میره و کنهمی جمع رو ماهش چند این زندگی همه

 یه ولی نداشته؛ کیان دیدن به ربطی و داشته رو سفر این نقشه قبل از اون اینکه یعنی: محمد

 !داشته؟ مشکلی یعنی رفته کشور اون از چرا اینکه هست هم دیگه موضوع

 .کردند سکوت همشون

 .کردم نگاه دوباره رو دستم توی کاغذ

 .شده تموم ویزاش -

 .دادم تکیه میزم به و شدم بلند جام از. اومد من روی همشون نگاه

 طوالنی ویزای این تونسته که داشته قوی پارتی مطمئناً. رفته ایران از ماه چهارده تقریباً پری -

 .برگرده شده مجبور بگیره دائمی اقامت نتونسته چون و بگیره براش رو مدت

 !فرانسه؟ به رفته اونکه ولی: لیال

 .ایران بیاد بتونه تا فرانسه از رفته نبوده ایران به مستقیم پرواز سادس، خیلی -

 .بمونه هم دیگه کشور یه تو مدت یه بره تونهمی ایران؛ باشه برگشته اکه البته: محمد

 و نه یا داشتیم فرانسه از پروازی که بفهمم تونممی اینجا از. کمه احتمالش ولی ممکنه؛ آره-

 نه؟ یا ایران به برگشته طورهمین

 .بود من به مستقیم نگاهش و شکستش محمد که شد سکوت دوباره

 سراغت؟ بیاد خودش تا بمونیم منتظر باید کنینمی فکر چی؟ کردی پیداش اینکه بعد: محمد

 .گردهبرمی بیاد کنار خودش با بتونه اگه شناسیممی که ایپروانه اون

 .ببینمش خواممی فقط من -

 .برگشت کیان طرفبه و داد تکون سری محمد

 بود؟ چطور حالش بگو خب: محمد

. بگم بهش چی قراره ببینمش دوباره اگه که کردم فکر این به. نکردم گوش حرفاشون به دیگه

 !زدن؟ برای داشتم حرفی اصالً

**** 



 

 

427 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 چقدر من و نداشت هم پدر اسم حتی. شد پیدا اسمش تا کردم پاک رو سنگ روی هایبرف

 ذهنم تو زیاد روزها اون. ننوشتن رو من اسم چرا که کردم دعوا کیان با موضوع این خاطربه

 که گفتن بهم روز، چند از بعد اونم دراومدم بیهوشی از اینکه از بعد یادمه رو این فقط نیستن،

 شده نوشته پدر اسم جای به و شده انجام هم دفن و کف مراسم حتی و افتاده اتفاهایی چه

 .نیوشا فرزندخونده

 از عزیزم نیکان و بودم خبربی وجودش از سال چندین که من. مونممی خدا حکمت توی گاهی

 و عجیبه خیلی. میده دست از رو جونش تصادف یه سر و بود اومده بیرون مهلک بیماری یه

 و میشن مادرهاشون و پدرها نادرست رفتار قربانی هابچه رسممی نتیجه این به مواقع خیلی

 به ناراحتی موقع که هست حرفایی اینا همه ولی کنه؛می استفاده اونا از ما تنبیه خاطربه خدا

 چشمم جلوی از چیزی یه فقط روزها این همه. بوده این خدا قسمت میگم بعدش و میاد ذهنم

 که کردممی درکش وجودم تمام با و بود چشمم جلوی مدام که بود اون پروانه،. نرفت دور

 متمایل چپم سمتبه کمی و دادم بیرون رو نفسم. کشیده چی عزیزهاش دادن دست از موقع

 و شدم بلند و کشیدم نیکان عکس روی دوباره رو دستم. خوندم نیوشا برای ایفاتحه و شدم

 .افتادم براه مونخانوادگی مقبره طرفبه

**** 

 چشمم روی از رو عینکم. کشیدیم تاپلپ از چشم لیال هم و من هم کیان سروصدای با

 محمد با و کشیدم چشمام روی کمی دستم با. چهرم از عضوی بود شده تازگی به که برداشتم

 .دادم دست کیان و

 آوردید؟ تشریف دادید افتخار شما محمدخان، عجب چه -

 نیستم؟ آویزونتون دیگه بده مگه خب، چیه: محمد

 .زد بهش ایکلهپس کیان

 .باش راحت پس نیستیم؛ ناراحت تو بودن آویزون از کدومهیچ ما: کیان

 .گفت کنایه با انداختمی شدیگه پای روی رو پاش که طورهمون لیال

 وقت؟ گذروندن برای کردن پیدا رو دیگه جای شاید: لیال
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 .انداخت باال ابرویی محمد

 .فهمیدیمی که بودی نفر اولین خودت مطمئناً کردممی پیدا دیگه جای اگه: محمد

 خبر ازش من که بود چیزی یه. رفت باال باراین من ابروها که شد خیره محمد به ثانیه چند لیال

 .نداشتم

 .جاده دل به بزنیم خوایممی کنید جمع رو باروبندیلتون پاشید: کیان

 سالمتی؟به کجا -

 .شمال ریممی روزی چند: کیان

 .آورد باال رو دستش کیان که بگه چیزی خواست لیال

 از حتی شدم، خسته دوتاتون هر دست از. نیارید هم ایبهونه هیچ. ندارید مخالفت حق: کیان

 رو وسایلتون آدم بچه عین.[ داد تکون رو سرش خنده با که کرد محمد به اشاره. ]این دست

 عصر جمعه تا. رسمیه تعطیله سچهارشنبه که هم فردا. افتیممی راه دیگه ساعت یه تا بردارید

 .بیاید در دپرسی این از بشید آدم بلکه. گردیمبرمی بعد مونیممی جاهمون

 .بود من به چشمش که کردم لیال به نگاهی

 .نیست مخالفتی هیچ جای کنم فکر: لیال

 .بستم رو تاپلپ در و گذاشتم پاهام روی رو دستم

 .کن حاضر رو وسایلت برو شو بلند. کرده قاتی بدجور خانکیان دیگه، نه -

 .رفت باال طرفبه هم خودش و رفت بهم ایغرهچشم کیان

 .محمد به کردم رو

 شدی؟ پیدا کم قدراین چرا واقعاُ -

 نیست، روحت و هست اینجا جسمت که تو مقابل در ولی شده؛ کم حضورم من شاید: محمد

 .نیست چیزی من نبود

 هست؟ چی تو دلیل. دارم دلیل من -

 .کرد سکوت

 .باشی داشته حضور خواینمی که هست چیزی پس -
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 مشکل. نداره شماها با مـطه*رابـ و شماها به ربطی اصالً موضوع این. داداش خیالبی: محمد

 مکانش؟ و جا از بفهمی چیزی نتونستی خبر؟ چه تو. شماها نه خودمم

 .دادم تکون رو سرم

 خوب کارش کرده استتارش کی هر. بفهمم تونمنمی رو کجا ولی ایرانه؛ تو مطمئنم تقریباً. نه -

 مشکوکی کار هیچ سال دو به نزدیک این تو اونم، ولی بود؛ عرشیا به شکّمون که ما. بوده

 .کنم شک بهش که نرفته هم مسافرت یه حتی نکرده،

 و لیال نگران خیلی. میشه پیدا شسروکله کیان االن شو؛ حاضر برو پاشو. درسته آره: محمد

 .بیاید راه دلش با روز چند این تو کمیه توئه؛

 .افتادم راه اتاقم طرفبه منم و گذاشتم هم روی پلکی

*** 

 .گردیمبرمی زود بیرون میرم سر یه محمد با من داداش کیا: کیان

 .گذاشتن مات طورهمون رو لیال و من و رفتن بیرون ویال در از سریع خیلی

 خیر. بودن بیرون یا زدن حرف گوشی با یا رو امروز و دیروز تمام. مشکوکن خیلی دوتا این: لیال

 .بشه عوض هوامونوحال تا آوردند رو ما هم سرشون

 . شدم بلند زود بودم؛ فهمیده رو رو اینا همه منم

 .نگو بهشون چیزی اومدن من از زودتر اگه.. کننمی کارچی دارند ببینم دنبالشون میرم من -

 اصرار به. گرفتم رو پرایدش سویچ ازش. رفتم بود ویال گوشه که سرایدار خونه طرفبه فوری

 فقط بودیم ما که جایی خوشبختانه. بود خودش دست اونم که بودیم اومده ماشین یه با کیان

 .رفتم دنبالشون و دادم فشار رو گاز پدال. بود ترراحت کیان ماشین کردن پیدا و بود جاده یه

 نگه ازشون ماشین چند فاصله با. داشتن نگه مسکونی مجتمع یه جلوی دقیقه بیست حدود بعد

 یه گوشیش روی از مرد. زدن حرف بود اونجا که مردی یه با و شدند پیاده دوشون هر. داشتم

 کردنمی کارچی داشتن اینا. کرد آخر طبقه و ساختمون به اشاره و داد نشون بهشون چیزهایی

 .بود ذهنم توی چیزی یه فقط پنهونی؟ اونم
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 نگاهم تعجب با و دید رو من کیان از زودتر محمد. رفتم طرفشونبه و شدم پیاده ماشین از

 .رسید من به که کرد دنبال رو محمد نگاه کیان. کرد

 کنی؟می کارچی اینجا تو: کیان

 .پیچید هم تو ابروهام

 .مطلباصل سر برو زود فقط چیه؟ موضوع -

 .کردند ردوبدل بینشون نگاهی

 میاد داره عرشیا که فهمیده اتفاقی کیان پیش روز چند. دونیمنمی خاصی چیز هم ما: محمد

 هنوز اما نه؛ یا درسته حدسمون ببینم بیایم دنبالش ماهم شد قرار و کرد شک بهش و شمال

 دیده فقط که بگه بهمون رو وآمدهاشرفت تا بودیم گذاشته هم رو آقا این. نیست معلوم هیچی

 .نیست مشخص عکسا رو از خانم قیافه ولی میره؛ میاد مخان یه با

 هستن؟ طبقه کدوم -

 .باشه اشتباهی چیز همه شاید. سراغشون بریم نیست درست کیانوش: محمد

 .نگفتید هیچی بهم که دارم کار هم شما با درضمن ن؟طبقه کدوم بگید فقط نیست مهم برام -

 .باال زنهمی فشارت باز حاال، باش آروم: کیان

 شد بلند کمی صدام

 هستند؟ طبقه کدوم بگید. جهنمبه -

 .آخر طبقه: محمد

 :گفت محمد به که شنیدم رو کیان صدای. رفتم ساختمون طرفبه

 . میام فوری منم برو باهاش تو: کیان

 باال ایشونه که کرد محمد به نگاهی. داشت واحد دو طبقه. ایستاد آخر طبقه توی آسانسور

 .انداخت

 .موندم دور در چشمی جلوی از و دادم فشار رو زنگ دکمه و رفتم چپم سمت طرفبه

 که افتاد بعدی واحد در به دومون هر نگاه. نکرد باز رو در کسی ولی موندیم؛ منتظر ایثانیه چند

. درآوردم صدا به رو در زنگ مکث کمی با و شدیم نزدیکش. اومدمی ازش هم سروصدایی
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 دیدیممی رو غریبه یه اینکه از. شد باز در و کنممی باز رو در من که گفت که اومد زنی صدای

 .گفت تعجب با زن. خوردیم جا دومون هر

 !داشتید؟ کار کی با بفرمایید -

 ...معذرت. اومدیم اشتباهی کنم فکر... ما راستش: محمد

 .شد نمایان عرشیا چهره و اومد آشنایی صدای موقع همون

 کیه؟ گالب: عرشیا

 .رفت تحلیل ما دیدن با صداش

 اینجا؟... شما... کیانوش: عرشیا

 .کشید وصورتشسر به دستی

 از من که گفتم بارها. دونمنمی چی برای ولی کردید؛ تعقیب رو من زیاد احتمال به خب: عرشیا

 .ندارم خبر پروانه

 تو؟ بیایم میشه -

 حرف به ثانیه چند از بعد و نگفت چیزی اولش. کرد بسته و باز رو دهنش. کرد نگاهم مستقیم

