
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

2 

 

  سایه منحوس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن رکارب

 

 رها*

 
 
 

 :مقدمه
 .گذردمی... شمارمبی هایحسرت انتظار، همراه هاینگاه شمار،بی هایتنهایی گذرد؛می
 .شد صرف خالصانه، پدرانه جنس از محبتی حسرت در امکودکی عمر

 ...بعد و رسیدم انیجو به تنهایی اتاق در روشنایی امید به. کردند امبسته پر و بال نوجوانی در
 .بود گزیده النه آنجا در من از پیش من زندگی نحسی که شدم سپرده خوشبختی سراب تاریک یخانه دست به

 .زندگی برای آرزویی نه دارد، وجود من در آینده به امیدی نه. تنهایی در من عمر گذرد؛می
 .گذردمی گذردهامی این با که من زندگی بر وای گذرد؛می

*** 
 کردممی تمیزشون هرچقدر. بود شده نقلی آپارتمان این به آوردنپناه من هرروز کار مونده،باقی یهفته دو این توی

 از بود؟ کجا از مشکل! ستجهیزیه وسایل هااین انگار نه انگار. کردنمی فرقی هیچ کردم،می عوض رو جاشون یا
 ناخواسته هاوقت بعضی اما کنم؟می بازی رو خوشحال آدم یک نقش دارم که من از یا نو وسایل و قدیمی یخونه
 مسعود به هرچقدر رفته، رو و رنگ فلزی کابینت توی ذارممی رو کنپاکشیشه و میشم بلند. خودم جلد تو میرم
 گفتمی. نرفت بار زیر کنه، عوض ازعروسی قبل تا بودن زده زنگ که رو آشپزخونه هایکابینت که کردم اصرار
 به چندماه این توی چون کنه؛می قبول حتماً گفتممی خودم با قبلش که هم من. داره لزومی چه و دارمن پول

 خودمون بین روشن ینقطه یک راه این از خواستممی و بودم نداده نشون خوش روی بهش نامزدیمون اصطالح
 دیگه بار یک. نشد خبری ازش هفته کی برای و کرد دادبی و داد کلی برداشت؛ نه و گذاشت نه اون اما! کنم پیدا
 دلم توی داشتم! زده زنگ و زرد کابینت با سفید وسایل! هم با شدند ستی چه کنم؛می نگاه هاکابینت و وسایلم به
 اومده جوریاین هم دیگه یدفعه چند چون نخورد؛ جا دیدنم با. اومد مسعود و شد باز در دفعه یک که زدممی غر
 که رو من باشه؟ باباش یمغازه تو نباید مگه. اینجا میاد روز وسط تنهایی چرا دونستمنمی من ولی آپارتمان؛ به بود

 :زد داد و ایستاد خونه وسط بست؛ رو در و تو اومد و کشید پوفی دید،
 میشه؟ تنگ اتتحفه وسایل این واسه دلت چیه؟ اینجا؟ بیای شی بلند هرروز هرروز نکرده الزم نگفتم دفعه صد -

 :زاره کارم فردا پس فردا که بدم وا االن از اگه نیاوردم؛ کم هم من
 چرا خودت تو اصالً. برم بزنم سر بودم اومده بگیرم؟ اجازه تو از باید خودم یخونه به اومدن برای ثانیا سالم، اوال -

 اینجا؟ میای روز هر



 

 

3 

 

  سایه منحوس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن رکارب

 

 رها*

 .ببینم یاال نیاوردی؛ باال رو سگم روی اون تا برو و بکش رو راهت زودتر نداره؛ ربطی تو به -
 از رو روسریم گره و افتادم راه ایاضافه حرف هیچ بدون همین برای ست؛فایدهبی بشر این با زدنحرف دونستممی

. اومدم بیرون اتاق از و کشیدم سرم و برداشتم تخت روی از رو چادرم. رفتم اتاق سمت و کردم باز گردنم پشت
 معلوم و بود تنش مکانیک کار لباس بود؛ جوریهمین همیشه. زد هم به رو حالم عرقش بوی شدم، که نزدیکش

 سقف؟ یک زیر برم خواممی این با من خدایا! بینهنمی حموم روی ماه به ماه تنش بود
 !کنی؟می نگاه رو من بر و بر چیه؟ -

 «!زغال نکبت! اونه واسه ای؛تحفه خیلی»: گفتم دلم توی
 پایین طبقه یهمسایه دادبی و داد صدای. رفتم پایین هاپله از و بستم رو در و کشیدم رو راهم و گفتم «هیچی»

 نیست یکی آخه. کردمی برقرار صلح دومش و اول زن بین داشت دوباره. بود راه به همیشه مامانم چایی بساط عین
 با کدوم هر چی؟ هم اون بیان؟ کنار هم با توننمی زن دوتا کوچیکی، این به آپارتمان این توی بدبخت، بگه بهش

 .بچه تاسه دو
 کی ببینید. کنمامی آویزحلق رو خودم میرم بچه تا پنج این جون به بریزم؟ سرم تو خاکی چه شماها دست از من -

 !گفتم
 در. زدم کوچیکی لبخند مدت، این توی بار اولین برای. کردمی تهدید اصطالح به داشت بود؛ همسایه مرد صدای
 .افتادم راه پدرم یخونه سمت به و بستم رو خونه فلزی و سفید
 آسته همین برای کرد؛نمی دوا من از دردی هاش،آدم و خیابون دیدن بود؛ پایین همیشه سرم رفتم،می که بیرون

 مامان به من عقد از بعد بابام. داشتیم بنایی چون بود؛ باز پدرم یخونه گاراژ در معمول، طبق. اومدممی و رفتممی
 رو عروسیشون میگم محمود حاج به اصالً باشه؛ دوطبقه باباش یخونه اگه خوبه خیلی سایه برای که بود گفته

 طبقه یک کردندرست با که بابام حال به خوش. کنممی سفید هم رو دوتاطبقه برسه، پولم اگه. بگیریم جا همین
 گاهی! خونه اومدمی خواب موقع فقط که بود شده حیاتی و مهم براش قدراین بنّایی. میشه خوشحال قدراین خونه
 ضمانتی چه به خوره؟می من درد به مسعود اصالً اینکه به کنه؛ فکر من به هم خرده یک خواستمی دلم هاوقت

 معلومه! من خیالمخوش چه. خاصه و عام یشهره محله تو هاشچرونیچشم که معتاد آدم یک به داده رو دخترش
 حیاط مسیر همشیگیشون، مزاحم هاینگاه و کارگرها صدای و سر به توجهبی! پدرش پول اعتبار به دیگه،

 که دیدم رو مهری خاله و کردم باز رو حال در ارادهبی که بودم مختلف فکرهای درگیر. کنممی طی رو کوچیکمون
 رو رنگیکم لبخند و گذاشت ناتموم رو حرفش من، دیدن با. زدمی حرف داشت و بود آشپزخونه به چشمش

 .میشه عوض هوام و حال شده، که هم دقیقه چند برای و گیرممی ایتازه حال دیدنش با همیشه. نشست هاشلب
 .جونم مهری سالم -
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 .برم قربونت سالم -
 من پرانرژی صدای. کنهمی نگاه هامچشم توی و میشه صورتم یخیره همیشه مثل. کشهمی ـغلش*بـ تو رو من

 :داد تغییر رو نگاهش مسیر
 باید معرفتیت،بی وقت همه این تالفی به اینجا؟ نیومدی چندوقته دونیمی افتادی؟ ما یاد عجب چه خاله؟ خوبی -

 .بمونی ما پیش رو ناهار
 .کنم عوض رو لباسام تا اتاق توی رفتم و شدم بلند نشدم؛ جوابش منتظر
 آرایشی بودم؛ خوب. برداشتم رو شالم و آینه جلوی رفتم و انداختم اتاق یگوشه آهنی لباسی چوب روی رو چادرم

 چطوری دونمنمی مهری، خاله یگریه صدای با. داشت رنگ صورتم روی هنوز بودم، کرده صبح که ایساده و کم
 روی گذاشتم رو دستم. کردمی گریه و بود گرفته صورتش جلوی رو روسریش. نشستم کنارش و بیرون زدم اتاق از

 :پرسیدم و دادم تکونش آروم و ششونه
 خاله؟ شد چی -

 با خودم مثل مامانم و شده چی که کردم ایاشاره سر با. نشست خاله کنار و اومد کاغذی دستمال یجعبه با مامانم
 .کنه آروم رو خاله کرد سعی و هیچی که داد جواب سر
 .جان مهری کن نگاه رو من. باش آروم خواهر، نیست چیزی -

 :توپید مامانم به و گرفت باال رو سرش بود، حرف این منتظر انگار که خاله
! شناسمتنمی انگار زری؛ شدی عوض چقدر! نه؟ بگی، بهش خواینمی بشه؟ خوایمی چی دیگه نیست؟ چیزی -
 نکرده؟ پایمال رو کسهیچ حق که مردی همون شده؟ بزرگ علی حاج یخونه توی که هستی دختری همون تو

 :بزنم تشر مامانم به تا بود من نوبت حاال
 ...یدرباره دونم؛می که من! گین؟نمی من به چیزی کدومتونهیچ چرا مامان؟ شده چی -

 :کنه دور بحث این از رو من آرومی لحن با کرد سعی و پرید حرفم وسط مامان
 .برو تو نیست؛ چیزی -
 .زری شده بزرگ دیگه سایه! بره؟ کجا بره؟ -

 کرد نگاه مامان به حرف، این گفتن از بعد. کنه باخبر جدید چیز یک از رو مامان حرف این با خواستمی انگار خاله
 شدم بلند عجله با هم من. شد بلند جاش از سختی به ست،فایدهبی مامانم با کردنبحث شد مطمئن اینکه از بعد و
 خبره؛ چه بفهمم جا همه از خبربی من که جوری بزنه؛ ترواضح رو هاشحرف تا کنم قانع رو خاله و بگم چیزی تا

 توی رو هامدست خاله. بزنم حرفی نتونستم افتاد، خاله اشک از پر و نگرون هایچشم به چشمم وقتی اما
. کردیم نگاهش و برگشتیم مامان ترس از پر و نگران صدای با بزنه، حرفی اینکه قبل اما گرفت؛ هاشدست
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 تنها. نگرانه و ترسهمی خیلی یعنی کرده؛ گره هم توی رو هاشدست دقتی شناختم؛می خوب رو مامان هایترس
 هاییوقت همون. بودم کرده حس هاوقت خیلی رو اضطرابش. بود ترسش همین بودم، دیده زیاد مامان از که حسی

 خاله که بودم مامانم هایدست یخیره هنوز. بشم ناقص ترسیدمی اون و خوردممی کتک جمشید دست زیر که
 حرفی هیچ بی هم بعدش زد، پیشونیم روی آرومی یـوسه*بـ و برد جلوتر کمیه رو سرم و کرد رها رو هامدست
 خاله به رو زد،می موج توش خوشحالی که صدایی یک با باشه، شده راحت خیالش انگار که مامان. رفت در سمت
 :گفت

 !جان مهری موندیمی پیشمون ناهار -
 .رفت بیرون اتاق از و گرفت رو راهش کنه، مامان حرف به توجهی اینکه بدون مهری خاله

 در و سرش انداخت بره، بیرون اینکه از قبل رو رنگیش یکهنه چادر و رسوند اتاق به رو خودش سرعت به مامان
 .میره کجا داره دونستممی. گذاشت باز نیمه رو

 بود؛ خاله بازوی روی دستش یک و بود ایستاده خاله کنار مامان. زدم کنار رو سفید توری پرده و رفتم پنجره کنار
 .بقبولونه خاله به رو چیزی خوادمی بود معلوم و زدمی حرف تند اما میگه؛ داره چی دونستمنمی
 ناراحتم، که رو هاییوقت که داشتم عادت همیشه. بستم محکم رو درش و افتادم راه اتاقمون تنها سمت هدفبی
 به گچی، اتاق یگوشه. بودم کرده پیدا رو عادت این که بودم تنها قدراین هم شاید یا باشم تنها تاریک اتاق یک تو

 این دونستممی. ریخته قرمز فرش یحاشیه روی که خون رده به افتهمی چشمم و میدم تکیه کوچیک خوابرخت
. کرد خونریزی من بینی و کوبید دیوار به رو من سر عصبانیت روی از و کرد دعوا زری با جمشید که شبی. منه خون

 کشیدم درد صبح تا که هاییشب تموم لکه این کردنپاک با خواممی کشم؛می خون یلکه روی رو دستم اختیاربی
 .بشن پاک ذهنم از

 چند این توی و بودم شده خیره سقف به. بود گذشته خاله رفتن از چندساعت دونمنمی بود؛ چند ساعت دونمنمی
 این از بیشتر نداشت جرئت بیچاره. بخور ناهار بیا گفتمی که شنیدم چندباری رو زری مامان صدای فقط ساعت
 مامان صدای! دادمی قرار لطف مورد رو اشزنده و مرده زدنش،حرف زیاد یبهونه به حتماً جمشید چون کنه؛ صدام
 کردمی تکرار مدام هم بیچاره اون. کنه بازیتوپ بیرون بره گفتمی سعید به داشت که بود ساعت چند. اومدنمی
 تا رفتم کلنجار خودم با خیلی ساعت چند این توی. کنهمی پاره رو توپم حیاط، توی برم اگه گفته جمشید بابا که

 اتفاق چه اینجا، اومدنمی که ماهی چند از حتی یا پیش سال چند از گذشته، تو. کنم پیدا رو مهری خاله رفتار دلیل
 همیشه. بزنن حرف هم با جوریاین نداشت سابقه. عصبانی و تند زد؛ حرف مامانم با طوریاین که بود افتاده خاصی

 این بدتر، همه از. داشتنمی نگه رو همدیگه احترام باشه، مهری خاله که تربزرگ خواهر چه ترکوچیک خواهر چه
 اتاق از و شدم بلند جام از ناچاری روی از. کردمی مدیوونه داشت میشه، پنهون من از داره مهم چیز یک که فکر
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 و هال توی کسی. کردم روشن رو هاالمپ از یکی. غروبه نزدیک که دادمی نشون خونه تاریکی. رفتم بیرون
 وقتم دارم اینجا من اما دون؛می چیز یک برای دارن بیرون اون همه. کردم تنهایی احساس دلم توی. نبود پذیرایی

 .کردممی زندگی داشتم خودم خیال به و کشممی رو
 درست غذا جوری بود؛ مامانم عادت این. بود رویی یقابلمه تا چند همیشه مثل گاز روی آشپزخونه؛ توی رفتم
 خیالبی. خورد زنگ تلفن بردارم، رو قابلمه در خواستم تا. کنه درست چیزی دوباره نشه مجبور شب تا که کردمی

 این یشماره کسی زنن،می زنگ طلبشون برای همیشه که جمشید سروپایبی دوستای جز دونستممی چون شدم؛
 روی گشتم؛ تلفن دنبال و هال توی رفتم. نبود برداردست بود، خط پشت که کسی اون انگار اما نیست؛ بلد رو خونه

 .دادم جواب معطلی بدون افتاد، شماره به که چشمم. بود طاقچه
 .برم قربونت سالم -

 .نداره تعریفی حالش بود مشخص اشگرفته صدای از. اومد تلفن پشت از مهری صدای ثانیه چند از بعد
 عزیزم؟ خوبی. برداشتی رو گوشی تو شد خوب چه مادر، سالم -
 بمونی؟ پیشم نبود قرار مگه ها؟ رفتی؟ گذاشتی اینجا از طوریاون صبح چرا جونم؟ مهری شد چی خوبم؛ من -

 .دادممی ادامه پرحرفیم به همچنان من اومد،نمی خاله «کن گوش» صدای اگه
 ...اما بزنم؛ حرف باهات تا اومدم هم امروز. واجبه کارم. دارم کارت اینجا؛ بیا سایه -
 مهری؟ خاله چی اما -
 .بردارم دوشم روی از رو سنگین بار این که شده وقتش دیگه. میدم توضیح برات رو چی همه من یخونه بیا -
 ...من خوادنمی مامانم اما منه؟ به مربوط چیزهمه فهمیدم؛ درست پس خاله -
 .نده اجازه شاید اینجا؛ میای نگو مادرت به فقط بپرس، داشتی سؤالی هر اینجا اومدی وقتی -
 خاله؟ نداری کاری باشه، باشه -
 .که شناسیشمی خاله؟ باشه دنبالت؛ بیاد نیما میگم سایه، راستی -
 .خداحافظ رسونم؛می زود رو خودم نیست؛ الزم نه -

 .نموندم خاله خداحافظ منتظر حتی
 حاال. بفهمونن بهم بقیه ترسهمی که کرده مخفی من از رو چیز یک مامانم که گفتمی بهم حسی یک همیشه

 و شده داشته نگه مخفی من از که رو چیزهای یا چیزی دونستن حق داده؛ فهمیدن حق من به که شده پیدا نفریک
 لحظه یک نداشتم دوست حتی که بودم هول قدراین. بدم دست از رو اطرافم و دور آدمای از خیلی شاید فهمیدنم با

 اومدن،می چشم به مشکی همشون که لباسایی بین لباسیچوب توی. کنم تلف اتاق برق کردنروشن برای رو وقت
 چادرم و شال. تنمه توی و نیاوردم درش هنوز افتاد یادم اومدم، خودم به که لحظه یک. گشتممی جینم شلوار دنبال
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 انداختم امشونه روی رو شالم طرف یک رفتم،می در طرف به که طورهمین و برداشتم بودم، انداخته هم روی که رو
 و رفتم در طرف به کنانلیلی و دیدم رو کتونیم نگاه، اولین با و کردم باز رو در. کشیدم سر رو چادرم و

 رو دستش. کنه کمک جمشید به بود رفته معمول طبق. بود بوم پشت باالی برگشتم، مامان صدای با. پوشیدمشون
 .کرد سفت کمرش دور رو چادرش ،«میری؟ کجا» پرسیدمی ازمن که طورهمین و بود زده کمرش به
 .بیرون میرم -
 .میشه تاریک داره هوا آخه؟ میری کجا -
 .خداحافظ شد؛ دیرم برم باید. دارم کارت آپارتمان بیا گفت زد زنگ مسعود -

 توی اومد احمقانه فکر این لحظه یک زدم؛ زل مامان مشکی هایچشم توی ثانیه چند گفتم، خداحافظ اینکه از بعد
 .امغریبه زن این با چقدر که شناسمش،نمی که سرم

! دورن؟ من از قدراین زن و مرد این چرا زد؛ زل بهم طلبکارش همیشه یقیافه اون با و مادرم کنار اومد جمشید
 شد،می دعواش مامان با وقتی همیشه. نکن صدا بابا رو من گفتمی بهم همیشه بچگی از که جمشید مخصوصا

 کردم حس لحظه یک و زدم زل هاشچشم توی. گفتمی بهم بود، بدتر کتکم صدتا از من یواسه که رو جمله این
 !متنفرم ازش چقدر
 این که کردم آرزو که نبودم من این. بیرون زدم مامان هایگفتن سایه سایه به توجهبی و گرفتم ازشون رو روم

 که نبودم من این میذارم؛ خونه این توی رو پام که باشه بار آخرین که بینم،می رو جمشید که باشه بارآخرین
 .بمونن سرم پشت خونه اون نحس خاطرات خواستممی و دویدممی

 یادم اومدم، که مسیری از هیچی چون! دونمنمی پروازکردم؛ هم شاید یا رفتم راه کوچه به کوچه چطور دونمنمی
 هایدست صدای و متوالی هایدرزدن بعدش و دیدممی که بود چیزی تنها قدیمی رنگایقهوه در. اومدنمی

 تونست که چیزی تنها. اومدمی بستبن یکوچه تو که بود صدایی تنها کوبید،می در به وجود تمام با که استخونیم
 نگاهم خاصی حالت با که بود نیما هایچشم بده، نجات بود شده پر وجودم توی که تنشی و درگیری اون از رو من
 .کردمی

*** 
 «بعد سال دو»
 ...مهم امشب که دونیمی کن؛ نگاه من به توام، با وضعیه؟ و سر چه این -
 .متنفرم وقتت بی و وقت مهمونیای و تو از ها؟ میگم؟ چی فهمیمی بردار؛ سرم از دست -
 چی؟ -
 ...متن ازت گفتم -
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 شده پشیمون کارش از که انگار. خورد اتاق کنار دیواری کمد به سرم و شدم پرت خوردم، که محکمی سیلی با
 .برداشت خیز سمتم به باشه،

 .بذار تنهام -
 حرکت هیچ بدون بود، شده نزدیک بهم کمک برای که رو هاشدست که گفتم رو مجمله پرحرص و محکم قدراین

 ازم نبود مهم برام. موند نوش و مشکی هایکفش روی هامچشم اما نکردم؛ نگاهش. برگردوند عقب به اضافی
 !مهمه من برای کسی نه مهمم، کسی برای من نه برنجه،

 هایلباس به چشمم و کردم باز رو کمد در. بود شده کهنه چقدرم. درآوردم رو گشادم و گله خواب لباس و شدم بلند
 .بود شده پخش کمد توی نوبودنشون بوی. بودنشون چیده مرتب که خورد نخوردهدست و نو

 رو خودم. رفتم آینه جلوی و پوشیدم و برداشتم رو فرم لباس دست یه! نداشتم؟ پوشیدنشون به ایعالقه هیچ چرا
 تنها پیش سال دو تا که مسایه همون من یعنی باشم؛ من داغون و درب یقیافه این شدنمی باورم دیدم، که

 نیما شاید. کشممی صورتم به دستی میرم بار یه ماهی بقیه هاینگاه اجبار به حاال اما بود؟ کردنآرایش دلخوشیم
 برام نیما، به لعنت داره؟ دوست رو اعصاببی و حوصله بی آدم یک کی آخه نده؛ اهمیت بهم دیگه که داشت حق
 !نیست مهم

 .ندارم رو بهشون رسیدگی یحوصله و شدند بلند خیلی کنم؛می ایدقیقه یک یشونه یه مهمون رو مشکیم موهای
 اون از این کنم؛می نگاه دقیق امگونه به توالتم میز یآینه توی جلوتر؛ میرم! لعنتی مونده؛ صورتم روی سیلی جای

 طبل همکارهام جلوی سرخ صورت این تا پوشونممی رو صورتم رنگی آفتاب ضد یه با. میشه کبود که قرمزیاست
 میدم؛ حالت ور یک رو موهام همیشه، معمول طبق و کنممی سرم رو رنگم ایسرمه یمقنعه. نشه من رسوایی
 کتونی اون جز به دارم که کفشی تنها و دارمبرمی اتاقه، یگوشه همیشه که رو مشکیم کیف. باشه بیرون که جوری
 به میرم. اونجان که میده نشون این و بازه پشتی حیاط در. نیست خبری پایین طبقه. افتممی راه و پوشممی سفید،

 .میدن سالم آروم دوتاشون هر من دیدن با. بودند میز چیدن مشغول شیرین و سوسن سمت؛ اون
 نرفته؟ هنوز -
 .بچینیم اینجا رو شونصبحونه میز خواستن. میرن دیرتر امروز گفتن خانم، نه -

 به عادت. بود کرده تغییر که بود هفته چند خان شهریار. افتممی راه و میدم تکون باشه معنی به رو سرم
 شرکت به بعد و کشیدمی سرک هاشکارخونه به رفتمی هاشازکارمند زودتر حتی همیشه. نداشت خوردنصبحونه

 !پشتی حیاط توی صبحونه میز االن اما اومد؛می معماریش و طراحی بزرگ
 هاییپرونده و رسید مشغول رو خودم اونجا و برسم دفتر به تا بگذره وقتم دستی دم فکرهای همین با خواستممی
 یک لعنتی زندگی این از و پرکنم رو کاریم روز یه باهاشون تونستنممی اما بودم؛ خبربی محتویاتشون از که کنم
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 جاهای. اتوبوس و مترو با مسیر بقیه و رفتممی پیاده داشتم، رو شحوصله که اونجایی تا. بشه کم شده، که روزم
 خودشون به مخصوص یگذشته یه کدومشون هر که مختلف هاینگاه با مختلف هایآدم. داشتم دوست رو شلوغ

 که موندم آدمی یعقدکرده سال دو که من من، شبیه باشه؛ من شبیه یکیشون خواستمی دلم هم شاید. داشتند رو
 لباس با دختر یه کنن؟می فکری چه خودشون با. مختلفم هایآدم هاینگاه زیر اتوبوس توی. ندارم ازش خبری

 کجا یا میری کجا بپرسن اینکه بدون و ماشین این توی بشینم دارم دوست. بشم پیاده باید اما ندارم؛ دوست! فرم
 اینکه از خوشحال باشم؛ بیرون هایآدم زندگی به کردننگاه مشغول من و بدن ادامه رو مسیر فقط میشی، پیاده
 .نمیشم مشکلی هیچ درگیر من و نیست توقفی هیچ

 .ندم رو جوابش نمیاد دلم که زنهمی حرف سرحال قدراین کنه؛می ایسرزنده بخیر صبح و سالم دیدنم با نگهبان
 .بخیر هم شما صبح سعیدی، آقای سالم -
 از یکی دید از این و زنممی لبخند دارم هنوز بینممی میام، که خودم به. میشم رد کنارش از کوچیکی لبخند با

 تا بود ایستاده من منتظر گشاد و گله لبخند یک با ورودی در جلوی. نمونده دور سارا، ،کارخونه فضول حسابدارهای
 .میدم ادامه رو راهم توقف بدون و کنممی سالم آرومی لحن با رسم؛می بهش. کنه شروع رو هاشپرونیتیکه

 ...سعیدی به ولی کوچولو؛ سالم رسیمی که من به خنده،خوش خانم به سالم به، به -
 :بزنه رو حرفش یادامه نذاشتم

 !سارا شو خفه رو امروز مامانت جون رو تو -
 .گیریامی پاچه بدجوری امروز اخالق؟ بد چته هوی، -

 خوادمی که معلومه سکوتش این از. زنهنمی حرفی و ایستهمی کنارم. زنممی رو آسانسور یدکمه بهش، توجهبی
 .دارهبرمی رو سرش باالی دودی عینک آینه توی و میشه وارد من با. کنه فضولی

 پوشی؟می چی -
 :میگه که میشه نفهمیدنم متوجه انگار گیرم؛می باال رو سرم

 نیستی؟ دعوت نکنه میگم؛ رو امشب -
 !کرده حرصی رو من حرف این با خودش، خیال به و خندهمی ریز
 .کن کنسل رو آرایشگاهت وقت برو. خانما خانم کنسله امشب -
 ناراحتی حالت یک با و ایستاد آسانسور در جلوی رفت. شه پیاده که کردم اشاره بهش رسیدیم، که دوم ی طبقه به

 :گفت
 .نگفت چیزی احمق کامران این چرا پس تو؟ مطمئنی چرا؟ آخه واقعا؟ -

 :گفت من من با و انداخت بهم نگاه یک داده؛ سوتی فهمید که انگار
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 .کرده دعوت رو هابچه امیری کامران آقای... چیزه آخه -
 .شه بسته در بذار کنار برو حاال! میگی راست که تو باشه، -

 .شنیدم نصفه رو حرفش و دادم فشار رو سه یطبقه یدکمه که گفتمی رو «میگم راست خدا به» داشت
 هم رو نیما و من جدایی اما بود؛ شده هم با شهریار، طراحی شرکت هایبچه از خیلی آشنایی باعث هامهمونی این

 .داره خیاالتی نیما فهمیدم که وقتی بود، گرفته شکل من طرف از سردی ـطه رابـ. بود کرده قطعی
 تیپی چه خودش خیال به هاموقع اون. بود ایستاده دبیرستان جلوی دیدمش، که باری آخرین یادمه نیما... نیما و من
 به و بود تربزرگ من از سال یک که مشکی ابرو چشم و قدبلند دختر یلدا؛ دخترش، دوست دنبال بود اومده. زدمی
 سن همون توی! بزنه رو دخترِ مخ بود تونسته خودش قول به نیما اما داد؛نمی نشون خوش روی کسی هر

 از گذاشت، رو اسمش شدنمی که عشق البته زدند،می حرف هاشونعشق از اممدرسه هایدوست وقتی نوجوونی،
 رو آدمی یه دلم هامتنهایی توی. شدمی آب هم من دل زدند؛می حرف تاب و آب با گذراشون هایـوس*هـ
 .باشه مخالف جنس جنسش، که هرچند نباشه؛ من جنس از که هرچند کنم؛ تکیه بهش بتونم که خواستمی
 داشت بزرگی فضای سوم طبقه. دلم توی افتاد همیشه مثل مسخره و کوچولو استرس یک شد، باز که آسانسور در
 که داشت بزرگ خیلی اتاق یه. بودند کار به مشغول طبقه این توی موقت کارمندهای و بود شده بندیپارتیشن که

. بود شهریار راست دست جورایی یه و رئیس آقای معاون نیما، به متعلق که ترکوچیک اتاق یک و بود شهریار مال
 هاصبح معموال هم اون شدند؛می جمع اونجا کاری روز توی بار یک هابچه که بود ایشیشه فضای یک چپ سمت
 کنه؟ خوشحال قدراین رو جوون تا ده این تونهمی چی واقعا اومد؛می بخندشون و بگو صدای. صبحانه صرف برای

 از گذشتن. رفتندمی و کردندمی ترک رو بزرگ شرکت این همیشه برای باید هااون نفر هفت دیگه روز ده کمتراز
 رهاکردن بدتر، همه از و داره خارجی متعدد سفرهای و میلیونی درآمد که شغلی. سخته خیلی شغلی موقعیت این

 بزرگم نسبتا میز به. خودت یسلیقه و طراحی با میده، رو ایخونه بهت سال دو از کمتر در که خوبی این به رئیس
 کار به مشغول دانشجوها که بزرگ سالن وسط دقیقا یعنی بود؛ گرفته قرار اتاق دوتا بین دقیقا من کار میز. رسممی

 .دارم رو امتحان یجلسه سر مراقب حکم من کردممی فکر هاوقت بعضی. بودند
 رو اینجا و اومدمی شهریار اگه. کردممی صدا رو هابچه باید. بود هشت ساعت کنم؛می نگاه روبروم بزرگ ساعت به

 به. کشیدیممی صف حسابتسویه برای مالی امور جلوی باید مونهمه ظهر هاینزدیک تا دید،می نظمبی قدراین
 و شاد هایرنگ با فضایی. گیرممی فاصله کارم میز از که خرده یه. هستند جمع توش هابچه که میرم اتاقی سمت
 چندتا و ستخونه محیط مثل داخلش که ایشیشه اتاق. کرده جدا کاری محیط از کامال رو اونجا که روبرومه متنوع

 صدای با. شدند ولو تقریبا روش هابچه که راحتی سفید مبل دست یک و داره یخچال یه و ایشیشه در با کابینت
 روی از معلومه که بلند بخیر صبح و سالم این با همیشه. سهرابیه میشه، من حضور متوجه که کسی اولین کفشم
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 هاینگاه از اینکه ضعفم، از رو من خودش قول به. بچرخه من سمت به هانگاه یهمه تا کنهمی کاری شیطنته،
 آرومی به همه به امیر، لطف به. کنهمی اذیت رو من خودش خیال به و ذارهمی فشار تحت میشم، معذب خیره

 اداری ساعت که فهمنمی من، دیدن با! خودم عین میدن؛ سالم بهم سر با بیشترشون همیشه مثل. دادم سالمی
 و سارا هایتیکه اگه. میرن کارشون میزهای سمت به دستشون، توی یقهوه هایلیوان همون با و شده شروع
 .بود منظوربی شونبقیه هاینگاه بگیرم، نادیده رو روژین

 ندادی؟ رو جوابشون امروز شد چی -
 ایشیشه دیوار به و چرخید من سمت به کامال. کردمی نگاه بیرون به و بود ایستاده اتاق یگوشه. رفتم ترنزدیک

. شد من منتظرجواب و خورد رو اشقهوه لیوان از جرعه یک. چسبوند دیوار به برد باال روپاهاش از یکی و داد تکیه
 که کسی تنها بودمش؛ ندیده آروم قدراین حاال تا مدت این توی. بود کرده تغییر نگاهش توی چیز یک امروز

 یه بهش باید. بلندش هایخنده هم بعدش و بقیه با کردنششوخی صدای شد،می پخش طبقه این توی صداش
 .بمونه اینجا قراره که روزه چند این خاطربه شاید! شده چی فهمیدممی تا زدممی دستی

 دیگه رنگ یه با مونده باقی فرصت تو بذار سفید؟ شهمه کنی؟ ست باهاش نداری ایدیگه چیز لباس این جز تو -
 !ببیننت هم

 و زد رو حرفش کنه، توقف اینکه بدون و گذاشت جور و جمع سینک روی رو لیوانش شد،می نزدیکم که طورهمون
 :داد ادامه راهش به
 .اینجام مهمون روز چند فقط که یادته خوب چه -
 برخورد؟ بهت -

 .بود من به پشتش هنوز نزدیکش؛ رفتم. ببینم وایستا
 ندونم خوایمی چطور. شمام قراردادهای و شما کارهای مسئول من. همینه من کار خب نداشتم؛ منظوری من -

 .بود منظوربی من حرف مشغولین؟ اینجا که روزه چند
 موهای و سفید پوست با مشکی هایچشم. بودم نزده حرف باهاش فاصله این از حاال تا کرد؛ نگاه بهم و برگشت
 .داشت خوبی هماهنگی چه ترش،مشکی

 چرا. کرد معذب بیشتر رو من این و نزد حرفی. بودیم زده زل هم هایچشم توی ثانیه چند برای گرفتم؛ فاصله ازش
 .دونستمنمی رو معنیش من و بود لبش روی کوچیکی لبخند! لعنتی زنی؟نمی حرفی

 خندی؟می چی به -
 .رسیمی نظر به ترسن بچه خیلی کم یفاصله از اینکه به -
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 روژین به چشمم گرفتم، امیر از که رو نگاهم. افتاد راه سالن یدیگه سمت به و جیبش توی گذاشت رو هاشدست
 حق یقیافه این با فوضول یدختره. بود لبش روی پوزخند یه و بود داده تکیه میزم به ـینه*سـ به دست که افتاد

 از رو نگاهش لحظه یه اما من؛ به اون نگاه و بود روژین به من نگاه! کرده بافیداستان خودش برای حتماً جانبش به
 .کردمی سالم هابچه به داشت و بود اومده نیما. کردم نگاه کرد،می نگاه که سمتی به. ایستاد صاف و گرفت من

 :گفتم بود نیما به حواسش هنوز که روژین به و نشستم میزم پشت
 !مرادی خانم شمام؟ با...  امرتون -
 بله؟ -
 .بگین رو کارتون -

 !بیاد باال ویندوزش تا کشید طول ایثانیه چند برای بود، کرده هل حسابی که بیچاره یدختره
 .لطفا بذارین؛ خان شهریار با مالقات قرار یک امروز برای خواستممی آها، -
 .نمیشه. االن نه گرفتی،می وقت پیش هفته یک از باید خوبه؟ حالت امروز؟ -
 .اومد پیش دفعه یه اینه منظورم شد؛ یهویی آخه -
 .پره وقتش که امروز نمیدم؛ قول بهت -

 و سالم شد،می رد کنارش از داشت که نیما با شد، دور که میزم از. رفت بهم غرهچشم یه و گفت آروم ایباشه
 این و نداد هم سالم حتی و نکرد نگاه اصالً من به ولی داد؛ رو جوابش گذرا لبخند یک با هم نیما. کرد احوالپرسی

 .شد کردندمی نگاه رو ما داشتند که هابچه از تا چند تعجب باعث کارش
 اتاقش توی شهریار هایمهمون از چندتا و باشه شهریار اتاق توی ایجلسه بود قرار دوازده ساعت نزدیک تا

 خان شهریار اتاق بین مدام هم من. بشه تموم مدیره هیئت یجلسه نهار، صرف از قبل تا بود قرار. بودند منتظرش
 خاصی آرامش که شهریار نباشید خسته و سالم صدای با. کنم آماده رو چیزهمه تا بودم آمد و رفت در کارم میز و

 به هابچه همه با. داشت ایموجه و متین خیلی یقیافه که ایسالهشصت پیرمرد سمت چرخید نگاهم بود، توش
 هم آخر در. میده وقت بهشون هاشونحرف شنیدن برای که داد قول بهشون و کرد احوالپرسی و سالم آرومی
 .اومد اتاقش سمت به محمود، کلفتش، گردن و همیشگی همراه با و کرد عذرخواهی ازشون

 :داد رو جوابم و خندید آروم گفتم، که بخیری صبح و سالم با
 همه با دختر؛ نکن بازی نقش! من؟ دیدن با ولی داشتی؛ ایگرفته یقیافه دیدمتمی که دور از دخترم، سالم -

 .باش مهربون
 .کرده مجبورم زندگی اما کنم؛ بازی نقش ندارم دوست که دونستمی شاید. نشد من جواب منتظر. خندید آرومی به
 اومدن؟ همه ست؟آماده چیزهمه -
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 .دارین جلسه امروز رفته یادش معاونتون کنم فکر فقط اومدن، موقع به همه. شده انجام هاهماهنگی یهمه بله -
 .کنیم شروع رو جلسه تا کن صدا هم رو نیما. نیست کار به حواسش وقته چند -
 کرد مجبورم کن، یادآوری و اتاقش برو گفتن و هاشچشم آروم بستن و باز با و شد مانعم بزنم، حرفی خواستم تا