 .اومد

 .بده اجازه باید اون. خودشم مهمون منم و گالبه خونه اینجا: عرشیا

 .کرد گم کمی رو خودش که اومد گالب روی چشم جفت سه

 خبره؟ چه اینجا بگه یکی اول میشه: گالب

 .انداخت ـمرش*کـ دور دست عرشیا

 قایمش من کننمی فکر که گردنمی یکی دنبال و هستند دوستانم از آقایون این عزیزم: عرشیا

 .کردم

 پس نیست؛ کسی خونه تو هم تو و من جزبه و منم خونه این صاحب که اونجایی از خب: گالب

 با. کنید پذیرایی دوستانتون از تهرانتون خونه توی تونیدمی هم شما. نیست دعوتشون به نیازی

 .اجازتون
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 کیان و ایستاد آسانسور که ببنده رو در خواستمی گالب دادممی تکون رو پام داشتم عصبی

 .پرید باال ابروش دوتا هر و شد روبرو گالب و عرشیا با که اومد که جلوتر. اومد

 دیدن مشتاق خیلی شما اینکه نه. دیدم رو شما شد نصیبم سعادتی چه. خانم گالب بهبه: کیان

 .اومدم منم بودید خونتون به دعوت و من

 شناسی؟می رو خانم تو کیان،: محمد

 دوست پروانه دوست که تصادفیه چه و شدم آشنا قبل ماه شش یه تقریباً باهاشون بله: کیان

 .هست هم عرشیا

 .رفت باال تعجب با که بود من ابروی باراین

 بود؟ سوئیس تو پروانه با که کسیه همون ایشون پس -

 .خودشه داداش بله: کیان

 باز ورودمون برای رو راه و کشید کنار در جلوی از رو خودش بعد کرد نگاهم ایثانیه چند عرشیا

 .کرد

 و عرشیا بود دیدمون تو کامالُ آشپزخونه. نشستیم پذیرایی هایمبل روی. بود وجوریجمع خونه

 راهرو توی سرمون پشت هم هااتاق کنم فکر. نشستن دونفره مبل روی ما روبروی هم گالب

 .بودن

 کجاست؟ -

 ...کیانوش: عرشیا

 نخواهد؛ رو ما که داره حق دونممی چون ندارم؛ کاریت گفتی بهمون دروغ ساله دو عرشیا -

 .ببینمش خواممی من. بسه دیگه ولی

 . گذاشت پاهاش روی رو بازوهاش

 دوباره که بخواد باید خودش. بدمش بهت بتونم من که نیست چیزی این کیانوش: عرشیا

 .کنم فراهم براش تونممی رو خوادمی اون که رو چیزی فقط من. برگرده

 احتمال به و شهره این تو االن پروانه خانم، این حضور با که اینکه فهمیدن نیست سخت: کیان

 .باشه درست نکنم فکر ما از کردنش پنهون پس. خونه این توی زیاد



 

 

433 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 : گفت تیزی و تند لحن با گالب

 اصالً. کنیم پنهونش بخوایم که ستسالهشش-پنج بچه یه پروانه مگه آقا؟ کردنی پنهون چه -

 چی زن اون مدت این توی دونیدمی شماها ببینم کنید؟نمی فکر شدنش پنهون دلیل به چرا

 نذاشتیم ولی شد؛می بستری روانی بیمارستان توی باید بود، هامرده شبیه دیدمش وقتی. کشید

 بعد. روز سه ایهفته شد ماه سه بعد. بود پزشکروان پیش روزش هر تموم ماه سه. بشه که

 از چقدر که بماند حاال گذروند، دکتر مطب توی فقط رو سالش یه. روز یه ایهفته شد ماه پنج

 فالکتی از بتونه تا بمونه خودش پای روی بتونه تا خورد قرص تمام سال یه. کرد خرج مالی نظر

 دیدن از زنید؟می حرف چی از حاال. بخوابه بتونه تا بیاد، بیرون بودید کرده درست براش که

 کنید؟ نابود ساخته که رو چیزی دوباره خوایدمی چی؟ برای. کردید نابودش خودتون که زنی

 .زد حرف عرشیا دقایقی از بعد

 این گفت که چیزی تنها و داد دست از رو شبچه که شبی همون. زد زنگ بهم شب اون: عرشیا

. کردم کمک بهش داشتم مشکلی باهات اینکه خاطربه نکن فکر. کن دور اینجا از رو من که بود

 خودش خاطربه فقط. بودم کرده فراموش دیگه رو بینمون مسائل همه من نبود؛ طوراین اصالً نه

 تونستم که جایی تا منم کنیمی شک که کسی اولین به دونستیممی چون کردم؛ کمکش که بود

 پیش وقت خیلی از رو گالب. ببرمش فرودگاه به خودم نتونستم حتی. کردم عمل غیرمستقیم

 پروانه که کردم هماهنگ باهاش همین برای. کرد اعتماد بهش میشه دونستممی و شناختممی

 بتونه دوباره تا شد پروانه حال کمک خیلی. شدم مدیونش هم خیلی. کنه زندگی پیشش بره

 اون بود حالی چه توی که بزنی حدس تونیمی تو مطمئناً.[ محمد به کرد رو. ]بایسته سروپا

 .هازمان

 .کرد تصدیق رو حرفش سرش دادن تکون با محمد

 شد قرار بینتشون،می اتفاقی طوربه کیان که موقعی درست قبل ماه چند اینکه تا: عرشیا

 و بود شده تمدید چندبار هم پروانه ویزای و بود شده تموم گالب تحصیلی ویزای. برگردن

 غیرمستقیم پرواز دیدنت اینکه بعد روز که بود شانسیشونخوش از. نبود تمدیدش امکان دیگه

 .داشتن ایران به
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 باهام داره شاید گفتممی همش بیاد تا موندم منتظر ساعت چند. بود نامردی خیلی ولی: کیان

 .کنهمی شوخی

 .کشید عمیقی نفس. زد کیان به لبخندی عرشیا

 دست از کاریهیچ نخواد خودش تا کرده پنهون رو پروانه که نیستم من این هرحالبه: عرشیا

 .برنمیاد من

 رد و افتادم لیال افتاده اسم به نگاهی. زد زنگ گوشیم. شد برقرار جمع توی سکوتی دوباره

 .دادم تماس

 من. کافیه همین بزنم حرف باهاش. ندارم رو کردنش اذیت قصد. ببینمش خواممی فقط من -

 ولی کنم؛ پیداش شکایت یه با تونستممی راحت خیلی و ایرانه که دونممی قبل ماه شش از

 ...و ندارم رو کردنش اذیت قصد که گفتم

 .نیست بعید ازت آره -

 چهرش ولی بود؛ شده الغر. شدم وجودش مات. برگشت عقب به سرهامون صداش شنیدن با

 طرفمون به آروم. برداره دست بهش کردن نگاه از تونستنمی آدم که داشت خاص مالحت یه

 دم محمد. رفت بود ایستاده سروپا که محمدی ـوش*آغـ توی و گذشت من کنار از اومد

 با که گرفت قرار کیان مقابل و زد کوچیکی لبخند خجالت با پروانه که کرد زمزمه چیزی گوشش

 .کردمی نگاش داشت نشسته و غضب

 قهری؟: پروانه

 !نامردی: کیان

 .داد تکونی رو سرش پروانه

 .نامردم قبول، نامردم، ایستادنم سروپا برای کنیمی فکر اگه باشه: پروانه

 .آورد پروانه لب به لبخند که گفت ایشی آروم کیان

 عرشیا کنار هم پری و داشت بهش رو خودش جای گالب که رفت گالب و عرشیا طرفبه

 .زد بهش مطمئنی لبخندی و نشست

 .بگم بهش چی باید دونستمنمی بودمش دیده که االن گذشت؛ سکوت به دقایقی
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 داری؟ کارمچی دیدی، رو من خب: پروانه

 بود وسط که چوبی میز روی به و گرفت ازم رو نگاهش ثانیه چند بعد کردم نگاهش فقط

 .دوخت

 !نه... اینجا ولی زنیم؛می حرف -

 .شد بلند

 .اتاق توی بیای تونیمی: پروانه

 .پیچید راهرو توی زدممی حدس که طورهمین و افتاد راه زودتر خودش

 رو اتاق در. دیدم نفرهتک تخت روی نشسته رو پروانه و شدم بود بازنیمه درش که اتاقی وارد

 پاهام رون روی رو هامآرنج. نشستم بود ورودی در نزدیک که آرایش صندلی روی و بستم

 .شدم خم طرفشبه کمی و گذاشتم

 .بود شده تنگ برات دلم -

 .گرفت شکل لبش روی بود پوزخند شبیه شکبی که لبخندی

 .خواممی معذرت بودم مسببش که اتفاقاتی همه برای -

 .کرد خم کمی رو سرش

 .کردم قبول رو عذرخواهیت اکی: پروانه

 ـلم*بغـ توی محکم و شدممی بلند خواستمی دلم. گرفت صداش آهنگ کردم حس

 سرش از رو شال خواستمی دلم. کردممی حسش و فشردمشمی خودم به و گرفتمشمی

 کردمشمی ـوسه*بـ غرق خواستمی دلم. کردممی ـوازش*نـ رو موهاش و انداختممی پایین

 دلم که طوریهمون تونستممی کاش نبودم زدن حرف آدم من. سفمٔ  متا چقدر که فهمیدمی تا

 .کردممی ابراز رو پشیمونیم خوادمی

 .کنم استراحت خواممی. بیرون بری بهتره نداری حرفی اگه: پروانه

 نخورد تکونی هیچ. نشستم تخت روی کنارش و رسوندم بهش رو خودم قدم دو با و شدم بلند

 توجه با. خوردم جا سرماش از که گذاشتم دستش روی رو دستم. کرد بیشتر رو شجاعتم این و

 .بود شده سردش طوریاین که بود روش زیادی فشار پس هوا گرمی به
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 .گفتم ممکن صدای ترینآروم با. گرفتم دستم دوتا بین رو دستش

 میاد؟ بدت من با زدن حرف از قدراین یعنی سردی؟ قدراین چرا -

 که بود خوب من برای این و باشه آروم داره سعی چقدر که فهمیدممی کشیدنش نفس طرز از

 .میده نشون واکنش طوریاین که داره بهم حسی یه هنوز

 ولی برگردوندم؛ خودم طرفبه رو سرش و بردم چونش زیر رو دستم و کردم زیاد رو جرئتم

 .نیاورد باال رو نگاهش

 این دونیمی. برنمیاد دستم از چیزی اشتباهاتم همه قبول جز من و داری حق بگی هرچی -

 احساس نشده، عوض که چیزی تنها ولی شده؛ عوض چیزا خیلی و افتاد هاییاتفاق چه مدت

 .عاشقتم هم هنوز من. توئه به من

 .بکشه بیرون دستم توی از رو دستش کرد سعی

 .کنم گرمش بذار بمونه، بذار -

 .آورد باال رو نگاهش

 حقم در خوایمی اگه. کنممی گرمش هم بعد به این از کردم گرمش مدت این که طورهمین -

 هم من. همین کن، راحتم و کردن اذیت بدون بده طالقم داری، راه یه فقط. کنی خوبی

 .باش خوایمی هرکی با برو. باشه نداشته وجدانعذاب بخشیدمت

 .گرفتم ترمحکم رو دستش

 .بود نخواهم و نیستم و نبودم کسی با تو جزبه که دونیمی -

 کردن نگاه جز و بودی تبچه مامان پیش ماه یک از بیشتر شما کنم باور یعنی. هههه: پروانه

 .دیدم خودم چشمای با رو شصحنه یه خوبه. نکردی کاری بهش

 .کشیدم صورتم روی دستم دو هر با. کشید بیرون شدم شل دست توی از رو دستش

 ...عزیزم -

 .نیستم تو عزیز من: پروانه

 .کشیدم پوفی
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 اون. بریدینمی خودت برای طوراین االن دادممی توضیح ذاشتیمی موقعاون اگه من عزیز-

 نه دیدی رو لحظه همون تو ولی کردم؛ دورش و دادم نشون واکنش من بود لحظهیه فقط

 .رو بعدش

 حاال. گفتم بهت رو مخواسته و کردم گوش منم و زدی رو حرفات. نیست مهم برام: پروانه

 .بری تونیمی

 بیارم بهش فشاری خواستمنمی. کنه قایم من از رو لرزش این خواستمی و لرزیدمی دستاش

 .شدم بلند پس. بود گذرونده که روزهایی به توجه با

 مسائل همه هم با. کنیم شروع اول از بذار. کنی مخفی ازم رو خودت خوامنمی ولی میرم؛ االن -

 ببینیم؟ رو هم تونیممی کی فردا. ریممی پیش آروم. بذارم فشارت تحت خوامنمی. کنیم حل رو

 .بشه کم لرزشش از تا کرد مشت رو دستاش

 .برو اینجا از فقط. دونمنمی: پروانه

 .دنبالت میام خودم. باش آروم. باشه -

 ـوازش*نـ رو گونش دستم با. گرفت لرزشی رو بدنش کل که زدم پیشونیش به ایـوسه*بـ

 شدنش خم آخر لحظه. رفتم بیرون و کردم باز و رفتم در طرفبه و کردم پشت بهش.  کردم

 لرزش با و برداشت قرصی که دیدم در مونده باز گوشه از. دیدم رو تخت کنار میز طرفبه

 .گذاشت دهنش توی دستاش شدید

 بعد ثانیه چند. بگیرمش ـوشم*آغـ توی نرم و کنم کنترل رو خودم بتونم تا بستم رو چشمام

 .رفتم هابچه طرفبه و کردم بازش

 و کردم ازش تشکری و دادم دستش به رو سویچ و کردم پارک سرایدار خونه جلوی رو ماشین

 نگاه لیال که اومدن هم کیان و محمد زمانهم. رفتم بود ایستاده منتظر لیال که بالکن طرفبه

 .کرد بهمون متعجبی

 .بودیم هم با -

 .پرسید نگرانی با

 .داغونه خیلی هاتونقیافه شده؟ چی: لیال
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 . زدم موهاش روی ایـوسه*بـ و آوردم جلو کمی رو سرش دستم با

 .بگید بهش شما اتاقم تو میرم من -

 عادی دردها این دیگه تصادف اون بعد. کردمی اذیت کمی پاهام انداختم تخت روی رو خودم

 فشارش کمی دستم با. نداشتن خبری ازش هابچه که عصبیم دردهایمعده مخصوصاً. بود شده

 جلوی از پروانه خواستنی و آروم یچهره. نمیشه آروم چیزا این با دونستممی ولی دادم؛

 .من هم شدمی آروم اون هم تا داشتمش خودم کنار االن کاش. رفتنمی کنار چشمام

 از اینم که دونستم،نمی هیچی. بیارم دستش به تونستممی دوباره تا کردممی کارچی باید من

 سر خوابیبی و دردمعده با صبح تا. بود بعید چیه بعدیم حرکت دونستممی همیشه که منی

 بدتر رو ممعده اونم که بخورم قهوه یه تونستم فقط و شد اضافه بهش هم سردرد صبح. کردم

 و رفتم بیرون خونه از و برداشتم رو ماشین سویچ. نزنه باال فشارم که بودم امیدوار. کرد

 ساعت اینکه تا. کردم خاموش رو زدمی زنگ مدام که رو گوشیم و گشتم هاخیابون تو هاساعت

 براش دلم ولی بگم؛ بهش باید چی دونستمنمی اینکه با. رفتم پروانه خونه طرفبه و شد یازده

 .کنم تحمل رو دوریش تونستمنمی و بود تنگ

 صدای که شدممی ناامید در شدن باز از داشتم. موندم منتظر و زدم زنگ رو آیفون تردید با

 .اومد عرشیا آلودخواب

 کنی؟می کارچی اینجا تو صبح موقعاین شده؟ چیزی تویی؟ کیانوش: عرشیا

 .ببینم رو پری خواممی. بود کجا صبح. گذشته یازده از ساعت-

 .خانوادش پیش شهرستان رفت. که نیست پری: عرشیا

*** 

 پروانه

 گریه با مگه دیگه کن بس هم تو گیریم،می تماس دوباره بعداً بنده دستش حتماً. دارهبرنمی -

 .میشه حل چیزی

 : گفت گریه با خواهربزرگم سیمین

 چی؟ بکنه تحمل نتونه اگه. کنن عمل رو قلبش خوانمی چطور. سبچه این آخه -
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 طرف یه از مامان، زانودرد و ـمردرد*کـ طرف یه از بودم اومده که دیروز از بودم شده کالفه

 دیدن برای مادرم خونه فامیل کل ریختن طرف یه از پسرش، بیماری با خواهرم شدن درگیر

 .بود کرده خورد رو اعصابم شدیداً من،

 به نیاز ببینیم بذار اصالً حاال. نمیشه چیزی کنن؛می عمل هم رو نوزادها االن حتی نترس -

 هم خوب دکتر یه دنبال باید. زنیمی زار داری نیست معلوم چیزی هنوز تو نه؟ یا داره جراحی

 .باشه کشیدن درد حال در مدام که نمیشه. باشیم مامان برای

 : گفت زود مامان

 .بکنی تونیمی کارچی ببین بچه این برای تو. پیریه عالئم دردها این کن، ول رو من -

 .کردم بهش نگاهی غرهچشم با

 به اعصابم خدابه. میشه خوب خیلی نکنید گریه اگه فقط کنم،می فکری یه دوتون هر برای -

 .کنیدمی گریه قدراین ریزهمی هم

 فامیل وآمدرفت صبح از دوباره. کنم در خستگی کمیه تا. کشیدم دراز نشیمن وسط جاهمون

 دلم. نشست کنارم دستبه چایی مریم. گرفتنمی رو شوهرم سراغ هم همه و بود شده شروع

 رو شب هم بهناز. بودن نرفته هنوز و بودن اینجا خواهرام دیروز از. بود شده تنگ همشون برای

 اگه البته. کردیم پیدا آدم و عالم از غیب برای فرصتی ما و رفت دیگه صبح ولی بود؛ مونده

 مامان پیش وقت چند از. شدمی عالی روزهای نبود سیمین هایگریه و مامان شدید ـمردرد*کـ

 نتونستم دیگه هم من و بیام دیدنش به داشتن اصرار خواهرام و داشت دردهاش از شکایت

 .کنم مخفی رو خودم این از بیشتر

 .دراومد دهنم از غلیظی آه آیفون صدای شنیدن با

 .میان زیارتم به همه که زادهامام شبیه شدم. مهمون بازم آه -

 .میان دیدنت به که دارن دوستت اونا نگو، زشته: مامان

 بود؟ کی مامان پیمان: سیمین

 .شدیم جدید مهمون منتظر و انداختم سرم روی رو روسری دوبارره و شدم بلند جام از

 .آیفون از نبود مشخص زیاد قیافش مامان نفهمیدم: پیمان
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 .کرد زدن حرف به شروع ذوق با که شنیدم رو صداش. رفت خونه ورودی در طرفبه مریم

 .ومدها کی ببین بیا پری پری،. تو بفرمایید. اومدید خوش خیلی! یهویی چه شماید، وای: مریم

 جلو ژکوند لبخند با اون ولی موندم؛ مات سرجام روبروم آدم دیدن با که برم جلوتر خواستم

 .کرد گرمی احوالپرسی باهاش و رفت مادرم طرفبه و ـوسید*بـ رو گونم روی و اومد

 .زدم دستبه میوه سیمین به زورکی لبخندی

 .نکنه درد دستت خورمنمی من -

 .حتما نخسته بخورن؛ بکن پوست رو کیانوش آقا میوه پس: سیمین

 خودتون؟ ماشین اومدید؟ چی با: مریم

 : گفت لب به لبخند کیانوش

. شدم مزاحتمون. اومدم ماشین با نکردم پیدا هواپیما بلیط. بودم شمال کاری یه برای بله -

 .بکنم ادب عرض یه بیام منم اومده پروانه گفتم

 :گفتن زمانهم تاشونسه هر

 .مراحمی -

 :گفت شکستش وپادست فارسی با مامان

. بود شده تنگ براتون دلمون بودیم ندیده رو همدیگه بود وقت خیلی. کردی خوبی کار -

 .بکنه پوست میوه نداشت دوست اولم از پری این. بکنم پوست خودم من بده رو بشقابت

 .گفتم آرومی ایش

 .بخوره رو شربتش بذار حاال. دیگه کنممی خودم نه -

 .گفت من به رو کیانوش. دادم بهش رو بشقاب خواسته خدا از منم مامان اصرار با

 .کردید تنگیدل رفع دیگه گذره؟می خوش گلم؟ خوبی شما: کیانوش

 .دادم رو جوابش ژکوند لبخند با منم. برم غرهچشم شدنمی حیف

 از خودت که خالیه جات که گفتم تلفن پشت صبح. گذرهمی خوش داره حسابی عزیزم آره -

 .آوردی درش بودن خالی
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 رو هامونغصه و دیدیمش سال دو بعد. شنیده رو ما هایناله و آه اومده وقتی از بیچاره: سیمین

 .کردیم تقدیم بهش

 افتاده؟ اتفاقی مگه چطور؟: کیانوش

 :گفتم عصبی که کرد کردن گریه به شروع دوباره

 به نه. بیفته براش اتفاقی چه قراره کنهمی فکر. کنیمی گریه بچه اون جلوی هی دیگه، بسه-

 خونتون، برو پاشو کنی گریه خوایمی باز اگه. کشیمی اینجا رو خودت داری تو دار به نه بار

 . مونهمی جاهمین پیمان

 .کرد من به رو کیانوش. کرد پاک رو صورتش زود پیمان اومدن با

 شده؟ چی: کیانوش

 .برگشتم طرفشبه

 شـنه*سیـ به ضرب با توپ. کردهمی بازی فوتبال داشته پیمان پیش وقت چند اینکه مثل -

 میگه دکتر. گیرنمی اینا و عکس و بیمارستان میرن که میشه بیشتر دردش روز چند بعد. خورده

 .بشه عمل باید و میاره فشار قلبش به داره شـنه*سیـ قفسه هایاستخوون از یکی

 دارید؟ رو عکساش: کیانوش

 عکسا همه به دقت با کیانوش. میاره کاغذ و عکس سری یه اتاق از و میشه بلند فوری سیمین

 .خونهمی رو کاغذها و کنهمی نگاه

 کیه؟ برای این: کیانوش

 .کنممی نگاه گرفته طرفمبه که دستش توی کاغذ به

 دکتر ولی کنه؛ حرکت تونهنمی گاهی که طوری داره، شدید پادرد و ـمر*کـ. مامانه برای اون -

 که داده بهش دارو هم کلی. نیست مهم اونم که خفیفه آرتروز یه فقط و نیست خاصی چیز گفته

 . خورهنمی درد به کدوم هیچ

 :گفت دقیقه چند بعد
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 جراحی درمورد ولی میاره؛ فشار قلب به داره استخوون میده نشون که پیمان عکس: کیانوش

 کیان به کاش.[ من به کرد رو دوباره. ]نیست نگرانی جای اصالً ولی بده؛ نظر متخصص یه باید

 .گفتیمی

 .نداده جواب هنوز ولی زدم؛ زنگش -

 نمیده؛ نشون چیزی MRI مامان درمورد. زنممی حرف باهاش و زنممی زنگ دوباره من: کیانوش

 یه خودمون بیمارستان تو و تهران بریم هممون چطوره. گذشت ازش سرسری نمیشه ولی

 .پیمان هم مامان هم بشن، کامل چکاپ

 هم من و رسیدمی نظربه راضی هم مامان و شکفت گلش از گل کیانوش پیشنهاد با سیمین

 .کنم استقبال پیشنهادش از مصنوعی لبخند با بودم مجبور

 .میشه عالی اینکه آره -

 باعث تهران به اینا مامان رفتن. خورممی حرصی چه دارم که دونستمی خوب کیانوش ولی

 .بشم خونه خانم بودم مجبور دوباره من و شدمی خونه اون به هم من رفتن

 .هست کیان فهمیدم زدنش حرف از. گرفت رو ایشماره و درآورد رو گوشیش

 .ندادی جواب زده زنگ پری: کیانوش

- ... 