 .کنم قبول رو حرفش که
 .چشم -

 و همیشگی هایبحث تکراری، هایحرف شهمه نداشت؛ وجود گفتن برای چیزی شدم؟می روبرو نیما با جوریچه
 .بود فایدهبی کردم؛ رو کار این بار چند. نداد جواب اما گرفتم؛ رو اتاقش کد و برداشتم رو گوشی. فایدهبی

 اتاقش سمت و شدم بلند اکراه با. باشه نظمبی کارش توی نداشت سابقه حاال تا امروز؟ شده چش دیوونه یپسره
 شهریار اتاق توی من که زمانی یعنی. باشه اتاقش تو که کردم شک لحظه یک. نیومد صدایی اما زدم؛ در رفتم،
 سرش برگردوند؛ رو چرخونش صندلی بستم، رو در اینکه محض به. تو رفتم و کردم باز رو در بود؟ رفته بیرون بودم،

 :گفت اومد،می در چاه ته از که صدایی با داد، تکیه صندلی به رو
 تو؟ بیای دادم اجازه -
 .کنن شروع رو جلسه تا شمان منتظر همه بگم اومدم فقط ندادین؛ جواب هم تلفن زدم؛ در بار چند -

 :کرد من هایحرف تکرار به شروع و زد پوزخند
 !شما... ندادین جواب تلفن -
 براش تونمنمی من که بفهمه خواستنمی اما بود؛ دلخور و ناراحت که دونستممی. اومد سمتم به و شد بلند جاش از

 .کنم کاری
 شناخته که من برای نه ولی بود؛ جذاب و کنندهخیره سبزش هایچشم. رسیدنمی قدش به قدم ایستاد؛ روبروم
 .بودمش

 !کنهنمی عوض رنگ تو مثل هم پرستآفتاب که خدا به -
 :کردم صداش که بیرون بره خواست و برداشت کنفرانس میز روی از رو کتش و کیف

 با لطفا سایه دادم، انجام گفتی، کاری هر مدت این توی درسته؟ مدیونم؛ بهت من خوای؟می چی من از تو نیما -
 رو رنگ این ـص،*برقـ من با بشه، جلب من به مدیر فالن دختر نظر اینکه برای حاال بیا، مهمونی این به من

 کی تا دیگه؟ چیه نامزدی اعالم یمسخره درخواست این تازگی اما نپوش؛ رو ستپوشیده خیلی که لباسی بپوش،
 برسی؟ هدفت به بتونی تا کنم بازی باهات

 .فهمیدمنمی هیچی ازش بود؛ کرده تغییر نگاهش رنگ. کرد نگاهم و برگشت
 دوختی؟ و بردی خودت برای دادم؟ بازیت من کنیمی فکر تو -
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 بد از که بودم پناهبی دختر یه من. بودم مجبور چون کردم؛ بازی پات به پا آره خوردم؛ بازی دادی؛ بازیم آره -
 از نیما، مخسته. دیگه دخترهای آوردن بدست برای خواستمی احمق دختر یه که شد پسری من منجی روزگار،

 م؛خسته واقعا شهریار، پیش اینجا، تو، با کنم بازی نقش مدام که این از. امخسته هم سر پشت هایمهمونی
 .امدرمونده

 وقته خیلی فهمیدم تازه شدند، تار هامچشم وقتی اما بودند؛ گرفته جا صورتم روی هاماشک جوریچه دونستمنمی
 یک برام رفت و بشینم کرد کمکم و بست رو در و زمین انداخت بود دستش که رو کیفی نیما. کنممی گریه دارم

 .آورد آب لیوان
 آوردم، باال که رو سرم. نشست و چرخوند رو هاصندلی از یکی بعدش و موند منتظر کمی داد، دستم به که رو لیوان
 .گذاشته لبش روی رو ششدهخم انگشت و داده تکیه میز به رو دستش دیدم

 .شد ساکت من گفتن هیس با که بگه چیزی خواست دید، خودش روی که رو نگاهم
 یک باید کنم؛می اجاره کوچیک جای یک. میرم اینجا از همیشه برای دیگه مدت یه نشده؛ تموم هنوز هامحرف -

 .بشی من منحوس زندگی از من، یگذشته از جزئی هم تو. نبینمت وقتهیچ و برم خوادمی دلم. کنم پیدا هم کار
 .بشه من مانع که بود نیما نوبت حاال برم؛ خواستم. شدم بلند و میز روی گذاشتم رو آب ینخوردهدست لیوان

 .وایستا -
 .کرد نگاه هامچشم توی و آورد باال رو مچونه. گردوند برم و گذاشت مشونه روی رو دستش

 از حرفی نداری حق... اما هستی؛ شاکی آدم و عالم یهمه از همیشه مثل ناراحتی، داری؛ پری دل که درسته -
 .خواهرم مثل... مثل باشم؛ مواظبت داد قسمم دیدم، رو مامانت که آخری بار. بزنی کردنزندگی تنها و رفتن
 :کرد مکث کمی

 بهت اما بگذرونی؛ خوش خواستم فقط شهریار، یخونه توی آوردمت وقتی از ولی قبول؛ کردم کوتاهی حقت در -
 کنه؟می راضی رو تو این. باشم داشت دوستت نداشتی وقتهیچ که تربزرگ برادر یه مثل بعد به این از میدم قول
 .منی خواهر دیگه تو نداری؛ حسی هیچ تو وقتی ستبیهوده تالشم تمام سایه، ببخش رو من

 !خواستیممی که بود چیزی همون این. بودیم شوک توی دومون هر. کردیم نگاه رو همدیگه ثانیه چند برای
 سمت به و داشت برشون رفت؛ بود انداخته زمین روی که کتش و کیف سمت به و برداشت مچونه زیر از رو دستش

 :برگشت من
 .کنم کار دیگه یشعبه یک تو خواممی که میگم شهریار به اینجا؛ نمیام دیگه فردا از -
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 ناراحت حرفی ترینکوچک با که آدمی کرد؛ تغییر من هایحرف بعد نیما. نشستم صندلی همون روی و برگشتم
 به باید هم باز عمرم تمام مثل من که دادمی نشون اتاق سکوت... حاال شد،می عصبانی نه، اولین شنیدن با شد،می

 .بگیرم تصمیم زندگیم برای و کنم فکر هااتفاق به تنهایی
 خیار و گوجه و سنگک نون خریدن با رفتمی مامان نبود، خونه جمشید که عصرهایی بودم بچه وقتی بخیر؛ یادش

 بیشتر ترس از که رو من و اتاق توی اومدمی انداخت؛می ساده یسفره یه داشتم، دوست من که پنیرهایی اون و
 رو سفره تای. شد تموم جان، مامان نترس گفتمی و آوردمی بیرون بودم، شده قایم لباسی چوب پشت خوردنکتک

 سبک و بودم کرده گریه سیر دل یک قبلش اینکه مخصوصا. کردمی باز رو اشتهام تازه نون بوی کردم،می باز که
 .بودم شده

 حرکت از که نشست دستی روی اولم نگاه. اومدم خودم به شد،می زده میز روی که ماشینی سوییچ صدای با
 بهم زد،نمی پلک وقتهیچ انگار که مشکیش هایچشم با که دیدم رو امیر و آوردم باال که رو سرم بعدش ایستاد؛

 !کجام فهمیدم تازه. بود شده خیره
 شدی؟ بیدار باالخره -
 بودم؟ خوابیده مگه چی؟ -
 .نگرفتم رو منظورش که فهمیدم تازه زد؛می بهم پوزخند یه
 .ایستادم امیر صدای با که رفتم در سمت به و شدم بلند جام از
 کجا؟ -
 کنی؟می چیکار نیما اتاق توی تو اصالً داشتم؛ افتاده عقب کار کلی اینجام؟ وقته خیلی -
 کردم؟ بیدارت غفلت خواب از کردم بد -
 .نبستم االن همین رو اتپرونده تا کارت سر برو بیا! مزهبی -
 .بای منشی؛ خانم باشه -

 سوت و بود روشننیمه سالن گرفتم، باال رو سرم وقتی. بستم رو در و رفتم سرش پشت. بیرون رفت و گفت رو این
 .بود ایستاده رجبی آقای هم سالن ته. کور و

 :کردم صدا رفتمی داشت و بود انداخته دوشش روی رو اشکوله که رو امیر
 .ببینم وایستا توام، با کجان؟ بقیه -

 .شدم نزدیک بهش
 زنی؟نمی حرف چرا! مونده ناهار وقت به ساعتنیم هنوز میری؟ داری کجا -

 .بود هاحرف این از ترسرتق آقا این نخیر بود؛ زده زل بهم طورهمین
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 .خواممی معذرت خب -
 ...بودی خواب شما وقتی! شد حاال -

 :گفت و شد مانعم دستش با که بگم چیزی خواستم
 .شد تعطیل شهریارخان دستور به شرکت بودی؛ خوابیده باز هایچشم با وقتی -
 چی؟ برای آخه -
 آقای هم بعدش بیرون؛ ببرنش که کردن کمکش بادیگاردهاش از یکی و نیما. نفهمیدم دقیق نبود؛ خوب حالش -

 سیخ اونجا مجسمه عین که میشه هم ساعتینیم یه. تعطیله مهمونی مناسبت به امروز که گفت و اومد رجبی
 !وایستاده

 نداشته سابقه سال دو این توی! تعطیله؟ مهمونی مناسبت به میگی بعدش نبود، خوش حالش میگی که تو -
 مدیره؟ هیئت جلسه تازه. کنه تعطیل رو شرکت نیما هایمهمونی خاطربه بخواد شهریار
 میشه واقع در کنم؛می نگاه دیگه جای یه به و زنممی حرف خودم با دارم جورایی یه فهمیدم تازه کردم؛ نگاه بهش
 بیشتر هایهذیون منتظر و بودند گرفته کنجکاوی حالت انگار مشکیش هایچشم! کنممی فکر بلند بلند دارم گفت
 .بودند من
 نرفتی؟ تو چرا -
 .خورهنمی تکون جاش از که رجبی این کرد؟می بیدار رو تو کی رفتم،می من اگه -
. گرفتم رو خودم جلوی اما گرفت؛ مخنده بود، ایستاده در جلوی مجسمه یه عین که رجبی آقای به کردننگاه با

 و شوخی برای حالی و حس همیشه که خوردم غبطه امیر به دلم توی. دادم تکون طرف اون و طرف این به رو سرم
 .داره خنده

 .نشه دیرت برو کردی؛ باخبرم که ممنون باشه، -
 .رسونمتمی بیا. منتظرتم پایین ندارم؛ ایعجله -

 :گفتم و دادم تکون نه عالمت به و آوردم باال رو دستم
 .خداحافظ ممنون، نه -

 خوب اما کردم؛ میز روی وسایل کردنجمع مشغول رو خودم و رفتم میزم سمت به ایاضافه حرف هیچ بدون
 رو سنگینی بار من دوش روی از که انگار رفت؛ ثانیه چند از بعد. بود زوم من روی امیر نگاه که فهمیدممی

 کیفم توی از رو مشکیم یساده گوشی. کردم نگاه رفتنش به راحت خیال با و شدم ولو صندلی روی. برداشتند
 یکلمه چندتا به تنها هم اون. پرسیدم رو شهریار حال و گرفتم رو شهریار، بادیگارد محمود، یشماره و برداشتم
 که همین نزدم؛ ایدیگه حرف هم من. داد رو من جواب و کرد بسنده هستن، خودشون یخونه و خوبه حالشون
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 در سمت به وسایلم، کردنجمع از بعد. نکردم ایعجله خونه به رفتن برای و شد راحت خیالم خوبه، حالش شنیدم
 سمت به خداحافظ یه با و کشیدم رو کارتم. داد خودش به تکونی هم رجبی من، شدننزدیک با و رفتم ورودی

 سعیدی. نبود کاری روز کال امروز اینکه مثل نبود؛ کارمندها از خبری هم دوم و اول یطبقه توی. رفتم آسانسور
 رو پام. گفتم لب زیر خداحافظی یک و دادم رو جوابش هم من گفت؛ نباشید خسته و شد بلند دیدنم با همیشه مثل
 .شد باز جلویی در بعدش و زد ترمز پام جلوی شدت به امیر مشکی پرشیای گذاشتم، بیرون که
 :گفتم و شدم خم

 موندی؟ منتظرم چرا -
 .میگم بهت شو سوار -
 بگی؟ جاهمین نمیشه -
 بود مهم برام این بیشتر. نبود مهم برام بود، مونده منتظر چی برای. برگردوند رو روش و گفت قاطع و محکم رو نه

 .نرسم لعنتی مهمونی اون به و کنم تلف رو وقتم
 دنیا این توی کردم؛ نگاه رخشنیم به. رسیدیم قرمز چراغ به اینکه تا نزدیم حرفی کدوممونهیچ مسیری یک تا

 .شد غرق خودش رویای توی دوباره و کرد زیاد شد،می پخش که رو آهنگی صدای و برد رو دستش. نبود
 چشمات تو اشک و غم نبینم »

 دستات لرزهمی داره نبینم
 نفسات توی ترس نبینم
 دارم دوستت ببین
 تنهام خودم با تو مثل منم
 دنیام تموم از خسته منم
 هامشب همه گذرهمی سخت منم
 «...دارم دوستت ببین

 .برم پیاده خواممی رو شبقیه نمیشم؛ مزاحمت دیگه من -
 چی؟ -
 ...خواممی گفتم -
 برسونمت؟ ذارینمی چرا چرا؟ اما شنیدم؛ -
 .بشم مزاحمت خوامنمی که گفتم -
 .نیستی مزاحم اینه، دلیلت واقعا اگه -
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 بهش باید چی. کردم نگاه بیرون به دوباره فایده،بی بحث این از کالفه هم من. کرد حرکت و شد سبز چراغ
 .کنمنمی اعتماد کسیهیچ به که ترسوام آدم یک من کنه فکر خواستنمی دلم گفتم؟می

 :کردم باز رو حرف سر که بودم من دوباره
 موندی؟ منتظرم چرا نگفتی -
 .نداشت خاصی دلیل -
 ...پس -
 !زدم گولت -

 .برگردوند رو روش و زد بهم چشمک شیطون، یقیافه یک با کرد؛ نگاهم و برگشت
 .خوردم رودست که نشد باورم و کردم نگاهش فقط مجسمه عین هم من
 .نمونده مخونه به راهی بشم؛ پیاده خواممی داری؟ نگه ـل*بغـ همین میشه -
 .داشتم هم ایدیگه کار برنخوره، بهت لطفا -

. شدم الل جورایی یه بگم؛ چیزی نتونستم. خشک و جدی بود؛ کرده فرق خیلی شقیافه. کردم نگاهش و برگشتم
 که هاییحرف روی که بود معلوم و کرد زدنحرف به شروع. داشت نگه رو ماشین و گذشت سکوت به دقیقه چند
 .کرده فکر زنه،می
 شرکت این توی چی برای من دونینمی تو. کنم تلف این از بیشتر رو وقتت خوامنمی. زنممی رو حرفم مقدمه بی -

 .شهریار جز دونه،نمی کسهیچ کنم؛می کار
 روی رو دستش. شد مانعم دستش با اما بگم؛ چیزی خواستم من. کردیم نگاه رو همدیگه و برگشتیم همزمان

 تا که کردم گوش فقط هم پیش سال دو من. کنم گوش فقط خواست ازم آروم، هیس یک با و گذاشت هاشلب
 که بودم غرق خودم ذهنی درگیری تو. کنم گوش که خواست ازم فقط هم مهری خاله یادمه. رفتم پیش خودکشی

 .داد ادامه و برگردوند رو روش
 پوشیده ساده و رسمی لباس یه. ماه چند همین مثل االن، همین مثل دیدمت؛ دور از من ولی ندیدی؛ رو من تو -

 نگاهت نداشتم جرئت. بودی ایستاده کنارش ولی چرا؛ دونمنمی خوردی؛نمی جم شهریار کنار از. کم آرایش با بودی
 .باشه گفته شهریار دختر از چیزی راد که اومدنمی یادم اما باشی؛ دخترش کردم فکر اولش. کنم

 راد؟ سامان راد؟ -
 .کنه معرفی استخدام برای شهریار به رو من مهمونی اون توی بود قرار. خانوادگیمونه هایدوست از یکی آره، -
 .باشمت دیده نیست یادم یعنی ندیدم؛ رو تو من ولی -
 .زدممی دیدت مدام دیدمت؛ من ولی -
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 .گرفت شخنده رسید، که اینجا به
 که برسم آرامشی همون به تونممی کردممی فکر باشم؛ آروم تونممی کردممی فکر. تو اومدممی و بیرون رفتممی -

 .داشتم دیدنت قبل
 .زد زل هامچشم توی کرد؛ نگاهم و برگشت

 من. شنیدمنمی رو نیما و تو نامزدی یشایعه اگه شدنمی زده وقتهیچ هاحرف این شاید سایه کن گوش خب، -
 دارم آخر روزهای این. دارم دوستت... بگم اینکه جز ندارم ایچاره اما بشنوم؛ نه و بیام که هامحرف این از ترسوتر
 دلتنگ که ایاندازه به دارم؛ دوستت من. نبینمت دیگه اگه نکنه؛ قبولم شهریار اگه میشم دیوونه میشم؛ دیوونه
 .میشم هاتخنده

 من این. کن فکر منطقی که داد دستور مغزم از قسمت یه اما بشنوم؛ رو هاشحرف یبقیه نخواست دلم اینکه نه
 بشن؛ دفن سرم پشت شنوم،می که چیزهایی خواستمی دلم که بود باردومین این کنم؛ فرار خواستممی که نبودم

 پشت و برگشتم. کنم پیدا نجات خفگی از تونستم ماشین از بیرون خدایا؟ فرارکردن کی تا. نباشن من به متعلق که
 و بود داده تکیه ماشینش به و بود کرده هاشجیب توی رو هاشدست که ناامیدی جوون پسر کردم؛ نگاه رو سرم

 تمام با که کسی تنها بخندم؛ کردمی وادارم داد؛می انرژی بهم که کسی تنها. شناختممی رو بود پایین سرش
 !من به لعنت. دلگیره و ناراحت من خاطربه حاال بشه، نزدیک بهم کردمی سعی هامبدخلقی

 
 

. باشه گرفته قدراین بودم ندیده بودمش؛ ندیده جوریاین حاال تا. داشتم بهش دلسوزی حس و کردممی نگاه بهش
 رو راهی. کردنمی نگاهم اما بود؛ من منتظر. کرد روشنش و شد ماشین سوار رفت و کرد نگاهم و آورد باال رو سرش

 فرار چرا که بپرسه خواستمی دلم. نشستم کنارش و شدم ماشین سوار دوباره تردید با و برگشتم بودم رفته که
 فرارکنی؟ کرد وادارت که بود سخت برات شنیدنش قدراین بود؟ تلخ حرف این شنیدن قدراین یعنی کردی؟

 جایی تنها که دختری شد چی که بزنم حرف خودم یدرباره سال دو بعد خوادمی دلم. ازم بپرس لعنتی؛ بزن حرف
 حرف تا بپرس. شده منشی طراحی شرکت یک توی اومده حاال بود، شونخونه رترواون کوچه دوتا بود، رفته که

 بهش فهمیدم تازه اسمم، شنیدن با. خورهمی رو وجودم داره خوره مثل و زندگیمه توی که بزرگی درد بگم تا بزنم؛
 :گفت چیز یه تنها اون و بله گفتم آروم. کنممی فکر دارم و شدم خیره

 .کردم ناراحتت که خواممی معذرت -



 

 

20 

 

  سایه منحوس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن رکارب

 

 رها*

 دلم من ولی کرد؛می فکر چی به دونمنمی. نبود مهم برام رفت؛می کجا دونمنمی. افتاد راه و ندادم بهش جوابی
 به کردم؛ پیدا بهش دین حس انگار بود؟ شده مهم برام چرا. بیارم در دلش از خواستمی دلم بزنم، حرف خواستمی

 .داشته رو هوام ماه چند این تمام که آدمی
 برسونمت؟ خونه تا خوایمی -
 !چی؟ -

 .بود دوشش روی کهنه غم یه انگار کردم؛ نگاهش و سمتش برگشتم
 .ندادی آدرسی هنوز -
 .خونه نمیرم -

 :گفتم که کرد نگاهم منتظر
 .میشم پیاده داری، نگه کنارا گوشه همین اگه دارم؛ کار جا یه -
 .رسونمتمی بخوای اگه کجا؟ -
 .بیا همراهم داری، رو شحوصله اگه. امشب مهمونی برای خرید؛ برم خواممی -
 رو ماشینش. بود چی جوابش که موندم تردید توی من و برگردوند رو سرش جواب بدون و خورد جا حرفم شنیدن از

 :گفت که شم پیاده خواستم داشت؛ نگه پاساژ کنار
 .بیام کنم پارک رو ماشین تا باش منتظرم پاساژ ورودی -

 .شدم پیاده و دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم
 عید سال هر یادمه. کردم نگاه رو هاازمغازه چندتا ویترین و رفتم. نشد ازش خبری شدم، منتظرش که ایدقیقه چند

 که نیما هایشوخی به. بخرم چیزهایی یه هم من کردمی مجبورم هم هربار. بخره لباس اون تا اومدیممی نیما با
 نبود، نیما اگه. کرد معرفی شهریار به رو من اون. برادره یک مثل برام که میشه باورم هاوقت بعضی کنم،می فکر

 خاله مرگ از بعد اما بده؟ راه شخونه توی رو اون و کنه اعتماد فراری دختر یک به تونستمی چطور شهریار
 مهمونی هم اون یخونه توی داد،می اجازه شهریار که اونجا تا و بود مهمونی توی مدام. شد عوض خیلی مهری،

 .داشتمی نگه خونه توی رو دخترهاشدوست که هم آخر هایدفعه این. گرفتمی
 .فکری تو بدجوری -
 «چی؟ »پرسیدم سر با و کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم هول امیر، صدای با
 .کنیمی فکر قدراین چی به بدونم خوادمی دلم خیلی. فکر توی رفتی صدبار ساعت، دو یکی این توی -

 .دادم رو جوابش کردیم، رفتنراه به شروع آروم که طورهمون
 .کنیمی فکر داری چیزهایی چه به بگی بهتره -
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 دررفتن برای دونستمنمی. انداختم پایین رو سرم. دیدم رو کنجکاوی مشکیش هایچشم توی و برگردوندم رو روم
 :کرد راحت تنش این از رو من حرفش با امیر که بگم باید چی بحث این از
 کنی؟ انتخاب چیزی خواینمی باشی؛ اومده زدنقدم برای نکنم فکر -
 :دادم جواب بهش سرم آروم تکون با و ساختگی لبخند یه با
 .کردمی خرید دوم یطبقه توی مغازه یک از برام همیشه نیما بریم، بیا -
 کرد؟می خرید برات نیما -
 .بود اون یسلیقه به هاملباس یهمه آره، -

 .کردممی فاش براش زود یا دیر رو چی همه چون نبود؛ مهم برام واکنشش کردم،نمی نگاه بهش
 !سمیعی؟ خانوم چطوره این -

 هم بیچاره دخترِ. کردم نگاهش چپ چپ همین خاطربه داد؛می دست بهم بدی حس فامیلیم، شنیدن با همیشه
. کردم نگاه مشکی یدکلته بلند لباس به و گرفتم دستش از رو ژورنال. کرد جور و جمع رو خودش ولی چرا؛ نفهمید
 :گفتم بشم، دقیق جزئیاتش به اینکه بدون

 .خواممی ترپوشیده لباس یه نه، -
 ثانیه چند از بعد و کشید خودش سمت به رو ژورنال خرده یه بود، ایستاده ـینه*سـ به دست موقع اون تا که امیر

 :گفت
 .کن امتحانش میاد؛ بهت و قشنگه خیلی تنت توی من نظر به -

 .کرد تایید رو امیر حرف هم فروشنده دخترِ
. خوشحالم لباس خرید برای که باریه اولین این شدنمی باورم دیدم، آینه توی رو خودم و پوشیدم رو لباس وقتی

 و باشم دیگه دخترهای هاینگاه زیر اینکه بدون. دغدغهبی و راحت کنم؛ شرکت مهمونی توی قراره که خوشحالم
 رو اون و برگشتم در صدای با. بدم نیما تحویل رو ساختگی و گرانهـوه*عشـ و مصنوعی لبخندهای نباشم مجبور

 .کردم باز
 !محشری هم آرایش و شینیون بدون عزیزم؛ عالیه وای -
 .خواممی ترپوشیده لباس یه گفتم که من اما قشنگه؛ خیلی آره -
 .بده نظر و ببینه نامزدتم بذار -

 .کرد باز کامل رو در و رفت کنار بزنم، حرفی اینکه از قبل
 گاز رو لبم دندونم با و گرفتم رو خودم جلوی خیلی اما بود؛ گرفته مخنده شقیافه از. شدم امیر چشم تو چشم 

 که هاییچشم و باز دهن این با االن اما دید؛می مجلسی لباس با رو من که نبود بار اولین. نگیره مخنده تا گرفتم



 

 

22 

 

  سایه منحوس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن رکارب

 

 رها*

 توی عجیبی حس یه. بستم رو پرو اتاق در و در یگوشه به گرفتم رو دستم. بود شده دارخنده خیلی زد،نمی پلک
 رو من که مردی باشه؛ مرد یک مال فقط من زیبایی خواستمی دلم. زن یه بودم؛ آدم هم من. کرد رخنه دلم

 .داره دوست
 خیلی بودم، رنجونده خودم از رو نیما که حاال. شدممی خام داشتم که بودم من این کردم؛ نگاه روبرو یآینه به
 بیرون بلند مشکی لباس با پرو اتاق از. بود برام قوت ینقطه یه انگار اشعالقه ابراز با امیر و بودم شده کسبی

 :گفتم فروشنده دختر به و اومدم
 .برم اینجا از خالی دست باید دفعه این انگار گرفتم؛ رو وقتتون که ببخشید -
 .برینمی گفتن و کردن حساب رو لباس این پول نامزدتون اما -
 !چی؟ -

 برای اما داشتم؛ دخالتی خریدنش توی نه و پوشیدنش توی نه انتخابش، توی نه که لباسی اون با بعد، یدقیقه چند
 .اومدم بیرون مغازه از بود، من

 اصالً آخه؟ کردی کاری همچین چرا! دیوونه یپسره. بود رفته حتماً. ندیدم رو امیر چرخوندم، چشم که پاساژ توی
 که گشاد گله لبخند یک با ورودی، در جلوی دیدم که زدممی غر دلم توی داشتم آوردی؟ کجا از رو لباس این پول

 تا کرد دراز رو دستش حرفی هیچ بی رسیدم، که بهش. ایستاده بود، ریخته بیرون سفیدش هایدندون تموم
 .گفت هم ایباشه مبارکت لب زیر و بگیره ازم رو نایلکس

 :گفتم و رفتم بهش ایغرهچشم طلبکاری، اوج توی هم من
 .باشه صاحبش مبارک -

 :گفت و کرد بلندی و سرخوش یخنده
 میری؟ غرهچشم وقتی میشی دارخنده خیلی سبزت هایچشم با دونستیمی -

 :نذاشتم جواببی نیش، یک با رو حرفش و رفتممی راه باهاش داشتم ولی کی؛ دونمنمی
 !نه؟ سبزی چشم عاشق -

 :گفت و سمتم برگشت
 چنده؟ کیلو سبز هست، مشکی چشم وقتی تا -

 قدراین داره که خوردممی حرص دلم تو کلی! دیوونه یپسره گرفت؛ رو راهش و زد بهم چشمکی سرش پشت
 .بزنم رو حرفم من ذارهنمی و گیرهمی بازی به رو من قشنگ
 .برگشت که کردممی نگاهش سر پشت از و بودم ایستاده

 ایستادی؟ چرا دیگه؛ بیا -
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 :نداشتم دوستش هم خودم که ایسایه جلد توی رفتم دوباره و شدم نزدیکش
 .شده دیرم برم، باید. ذاشتیگ رو وقتت مرسی. نشد اما کنم؛ خرید من بود قرار مثالً. خونه میرم خودم من ممنون -

 بینمون سکوت خورده یه. کشهمی پیش پا با و زنهمی پس دست با که شدم موجودی کردم حس اما چرا؛ دونمنمی
 .کردممی نگاه رو امیر رفتن داشتم ـل*بغـ به نایلکس بعدش، یلحظه چند توی شد؛ برقرار

 سرخوردگی به ربطبی یکلمه چندتا با آنی به بود، افتاده جونم توی که سرخوشی و سرحالی تموم بود؛ برخورده بهم
 .بود شده تبدیل

 نداشتم؛ رو شحوصله وقتهیچ که کسی باشه؛ تونهمی کی زد حدس شدمی. خوردمی زنگ کیفم توی گوشیم
 .دادم جواب بود، افتاده جونم توی که هولی و عجله با همین خاطربه بود؛ شهریار یخونه تلفن نبود؛ اون اما! سارا

 کجایی؟ هست معلوم هیچ سایه الو -
 کنی؟می چیکار شهریار یخونه توی تویی؟ -
 رفته؟ یادت -
 !چی؟ -
 !خله دیگه مهمونی -
 :گفتم و انداختم نگاهی مچیم ساعت به
 افتاده؟ اتفاقی شهریار برای اونجایی؟ چرا تو! مونده ساعتی چند حاال -
 .بابا نه -

 .داد ادامه و کرد ترآروم رو صداش
 رو من خواستیمی که طلبت یکی خانما، خانم راستی! کرده پیک و شیک چه ببینی بیای تره؛سرحال هم من از -

 .هامحرف این از ترزرنگ من هه،. بیپچونی
 تموم فهمیدم تازه کردم، نگاه برم و دور به وقتی. کردم قطع رو گوشی سارا، یوقفهبی هایزدنحرف به توجهبی
 کجا اصالً و میرم پیاده دارم نفهمیدم که قدریاین بودم؛ شده غرق خودم دنیای توی دوباره ساعت چند این
 .برم خواممی
 
 

 و زد ترمز پام جلوی مشکی پراید یک. کردم بلند دست شد، نزدیک بهم که ماشینی اولین برای و خیابون کنار رفتم
 .شدم سوارش

 .بزنم زل بیرون به حرکت حال در ماشین توی کرد؛ کار به شروع دوباره عادتم
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 بله؟ -
 !زنممی صداتون دارم ساعته دو کجاست؟ حواستون خانم -
 بفرمایین؟ بله -
 .که ندادین رو آدرستون برم؟ کجا -
 :گفتم فکربی و وقفهبی همین برای! دارم رو کجا شهریار، یخونه جز که رسید ذهنم به فکر این راننده، سؤال با
 .شهریار یخونه -

 ضایع این از بیشتر اینکه از قبل هم من و نزد حرفی بود، مونده باز دهنش و بود شده گشاد هاشچشم که راننده
 :گفتم بشم

 !میگم بهتون برین مستقیم -
 پال و پخش پردرخت و بزرگ حیاط توی نیما شماربی هایدوست معمول طبق. تو رفتم باز چهارطاق در به توجهبی

 هرکدومشون که بودند دختر چندتا پذیرایی توی حیاط، برخالف و بود باز ورودی در. باال رفتم که رو هاپله. بودند
 داشتند مهمونی مخصوص آرایشگرهای دست زیر گوشه یک و بودند برداشته رو غذاخوری میز هایصندلی از یکی

 .باال یطبقه رفتم تالشش به توجهبی من و داد تکون دست دیدنم با که بود سارا هم یکیشون! انداختندمی پوست
 نداشته کارم به کاری کسی و باشم تنها توش تونممی که جایی تنها دنیا؛ توی امنم جای تنها رفتم؛ اتاقم توی
 پرانرژی معمول طبق صدای هم بعدش و اومد در صدای کشیدم، دراز تخت روی و گرفتم دوش اینکه از بعد. باشه
 :سارا

 .خدا رو تو نگاه رو دیوونه -
 از سارا دادمی نشون که ساپورتی با کوتاه دامن و کت لباس یک و ساده آرایش یه با. نشست روبروم و اومد

 .بود کرده تغییر خیلی شقیافه پایبندیه، یخانواده
 !رو من نخوری -

 و شد بلند ،«خیسن هنوز که هااین» گفتن با و زد موهام به دستی. کردم نثارش تحفه یک و کمرم روی برگشتم
 :گفتم و شدم بلند جام از. گشت چیزی یه دنبال کشوها توی

 !گردی؟می چی دنبال -
 .سشوار -
 .هست چی همه پایین اون -
 .نیستی بیا پایین که خواممی تو برای خوام؛نمی خودم برای -
 .بابا برو -
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 بریزم؟ هم به رو وسایلت یهمه یا بدی میای -
 .لطفا بیرون -

 دوباره و شدم خیالبی. نداره آدم این روی اثری من هایحرف بخوره؛ بر بهش که نیست هاآدم اون از دونستممی
 .شدم ولو تخت روی

 .بیینم پاشو کردم؛ پیداش ایناهاش، -
 .زد کنار بودم، کشیده روم که رو ایمالفه و سمتم اومد

 .ها توام با -
 پالسی؟ اینجا ساعت چند نداری؟ زندگی و کار تو اصالً من؟ جون از خوایمی چی تو -
 .شهریارجونم یخونه اومدم من چه؟ شما به -
! جون؟ شهریار شده خان شهریار حاال تا کی از اصالً. اتاق این جز جونته، شهریار مال متر هزار این یهمه -

 .داره دلسوخته عاشق یه که میگم بهش شده؟ جونت داره خبر خودشم
 من جون؛ سایه پاشو میاد؟ خوشت کار این از قدراین چرا. آدمی کردنضایع و گرفتنسوتی فکر همش توام؛ خب -
 یه که خوددار قدراین نباش؛ شکلی این خدا رو تو فقط زنم؛می صورتت به دستی یه جاهمین خودم. نکن اذیت رو

 .باشی افسرده هایآدم شبیه جورهایی
 .رفتم بود، خریده برام امیر امروز که لباسی طرف سریع جهش یه با و انداختم سارا به گذرا نگاه یه
 .چطوره ببین! خریدم؟ لباس گفتم راستی -

 تغییر متوجه انگار هم اون. دادم بود، ایستاده سرم پشت که سارا دست به و آوردم در احتیاط با و آروم رو لباس
 :گفت و آینه سمت رفت و گرفت دستش رو لباس سارا. نیاورد خودش روی به اما شد؛ من حالت

 !نبودی سلیقهخوش قدراین قبال قشنگه؛ خیلی عوضی، یدختره وای -
 :گفت شیطون لحن یه با 
 آره؟ کرد؟می انتخاب برات اون شدی؟می ست که همون با -
 !کرد عالقه ابراز بهم خواستگاری، از ترمهم چیزی یه کرد؛ خواستگاری ازم امیر! نخیر -

 اینکه از قبل. شد نگاهم یمتوجه که کردم نگاه متعجبش یقیافه به و سمتش برگشتم نشنیدم؛ ازش صدایی
 عالمت دوتا که هاشچشم از خورده؛ جا کارم از بود معلوم. نشوندم تخت روی و گرفتم رو دستش رفتم بگه، چیزی
 .فهمیدم بود، شده سؤال

 .میدن دقم دارن و کردم جمعشون دلم توی که هاییحرف بزنم؛ حرف باهات خواممی -
 .کرد پشتم کردننوازش به شروع آروم خیلی و درآورد دستم توی از رو دستش
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 .خودت جنس از آدم یک من؟ از بهتر کی بزن؛ حرف سایه؛ خوبه خیلی -
 :گفتم و کردم نگاه هاشچشم توی

 .کنم درددل باهاش که باشه یکی همیشه خوادمی دلم سارا؟ اعتمادکرد بهت میشه -
 .مونهمی دلم توی راز یک مثل هاتحرف باش مطمئن خواهرت، جای به من باشه -
 از و سیر دنیا این از من که داشتم بد هایاتفاق قدراین گرفتم؛می کناره همه از من که دونیمی هم خودت -

 گذشته توی من عاشقانه، هایفیلم یا هارمان این تموم عین میگی خودت با شاید. شدم زده هاشآدم یهمه
 .غریبه از نه خوردم زخم مخانواده از من! نه ولی سیرم؛ همه از و میاد بدم همه از میگم که خوردم عشقی شکست

 و بود ترنزدیک بهم همه از که شهریار حتی. سراغم اومد. بود من با همیشه که تردید این دوباره پنجره؛ کنار رفتم
 .گفتممی رو چیزهمه سارا به داشتم حاال اما بودم؛ نگفته من یعنی دونست؛نمی رو چیزهمه داشت، رو پدرم جای

 سادگی و مهربونی از غیر خوردنمی ایشقهوه هایچشم به. کردم نگاه بهش کردم، حس کنارم که رو سارا حضور
 .باشه بلد ایدیگه چیز

 .میاد بهت جیگری رژ چقدر -
 رو دلش هایحرف که کنهمی تحلیل تجزیه پوکش مغز تو داره گفتم که باش رو من! ـیز*هـ چشم یدختره وا؟ -

 .کردهمی چرونیچشم داشته نگو بگه؛ بهم
 از. شناسهمی رو من بیشتر کردم،می فکر که چیزی اون از فهمیدم و کردم بهش کوتاهی نگاه حرف، این زدن با