 .تویی دونستهنمی بوده ناآشنا شماره میگه: کیانوش

 .بگم بهش رو جدیدم شماره بود رفته یادم آره -

 من. بود تخصصی و انگلیسی به هم کلماتش بیشتر و شد باهاش زدن حرف مشغول کیانوش

 .بودم خودم گند شانس به دادن فحش حال در هم

**** 

 .نخورش: کیانوش

 .طرفشبه برگشتم

 !خوری؟می داری باز چرا بودی؛ نکرده قطع رو داروهات مگه: کیانوش
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 مجبور که بود ریخته هم به روانم و روح حدی به و شدیممی آماده خواب برای داشتیم اتاق توی

 .بشم آروم تا بخورم قرص بودم

 .زدم بهش پوزخندی

 باشه؟ تونهمی چی دلیلیش کنیمی فکر -

 .کشید دهنش روی رو دستش

 .باشم پیشت خوادمی دلم فقط من کنم، اذیتت من نیست قرار: کیانوش

 بدم رو جوابش ممکن صدای ترینآروم با کردم سعی و دادم تکون هوا توی رو دستام کالفه

 .نشونه مامان که

 چیه؟ پس اینجا حضورت چیه؟ این پس! کنی؟نمی اذیت -

 ...من عزیز: کیانوش

 .شد شروع دستام لرزش و رفت باال کمی صدام

 .نکن صدا طوریاین رو من نیستم، تو عزیز من -

 .آورد باال رو دستاش

 .باش آروم تو. باشه باشه،: کیانوش

 .زدن حرف به کردم شروع میلم برخالف و نشدم آروم من ولی

 که بودم عزیزت اگه فرستادی،نمی زندان رو من که بودم عزیزت اگه. نیستم تو عزیز من-

 که بودم عزیزت اگه رفتی،نمی و کردینمی حاملم که بودم عزیزت اگه کردی،نمی بازی باهام

 .نیستم... عزیزت... من. کشتینمی رو مبچه

 که گرفت رو دستام و اومد جلو. بگم تکهتکه رو آخر حرفای شد باعث تنگینفس و گریه

 .گرفتشون دوباره زور با اون ولی بشم؛ مانع خواستم

 .باش آروم تو ولی دونم؛می کردم اشتباه من باشه؟ باش، آروم هیش: کیانوش

 بهش که بود جونم کم هایمشت فقط و نذاشت که کنه رها رو دستام خواستم زور با دوباره

. فشرد شـنه*سیـ به رو سرم و انداخت دورم رو دستاش و کرد رها رو دستام. خوردمی
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 به مشتی گاهی و کردممی هقهق. اومدمی بیرون سختیبه نفسم و لرزیدمی داشت جامهمه

 .زدممی شـنه*سیـ

 .نشوند بودم کرده پهن خواب برای که هاییتشک روی رو من خودش همراه

 .کردمی ـوازش*نـ رو موهام و سر دستاش

 کردی؟ کارچی رو قرصت: کیانوش

 ورق میز روی کنم فکر و کرد بلند رو خودش کمی. نداشتم دادن جواب برای حالی. ندادم جوابی

 و کرد قرص به نگاهی. برداشت آب کوچک بطری همراه و کرد دراز دست که دید رو قرص

 .آورد بیرون رو یکیش

 .کن باز رو دهنت: کیانوش

 رو آب بطری. گذاشت زبونم روی رو، قرص و کرد بازش فشار کمی با خودش که نکردم حرکتی

 . گذاشت دهنم روی

 .بخور ازش کمیه: کیانوش

 .خوردم آب کمیه و دادم قورت رو قرص زوربه

 و بودم افتاده باز ولی ؛نیقتم وضع این به دیگه که بودم کرده سعی خیلی ماه چندین این توی

 پاهاش بین. بود خودش هم آرامشم ناباوری کمال در هم بازم و بود خودش مسببش هم باز

 و عادی تنفسم که دادمی ماشاژ رو پشتم وقفهبی اون و بودم نشسته شـنه*سیـ به تکیه

 . بشه قطع بدنم لرزش

 ذاری؟نمی راحتم چرا -

 .گرفتارتم طوریاین وقتی بذارم؛ چطور: کیانوش

 .راحتی هم تو نیستی، گرفتار دیگه بذاری راحتم -

 حتی ت،خنده گرفتار نگاهت، گرفتار تو، گرفتار. باشم گرفتار عمرم آخر تا خوادمی دلم: کیانوش

 .من برای فقط باشی، من برای خوادمی دلم. تگریه گرفتار

 .خودخواهی -

 .دارم دوستت چون خودخواهم؛ که کنممی افتخار بهش و خودخواهم آره: کیانوش
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 شد ترمحکم پیراهنش روی دستم مشت. گذشت سکوت به کمی

 اونم ندارم؛ رو شدن مادر لیاقت من. نداشتم رو کردنش ـل*بغـ لیاقت حتی. مُرد هم سومی -

 .مُرد

 .ببخش رو من. نداشتم رو داشتنش نگه لیاقت که بودم من این داشتی، رو لیاقتش تو: کیانوش

 شدن شروع باعث که چکید چشمش از هم اشکی ـوسید*بـ رو سرم که زمانهم کردم حس

 .کرد ترمحکم رو کیانوش دستای گره و شد من گریه دوباره

 راحت بذار باشم، زندگیت هایلحظه رفیق بذار باشم، همدت بذار باشم، کنارت بذار: کیانوش

 «.دارم دوستت مپروانه» بگم

**** 

 .گرفتم جاده از نگاه مامان زدن صدا با

 !کردم صدات چندبار کجایی: مامان

 خب؟ -

 .رفت بهم ایغرهچشم مامان

 تَر یکم گلوش تا بده بهش رو چایی این کنه؛می خشک سرفه داره شوهرت بینینمی: مامان

 .بشه

 نگهش دستم توی و گرفتم ماشین پشت صندلی در نشسته مامان از رو چای آویزون قیافه با

 .داشتم

 .دادم قرار خطابش بهش کردن نگاه بدون

 بشه؟ خنک دارم نگه یا خوریمی -

 .کرد بهم آمیزیمحبت نگاه و برگشت. زد ایسرفه دوباره

 .خارهمی بدجور گلوم. بخورم کمیه بده: کیانوش

 کی دونمنمی گریه کلی از بعد دیشب. صندلیم به دادم تکیه دوباره و دادم دستشبه رو چایی

 کیانوش ولی بودم؛ ـلش*بغـ توی هم باز کردم باز چشم که صبح. خوابیدم ـوشش*آغـ توی

 طوراین من و نشد ردوبدل بینمون حرفی هیچ. نخوابیده اصالً که بود معلوم چشماش از



 

 

446 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 داشتنم دوست حس تونستمنمی و بودم ضعیف خیلی کیانوش مقابل در من. بودم هم ترراضی

 تموم با حتی نداشتم، احساسم روی هم کنترلی و رفتمی ضعف براش دلم. کنم پنهون رو

 و علی با زدن حرف از بعد کیانوش. کنم سکوت دادممی ترجیح پس بود؛ افتاده که اتفاقاتی

 انجام خودش رو کارها همه. گذاشت رو تهران به حرکت بنای کیان طورهمین و سیمین شوهر

 سیمین شوهر شد قرار و شدیم راهی پیمان و سمین و مامان همراه به ناهار خوردن از بعد و داد

 خودش رو شمالم توی وسایل شد قرار و زدم حرف گالب با. بشه ملحق ما به بعد روز سه-دو

 .بیاره تهران به عرشیا همراه و کنه وجورجمع

 .دراومدم فکر از مامان از اسمم شنیدن با دوباره

 !فکر تو میری هی امروز، تو کجایی: سیمین

 گفتید؟ چیزی -

 بشید؟ داربچه خوایدنمی شما میگم آره: مامان

 نگاه رو من بود برگشته که کیانوش دید از که گرفت شکل لبم روی پوزخندی مامان حرف با

 .نموند پنهون کردمی

 . ندارم بچه حوصله نه -

 .بسوزه تو پای به باید هم کیانوش. نداری تو وا: مامان

 .بگیره دیگه زن یه بره بسوزه خوادنمی اگه کنم کارچی خب -

 .زد صدا رو اسمم تشر با مامان

 نیست هم معلوم بشم حامله نتونستم تاحاال دارم مشکل من اینه واقعیتش. جانمامان چیه -

 مردونگی داره. نگفته کسی به رو این تاحاال کرده آقایی هم کیانوش نه؟ یا بشم داربچه بتونم

 .داشته نگه هنوز رو من که کنهمی

 .کرد بهم خوریدل نگاه و برگشت که گفتم بهش کردن نگاه با رو حرفام همه

 تا دکتر برو مرتب. کنید پیدا حل راه یه تونیدمی حتماً کرده پیشرفت خیلی که علم: سیمین

 .بشه فرجی شاید



 

 

447 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

. نباشه حل قابل که نیست مشکلی. نیست میگه پری که هم طوریااین خانم سیمین نه: کیانوش

 شدنمون داربچه به راضی خودمم من نکنه پیدا رو شدن داربچه دوباره آمادگی پری وقتی تا

 .نباشید نگران شما. داریم زیاد وقت هنوز. نیستم

 .برد خوابم کی دونمنمی که کردم نگاه بیرون به پنجره از دوباره و دادم تکون رو سرم

*** 

 قهری؟ باهام -

 دلم. نشستم بود خونه ایوان توی که صندلی روی خودمم و گذاشتم مقابلش رو چایی فنجون

 .بود شده تنگ شباش و باغ این برای

 .زد روم به لبخندی

 هرچیزی تونیمی هم تو که دوستیم هم با قدراین کردممی فکر من ولی قهر؛ گفت نمیشه: لیال

 .بذاری میون در باهام رو

 خوامنمی وجه هیچ به گفتم بهش زدم حرف عرشیا با که بارآخرین برم، شد قرار که روزی -

 دوباره و نمیارم طاقت دونستممی چون نگو؛ بهم شد که چیزی هر بشنوم؛ ازتون خبری

 چون نکن فکر. بودم خبربی هم عزیز و آقاجون رفتن از که همین برای پیشتون گردمبرمی

 هم تو کیانوشم عاشق من که قدرهمون دونستممی فقط نه نگفتم چیزی نکردم حساب دوستم

 .شدیمی اذیت تو اون، و من بین دونستیمی اگه تو و هستی

 .گرفت میز روی از رو دستم و شد خم

. دادممی ترجیح موندن به رو رفتن بودم تو جای هم من اگه شاید بری، داشتی حق تو: لیال

 .میره اومدنت با اونم که هست گیریدل یه فقط رفتی، چرا که بپرسم حساب ازت تونمنمی

 .دادم قورت رو بود گرفته شکل گلوم توی که بغضی و زدم مهربونیش به لبخندی

 کردی؟ کار غرق رو خودت شنیدم کنی؟می کاراچی خبرا؟ چه -

 .گرفت دستش رو چایی فنجون و داد تکیه صندلیش به

 تصادف عزیز، و آقاجون رفتن. کنم تحمل تونستمنمی وگرنه نداشتم این جز ایچاره: لیال

 .بود سختی خیلی روزهای. خودم وامونده دل و کیانوش
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 .کنه رحمتشون خدا. سفمٔ  متا -

 رو همدیگه باریه سالی که فامیل چندتا و تاییمسه ما فقط نمونده کسی برامون دیگه: لیال

 کیانوش و کیان به رو خونه سهم و کرد جدا ما از رو خودش دیگه هم جونزری بینیم،می

 .دربیاریم رو کیانوش پدر هم با بمون. نرو دیگه مایی، جز هم تو البته و ما و موندیم ما. فروخت

 . کردیم آرومی خنده

 برابرش در تونیمنمی باشیم هم ایل یه. کرده طراحی خودش که بازی رو افتادم باز که فعالً -

 .کنیم مقابل

 .داد گردنش به قری

 .دیگه داداشمه برم قربونش: لیال

 .کردم وکولهکج براش رو دهنم

 سخته؟ برات بودن اینجا: لیال

 زندگی یه دلم. هابازی این از مخسته خیلی لیال دونمنمی. بود شده تنگ اینجا برای دلم -

 سر و خونه به میاد دیر شب یه شوهرش باشه این دغدغش تنها که خوادمی حسابی درست

 .کنن جروبحث بودی کجا اینکه

 .دیریندیرین و تخت به بشه ختم آخرش و: لیال

 .هاگرفتی یاد کلک ای -

 .گیرممی یاد ازشون دیگه میشه همین کنن پر پسرا رو دوربرت وقتی: لیال

 نیفتاده؟ دوهزاریش هنوز محمد این -

 .داد تکونی رو سرش

 از که کنه خواستگاری رفیقش بهترین خواهر از بیاد خوادمی. نداره ایفایده هم بیفته اگه نه -

 کیان یا بود زنش و خودش هایبازیعشق همه شاهد که اولشه زن عمویدختر و خونههم قضا

 دختر یکی اون شوهر که کسی و دیرنشون یار به بدن، بهش رو من خوانمی کیانوش و

. است ممنوعه ما مال هم بفهمه اگه حتی. داشته هم دیگه ازدواج یه بعدش و بود عموشون

 .ستطرفهیه که ایممنوعه
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 .بودند شده خواستنی ممنوعه از پر هامونزندگی. زدم شده ترسیم واقعیت به تلخی لبخند

**** 

 هر که بود شده این روزم هر کار. رفتم بعدی گلدون سراغ به و کردم اضافه بهش خاک کمی

 همه و داشتم افسردگی حس. کنم مشغول هاگل با رو خودم هاساعت و بیام گلخونه به روز

 پیش روز چهار. بذارم سرپشت رو روزها این خوردن قرص بدون که کردممی داشتم رو تالشم

 بازی دیگه من و برگشتن شهرشون به و شد حل حدودی تا مشکلشون پیمان و سیمین مامان،

 خطاب رو خودم مستقیم وقتی تا و قبل از بیشتر حتی بودم شده حرفکم. کردم رها رو کردن

 اونا با رو زمانم و رفتممی بیرون عرشیا و گالب با گاهی. زدمنمی حرفی هیچ دادننمی قرار

 با صمیمیتم که کردممی حس و دیدممی ولی گفت؛نمی چیزی اینکه با کیانوش. گذروندممی

 پیش هم ازش تنفر مزر تا حتی گاهی و سوختمی براش دلم گاهی. میده آزارش داره عرشیا

 حرف حوصله حتی من ولی باشم؛ ارتباط در پزشکیروان با دوباره باید بود معتقد گالب. رفتممی

 هیچ من اما کنم؛ شروع رو کارم دوباره داشتن اصرار خیلی عرشیا و لیال. نداشتم اونم با زدن

 محمد. انگلیسی به هاییدلنوشته نوشتن. بود نوشتن کارم تنها. نداشتم براشون شوقیوذوق

 دربیام وضعیت این از تا کنم کار که کنه راضی رو من تونست و رسید دادم به دیشب دوباره

 و عرشیا بین. بگیرم رو خرابم حال این روند جلوی قرص با نزدیک آینده تو بودم مجبور وگرنه

 قرار و شم کار به مشغول اونجا کرد راضیم برهان و دلیل با لیال که بودم مونده خودمون شرکت

 .باشه اونجا کاریم روز اولین فردا بود

 که بود گالب. آوردم درش شلوارم جیب از. دادمی پیامک اومدن از خبر گوشیم زنگ صدای

 .هستن من منتظر خونه توی و نیست خبری من از و اومده دیدنم به بود نوشته

 کار دستکش با نداشتم دوست وقتهیچ. شستم بود، گلخونه توی که روشویی توی رو دستام

 .افتادم راه خونه طرفبه. کردممی خاک توی دست وقتی دادمی بهم خوبی حس کنم؛

 اشاره میز روی جعبه به و نشستم روبروشون عرشیا و گالب با احوال و حال و ـوسی*روبـ بعد

 .کردم

 چیه؟ این -
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 .تو برای سوپرایزه میگه گالب. دونیمنمی هم ما واال: لیال

 .کردم همشون به گذرا نگاهی بودند جمع همه

 .زنیمی مشکوک گالب -

 .برات گذاشته تمومسنگ گالب. کن بازش: عرشیا

 .نکردی کمکم کم هم تو: گالب

 .کنجکاوی از مُردم کن باز پری. نکنید هم پارهتکه تعارف قدراین حاال: کیان

. نفهمیدم ازش هیچی. داد صدا که تکونش دستم توی کمی. برداشتم رو شکلمستطیل جعبه

 کمیه ولی نامه شبیه بود توش پاکتی. برداشتم رو جعبه در. کردم باز رو دورش بفنش روبان

 خورد چشمم به کتابی زیرش. بود انگلیسی روش چیزهمه بود عجیب و معمولی نامه از تربزرگ

 لرزشی رسیدم نویسنده اسم به وقتی و شد گشاد چشمام خوندم که رو عنوانش. آوردم درش

 .اومد بیرون آروم صدام. شد جمع چشمام توی اشک زمانهم که اومد دستام به

 ..خدا وای....  من خدای وای... گالب... چطوری... کی... نه -

 گریه. کردم ـلش*بغـ محکم و رفتم گالب طرفبه و شدم بلند. بود بلند و هیجان با آخرم جمله

 تجربش داشتم تصادف اون از بعد که بود شادی ترینبزرگ این شاید. بگم چیزی ذاشتنمی

 .کردممی

 .گفت گرفته صدای با عرشیا

 .خندیدنه وقت االن دیگه بسه گریه: عرشیا

 .گرفتم فاصله ازش کمی

 دوباره. ممنونم ازت خیلیخیلی... تو. نداشت شدن چاپ ارزش که اونا آخه. بگم چی دونمنمی -

 کردم ـلش*بغـ

 .درآوردید رو هممون گریه بابا بسه: کیان

 اومد طرفمبه و شد بلند لیال. داد دومون هر دست به کاغذیدستمال عرشیا که شدیم جدا هم از

 .گفت تبریک و کرد ـلم*بغـ و

 .دلم عزیز میگم تبریک رسیده چاپ به کتابت فهمیدیم که طوراین: لیال
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 .دادم دستم به آبی لیوان که نشستم مبل روی محمد کنار و شدم جدا ازش

 .کنهمی آرومت بخور کمیه: محمد

 دست توی که بود کتابم دنبال. نوشیدم ازش جرعه چند و گرفتم ازش لرزون دستای با

 .دیدم کیانوش

 .عرشیا و گالب به کردم رو

 .نبودند چاپ حد در که اونا آخه کشممی خجالت من وای کردید؟ کاری همچین چطور -

 .رفت بهم ایغرهچشم گالب

 قبل روز چند.[ گرفت شکل لبم روی لبخندی حرفش با. ]نزن زر بگم حتماً باید: گالب

 خیلی. بود ادبیات استاد که همون اومد دیدنم به دوستام از یکی روز یه ایران به برگشتنمون

 پرسید ازم و اومد خوشش خیلی خوند رو هانوشتهدل از تا چند و دید میز روی رو دفترت اتفاقی

 کنم کارچی باید پرسیدم ازش داشت چاپ توی دستی هم خودش چون. کنیمنمی چاپشون چرا

 عهده به خودش هم رو ویراستاریش کنم سورپرایز رو تو شد قرار چون و کرد راهنماییم اونم

 دقت با خیلی بودیم مجبور نبودی خودت اینکه خاطربه کشید؛ طول چاپ پروسه کمیه. گرفت

 چاپ خبر پیش هفته اینکه تا نرسونیم آسیبی هاتنوشته چهارچوب به که کنیم ویرایش

 درضمن. آب اونور شده ازش هم خوبی استقبال اینکه طورهمین و رسید دستم به شدنش

 اونا دومی جلد توی شده قرار. بود شده تکمیل کتاب ظرفیت چون مونده؛ هاتنوشته از بخشی

 براشون رو هاتنوشته بازم دادم قول نویسیمی هنوز داشتم خبر چون. برسه چاپ به هم

 با همراه هست نامه توی توضیحات این همه البته بشه چاپ هم بعدی کتاب زود که بفرستم

 اگه کرد کمک خیلی عرشیا که بگم هم نرفته یادم تا راستی. آوردی دستبه چاپ از که پولی

 .بشیم موفق تونستیمنمی شاید نبود کمکاش

 .کردم نگاه دوشون هر به سکوت توی

 .ممنونم ازتون خیلی. بگم چی دونمنمی -

 .کافیه برامون بدی رو موفقیتت شام فقط. بگی چیزی نیست الزم: عرشیا

 .موافقم این با آیآی: کیان
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 .کنم مهمون رو شماها تا بریم امشب پس باشه -

 شب فردا. دیده تدارک خانم منیر باشیم خونه تو شام رو امشب باشید موافق اگه: کیانوش

 .ببینیم هم رو کوچیک جشن یه تدارک تونیممی. باشیم خانم پروانه مهمون

 .کردم موافقت کیانوش پیشنهاد با که بودم سرخوش انقدر

 چای گفت هم لیال بودیم، نشسته آالچیق توی گالب و عرشیا محمد، من، شام، خوردن بعد

 سر به کجا نبود معلوم هم کیان. زدمی حرف تلفن با داشت طرفتراون کمی کیانوش و میاره

 .برهمی

 عرشیا؟ -

 بله؟: عرشیا

 .نیار نه لطفاً میگم چیزی یه ببین -

 .کرد نگاه بهم الیٔ  سو

 .کردم پااون و پااین کمی

 طوریاین من بدم؛ پس بهت من تا بگو رو کردی برام مدت این توی که خرجی هر لطفاً -

 بذاری اگه ولی مدیونتم؛ دارم عمر تا که کردی تموم رو دوستی و برادری حقم در تو. معذبم

 .میشم ترراحت خیلی کنم حساب تسویه باهات

 : گفت اخم همراه عرشیا

. کنی تسویه نیست الزم. همین عین شوهر و زن. بشی آدم تا داری الزم چَک یه فقط -

 .کرده تسویه شوهرت

 :داد ادامه که کردم نگاهش تعجب با

 پول هرچی گفت سرد خیلی و اومد پیش روز چند. واال کرده جور رو تخته و در خوب خدا: عرشیا

 تازه گفتم رو چیز همه منم. زنم چه خودم چه. باشم بدهکار کسی به خوامنمی بگو کردی خرج

 .نگه هامنممنم این از دیگه تا گرفتم هم زیاد ازش

 و رسید چای سینی با لیال موقعهمون. شد بقیه خنده باعث که گفت طنز با رو آخرش جمله

 .نشست کنارم طرفاین از کیان
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 ازت شده تقدیم و امضا کتاب یه هابگم من چطوره؟ جانمان نویسنده احوال و حال: کیان

 .خواممی

 تونیمی خواستی کی هر به هم تو بفرستن برامون جلد سرییه آینده روز چند تا قراره: گالب

 . بدی هدیه

 .زدم بهش قدردانی لبخند

 .شوهر کو ولی ها؛شده کردنت شوهر وقت لیال. لعابی و رنگخوش چای چه: کیان

 .وفراوانهفت وگرنه کنم شوهر خوامنمی خودم من: لیال

 باهاش قبل روز چند. داد تکون رو سرش نامحسوس اونم که اومدم محمد برای ابرویی و چشم

 اشاره بهش وقتی از گفتمی. گفت رو داشت لیال که هایینگرانی همون اونم. بودم زده حرف

 غرق داشتنش دوست توی قدراین گذرهمی که روز هر و دیدم دیگه چشم یه به رو لیال کردم

 من انگار و رفت قدیم لیالی کالً حرفم اون با گفت. بگیرم نادیدش میشه سخت برام که میشم