 :گفتم بهش رفتم،می تخت سمت به داشتم که طورهمون و شدم رد کنارش
 .نیست وقت هاحرف این برای امشب بعد؛ واسه باشه -

 بهم و بیرون رفت نارضایتی با. کنم عوض رو لباسم تا باشه بیرون دقیقه چند گفتم سارا به و گرفتم روبروم رو لباس
 .نمیارم در سر اخالقت از من و هستی جوری یه دقیقه هر که انداخت تیکه

 و کرده پیدا آلایده خودش قول به مورد یک دوباره که فهمیدم. نیست ازش خبری دیدم کردم، صداش چی هر
 .زد خشکم جام سر امیر، ببخشید صدای با اما ببندم؛ رو در که در سمت رفتم. زنیمخ برای رفته
. باال آورد رو سرش. پایینه سرش که دیدم و کردم باز خرده یه رو در الی کرد؟می چیکار باال یطبقه توی اون آخه

 که مشکی پیرهن و شلوار با سفید کت! جالبی ترکیب چه. بود پوشیده شلوار و کت و کرده درست فشن رو موهاش
 .اومدمی بهش هم خیلی

 .اینجایی گفت پرسیدم سارا از -
 سارا؟ -
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 باشن؛ دیده رو همدیگه هامهمونی این توی شاید. کرد خطاب راحتی این به رو سارا اسم که بود عجیب خیلی برام
 .بگه رو اسمش صمیمی و راحت قدراین نمیشه دلیل این ولی

 .میگم رو جاللی خانم -
 :پریدم حرفش وسط و کنه کامل رو حرفش نذاشتم

 داشتین؟ کاری من با -
 :گفت سریع و شد من تند لحن یمتوجه

 ...اینکه امروز رفتار بابت خواستممی فقط نه، -
 .نیست مهم -

 روی و کوبیدم هم به محکم رو در هم من. رفت و نگفت چیزی دیگه. برخورد بهش کلی و داد تکون رو سرش
 از دختر یه اسم گفتن چرا آخه. ریخت هم به طوریاین رو من کوچیک چیز یه دوباره! من به لعنت. نشستم زمین
 دوباره یعنی. گرفتم که باشه ایلحظه تصمیم خاطربه شاید هضمه؟ قابل غیر و سنگین من برای قدراین امیر زبون
 کنه؟می عوض رو من تصمیم تردید
*** 

 .دیگه پاشو زنم؛می فک دارم ساعتهنیم -
 .نیستم مطمئن من -
 نه؟ نمیشی بیخیال نکنی، من کوفت رو مهمونی این تا تو سایه، وای -
 !کنه؟ دور حالت و عشق از رو تو تونهمی کسی یعنی -
 با دوبار یکی فقط االن تا ما سایه جون به خودم، جون به! بگم تا بگو هان؟ بشنوی؟ خوایمی دیگه چی بابا، ای -

 .ایـطه رابـ نه بوده، قراری نه. ـصیدیم*رقـ هم
 .برو حاال کردم؛ باور باشه -
 بیا کنیم؛ تموم خوش رو امشب بریم بیا. شدمنمی منتظرت االن تا که برم تنهایی خواستممی اگه برم؟ کجا -

 .پاشو آبجی؛
 توالت میز جلوی. بود سنگین واقعا دنباله این با لباس این. شدم بلند و دادم تکون تخت روی از زور به رو خودم

 .کشیدم لبم روی فشار با خیلی و برداشتم رو قرمزم رژ و ایستادم
 :پرسید ازم آینه توی و ایستاد سرم پشت اومد سارا

 نه؟ دیگه؛ میای -
 .دادم تکون رو سرم و کردم نگاه بهش
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 .گفتم بهت دونستممی امیر یدرباره هرچی باورکن -
. کشیدم هاممژه به و گرفتم ازش رو سارا ریمل و گذاشتم میز روی رو پنکک پد انداختم؛ بهش آینه توی از نگاهی

 :گفتم و کردم نگاه بهش و برگشتم
 چطورم؟ -

 و برداشتم رو ریمل. نشست لبش روی بزرگی لبخند ،«کردی تغییر خیلی» اینکه گفتن با و زد هم به رو هاشدست
 :شدم نزدیک بهش

 راحتی این به کنی، فراموش شنیدی پیش ساعت یک که رو هاییحرف خواممی ازت سارا. ریمل بابت ممنون -
 .بشم ترصمیمی باهات تونمنمی
 تقریبا مشکی شال یه و رفتم. بیرون زد اتاق از و رفت بهم ایغرهچشم. نخواست یا بگه نتونست چیزی دونمنمی

 .پوشوند رو هامشونه و موهام تقریبا. انداختم موهام روی و براشتم رو مجلسی
 همه. بشم روبرو هامهمون با خواستمنمی چون زدم؛ دور رو حیاط. رفتم پایین هاپله از عجله بدون و آروم خیلی
 سفید لباس با که دختری به و نیما به و بودند نشسته بود، شده چیده بزرگ حیاط دور تا دور که هاییصندلی روی

 چشم تو چشم نیما با ثانیه چند برای و نشستم و کردم پیدا خالی صندلی یک. کردنمی نگاه بود، ایستاده کنارش
 و ناز با که کنم نگاه مشکی مو دختر به و بگیرم نیما از چشم شد باعث شهریار خواهر دختر نازک صدای. شدم
 :گفتمی داشت ـوه*عشـ

 .ببره رو کیک این کنممی خواهش عزیزم نیمای از مهمونی شروع از قبل -
 اون از. کرده ترشزشت صورتش آرایش چقدر! کنه خرش بگم بهتره یا ببره؛ رو نیما دل شد موفق باالخره پس

 حرف وسط نیما که کردممی تحلیل تجزیه رو شیدا یقیافه داشتم. ترنجذاب خیلی نکن آرایش که بود دخترهایی
 :گفت و پرید شیدا

 !باشه کنارم یادموندنی به و حساس یلحظه این توی خواممی سایه، ترم،کوچیک خواهر از من -
 هاینگاه زیر. بود نمونده برام راهی دیگه شهریار، توسط اسمم گفتن با اما راه؛ اون به بزنم رو خودم خواستم من؟
 اسم اول و بود بزرگ قلب دوتا کیک روی. رسیدم بود، بزرگ کیک یک و دسر از پر روش که بزرگی میز به بقیه
 دست بهش مصنوعی لبخند یک با هم من و جلو آورد رو دستش دیدنم با نیما. بود شده نوشته روش نیما و شیدا
 .ببره رو کیک تا بایستم کنارش خواست ازم نیما. دادم

 :گفت بهم آروم نیما که بود شده قاتی هم با ارکست صدای و بقیه زدندست صدای
 .بود تو و من نامزدی مهمونی مهمونی، این بودی، خوبی دختر اگه -
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. کنهمی تکرار رو حرف این داره نامزدیش جشن توی شدنمی باورم و کردم نگاه بهش مبهوت و گنگ یقیافه یه با
 :گفتم ساختگی لبخند یه با و آروم

 بیشتر رو تو من! ابروتن؟ و چشم عاشق که دخترهایی یبقیه مثل احمقم یک هم من کردی؟ فکر چی خودت با -
 خوردنبازی یحوصله که اعصابمبی دختر یه هم من گذرونی،خوش و مزاجدمدمی آدم یه تو شناسم؛می خودت از
 .ندارم رو
 سخته؟ قدراین برات داشتنمدوست درک چرا متأسفم؛ برات سایه؛ بدون رو چیزی یه فقط -
 توی االن بود، اگه که نیست کار در داشتنی دوست نفهم که سالم و سن کم و بچه قدراین من خیالت به نیما -

 .نبودیم تو نامزدی جشن
 خیالبی و خوشحالن و شاد خودشون برای وسط اون که دیدم رو پسرهایی و دخترها برگردوندم، نیما از که رو روم

 خوشبختی آرزوی و زدنحرف به کرد شروع و دخترش کنار اومد شیدا پدر و شد کمتر ارکست صدای. شدند دنیا از
 که گفت و گرفت شیدا سمت کوچیک یهجعب یه هم بعدش! عزیزش داماد خودش قول به و دخترش برای کردن

 و کردند زدندست به شروع همه. میده دخترش تنها به کادو عنوان به که شماله توی ویالهاش از یکی کلید این
 گفتن به هم نیما. ـوسه*ببـ باردهمین برای رو پدرش صورت و بشه جوگیر بیش از بیش شیدا تا شد باعث این

 بدی آدم دونستممی و شناختمشمی بیش و کم کردم؛ نگاه شیدا پدر یچهره به. کرد بسنده جان پدر ممنون
 فکر. بود کرده ترجذبه با رو شقیافه خیلی که سفید پروفسوری ریش و سفید موهای با بود ایچهارشونه مرد. نیست

 به پدری هم من کاش. باشه بـرده ارث به مرحومش مادر از رو سبزه یقیافه این و شیدا ریز جثه این که کنم
 .داشتم شیدا پدر مهربونی

 مهمونی، این نگفته بهشون که نیما یایده از و گفتند تبریک ترنزدیک اومدند هم بقیه شیدا، پدر نشستن از بعد
 تصمیم یک این و نداشته خبر هم خودش نیما که دونستندنمی هااون واقع در. کردند گله نامزدیشه مهمونی
 بلند جاش از الغرش اندام و بلند قد با که بود شهریار نفر آخرین نیما، و شیدا هایدوست رفتن از بعد! بود عجوالنه

 این که کرد تاکید و گفت تبریک بهش و گرفت شیدا سمت به کوچیک جعبه یک هم اون. اومد ما سمت به و شد
 لطف جان، دایی ممنون» گفتن با و شد درهم کمیه شیدا یقیافه که بگم تونممی. منه و خودش طرف از هدیه

 شدم خوشحال. نموند جواببی من طرف از که زد من به کوچیک لبخند یک شهریار. کرد تشکر شهریار از «کردین
 گفتن با نیما ولی زد؛ نشنیدن به رو خودش شیدا که گفتم تبریک شیدا و نیما به. کرده فکر من به هم نفر یه که
 به تازه شدم،می رد که کنارشون از. کرد آروم بود، تنش از پر که رو شیدا و من بین فضای تقریبا ،«سایه مرسی»

 کرده جمع ساده خیلی رو موهاش بود؛ باز کمر تا پشت از که بلند یدنباله که دکلته لباس یه. شدم دقیق شیدا لباس
 .بود نداده شسلیقه توی تغییری بود؛ همیشه مثل. بود انداخته ساده گردنبند یه با بلند آویز هایگوشواره و بود
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 آخرین روی تقریبا و رفتم بقیه یپرسشگرانه هاینگاه به توجه بدون و زدم دور بودیم ایستاده پشتش که رو میزی
 کرده بهم که هاییلطف یاد بود؛ نامزدش و نیما روی چشمم مهمونی مدت تمام. نشستم بود، حیاط توی که میزی

. شدم تنها که بود اومده سراغم ایآزاردهنده حس یه. مدیونم بهش شاید کردم فکر ایلحظه برای و افتادم بود
 تو. داشت حضور من یآینده توی و من یگذشته توی که بود کسی تنها نیما اما داشت؛ لطف بهم خیلی شهریار

 .داد دست بهم ترس حس کوچیک هایبچه عین و کردممی تنهایی احساس واقعا جمعیت اون
. نمیشه متوجه کسی اصالً و نداره عیبی و فهمهنمی کسی کنم، ترک رو مهمونی اگه که رفتممی کلنجار خودم با

 کمی از بعد و رفتند بودند پسر چندتا که میز یه نزدیک ـصید؛*رقـمی داشت باهاش که پسری با که دیدم رو سارا
 .نشستند زدنحرف

 تا باشم کنارش رو امشب حداقل خواستم کثیف تقریبا فکر یک با و شدم بلند جام از اما دلخوره؛ ازم دونستممی
 .نشم هستم اینکه از تابلوتر مهمونی این توی

 هست؟ اجازه -
 که رو سیگاری عملیه، دماغ بود مشخص که پسرها از یکی بگه، چیزی و بیاد خودش به سارا تا حرف، این گفتن با

 :گفت و کرد خاموش بود دستش
 .بفرمایین -

 :خورد گره بازوم دور دستی اما بشینم؛ که کشیدم رو صندلی
 میدی؟ من به رو ـص*رقـ دور یه افتخار -

 :گفتم بودند، من منتظر که بقیه به رو و کنم مخالفتی نتونستم و بود خشک و جدی صداش عین شقیافه بود؛ امیر
 .میام االن میخوام؛ معذرت -

 کردننگاه جرئت. رفتیممی ـصیدند*رقـمی که کسایی سمت به بود، کرده گره دستم دور رو دستش که طورهمین
 ترپایین رو دستش بشیم، هااون نزدیک اینکه از قبل. سپردم بهش رو خودم اما چرا؛ دونمنمی و نداشتم رو بهش
 شدیم دور هامهمون از دیدم وقتی. کشیدمی خودش با رو من داشت بگم تونممی تقریبا. گرفت رو دستم مچ و آورد

 که بلند صدای با همین خاطربه. بود فایدهبی اما بیاد؛ در دستش از تا کشیدم چندبار رو دستم شده، کمتر صدا و
 .زدم داد بود، توش عصبانیت

 کنی؟می چیکار داری هی، وایستا؛ -
 :بزنم حرف تا کردم رو تالشم هم باز اما اومد؛ بد زبونم دوباره و بود کرده اخم. برگشت طرفم به و ایستاد دفعه یه
 اینجا؟ آوردی چرا رو من -
 کنی؟می چیکار داری فهمیمی تو -
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 چیه؟ منظورت -
 ها؟آشغال اون میز سر رفتی چرا -
 داره؟ ربطی چه تو به اصالً هم بعدش سارا؛ پیش رفتم من! ها؟آشغال -

 ناباوری و بهت تو. خوردم رو حرفم بقیه و نشست دستش روی ناخواسته نگاهم. آورد باال و کرد مشت رو دستش
 :کرد زدنحرف به شروع که بودم

 باهاتم که ظهرم از بودی، سنگی یمجسمه یه عین شناسمت؛می که چندماهه. بچه کردی تموم رو صبرم دیگه -
. پرونیهجفتک فقط جوابت بشه، رفتار باهات جورم هر دادی نشون. کردم تحمل رو گندت اخالق و هاتکنایه گوشه
 میز سر رفتی چرا پرسممی ازت اگه هم االن. نداری رو گذاشتنوقت لیاقت فهمیدم اومدم، که هم اتاقت در جلوی

 دخترهای هامهمونی جوراین توی که کالشن معتاد مشت یه هااون! رو؟ این فهمیمی خودته؛ خاطربه هاآشغال اون
 .کننمی تور رو تو مثل احمقی

 :گفتم و زدم پوزخندی
 با و شهریارم و نیما مهمونی توی که باره اولین من مگه دوزی؟می و بریمی خودت واسه راحت چه -

 !زنم؟می حرف هاشمهمون
 :گفت و آورد باال تمسخر حالت به رو هاشدست

 !پیچیده جا همه شما دونفری هایـص*رقـ یآوازه بله، که اون -
 :گفتم که رفتمی داشت و انداخت بهم پرحرصی نگاه

 .نباشم تنها که بود این خاطربه فقط ها،اون میز سر رفتم من اگه -
 ترسیدم؛می تنهایی از همیشه. زدم جار رو ضعفم و دادم سوتی بدجور که فهمیدم هم خودم پایین؛ انداختم رو سرم
 .جمشید و داداشم و مامانم و من مون؛همه. باشیم هم دور مونهمه شده که قیمتی هر به خواستمی دلم

 ...خودت دنیای توی نرفتی هم باز تا -
 :داد ادامه و زد زل هامچشم توی هم اون. کردم نگاه بهش کنجکاو و آوردم باال رو سرم حرف، این گفتن با
 .میارم درت تنهایی از بیا -
 که جایی به تا شدم کشیده دنبالش کوچولو یدختربچه یک عین. گرفت دستش توی رو دستم چی، بپرسم تا

 مشکیش هایچشم توی و شدممی هماهنگ باهاش داشتم اختیاربی. رسیدیم بودند، ـصیدن*رقـ حال در هامهمون
 از رو دستم. ماسید بدجوری ،«میشه سرو خونه داخل شام» گفتن با که داشت هاشلب روی کوچیکی لبخند! غرق
 .رفتیم باال رو شهریار عمارت هایپله صدابی و آروم و آوردم در دستش توی
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 برای و بودند روش ساالدها که رفتم میزی سمت به بود، میزها روی که دسرهایی و غذاها انواع به توجه بدون
 به و نشستم تلویزیون روبروی چرم هایمبل روی سالن یدیگه سمت رفتم و برداشتم کاهو ساالد خرده یک خودم
 .دوختم چشم پنجره

. کردممی مواخذش سکوتش خاطربه داشتم. مامانم یاد به نیفتم؛ یادشون به که نیست روزی کردم زمزمه خودم با
 یک کشیدم،می درد وجود تمام با داشتم وقتی کاش. کردممی گریه هامتنهایی توی وقتی نبودی ساکت کاش
 هستی؟ خاطرم توی همیشه چرا افتم؟می یادت چرا. کردینمی گریه و ایستادینمی گوشه
 با. کردند زدندست به شروع بعدش و زدند حلقه دیدم و برگشتم شنیدم؛ سرم پشت از رو بقیه خوشحالی صدای
 نبود جذاب اصالً نبود؛ جالب برام. برگردوندم رو روم. قراره چه از قضیه فهمیدم ،«شیدا یمنه نوبت حاال» صدای

 میشم؛ خونه کف ایقهوه سرامیک یخیره. کنم تماشا رو ذارنمی کیک هم دهن توی دارن شیدا و نیما وقتی که
 مرض کنممی فکر هاوقت گاهی! ندارن خودشون از اختیاری هیچ که کسایی عین. انداختم هم روی رو هامدست

 .جونم به افتاده افسردگی
 .اجازه با اینجایی؟ -

 میز روی بود دستش که رو سینی محتویات. نشست و گرفت اجازه کنم، بلند رو سرم تا و شنیدم رو امیر صدای
 .نوشابه دوتا با بود، برداشته خرده یه غذایی هر از. مختلف غذاهای از پر بشقاب دوتا گذاشت؛

 خودم؛ برای البته برنداشتم، کیک راستی اِ،. کردم کم رو زحمتت خودم برنداشتی، چیزی گرفته تنبلیت فهمیدم -
 !متنفرم خامه یمزه و زیاد شیرینی از چون
 دل خودت دنیای از بودی مجبور رسید،می سر وقتی همیشه. اومدمی خوشم پرحرفیش از. کردممی نگاه بهش فقط

 امیر و رفت بین از ساعت چند توی دوسال این دوری که افتاد اتفاقی چه امشب. بشی غرق هاشحرف توی و بکنی
 ـصیدیم؟*رقـ کوتاه چند هر هم با و خرید لباس برام که شد نزدیک بهم قدراین

 نزدیک بهم قدراین ما که افتاد اتفاقی چه امشب بگم بهتره یا امروز اینکه به سایه؟ کردممی فکر چی به دونیمی -
 شدیم؟

 کنی؟ بلند من روی دست که نزدیک قدراین آره، -
 !بود حقت که اون -

 .گیرممی راحت بهش دارم خیلی شاید کردم فکر و رفت هم توی مقیافه
 .امیر ستفایدهبی تو با کردنبحث -

 :گفت که بشم بلند خواستم
 .لطفا بشین بشه؛ تموم خوب امشب بذار -
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 .کنه کنترل رو خودش کنهمی سعی خیلی که فهمیدم لحنش از و کردم نگاه بهش
 .کردممی رو فکرش هک اون از بیشتر میاد؛ بهت خیلی! شدی ترخوشگل خیلی لباس این توی که نگفتم بهت -
 رو؟ فکرش -

 .افتادم شدیم چشم تو چشم وقتی ش،قیافه یاد و زدم ای موذیانه خنده
 رو؟ این دونستیمی کنی؛می قضاوت زود خیلی -

 آسیب خیلی ذهنم که دونستممی هم خودم نداشتم؛ جوابی. کردم تایید رو حرفش دلم توی و انداختم پایین رو سرم
 .بافهمی هم به رو چیهمه زود خیلی و شده مریض و دیده

 .بشیم صمیمی باهم خیلی ما نشده باعث امشبم کوچیک اتفاقای همکاریم، دوتا هنوز ما -
 .کشید ایکالفه پوف

 .ببر ـذت*لـ نیما نامزدی جشن از خوری؟نمی چیزی هوم؟چرا نکنیم بحث این از بیشتر بیا خب، خیلی -
 !شدم خسته باهاش کردنبحث از که کردم حس واقعاً لحظه یه و کردم نگاهش برگشتم حرفش این گفتم با
 .گذاشتم دهنم تو و برداشتم کیک کوچیک تیکه یه حوصلگیبی با

 .رفت و شد بلند حرفی هیچ بی و برداشت بود کنارش که رو کتش کالفه و کشید پوفی
 برداشتم رو بشقاب یه. رفت و شد رد بودند، ایستاده سالن توی که هاییآدم بین از سریع اما بگم؛ چیزی که برگشتم

 و رفتمی رو راهش داشت من هایصداکردن به توجهبی اما بخوره؛ رو غذاش حیاط توی حداقل گفتم خودم با و
 با و برگشت یکهو که رفتم دنبالش کردند،می مدرباره داشتن فکری چه اینکه و بقیه هاینگاه از خیالبی هم من

 :گفت ایشدهکنترل صدای
 !برگرد نمیدم، رو جوابت وقتی افتادی؟ راه دنبالم چی برای دیگه؛ کن ول اه -

 هاینگاه و کوبیدم زمین روی رو بشقاب که جوری برخورد؛ صبوریم ساعت چند این یاندازه بهم برخورد؛ بهم
 جذاب خیلی یسوژه یه انگار بودند، شده جمع دورمون تقریبا که بقیه کار، این با. نداشت تاثیری روم بقیه، مزاحم

 :وگفتم شدم نزدیکش. بودند ما بعدی واکنش منتظر و کردند پیدا
 موهای عاشق که کردی فکر کردی؟ فکر چی خودت با! نداره برت دور کنممی صدات و میام دنبالت وقتی -

 همه این از اتوامونده شکم اون که سوخت برات دلم سوخت؛ دلم نه،! ت؟رفتهباشگاه هیکل یا دارتمحالت مشکی
 .نمونه نصیببی بپاش و بریز

 و موندنم با دونستممی و بود شده گند کافی یاندازه به امشب. بشنوم میاد بیرون دهنش از که رو حرفی تا نایستادم
 رو در و اتاقم توی برگشتم. نباید که بزنم رو هاییحرف شاید کردند، درست دورمون پسرهای و دختر که جوی

 .کوبیدم محکم
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 حیاط به مدت تموم من و اومدمی چهار و سه ساعت هاینزدیک تا هامهمون ـص*برقـ و بزن و ارکست صدای
 .بودم زده زل هاشدرخت و خونه پشتی

 دیدنم با. ظاهرشد در الی از آروم خیلی سارا سر و شد باز آروم در. کیه ببینم که شدم منتظر و برگشتم در صدای با
 .بست رو در و تو اومد

 .باشی خواب کردممی فکر -
 .شدم خیره بیرون به هم باز و گرفتم ازش رو روم

 خوابید؟ میشه صدا و سر این با -
 .داره شک نگفتنش یا گفتن تو اما بگه؛ چیزی خوادمی که فهمیدم و کردم نگاه بهش نگفت؛ چیزی

 میری؟ داری -
 .شد طوالنی خیلی امشب! دیگه آره -
 .خیلی آره -
 ...چیزه -
 سارا؟ باشه ببخش؛ کردم ناراحتت امروز اگه -

 هم باز ،«نداره اشکالی» گفتن با هم سارا. بپوشم راحتی لباس یه تا رفتم هاملباس کمد طرف به و نموندم منتظرش
 .کرد سکوت

 و بود ایستاده هنوز سمتش؛ برگشتم. بستم رو کمد در و برداشتم تونیک و شلوار یه راحتیم، هایلباس کشوی از
 .کردمی نگاه

 بگی؟ خوایمی چیزی -
 .کردم قبول تا شنیدم خواهش کلی کن باور اما باز؛ میشی ناراحت دونممی راستش، -
 !چی؟ -
 که خواست ازم و کرد صدام اما نکردم؛ توجهی بهش. ایستاده در جلوی دیدم که رفتممی داشتم منتظرته؛ امیر -

 .بدی جواب رو گوشیت که بگم بهت حداقل گفت یا کنم صدات و باال بیام
 خواست؟ تو از چرا -
 نیستم؛ که نزدیک. منم نزدیکه تو به که کسی تنها دونهمی شاید خب سؤالیه؟ چه این سایه؟ دونممی چه چی؟ -

 .کنهمی فکر طوریاین اون شاید ولی
 .ممنون باشه -
 برم؟ یعنی -
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 !وایستی؟ اینجا صبح تا خوایمی پس -
 دیگه؟ پایین میری نه، -
 .نشده دیرت این از بیشتر تا برو. باش نداشته کار اشبقیه به دادی؛ انجام رو بود خواسته که کاری تو -
 .خداحافظ خب، خیلی -
 .سالمت به -

 زدم، که گندی با من که بگم سارا به نشد روم. کشیدم دراز تختم روی و کردم عوض رو لباسم سارا، رفتن از بعد
 و نیما هایتیکه شاید و شهریار همه از بدتر کنم؟ نگاه هامهمون هایچشم به و بیرون برم تونممی جوریچه

 و کردم باز بود رسیده که رو هاییاس اون از قبل ولی بگیرم، شماره خواستم و دستم گرفتم رو گوشیم. نامزدش
 :فرستادم براش بخونمشون، اینکه بدون. بود فرستاده امیر زدم،می حدس که جورهمون

 .برو اینجا از -
 .داد جواب ثانیه چند از بعد
 .پسرها و دختر یبقیه مثل نه؟ شد؛می شبمون بهترین بودیم، ترمهربون اگه -
 دردت به من. دارم فرق کنی،می رو فکرش تو که چیزی اون با من. شدنمی شب بهترین خواستممی هم اگر نه، -

 .نکن تلف من برای رو وقتت. برو اینجا از برو؛. خورمنمی
 ازت رو در رو و بیای تا موندم منتظر میرم؛ باشه. میدم تشخیص خودم رو نه یا خوریمی دردم به اینکه -

 .فعال کردم، ناراحتت که خواممی معذرت. نیومدی اما کنم؛ عذرخواهی
 مردی به تونمنمی حتی کنم؛ ازدواج تونمنمی من که بفهمونم بهش جوریچه دونستمنمی چون ندادم؛ بهش جوابی

 من دادمی نشون که ایشناسنامه خاطربه. بودم متاهل من اینکه خاطربه بلکه نه، مریضم؛ روح خاطربه نه. کنم فکر
 .بود بدتر دردی هر از این و بود من روی مسعود اسم هنوز. دارم شوهر
 این به ساعت چند برای تونستم و خوابیدم قدراین که بود خوب. بود شده روشن هوا کردم، باز که رو هامچشم

 هاییحرف یک و رفتممی شهریار دیدن به باید اما بشم؛ بلند جام از خواستنمی دلم. نکنم فکر پیچ در پیچ زندگی
 .شرکت بره اینکه از قبل زدممی بهش رو

 این نکنه. کردم نگاه خودم به تردید با و ایستادم آینه جلوی لباسم، کردنمرتب و صورتم و دست شستن از بعد
 و انداختم سرم روی رو ایمسرمه شال. نداشتم هم دیگه یچاره ولی کنه؛ گندتر هست که اینی از رو زندگیم تصمیم

 .کردندمی آماده رو صبحونه میز داشتن پایین یطبقه توی خدمتکارها معمول طبق. بیرون رفتم
 :گفت که کجاست شهریار پرسیدم یکیشون از
 ..پشتی حیاط توی شهریار -
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. دادم سالم و رفتم سمتشون به. زنهمی حرف کردنه،هرس مشغول که باغبون با شهریار دیدم حیاط؛ در سمت رفتم
 آروم و کوتاه سالم یک به شهریار اما داد؛ ادامه کارش به خانم، سالم گفتن با و انداخت پایین رو سرش باغبون
 همین خاطربه بیارم؛ کم خواستمنمی هم من. کرد باغ هایگل به کردننگاه مشغول دوباره رو خودش و کرد بسنده

 و کرد اشاره حیاط وسط صندلی و میز به هم اون بزنم؛ حرف باهاش خواممی گفتم بهش ظاهریم لبخند همون با
 خودم روی به اینکه بدون و نشستم هم خودم و نشست کشیدم؛ بیرون صندلی یک براش. افتاد راه سمت اون به

 :کردم زدنحرف به شروع. خوردم جا دلخورش نگاه و رفتار از بیارم،
 با کوتاه چند هر بحث اون منظورم دیشبم، رفتار چون میدم؛ حق هم نیما به. باشین ناراحت ازم میدم حق بهتون -

 ...و زشت خیلی امیر
 بحث؟ کدوم -

 و متعجب هایچشم با و بود گذاشته عصاش روی هم، روی رو هاشدست کردم؛ نگاه بهش و آوردم باال رو سرم
 .کردمی نگاه بهم منتظر

 !ناراحتیتون؟ دلیل پس -
 ...امیر و کردی تغییر شبه یک تو اما سایه؛ نیست زندگیت توی کسی کردممی فکر حاال تا -
 .نیست ما بین چیزی کنین باور -
 .کنهنمی فرقی دیگه -
 .نمیشم متوجه -
 .کنهنمی فرقی دیگه کرده، ازدواج نیما وقتی -

 .نیفتاده اتفاق داشته، انتظار که چیزی چرا که بفهمونم بهش وخواستم شدم منظورش متوجه
 هنوز من چون نداشت؛ امکان نیما و من ازدواج دونین؛می رو من زندگی یقصه کسی هر از بهتر خودتون شما -

 .امعقدکرده دختر یک
 یمحله به بود برگشته نیما! بودیم؟ نکرده فکر موضوعی همچین به نیما حتی یا من کنیمی فکر واقعا تو -

 حاضر پول، مقداری گرفتن با بود شده قرار و بود کرده پیدا رو خوابهکارتن معتاد یک حاال که پسرِ اون و قدیمیتون
 .بده رو طالقت سر درد بدون بشه

 ...دونستمنمی من ولی -
 .شدی ترحرفکم و گیرترگوشه که هاستمدت تو اما بشی؛ نزدیک بهش قدم یک تا موند منتظرت خیلی نیما -
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 شیدا رفتار و اخالق با دختر یک اون! نداره من مثل دخترهایی به ایعالقه نیما که دونینمی خوب هم خودتون -
 ازدواج باهام خواستمی مهری، مادرش وصیت خاطربه فقط و مطمئنم رو این نداشت؛ ایعالقه بهم. خواستمی رو

 .کنه
 .جان سایه کنهنمی کم وجدانت عذاب از چیزی هاحرف این -
 .نیستم ناراحت ایذره من باشین مطمئن -
 سراغت وقتهیچ دیگه شاید که بود شانسی این. دادی دست از رو خوبی پسر تو چون باشه؛ طورهمین امیدوارم -

 .نیاد
 .ستفایدهبی بحث این هم اون نظر به که فهمیدم رفتنش و ناگهانی بلندشدن از رفت؛می داشت

 .اومده -
 .دریا به زدم رو دلم که بودم مونده نگفتن و گفتن بین کرد؛ نگاهم منتظر

 هم اون بیارم؛ نتونستم منطقی دلیل ولی دادم؛ رد جواب بهش من. کرده خواستگاری ازم شناسین؛می که رو امیر -
 ...و سمجه هنوز
 که اینه یعنی معنیش و زنممی حرف پتهتته با دارم شدم متوجه کردم، نگاه آرومش و خندون صورت به وقتی

 .کشممی خجالت
 خب؟ -
 چی؟ خب -
 مهمه؟ برات یعنی کنی؛می مطرح من با رو موضوع این وقتی -

 بود؛ کرده لطف بهم سال دو این توی شهریار درسته. بزنم رو هاحرف این و کنم نگاه هاشچشم توی تونستمنمی
 .نداشت وجود ما بین چنانیآن صمیمیت و بود غریبه هم باز اما
 بگم بهش تونممی چطور. مریض روان این و آشوب از پر یگذشته اون با من مثل دختری برای نه اما مهمه؛ بله -

 چطور. اسمه فقط که شناسناممه توی مرد یک اسم که دوساله هم االن. کردم فرار عروسیم به مونده هفته یک که
 اسمه؟ فقط که کنم ثابت بهش

 شدممی آب داشتم رحیم، مش شهریار، یخونه باغبون هاینگاه زیر. گریه زیر زدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم
 که اینی از بلندتر مگریه صدای تا گرفتم دهنم جلوی رو هامدست. رفت باغ ته به اونجا از شهریار، یاشاره با که

 آروم خیلی. گرفتم سمتم به رو کاغذی دستمال یجعبه شهریار، یدرازشده دست. نکنم خبردار رو بقیه و نشه هست
 .کنم کنترل رو خودم که کردم سعی و ممنونم گفتم
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 توی پسر اون کن؛ نگاه من به. بقیه جلوی حداقل یا کنی گریه بودم ندیده اینجا، اومدی وقتی از سایه؟ دونیمی -
 .کنی فکری زندگیت برای تو شده باعث اینکه مثل بوده، موفق خیلی احساست ک*تحـریـ

 ...خواممی وقته خیلی من راستش نه، -
 درسته؟ موندی؛ خواستن یمرحله توی که وقته خیلی -
 هم کشیدننفس برای انگیزه حتی که من خواد؛می انگیزه هرکاری انجام برای آدم. شماست با حق! موندم آره -

 بدم؟ تغییر رو مزندگی چطوری ندارم،
 دونستم،می اعتماد قابل رو اون ولی چرا؛ دونمنمی. کردممی باز شهریار پیش رو دلم یسفره که نبود خودم دست
 تو به اون گفتمی بهم حسی یک اینکه خاطربه هم شاید سفیدش؛ موی خاطربه شاید. ایدیگه کس هر از بیشتر
 محرم تونهمی اون که کردممی تلقین خودم به داشتم. نداشتم رو کسی اینکه خاطربه هم شاید زنه؛نمی ضربه

 .بشه اسرارت
 !دخترم کنهمی ناراحت خیلی رو من شدی، غرق گذشته توی قدراین اینکه -
 :داد ادامه هاشحرف به همیشگیش خونسردی اون با بده، اهمیتی اینکه بدون کردم؛ تعجب حرفش از
 داری که رو روزهایی که هستی متوجه اصالً. کنیمی حروم رو زندگیت گذشته به فکرکردن با داری تو متأسفانه -
 خواممی وقته خیلی گردن؟برنمی وقتهیچ دیگه که هستن هاییلحظه کنی،می سپری ممکن شکل ترینتلخ با

 و سردی جز نگاهت توی حاال تا اما ببخشی؛ رو بشه بیمار و خورده زخم روحت شدن باعث که آدمایی بگم بهت
 زندگیت، برای هدف پیداکردن و رهایی برای قدم اولین که دخترم بدون رو این اما ندیدم؛ چیزی کینه

 آزار رو خودت کمتر و بزنی خط تشناسنامه از رو اسم اون باید هم اینکار برای. تهگذشته تلخ زندگی کردنفراموش
 .بدی

 :داد ادامه دید، که رو من سکوت
 کنهمی زندگی داره بسته هایچشم با که دختری به دوست، یک و تربزرگ یک عنوان به که بود من یوظیفه -

 .بکنه زندگیش برای فکری که بدم هشدار
 رو هاییحرف همچین کردمنمی فکر واقعا. شدم خیره رفتنش به فقط بودم، شهریار هایحرف غرق و خیره که من

 کرده پیدا خوبی شناخت همچین بودم، خوددار و حرفکم قدراین که من از اون که شدنمی باورم. باشه زده شهریار
 اگه کردممی فکر قبال. شدم ترآروم کردممی احساس. کاربلد روانشناس یک عین زد؛می حرف خوب چقدر. باشه

 کاش فهمیدم االن اما کنم؛ زندگی عادی تونممی و بدم توضیح مدام نیستم مجبور نباشه، باخبر زندگیم از کسی
 .کنه همدردی باهام کردممی درخواست و گرفتممی کمک شهریار از بارها و بارها سال، دو این توی
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 این هایاتفاق طرف، یک از شهریار هایحرف. بودم نشسته فرم لباس با اتاقم توی نرفتن و رفتن بین مردد
 االن همین از که بهتر چه پس بیفته، زندگیم توی اتفاقی قراره اگه. رفتندمی رژه مغزم توی دیگه طرف از چندوقت

 رفته خونه از پیش ساعت یک که شهریار به رفتم،می بیرون اتاقم از که طورهمین و برداشتم رو کیفم. کنم شروع
 استفاده امروز رو هاشماشین از یکی که داد اجازه بهم و گرفتم مرخصی ازش ساعت چند برای و زدم زنگ بود

 بدترین به توش من نوجوونی و کودکی تموم که بودم ایمحله نزدیک گوشه یک هدفبی که بود ساعتینیم. کنم
 رو حرفی وقت یک تا بیاد؛ یادم چیزهمه تا برم پیاده رو مسیر یبقیه و شم پیاده دادم ترجیح. بود شده سپری شکل

 .نیارم کم مدیونم، بهش رو بچگیم حسرت تموم که دیوی جلوی که برم کلنجار خودم با تا نندازم؛ جا
 شخونه اما گذاشته؛ تنهامون مهری خاله که درسته. بود کرده خوش جا مهری خاله یخونه تو که بود خوب چه

 پررویی با جمشید اومد،می وقتی که زنی همون. بود شده پناهگاه بودند، شده آواره که اشبچه و زن و جمشید برای
 چطور نه، یا دونستمی رو هااین نیما. برنگرده هم دیگه و بیرون بره شخونه از خواستمی ازش تمام وقاحت و

 بود؟ کرده جمشید مثل الابالی مرد یخونه رو پاکی اون به زنی یخونه
 جلوی کوچیکم برادر. بود شده دیر اما شدم؛ پشیمون آنی به و رفت صدا و سر پر و قدیمی زنگ روی دستم تردید با
 .بود دست به توپ همیشه مثل و بود ایستاده شوکه و شد ظاهر در

 !درآورده قد سانت ده کم کم که رسیدند بهش خوب نبودم، من که سال دو این توی
 کوچه؟ توی بیای نداری اجازه هم هنوز -

 .خونه توی رفت دو حالت با و کرد رها رو در بده، رو جوابم اینکه بدون
. کردم حس رو مهری خاله بوی گذاشتم، حیاط توی که رو پام. بود شده ترتخس و ساکت خیلی بچه این نظرم به
 رو شخونه حیاط و بود دست به جارو یا سبزی کندن حال در اشباغچه کنار کنم؛ حسش تونستممی خونه جای هر
 اون از االن اما رسیدم؛ حیاط ته به که رفتممی راه شخونه حیاط توی داشتم طورهمین. کردمی جارو وسواس با

 و خشک هایبرگ از پر طرف دو هایباغچه و خاک گرد از پر حیاط کف نبود؛ خبری صاحبخونه وسواس و تمیزی
 .هیچی توی نبرده، تنیش خواهر از بویی مادرم که انگار. بود جورواجور هایآشغال
 من به تا و کرد ذوق من دیدن با. گرفته کمرش دور رو چادرش همیشه مثل مادر که دیدم شد، جمع که حواسم
 به سرش زور به بود؛ رفته آب مادرم یا بودم کشیده قد دوسال این توی من دونمنمی. شد شدید اشگریه برسه،
 .نداد دست بهم خوبی حس قضیه این از و رسید مشونه
 .بودم سفیدش موی تار چندتا و چشمش دور چروک براندازکردن حال در هم من. کرد رفتنمصدقهقربون به شروع

 دلم چقدر دونینمی شدی؛ خانمی خودت برای آخه؟ کجایی برم؛ باالت و قد قربون الهی، بره قربونت به مادرت -
 .کنم بوت و ببینمت خواستمی



 

 

40 

 

  سایه منحوس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن رکارب

 

 رها*

 .بشینه باغچه یلبه روی کردم کمکش و شد بلند هقشهق رسید، که اینجا به
 گـ آتیش به رو من اومد دلت چطوری آخه؟ ببینی رو مادرت بار یک نشدی راضی چرا دختر؟ آخه کجایی -

 دیدنت حسرت تو صبح تا هاشب چقدر شکست؟ دلم چقدر دونیمی بسوزونی؟ خبربی خدا از جمشید هایـناه
 زنگ شهمه که هم نیما به ببینمت؛ دور از بیام تا نبودم بلد که رو جات. نبود بند جاهیچ به که هم دستم. سوختم

 آرامش که راحته، جات که بود خوش این به دلم فقط. کن صبر کن صبر نیست؛ وقتش االن گفتمی زدم،می
 .دوری حیوون اون از دوری؛ جهنم این از که داری،
 که اون جهنم؛ بگه جمشید یخونه به اون شدنمی باورم. شد خشک خیسش صورت روی نگاهم کردم؛ نگاه بهش

 حیوون؟ میگه جمشید به حاال که چطوریه داد؛می نشون طوریاین حداقل یا داشت دوست رو جمشید
 مامان؟ -
 مامان؟ جان -
 دور ازت سال دو شدم؛می فراری خونه این از باید حتماً حیوونه؟ جمشید که رسیدی نتیجه این به شدچی -

 کنی؟می زندگی کی با بفهمی تا موندممی
 .بشکنم مجبورنشم دوباره تا بدم، قورت رو بغضم تا شدم دور ازش قدم چند و شدم بلند

 ...من مادر سایه -
 کنم دعوت رو سعید و تو تا اینجا بودم اومده. بیاری من جلوی رو اون اسم دیگه خوادنمی دلم مامان؛ نگو هیچی -
 .خداحافظ میشم؛ خوشحال بیای سعید، و تو. عقدم به
 .نشه ترپریشون و بدتر زن این حال تا نکنم؛ داغون رو خودم این از بیشتر تا برم که افتادم راه
 بمونی؟ نیومدی مگه مامان؛ وایستا سایه؟ کجا -
 .خداحافظ جان، مامان نه -

 تو از اشگریه صدای اما شکوندم؛ رو دلش نشه باورم و ببینم رو خردشدنش تونستمنمی چون ببینمش؛ تا برنگشتم
 هاشآدم و محله و کوچه و اون خواستم هزارم بار برای و کردم دویدن به شروع فرار برای هممن و شد بلند حیاط

 .نباشند من برای و بمونند جاهمون
 و برداشتم همیشه از ترهدفبی. پیچید گوشم توی هزارم بار برای گوشیم صدای اما بود؛ گذشته چقدر دونمنمی

 .افتادم مامانم و هامحرف یاد امیر صدای شنیدن با و گذاشتم بلندگو روی زدم؛ رو اتصال یدکمه
 ای؟زنده! پس؟ نمیدی جواب چرا الو، -
 !جونم؟ از خوایمی چی -
 .رو جونت معلومه، -
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. گرفتمی شخنده تعجبم از حتماً بود، اینجا االن امیر اگه کردم فکر خودم با و انداختم نگاهی گوشی یصفحه به
 «!حاضرجوابی همیشه که خوبه چه»: گفتم دلم توی

 شده؟ چی باز سایه؟ رو؟ صدام شنویمی الو، -
 !شناسیمی رو من هاستسال انگار زنیمی حرف جوری یک باز؟ چی یعنی -
 .بشناسم رو شما زدزبون و خوب اخالق تا بود کافی ماه چند همین داری؛ اختیار -

 :گفتم ناشیانه و سریع همین خاطربه بگم؛ که نکردم پیدا چیزی اما برخورد؛ بهم
 .خداحافظ فرمونم؛ پشت من نداری؟ کار -

 دادانش برای وقت که بود جوابی از نشون اومد، تماس قطع از بعد یثانیه که اسی ام اس اما نشدم؛ جوابش منتظر
 .کردم باز رو امیر پیام و برداشتم رو گوشی چراغ پشت. ندادم بهش

 .داریم احتیاج بهش هردومون بزنیم؛ حرف بیا -
 .درمونمبی هایدرد یهمه کردنحل و رفع برای دل، و درد برای نه بزنم؛ حرف داشتم دوست واقعا
 و «باشه» فرستادم براش ؛«منتظرمه»: گفت و فرستاد برام رو شهریار شرکت نزدیک یکافه آدرس بعد، ساعتنیم

 .کردم عوض کافه اون سمت رو مسیرم جهت
*** 

 «بعد ماه سه»
 فهمی؟نمی چرا تونم؛نمی -
 !نفهم؟زبون توی یا فهممنمی من -
 اونی از ترخوشتیپ بود، کرده انتخاب خودش برای خودش که مشکیش شلوار و کت توی که کردممی نگاه امیر به

 مرتبشون حالت از که لختش موهای و بود شده خیس استرس از که صورت اون با االن اما شد؛می باید که بود شده
 .رفتمی وراون و وراین عصبیش و هیستریک حالت با بودند، شده رها صورتش ور یک و بودند دراومده

 .کنممی صدات دارم ساعته دو کجایی؟ -
 چی؟ -
 ...و چی -
 .سایه نیست هابازی این وقت االن آره؟ خودت؛ دنیای توی رفتی دوباره -

 :گفت تریجدی اما ترآروم لحن با باراین و بست رو هاشچشم
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 منتظرن در پشت که خواهرم برای مادرم، و پدر برای تو، برای من، برای مهمیه؛ روز امروز جان؛ سایه کن گوش -
 قدراین فهمیدنش چرا. کنن بلند سر منتظرن، محضر توی که هاییمهمون جلوی بتونن تا بشه، تموم ما بحث تا

 ...که بدن؟ رضایت عقدمون به که کردم راضیشون بدبختی چه با دونیمی برات؟ سخته
 .بشنوم که هست جدیدتری چیزهای همیشه که خوب چه -
 
 

 .بدم ادامه رو حرفم تا بود منتظر کردم؛ نگاهش
 میگی؟ چی -
 دادی؟ نشون رو خودت دیر قدراین چرا چرا؟ -

 :گفت داد با تقریبا و بود ترعصبانی برابر صد قبل یلحظه از صورتش
 منظور؟ -

 :گفتم ایطلبکارانه و تند لحن با هم من
 ...و شدم پشیمون که اینه منظورم -

 رو سرم. نشست صورتم روی محکم سیلی یک با امیر شوی خفه که بود خودم یجمله کردنکامل حال در هنوز
 به رو صورتش. باشه کرده کاری همچین عقدمون روز توی که شدنمی باورم هنوز. کردم نگاه بهش و برگردوندم

 امیر اتاق در امیر مادر و پدر با آناهیتا که بودم شوک توی هنوز. نشه چشم تو چشم من با تا برگردوند ایدیگه طرف
 و ایستاد امیر کنار بعدش و شده چی گفتمی که اومدمی مادرش صدای. داخل اومدند و کردند باز هول با رو

 دستمال یک با و ایستاد روبروم آناهیتا وقتی. پرسیدمی هم سر پشت رو کردی چیکار و شده چی تکراری هایسؤال
 چشم دختر به. اومدم خودم به و برداشتم چشم امیر از تازه کرد،می پاک بود لبم یگوشه که رو خونی کاغذی
 دستش از رو کاغذی دستمال نفرت حس با ولی چرا؛ دونمنمی. برادرشه شبیه چقدر که شدم خیره روبروم مشکی
 .نشستم و اتاق یگوشه ینفره یک خواب تخت سمت رفتم و کشیدم

 و بود ایستاده در چارچوب توی زناننفسنفس حاال و بود رفته پسرش دنبال امیر مادر انگار ولی کی؛ نفهمیدم
 صدای شنیدن با بود، بهت و شوک توی من از بدتر انگار و بود برگشته من سمت به که آناهیتا. کردمی نگاهم
 از خواست ازش و رفت گفت مادرش که ،«شدچی» پرسید سرش دادنتکون با و سمتش برگشت مادرش هاینفس
 .بیرون بره اتاق
 مشکیش روسری و لباس کردم؛ نگاهش سمتش؛ برگشتم. گریه زیر زد حرفی هیچ بی و نشست کنارم اومد

 دستمال یجعبه و شدم بلند بود؟ پوشیده لباس طوریاین پسرش تنها عقد روز توی چرا. زدمی ذوق توی بدجوری
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 روی و کشید برگ یک و گفت لبی زیر ممنون. گرفتم سمتش به حرفی هیچ بی و برداشتم رو میز روی کاغذی
 .کشید صورتش

 .دخترم ببخش رو من -
 برای هم باز دلم توی. باشه آروم بگم بهش و بزنم زانو کنارش مجبورکرد رو من و شد بلند هقشهق دوباره و

 بود قرار روز بهترین که روزی توی عروسیم، سفید لباس توی که بودم من این. سوخت خودم برای دلم بار هزارمین
 .کنم آروم رو دیگه نفر یک باید حاال اما شدم؛ تحقیر و خوردم سیلی نشد، و بشه

 .ببخشمش خوادمی ازم چرا و میگه چی ببینم که کردم نگاه صورتش توی دقیق هم من و کرد زدنحرف به شروع
 که بود پسر همون این که شدنمی باورم کرد،می تعریف تو از ذوق با و اومدمی امیر که اوایل ولی ندونی؛ شاید -

. آوردمی مواسه مختلف یبهونه جور یک و هزار و ذاشتمی سرش روی رو خونه شد،می ازدواج از حرف وقت هر
 شهریار دختر تو گفت که وقتی اما میشه؛ عاشق داره وجودش تموم با سردم و تفاوتبی پسر که بودم خوشحال

 ماه سه این تا. خورهنمی هم به ما فرهنگ سطح و خورهنمی دردت به که کردیم مخالفت باهاش مونهمه هستی،
 و پدر کیه؟ دختر این پس پرسیدممی ازش هرچی. نیستی دخترش فهمیده گفت و داشت آمد و رفت تو با که اخیر

 و اصل نیست مهم براش و خوادمی رو تو که کفش یک توی بود کرده رو پاش و گفتنمی چیزی کجان؟ مادرش
 مراسمی هیچ بدون بگیم فامیل و فک به جوریچه آخه که داشتیم دعوا و جنگ هم با دیروز همین تا. چیه نسبت
 کنار مطمئنم که آرامشش برای امیر؛ برای خریدیم جون به رو هااین یهمه اما امیر؛ عقد واسه محضر بیان پاشن

 فقط بشه، حاضر عقدت سر مادرت تا بود گذاشته فشارت تحت اگه هم االن. رسهمی بهش شکل ترینکامل به تو
 نگیر دل به چیزی ازش. باورکن سایه؛ داره قبولت جورههمه رو تو اون. بس و بود مادرش و پدر کردنراضی خاطربه

 .دخترم
 امیر اینکه. بودم نکرده تجربه وقتهیچ رو حس این انگار داشتم؛ خوشحالی حس دلم توی مادرش هایحرف از
 سیلی و پیشش یدقیقه چند هایحرف اما خواسته؛ بودم که طوریهمون رو من و ایستاده همه جلوی من خاطربه
 دلم توی داشتنشدوست از قسمت یک و کرده سیاه رو دلم بدجوری خوردم، آشناییمون توی باردومین برای که

 .شده پاک
 خونده رو فکرم اینکه از. گذاشت دستم روی رو دستش فریماه، امیر، مادر و نشست صورتم روی ناخودآگاه دستم 

 بهم بود، آورده دست به کردنگریه با انگار که آرامشی همون با اون اما پایین؛ انداختم رو سرم و شدم هول باشه،
 :گفت

 .ببخشیش خواممی ازت اما بگذره؛ بد بهت قدراین عقدت روز که میشه تموم گرون برات خیلی مادر؛ دونممی -



 

 

44 

 

  سایه منحوس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن رکارب

 

 رها*

. بده آزارت که نکرده فکر این به قبل از نکرده؛ رو کار این نفرت روی از نبود؛ دشمنت زده، سیلی بهت که آدمی
 .انداختی جونش به حرفت با تو که بود ترسی و هول و داشتندوست روی از کار این
 یطلبکارانه و پرحرص صدای یاد وقتی شنیدن؟ رو هامونحرف یعنی کرد؛ شوکه رو من حرفش با فریماه هم باز

 بود کی زن این. بوده زننده و زشت قدراین خونه این توی رفتارم اولین که کشممی خجالت خودم از افتم،می خودم
 کرد؟ آرومم قدراین که
 بخشیش؟می -

 چون اول خشت» که مزخرف حرف این. زدمی شور دلم اما نداشتم؛ تردیدی جوابم توی. کنم نگاهش تونستمنمی
 .رفتمی رژه ذهنم توی ؛«کج دیوار رودمی ثریا تا کج، معمار نهد

 .گذاشت تنهام و رفت بیرون ،«منتظرتیم ما» گفتن با نگرفت، جوابی ازم وقتی
 صدای با نبود؛ خبری قبلش دمغی و ناراحتی اون از. تو اومد آرایش لوازم کیف یک با آناهیتا دقیقه، چند از بعد

 :گفت شادش و سرزنده
 !کنم مالی ماست خواممی رو داداشم خان شاهکار اون پاشو. شده دیرمون کلی که خانم عروس پاشو -

 :گفتم و شدم بلند
 چشمه؟ تو قدراین یعنی -
 !خوشگله باشی نقص و عیببی باید آره؛ بیننش،می باره اولین فامیل یهمه که عروسی برای -
. بشینم کرد اشاره و بیرون کشید رو صندلی. نزدم حرفی اما کردم؛ تعجب صداش توی یاندازهبی خوشحالی این از

 .کرد شروع گرفتم، گفتن با هم اون نکنه؛ شلوغش خیلی که خواستم ازش و نشستم
 معمولی و ساده آرایش. ایستادم کمد روی کوچیک یآینه روبروی و شدم بلند تحریر میز چرخون صندلی روی از

 :گفت و کرد برانداز رو پام تا سر ببینمت، گفتن با آناهیتا. رسیدمی نظر به معقوالنه و بود نشسته صورتم روی
 .کرده جیگرت خیلی خوشگلت موهای و سبز هایچشم اون اما ست؛ساده آرایشت و لباس -

 نشسته؛ دست به چادر مبل روی که دیدم رو امیر مادر اومدیم؛ بیرون اتاق از شد؟ صمیمی قدراین من با کی
 داشت، هم سفید هایگل که آبی شال یک با ایسرمه شلوار و کت دست یک و بود کرده عوض رو هاشلباس
 :گفت و ایستاد ما دیدن با. بود کرده سرش

 !جان سایه کردی تغییر چقدر -
 :گفت مادرش یجمله بندپشت هم آناهیتا

 .شدمی خوشگل حسابی و رفتمی آرایشگاه تا بود وقت کاش -
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 پشت و زدم بهش ایپیروزمندانه لبخند هم من. افتاد راه ،«نداره حرف هم االن» گفتن با و ترنزدیک اومد فریماه
 .رفتم بیرون مادرش سر

 اجازه غرورم اما خورد؛می رو ذهنم داشت کجاست، امیر االن که سؤال این بودم، شده که امیر پدر ماشین سوار
 :گفت و عقب برگردوند رو سرش فریماه اینکه تا. بپرسم چیزی که دادنمی

 مادر؟ خواینمی چیزی محضر، میره داره امیر -
 ست؟بله جوابم که بخشیدمش؟ که بپرسه ازم دوم بار برای خواستمی انگار

 امیر اسم گفتن با هم اون انگار کردم؛ نگاهی آناهیتا به. برگردوند رو روش ،«ندارم الزم چیزی نه،» گفتن با که
 .بود کرده پیش ساعت دو اتفاق یادآوری به شروع
 اولین برای که بشم روبرو هاییآدم با قراره افتاد یادم تازه. شد برابر ده مدلشوره تازه شدیم، پیاده آسانسور از وقتی
 جورایییه و شناسمنمی رو کسهیچ جمع، این توی من اینکه بدتر و نیست کم هم تعدادشون و بینمشونمی باره

 به کرد؛ مکث کمی دیدنم با و اومد بیرون محضر در از امیر که زدممی پا و دست استرس و دلشوره توی. تنهام
 ورودی در سمت به تردید با. انداخت پایین رو سرش و نزد حرفی اما گرفت؛ دستش توی رو دستم و اومد من سمت

 جرئت من اما نیستن؛ اینجا کمی جمعیت دادمی نشون این شد؛ بلند هادست صدای. بود پایین سرم و افتادم راه
 روی! نشه هست، که این از بیشتر استرسم هامهمون به نکردننگاه با دادم ترجیح و نداشتم رو سرم بلندکردن

 :کنم بلند نکشیده ایثانیه به رو سرم شد باعث آشنایی صدای که نشستیم مخصوص سفید صندلی
 .دخترم باشه پایین سرت نبینم -

 .شد پر وجودم تو دنیا کل خوشحالی مامان دیدن با و آوردم باال رو سرم
 غریبه هایآدم بین از رو من و بود اومده من منجی انگار کردم؛ گریه ـغلش*بـ توی شدم بلند حرفی هیچبی 

 صدای اینکه تا کرد،می نوازش رو پشتم فقط حرفی هیچ بی مامان و کردممی گریه ـغلش*بـ توی. بود داده نجات
 :گفتمی که پیچید گوشم توی مامان

 .کننمی نگاه دارن هامهمون دخترم؛ کافیه -
 .کرد جدا ـغلش*بـ از رو من ،«نکن گریه عروسیت روز تو بسه، »گفتن با مامان هم بعدش
 دستش توی رو دستم و ایستاد کنارم مامان. نشستم و کردم پاک رو هاماشک گرفت؛ طرفم به دستمال آناهیتا
 .کرد خوندن به شروع عاقد و گرفت
 دراز رو دستش امیر. باشم تنها مامانم با و بیرون برم شناختمنمی که هاییآدم جمع از زودتر خواستمی دلم خیلی
 :گفت گوشم در آروم و داد دستم به بود جلویی میز روی که رو قرمزی رز گلدسته و کرد

 .گرفتمش خودم یسلیقه به بیاد؛ خوشت امیدوارم -
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 :گفت و گوشم به کرد ترنزدیک رو سرش که کردمنمی هم نگاهش حتی دادم؛ تکون رو سرم فقط
 .نه بگو میشی، پشیمون داری خودت قول به یا دلخوری هنوز اگه -

 بود؛ خشک و جدی شقیافه. بشناسم رو امیر تا هست راه خیلی که کردم فکر بار چندمین برای کردم نگاه بهش
 ینتیجه به تونممی من دقیقه چند این توی که بود کرده فکر چی خودش پیش امیر واقعا. برگردوند رو سرش
 کنم؟ ناراحت رو فریماه تونممی جوریچه. موندم آدم عالمه یک حصار توی که زمانی درست هم اون برسم؛ درست

 از سال دو از بعد که حاال مامانم،! داره دوستم امیر که آورد برام دلیل کلی و بود کرده عذرخواهی ازم که اون
 اون و ایستاد کنارم اومد سرویس جعبه یک با فریماه که بودم فکر توی بشکونم؟ رو دلش گرفتم، آرامش وجودش

 .داد دستم به رو
 .منتظره عاقد مادر؟ هستی چی منتظر -
 ...بله -

 و شهریار دیدم، که چیزی اولین کردم؛ بلند سر. شد همزمان امیر دست تو دستم شدنگره با سوت و دست صدای
 نیما و بود لبش روی جونیکم لبخند شهریار. زدندمی دست و بودند نشسته ما روبروی درست که بودند نیما
 هم هامهمون و کرد دعوت شام برای شخونه به رو هامهمون یهمه فریماه. داد رو بله که بود امیر نوبت! تفاوتبی

 امیر مادر و پدر. دادند رو کادوشون و اومدند همه از آخر هم نیما و شهریار. گفتند تبریک بهمون و اومدند یکی یکی
 بریم ما که کنه قبول فریماه تا زد حرف کلی امیر ولی برسند؛ هامهمون به برن تا کردند خداحافظی ما از زودتر
 نیما شد قرار. گفتمی ایدیگه چیز هاشچشم توی نگرانی اما زشته؛ و نمیاین موقع به که بود این اشبهونه. آتلیه

 .بده مثبت جواب تا بود کافی من دلخور نگاه اما شد؛نمی راضی مامان که چند هر امیر؛ یخونه ببره رو مامانم
 آتلیه؟ نریم میشه -   
 !بودم ندیده ذوقیخوش این به عروس -

 و بست رو کمربندش. داشت رنگ یک ایدقیقه هر من از بدتر کردم؛ نگاه شنگولش و خندون یقیافه به و برگشتم
 حوصلهبی و دمغ قدراین چرا بله، جواب اون از بعد دونستمنمی هم خودم و کشیدم کالفگی روی از پوفی. افتاد راه

 .شدم
 سایه؟ -

 :گفتم کردم،می نگاه بیرون که طورهمین
 بله؟ -
 !بله؟ -

 .کرد تکرار رو من جواب چرا ببینم تا برگشتم
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 من یبیچاره دل این فکر ها؛ نگی دلمی عزیز جان یک جانمی، یک بله، میگی. ها کردیم عقد ستدقیقه دو -
 !ببین رو ما وضع کنن؛می عاشقی و میشن عاشق هم مردم خدا، ای. نباش
 .بکنم بیشتر رو امروز تلخی تا بود کافی من برای اما گفت؛ خاصی حالت و لودگی با رو هااین یهمه

 سیلی عقدش روز که عروسیه کدوم داری؟ من از رو عادی رفتار یک توقع حاال که بود بقیه شبیه ما عقد کجای -
 بخوره؟
 ینشونه به رو دستش و من سمت برگرده و داره نگه خیابون وسط رو ماشین که داشت رو تاثیرش کلمه دوتا همین
 :بیاره باال تهدید

 و راه قراره اگه دلخوری، اگه که بگم بهت تا جنگیدم خودم با عقد یسفره سر کن؛ گوش خوب سایه، کن گوش -
 یآویزه آخرعمرت تا و بگم بهت رو این بذار! نرفته که رفته، هرز دستم که سرم تو بکوبی وقت،بی و وقت راه،بی

 تو اسمت که زمانی هر تا منه؛ مال کشیدنتنفس حتی عمرت، جونت، منی، چیزهمه منی، زن دیگه تو کن؛ گوشت
 فهمیدی؟ روته؛ من اسم که زمانی تا منه، یشناسنامه

 .دیگه بیفت راه بگی، تو چی هر بیفت؛ راه خدا رو تو امیر، باشه -
 این. گرفتمی شکل ذهنم توی امیر از که جدیدی تصویر روی کنم تمرکز ذاشتنمی و بود کرکننده هابوق صدای
 بود؟ گرفته رو دامنش من نحسی یا کشید؟می نشون و خط من برای داشت که بود روخنده و شوخ پسره همون

 مجبور االن اما زد؛می رو من وجودش تموم با وقتی جمشید، به حتی باشم؛ کرده التماس کسی به حاال تا نمیاد یادم
 .کنم التماسش شد،می تربدخلق و ترعصبانی لحظه هر که امیر جون حفظ برای شدم

 تردید با بعد به این از باید. امیر کنم فکر نه داشتم، گفتن برای حرفی من نه نشد؛ زده حرفی امیر پدر یخونه تا
 پیاده ترسریع من داشت، نگه رو ماشین امیر وقتی نه؟ یا شناسممی رو مرد این که کنم زندگی دودلی با بزنم؟ حرف
 داره بود معلوم و گرفت رو دستم امیر خونه، به واردشدن از قبل. افتادیم راه هم کنار حرفی، هیچ بدون و شدم

. کردند زدنکف به شروع و شدند بلند و برداشتند خوردنمیوه از دست ما، دیدن با هامهمون. کنهمی سازیصحنه
 و نقل طرف یک از. آورد رو بود اسپند و نقل و گل پر توش که سینی یک و آشپزخونه توی رفت ما دیدن با فریماه

 توی که دونستممی. ریختندمی سرمون روی فامیلشون مردهای که بود هاییپول دیگه طرف از و ریختندمی گل
 مدلشوره بیشتر. ایستادم امیر کنار آروم ملیح لبخند یک با همین خاطربه نابلدم؛ و نیستم وارد عروسی رسوم و رسم
 رفت مونصدقهقربون و گردوند سرمون دور اسپند فریماه کارها، این از بعد. نبود هامهمون بین که بود مامان برای

 .بشینند خواست و کرد تشکر هامهمون از هم امیر و
 از و کردم تایید سر با. بپوشمش که هست لباس دست یه و باال یطبقه تو آناهیتا اتاق تو برم که گفت بهم فریماه

 پرسید سؤال کلی ـوسی،*روبـ از بعد و شد پیدا آناهیتا یکله و سر که بودم نبسته رو در هنوز. باال رفتم خواسته خدا
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 ما و نبوده کار در آتلیه که بگم نیومد دلم. میشه حاضر کی بود؛ جوریچه هاتونژست انداختین، عکس چندتا که
 .کردم بازش سرم از خالی و خشک دونمنمی یک با همین خاطربه بودیم؛ کردنبحث حال در خیابون وسط

. بود روشون مارکشون و بودند نو هم همشون. بود تختش روی مختلف هایرنگ به تونیک چندتا رفت، که آناهیتا
 در که کردم عوضش بود، سفید شلوار یک و زانو روی تا بلند سفید کت یک که خودم لباس با و برداشتم رو سفید

 .تو اومد مامان و شد زده
 به. کرد آرومم ـوشش*غـ*آ تو و شد پناهم محضر توی که بود مادری همون این اما زد؛ خشکم لحظه چند

 :گفتم بهش و کردم ـغلش*بـ محکم هم من کرد؛ باز رو هاشدست رفتم؛ طرفش
 .بودم مرده تنهایی از من نبودی، اگه. مامان اینجایی خوبه چه -
 !الهی بمیره برات مادر داری؛ پری دل چه مادر، نکنه خدا -

 .کرد گریه به شروع و لرزید ـغلم*بـ توی که کردمی نوازش رو ـمرم*کــ دستش
 ـغلش*بـ تو خودم میل با. دستم هایانگشت تعداد به شاید کم، خیلی بودم؛ دیده رو مامان کردنگریه کم خیلی
 .نزدیک خیلی نزدیکه؛ بهم مامانم که بود شده باورم تازه انگار االن اما بودم؛ رفته

 .کردم ناراحت هم رو تو مامان؛ ببخش -
 ثانیه چند. نشوندمش تخت روی و گرفتم رو دستش. ـوسید*بـ رو پیشونیم و کرد باز هامشونه دور از رو دستش
 :کرد زدنحرف به شروع مامان که کردم بازی هامانگشت با و پایین انداختم رو سرم کردم؛ سکوت

 خونه اون و من با داره سایه گفتم خودم با. صدات شنیدن از شدم خوشحال خیلی زدی، زنگ بهم که روزی اون -
. خیلی مادر، خیلی گرفت؛ دلم محضر، بیام و عقدته دیگه روز دو یکی گفتی وقتی ولی کنه؛می آشتی هاشآدم و

. مادر نه گرفتنه؛اجازه بحث نکنی فکر وقت یک. کردمی عقد داشت بفهم من اینکه بدون من، دختر یکدونه
 به مادر، دونممی کردن؛ بزرگت دردهات رفتی، کلنجار جنگیدی، خودت با سال ده یاندازه سال دو این تو دونممی
 .کنیمی داغون رو خودت داری و شدی تودار همیشه از بدتر کردی، گریه رو روزت و شب دونممی خدا
 جوریاین که بود من تفاوتبی و سرد مامان این. بودم زده زل بهش که بودم من و شد پر اتاق توی هقشهق

 .ریختمی اشک و کردمی گریه من یواسه
 .بودی نکرده گریه مواسه حاال تا -
 باشه؟ نداشته دوست رو اشبچه که مادریه کدوم نداشتم؟ دوست یعنی نکردم گریه برات -
 .منتظرن هامهمون مامان، بریم بیا -

 فرصتی اینکه بدون و گرفت رو دستم مامانم که رفتممی در سمت به داشتم. کردم مرتب رو شالم آینه جلوی رفتم
 :گفت برگردم بده
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 .نباش تلخ قدراین شوهرت با وقتهیچ -
 ناراحت من از هم اون رنجوندمش؛ که فرستادم لعنت خودم به دلم توی. کنه نگاهم اینکه بدون بیرون؛ رفت اتاق از

 .نزد کنایه من به ولی بود؛
 .بودند کرده تحملم غیرقابل و سخت چقدر تلخم خاطرات و زندگیم. بودم شده تلخ

 :گفت و انداخت بهم نگاهی و اومد تو و کرد باز رو در احتیاط با آناهیتا
 آوردی؟ گیر وقت کردی؟ گریه بکشم؛ صورتت به دستی بیام گفت مادرت -
 از دست هم اون و خریدم جونم به رو هاشغرهچشم هام،گفتن بسه بسه با و نشستم صندلی روی دستش فشار با

 .کشید کارش
 :گفت آروم آناهیتا بودند نشسته گوشه یک که جوونی دخترهای سمت رفتیم آناهیتا با اومدیم؛ پایین هاپله از
 .هاترقیب پیش بریم -

 داره آشپزخونه توی حتماً نرفته، دونممی نبود؛ مامان. لبم روی نشست کجی لبخند ناخودآگاه که زد بهم چشمکی
 .دربیارم دلش از بره، اینکه از قبل باید. کنهمی کمک
 از هاشون،بازی از. بخندم امیر دخترعموهای و هادایی دختر و هادخترخاله و هادخترعمه خاطرات از کردممی سعی
 بدجوری آناهیتا که بگن هاششیطنت از خواستند چندباری. آورده سرشون امیر که بالهایی و هاشیطنت و کارها

 ببینم بشمرم خواستمی دلم بیشتر نبود، مهم لحظه اون توی یعنی نبود؛ مهم برام. کرد خفه نطفه تو رو حرفشون
 .تندم زبون یا زدم گند من بیشتر

 هامهمون شب نیمه دو ساعت باالخره و دادند سفارش بیرون از غذا جور سه دو شیرینی، و میوه خوردن از بعد
 امیر با دیدم حیاط توی اینکه تا. بود فراری ازم مامان اما بیارم؛ بیرون مامانم دل از تا بودم فرصتی منتظر. رفتند
 .کنهمی صحبت دارن
 :گفت دیدنم با امیر مادر

 .کنهنمی قبول برسونتش، خودش کنهمی اصرار امیر چی هر. ها خودشه حرف حرف، مادرت... ماشاا جان، سایه -
 .ستخسته هم امیر راحته، جور هر -
 .نیستم خسته من بزن، حرف خودت طرف از شما -
 ناراحته قدراین یعنی داشت؛ عصبانی حالت و بود خشک و سرد شقیافه. برگشتند سمتش به همه امیر، حرف این با

 ندیده رو روش این فقط. بود شده لجباز و تخس هایبچه عین کنه؟ خودداری هم هامونخانواده جلوی تونهنمی که
 .بودم
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 و برگشتند مامان سمت به همه. کرد باز هم از رو ما نگاه یگره ،«نمیشم مزاحمتون این از بیشتر» گفتن با مامانم

 امیر مادر سالن توی. بیرون دویدم و برداشتم رو کیفم و پوشیدم رو مانتوم و تو رفتم و کردم استفاده فرصت از من
 :پرسید

 !دخترم؟ کجا -
 .مونخونه میرم -
 !چی؟ -
 ...همین خاطربه بزنم؛ حرف باهاش نشد فرصت ولی دیدم؛ رو مامان هامدت از بعد راستش -

 :شد دلخور و گرفته اشچهره و حرفم وسط پرید
 گرفتی؟ اجازه شوهرت از -
 اجازه؟ -
 !عقدتون اول شب هم اون دیگه؛ جای موندن و شخونه از رفتن برای اجازه عزیزم، آره -

 برم نداشتم وقت.بشه ناراحت من از فریماه بود مونده همینم. رفت و داد تکون رو سرش نشنید، جوابی من از وقتی
 .ایستاد من دیدن با که رفتمی بیرون پارکینگ از داشت امیر ماشین بیرون؛ رفتم سریع بزنم، حرف باهاش
 :گفت و شد پیاده مامان

 مادر؟ شده چی -
 .باشم باهات تخونه تا خواممی یعنی بیام؛ باهات خواممی مامان، هیچی -
 از که پسری پیش دقیقه چند خواستمی دلم من اما بشینم؛ جلو من کرد اصرار. بشینه که آوردم فشاری ششونه به

 یک اما بود؛ ناتنی بود، جمشید پسر درسته. بشینم بود، کرده بغ گوشه یک حاال و پایین سرش بود اومده که وقتی
 که مامان یخونه تا. بود رومون برادری و خواهر اسم و شدیم بزرگ و کشیدیم نفس سقف یک زیر ما رو زمانی
 پسرِ. پرسیدم هاشدوست و مدرسه از و کردم باز رو سعید یشدهقفل زبون بود، مرحوم مهری خاله یخونه همون
 و تودار قدراین شیطون پسره اون که افتاده اتفاقی یه دونستممی. کردمی تعریف برام شوق و ذوق کلی با بیچاره

 .نبود پرسیدنش برای خوبی وقت اما شده؛ حرفکم
 رفت، مصدقهقربون کلی برم شخونه به پاگشا برای کردم قبول وقتی مامانم اینکه از و بودیم برگشت راه توی

 و معنی برام کلمه این هنوز بود؛ شده شوهرم امیر. امیر یسابقهبی سکوت از. نبود آروم دلم ته اما بودم؛ خوشحال
 دلخوری به بیشترش گذاشتم، امیر شناختن برای که فرصتی ماه سه تو که یادمه. بود نکرده پیدا جدی مفهوم

 تونهمی و خوریممی هم درد به ما که آوردمی دلیل کلی و ذاشتمی پیش پا که بود امیر این همیشه اما گذشت؛
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 راحت خیلی بگم، رو بود افتاده برام جمشید یخونه توی که اتفاقاتی تموم شدم مجبور وقتی حتی. کنه خوشبختم
 با داشته مدت تمام انگار که کرد برخورد جوری یه ش،خانواده هایحرف و فشار زیر عقد روز اما اومد؛ کنار باهاش
 .دادهمی گوش من سرگذشت به بسته هایگوش

  
 
 یک. شد پیاده ماشین از ،«بیام تا کن صبر» گفتن با امیر که بشم پیاده خواستم برگشتیم؛ رو رفته مسیر سکوت با

 عوض اسپرت لباس دست یک با رو عقدش شلوار و کت و بود دستش بزرگ نایلکس دوتا. برگرده تا گذشت ربع
 حال توی و گرفت پیش رو شناختمنمی که مسیری. کرد رانندگی به شروع و گذاشت عقب رو هانایلکس. بود کرده