 چرا که بود عجیب خودش برای و کنهمی بازی روانم و روح با که دیدم رو دلبر و جدید دختر یه

 ترسممی کیانوش و کیان العملعکس از گفت. نکرده حس و ندیده رو وحالشحس و لیال تاحاال

 ما بفهمن اگه دوتا اون مطمئناً و نداره رو دوتا اون ناراحتی طاقت لیال. باشه بد لیال خود برای که

 کف مثل من زندگی دو هر. کنننمی نگاه قضیه به خوش روی با داریم هم به حسی همچین

 .خونه این داماد عنوانبه من کردن قبول سخته و بازه اونا جلوی دست

 ادامه لیال و کیان بین کلکل. بود فکر توی شدیداً هم محمد. اومدم بیرون فکر از خنده صدای با

 .کردممی کاری باید. داشت

 دیداری یه لیال خود با داشت اصرار هم خیلی و کرده خواستگاری ازم رو لیال آشناها از یکی -

 تو که دادم رو قول این بهش ولی کیان؛ بگیرم اجازه تو از باید گفتم بهش من. باشه داشته

 .دیدارشون با نکنی مخالفتی

 .بیاره رو حرف ادامه که زدم بهش چشمکی نامحسوس خیلی

 : گفت متفکر چهره با کیان

 .بزنند حرف هم با توننمی. ندارم حرفی من باشه تو ییدٔ  تا مورد اگه بگم چی -
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 :گفت خوریدل با لیال

 قصد که گفتم که من. دوزیدمی و بریدمی دوتا شما و وسطه من پای انگار این؟ چی یعنی -

 .ندارم ازدواج

 تونینمی نشناخته و ندیده. داریهرسم و اسم آدم و متشخص خیلی گفتم من که آدمی این -

 هم خودت زندگی فکر به باید ذاری،می مایه خونه این اعضای برای زیادی داری تو. کنی ردش

 که من نه؟ یا بشه حل جایی یه باید موضوع این. کنه ازدواج خوادنمی تو خاطربه کیان. باشی

 و اومد خوشت ازش شاید بزن حرف باهاش بشین فقط. کن ازدواج آدم این با بیا نگفتم

 که هاییازدواج هستند. نمیشه شروع عاشقانه که هاازدواج همه. بشید آشنا بیشتر خواستید

 .کنی برخورد باهاش عاقالنه مجبوری

 به رو بشه سرازیز اشکش نذاره کردمی سعی که لرزون صدای با. شد بلند سرجاش از لیال

 .گفت کیان

 به کرد رو... ]من اصالً. کن ازدواج گفتم بارها که من ولی کنی؟نمی ازدواج من خاطربه: لیال

 .بینمشمی میرم خواستی هروقت بذار، قرار باهاش باشه.[ من

 و گرفتم رو دستش که بره دنبالش به خواست کیان. رفت بیرون آالچیق از سریع هایقدم با و

 .بود شده آشفته کمی شد، بلند محمد. نشوندمش

 .زنممی حرف باهاش میرم من: محمد

 کردی؟ کارچی پری: کیان

 .زدم بهش حرفایی همچین قصد از خودم نباش، نگران... کار بهترین -

 ...آخه: کیان

 .بشه حل هم موضوع این که شدم امیدوار و زدم لبخندی گالب متعجب نگاه و عرشیا لبخند به

 طرفبه کیان همراه به اونا بدرقه از بعد. کردن رفتن قصد گالب و عرشیا دقیقه چند از بعد

 .بود رفته فرو فکر به و بود درهم هاشاخم کیان. کردیم حرکت آروم هایقدم با ساختمون

 کردی؟ رو کاراین چرا پری: کیان

 کردم نگاه بهش الیٔ  سو
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 .دستمون از شد ناراحت خیلی... حرفا اون لیال: کیان

. کردمی سکوت هم باز محمد اگه و زدم رو حرفا اون بکنه کاری یه محمد اینکه خاطربه من

 .کردممی کارچی باید موقعاون دونستمنمی

 بدی؟ رو جوابم خواینمی: کیان

 .کنممی مطرحش تو با نشد حل اگه بده زمان بهم کمیه هست، هاییچیز یه کیان -

 ...خوامنمی بوده فشار توی خیلی مدت این لیال: کیان

 با. کردیممی نگاه روبروم به داشتیم کرده هنگ دومون هر چون گذاشت؛ تمومنیمه رو حرفش

 .اومدیم خودم به کیانوش عصبی صدای

 کنید؟می غلطی چه دارید شما: کیانوش

 نمایش به هاشونلب با هم ـوش*آغـ توی لیال و محمد که زیبایی تابلوی تا بود کافی همین و

 .ببره هجوم طرفشونبه کیان و بپاشه هم از بودند گذاشته

 و باشه امان در کیان دست از تا کرد پنهون خودش پشت رو لیال و اومد خودش به زود محمد

 .بخوره خودش صورت به بود هوا توی که مشتی

 محمد بینی از. نکنه حمله دوباره که بود گرفته محکم رو کیان ولی بود؛ عصبی اینکه با کیانوش

 .کنه گم رو خودش بدتر لیال شد باعث همین و اومدمی خون

 نگهش داشت زوربه کیانوش. برد هجوم طرفشونبه دوباره و داد بهشون فحش چندتا کیان

 زور با کیانوش باالخره. برسه محمد به دستش نتونه که گرفتم قرار جلوش هم من داشتمی

 .دادمی فحش و زدمی حرف بلند صدای با هنوز ولی برد؛ دورتر قدم چند رو کیان

 گریون هم لیال و بگیره رو ریزیخون جلوی داشت سعی دستمال با که محمد طرفبه برگشتم

 .کردمی نگاه بهش

 هم تو محمد. نیا بیرون کیان شدن آروم تا و اتاقت برو تو لیال. کاشتید گل. براتون براوو یعنی -

 .زنیمی حرف باهاشون میای شد ترآروم چیهمه که فردا. خودت خونه برو

 .کنممی فرار دارم کننمی فکر برم االن پری نه: محمد
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 از کرد افاقه بلکه زنممی حرف باهاشون کمیه امشب من. کنهنمی فکری همچین کسهیچ -

 .شدن منصرف تو کشتن

 .گفت خدایی وای لیال

 آخه؟ شوخی وقت االن: محمد

 .بگیرم رو خندم جلوی تونستمنمی واقعاً. کردم باز رو نیشم

 .بود زیبا عجیب. ندید رو خودتون که شما -

 .بردم باال رو ابروهام

 .داد تکون برام سفٔ  تا نشونه به رو سرش محمد

 .شو جیم هم تو خونه تو رفتن اونا محمد بدو -

 .بذارم تنهاش تونمنمی کنهمی خالی لیال سر رو برم من نه: محمد

 درست اصالً کارتون ولی باشه؛ تنها باهاش ذارمنمی اتاق تو برممی رو لیال نباش، نگرانش -

 .بود رفته کجا عقلتون دونمنمی. نبود

 .کردممی کنترل رو خودم باید. شد من تقصیر: محمد

 لبم روی لبخندی. داد عشقش پر نگاه با رو جوابش محمد و گفت محمد آروم صدای با لیال

 .اومد

 داره رو خودش کیان خاطربه عصبیه خودش کیانوش. بشه آروم اوضاع تا برو لطفاً محمد -

 .کنهمی کنترل

 .برگردم تا بزنی زنگ بهم کرد قاتی اگه بده قول ولی میرم؛ باشه: محمد

 .رفتیم خونه طرفبه و رفتم لیال به ایغرهچشم. کردیم راهیش و گفتم ایباشه

 .ترسممی من: لیال

 .ترسیدیمی باید بودی دهنش توی وقتی -

 .شد چطور اصالً نفهمیدم. طوریاین نگو پروانه: لیال

. کنن هضم اونا تا کنید صبر باید حاال. دادید نشون کیانوش و کیان به ممکن شکل بدترین به -

 .ندیدت تا باال برو زود حاال
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 .شد پیداش کیان بره هاپله روی رو پاش خواست که همین

 هم چیز همه بی محمد اون. شی قایم اتاقت تو میری حاال کردی رو ت...هر. میری کجا: کیان

 .بست رو فلنگ و کرد رو کارش

 .کنه حرکت تا دادم هل کمی رو لیال

 .میام دیگه کمیه منم اتاقت، برو تو -

 .بودی مسببش تو خود دونستی؟می رو چیزهمه تو. کن قایمشون آره: کیان

 .بود پیشش هم کیانوش. رفتم کیان طرفبه خودم و کردم راهی رو لیال حرفاش به توجهبی

 .فهمیدم من رو بودی نفهمیدی سال پونزده توی تو که رو چیزی. دونستممی من آره -

 چی؟ یعنی: کیانوش

 .بدونید رو چیزا سرییه باید. بگم تا بشینیم بریم -

 .نکنی دخالت ما کار تو بهتره هم تو. بده توضیح خودش تا میرم. بشنوم خوامنمی من: کیان

 .شد مواجه کیانوش تشر با که بود من به آخرش حرف

 .باش زدنت حرف مواظب کیان: کیانوش

 روی از رو عینکش و کشید موهاش توی دستی کیان. نشستم مبل روی و دادم چین رو بینیم

 .برداشت چشماش

 بره فرستادم رو محمد من. بدونی چیزهایی یه باید ولی داری؛ هم حق هستی عصبی دونممی -

 .بزنه حرف خودتون با بیاد و بشید ترآروم کمیه شما که فردا تا

 جلوم طورهمون کیان. گذاشت پاهاش روی رو دستاش و نشست من کناریم مبل روی کیانوش

 .رفتمی رو قدم

 چقدر ما دونیمی. بود خودش خونه که نبود مهمون وقتهیچ اینجا اون. بگه چی خوادمی: کیان

 کارهایی چه دونهمی خدا. شدند تنها باهم روز و شب چقدر دونیمی. سپردیم دستشبه رو لیال

 .نکردند که

 .نیست آدمی همچین محمد دونیمی هم خودت. کیان نرو تند -

 ...االاهللالاله... خواهرمون با داشت خودمون خونه تو و نیست هه: کیان
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 !محمده؟ عاشق سالگی پونزده از لیال دونیمی تو -

 .شد من مات و برداشت زدن قدم از دست حرفم شنیدن با

 دونست؟می محمد: کیانوش

 .نه -

 ...پس: کیانوش

 چطور دونمنمی واقعاً و فهمیدم هم من که بود موقعاون. کرد ـت*مسـ باریه لیال که یادتونه

 حس رو موضوع این دیدنش چندبار با عرشیا چون بودیم؛ نفهمیده کدوممون هیچ که بود شده

 .بود کرده

 .پرید باال کیانوش ابروهای

 فهمید؟ کی محمد: کیان

 .من رفتن قبل -

 :گفت عصبانیت با کیان

 .همن با موقعاون از یعنی -

 .بهش کرده اعتراف پیش ساعت همین محمد. نیستن نه -

 .بده توضیح حسابی درست لطفاً پری: کیانوش

 رو دیگه یکی محمد ولی داره؛ دوست رو محمد که فهمهمی بوده که سالش پونزده لیال -

 عشقش از تنها نه ولی نفهمه؛ کسی که ذارهمی سرپوش عشقش روی هم لیال. داشت دوست

 هم محمد و کنه اعتراف تونهنمی هم وقتهیچ و میشه هم تربزرگ روزبهروز بلکه نمیشه کم

 تو لیال گفتیممی چقدر پیش سال دو که یادتونه. کنهمی زندگی خودش برای وخرمخوش

. فهمیدم من ـتی*مسـ تو کردنش کوچک اشاره یه و کردنش ـت*مسـ بعد و اینا و خودشه

 به گرفت قول ازم ولی چیز؛همه به کرد اعتراف اونم و گرفت و زدم دستی یه براش صبحش

 رفتم قبل روز چند کجه، خیلی محمد دوهزاری دیدم وقتی ولی نگفتم؛ من نگم چیزی محمد

 تا. نه یا گرفته رو ماشاره که نداشتم خبر بعدش از اما کردم؛ بهش نامحسوس اشاره یه فقط