 .روندمی خودش
 میری؟ کجا -

 .داد رو جوابم سریع که بود سؤالم منتظر انگار
 !ریممی کجا نه، میری کجا -

 .درمیاره حرص حسابی که هایینگاه اون از خونسرد نگاه یک انداخت؛ بهم سرسری نگاه و برگشت
 .مونخونه من، آپارتمان ریممی داریم -

 .کردی تنظیمش کند دور روی انگار که گفت شمرده و آروم رو کلماتش قدراین
 ...تو آپارتمان؟ کدوم خونه؟ -
 برای نفر دو ما به تو، و من به پدرم یهدیه آپارتمان این. کوچولو خانم میگم برات بگیری، دهن به زبون اگه -

 .ازدواجمونه
 ...متوجه من محضر توی اما -
 :گفت محکمی لحن با
 قیمت زیر و تخفیف کلی با که بود صمیمیم هایدوست از یکی برای آپارتمان این. میگم بهت بدی، اجازه اگه -

 .کشید رو زحمتش بیشتر بابام البته گرفتم؛ ازش
 دربارش طوریاین که نشسته خیلی دلش به گفت،می ازش که تخفیفی این طعم انگار نشست؛ لبش روی پوزخندی

 .زدمی حرف
 نداری؟ ایدیگه سؤال -
 هست؟ اجازه شد؟ تموم هاتونحرف -

 .نیاورد خودش روی به اما شد؛ امکنایه متوجه
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 .بفرمایید شماست؛ دست هم من یاجازه -
 خریدی؟ آپارتمان تو که بفهمم باید االن من -
 بعد هم من خود چون شدی؛ متوجه من از دیرتر ساعت چند تقریبا بگم بهت باید فهمیدی، دیر اینه منظورت اگه -
 نشدی؟ سوپرایز بهتره، که االن هم بعدش. فهمیدم عقد مراسم از

 .منه کردنمسخره هدفش و ستکنایه از پر جمالتش تموم کردم فکر چرا دونمنمی و انداخت نگاهی بهم برگشت
 عین. پایین اومدم برگشت، نه داره رفتی راه نه بود مطمئن که بازنده آدم یک عین داشت، نگه رو ماشین وقتی
 چشمی زهر واقعا مرد این که کردم فکر خودم با و کردممی نگاه رو سفیدش کتونی فقط و افتادم راه دنبالش هابچه
 .ندارم رو ایدیگه حرف جرئت که گرفت ازم

 جیبش از رو 33 واحد بود نوشته روش که راستی سمت واحد کلید امیر و شدیم پیاده سوم، یطبقه شنیدن با
 .تو رفت سریع خودش داخل، برم من تا باشه من منتظر اینکه بدون و درآورد

  
 

 و شد اتاقی وارد. کردم دنبال رسید،می هااتاق به که راهرویی تو رو امیر رفتن و نشستم رنگکرم راحتی مبل روی
 یک خوشحال، همه! بود خوبی روز چه. دادم تکیه عقب به رو سرم و کشیدم کالفگی روی از نفسی. بست رو در

 ترخوشحال هاشونبچه ازدواج از مادرهاشون و پدر و بودنذ ابرها رو خوشحالی از داماد و عروس که نظیربی مراسم
 انگار که من برای! خیاالتی چه هه،! ازش گرم استقبال یک و عروس برای شده آماده یخونه هم بعدش. همه از

 هم نیافتنیدست آرزوی بلکه خیاله، تنها نه. افتهنمی وقتهیچ هااتفاق این شده، کور زندگیم تو نحسی یگره
 .نیست
 و جمشید. شدم غرق کابوس توی کی که نفهمیدم بیهوده، خیال و فکر همه این از خسته و بود شده گرم هامچشم

 داشت، زیادی یفاصله که در یک از که دیدممی رو مادرم یقیافه از ایهاله یک و بودند کرده دوره رو من مسعود
 همیشه از اشچهره که مردی روی ترس با هامچشم. ترسیدمی جمشید بیداد و داد از همیشه مثل. رفت بیرون
 .بود شده زوم بود، ترسیاه

 .بکشی زجر من یخونه توی باید عمرت آخر تا رسه؟نمی بهت دستم کردی فکر -
 جمشید. بود شده پر بود، گرفتهخاک و قدیمی هایخونه شبیه که ساختمونی فضای توی آورشچندش یخنده

 بمیرم خواستمی دلم. ایدیگه چیز نه کردم،می حس رو ترس فقط. کرد زدنم به شروع همیشه مثل و شد نزدیکم
 و کشید خودش سمت به رو من و نشست هامشونه روی پرزوری هایدست. نباشم هالحظه این تحمل به مجبور و
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 و شد ظاهر چشمم جلوی کارش لباس با همیشه مثل مسعود یقیافه اومدم، خودم به تا. اتاق یک سمت کرد پرت
 :گفت که شنیدم رو همین فقط

 .کنممی تموم رو ناتمومم کار -
 .شدم رها کابوس از خودم، بلند جیغ با من و کرد لباسش درآوردن به شروع و

 که کردم نگاه روبروم ساعت به. بود امروز عذاب آخرین خواب این کاش اما بود؛ بـرده خوابم کی که نفهمیدم
 جز. زدم کنار رو پرده و رفتم پنجره کنار. دیدم رو امروز که شد راحت خیالم. دادمی نشون رو صبح چهار ساعت

 آدم تنها انگار و سکوت و بود سکوت شد؛نمی دیده ایدیگه چیزهیچ بودند، شده ساخته تازه که هاییآپارتمان
 .بودم من اینجا یزنده

 همون بود؛ لباس دست چند. کردم نگاه رو داخلشون و رفتم. کرد جلب رو نظرم دیوار کنار رهاشده هاینایلکس
. رفتم خالی اتاق سمت به و کردم پیدا شلوارک یک و تیشرت یک. بود عروسیمون خرید مثالً که لوازمی و هالباس

 .خوابیده راحت قدراین که خوردم غبطه امیر به دلم توی و کردم نگاه بسته در به
 میز یک دیوار، روی کتاب کوچیک یقفسه یک با نفرهیک تخت. زدم بود کنارم که رو برقی کلید واردشدن، از قبل
 کمد یک و اتاق دور تا دور شاسیتخته روی امیر از عکس چندتا روش، بسته تاپلپ یک قفسه، زیر جور و جمع
 گفتمی که اون اما! امیر برای نفره؛ یک برای جور و جمع مطالعه اتاق یه اینجا انگار. اتاق کنار خواب تخت ست

 وسایل؟ این پس خریده؛ رو اینجا امروز پدرش
 بود، پوشیده شهریار شرکت توی که هاییلباس تموم. بود امیر هایلباس. بازکردم رو درش و رفتم کمد سمت
 امیره؟ کار اتاق اینجا یعنی بودند؛ آویزون مرتب و اتوشده شونهمه

 .شدم هاملباس کردنعوض مشغول و نکردم توجهی رفتند،می رژه مغزم توی که هاییسؤال به
 کتری و رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند. رفتمی ضعف بدجوری دلم و دادمی نشون رو نیم و هفت ساعت

 زدم؛می حدس درست. کنم باز رو هاکابینت تا کرد گل فضولیم حس. کردم روشنش و کردم آب پر رو سازچای
 توی نخوردهدست برقی وسایل از ست یه که شدنمی باورم. بودنذ تمیز و مرتب خونه تمام مثل هاکابینت یهمه

 و کردم باز رو یخچال. مجرد پسر یه تا بود سلیقهخوش نوعروس یک یخونه شبیه بیشتر خونه این. باشه هاکابینت
 مناسب فرصت یه تو. بودند شده چیده فکر و سلیقه با و بود چیزهمه. انداختم نگاهی نخوردهدست غذایی مواد به

 شاید یا و ما هردوی و اومده پیش که بودم دلخوری رفع فکر باید االن اما فهمیدم؛می خونه این یدرباره بیشتر باید
 .داشتند دست و بودند مقصر توش هم هامونخانواده

 که شدم میز کردنجمع مشغول و خوردم بود، عجیب برام که ایخونه این توی مختصری یصبحونه بار،اولین برای
 .اومد پذیرایی توی پوشیدهلباس امیر دقیقه، چند بعد و اومد اتاق در صدای
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 :گفتم و دادم رو جوابش بلند خیربه صبح و سالم یک با من و داد آرومی سالم
 .بریزم چایی برات بیا -

 .رفت بیرون خونه از ،«ممنون نه» گفتن با که
 ناراحتی قدراین یعنی داده؟ چهره تغییر خشک و سرد آدم این به شناختم،می که امیری اون چرا بود؟ شده چش این
 نکنه؟ تلخ قدراین رو زندگیمون روزهای اولین تونهنمی که داره

 *** 
. نمیشه بدل و رد بینمون چیزی سالم جز. میاد دیروقت و بیرون زنهمی زود صبح امیر گذشته؛ عقدمون از هفته یک
 گوشیم که بودم شده خیره روبروم دیوار به و بودم نشسته مبل روی مجسمه یه عین هفته، یک این معمول طبق
 .درآورد تنهایی و هپروت از رو حواسم و خورد زنگ

 الو؟-
 سایه؟-
 تویی؟-
 نداشتی؟ انتظار چیه؟-
 !نداشتم رو انتظارت که معلومه-
 حساب؟ تسویه و وسایلت کردنجمع برای بیای تونیمی کی-
 .امروز همین-
 .خانوم عروس نشی معطل زیاد تا میدم انجام رو کارت باشه،-
 .خداحافظ کنی؛می لطف-

 به دلخوره؛ ازم مهمونی شب از دونستممی. رفت اعصابم رو بدجوری حرفش تو یکنایه چون نشدم؛ جوابش منتظر
 .بشه نزدیک بهم نکرده سعی هم بار یک حاال تا همین خاطر

 سارا به. نبودم این شرکت این منشی و نداشتم فرم لباس که بار آخرین و اولین برای شهریاربودم؛ یکارخونه تو
 همه باشه،» گفتن با. تسویه برای حسابداری بخش میام بعد کنم، جمع رو دارم که وسایلی میرم گفتم و زدم زنگ
 .کرد قطع ،«ستآماده چیز

 اما بود؛ خودم کار تو سرم فقط چیزهمه از خیالبی. رفتم گذروندم توش رو عمرم از سال دو که ساختمونی سمت
 تنهاشدن از ترس تا موندم،می خودم الک تو هم باز تا اومدنمی بیرون امیر دهن از هاحرف اون کاش شب اون

 !نداشتم نه نداشتم؛ رو دوباره شکست تحمل من. اومدنمی سراغم دوباره
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 اصلی سالن تو شهریار حتما. کارشون محل از کارمندها خروج بعدش و دیدم که بود چیزی اولین دوازده ساعت
 ناراحتیم، و حسیبی تموم با که کردم رو خودم سعی هم من گفتند، تبریک و کردند سالم دیدنم با. داشته کارشون

 .بدم رو جوابشون خوشحالی و حس با
 دختر به که امیر خندون و شاد صدای بعدش و بود شده پر سالن فضای تو روژین هایخنده صدای رفتم، که جلوتر
 :گفتمی خطابش مورد

 .دختر تو شیطونی خیلی-
 تکیه روژین میز به که امیر دیدنم با که شدم ترنزدیک بهشون دادم؛ فشار بدجوری رو دستم توی کوچیک کیف
 .شد شوکه بدجوری و ایستاد صاف ناگهانی حرکت یک با سریع بود، داده

 کنی؟می چیکار جااین تو-
 .کردم شدن بلند هاشونصندلی روی از که کناریش دختر و روژین به رو سوالیش، یقیافه به توجه بدون

 :گفت خونسرد خیلی روژین
 .بیاد جدید منشی یه بود قرار-
 .شدند رد کنارم از و
 .کردم ناامیدتون که ببخشید-

 .رفتم کارم میز سمت به و شدم دور هااون از ،«نشه دیرتون» گفتن با من اما بگه؛ چیزی خواست و برگشت روژین
 داشتم و پایین بودم گرفته رو سرم. ایستاد طلبکار و ،منتظر«!گفتم؟ چی نشنیدی»:گفتن با و اومد میز کنار امیر

 .کنم تصور رو شقیافه تونستممی حرفم با. گشتممی شخصیم وسایل از چندتا دنبال
 .جااین میام روز هر-

 .گرفتم فاصله میز از و برداشتم ـغلی*بـ کشوی از رو گوشیم شارژر و آوردم باال رو سرم
 .بزن رو حرفت وایستا-
 .زنیممی حرف خونه اومدی وقتی-

 :گفت و روبروم اومد
 قرار رفت؟ یادت گذاشتیم که قراری جا؟این میام روز هر چیه منظورت. بری نداری حق بود، چی منظورت نگی تا-

 .کردی عوض رنگ زودی این به حرفت؛ زیر زدی. نکنی کار جااین دیگه شد
 ...تا جااین میام گفتم! کنی؟می قضاوت زود قدراین چرا-
 چی؟ تا-
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 وادار رو گیرگوشه و ساکت دختر و شکستمی رو سالن این سکوت هاشخنده صدای که امیری ببینم؛ رو امیر تا-
 یک زیر باهاش که ایخونه تو نه کنم؛ پیداش تونممی جااین فقط انگار. کردمی گذرا هایوخنده زدنحرف به

 .سقفم
 .نداشت رو هاییحرف همچین انتظار بودم مطمئن کرد؛ نگاهم فقط

 ...غریبه دختر یه با جااین اما شنیدم؛ ازت خداحافظی و سالم فقط گذره،می ازدواجمون از هفته یک-
 .برم تا شدم دور ازش قدمی نشم؛ رسوا این از بیشتر تا گرفتم رو بغضم جلوی

 رو کردی قبول وقتی. من به نسبت هم اون باشی، داشته حسی کردمنمی فکر اصال باشی؛ حسود کردمنمی فکر -
 ترنزدیک بهت هرچی اما کنی؛ پیدا بهم حسی یه تا زدم دیوار و در به رو خودم تموم ماه سه کنی، فکر من تصمیم

 شدم متنفر خودم و تو از میشی، پشیمون داری گفتی که وقتی. شد تنگ بیشتر جااین منشی دختر برای دلم شدم،
 .کردیم تلف رو وقتمون که

 :گفت بعد و کرد صبر کمی
 .بشی خودت شبیه دوباره تونیمی سایه؛ کشهنمی طول خیلی-

 .داد ادامه کنه، نگاهم اینکه بدون
 کاش که حرفت اون گفتن با. بود ماه سه همون یاندازه من صبر نیستم؛ صبوری آدم من سایه؛ زدم جا من -

 !شد لبریز من صبر شد،نمی شنیده و گفتینمی وقتهیچ
 !نکن تراشی بهونه -

 :کرد زدنحرف سریع به شروع باشه، شده باز زبونش تازه که انگار
 پیرمرد یک یخونه وارد نیما وساطت با و شدی فراری ناپدریت یخونه از که همین فقط! دونم؟می چی تو از من -

 بتونه اصالً کنه؟ زندگی سالم بتونه غریبه یک یخونه توی دختر یک میشه باورش کی اما شدی؛ مهربون و پولدار
 رفتارکنه؟ عادی

 کردیم؟ ازدواج اینکه از بعد هفته یک هم اون کردی؟ شک بهم میگی داری امیر -
 :گفت ناله با
 .کردیم عجله کن قبول -
 بهشون چقدر بفهمی خواستیمی نبود؛ شناختنشون خاطربه فقط نیما، از و شهریار از جوابت و سؤال همه اون پس -

 هست؟ ما بین چی یا نزدیکم
 ...من -

 :زدم داد صورتش تو و زدم زل هاشچشم به و شدم نزدیکش
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 میخوای؟ رو بودنمپاک گواهی من از که بیفته یادت باید االن چرا چی؟ تو -
 سختی به. کرد قطع «میام االن» گفتن با و بزنه کامل رو حرفش خطه پشت که کسی نذاشت خورد؛ زنگ گوشیش

 .زدم رو حرفم و کردم نگاه بهش دوباره و گرفتم آورد، پایین گوشش دم از آروم که موبایلش از رو نگاهم
 .بزنن خواهرت به زدی بهم که رو زخمی برسه روزی امیدوارم! نیست تو هایحرف فقط هااین دونممی -

 بیاری بد هم باز. بودم ساخته بت تو از که من به لعنت. شدم دور پرستیدمشمی دلم تو که مردی از شدم؛ دور ازش
 .بشه تموم باید تلخ هایحرف با بشه، شروع سیلی یک با که آشنایی. اول قدم توی هم اون
 .فرار دوباره کردم؛ طی سریع و بلند هایقدم با رو برسم در جلوی منتظر آژانس به خواستممی که مسیری تمام
 بعد ساعت یک. اولت جای سر برگشتی نه؟ سایه؛ گرده زمین. بود مونده برام که بود جایی تنها مادرم یخونه

 نهال تا برگشتم برگشتم؛ خوردهشکست طوریاین که بود سخت چقدر و بودم ایستاده مهری خاله یخونه روبروی
 .بخشکونم ریشه از بود زده جوونه دلش توی من ازدواج از که رو مادرم دل توی خوشحالی

 کنی؟می چیکار اینجا تو مادر، سایه -
 گذاشت رو دستش دقیقه چند از بعد ایستاد؛ واکنشی هیچ بدون که خورد جا. گرفتم جا و کشیدم پر ـوشش*غـ*آ تا

. نداشت رفتن نای دلم تردید و شک از پاهام رفتیم، که هاپله سمت به. کرد هدایتم داخل سمت به آروم و پشتم
 .کرد حس رو هامچشم توی ترس نگاه، همون با و انداخت نگاهی تردیدم از پر و هراسون هایچشم به مامانم

 .همسایه یخونه رفتممی داشتم این خاطربه تنهام؛ هم من نباشه، که سعید. ستمدرسه مادر؛ نیست خونه سعید -
 من ذهن توی اشخاطره که فایده چه اما بیافتم؛ پرآشوبم قدیمی زندگی یاد به که نیاورد رو اسمی که بود خوب چه

 .بود زده عمیقی یریشه و بود کرده باز جا خودش واسه
 باال که رو هاپله. کردمی دعوتم خونه داخل به هاشدست با که افتادم راه مادرم از جلوتر و زدم چنگ مانتوم به

 سرش از چادر و اومد که بودم مامان منتظر. بردارم قدم از قدم که نذاشت هردوش یا تردید یا ترس هم باز رفتم،
 .آشپزخونه توی رفت مستقیم و انداخت دیوار روی آویز روی برداشت؛

 .بیارم چایی میرم مادر، بشین -
 نکنه که داره این از ترس و ریخته هم به ش،خونه به اومدن با روانش و روح که داره مهمون یه رفت یادش انگار
 .بیاد زندگیشه، کابوس که مردی نفس صدای حتی

 رو سرم اول ترسو هایبچه عین. رفتم بود، خونه یدیگه سمت که هاییمبل سمت به کوتاه و سست هایقدم با
 با و رفتم اتوشده و سفید هایپرده سمت به و شد راحت خیالم کم یه تا نیست؛ کسی شدم مطمئن و کردم دراز

 .کردم باز رو حیاط سمت یپنجره کنارزدنشون،
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 مادر؟ خوبی -

 .بود زده زل دخترش به همیشه از ترنگران و بود ایستاده دست به سینی که مامانم سمت برگشتم
 با و برگردوندم رو روم. کردنمی کم دلم آتیش از نگرون هایچشم و غمگین یچهره این برگردوندم؛ رو روم

 :گفتم شد،می بلند چاه ته از که صدایی
 .مامان کنیم معنی چی رو بودن خوب تا -

 .نشستم پنجره کنار مبل تریننزدیک روی بهش، گذرا نگاه یک با و سمتش برگشتم
 تنها که داشتم اتاق یه بزرگ یخونه یه توی بودم؛ استخدام طراحی بزرگ شرکت یک تو پیش هفته چند تا -

 بهم چی همه گفتم، تردید و شک روی از که بله یک با اما نداشتم؛ گذشته جز دردی توش که بود دنیا توی جایی
 !جمشید یخونه اولم؛ جای سر برگشتم مامان؛ ریخت

 :گفت باشه صداش توی کرد سعی که آرامشی تمام با
 هم جاشونجابه حتی نزدم؛ دست تخاله هایوسایل از کدومهیچ به که بینیمی. جمشید نه مهریه، خونه اینجا -

 روزی یک اگه گفتم خودم با. مادر تو خاطربه فقط چرا؟ دونیمی نیاوردم؛ هم قاشق دونه یه خونه اون از. نکردم
 .بیفته خاطراتش و خونه اون یاد به ایلحظه حتی که نبینه رو چیزی پیشم، برگشت سایه

 :گفتم پرواییبی و وقاحت تمام با و کردم نگاه هاشچشم تو
 رو سال هیجده من آره؟ زنی؟می حرف زجرکشیدن سال یک و روز یک و ساعت یک از داری مامان؟ میگی چی -

 من چون اینجام؟ چرا دونیمی اصالً. ساخت برام نامرد اون که شدم پیر نه، که بزرگ و کردم سپری جهنمی توی
 و دست زیر من روح چون باشم؛ زندگیم هوای و حال تو تونمنمی وقتهیچ وقتِهیچ من. باهامه گذشته که آدمیم

 .شد نابود و پار و لت خبربی خدا از یک پای
 :کرد صدام زد،می موج هاشچشم تو که غمی و عجز تمام با
 ...سایه -
 تجربه رو آدم یه با زندگی و خوشبختی از بویی هنوز اما کردم؛ ازدواج دوبار سالمه، بیست مامان؟ چی سایه -

 دوست رو کسی بتونم که هستم اونی از ترداغون من شوهرم نظر از زندگیم اول روزای تو چون اینجام؛ من. نکردم
 کنه؟ اعتماد فراری آدم یک به بتونه که کیه داره؛ هم حق باشم، داشته
 تا رفتم و شدم بلند جام از شد؛ بیشتر نفسم تنگی کمکم. بستم رو نفسم راه امکشنده و تلخ هایحرف با خودم
 اشک و بود پایین سرش کردم؛ نگاهی مادرم به. بود گذشته کار از کار انگار اما بکشم؛ نفس رو تازه هوای
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 ناآشنایی سرگیجه و دراومد آخم و کرد مچالم مـینه*سـ قفسه درد کم کم بگم، چیزی که این از قبل. ریختمی
 .شد اضافه دردم به هم

 رو دستش درد از لحظه همون تو که گرفتم دستم تو رو دستش اومد؛ سمتم بده مرگم خدا بلند صدای با مامان
 زمین روی من و رفت در طرف به و کرد رهام هوابی. کرد بیشتر رو مامان وحشت هام،چشم تو ترس. دادم فشار

 .شد فشرده مـینه*سـ قفسه دوباره اما بشینم، تا شدم بلند پیچیدم؛می خودم به ـینه*سـ یقفسه درد از. افتادم
 روی از اومدن جوون نسبتا زن یه با مامان که نکردم حس رو زمان گذشت اصالً بودم؛ ورغوطه درد و ترس توی 

 جلوتر اومد دیدنمون با که بود ایستاده مرد یه در، جلوی. بیرون بردنم و گرفتند رو ـغلم*بـ زیر و کرددن بلندم زمین
 با شناختمش،نمی که خانم اون و مامان. نشست فرمون پشت رفت سریع خودش و کرد باز رو عقب در و

 حس. پیچیدممی خودم به اومد،می سراغم به باریک ثانیه چند هر که دردی از من و زدندمی بادم چادرهاشون
 .باشه آخر هایلحظه این شاید و میشه قطع داره کمکم نفسم کردممی

 و کرد باز رو در و اتاق داخل رفت ترسریع بود، هم وارد انگار که آقا اون. اورژانس بخش تو و بیمارستان رسیدیم
 «شده؟ چی» گفتن با و کرد صورتم به نگاه یک دکتر. نشوندنم دکتر میز روبروی صندلی روی. رفت بیرون خودش
 .کرد فشارم گرفتن به شروع
 اومدمی سراغم داشت که نفسیبی با داشتم هم من. گفت رو چیزهمه هولکی هول و نشد من جواب منتظر مامان
 و انداخت بهم نگاهی دکتر که گریه زیر زدم سوخت؛ خودم برای دلم اما چرا؛ دونمنمی. کردممی نرم پنجه و دست
 .شد کارش مشغول دوباره

 داشته؟ رو ایحمله همچین یسابقه -
 :گفت تردید و شک با و کرد من به مردد نگاه یک مامان

 .نه دارم؛ شک یعنی دونم؛نمی -
 .الزمه سرم پایینه؛ هم فشارش بگیرن؛ قلب نوار ازش اونجا تا تزریقات اتاق ببرینش -

 .شم بلند کرد کمکم و برداشت رو نسخه ،«دکتر آقای چشم» گفتن با مامان
 .ببینم بیارین رو قلبش نوار -
 .چشم باشه -

 مامانم قلب، نوار گرفتن از بعد. شد باز نفسم راه. کردند خیس رو مگونه روی هاماشک که بودم حال همون تو هنوز
 .شدممی آب داشتم خانمی، ترحم از پر نگاه زیر و بودم سرم زیر من. بده نشون دکتر به رو اون تا رفت

 .کردین کمکم ممنون -
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 بود اومده ولی بود؛ نزده حرفی داره دختر اینکه از سال دو این تو مادرت. من خواهر جای هم تو کنم؛می خواهش -
 .رفت دستم از دخترم گفتمی مونخونه

 .کنممی زندگی جدا مامانم از چندساله -
 .نداشتم ایکنندهقانع دلیل اصالً دونستممی هم خودم. داد تکون آها معنی به رو سرش
 تشکر کلی با مامانه، همسایه فهمیدم که رو خانم اون و ایستاد کنارم اومد بود، دستش که قلبم نوار کاغذ با مامان

 .نشه مزاحمش این از بیشتر هم دریابه، رو مونده در پشت سعید هم تا اشخونه فرستاد
 جان؟ سایه خوبی -

 .دادم تکون رو سرم
 االن؟ تا داشتی مشکلی تو داره؛ اکو به نیاز قلبت گفت دکتر -

 مامان به زبونم زخم زهر تا گرفتم گاز رو لبم اما نداری؛ خبر تبچه حال از که هستی مادری چه تو بگم خواستممی
 .نخوره

 .نمیاد باال نفسم و میرممی دارم بیننمی بقیه که باریهاولین نه، -
 .مادر جونت از دور - 

 اما نداشتم؛ رو کسی اون جز همیشه. ندارم رو کسی مادرم جز که کردم فکر بسته هایچشم با. گرفتم ازش رو روم
 هم روی رو هامچشم و شدم پهلو به. رفته که دادمی نشون هاشقدم صدای. کنم باور که نخواستم وقتهیچ

 .گذاشتم
*** 

 خودش وسایل اومد امیر شما رسوندن از بعد ولی دلخورن؛ هم از فهمیدم برگشتیم محضر از. نداشتم خبر من واال -
 یک زیر برن شدن حاضر که ندارن مشکلی که شد راحت خیالم من. امیر آپارتمان میرن گفت و برداشت رو سایه و

 !باشه زده حرفی همچین امیر نمیشه باورم اصالً. سقف
 !حالیه؟ چه در کجاست؟ زنش نیست مهم براش نیومد؟ باهاتون چرا -
 روی رو عروسمون تازه نیست سخت ما برای کردین فکر. بود خاموش ولی زدم؛ زنگ گوشیش به چندبار که من -

 ببینیم؟ بیمارستان تخت
 .کردم اشتباه انگار ولی شد؛می راحت زندگیش از خیالم داشت تازه -
 عروسم انگار خونه؛ میرم دیگه من. مقصرن هم جفتشون شده، بینشون بحثی یک. نزنین رو حرف این خدا رو تو -

 دنبالتون؛ بیاد آقا حاج میگم و کنممی درست شام خونه میرم. نشده بیدار من صدای و سر از تا برم ست؛خسته خیلی
 .نیارین نه خدا رو تو
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 .شدم تحقیر جوریچه که کنم تکرار دوباره خواستنمی دلم. کردم باز رو هامچشم شد، دورتر که فریماه صدای با
 مادر؟ شدی بیدار -
 خوابیدم؟ چقدر -
 بریم؟ بهتره؟ حالت هست؛ ساعتی یک -
 کردین؟ خبرش شما اینجام؟ من فهمید کجا از -
 شنیدی؟ بودی؟ بیدار -
 .رو شهمه -
 .رسوندن رو خودشون زود خیلی گفتم، بهشون تا -
 داشتی؟ رو شونشماره -
 ...و آشنایی برای کنیم آمد و رفت بیشتر بود قرار. بود داده بهم امیر مادر آره، -
 کنین؟ آمد و رفت خواینمی تازه شما شده؛ تموم چی همه دیگه -

 :گفتم شدممی بلند جام از که طورهمون و نشدم جوابش منتظر
 .نداره وجود ما بین حرمتی دیگه مامان؛ افتاده بیفته نباید که اتفاقی کردی؛نمی خبرش کاش -
 .بگی تو چی هر مامان، باشه - 

 .نمیشه ختم جا همین به دونستممی چون نگفتم؛ چیزی اما کردم؛ تعجب
 تا رفت بیرون تندتر هایقدم با مامان. بیرون سمت به افتادم راه و جلوتر کشیدم رو شالم و کردم مرتب رو هاملباس

 چشمم به رسوندمون بیمارستان به که مردی همون یچهره شدم،می رد که اورژانس بخش کنار از. بگیره ماشین
 :گفتم و رفتم ترنزدیک. خورد

 ...شما ببخشید -
 شد؟ بهتر حالتون -
 .داد دست بهم آرامشی حس و خوردم جا متانتش و آرامش از
 .بهترم -
 .نیلوفرم برادر من -
 نیلوفر؟ -
 .مادرتون یهمسایه -
 !نیاوردمتون جا به ببخشید آها، -
 .کنممی خواهش -
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 .ممنون کمکتون بابت -
 .دارن حق ما گردن به هااین از بیشتر مادرتون حرفیه؟ چه این -
 کنین؟می کار اینجا شما -

 زخم پیش ساعت چند که کنم نگاه مردی یقیافه به و برگردونم رو روم شد باعث کنارم آشنا عطر یک حضور
 .زد دلم به عمیقی

 :گفتم و کردم جمع رو خودم. شدمی بدل و رد امیر و من بین جوون پسر نگاه
 .هستن همسرم ایشون -
 .سهرابم من خوشبختم؛ -

 :گفت تفاوتیبی با امیر
 .نمیارم جا به -

 دیدنم با که اومدمی دنبالم داشت مامان. شدم دور اونجا از خداحافظ، گفتن با و نداشتم توضیح یحوصله حتی
 .آورد باال رو سرش و کنار کشید و انداخت بازوم دور رو دستش ناگهانی طور به. افتاد راه کنارم و برگشت

 این به اگه کنمنمی حاللت رو شیرم ولی نداره؛ ارزش پشیزی برات من حرف دونممی خوب خودم دختر، ببین -
 .ندی نشون خوش روی پسر

 !مامان -
 گوشیش. کنی فکر که ایدیگه هرجای و قانونی پزشکی و هابیمارستان توی تو دنبال بوده؟ کجا دونیمی -

 رسونهمی رو خودش شده، چی شنوهمی و مادرش یخونه میره وقتی. نداشته برقی شارژ چون بوده؛ شده خاموش
 .اینجا

 کردی؟ باور رو هاشحرف -
 .میگه راست که میده نشون نزارش حال چون آره، -

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 
 مامانم به و ایستاد داریم، هاییحرف ما که برد بو بود، شده پیچیده من بازوی دور که مادرم دست دیدن با که امیر

 از رو دستم که کردمی نگاه رو امیر رفتن مامان. نکرد من به نگاهینیم حتی و منتظرمونه ماشین تو که گفت
 :گفتم و کردم جدا دستش

 از هم سنگ یک دونستهمی خوب چون گردنش؛ بیفته مردم دختر خون ترسهمی که اینه واسه نزارش حال -
 !داغونم روان و روح و من به برسه چه شد؛می آب هاحرف اون شنیدن
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 این من حرف اصالً. پرونده چیزی یک عصبانیت روی از و جوونه هم اون جان؛ مامان نکن بزرگش قدراین -
 کلمات با بلده فقط که شیطانیت جلد توی نری اینه من حرف نه، بگذری؛ راحت و بگیری آسون بهش که نیست
 .رو آدم دل کنه زخم بدجوری و کنه بازی
 .فهمیدم بست حلقه هاشچشم توی که اشکی نم و فرارش از بود؛ کرده بغض

 .شدممی بدهکار همه به داشتم کردم؛ نگاه رفتنش به
 بستم؛ آروم رو در و نشستم عقب. بود من مال جلو خالی جای اون حتماً و بود نشسته امیر مشکی پرشیای تو مامان
 تاوان که کردندمی شماتت رو من کردند؛می شماتتم دلشون تو شونهمه. اومدم من بفهمن خواستنمی دلم انگار

 .میدم رو بقیه اشتباه
 امیر که اینی از ترافتضاح بود؛ ترافتضاح کردیممی فکر که اونی از وضعون. بود برقرار بینمون بدی سکوت راه تمام 

 از. بود مامان دست شنیدم؛ رو گوشیم آهنگ صدای. کنه نصیحتمون و کنه زدنحرف به شروع مامان یا بگه چیزی
 ولی بود؛ نیما یشماره. برداشتم رو گوشی کنم، مامان به نگاهی اینکه بدون. گذاشت کنارم و درآورد کیفش تو

 .بود من از دلخور هایآدم لیست تو هم نیما رفت؛ یادم راستی! کردم ردش
 و کرد باز رو حیاط در مامان. دنبالمون بیاد دیگه ساعت دو یکی امیر قرارشد و شدیم پیاده شونکوچه سر مامان با

 زدممی قدم آروم حیاط تو. تو رفتم و کردم تایید رو حرفش سر هایتکون با. نیلوفره پیش که سعید دنبال میره گفت
 !جسمی درد البته نکردم؛ تجربه رو بدی اون به دردی عمرم توی که کردممی فکر این به و

 فتمرمی داشتم در پشت فرد برای منتظرموندن بدون و کردم باز رو در مامانه، اینکه هوای به زدند؛ رو در زنگ
 .برگشتم عقب به و کرد مشوکه صداش که خونه سمت

 .دخترخاله سالم -
 تویی؟ -
 کنی؟می چیکار اینجا عروسیت اول روزهای باشی؟ اتخونه نباید تو -

 .گذاشتم جواببی سؤال یک با رو سؤالش و کردم خالی شونه دادنجواب زیر از خودش مثل
 .همسایه یخونه رفته بمونی؛ منتظر باید نیست؛ خونه مامان اینجام؟ فهمیدی کجا از -

 :داد شخصیت تغییر آنی به انگار که زد حرف جدی و شمرده قدراین نزدیکم؛ اومد و شد جدی شقیافه
 راز یه شنیدی؟ مهری زبون از رو زندگیت راز یک یادته. مهمه خیلی که دارم کاری یه تو با ندارم؛ کاری خاله با -

 !نرسی جنون به کنه خدا فقط شنوی؛می من از هم ترمهم و تربزرگ
 نیما؟ بگی خوایمی چی -
 .نمیده نشون رو این تپریده روی و رنگ داری؟ رو تحملش -
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 .کنم پیدا رهایی هاشآدم و زندگی این از بتونم من شاید تا بگو بگو؛ فقط باش؛ نداشته کاری من حال به تو -
 !دخترخاله داری پری دل چه -
 نه؟ یا میگی -
 دسته یک با امیر کردم؛ بازش و در سمت رفتم نیما به نگران نگاه یک با. برگشتیم در سمت جفتمون در صدای با

 احوالپرسی و سالم خوشحالی با و تو اومد نیما دیدن با. بود در پشت جدی و سرد یقیافه همون با اما قرمز، رز گل
 .کنند عوض رنگ ثانیه چند توی توننمی که خوب چه کرد؛

 نبودین؟ امروز خوبه؟ حالتون -
 .دادم استعفا مدخترخاله مثل کنم؛نمی کار اونجا دیگه من ممنون، -

 .استعفاشم دلیل انگارمن کرد؛ نگاه بهم
 توضیح منتظر و انداخت نگاهینیم من به و کرد رها رو دستش بود، دستش توی نیما دست موقع اون تا که امیر
 .کرد جور و جمع رو خودش امیر سؤال با بود، هپروت تو هنوز که نیما. شد
 دادین؟ استعفا که چیه دلیلش دارین؛ کار یسابقه اونجا هاستسال شما -
 تصمیم بیماریش پیشرفت با هم اون که بود شهریار حضورم دلیل تنها نداشتم؛ ای عالقه کار به من ولی درسته، -

 .بشه نشینخونه گرفته
 :پرسیدم تعجب با که بودم من
 زنی؟می حرف بیماری کدوم از -

 :گفت محکم بیرحمی، تمام با نیما
 .سرطان -
 بود؟ نگفته چیزی حاال تا چطور -
 !تو جز دونستن؛می رو چیزهمه همه خونه اون تو -
 جوابی امیر هایتعارف جواب به و کرد خداحافظی و داد دست امیر با و گفت رو شجمله تمسخرش از پر لحن با
 .نداد ،«میشم مزاحم دیگه وقت یک دارم، کار جز»
 .موندم گفتمی بزرگ راز از که نیما هایحرف شوک توی من و
  

 
 تون؟خونه کنینمی دعوتم -
 چی؟ -
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 گفت؟ چی پسرِ این -
 پسرِ؟ کدوم -

 :گفت نگرانی حالت با و اومد ترنزدیک
 خوبه؟ حالت -

 .تو رفتم حرفی هیچ بی. شدم روبروم به خیره و ایستادم حیاط توی امیر با افتاد یادم تازه
 گنجایش من یعنی. نشستم در پشت و بستم رو درش تو؛ رفتم و کردم باز رو درش رفتم؛ هااتاق از یکی سمت به

 ترنزدیک صدا هم بعدش و اومدمی مامان تعارف صدای بعد، دقیقه چند بشم؟ نابود باید یا دارم رو دیگه اتفاق یک
 مامان یقیافه به گرفتگی با شد؛ باز در. رفتم کنار و شدم بلند جام از. شد زده اتاق در هم بعدش و شد ترنزدیک و

 .نشستم نفره یک تخت روی و کردم نگاه
 مامان؟ باشه کنم؛ جور و جمع رو خودم تا روز، چند فقط -
 .جان مامان نگفتم چیزی که من -
 .کنی شروع خواستیمی ولی -

 :دادم ادامه که نکشید ثانیه چند به بینمون سکوت کنارم؛ نشست
 !خورده گره بهم چیزهمه بده؛ فرصت بهم -
 ...دلم. خواممی رو صالحت اول زنم،می حرفی هر من که بدون رو این همیشه جان، سایه بگی تو چی هر -

 .گفتم و حرفش وسط پریدم
 !مدت یک برای حتی بخواد؛ رو من صالح کسی نخوام نخوام؛ اگه من حتی -
 !تو بیاد شدنمی حاضر حتی چون کنی؛ راضی رو پسر این بتونی نکنم فکر اما زنم؛نمی حرفی دیگه من -

 .شناسممی رو شقکله امیر اون از بیشتر من که دونستنمی مامان. کرد ترنگران رو نگران من و زد رو حرف این
 :داد تکیه بهش و بست رو در و تو اومد نزده در
 .برگردیم شو حاضر -
 برگردیم؟ کجا -

 !درارحرص و تمسخر با اما کردم؛ تکرار رو حرفش
 .مونخونه باشی، باید که جاهمون -

 .افتادم ماشین تو هاشحرف یاد و ایستادم پنجره به رو و شدم بلند
 هم کنار در سایه و امیر ون،حلقمه ازدواجمون، مون،خونه نداره؛ وجود تو و من بین چیزی بعد به این از بگیر یاد -

 .ندارن وجود
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 کوچولو؟ خانم رسیدی نتیجه این به تنهایی -
 :گفت گوشم زیر و ایستاد سرم پشت اومد

 !منه مال چیزتهمه منی، زن وقتی که بفهمون سنگت دل اون به معیوبت، مغز اون به -
 :گفت بود شده ترآروم که صدایی با و کرد بلند رو صداش

 .سمیعی سایه خانم کنم تفهیم بهت رو هااین تا مون؛خونه گردیمبرمی -
 شدیم؟ متنفر همه از قدراین کردیم؟ نگاه بهم غریبه آدم دوتا مثل هفته یک توش که ایخونه خونه؟ کدوم -

 .بگم بله تا کردنمی خامم فریماهت مامان هایحرف و شدممی الل کاش بیاریم؟ زبون به که قدراین
 اصالً و کرد تمومش واقعا و بله چندتا گفتن با فقط. اومد در صدا به گوشیش ولی انداخت؛ بهم حرصی نگاهی

 .میگه داره چی و خطه پشت کی که نفهمیدم
 ناامید کال بگه، بودم منتظر که جوابی از شد باعث لبش روی پوزخند اما شدم؛ جوابش منتظر و روبروش برگشتم

 !بشم
 .کنم غفلت بهش کردننگاه از ایلحظه حتی نتونم که جوری گرفت؛ هاشدست توی رو صورتم

 پیرمرد یه یخونه توی و کرده فرار شخونه از که دختری از من سمیعی؛ خانم بگم بهت رو چیزی یک بذار -
 مختلف هایمهمونی توی دلبرش، و زیرکاه آب یپسرخاله اون با و رسونده شب به رو روزش تموم سال دو غریبه،

 زیاد! بگم برات بیشتر تا خونه گردیبرمی فهمیدی؟! هستم هم تشنه خونش به بلکه متنفرم، تنها نه ـصیده،*رقـ
 .کنم روشن رو تکیفمون کشهنمی طول
 خواب پس هستن؟ واقعی دادم؛ حرکت امیر هایدست روی رو دستم. کنممی گریه دارم نشدم؟ بیدار خواب از چرا

 .نیستم
 .منتظرمه ماشین تو گفت و در سمت رفت و برداشت صورتم دور از رو هاشدست

 پیداش یکی میشه، ترطوالنی هرچی که کابوسی شبیه شده زندگیم چرا! امروز شد تاریکی روز چه زمین؛ نشستم
 !کنه؟می دستکاری بیشتر رو من دل زخم و میشه
 که دارمی دوستت از کنه، راضیم کشید طول که ماهی سه از هاش،شوخی از بود؛ چشمم جلوی هامونلحظه تمام
 .کردم فرار ازش من و گفت

 .کردیم گریه هم با و کرد ـغلم*بـ حرفی هیچ بدون دفعه این و تو اومد مامان
 رنجوند؟ رو شکستت دل کی هم باز زنی؟می زار دل ته از که شد چی مادر؟ شد چی میگی من به -

 .ندارم مامان جز رو کسی بشه باورم بذار کردم؛ گریه ـغلش*بـ تو دوباره و جلو کشیدم رو مامان
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 .برم باید من -
 کجا؟ -

 تکرار آروم مدام و زدممی گیج« !بفهمی چیزی که هستی اونی از ترداغون تو»: گفتم دلم تو و انداختم نگاهی بهش
 این تو. ستخونه توی سعید فهمیدم تازه داد، دستم رو کیفم که نوجوون پسر یه کو؟ کیفم کجاست؟ کیفم کردممی

 مونه؛نمی یادش به من از چیزی داغونم حال و داره جریان هامچشم توی که آشوب جز دیده، رو من که دوباری
 بستگی اون به ریختگی هم به این چقدر که پرسیدممی نیما از و رفتممی باید نبود؛ هاحرف این وقت االن ولی
 من؟ جز دونستنمی خونه اون تو همه که چیه اون داره؛

 رو امیر گاهی هاشحرف تو. بود نگرانم که شدمی تکرار مغزم تو مادرم صدای شبیه صدایی پوشیدم؛ رو کفشم
 فرار که آدمیم شبیه که بیرون زنممی خونه اون از جوری هم بار این اما سرزنش؛ رو من گاهی کرد،می نفرین
 .کنم فرار دلهره و خستگی از پر ذهن و جسم این از بشه باعث شاید که میشه برمال رازی من برای دوباره. کردم

 نیما به رو من فقط نیست؛ مهم ماشین، کدوم برای دادم؛می تکون دست فقط خیابون سر و گرفتم رو نیما یشماره
 .برسونه

 .کرد حرکت سریع بستم، رو در اینکه محض به و زد ترمز پام جلوی مشکی پژو یک
 سمیعی؟ خانم بریدمی تشریف کجا -

 با شد همزمان که آوردم باال بود، گوشی تو که رو سرم. بذاریم هم با قراری یک تا بودم نیما به دادنپیام مشغول
 کوتاهشون بود هامدت که ـتی*لخـ موهای و برداشت رو کالهش بود؛ گذاشته دارلبه کاله یک که نیما برگشتن

 .زد کنارشون دست با. شدند پخش صورتش روی بود، نکرده
 .بودی منتظر تو -
 .سراغم اومدمی هااین از زودتر بود، تو جای کسی هر بودم؛ منتظرت که معلومه -
 .نشد ولی بیام؛ خواستممی -
 .اومدن امیر آقا دیدم آره -
 .برگردوند رو روش و کرد نگاه بهم دقت با کردم؛ نگاهش آینه تو از
 ست؟کارخونه و شهریار مورد در کردی؟ پنهون من از رو چیزی تو نیما؟ شده چی -
 .خال تو زدی آفرین، -
 چی؟ -
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 فقط. فهمیمی رو چیزهمه کنی، تحمل رو خبریبی و گیجی این دیگه دقیقه چند اگه فقط سایه؛ میگم بهت -
 .بپیچونم رو کنهمی تعقیبمون داره مامانت یخونه از که مزاحم این تا کن صبر

 ینکرده کار از که گفت قاطع و محکم قدراین. شد همزمان نیما «برنگرد» گفتن با که کنم نگاه رو عقب برگشتم
 .شدم پشیمون خودم

 .هانحرف این از ترزرنگ شناسی؛نمی رو هااین تو -
 کنن؟ تعقیبم باید چی برای آخه میگی؟ داری چی -
 باشه؟ کن؛ صبر گفتم -
 گفتم؟ چی شنیدی. میای من دنبال و میشیم پیاده هم با کردیم؛می خرید ازش که پاساژ اون به رسیممی االن -

 !کنی تلف رو وقت هم لحظه یک نداری حق
 ...نیما -
 حاضری؟ بکشیم؛ سر خنک آب زندان تو باید عمر آخر تا جفتمون نکنی، میگم که کاری اگه -
  

 
 بودم، فراری آزاردهنده فکرهای از مغزم توی همیشه کردم؟می فرار باید کی از و چی برای دادم؛ تکون رو سرم
 .دستشم یبازیچه کردممی فکر زمان یک که نیما با هم اون کنم؛می فرار دارم روشن روز و واقعیت تو حاال

 رو ماشین بود تونسته کی نفهمیدم اصالً و خورد محکمی یگره مچم دور نیما دست ماشین، در بازکردن محض به
 و نبره رو امونم تنگینفس تا کردممی رو سعیم تمام داشتم و کردممی حس رو پاهام فقط. من سمت بیاد و بزنه دور

 رد کنارشون از که هاییآدم روی ایثانیه برای فقط هامچشم کشید؛می خودش دنبال رو من نیما. نشم زمین پخش
 یدیگه در از. کردندمی نگاهمون نداشت، وجود بازشدنش جای دیگه که هاییچشم با هااون و افتادمی شدممی

 یکی سمت برد رو من نیما شدیم؛ پارک یه نزدیک. شدنمی کم جفتمون ترس و اضطراب از ولی بیرون؛ زدیم پاساژ
 :گفت و مچونه زیر آورد رو دستش زدنمنفسنفس صدای با. نشوند روش و هانیمکت از
 خوبی؟ -

 رسوند رو خودش تند هایقدم با و رفت. خشک گلوی و نفس تنگی با ایآره بود؛ بدتر نه صدتا از که گفتم ایآره
 .دادم رو جوابش سریع شد؛ بلند گوشیم صدای که برداشتم ازش چشم. پارک کنار یدکه به
 خوای؟می چی -
 کجایی؟ -
 !مهمه؟ برات قبرستون، -
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 :گفت داشت، ساختگی آرامشی که صدایی با و کرد سکوت
 .ببینمت باید کجایی؛ بگو -
 .خداحافظ ببینم؛ رو هاستپرستآفتاب نسل از که تو مثل آدمی خوامنمی دیگه من ولی -
 !خورهمی پیشونیت روی بدی انگ نیما با فرارکردن با -

 .کردم قطع حرفی، گفتن بدون
 :پرسید تردید و اخم با بود، دیده رو موبایلم با من زدنحرف دور از که نیما

 امیر؟ بود؟ کی -
 .دادم تکون آره معنی به رو سرم و گرفتم دستش از رو آب بطری

 .هستیم کجا ندونه کسی بهتره ندادی؟ لو که رو جامون -
 .نه -

 :داد ادامه بود شده راحت که خیالی با و نشست صاف
 دستگاه و دم و خونه از رفتن و استغفادادن بود، ناخواسته و کردی زندگیت تو که کاری بهترین سایه؟ دونیمی -

 ...بدترینش و بود شهریار
 .بود مونده نگفتن و گفتن بین و داشت شک انگار و کرد نگاه هامچشم تو
 !سرگرد یک با ازدواج بدترینش -
 
 

 به رو من مهری خاله که روزی حتی کردم، سپری که روزهایی تمام از امروز من برای بده ادامه تا موندم ساکت
 ادامه داره که دیدممی. ترهنحس نیستم، جمشید واقعی دختر من که گفت نیما حضور در و کرد دعوت شخونه
 به برسه؛ اهدافش به من طریق از تا بودم طعمه سرگرد یه برای من بفهمم که بود بس من برای. نشنیدم ولی میده؛

 یک من فهمیدم که بود بس من برای همین ولی نمیشناختمشون؛ من که کسایی به شاید نیما، به شاید یا شهریار
 نگاه کسی هایچشم تو ماه سه که اینه مهم نیست؛ مهم خوردم فریب چی برای. خوردم فریب که احمقم دختر
 برام سایه، داری فرق تو سایه، پاکی تو پات، به وایمیستم همه اون. داره دوستم دل ته از کردممی فکر که کردم
 ...و دارم دوست خودت برای رو تو سایه، نکردی زندگی تخانواده با چرا نیست مهم

 دیوونه؟ کجا -
 و داد صدای هم بعد و دادمی تکونم و بود بازوم دور که دستی روی رفت نگاهم خوردم، که محکمی هایتکون با

 :اومدمی درمیون یکی که نیما هوار
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 !دیوونه خیابون وسط رفتیمی داشتی افتادی؟ راه کجا احمق؟ کجا -
 .ندشد خیره بهمون پیاده عابر چندتا و کرد پر رو خیابون یهمه گفتنشدیوونه صدای

 سرگرد، جمشید، ـصیدم؛*رقـ براشون من و زدن کردند؛ بازی باهام االن تا مرد تا سه کن؛ نگاهم توام؛ با احمقم؟ -
 .تو

 در بهت از نذاشت. زده سیلی بهم که بفهمم تازه و بخورم شدیدی تکون شد باعث صورتم، با دستش برخورد صدای
 :کرد زدنحرف به شروع بیام؛

 دو داره دلیلی چه! سایه احقمی یه تو ندادم؛ بازیت من بودم گفته بهت و زدیم حرف هم قبال بچه، کن گوش -
 دوستت نفهمیدی چطور. برسم هدفم به تا بود تریآسون هایراه وقتی دارم نگهت خودم نزدیک رو تو تموم سال
 .تونمدرسه جلوی اومدممی دختره اون یبهونه به وقتی از کی؟ از دونیمی دارم؟

 !نیما -
 ...و نیما -

 :گفت و کرد اطرافش و دور به نگاهی
 .نکنیم توجه جلب این از بیشتر و بریم بهتره -

 به کجاست، دونستمنمی که مقصدی سمت به و خیابون سمت اون رفتیم سریع هایقدم با و گرفت رو دستم
 .شدم کشیده دنبالش

  
 

 وسط گوشیم یالشه بیام، خودم به تا. خیابون وسط کرد پرتش بگه، بهم اینکه بدون و گرفت ازم رو گوشیم نیما
 .زد بهم پوزخند یک جوابش در که رفتم بهش ایغرهچشم. بود خیابون

 .میشه نگرانم چی؟ بزنه زنگ مامان اگه نیما؟ کردی چیکار -
 پیدا بدی حس ولی چرا؛ دونمنمی. بود خریده براش شهریار که ساعتی انداخت؛ نگاهی قیمتشگرون ساعت به

 خودم به که رو تحقیری هم شاید یا تنفر شاید یا بد حس دوباره تا بود بس ساعت اون به من گذرای نگاه. کردم
 .کنم تجربه مغزم تو نو از داشتم

 .داریم کار کلی بخوریم؟ چیزی یه بریم -
 !مرده دلشوره از حاال تا مامان خونه؛ برگردم باید من کاری؟ چه -
 شده؟ مهم برات مامانت حاال تا کی از -
 منظور؟ -
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 باهاش اینکه خاطربه حتی ببینی؛ رو بیچاره زن نشدی حاضر تموم سال دو چیه؛ منظورم دونیمی خوب خودت -
 .نیومدی مهری مامان مراسم تو نشی، رو در رو

 حرف تا که داشتم رو سرتقی یبچه حس. ایستادم سرجام و کردم باز زور به بود پیچونده مچم دور که رو دستش
 .نیستند بردار دست نشونن، کرسی به رو خودشون

 :گفت چیه منظورم نفهمید وقتی انداخت؛ بهم نگاهی
 .نمونده کردنتلف برای وقتی سایه؛ بیفت راه -
 از بیشتر حداقل یا ندیدمت که بود بیشتر سالده ولی منی؛ یپسرخاله تو درسته. نکن کاو و کند من زندگی تو -

 تصور تونیمی. بکنی تونینمی هم تصورش ساخت من برای جمشید که رو جهنمی زندگی. ندیدمت یکبار سالی
 چون دربیاد؛ صدات نداری حق اما بپیچی؛ خودت به درد از هاشب بخوری؛ کتک باید بار یک کم کمه روزها کنی
 قیمت به گرفتت، چشمش هاازساقی یکی فروشمت،می که کنهمی وز وز گوشت تو و میاد بیداری، که بفهمه اگه

 ...از دلی یک خودم قبلش بشه، قطعی بذار خوب؛
 .توئه با حق. کافیه سایه -
 دید وقتی از. دادمی رو جمشید بوی هم اون چون کردم؟ دوری مامانم از چرا دونیمی. منه با حق که معلومه -

 .بود ساکت دلیل،بی هم اون کننمی تحقیر و زننمی کتک چشمش جلوی رو دخترش
 من این و دونستمی رو من زندگی جز به جز حاال نیما. گرفت فرا رو من شکستن و ضعف احساس و ترکید بغضم

 .بسوزونه دل برام که کردمی شرمنده رو
 :گفت کشیدمی خودش دنبال آروم که طورهمین و گرفت رو دستم

 .خواممی معذرت سایه؛ باش آروم -
 .شده ناراحت که فهمیدم صداش لحن از اما کردم؛نمی نگاه بهش و بود پایین سرم

 خوری؟می چیزی -
 :گفتم و کردم نگاه بهش و آوردم باال رو سرم

 .نه -
 نشیم آفتابی ساعت چند جایی یه بریم باید باشن؛ هم دنبالمون شاید بچرخیم؛ خیابون تو طوریهمین تونیمنمی -
 .بشه شب تا
 بیفته؟ اتفاقی چه شب قراره -
 .فهمیمی بیا؛ فقط -
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 هم جمشید اما پسرخالمه؛ نیما درسته. ترهسخت هرچیزی از دنیا توی مجبوربودن کنم؛ اعتماد بهش بودم مجبور
 سرم بالیی چه که نبود مهم برام کرد؟ چیکار ولی کشید؛می یدک که رو پدرم اسم اما نبود؛ واقعیم پدر. بود پدرم
 .بمونه من نگران باید هم باز که بودم مامانم نگران فقط دروغ، چقدرش و بود درست نیما هایحرف از چقدر و میاد

   
 
 کجاست؟ اینجا -

 نگاه داغون و درب و قدیمی در به دوباره دادنشجواب از ناامید. اطراف و دور به هم بعدش انداخت؛ بهم نگاهی
 .بود پرت یمحله یه تو که کردم

 .شد بسته جلیلی توسط در و تو داد هلم آروم نیما. ندیدم رو کسی من اما شد؛ باز در
 :گفتم و کردم نیما به رو
 نیما؟ خبره چه اینجا کنه؟چیکارمی اینجا این -

 .کرد حس صدام تو رو ناتوانی و عجز که فهمیدم خوب
 .سایه فهمیمی رو چیزهمه تو؛ بیا -
 یک راحتی مبل دست یک و بود تمیز و مرتب داخلش خونه، داغون و درب ظاهر برخالف رفتم؛ دنبالش ناچار به

 آروم. بشینم خواست ازم و نشست نیما. بود میز روی هم بود روشن شصفحه که تاپلپ یه بود؛ شده چیده گوشه
 گذاشت رو هااون و اومد نوشابه چندتا و پیتزا جعبه دوتا با جلیلی که بود نگذشته چیزی. نشستم روبروش و رفتم
 .بست بلندی صدای با رو ایشیشه در و رفت بیرون اتاق از نیما سر یاشاره با اتاق؛ وسط کوچیک میز روی

 اومده؟ چی داغونم و درب زندگی این سر ببینم بگو منتظرم؛ خب -
 .بعد کنم کوفت چیزی یک اول بذار -
 .شناختمنمی که بود شده آدمی یک به تبدیل آنی به زد؛می موج تحکم صداش تو
 حواست راه طول تمام ترسی؟می بزنی قدم خیابون توی اینکه از وقتی بخوری غذا و بشینی تونیمی چطور! نیما -
 .باشن کرده پیدامون هم االن تا شاید هان؟ نکنن؛ تعقیبمون تا بود اطراف به
 میشه؟ حل من غذانخوردن با تو مشکل تمام یعنی -
 .چیه هابازیگربه و موش این یقضیه بگو فقط ندارم؛ کاری تو به من -
 بلد رو زبونش بازکردن راه من ولی بپیچونه؛ و نگه خوادمی هم باز که دونستممی کردم، نگاه که هاشچشم به

 .بودم
 .بگو رو راستش مهری مامان روح به رو تو -
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 :گفت بود شده قرمز خشم از که یقیافه با و سرجاش کرد پرت بود، دستش که رو پیتزا یتیکه
 فهمیدی؟ ذاری؛می مایه بیامرز خدا اون از که آخرته یدفعه سایه -
 .میدم قول آره آره، -

 :گفت و کشید پوفی
 بدونی؟ خوایمی چی -
 .منه به مربوط که هرچی -
 تو البته بودی؛ دستی دم و راحت یطعمه یه سرگرد اون برای تو اینکه گفتم؛ بهت رو بود مربوط تو به که هرچی -

 .شرکت اون
 :داد ادامه باشه رفته فکر تو که انگار

 برام. کنه کار شرکت تو کارآموز یک عنوان به تا شد معرفی راد طرف از دیدم، مهمونی توی رو امیر که اولش -
 بهش تو، با مخصوصا گرفتمی گرم هابچه با و گذاشت شهریار شرکت تو رو پاش وقتی ولی نداشت؛ بقیه با فرقی

 امیر زیاد احتمال به و شده نفوذی یه راد که گفت بهم شهریار وقتی ولی خونگرمه؛ و زرنگ چقدر که شد حسودیم
 یا برسه شهریار به تو طریق از که اینه برای چیه؛ برای امیر کارهای تمام که فهمیدم پلیسه، یا اون طرف از

 زمانی درست. دراومد آب از غلط کارشون جای یک ولی کنن؛ منهدم رو گروه ترراحت تا بیاره بدست رو اطالعاتی
 اینکه خاطربه و پاشوندن هم از رو شهریار یدسته و دار آبش، ور اون همکارهای دراومدی، عقدش به تو که

 بیمارستان تو و شده دستگیر که هاستمدت شهریار. کنن گیردست رو شهریار ندن، کش این از بیشتر رو عملیات
 از هم نفر یک حتی تا شدننمی نزدیک شهریار یخونه به حتی هااون دونستم؛می رو این من فقط. میشه بازجویی

 .نره در باند این
 !باند؟ -
 .انسان و ـدر مخـ مواد قاچاق بزرگ باند واقع در آره، -

 !شدنمی نه شنید؟ میشه مگه هم این از ترسخت و بدتر
 کجاست؟ اینجا -

 نگاه داغون و درب و قدیمی در به دوباره دادنشجواب از ناامید. اطراف و دور به هم بعدش انداخت؛ بهم نگاهی
 .بود پرت یمحله یه تو که کردم

 .شد بسته جلیلی توسط در و تو داد هلم آروم نیما. ندیدم رو کسی من اما شد؛ باز در
 :گفتم و کردم نیما به رو
 نیما؟ خبره چه اینجا کنه؟چیکارمی اینجا این -
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 .کرد حس صدام تو رو ناتوانی و عجز که فهمیدم خوب
 .سایه فهمیمی رو چیزهمه تو؛ بیا -
 یک راحتی مبل دست یک و بود تمیز و مرتب داخلش خونه، داغون و درب ظاهر برخالف رفتم؛ دنبالش ناچار به

 آروم. بشینم خواست ازم و نشست نیما. بود میز روی هم بود روشن شصفحه که تاپلپ یه بود؛ شده چیده گوشه
 گذاشت رو هااون و اومد نوشابه چندتا و پیتزا جعبه دوتا با جلیلی که بود نگذشته چیزی. نشستم روبروش و رفتم
 .بست بلندی صدای با رو ایشیشه در و رفت بیرون اتاق از نیما سر یاشاره با اتاق؛ وسط کوچیک میز روی

 اومده؟ چی داغونم و درب زندگی این سر ببینم بگو منتظرم؛ خب -
 .بعد کنم کوفت چیزی یه اول بذار -
 .شناختمنمی که بود شده آدمی یک به تبدیل آنی به زد؛می موج تحکم صداش تو
 حواست راه طول تمام ترسی؟می بزنی قدم خیابون توی اینکه از وقتی بخوری غذا و بشینی تونیمی چطور! نیما -
 .باشن کرده پیدامون هم االن تا شاید هان؟ نکنن؛ تعقیبمون تا بود اطراف به
 میشه؟ حل من غذانخوردن با تو مشکل تمام یعنی -
 .چیه هابازیگربه و موش این یقضیه بگو فقط ندارم؛ کاری تو به من -
 بلد رو زبونش بازکردن راه من ولی بپیچونه؛ و نگه خوادمی هم باز که دونستممی کردم، نگاه که هاشچشم به

 .بودم
 !بگو رو راستش مهری مامان روح به رو تو -

 :گفت بود شده قرمز خشم از که یقیافه با و رجاش س کرد پرت بود، دستش که رو پیتزا یتیکه
 فهمیدی؟ ذاری؛می مایه خدابیامرز اون از که آخرته یدفعه سایه -
 .میدم قول آره آره، -

 :گفت و کشید پوفی
 بدونی؟ خوایمی چی -
 .منه به مربوط که هرچی -
 تو البته بودی؛ دستی دم و راحت یطعمه یه سرگرد اون برای تو اینکه گفتم؛ بهت بود مربوط تو به که هرچی -

 .شرکت اون
 :داد ادامه باشه رفته فکر تو که انگار

 برام. کنه کار شرکت تو کارآموز یک عنوان به تا شد معرفی راد طرف از دیدم، مهمونی توی رو امیر که اولش -
 بهش تو، با مخصوصا گرفتمی گرم هابچه با و گذاشت شهریار شرکت تو رو پاش وقتی ولی نداشت؛ بقیه با فرقی
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 امیر زیاد احتمال به و شده نفوذی یه راد که گفت بهم شهریار وقتی ولی خونگرمه؛ و زرنگ چقدر که شد حسودیم
 یا برسه شهریار به تو طریق از که اینه برای چیه؛ برای امیر کارهای تمام که فهمیدم پلیسه، یا اون طرف از

 زمانی درست. دراومد آب از غلط کارشون جای یک ولی کنن؛ منهدم رو گروه ترراحت تا بیاره بدست رو اطالعاتی
 اینکه خاطربه و پاشوندن هم از رو شهریار یدسته و دار آبش، ور اون همکارهای دراومدی، عقدش به تو که

 بیمارستان تو و شده دستگیر که هاستمدت شهریار. کنن گیردست رو شهریار ندن، کش این از بیشتر رو عملیات
 از هم نفر یک حتی تا شدننمی نزدیک شهریار یخونه به حتی هااون دونستم؛می رو این من فقط. میشه بازجویی

 .نره در باند این
 !باند؟ -
 .انسان و ـدر مخـ مواد قاچاق بزرگ باند واقع در آره، -

 !شدنمی نه شنید؟ میشه مگه هم این از ترسخت و بدتر
 این دونستممی باز اما بودم؛ کرده ردیف مغزم تو هم سر پشت سؤال کلی. شد بسته نیما روی هامچشم ایلحظه
 .اومد سراغم نفس تنگی دوباره. کرده افت لعنتی فشار
 .کشید ـوش*آغـ تو رو ضعفیم تن ولی خواستم؛نمی. دکتر ببرم که کردم زمزمه فقط

 خوشگله؟ بهتری -
 .کردمی چک رو سرمم که بود جوونی پرستار زن صدای

 .سردرگمم که فهمید چرخید،می طرف اون و طرف این به که مزدهحیرت و گیج نگاه از
 شده؟ چی -
 میگم االن. بری تونیمی تمومه؛ سرمت. بکشی نفس تونستینمی بودی؛ اومده جوون پسر یه با. درمانگاهه اینجا -

 .بپرس ازش داری سؤالی بیاد دکتر
 کشم؛می نفس که دارهخنده برام بودم؟ زنده چرا. نشستم و شدم بلند جام از آروم. رفت و کشید دستم از رو آنژیوکت

 اومد مسنی دکتر و شد زده کنار پرده. گرفت مگریه خودم وضع از. کشممی نفس هواییبی این توی ایانگیزه بدون
 مشکل که گفت بهم زدنحرف کلی از بعد و داد جواب گرمی با که دادم سالمی لب زیر و کردم جمع رو خودم. تو

 باشه میترال دریچه افتادگی که زیاده این احتمال ولی چیه؛ من بیماری که بگه قطعی تونهنمی نشم اکو تا و عصبیه
 امدریچه باید برم، پیش منوال همین به اگه و میشم حمله دچار اضطراب و تنش موقع ولی نیست؛ هم خطرناک که
 یسایه داشتی کم رو همین فقط گفتم دلم تو و رفت ندارم؛ ایدیگه حرف هیچ که فهمید کنم فکر. کنم عمل رو

 !منحوس
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 رهام کاش نبود؛ خبری نیما از. رفتم بیرون و اومدم پایین تخت از داشت، وجود بدنم تو که سستی و ناامیدی تمام با
. ببینم رو مامان بار آخرین برای بشم، مجازات نکرده ـناه گـ و واهی اتهام به که قراره اگه خوادمی دلم. باشه کرده
 .داره دوستم بهانهبی و دلیلبی اون

 یه با و دادم تکیه ماشین یشیشه به رو سرم. دادم رو مامان یخونه آدرس و کردم دراز تاکسی اولین برای رو دستم
 .شدم خیره بیرون به زندگی این از بریده دل و ذهن

 این من. بود شده هاآدم یبازیچه من زندگی بود؛ نمونده من فکر برای جایی نداشت؛ وجود فکرکردن برای چیزی
 .زدم جار پناهبی یک رو خودم و بودم فراری مخونه از که من بودم؛ داده رو اجازه

  
 
 .میارم رو تونکرایه االن کنین صبر لحظه چند میشم؛ پیاده آقا -

 که مامان و دادم فشار تردید بدون رو خونه زنگ. حماقت هم شاید بود؛ اومده کجا از داشتم که شجاعتی دونمنمی
 چند این تو دادمی نشون اشپریدهرنگ و زرد صورت و نزار حال. کرد باز رو در سریع بود، ایستاده در پشت انگار

 .گذشته سخت خیلی بهش ساعت
 سایه؟ -
 خوبی؟ مامان -
 رفتی؟ گذاشتی حال اون با وقتی مادر باشم خوب چطوری -
 .بدم ندارم رو تاکسی کرایه پول. مامان باش آروم -
 داخل رفتیم هم با. بود ایستاده ترطرف اون کمییه که زردی تاکسی روی چرخید مادرم نگاه. شدم شرمنده حرفم از
 :گفت و داد سعید به و درآورد پولی بود، آویزون چادرش کنار که کوچیکش دستیکیف تو از مامان و
 .کن بازی هابچه با برو هم خودت ایستاده؛ در جلو که تاکسی به بده -

 .نبود سرکش من برخالف بود؛ ساکت و زیر به سر پسر این چقدر. بیرون رفت و گفت لبی زیر چشم سعید
 بود اومده شوهرت طرف از خانم یک چندبار ساعت چند این تو دونیمی بودی؟ رفته کجا ببینم بگو مادر؛ بشین -

 دنبالت؟
 !مامان -

 تو انگار بود؛ ایستاده منتظر مامان. نداشت خبر چیزی از که مامان نه، دفعهاین اما بود؛ اومده سراغم تندخوییم دوباره
 .بهتره بیام حرف به خودم اینکه برای انتظارکشیدن بود فهمیده ساعت چند همین

 ...اسم یه فقط اون نیست، من شوهر اون مامان -
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 !سایه -
 .بگم برات چطوری دونمنمی اصالً مامان؛ دونینمی هیچی تو. نیست من شوهر اون -
 .بگی چیزی االن نیست الزم -
 امیر صدای فقط اما بود؟ اومده امیر برگشتم؛ صدا سمت به. شد ورشعله بود، پنهان دلم تو که ترسی امیر صدای با

 دوید مامان و من متعجب نگاه دیدن با که بود ایستاده کنارش سعید. نداشت امیر به شباهتی هیچ آدم این بود؛
 :گفت و مامان سمت

 .داره کار سایه با پلیس آقا این -
 .بیفت راه بشه؛ حفظ محله این تو مادرت آبروی تا دنبالت اومدم خودم سایه؛ بریم بهتره -
   
 
 خوای؟می چی دخترم جون از هستی؟ کی تو اصالً خبره؟ چه اینجا ببینم کنین صبر -

 این باعث من اینکه از معذب و انداختم پایین رو سرم. پیچید خونه توی مامان دلخوری از پر و شاکی صدای
 .موندم ساکت امدلخوری

 .توام با -
 انداخته پایین رو سرش من مثل هم اون کردم؛ نگاه بهش و آوردم باال رو سرم نشد؛ بلند در جلوی مرد از صدایی

 چهره تغییر که آدمی! امیر رفت؛ امیر طرف به و شد ناامید بود، مونده جواب منتظر ثانیه چند برای که مامان. بود
 .داده

 خوای؟می من دختر جون از چی کری؟ توام؟ با -
 .خدا رو تو باش آروم مامان، -

 تعجب من هایحرف از هم شاید یا بزنم رو حرفم یادامه شد منتظر و خیره بهم اشک از پر هایچشم با مامان
 .کنم آرومش کردممی سعی داشتم که بود کرده
 :کردم زمزمه و کردم ـغلش*بـ آروم

 .نرمال و عادی دختر یه معمولیم؛ آدم یه برگردم، که بعد یدفعه ولی ست؛دفعه آخرین این. برم مجبورم دفعه این -
 رو روحی و جسمی داغون آدم یک که بردمی زمان چقدر. نداشت امکان چیزی همچین. زدم پوزخندی حرفم به

 میشم؟ عادی آدم یک من بعدش بشه؛ اینکه هم فرض به کرد؟ بازسازی
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 سمتی به. بود نداشتم ظرفیت از بیشتر هم دلداری اندازه همین من برای برداشتم؛ مامان یشونه روی از رو سرم
 ایشیشه گلدون توی مامان که طبیعی هایگل روی نگاهم. داشتم برش. بود افتاده روش کوچیکم کیف که رفتم
 .بندازه راه بود قرار ایعاشقانه بازی داشت، ادامه عملیاتشون اگه. نشست بود، گذاشته سالن کنار
 که سرگردی به نگاه بدون. گرفتم ازش رو روم و انداختم بود، شکسته بار هزار که مامانم به ایلحظه نگاه یک
 در جلوی مشکی پرشیای. کردم باز رو در و حیاط سمت رفتم نه، یا بود کرده تغییر اشچهره مثل اسمش دونمنمی
 و ماشین یشیشه به دادم تکیه رو سرم و نشستم و کردم باز رو در آروم. بود نشسته جلوش چادری خانم یه و بود

 نیومد دلم. رو اشزدهغم و ناراحت یقیافه ببینم؛ رو مامان بارآخرین برای تا نخواست دلم حتی. بستم رو هامچشم
 بسته محکمی صدای با جلو در. بسوزه براش دلم افتممی یادش وقت هر که باشه طوری ذهنم تو تصویرش آخرین

 .افتاد راه ماشین ثانیه چند از بعد و شد
 باز رو در. بیام خودم به و بپرم بودم توش که موقتی مرگ از شد باعث کوبید،می پنجره به که هاییدست صدای
 .شدم پیاده و کردم

 .جلو بیار رو هاتدست -
 اون. بود چشمش روی طبی عینک و مشکی چادر با سارا گرفتم، باال که رو سرم! سارا صدای بود؛ آشنایی صدای

 .کردم زمزمه لب زیر. بود پلیس هم
 .سارا -
 .بزنم دستبند بهت که مجبورم ولی سایه؛ ببخش -

 خورد اسمش به چشمم دیدم، که چیزی از شوکه. زد دستبند بهشون و گرفت رو هامدست که بودم صورتش مات
 «شکور نادیا سروان» بود؛ شده دوخته سبزرنگش یمقنعه رو که
 
 
 هم؟ تو -
 .کنممی بتونم بهت که کمکی هر -
 سر من کارهای از که بود این برای کارهات یهمه آره؟ بشی؛ نزدیک بهم تا کردی بازی مدت تمام هم تو پس -
 بیاری؟ در
 و کم بی دادم؛ انجام رو موظیفه تنها من که بدون رو این اما ندارم؛ رو تو قبال در پاسخگویی یوظیفه چند هر -

 .کاست
 آدمه؟ یک دادنبازی و زدنگول شما یوظیفه -
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 یه فقط من فریب؛ گذاشت نمیشه رو اسمش چند هر. آره باشه مردم به کمک و عملیات حل به کمکی اگه -
 .بیفتی راه بهتره. بودم ساده دوست
 .باشم من بحث این یبازنده خواستنمی دلم اما شدم؛ کالنتری وارد و افتادم راه سارا یشونه به شونه