 ولی رفته؛ دلش هم بدجور بلکه گرفته تنها نه فهمیدم و زدم حرف باهاش پیش روز چند اینکه



 

 

459 

 

  اشتباه دلمان رم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

SAmirA 

 میدن جون دارن دوشون هر دیدم منم. ذاشتنمی پیش پا خودش گذشته و دوتا شما خاطربه

 و کردن اعتراف بهم قوی، هاگیرنده ماشاءاهلل هم اونا که امشب، کردم تحریکشون ذره یه فقط

 .دیدیم هم رو شنتیجه

 زیاد محمد گذشته. بود سخت براشون هضمش مطمئناً. بودن شده متفکر و ساکت دوشون هر

 .نبود مناسب

 کنن؟نمی رو ارس و جونزری آرام، فکر. کردن ازدواج هم با فرض به: کیانوش

. بزنه حرف باهاتون بیاد بدید فرصت محمد به. بودند ساکت تاحاال که کننمی فکر اینا همه به -

 .کنیدمی فکر مسائل بقیه درباره شینیدمی بعدش. بفهمید رو دلش حرف و بزنید حرف لیال با

 .بگم باید چی دونمنمی واقعاً: کیانوش

 .زنممی لیال به سریه من -

 .گفت ایباشه سرش دادن تکون با کیانوش

 .کرد قطع رو گوشی لیال. شدم اتاق وارد موندن منتظر بدون و زدم در به ایتقه

 .بود محمد -

 باهاشون؟ زدی حرف شد چی. اوهوم: لیال

 حل شاءاهللان تا زنیمی حرف هم خودت بعداً حاال. شدن آروم کمیه. گفتم رو چیزهمه آره -

 کرد؟ تموم ـوسه*بـ رو آخرش که شد چی ببینم بگو. بشه

 .شد باز لبخند به هم لیال هایلب که زدم بهش نماییدندون لبخند

 بودم عصبی چون منم و رسوند بهم رو خودش دو با محمد که رفتممی داشتم حرفات بعد: لیال

 : گفتم و توپیدم بهش

 دوستت فکر به. ندارم نیازی بهشون من بگو؛ دیگه یکی برای رو شناسیتروان حرفای برو -

 هم محمد. کنه ازدواج هم کیان تا کنممی ازدواج کرده معرفی پری که فردی این با. نباش هم

 داری دوست رو من سال چند. کنی ازدواج کسی با کنیمی غلط تو گفت برداشت نه گذاشت نه

 اون و کردم گریه من. بشی دیگه یکی مال ذاریمی کردی فکر. کردی خودت عاشق رو من و
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 ـوسه*بـ اون به ختم هم آخرش و گفت خودش عاشقی و عشق از کمیه و کنه آرومم کرد سعی

 .کردید زهرمارمون اومدنتون با شما که شد

 زنیدمی رقم عاشقانه صحنه دارید میاد بیرون آدم یه طرفش هر از که باغی توی. برم روتو -

 خودش شدید راحت و گفتید دیگه هم به اینکه حالم،خوش براتون ولی زدیم؟ گند ما اونوقت

 .کنیدمی حلش هم با دوتا شما اونم که میشه مشکل بعدش به این از کمیه. داره ارزش کلی

 .امیدوارم: لیال

 پاک مشغول و پوشیدم هاملباس جای به شلوارک تاپ یه و انداختم صندلی روی رو شالم

 اومده وقتی از که ایکاناپه روی و زد بهم ایخسته لبخند. اومد کیانوش که شدم آرایشم کردن

 به. بود کرده فرق پیش سال چند با خیلی مدتش این رفتار. نشست بود شده خوابم تخت بودم

 روی و زدمی سرم روی ایـوسه*بـ شب هر و بود نکرده اعتراضی خوابیدنم کاناپه روی

 باهام. شدممی خواب در کیانوش گرنظاره دیروقت تا شب هر من و خوابیدمی تختش

. خریدمی برام اومدمی دستش که چیزیهر. بردمی بیرون گاهی رو من زدمی حرف نشستمی

 ترتشنه رو من و گفتنمی بودنمون هم با از هیچی ولی ـوسید؛*بـمی رو گونم کردمی ـلم*بغـ

 .کردمی

 .نشستم فاصله با کنارش

 شد؟ چطور کیان -

 .هضمش کشهمی طول. ریختس هم به ولی شده؛ ترآروم: کیانوش

 .ترسیدممی کیان از بیشتر تو واکنش از من راستش -

 .کرد ایخنده

 .کنم درک بهتر رو محمد هم و لیال هم تونممی و عاشقم هم من چون شاید: کیانوش

 .رفت باال ابروهام

 .کرد نگاهم شده خمـار هایچشم با

 !شده؟ تنگ برات دلم چقدر دونیمی: کیانوش

 .شد خارج اتاق از و گفت خیربه شب آروم و گذاشت سرم روی طوالنی ایـوسه*بـ و شد بلند
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 تنگ براش دلم خودمم که بود این عجیب و نموند اتاق توی که بود خراب خیلی حالش کنم فکر

 خواب به بازوش روی و ـوسیدمش*بـمی و کردمی ـلش*بغـ محکم خواستمی دلم. بود شده

 .رفتممی

 دلم شدممی آروم وقتی ولی اومد؛می بدم ازش افتادممی گذشته یاد وقتی بود قاتی وهوامحال

 کامل مطلق طوربه داشتی دوست هر و داری دوسش تو عادیه اینا گفتمی محمد. خواستشمی

 چند بعد ولی بشه؛ ناراحت شبچه یا مادرش پدرش دست از آدم که میاد پیش گاهی. نیست

 عشق با دوباره و کردی دعوا رو هاتبچه چندبار گفتمی. گردهبرمی عشق همون دوباره ساعت

 دلمون ولی شدیم؛می خوردل هم از گاهی بود همین عشق. گفتمی راست و کردی ـلشون*بغـ

 .تپیدمی هم برای

*** 

 بدی؟ بهمون رو کتابت شام خواینمی: کیانوش

 شرکت توی میزم به که بهش و برداشتم کردممی ترجمه داشتم که کاغذی روی از رو سرم

 .افتادم دیروزم حرف یاد لحظهیه. کردم نگاه بود، داده تکیه

 که قدراین. نزدم حرف هم هابچه با حتی که، نکردم رزرو جایی. نبود یادم اصالً من وای -

 .بود لیال و محمد درگیر فکرم

 رستوران. کردم هماهنگ رو چیهمه من. بسه دیگه کار شو بلند. زد آشفتم وضعیت به لبخندی

 .بریم که ماست منتظر فقط شده رزرو هم

  کردم بهش تشکرآمیزی نگاه

 مرسی -

 .زد بهم مهریپر لبخند

 بریم؟ جاهمین از یا شیم حاضر خونه بریم خوایمی: کیانوش

 .کنم عوض رو هاملباس خواممی خونه بریم میشه اگه -

 .میام دارمبرمی رو کیفم من. اکی: کیانوش
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 دیشب. شدم کیانوش منتظر و انداختم کیفم توی رو گوشیم کردم، خاموش رو سیستم هم من

 از قبل صبحانه میز سر صبح. بودیم خوابیده وحسابیدرست کدوممونهیچ نکنم فکر رو

 گریه با لیال. بشنوه رو وقایع خودش زبون از تا کرد صدا رو لیال کیانوش سرکار به اومدنمون

 ندادن نشون انعطافی ولی شدن؛ ثرٔ  متا دوشون هر گفت بهشون سالگی پونزده از رو چیزهمه

. کرد کارش بهونه رو خجالت لیال و نگفته زودتر چرا که بود مندگله کیانوش. کیان مخصوصاً

 و بیاد شرکت ناهار موقع بدیم خبر محمد به شد قرار و زد بیرون خونه از زدن حرف بدون کیان

 مثل محمد. اومدن شرکت به محمد بعدش و کیان ظهر. بشنون رو اون حرفای دیگه باریه

 جای کمی فقط. بشه کشیده الٔ  سو به آدم دوتا بین بود قرار انگار نه انگار و بود آروم همیشه

 بود؛ ناآروم لیال ولی کرد؛می شوخی باهاش هم خودش که بود معلوم گونش روی مشت

 اومدن بیرون وقتی زدن حرف هم با دوساعتی. نکنن قبول رو محمد کیانوش و کیان ترسیدمی

 لبخند ولی بود؛ ریختههم به کمی محمد. رفت و کرد سرد خداحافظی یه بود صبح مثل کیان

 .بود خوش خبرهای از حاکی لبش روی

*** 

 بخوریم؟ قهوه یه بریم هست شاپکافی یه هانزدیکی این: عرشیا

 تشکر کیانوش از دیگه باریه. شدیم بلند نفرمون هشت میزپشت از و کردیم موافقت همگی

 .داد فشار خودش به رو من و انداخت ـمرم*کـ دور دست که کردم

 .کنممی خانمم برای هرکاری و وظیفمه گفتم که من. نکن تشکر قدراین: کیانوش

 و بود نیاورده ماشین کیانوش. افتادیم راه شاپکافی طرفبه و شدیم هاماشین سوار همگی

 هم محمد طفلک. بودن اومده هم با که هم گالب و عرشیا. بودیم شده کیان ماشین سوار همگی

 تونستنمی لیال که بود طوری اوضاع فعالً. اومدمی دنبالمون خودش ماشین با و بود مونده تنها

 . کنه همراهیش

 و اومد صدایی شدنم وارد با و بشم وارد اول من کرد اشاره و کرد باز رو شاپکافی در کیانوش

. کردممی نگاه شاپکافی توی افراد به متعجب. شد ریخته سرم روی کاغذرنگی از موجی

 بهم داشتن و بودن همگی عرشیا و کیانوش شرکت دوستان چندتا و رقیه الناز، زهره، یاس،
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 با و انداختم کیانوش به نگاهی. شدم تموم احوالپرسی و سالم از که وقتی. گفتنمی تبریک

 .داد رو جوابم چشماش کردن بسته و باز باریه با که کردم تشکر ازش چشمام

 قرار روم جلوی کیکی که وقتی. بود زده رقم برام کیانوش رو هاشب ترینماندنی یاد به از یکی

 .شد سرازیر چشمم از اشکی و شدم زدهذوق بود، شده بسته نقش روش کتابم جلد که گرفت

 باز رو جعبه رنگ قرمز روبان و کردم نگاه بهش تعجب با و شد گرفته سمتمبه کادویی وقتی

 رو من دستاش با. دوختم کیانوش به رو شدم گرد چشمهای شدم مواجه سویچ یه با و کردم

 عاشق بودم گفته بهش باریه. داد نشونم رو 206 رنگمشکی ماشین و برگردوند پنجره طرفبه

 ماشین یه بود خودش به اگه دونستممی. بود رسونده آرزوم به رو من اون و رنگممشکی 206

 طرفشبه. بودم ممنون ازش بود گذاشته احترام عالیقم به که همین ولی گرفت؛می باال مدل

 بقیه هورای صدای که انداختم گردنش دور رو دستام شدم، بلند پام انگشتای روی و برگشتم

 .کردم زمزمه گوششدم. شد بلند

 .چیزهمه خاطربه ممنونم، -

 .کرد ـقه*حلـ ـمرم*کـ دور رو دستاش

 .عزیزدلم نداره رو قابلت: کیانوش

 : کرد زمزمه گوشممدم کیانوش کیک خوردن موقع

  مناسبه؟ کیان برای گالب نظرتبه -

 .انداختم بودند زدن حرف مشغول سخت که گالب و کیان به نگاهی و رفت باال به ابروم کمی

 سوتی چه گالب دیدن رو همدیگه که اول بار برای که دونینمی وای. میان بهم هم خیلی آره -