 !نبودی حاضرجواب قدراین قبالها سروان؛ کنیمی بازی کلمات با خوب -
 .کردمی هدایتم و بود گرفته رو من بازوی زیر و کردمی نگاه روبرو به فقط ربات یک عین کردم؛ نگاهش

 .دونستممی زبونبی و احمق آدم یک رو تو کردم،می فکر که هامتنهایی تو اتاقم، تو همیشه سارا؛ دونیمی -
 هدفی به من که دادمی نشون کرد،می ادا حرص از پر که کلماتی و صداش لحن اما نکرد؛ تغییری اشچهره حالت

 .رسیدم خواستممی که
 رو اتگزنده و تیز زبون اون هنوز اسفباره، ساله بیست دختری برای من نظر به که وضع این توی تو کنممی فکر -

 .برنمیاد برات دستم از کمکی هیچ نشی، ساکت اگه داری؛
 دور از که کسی هر برای آره،! اسفباره براش من وضع دونست؟می من زندگی از چقدر زدم؛ حرفش به پوزخندی

 که شد تلقین بهم حسی آوردم؟ دووم جوریچه من پس ولی تحمله؛ غیرقابل و گند زندگی این کنه، تماشام
 .نزدیکه شکستنم یلحظه

 رو من. بست رو در و شدیم اتاق وارد بخونم، رو در روی ینوشته بتونم اینکه از قبل که اتاقی یک تو برد رو من
 یآینده و بود پایین سرم. کرد باز رو بندمدست و نشوند بود، بزرگی نسبتا میز دور که هاییصندلی از یکی روی

 .دادمی آزارم همه از بیشتر بخوره، رقم برام بود قرار که مبهمی
. گرفتند درد دارنبض حالت به هامشقیقه و آوردم باال رو سرم. بود پیچیده سرم توی کمی درد و بود پایین سرم
 درد این کنم؟ پیدا محیطی همچین توی رو آرامشم تونستممی چطور. بشم آروم کمیه شاید تا بستم رو هامچشم

 .میره بین از ذرهذره داره سالمتیم که دادمی نشون درد این. نبود آرامش نداشتن خاطربه فقط ولی بود؛ عصبی
 خانم نظامی احترام صدای با ورودی در شدنبسته و باز صدای. کردم سرم گاهتکیه و گذاشتم میز روی رو هامدست

 نظامی حرکات یخیره هامچشم. برگردوندم سمتش به رو سرم. شد همزمان بود، ایستاده اتاق یگوشه که سروان
 من! من یپرونده منه؛ یپرونده به مربوط دادمی نشون که شد بدل و رد مافوقش و شکور بین سؤاالتی که بود

 شاید و آوریجمع توی نقشی هیچ که صورتی در شدم؛می قضاوت اون براساس باید که داشتم پرونده یه حاال
 .نداشتم ترشدنشسنگین

 درسته؟ سمیعی، سایه خانم خب، -
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 حتی نداره؛ شوخی کسیهیچ با که بود هاچهره اون از اما بود؛ معمولی صورتش. کردم نگاه روبروم میانسال مرد به
! نفوذ قابل غیر و سخت بود؛ شغلش شبیه. بود نکرده ترمالیم رو اشچهره هم بود رفته سفیدی به رو که هاییریش

 .بیفته اتفاق نیست قرار من حق در بخششی هیچ که ترسوندمی بیشتر رو من این و
 ترسی؟می -

 :کشید منه مال فهمیدم که ایپرونده بررسی از دست و آورد باال رو سرش
 ترس این گذرونده، هاقاچاقچی یدسته و دار تو دوسال که آدمی از بزنی؟ حرف تونینمی که ترسیدی قدراین -

 !باوره غیرقابل
 باوره غیرقابل کرده، تموم رو عمرش دیگه روانی جور هزار و جانی و قاتل و قاچاقچی با عمر یک که هم آدمی از -

 .نداره هاکاریکثافت اون تو نقشی هیچ سالهبیست دختر یک نفهمه که
 !سایه -

 .شکور نادیا نه، که سارا بود؛ سارا یاخطاردهنده صدای
 
 
 .کرد ترمکفری حرفش با انگار که کردم سارا به رو
 .شکور نادیا سروان خانم ندارم حرفی شما با من -
 من روبروی بیضی، میز یدیگه سمت اون اومد سارا بود، چیزی سرهنگی کنممی فکر که سارا مافوق یاشاره با

 .بودیم سرهنگ آقای اون منتظر جفتمون. برگردوند ازم رو روش و نشست
 .نداری باند معامالت توی دخالتی شما داره، وجود که اسنادی و تحقیقات طبق -

 :شد دقیق مچهره توی و کرد صبر کمی
 به فقط تونیمنمی ما و داشتن نظر زیر رو شما کمی مدت به نفوذی نیروهای نیست؛ کافی ما تحقیقات اما -

 ماه؛ چند فقط هم سرگرد و بودن کار به مشغول شرکت اون در سال یک که شکور خانم. کنیم اکتفا هااون شهادت
 خانم تالش و پیگیری اگه که بگم هم رو این. بشین آزاد وثیقه قید به تونینمی شما تحقیقات، اتمام زمان تا اما

 تونینمی بعدش میشه؛ مختصری بازجویی آزادی، از قبل. بازداشتگاه به شدینمی منتقل شما نبود، سرگرد و شکور
 .کنن احضارتون تکمیلی اطالعات برای تا برین
 یجمله تو و متهم جمله یک تو. گفت چی نفهمیدم اما بودم؛ خیره صورتش به مدت تمام گفت؟می داشت چی

 .بده نجات سردرگمی این از رو من تونستمی جواب یک فقط. شدم تبرئه بعدیش
 سرهنگ؟ جناب -
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 .برم باید دیگه من. بپرسین تونپرونده بازجوی از یا شکور سروان از تونینمی دارین، سؤالی اگه -
 سمت اومد و گذاشت نظامی احترام هم سارا اون با همزمان. رفت و شد بلند بمونه، من جواب منتظر اینکه بدون

 .من
 .بریم باید سایه؛ شو بلند -

 ور اون و ور این کالنتری راهروهای توی خودش دنبال رو من باز. شدم بلند ایاضافه حرکت و حرف هیچ بدون
 از یکی سمت به رو من. لیوان و پارچ یک و بود وسطش کوچیک میز یک فقط که اتاق یک به رسیدیم تا برد

 اسم که سرگرد همون یا امیر. شد باز و خورد ایتقه در. ایستاد کناری دوباره خودش و کرد هدایت هاصندلی
 رو اتاق ،«گردمبرمی زود» گفتن با سارا و کرد سارا با زدنحرف به شروع آروم و تو اومد دونستم،نمی رو واقعیش

. دونینمی رو قدرش ندی، دست از رو نعمتی تا که میگن راست. شدمنمی تنها من تا رفتنمی کاش. کرد ترک
 نگاهم مجرم یک حتی یا متهم یک عنوان به همه و شناسمنمی رو آدمی هیچ که جایی تو شدمی باعث سارا وجود

 .باشه راحت کمیه خیالم کنند،می
 آدم یک اون از طوسی، هایچشم و ـان*عـریـ مشکی موهای. کردم دقت بار اولین برای اشچهره به. نشست امیر

 که طبعیشوخ پسر همون به متعلق خشک و جدی یقیافه این که کرد تصور شدنمی اصالً. بود ساخته دیگه
 .باشه شناختممی
 .کنیممی شروع خب -

 من بود، روبروش هایبرگه کردن رو و زیر مشغول که ثانیه چند این توی که شد متوجه تازه و آورد باال رو سرش
 .بودم جدیدش یقیافه آنالیز حال در
 .شد منصرف پرسیدم، که سؤالی با بگه، چیزی اینکه از قبل   
 سرگرد؟ جناب کنم ثابت رو گناهیمبی تونممی چطوری -

 .گذاشت مکردهمشت هایدست جلوی رو هااون از یکی کامل خونسردی با و کرد هابرگه به نگاهی
 .بخوره ما درد به هرچی و نویسیدمی رو کاملتون مشخصات برگه این تو -
 !هه نویسید،می... کاملتون -
 :کرد زدنحرف به شروع امجمله توی یتیکه و حرف به توجهبی هم باز
 .نداریم زیادی وقت سمیعی؛ خانم کنید شروع -
 کار مغزم روی مدت تمام که ماهی سه توی بنویسم؟ رو کاملم مشخصات من اینکه برای چی؟ برای وقت -

 دونه؟نمی رو زنش مشخصات آدم اصالً بگیری؟ یاد رو مشخصاتم نتونستی کنی، باز جا دلم توی تا کردیمی
 :گفت شد،می کنترل که عصبانیتی با و جلوتر آورد رو صورتش
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 سخت بهت زیاد نذارم که داد قسمم اتاق اون توی که مادرته خاطربه فقط و فقط تم،پرونده بازجوی من اگه -
 .بگذره
 :گفت بده آزار رو من خواستمی که لحنی با و رفت ترعقب

 .کنیم کمکت شد باعث شکور، نادیا نامزدم، درخواست طورهمین -
 :نشست لبم روی کجی لبخند

 .کنیم کمکتون -
 :گفت و گرفت هاشدست بین رو سرش و کشید کالفگی روی از پوفی

 !پ!سخته باهات زدن کله و سر واقعا -
 همه رو این. دادمی آزارم همه از بیشتر بودم، خورده بازی اینکه. گرفتم دستم توی حرص تمام با رو خودکار

 چند برای شده حتی آزاردهنده و بیهوده افکار از کردم سعی. خودم همه از آخر و نیما شهریار، حتی دونستن؛می
 .کردم نگاه روبروم برگه به و بشم رها دقیقه

 نگاه بهش و برداشت رو برگه شده، تموم نوشتنم شد متوجه که امیر. گذاشتم برگه روی رو خودکار دقیقه چند از بعد
 .کرد مچاله رو برگه و رفت هم تو هاشاخم نگاه، اولین با. کرد

 کجاست؟ اینجا کردی فکر -
 :خوردم ریزی تکون پیچید، اتاق تو که دادش صدای با
 چیه؟ منظورت -
 توش بشه ایلحظه که جاییه اینجا کنیمی فکر! ندازی؟می دردسر توی رو خودت چی برای چیه؟ منظورم -

 بزرگی؟ یپرونده یک متهم االن که نشده باورت نکنه کرد؟ انگاریسهل
 :گفت نمیارم در سر هاشحرف از فهمید وقتی

 منحوس؟ سایه نوشتی رو اسمت چی برای -
   
 
 .بپرسم رو واقعیم پدر فامیلی بیامرز خدا مهری خاله از نشد فرصت! نوشتم براتون دونستم؛می رو اسمم -
 .بزن حرف بلندتر -
 یک حد در فقط دیگه چیزهای خیلی مثل. منه یشناسنامه تو اسم یه فقط اون نیست؛ من پدر جمشید گفتم -

 .ستنوشته
 .اشتباهی در سخت بگم بهت باید بدی، آزار رو من تونیمی هازبون زخم و هاحرف این با کردی فکر اگه -
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 بشه؟ مرهم تونستمی تیکه و زبون زخم وضع، این تو من برای زدم؛ بهش پوزخندی
 .بشی آزاد وثیقه قید با تونیمی! ندارم سؤالی -

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون بره، که شد بلند
 .ندادی رو سؤالم جواب -
 .باشی داشته شاهد چندتا که بیرون بکشی پرونده این از رو پات تونیمی زمانی فقط -
 .برگشت من حرف شنیدن با اما رفت؛ در سمت به
 چیه؟ واقعیت اسم -
 پرسی؟می چی برای -
 .شد من جواب منتظر اما بره؛ تا کرد باز رو در
 .داشت مصرف تاریخ ماه سه من برای که هستی آدمی شبیه تو چون -

 :گفت لب زیر و نیاورد باال رو سرش شد؛ پشیمون ولی بره؛ که انداخت پایین رو سرش
 .آریامنش هیراد -

 خشک جا تنم توی که سردردی شد باعث که گذاشتم میز روی رو سرم. کنم تحمل تونستمنمی رو سرم وزن دیگه
 به سرم یشقیقه! باطل خیال زهی اما بستم؛ بشم آروم کمی اینکه خیال به رو هامچشم. بشه برابر صدها بود، کرده
 با مامان یگریه صدای که شده پیداش کجا از درد این که کنم فکر این به خواستممی تازه. کردمی درد شدت
 .شد همزمان اسمم گفتن

 سایه؟ -
 که طورهمون و کردم ـغلش*بـ رفتم. افتاد زمین چوبی صندلی که شدم بلند صندلی روی از هول و ناگهانی قدراین

 :کرد کردنسؤال به شروع داشتم انتظار
 کردین؟ چیکار نیما و تو سایه؟ میگن چی اینا -

 :کردم پاک بود صورتش روی که رو اشکی دستم با و برداشتم ششونه روی از رو سرم
 .کنی آرومم اومدی کردم فکر دیگه؟ بشنوی خوایمی چی گفتن؛ بهت رو هاگفتنی مامان -
 باز جاها جوراین به پات که کردی کاری چرا نیست؟ جوونیت و تو حیف کردی؟ تا بد زندگیت و خودت با چرا -

 بشه؟
 .من اذیت و آزار برای نه دلسوزیه، روی از هاشحرف یهمه دونستممی. دیدممی رو درموندگی اوج هاشچشم تو
 چیزهمه نیما. شنیدم تو از قبل ساعت چند فقط من شنیدی، تو که چیزی هر ولی مامان؛ کنینمی باور دونممی -
 .بود نگفته من به چیزی امروز تا اما دونست؛می رو
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 .کننمی آزادت بذارم سند اگه میگن -
 .زندونه بیرون اون چه اینجا، چه من برای عزیزدلم؛ کنی ناراحت رو خودت نیست الزم -
 رها خودت حال به دوباره خوایمی! بقیه حال به وای ذاری،نمی ارزشی و احترام زندگیت و خودت برای تو وقتی -

 چه فهمینمی خبرباشی؟بی اطرافت و دور هایاتفاق از تا برف زیر بکنی کبک مثل رو سرت سال دو که بشی
 میارن؟ جوونیت و سالمتی سر زندگیت، سر بالیی

 :زدم لب اومدمی بیرون چاه ته از که صدایی با
 !مامان -
 خودت سر بالیی چه ببین کسیبی و تنهایی تو بشه؛ نزدیک بهت کسی نخواستی سال دو جان؟ مامان چی -

 موندنت شب یه دونممی کسی هر از بهتر خودم. میارم و کنممی جور سند شده هم سنگ زیر از میرم من. آوردی
 .مردنه با مساوی برات اینجا تو
 .داری دوستم خیلی که فهموندیمی بهم این از ترقبل خیلی کاش شد؛ خارج من دید از تا کردم نگاه رفتنش به
 
 
 .سمیعی خانم بریم -

 .ایستاده کنارم بود، زده بند دست دستم به که چادری خانم همون دقیقه چند این توی که شدم متوجه تازه
 بریم؟ باید کجا -
 !بازداشتگاه -

 رو امیر، با ازدواجم یحلقه بود، همراهم که چیزی تنها. بود دنیا کار ترینفایدهبی نظرم به که چون نکردم؛ مخالفتی
 باشه؛ بهتر بودم دیده هافیلم توی که چیزی اون از کردممی فکر. رفتم کوچیک و تاریک اتاق یه توی و گرفتن ازم
 کرد؛ باز دستم دور از رو دستبند. افتاده اتفاقی چه و کجام فهمیدم تازه شنیدم، رو آهنی در بازشدن صدای وقتی اما
 .بود دردناک و قرمز کردم؛ لمس رو دستبند خالی جای دستم، آزادشدن محض به
 به ـناه گـبی که بذارم اتاقی به رو پام اینکه جز داشتم هم ایدیگه یچاره مگه اما انداختم؛ داخل به مردد نگاه یه

 .بودم شده محکوم توش رفتن
 چیز تنها بود، آویزون سقف از که زردرنگ المپ. مامان هایحرف مرور و تکرار بود شده دلخوشیم مدت تمام

 .بکشم رو وقتم و کنم نگاه بهش شدمی که بود جذابی
 و ترس از. بودم شده بیهوش شاید باشم، خوابیده اومدنمی یادم من کردم؛ باز رو هامچشم شدیدی سوزش و فشار با

 اما چرخیدم؛می خودم دور جورایی یک و رفتنراه به کردم شروع و شدم بلند گرفت، رو بدنم که وحشتی هم شاید
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 زانو دو روی. نشد برسه دادم به که کسی از خبری اما زدم؛ قدرتم تمام با رو آهنی در. بشه آروم دردم نبود قرار
 :پیچید که بلندی صدای هم بعدش و شد باز در که بودم شده جمع خودم توی درد، از و نشستم

 .کمک بیا نیست؛ خوب حالش -
 !خوابیمی چقدر سایه؟ خوبه حالت -

 روشنی آبی شال و خونگی لباس با رو نادیا همون یا سارا و برگردوندم طرفش به رو روم شد باعث آشنایی صدای
 .ببینم اومدمی بهش حد از بیش که
 کجاست؟ اینجا -
 !کردم تعجب خودم داغون و گرفته صدای از
 .میدم جواب سؤاالتت تمام به و گردمبرمی االن -

 نظر به آشنا خیلی انداختم،می نگاه بهش که حاال که اتاقی و خودم وضعیت. موندم باقی واج و هاج من و رفت
 .اومدمی

 .سمتم اومد دستش توی پرتقال آب لیوان یه با. برگردم در سمت به شد باعث نادیا، جین شلوار شدنساییده صدای
 پرماجرا؟ خانم بشینی تونیمی -

 .نشستم و دادم تکون رو سرم
 .تمومه ببندمش؛ بذار شده؛ تموم که هم سرمت -

 من برای این وضعیت، این توی و بودم حرکاتش به خیره. گذاشت دستم روی و برداشت میز یگوشه از ایپنبه
 .میاد نظر به ترقشنگ ایشقهوه فر موهای با و اشساده هایلباس تو چقدر که بود شده عجیب

 چیه؟ -
 .گرفتم رو پرتقال آب و گفتم لبی زیر ممنون و کشیدم خجالت کمییه شد؛ نگاهم متوجه

 بردی؟ یاد از رو سؤالت -
 !مونهنمی سؤال جای و خوشحالم نکردم، باز چشم صدا و سر پر در اون با و کوچیک اتاق اون تو که همین -

 و کرد تمیزکردنشون به شروع شالش یگوشه با و برداشت رو عینکش شد؛ دلسوزی و ترحم از پر هاشچشم توی
 :گفت

 .اینجایی چرا بدونی دارم دوست من ولی -
 کجاست؟ مامانم -
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 از. شد خیره بهم شتیره ایقهوه هایچشم با و کشید عینکش تمیزکردن از دست آنی به و خورد جا سؤالم از
 طرفم به که شد مشخص امچهره تو ترس این چقدر دونمنمی. ترسیدم زدند،نمی پلک که هاییچشم از نگاهش،

 :کنه آرومم کرد سعی و برداشت خیز
 .نیاری فشار خودت به بده قول فقط میگم، رو چیزهمه سایه؛ باش آروم -
 مرده؟ -
 فقط که کرد حیرت زدم، ترس روی از که حدسی از هم شاید کرد؛ تحسین رو هوشم هم شاید و خورد جا حرفم از
 .کرد بسنده ،«چی؟» گفتن به
 .کنار برو -

 نادیا کار هم احتماال و بود من مال بود، تنم که سفیدی لباس ست. کنار کردم پرت رو سفید یمالفه و زدم کنارش
 یآینه به. بود امیر و من پذیرای شب یه که ایهخونه همون اینجا فهمیدم تازه پذیرایی تو و بیرون زدم اتاق از. باشه

 شونه و بود مشونه سمت یک که موهایی به کشیده؛ رنج هاستمدت که الغری یقیافه به کردم؛ نگاه روبروم
 .بود خورده

 هم خودم حتی که بود عجیب و سریع واکنش یه کردم، خورد آینه تو و برداشتم رو میز روی خوریشکالت که این
 !بیچاره نادیای به برسه چه کردم، شک

  
 
 
 خبره؟ چه اینجا -

 هاج و بود ایستاده اتاق چهارچوب تو بود، تنش تو که مشکی رکابی و آلودخواب صورت با که امیر روی رفت نگاهم
 .کردمی نگاه رو ما واج و

 هاشیشه که سمتی به آروم دودلی و احتیاط با هم بعدش و شد زوم زمین روی هایشیشه خرده روی چشمش تازه
 .اومد بودند شده ریخته

 دیوونه؟ کردی چیکار -
 جهنم؟ این توی! خونه؟ این توی آوردین رو من دوباره چرا عوضی؛ خودتی دیوونه -

 :گفت آورد باال تاکید هم شاید یا و تهدید ینشونه به رو انگشتش
 !نادیاست دلسوزی و ترحم خاطربه فقط اینجایی، اگه منه؛ و نادیا یخونه اینجا باش؛ زدنتحرف مواظب -

 .گفته دروغ که کرد ثابت بار هزارمین برای نشست؛ لبم روی پوزخندی
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 هاملباس شاید اینکه خیال به کردم؛ باز رو اتاق یگوشه کمد. هاملباس دنبال اتاق، سمت رفتم و گفتم بابایی برو
 .باشه اونجا

 گردی؟می چی دنبال -
 :گفتم تندی لحن با و بستم رو کمد کشویی در
 کجان؟ هاملباس برم؛ خواممی -
 کجا؟ -
 .بردارم رو تنخوردهدست مانتوهای میشم مجبور وگرنه بده، رو هاملباس نداره؛ ربطی تو به -
 !بهت نگذره بد -

 :کرد صداش که نادیا اخطاردهنده صدای هم بعدش و کرد نادیا کنار حضورش متوجه رو من امیر صدای
 !هیراد -
 جانم؟ -
 .دلم عزیز دقیقه چند فقط کنم؛می خواهش. میاد سایه االن باش؛ منتظر بیرون تو لطفا -

 .بشینم که خواست ازم و شد نزدیکم محتاطانه هم نادیا. رفت و انداخت بهم تنفری از پر نگاه هیراد
 .کنم تعریف برات رو چیزهمه تا بشین تخت روی لحظه یه جان، سایه -
 :گفتم بپرسه، چیزی اینکه از قبل و نشستم همین خاطربه بشنوم؛ که هست زیادی چیزهای گفت بهم حسی یه
 خوبه؟ حالش کجاست؟ مامانم -
 عجولی؟ قدراین چرا -

 .کرد نگاهم و کرد کج کمیه رو سرش و نشست کنارم اومد
 چیه؟ -
 .بدم صبر تمرین بهت خواممی -

 .شدم پام جلوی خیره. بودم بود، پیش در و فایدهبی نظرم از که بحثی از کالفه و دادم بیرون حرص پر رو نفسم
 .سروان خانم بدی درس بهم که نیست این وقت االن -
 نده؛ قرار لطف مورد رو من تیزت زبون این با کنممی خواهش سایه. خوبه حالش مامانت تسلیمم؛ من خب، خیلی -
 هم همین شاید. بشه نزدیک بهت کسی ذاشتینمی و نداشتی دوست تو چند هر بودیم؛ هم دوست زمانی یک ما

 .بفهمیم زیادی چیز شهریار با همکاریت مورد در نتونیم ما شد باعث
 کنم؟می چیکار اینجا من -

 :گفت دلخوری یقیافه با و رفت در سمت به و شد بلند زدن،حرف از پشیمون و کالفه
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 چند که بودی شده ضعیف قدراین. اینجا کردیم منتقلت سالمتیت از اطمینان برای اما شدی؛ بیمارستان راهی تو -
 .رفتیمی حال از دوباره و اومدیمی هوش به دقیقه چند برای فقط روز
 هستند، من هایلباس شدم متوجه رنگشون از که ایاتوشده و تاشده هایلباس با لبش، رو رنگیکم لبخند با نادیا  

 :گفت مهربونی با و آروم و گذاشت تخت روی رو هالباس. اومد اتاق داخل
 .بمونه منتظرت میگم هیراد به هم من بگیر؛ دوش -

 :گفتم بره، بیرون اتاق از اینکه از قبل
 بریم؟ کجا قرار -
 :گفت کالمش و نگاه تو خونسردی همون با باز
 .نباش نگران نیست؛ بد هم خیلی میگه؛ بهت خودش -

 برای یعنی! بازداشتگاه؟ بریم؛ کجا قراره کردممی فکر این به همش. بود مشوش و مشغول فکرم مدت تمام
 !کشیده؟ اتو رو هاملباس بازداشتگاه به برگردوندنم

 آروم نادیا که شدممی حاضر بود، افتاده دلم به تاریک و تنگ اتاق اون و شدنزندانی از که ترسی و دلهره تموم با
 .تو اومد و زد در به ضربه چند

 .نیست الزم احترام همه این مزاحم یه برای خودته، یخونه اینجا هم بعدش بازه؛ که در -
 خودت به خواستم بودی؛ فکر تو و بودی زده زل آینه تو چون زدم در خوب؟ دختر زنیمی حرفیه چه این سایه، -

 .بیای
 :پرسیدم و گرفتم ازدستش. گرفت روبروم رو رنگیگلبهی کوچیک کیف بگم، چیزی اینکه از قبل

 چیه؟ این -
 .بکش تپریدهرنگ روی و سر به دستی یه آرایش، لوازم کامل ست -
 .ندارم رو توانش من جدیده؟ بازی یک شروع برای کارها این نکنه نادیا -

 :کنه آرومم که کرد سعی توانش تمام با و شد نگران هاشچشم که کرد حس بود، صدام تو که رو ناامیدی و عجز
 که هم قدرهااین کشه؛نمی طول زیاد خیلی. کنممی خواهش بده؛ انجام رو میگه هیراد که کاری سایه؛ کن گوش -

 هیراد و من دست از کنی،می رو فکرش که چیزی اون از زودتر میدم قول من. نیست سخت کنی،می رو فکرش
 .بشی خالص

 .زندان اون به برگردم دوباره خوامنمی من -
. من نه اونه، یخواسته کار این چون کنه؛ صحبت باهات هیراد خود خواممی من راستش. برگردی نیست قرار -

 .برم باید میشه؛ شروع شیفتم االن ندارم؛ کافی وقت هم بعدش
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 بهم داره مدام که ساعتی یک این تو چه بودم، بیهوش که وقتی چه لطفش، همه این جواب در خواستنمی دلم
 .کنم ناامیدش خودم از کنه،می محبت

 .رفت بیرون خندون اتاق، از ،«میاره جوش هیراد کن، عجله کمیه» گفتن با. دادم تکون فهمیدن معنی به رو سرم
*** 
 و شد پیاده هم اون ثانیه، چند از بعد. شدم پیاده و گرفتم ازش رو روم. کرد نگاه بهم تردید با و کشید رو دستی ترمز

 کنه،می نگاهم داره فقط شدم متوجه وقتی. داشت تردید چیزی گفتن تو. ایستاد کنارم اومد و زد رو ماشینش دزدگیر
 خودش و کرد باز رو در و کرد جیبش توی دست. برگردوندم رو روم و کردم نگاهش ساختگی اخم اون با دوباره

 تو کنه فکر هیراد داشتم دوست که رفتممی محکم و خوب قدراین داشتم؛برمی قدم آروم. تو برم تا رفت کنار
 همیشه برای و بیفته اتفاق ایمعجزه خواستمی دلم چقدر که دونستمی خدا فقط اما ندارم؛ شک ایذره تصمیمم
 .بمونم کنارش

 رو من اون، از ترقبل هم شاید دونمنمی ماه، سه توی تونست غریبه یک بودم، خودم الک تو که من برای آره، 
 .متنفره من از که داشتم یقین صد در صد جورایی یک دونستممی هم خودم اما کنه؛ خودش یوابسته

 توی و نشست لبم روی عمیقی لبخند ناخودآگاه. دیدم رو فریماه بار دومین برای و شد باز پذیرایی ورودی در
 توی آناهیتا اما کرد؛ جا ـوشش*آغـ تو رو من مهربونی تمام با هم اون و کردم دستیپیش دادندست
 داره که خوندممی هاشچشم تو از. کرد جدا ـغلش*بـ از رو من زود خیلی و نکرد ایعجله من به آمدگوییخوش

 ...شاید بیفته، اتفاقی چه قراره که دونستمی هم اون شاید کنه،می پنهون من از رو چیز یک
 هایمبل سمت به رو من دستش با و گفت آمدخوش بهم جدی و آروم قبل یدفعه مثل همه از آخر هیراد پدر

 لباس یه با رو مانتوم و باال یطبقه برم که کرد وادارم اصرار به فریماه بشینم، اینکه از قبل اما کرد؛ هدایت سلطنتی
 .کنم عوض راحتی

 اتاق به. کنم ترک رو ساکت جمع اون تونممی شده، که هم دقیقه چند برای اینکه از بودم خوشحال دلم توی
 که جاییهمون رنجید؛ ازم مامان که جاییهمون. سفید و سیاه تخت و میز و کمد با ساده اتاق یه کردم؛ نگاه روبروم
 بود، شده ریزیبرنامه برام قبل از که تلخ و جدید هایبازی از اما معمولی؛ آدم یک مثل کنم، زندگی گرفتم تصمیم

 .نداشتم خبر
 خاطربه هم شاید یا بود؛ آسودگی روی از کشیدننفس این کاش. کرد ناراحتم کشیدم، که بلندی نفس صدای
 .باشه فرساطاقت و سخت روزهای همه شدنتموم
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 آسودگی روی از نفس یه هم من باندش، و شهریار یپرونده شدنبسته و هیراد رفتن و گرفتنطالق با شاید
 یه اون که نبود من تقصیر این اما دونم؛می خودخواهم،. بدم دست از رو هیراد که خواستنمی دلم اما کشیدم؛می

 .بشه شوابسته که کرد نرم قدراین رو سنگ جنس از دختر
 .اجازه با -
 تو. بود صاف دلش مثل صورتش چقدر. داخل اومد فریماه که رفتم کنار بودم، گذاشته هم روی که دری جلوی از

 .خندیدمی دل ته از که وقتی زدمی موج زندگیش از رضایت رفتارش، تو و بود امید از پر هاشچشم
 .ترعمیق لبخندش و بشه ترخوشحال شد باعث که زدم بهش لبخندی دوباره ناخودآگاه

 نیستم؟ مزاحمت - 
 حرفیه؟ چه این -

 درش و دیواری کمد سمت میره و میـاندازه بهم نگاهی دوباره سمتم؛ گردهبرمی و دارهبرمی قدم اتاق داخل به آروم
 .کنهمی باز ممکن حد آخرین تا رو
 .سایه اینجا بیا -
 عطر که ایستممی نزدیکش. بده نشونم خوادمی چی ببینم تا کنممی تند قدم همین خاطربه متعجبم؛ کارش از

 صورتش و لباسش تو وسواس و تمیزی این داد؛می عطر بوی هم باید زن این که واقعا. میشه پر دماغم تو خوشش
 .داره توجه چیزهمه به چقدر که دادمی نشون

 بینی؟می رو هالباس این -
 رو سفیدی لباس ست، هایکفش و کیف تا چند تا نو هایشال و مانتوها از. اندازممی آویز هایلباس به نگاهی
 تونیک همون. کردم عوضش عقدم لباس با عقدمون شب که سفیدیه لباس همون فهمممی تازه کشه؛می بیرون
 .نشست دلم به که شیک اما ساده، و سفید

 نداره؛ رو خرید یحوصله سایه گفتمی عقدتون از قبل. تو برای خریده هیراد رو هالباس این یهمه و لباس این -
 .خریدیم رو هااین وسواس با و رفتیم هم با
 .نشست اون روی و رفت تخت طرف به و کشید صدایی پر نفس نیومد؛ در صدایی من از

 .ترهسخت برام هرکاری از این و کنم دادنتوضیح به شروع باید کردم،می فکر که چیزی اون از زودتر
 تا باشم امیدوار داشتم دوست خودم وقتی کردممی ناامیدش باید چطور. کنارش رفتم و گذاشتم هم روی رو کمد در
 و من ناقص و نیمه شوهری و زن پایان توضیح توضیح؛ شروع یعنی زد؛ که حرفی باشه؟ داشته وجود برگشتی راه

 .بکنم رو زندگیم یانگیزه گور خودم هایدست با یعنی گفتن؛دروغ و کندنجون یعنی هیراد؛
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 چیزی کسی به. نمیدن رو داغونم و درب قلب این گاهبی و گاه دردهای جواب قلبم هایقرص که روزیه چند -
 .کرده پر رو ظرفیتمون که داریم دردی یه مونهمه چون نمیگم؛

 .دارین قلبی مشکل شما دونستمنمی من -
 یا شد من خبریبی متوجه بود، چی معنیش دونمنمی. گذاشت هم روی رو هاشچشم و کشید زانوم روی رو دستش
 .بده ادامه تا بشم ساکت خواست

 به عاقبت تا خواست دلم ولی بدم؛ انجام رو کار این بود قرار شما عقد از قبل یعنی کنم؛ عمل رو قلبم دریچه باید -
 داشت؛ دووم ساعت چند فقط هیراد طرف از من راحت خیال ولی جراحی؛ تیغ زیر برم بعد ببینم، رو امبچه خیری

. ستکالفه هیراد فهمیدم برسونین، رو مادرت تا رفتین وقتی. بودین ما یخونه تو عقد از بعد که ساعتی چند فقط
 .شکرآبه بینتون که فهمیدم برد، اینجا از رو وسایلت و لباس و برگشت که هم وقتی

 .شد همزمان خوردندمی سر صورتش روی که هاییاشک با هاشحرف یادامه و نشست لبش رو پوزخندی
 وقتی. کشیدم دردی چه که نفهمید گفت، رو واقعیت آناهیتا که دیروز اما نیست؛ هم جور اخالقتون کردممی فکر -

 .کارش برای فقط بشی زنش تا نشسته پات به ماه سه داده؛ بازیت پسرم فهمیدم
 روی بشینه فریماه دست تا بشکنه کرده، گیر گلوم تو همیشه که بغضی و بشه تازه دلم داغ که بود من نوبت حاال
 .کنه آرومم بتونه شاید تا بشه پایین و باال آروم و ـرم*کمـ

 هاییلحظه اون تموم یاد. داد بازی هم خودش یخانواده هیراد دختر؛ تنهایی افتاده راه که بازی این تو نکن فکر -
 زجر رو آدم همیشه که سکوتش از میشم؛ دیوونه کرده که کاری از میفتم، کردممی خرید عروسم برای ذوق با که

 .میده
  

 
 پناه بهش که بودم کسبی و تنها قدراین که من گفتم؟می باید چی من نالید،می بود گذاشته که وقتی از فریماه
 .نبود بیش سرابی فقط فهمیدم بعدش و آوردم

 داری؟ دوسش -
 صورتش اجزای تو باره اولین برای انگار موندم؛ خیره صورتش تو برگشتم شوکه که خوردم جا طوری سؤالش از

 .نبود هیراد به شباهتبی بودند، ریز هایچروک و چین حصار تو حاال که سبزش هایچشم. شدم خیره
 .بشنوم خودت زبون از خوادمی دلم. دارم یقین جورایی یه نیستم؛ خبربی داشتنتدوست از -
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 عشق هم شاید طرفه،یک عشق بود؛ رفته لو چی همه اما بودم؛ نکرده شروع هنوز من. شدم هول افتاد که اتفاقی از
 حاال بود، نشده متوقف حرکت از ولی بود؛ خورده بستبن به اما شد؛می تبدیل دلبستگی به داشت که وابستگی نه،
 :بکشونم ایدیگه سمت به رو فریماه ذهن و فکر بتونم شاید تا زدم رو حرفی. بود هویدا هم
 .نمونده ایدیگه راه طالق جز کنیم؛ زندگی هم با تونیمنمی اون و من -

 حرف بیشتری تسلط با تا آوردممی مبسته هایچشم روی که فشاری از شد باعث نشست، مشونه روی که دستی
 هر که بود ایشمرده کلمات خاطربه شاید که زده لبخندی دیدم و آوردم باال رو سرم دوباره. کنم کم بزنم،

 .شده نوشته قبل از فهمیدمی ایشنونده
 نگاه ولی تره؛سخت برام هرچیزی از که بزنم رو حرفی تونستم ناتوانیم تمام با چون کشیدم؛ آسودگی روی از نفسی
 بگه، چیزی اینکه از قبل و انداختم پایین رو سرم. کردمی ناراحتم داشت، بهم ترحم شاید و ناباوری رنگ که فریماه
 :داشتم ترس زندگی هایقسمت بعضی از چون انداختم؛ پایین رو سرم. کردم شروع خودم

 هایاذیت و آزار خاطربه نه جمشید، ناپدریم، هایبدخلقی خاطربه نه کردم؛ فرار مونخونه از بود سالم هیجده -
 و بود من مال که باارزشی چیز خاطربه فقط کرد؛می اذیتم همیشه که خفگی حس خاطربه فقط نه،. جمشید

 کی واقعیم پدر که گفت برام وقتی. نیما مادر مهری، خاله نفر، یک جز بود نداده بهم رو فهمیدنش حق کسهیچ
 دل روی بمونه داغم و بمیرم تا خیابون به زدم. بکشم نفس خواستمی دلم نیستم، جمشید خون از من و بوده