 .کیان پیش داد

 .شد بلند کیانوش بلند خنده که کردم دیدار اون تعریف به شروع

 سوتی همچین از بعیده کیان از. نکرده بهش ایاشاره هیچ تاحاال کیان که عجیبه: کیانوش

 .رفته دلش اونم یعنی این و نکنه استفاده

 .شده گذاشته رفتن بنای گذرونیخوش کمی از بعد

 چطوره؟ خاننمون فرمون دست ببینیم بریم: کیانوش
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 طرفش برگشتم ترسیده و متعجب

 .نکردم رانندگی وقته خیلی من نه وای -

 .باشی راحت که گرفتم اتوماتیک دنده درضمن. کنارتم من نباش نگران: کیانوش

 .کنم رانندگی اتوماتیک دنده یه با داشتم دوست همیشه ممنون خیلی کیانوش وای -

 روشن رو ماشین و چرخوندم رو سویچ آیةالکرسی یه خوندن با و رفتم ماشین طرفبه زدهذوق

 .کردم

*** 

 کتابم و بود نشسته تخت روی کیانوش. اومدم بیرون شوییدست از و زدم مسواک رو دندونام

 بهش آروم و گذاشتم کنار رو تردید نه؟ یا برم کنارش که بودم مردد. بود دستش توی هم

 .شدم نزدیک

 .بشینم کنارش کرد اشاره دستش با و انداخت بهم عینکش باالی از نگاهی

 هست، غم هاتنوشته توی. کنم درک رو احساساتت همه تونممی خونمشمی وقتی: کیانوش

 روز یه تا نوشتی که انگار. زنهمی موج توش هم عشق ولی هست؛ خوریدل هست، درد

 .دادم نسبت خودم به رو هانوشته این که کردم خودخواهی باز کنم فکر. بخونمش

 .کشیدم تختی رو پتوی ریز هایگل روی رو دستم

 .توئه برای اینا همه نیست؛ خودخواهی نه -

 . گذاشتم گونش روی و بردم جلو رو دستم. کردم نگاهش و گرفتم هاگل از چشم

 رو دستش مدیگه دست با] افتادممی صورت این یاد وقتی افتادم،می هاچشم این یاد وقتی -

 رو، آرزوهام. نوشتممی رو چیزهمه.  نوشتممی افتادم،می هادست این یاد وقتی.[ گرفتم

 .تو به شدمی منتهی همش و رو هامحسرت رو، هامخوریدل

 .رسوند صورتم به رو دستش و برداشت چشمش از رو عینکش

 .ببینم تونستممی چشمش توی رو احساساتش همه

 .دارم دوستت: کیانوش

- .I love you my love 
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 زیر رو دستش که کشیدم دراز کنارش. کرد باز منم برای رو جا و رفت کنار حرفی هیچ بدون

 زدنی، حرف هیچ بدون موهام با کردن بازی با و گذاشت شـنه*سیـ روی رو سرم و برد سرم

 .برد فرو راحتی خواب به رو من

**** 

 بعد ماه چند

 حال اصالً ولی حموم؛ رفتممی باید. کشیدم خوردم تاف موهای به دستی و درآوردم رو لبالسم

 طورهمون. بود درآورده رو ـمرم*کـ و پاهام پدر بلند پاشنه هایکفش. بایستم سروپا نداشتم

 .خزیدم لحاف زیر لبـاس بدون

 .کن پاک رو آرایشت حداقل شو بلند خوابیدی، چرا عه: کیانوش

 .بکشم دراز کمیه بذار شکنهمی داره ـمرم*کـ. خستم خیلی نه اوف -

 .کشید دراز کنارم پاش به شلوارک با هم کیانوش

 .خوریمی سرما ولی خوبه؛ که من برای. نیست تنت که هم چیزی بهبه: کیانوش

 .کشیدم دورم رو لحاف بیشتر

 مثالً. بمونه اینجا محمد که نزدید هم تعارف یه. کردید بد خیلی کیانوش وای. نمیشه هیچی -

 .بودها عقدشون شب

 .گفت کرد،می ـل*بغـ رو من که طورهمون

 پررو داشتیممی نگه االن از. که نبود عروسیشون شب بود، عقدشون شب عشقم: کیانوش

 .بکشه عشق غم کمیه بذار. شدمی

 به رفت غرهچشم هی که هم چیز کیانِ اون طرفید من با وگرنه نکنیدها اذیت رو داداشم -

 .شدمی لیال نزدیک وقتی بدبخت،

 محمد؟ طرف یا مایی طرف تو: کیانوش

 چند االن. کنیدمی اذیتش دارید هی. آوردید گیر مظلوم دوتا شما. محمد طرف معلومه خب -

 .کنه نرم رو شما دل تا میاد میره داره هی ماهه

 .کشید باال کمی خودش با هم رو من و دراومد نشسته نیمه
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 .حالجه مرده چند دیدیممی باید که نداشتیم بیشتر خواهر دونه یه بود حقش: کیانوش

 .ـوسید*بـ رو گونم محکم که رفتم بهش ایغرهچشم

 گرفت عمیقی نفس

 شرکت مراسم توی اینا جونزری اینکه و شنیدممی رو آرام اسم مهمونا بین گاهی: کیانوش

 این نذاره و باشه قوی باید لیال. چیزا این از و بوده وصلت این به بودن ناراضی دلیلش نکردن

 .نریزن هم به چیزا این با رو روانشون و روح که بزن حرف باهاش. بذاره اثر روش چیزا

 ندیده طوراین تاحاال من ولی بود؛ چطور قبالً محمد دونمنمی. برمیان پسشون از اونا. باشه -

 .کنهمی پیدا خاصی درخشش یه کنهمی نگاه لیال به وقتی چشماش. بودمش

 و اخالق. میره باالتر آدم سن چقدر هر. بودم ندیده جوراین رو محمد تاحاال آره: کیانوش

. باشه داشته بهتری انتخاب میشه باعث همین و خوادمی چی فهمهمی و میشه ترپخته رفتارش

 و شیرینی این تونهمی میشه، مناسب آدم یه عاشق وقتی آدم. تلخ هم و شیرینه هم عشق

 .شما مثل میشه، مزهخوش هم بسیار که بیاره وجودبه جدید طمع یه و کنه قاتی هم با رو تلخی

 کنار دراور کشوی از و شدم خم. شدم دور ازش کمی. زد بهم ایـوسه*بـ آروم و شد خم

 .دادم دستشبه و آوردم بیرون چیزی تخت

 .کرد باز رو دورش کاغذ و کرد نگاه بهم الیٔ  سو

 !خبر؟بی قدراین چرا! کتابت؟ دوم جلد: گفت تعجب با کیانوش

 به رو این. برسه قرار دیگه ماه چند نرسیده؛ انبوه چاپ به فعالً ست،نمونه یه فقط درواقع خب-

 .تو برای هدیه یه. کردن چاپ من سفارش

 ...پروانه: کیانوش

 .داشت رو این لیاقت کیانوش. کردم نگاهش کرد، نگاه بهم که شیفتگی همون با

 .کن بازش -

 .کرد بازش و گرفت ازم نگاه

 .شد جمع چشماش توی اشک خوندنش با که دیدم و

 .انگلیسی این به هم بود فارسی به هم که اینوشته
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 .تو به تقدیم»

 . داشتی نگه رو زندگیمون خودخواهیت با که توی به

 .داشتی نگه رو من

 . کنم تجربه رو دادنت دست از نذاشتی و دادی پرورش و داشتی نگه رو بینمون عشق

 .حالمخوش دادم بهت رو قلبم و گرفتم رو قلبت اینکه از

 «دارم دوستت من کیانوشِ

 دستش از رو کتاب. بود کرده سخت براش رو زدن حرف داشت که بغضی کرد نگاه بهم فقط

 .زدم پس رو اشکش نم دستام با و گرفتم

 .دارم دوستت -

 .برداشتم میان از ایـوسه*بـ با رو بینمون فاصله و

 

 پایان

  27|9|1397 سال شنبه سه 10:00 ساعت

  

 ...شد تموم.  سالم

 کمی شد تموم رمان اینکه از بگم باید. بدم توضیح براتون رو حالم و حس چطور دونمنمی

 خندشون وقت. شدم دوست شخصیتهاش همه با. کردم زندگی داستان این با من. ناراحتم

 .کرد گریه شونگریه وقت و خندیدم

 رو شما تلگرام یا اصلی سایت چه انجمن توی چه تبلیغی هیچ بدون که خوشحالم این از ولی

 که تشکرایی تک تک. باشید نشده پیشمون خوندنش از امیدوارم که. کردم رمانم خوندن جذب

 پست هر پای به پا که ممنونم شما از خیلی خیلی و ارزشمنده بسیار برام هست پستها پای

 .بودید همراه باهام

 .بزنم حرف شخصیتها و رمان مورد در یکم
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 اثر روش زیاد هم فزرندانش دادن دست از حتی و خونسرده خیلی پروانه که بود شده نقدی

 خونسردم منم. خودمه مثل روحیاتش و حاالت درصدش 90 پروانه شخصیت بگم باید. نذاشته

 آدم اصال بد یا خوبه این دونمنمی متاسفانه و کنمنمی گم رو خودم خیلی اتفاقات با برخورد در و

 برداره مقابلم طرف گام یه اگه و شده حقم در که ظلمی کنممی فراموش زود. نیستم دوزی کینه

 .بوده بینمون دلخوریهایی چه نمیارم هم روش به وقت هیچ

 ماندگان باز و میشه فراموش زود رفته که آدمی و سرده خاک که گفتممی دوستام به دیروز

 بچشون که دیدم رو کسایی. دیدم اطرافیانم تجربه از خودم رو این. نبودش به کنندمی عادت

 جون براش که عزیزی یا برگشتند خودشون روتین زندگی به مدتی بعد از و دادند دست از رو

 پس. کردندمی زندگی و اومدندمی خودشون به دوماه بعد نهایتش و دادند دست از دادندمی

 فراموش تونستیمنمی اگه که. کنیم زندگی کسی دادن دست از بعد که نیست عجیبی چیزی

 . شدمی سخت برامون زندگی مطمئنا کنیم

 سری یه دچار زندگیش توی آدمی هر. میشه پناه و پشت خانوادش برای که مردی کیانوش

 و ببره پی اشتباهاتش به تونست ولی نبود؛ مستثنی این از هم از کیانوش و میشه اشتباهات

 که باشه گذشت با همراه باید همیشه زناشویی زندگی. شد هم موفق که باشه جبرانش درصدد

 کیانوش. داد ادامه نمیشه دیگه و میشه بزرگ مسئله یه به تبدیل دلخوری کوچکترین نباشه اگه

 که دونستندمی محق رو خودشون چیزی هر توی که بودند زندگیمون خودخواه مرداهای بیانگر

  شد آدم شکر رو خدا

 تر جذاب داستان تا بود رفته بکار توش هم واقعیات غیر سری یه مطمئنا و بود داستان یه این

 . بشه

 نظر منتظر باید چون نه یا میره دانلود به نمیدونم باشید بـرده ـذت*لـ خوندنش از که امیدوارم

 .باشیم پروسه بقیه و کیفی کنترل

 برای امیدوارم و کردم که کنم تایپ نگاه توی فقط رو رمان که بودم داده قول دوستی به

 .نیاد پیش مشکلی دانلودش
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 زندگیشون داستان و کنم خلق شخصیتهایی دارم دوست ولی نیستم ایحرفه نویسنده یه من

 .بنویسم رو

 . هستم شنیدنش آماده میل کمال با داشتید انتقادی نظری هر بازم

 مذاقتون به دلم اشتباه و نباشید پشیمون گذروندید رمان خوندن با رو وقتتون اینکه از امیدوارم

 اومده خوش .باشه

  علی یا

 .خدانگهداتون

 

 

 از تشکر با برای نویسنده

 اثر این خلق

 در کتاب این نگاه انجمن

 به دانلود تحریر رشته

 در و درآمده نگاه سایت

 منتشر دانلود .است شده

http://forum.negahdl.com/threads/237713
http://forum.negahdl.com/members/16
http://forum.negahdl.com/members/16
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