 عنوان به هم کرد؛ قبول رو من شهریار. برد معماری و طراحی شرکت یه به رو من و نذاشت نیما ولی مامان؛
 تفاوتبی و بود خودم کار توی سرم بود ماه چند و سال یک. کنه زندگی شخونه تو که اضافی آدم یک هم منشی،

 صدای و شد باز شرکت تو هیراد، پسرتون امیر، پای اینکه تا کردممی کار فقط متحرک یمرده یک مثل زندگی، به
 مثل. بشه نزدیک بهم کرد سعی اینکه تا کردمی شوخی همه با. شد پخش سوم طبقه تو بار اولین برای خنده
 ...تموم ماه سه و داره دوستم گفت بهم که شبی تا کردممی برخورد باهاش کارمندها یهمه

 .متنفربود من از که کردممی گریه آدمی دادن دست از برای بود احمقانه پرشد؛ اتاق تو مگریه صدای
 :کنه درکم فریماه شاید تا دادم ادامه زدنمحرف به سختی تمام با
 یه بود؛ حقش من از بهتر چون... چون زدم؛می پسش من. کنیم قبول رو همدیگه تا دادیم فرصت هم به ماه سه -

 بهش حسم از وقتهیچ. کرد باز جا دلم توی تا نکشید پس پا ایلحظه حتی. دارخانواده و نسب و اصل با دختر
 تازه میاد، بدش کرده شب رو روزش شهریار دستگاه و دم تو که فراری دختر از گفت بهم که روزی ولی نگفتم؛
 .ترهسخت دردی هر از نبودنش فهمیدم
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 !جان سایه -
 که من. نیست مهم کرد،می قضاوتم چطور که این. کشیدم خیسم صورت روی رو هامدست و گرفتم باال رو سرم
 دلم ولی شد؛می هااون جزء هم فریماه اگه افتادنمی خاصی اتفاق. افتادم که هم همه چشم از ام؛بدی آدم
 .بشه راضی من از نفر یک شده، که هم بار یک برای خواستمی
 .بود کرده رو مامان هوای دلم شدم؛ خیره روبروم در به
 .شده تنگ مامانم برای دلم میرم؛ توناجازه با -

 آخرین و فریماه سمت برگشتم و کشیدم جلوتر رو سرم روی ایسورمه شال. کردم نگاه رو خودم آینه تو و شدم بلند
 :گفتم بهش رو جمله

 .هیراد حتی...حتی تون،همه. کنین حالل دیدین خوبی و بدی -
 فکر من یدرباره دیگه جور یک حاال که کردممی فکر. کنم نگاه بهش نداشتم جرئت حتی نشدم؛ جوابش منتظر

 .شده عوض نگاهش طرز حتی یا کنهمی
 .شنیدم رو نباید که حرفی که بودم نذاشته دستگیره روی رو دستم

 از ترس شدن،قضاوت از ترس نداری؛ رو بهم کردننگاه جرئت حتی که االن همین مثل سایه؛ ترسویی یه تو -
 .دیگران نظر و فکر

 جوابی ولی کنه؟ سرزنش رو من بقیه مثل تا بود اون نوبت حاال یعنی ایستادم؛ روبروش درست و سمتش برگشتم
 :کرد متعجب هم رو خودم حتی دادم، سریع که
 .آوردم دووم سنم از بیشتر که بینینمی کنین، نگاه اگه. نبودم وقتهیچ نیستم؛ ترسو یه من -
 بکنی؟ رو تالشت و بمونی حقته که زندگی یه داشتن برای خوادنمی دلت کنی؟می فرار چرا پس -
 !نه -
 :خورد جا حرفم از
 من شناسم،می که هاییآدم یهمه. نداره وجود کنه، قبول شرایطم با رو من که کسی. نداره وجود زندگی چون -
 .زدن پسم بودم توش ناخواسته که شرایطی و داشتم که زندگی خاطربه رو

 :بقبولونه بهم رو حرفش بتونه تا زد حرف سریع و روبروم اومد
 چه هااون از. بوده هاشوندیده روی از کردن، قضاوتت هم اگر. بشناسنت هااون تا نکردی تالش خودت چون -

 .هاشونحرف رو میشه تأییدی مهرِ کشی،می پس پا داری که هم حاال داری؟ انتظاری
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 .پایین بریم بیا باشه؟ نهار، از بعد. بزنیم حرف زندگیتون یدرباره بیشتر خوادمی دلم پایین؛ بریم -
 زندگی بفهمونم بهش نتونستم چرا. گذاشت واج و هاج رو من و بست رو در و رفت بشه، حرفم منتظر اینکه بدون
 که بزنی آتیش و آب به رو خودت شواسه داره رو این ارزش چیزی بجنگم؟ داشتنش برای من که نداره وجود

 یک تو رو ما روز یک نتونست حتی که ایـطه رابـ ماه سه بجنگم؟ چی برای باشی؛ داشته برگشتنش که امیدی
 روی رو دستم و رفتم بیرون ایستاده، پایین یطبقه بود مشخص که آناهیتا صدای با داره؟ نگه خوش و خوب خونه
 .کردم گره ایقهوه چوبی هاینرده

 .کنه پهن رو سفره خوادمی مامان سایه؟ کجایی -
 فکر و غصه و درد همه این خواستمی دلم چقدر. رفت آشپزخونه سمت به ،«بیا زودتر» گفتن با. دادم تکون سری

 با و شدند جمع دورش خانواده یک که نشستممی ایسرسفره تا نداشتم رو دیگه زهرمار و کوفت هزار و خیال و
 .شده آرزو برام دستی دم چیز همچین که حیف ولی کرده؛ درست فریماه که خوردممی غذاهایی از ـذت*لـ

*** 
 مشخص رفتارم توی که تردیدی ولی چی؛ منتظر دونمنمی. بودیم منتظر دست به قاشق هیراد و من غذا میز سر
 برای فریما که قدمی اولین شاید یا پیشنهاد با مخصوصا. کنیم شروع رو غذاخوردن که شدمی این از مانع بود،

 و سکوت و هیراد ندادنجواب از اما بودم؛ معذب. بخوریم غذا بشقاب یک تو اینکه گذاشت؛ پیش ما شدن ترنزدیک
 غذا از پر بشقاب توی هدفبی رو قاشق و کرد نگاهم چشمی زیر. بودم خوشحال مادرش برابر در شدنشتسلیم
 کنار هم با خودمون ما که بودند منتظر انگار زدند؛نمی حرفی کدومهیچ امیر پدر نه و آناهیتا نه فریماه، نه. داد تکون
 وقت االن اما کردم؛ تعجب کردم پیدا غذاها دیدن با که اشتهایی از. بچشم غذا از که رفتمی ضعف دلم. بیایم

 رو قاشق اولین. کنم پیدا نسبی آرامشی بتونم شده هم دقیقه چند برای شاید. بود غذاخوردن وقت نبود، فکرکردن
 این به و کنم لجبازی خودش مثل داشت انتظار نکنه. شدم آب خجالت از هیراد نگاه زیر بردم، دهنم توی که

 هایچشم تو نگاهم که بردم سمتی به رو سرم بدم، نشون توجهبی رو خودم اینکه برای بزنم؟ زل رنگارنگ بشقاب
 .کرد باز و بست ایلحظه چند رضایت روی از رو هاشچشم که خورد گره فریماه خندون هایلب و شاد

 حوصله با که رو غذایی یمزه هاسال از بعد تازه. خوردم راحتی خیال با رو بعدی قاشق و گرفتم ایتازه انرژی
 خوش طعم چشیدن برای راهی شروع من برای هم شاید بود؛ خوبی پیشرفت من برای این و کردم حس جویدم
 !شاید البته بود؛ زندگی

 رو میز آناهیتا همراه. خورد غذا قاشق چند میلش برخالف هیراد. کردم تموم رو غذا اما بودم؛ خیالم و فکر در غرق
 مشغول رو خودم آشپزخونه تو هیراد، خشم و نفرت از پر هاینگاه از فرار برای خودم اصرار با من و کردیم جمع
 .کردم شستن ظرف
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 به نفسش گرمای که بود ایستاده نزدیکم قدراین. شنیدممی رو عصبانیتش روی از هاینفس صدای کنارم؛ اومد
 که لیوانی کشیدنآب از دست ولی نداشتم؛ رو بهش کردننگاه جرئت که بودم ترسیده قدراین. خوردمی صورتم

 .داشتمبرنمی بود، هاظرف یموندهته
 .طالق برای محضر میریم ظهر از بعد کن، تکرار رو گفتم که هاییحرف بری؛ باید دیگه دقیقه چند تا -

 :داشتم الزمش خیلی بعد به این از که بود چیزی کردم، پیدا زدنحرف تو که جرئتی
 .مربوطه خودم به برم، کی اینکه زد؛ حرف جوریاین مهمون یک با نیست خوب -
 !موندی زیادی هم االنش تا -
 دیدن از. نشست دلم توی بزرگی درد لحظه یک که صورتش تو برگشتم حرص با گرفت؛ حرصم حاضرجوابیش از

 براش که نیست امیر که این داشت؛ فرق من مشکی چشم و مومشکی امیر با پسر این شدم؟ ناراحت چرا قیافه این
 که نکشید ایثانیه به. کردم بغض داد،می آزارم طلبکارش صدای و بود ایستاده کنار که ایغریبه حضور از. بجنگم
 .شدند دلتنگی روی از هاییاشک از پر هامچشم

 منتظر هاینگاه و رفتم هاپله سمت به زیادی سرعت با داد، دست بهم کردنشنگاه از که ترسی از بهش، توجهبی
 .گذاشتم جواببی رو هیراد یخانواده

 .گرفتم هامدست توی رو کیفم و بستم رو لباسم هایدکمه اومدم،می پایین که حینی در
 بدی حس ینشونه نبود، عصبانیتم ینشونه ریختم، در بستن تو که حرصی و بودم توجهبی سرم پشت صدای به

 .گرفت جا دلم روی غریبه نگاه همون از که بود
 داد. بگو چیزی یک خدایا، بگردم؟ دنبالش کجا که کردم زمزمه لب زیر. رفتممی راه تند هایقدم با و کردممی گریه
 کجاست؟ من امیر نیست؟ دیگه که بگردم کسی دنبال کجا زدم؛ هوار زدم؛
 نگاهم دیوونه یه چشم به که هاییآدم نگاه و بودم توش که آشنایی نا پارک اما بودم؛ شده دور چقدر دونمنمی
 فریادها همون. زدم کنار بودند ریخته بیرون که رو مشکی موهای و نشستم نیمکتی روی. دادمی آزارم کردند،می

 .بشم خیره روبروم به شده،مسخ آدم یه عین و بره تحلیل انرژیم که بودند کافی
 کنی؟می چیکار اینجا - 
 مردی از حاال خوند،می گوشم تو داشتندوست از روز یه که رو صدایی سمتش؛ برگشتم شنیدم، که صدایی با

 .کردمی بهم رو هانگاه ترینپرکینه و هاحرف بدترین که شنیدممی
 جونم؟ از خوایمی چی -
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 لبم روی پوزخندی کارش از. آورد باال تسلیم معنی به رو هاشدست که بود بس ترسیدنش برای شد، بلند که صدام
 .شده طرف زنجیری روانی یه با انگار نشست؛

 بزنیم؟ حرف هم با -
 .بده جواب رو سؤالم یه فقط! نه -
 .بپرس خواستی چی هر بشینم، کنارت بذار خب، -
 !نه -

 :دادم نشون واکنش و ترسیدم که بودم من دفعهاین
 .وایستا جاهمون -
 .کننمی نگاهمون دارن مردم زودتر، فقط بپرس؛ باشه، -

 .بود آبروش فکر به نبود، من فکر به هم االن همین پس
 آریامنش؟ سرگرد آبروتی فکر -

 سؤالم برای. ایستادم روبروش و شدم بلند. رسهمی پایان به داره صبرش انقضای کردم یقین و کشید نفسی کالفه
 یک با کنم، زندگی ماه سه همون مثل خوادمی دلم من رو، حقیقت رو، راستش گفت؛می باید. داشتم الزم شهامت

 .داره دوستت دلیلبی که آدمی به شدنوابسته و زدنجوونه حس خوب؛ حس
 رو سؤالم و کنم نگاه هاشچشم توی که این نبود؛ مهم این اما کردم؛ ضعف احساس بود، هاششونه تا قدم اینکه از

 .بود مهم بپرسم
 یلحظه از برام لحظه هر. نبود صورتش توی کنجکاوی ایذره حتی. نترسیدم بود، ابروهاش بین هنوز که اخمی از

 .بود ترغریبه قبل
 کجاست؟ من امیر -

 رو سؤالی همچین انتظار و بگه که نداره جوابی که دادمی نشون چرخیدند،می چشمش توی که طوسی هایمردمک
 .نداشته

. شدممی کشیده دنبالش کوچولو بچه یک عین داشتم بعدش داشت؛ دووم ثانیه چند فقط حیرتش هم شاید و شک
 من بودم؛ داده لو رو خودم من. اون به برسه چه کردم، تعجب هم خودم پرسیدم که سؤالی از. اومد بند زبونم

 چی من نیست مهم که سنگ دل با مردی برای کنم؛ پنهون نتونستم رو ضعفم زدم؛ جار امیر به رو خودم وابستگی
 قبول باید من. نیستم ناراضی داد، نشون همه به رو خودش و نیاورد دووم زیاد دلم تو که رازی از. کنم چیکار و بگم
 و شناسندمی رو من که محدودی آدم چندتا و مامان پیش دادم؛ نشون ضعف همه پیش این، از ترقبل خیلی که کنم
 .بودند نزدیک بهم
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. فکرشه تو چی ببینم تا ایستادم منتظرش. کرد باز رو دستش یگره پیشخوان، نزدیک و کافه یک داخل برد رو من
 خندیدم؛ خودم فکرهای به. کنه باور رو داشتنم دوست شاید تا ببینه رو ضعفم خواستممی کنم؛ گریه خواستمی دلم

 ضعیف کنممی فکر حاال که بودم قوی مگه بودم؟ شده ضعیف. نداشتم خبر و بودم شده بدبخت و ضعیف چقدر
 که ترسیدممی وسیع و عمیق قدراین. ترسیدممی نفر یک از و داشتم ترس شناختم، رو خودم وقتی از من شدم؟
 .نداشتم رو چیزی به فکرکردن فرصت حتی

 شد منتظرم و کشید عقب رو صندلی کرد؛ هدایتم گرد و کوچیک ایقهوه میز سمت به و نشست بازوم روی دستش
 کرد؛می فکری همچین که بود معلوم کنم؟ فرار داشت انتظار نکنه کرد؟می رفتار محتاطانه قدراین چرا. بشینم تا

 رو حرفش راحت تا کردمی باز رو گلوش راه انگار کشید؛ نفسی! داشتم طوالیی ید جازدن و فرار توی دیگه من
 آورد؛ زبون به داشت ذهنش تو که رو سؤالی و کرد نگاه هامچشم به و گذاشت میز روی رو هاشدست. بزنه

 سایه؟ داری دوست رو من -
 !نه -

 جورهایی یک زدم که رو گندی کردم سعی و شدم پشیمون خودم کار از. بود من گفتن نه با همزمان کشیدنشعقب
 :کنم جورش و جمع

 .داشتم عالقه امیر به من -
 .کردمی رفتار من فکر جهت خالف همیشه اما منم؛ امیر بگه داشتم انتظار

 نداری؟ االن یعنی داشتی؟ عالقه -
 !دارم -
 کردی؟ استفاده گذشته فعل از چرا پس -
 !منی معلم هم تو فارسیه؛ زبان کالس اینجا دونستمنمی ببخشید، -

 بود عجیبی و تازه حس یه نشست،می گلوم تو امیر اسم گفتن از که بغضی. انداخت پایین رو سرش و زد پوزخندی
 و خاطرات باهاش که بچگی دوران دوست یک یا قدیمی یخاطره یک یادآوری حس بود؛ اومده وجود به تازه که

 تکرارنشدنش به که بخشیآرامش و خوب حس یک یا ندیدیش؛ هاستسال که کردی تجربه رو خوبی اتفاقات
 .خوریمی رو حسرتش و داری ایمان

 
 
 بیرون؟ بیای فکرهات از و کنی نگاه من به فقط دقیقه چند میشه -
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 به جمع حواس با که کنه باور تا دادم تکیه چوبی صندلی به. خوردم جا کنم،می فکر دارم بود شده متوجه اینکه از
 .میدم گوش هاشحرف

 .کنیمی فکر چیزهایی چه به نه، آها، کنی؛می فکر چی به نگفتی وقتهیچ -
. کرد نگاهم لبش روی کوچیک لبخند یه با. زدم لبخندی بودم، گفته بهش پیش هامدت که حرفم آوردن یاد به از

 با که رو مچونه و گرفت قرار مچونه زیر که دستش گرفتم؛ ازش رو نگاهم. کشیدم خجالت نگاهش از چرا دونمنمی
 توی نفرت تمام با که انداخت مامانم یخونه توی هیراد یاد دوباره رو من چرخوند، خودش سمت به خشونت

 .متنفره ازم که کرد تفهیم بهم شد،می ادا هم سر پشت که هاشحرف
 :گفت و برداشت آروم رو دستش

 !باشه جمع حواست شد قرار -
 .ببینم رو مامانم برم خواممی بزنی؟ رو حرفت زودتر میشه -

 بود داده سفارش که ایقهوه و کیک. فهمیدم نشست صورتش روی آنی به که هاییاخم از نداشت؛ رو حرفم انتظار
 ازش چشم خودش مثل دیدم، رو سرش حرکت تا. شد خیره قهوه فنجون به و انداخت پایین رو سرش. آوردند رو

 :گفت آروم خیلی. کردم نگاه دیگه جای یک به و برداشتم
 .بیا قهوه خوردن از بعد منتظرم؛ بیرون -
 یچهره این به هنوز ببینم؛ رو عصبانیش یقیافه خواستنمی دلم نکردم؛ بلند رو سرم بره، که وقتی تا. رفت و

 .بودم نکرده عادت درهم
 
 

 به و ایستادم ،«کجا؟»:گفت که صداش با که گرفتم بود، ایستاده که جهتی خالف رو راهم و گفتم آرومی خداحافظ
 :پرسید طلبکاری یقیافه با و اومد سمتم به. برگشتم سمتش

 میری؟ پایین انداختی رو سرت کجا -
 .مامان یخونه میرم که گفتم -
 !شنیدم -

 ور اون و ور این به رو سرش ایکالفه حالت با کنه؛ کنترل رو عصبانیتش تا گذاشت هم روی رو هاشچشم
 .چرخوند

 !کنمنمی فرار نباش؛ نگران چیه؟ مشکلت -
 :گفت بهم متلک چاشنی با همراه رو حرفش و زد صداداری پوزخند
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 نبود؟ نگران میشه مگه -
 .مادرم یخونه میرم گفتم -

 :توپید بهم طلبکاری حالت با و توقف ایثانیه بدون
 یخونه از هم تو کرد؛ رهات هاپلیس ترس از بیمارستان تو هم بعدش و خونه یه تو رفتین نیما با پیش یدفعه -

 .کردی فرار مادرت
 .نبود اومدم هوش به توش که درمانگاهی توی کسی چون کردم؛ تعجب دونست،می رو چیزهمه اینکه از
 باهام آدم یک مثل که کسیه تنها نیما بفهم؛ رو حقیقت تا شم همراه باهاش شدم مجبور من نکردم؛ فرار من -

 .بوده منتظرم کوچه سر نیما نبود؛ شدهتعیین پیش از ما مالقات ضمن، در. کنهمی رفتار
 بودم درمونده بار اولین برای انداختم؛ پایین رو سرم. نکرده باور رو هامحرف یعنی این ندیدم؛ اشچهره تو تغییری

 .مغرور هم شاید و خودراضی از آدم این به بدم؛ بهش جوابی چه که
 خب؟ -
 چیه؟ -
 .برم خواممی -

 :گفت و داد آرومی ماساژ دستش با رو پیشونیش
 .برمتمی خودم -
 .خبرهبی ازش هم روحم حتی که باشم کارهایی به متهم خوامنمی من کنم؛نمی فرار که گفتم -
 گروی پدرم یخونه سند خوامنمی چون بیا؛ من با هم االن. میده تشخیص قاضی رو نه یا میگی راست اینکه -

 .باشه فراری آدم یک
 پدرت؟ یخونه سند -
 بیرون؟ اومدی جوریچه کردی فکر پس آره، -

 دنبال و گرفت رو دستم دوباره. رسوند خودش حد آخرین به رو عصبانیتم که نشست لبش روی ایمسخره پوزخند
 .کشوند خودش

 و کردم جرئت که بود مخم رو بدجوری سؤال یه. دیدم پارک ورودی دم رو ماشینش رفتیم، راه که کمییه
 .پرسیدمش

 گذاشتی؟ سند چرا -
 :گفت باشه داشته رو سؤالم انتظار که انگار درنگ، ایثانیه بدون

 .نبود خودم خواست به -
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 :گفتم ایمسخره لحن با خوردم،می دلم تو که حرصی با
 .بوده نامزدتون خواست حتماً -
 .زدی حدس درست -
 و گرفت لجم انداخت،نمی بهم نگاهینیم حتی و رفتمی رو راهش خونسرد اون و خوردممی حرص قدراین اینکه از
 انداختم بهش خشمی و نفرت از پر نگاه. برگشت طرفم به سریع کارم، با. کردم جدا دستش از رو دستم مچ حرص با
 در و ماشین عقب سمت رفتم شد؛ سوار و زد رو دزدگیر. ایستادم اون کنار و ماشین سمت رفتم حرفی هیچ بدون و

 دلیلش شاید. دونستمنمی رو دلیلش که بود لبش روی پوزخندی کرد؛ نگاهم آینه تو از. نشستم و کردم باز رو
. بوده الزم کارش برای که ایاندازه شناسه؟می رو من چقدر اون آخه. طورههمین حتماً باشه؛ من یبچگانه کارهای

 مختلف هایمهمونی تو که من مزاجم؛ دمدمی و ایحرفه دختر یک من که کنهمی رو فکر همین حتماً دلش توی
 شدم مجبور که سالی و سن کم دختر من، بودم؟ مجبور من که دونهمی اون اما اومدم؛ وعشوه ـصیدم*رقـ نیما با

 برای اصالً. دونستمی هم شاید دونست؛نمی اون نه، دربیارم؛ رو نیما یـوقه*معشـ ادای میلم برخالف و بدم باج
 با و بشه خالص من دست از زودتر هرچه داره دوست که دوششم رو اضافی بار یه من داشت؟ اهمیتی چه اون

 که رو مسیری تمام. گفتمی بهم چیزی وگرنه نداشت؛ خبر هیراد و نادیا قضیه از فریماه. کنه ازدواج نادیا، نامزدش،
 آرزوی در کردمنمی رو فکرش وقتهیچ که خوشی یگذشته به کردم؛ فکر هیراد به رسید،می مامان یخونه به

 .بسوزم تکرارش
  

 
 .کرد نگاهم جلو یآینه تو از اخم با و داشت نگه مامان یخونه دم رو ماشین

 .نده لفتش زیاد -
 :داد ادامه که کردم نگاه بهش

 .ندادیم انجامش که مونده مهمی کار -
 کاری؟ چه -
 .طالق -
 .بریزم اشک آروم شد باعث که تلخ قدراین بود؛ تلخ که کردم جاییبی یخنده و بستم رو ماشین در
 .گیرمنمی طالق من -

 :گفت و کرد نگاه بیرون به. نبود نگاهش تو حالتی هیچ هم باز کردم؛ نگاه بهش آینه تو از خودش مثل
 کنه؟می راضیت چی -
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 :گفت شدمی که بود چیزی بهترین هم شاید و بدترین نظرم به دادم، که جوابی
 .بمونیم شوهر و زن دیگه ماه سه فقط ماه، سه -

 :گفت درموندگی و استیصال با و آروم. گذاشت اون روی رو سرش و کوبید فرمون روی رو هاشدست
 .ماه چند اون به لعنت لعنتی؛ بشه تموم بذار -

 برای هم شاید کردنش،آروم برای. زدمی پا و دست هامونخاطره تو هم اون پس بود؛ نکرده فراموش هم اون پس
 :گفتم کردنشراضی

 .نبینی هم رو امسایه حتی که بیرون میرم زندگیت از جوری کن؛ تحملم ماه سه فقط -
 لبخند با سعید و شد باز در. بود مونده حالت همون توی که کردم نگاه بهش دودلی با. زدم رو در زنگ و شدم پیاده
 :گفت زدمی موج هم صداش توی حتی که خوشی و هول با و کرد نگاه بهم

 .اومدی خوش آبجی، سالم -
 بهم بهت با و کرد تغییر حالتش آنی به حالم دیدن با بود، رفته ترعقب که سعید. کردم تکیه بهش و بستم رو در

 ایـوسه*بـ و شدم نزدیکش و کشیدم خیسم صورت روی دستی و کردم جور و جمع رو خودم زود. کرد نگاه
 :گفتم لبم رو بزرگی لبخند و ساختگی حالت با. زدم مشکیش موهای روی خواهرانه

 ست؟خونه مامان -
 .رفتیم خونه سمت به هم با گرفتم رو دستش. داد مثبت جواب سرش با که

 مبل روی گرفتهگچ پای یه با مامان دیدم که کردم رد رو کوچیک پیچ. شدم خونه وارد و گرفتم پیشی سعید از 
 فرق گریه این. کردم گریه و گرفتمش ـوشم*آغـ تو و شدم نزدیک بهش سرعت با که بشه بلند خواست. نشسته
 و طوالنی نسبتا دوری یک از بعد رسیدن برای گریه این نبود؛ غم بار یه داشتن و تنهایی و کسیبی روی از داشت؛

 .بود دنیا جای هر از تربخشآرامش که چند هر شدم؛ جدا ـوشش*آغـ از. بود خوشحالی روی از هم شاید
 شده؟ چی پات -
 .جان مامان نیست چیزی -
 اومده؟ سرت بالیی چه شکسته؛ پات نگفتن بهم -
 و بود شکسته هامدنده از دوتا. کردم تصادف آزادیت، برای سند دنبال برم شد قرار که روزی همون کردم؛ تصادف -

 و سیر مثل دلم. افتاده برات اتفاقی چه گفت بهم و بیمارستان اومد شد بلند شوهرت، به زدم زنگ وقتی. پام این
 توی که زدم سر بهت اومدم بار یه. خودش یخونه بـرده رو تو گفت و زد زنگ هیراد آقا اینکه تا جوشیدمی سرکه
 .بودی بیداری و خواب
 :داد ادامه و برد باال رو هاشدست و برگردوند رو روش
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 میاین و خوبه حالت گفت و زد زنگ صبح اینکه تا بود گرفته برات وقتتمام پرستار یه مادر، بده خیرش خدا -
 نیومده؟ باهات شوهرت. اینجا
 .نکردم مامان هایسؤال این برای فکری که فرستادم لعنت خودم به هزاربار دلم تو. انداختم پایین رو سرم

 دیگه شاید اینکه از دلم تو. نداشتم هیراد از خبری هیچ و گذشتمی مامان یخونه به اومدنم از روزی سه دو
 بود خوب چقدر. پرسیدنمی چیزی بدم، بهش ندارم جوابی فهمید که وقتی از دیگه هم مامان. بود آشوب نبینمش

 .نیست زدنحرف وقت که کردمی درکم که
 سعید کردممی فکر. زدم رو آیفون یدکمه کیه، بپرسم اینکه بدون و شدم بلند میام، االن گفتن با. زدند رو در زنگ
 بزرگی نسبتا گل و تو اومد خشکش و سرد ی قیافه با هیراد و شد باز در اما ست؛کوچه تو معمول طبق که باشه
 احوالپرسی مامان با که خوشحالش و بلند صدای و مامان سمت رفت. گذاشت پذیرایی وسط ایشیشه میز روی
 :پیچید خونه تو کرد،می
 بهترین؟ جون، مادر سالم -
 .دردسرم شما واسه شهمه ببخشین؛ خدا رو تو شکر، رو خدا پسرم، سالم -
 حرفیه؟ چه این -

 کلماتش یدایره انگار که زدمی حرف جوری یک داشتم، انتظار که طورهمون. دادمی جواب کوتاه و خالصه خیلی
 .بگه چی دونهنمی که وسیعه قدراین یا کوچیک خیلی
 .کرد متعجب رو هردومون مامان صدای که بودیم هم چشم تو چشم

 چقدر دونینمی. کنی بدخلقی هیراد با اگه نمیشم راضی ازت سایه. شد راحت هم سایه بابت از خیالم شکر رو خدا -
 پسر چه نکنه؛ درد مادرت یپنجه و دست. بیرون بکشه پرونده از رو پات زودتر تا بود کارت پیگیر و داشته رو هوات

 .کرده تربیت باشخصیتی و آقا
 
 

 یخیره. برگردوند مامان سمت به رو روش و رفت بهم ایغرهچشم نموند؛ دور هیراد دید از که زدم پوزخندی
 لبی زیر چشم. بیارم چایی برم که گفت بهم خفیفی تشر با مامان که بودم هاشونحرف و آدم دوتا این صمیمیت

 یدوباره دیدن از که رو نفسی. زدم آشپزخونه دیوار قدیمی هایکاشی به رو امتکیه و آشپزخونه سمت رفتم و گفتم
 و نشستم کوچیک یدونفره میز روی و کردم روشن رو سازچای و دادم بیرون بود، شده حبس مـینه*سـ تو هیراد
 برای و محضر به بردنم برای هیراد که بزنم گول رو خودم خواستمی دلم چقدر. گرفتم هامدست توی رو سرم
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 با و کردم مشت رو دستم! زنیمی گول رو خودت داری فقط که گفتمی بهم لعنتی حس یه اما نیومده؛ جدایی
 .شدم خالص امآزاردهنده افکار از بلندی صدای

 چته؟ -
 :گفت و انداخت نگاهی مبرهنه هایشونه به و اومد ترنزدیک و کرد اخمی دیدنم با. پریدم جام از صداش، با
 پوشیدی؟ چیه این -

 بود؟ عجیب براش لباسم چی برای اما کردم؛ تنم سفید تاپ یه که افتاد یادم تازه
 بینی؟نمی -
 پوشی؟می لباسی همچین ناپدریت پیش -
 مهمه؟ برات -

 .من به توجهش یا اخموش یقیافه از شاید شد؛ باز خنده به هاملب چرا دونمنمی
 من اخالق با باید بشناسن، شوهرت عنوان به رو من همه قراره اگه بمونیم؟ شوهر و زن ماه سه نشد قرار مگه -

 .بیای کنار
 :گفتم اما اومد؛می زورم اینکه با
 .نیست خونه ناپدریم -

 :گفت و شد نزدیک بهم قدم یه که گرفتم خودم به مأیوسی یقیافه و شد جمع آنی به هاملب
 پشیمونی؟ تبچگونه پیشنهاد از نکنه چیه؟ -
 :گفتم و شدم خیره هاشچشم تو
 .هستم حرفم پای نه، -
 از خواستمی. بشه ناامید من از شد باعث که گفتم قاطعی نه معالقه یموندهته یا غرور یا لجبازی روی از

 .کرد من آزاردادن برای رو تالشش آخرین که بیرون بره آشپزخونه
 تو! باشی قبل مثل هنوز نمیدم قول بهت بیرون، بیای من یخونه از ماه سه بعد وقتی بدون؛ رو چیزی یک فقط -

 .مونخونه بریم تا منتظرم ماشین
 اگه که دادمی هشدار بهم داشت. کرد زهر کامم به رو تلخش حرف بدجوری بود، حرفش یموندهته که پوزخندی

 .نیست دلیل بدون کرده، قبول رو شرطم
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 هم هالحظه آخرین تو حتی که کرد بود دخترش کردن راه به سر برای زورش یموندهته که نصیحت کلی مامان
 بودم؛ فهمیده. فهمیدم که فهموندم بهش سرم هایتکون با هم من و داد ادامه و نشد خیالبی بستم،می رو در که

 و انداختم امشونه روی رو کیفم خوشحالی، روی از. شدمی حل نصیحت چندتا با هیراد و من مشکل واقعا کاش
 توی که گفت شدمی بودم؛ شاد واردیوونه نه، بودم؛ خوشحال. رفتم بیرون و انداختم سرم روی حیاط توی رو شالم

 .گنجیدمنمی خودم پوست
 دووم زیاد داره، هیراد که گندی اخالق با بگه بهم تا کردمی رو تالشش داشت خیلی مزاحمی حس دوباره چند هر

 این از بعد که خوبی زندگی برای هیراد، برای نه. زدممی رو زورم و کردممی رو تالشم تمام باید من اما نمیاری؛
 .بود حقم بدبختی و سختی همه

 و اومد ماشین عقب از نادیا صدای که داشتمبرنمی هیراد از چشم. نشستم جلو صندلی روی و بستم محکم رو در
 همون انداختم؛ بهش نگاهینیم و شدم خیزنیم عقب به شرم و خجالت با. کنه فروکش حالم و حس تمام شد باعث
 با که کنم نگاه هیراد به تا برگشتم. کنم نگاهش نتونم تا بود بس برام بودم، ندیده صورتش روی حاال تا که اخمی
 .بود بس کردنمبغض برای زد،می موج هاشچشم تو که تحقیری. کردمی نگاه بهم عصبانی یقیافه

 صدای اما نفهمه؛ نادیا که طوری ریختم،می اشک آروم آروم. افتاد راه و کرد روشن رو ماشین هیراد نادیا، صدای با
 همین. رسوند جنون به رو من ،«کوچولو دختر خواستی خودت»: کرد زمزمه خودش برای انگار که هیراد آروم

 و بودم کرده اشخفه گلوم تو بود هامدت که صدایی. بکشم هوار سرش و بگیرم آتیش تا بود بس برام حرفش
 :کردممی خالیش هیراد سر روی داشتم حاال سرم، زیر رفتم چندبار دردش سنگینی خاطربه
 لعنتی؟ خواستم رو چی خودم -
 :زد داد قبل از ترعصبانی و داشت نگه ایگوشه رو ماشین و شد شوکه دادم صدای از
 مرگته؟ چه -
 .مرگ -

 .بود واجبی و ضروری یواژه چه من برای مرگ زدم؛ قهقه خندیدم،
 نیستن؟ بس برات چرا این؟ از بیشتر کنی؟ تحقیرم تا آوردی؟ خودت با رو نادیا چرا مرگته؟ چه تو مرگمه؟ چه من -

 !پاشی؟می زخمم روی نمک داری تو که نبود کافی من برای روحی آزار همه این
 که رو من «سایه» گفتن با و گذاشت من بازوی روی رو دستش و اومد بود، کرده هول من عصبی رفتار از که نادیا

 .کرد ترعصبی بودم، تلنگر یک متتظر
 شدی؟ دارزن مرد یه یـیغه*صـ چی برای نزن؛ دست من به -
 :شد پر ماشین تو هیراد داد صدای و کرد گردعقب حرفم با
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 !ببند رو دهنت سایه -
 ایه؟ـیغه*صـ زن یه اون که اینه از غیر کنی؟می دفاع ازش چرا ببندم؟ رو دهنم چی برای -

 ازم رو روش کنه؛ نگاهم نتونه که بود صورتم تو مظلومیت قدراین. کردم نگاه هیراد سرخ صورت به سوخت؛ صورتم
. شد پیاده هم بعدش و برگشت عقب به که هیراد سریع واکنش و شد باز عقب در. کوبید فرمون روی و گرفت
 .بود من روبروی راه تنها که گرفتم رو راهی خیابون کنار از و شدم پیاده بود؛ شده سخت برام کشیدننفس

 
 
 که دارم رو مهری خاله یخونه فقط بزرگ شهر این تو شدنمی باورم بری؟ داری رو کجا کردممی تکرار خودم با

 فقط. بذارم اونجا رو پام روز چند برای حداقل تونمنمی گرفتم، سامون و سر من کنهمی فکر که مامانم دل برای
 رو حقیقت هامگوش اینکه تا بود امنی جای. بود من امن جای و شناختممی که بود ایخونه تنها شهریار یخونه

 که رسیدم شهریار یخونه بزرگ در به که بود شب. بود طوالنی خیلی مسیر یه پیاده. شد تیکه هزار قلبم و شنیدن
 و نشستم و خوردم سر. بود سختی همین به شده، زده من زندگی به که بزرگی قفل بودند؛ زده روش بزرگی قفل

. نبود خونه این توی زنده موجود یک انگار شنیدم؛نمی رو صدایی هیچ که افتادم هامتنهایی یاد. بستم رو هامچشم
 ...باشم آدم خواممی که االن اما اومدم؛می حساب به آدم اما کردم؛نمی زندگی آدم عین
 .کرد لمسشون گرمی هایدست که گذاشتم پاهام روی رو سرم

 !جان سایه -
. شدم بلند و خوردم جا دیدنش از. بدم تشخیص رو روبروم زن و صدا و بیام خودم به تا کشید طول ایثانیه چند

 :کرد زمزمه آروم و چکید چشمش یگوشه از اشکی قطره
 خوبی؟ -

 یمونده ته با. خوردم جا. کرد گریه به شروع و کرد ـغلم*بـ که سریعش حرکت از که بودم شوکه حضورش از هنوز
 .کردم جداش خودم از بود، مونده بدنم تو که زوری

 آنا؟ چته -
 !گشتیم دنبالت رو شهر یهمه کجایی؟ هست معلوم هیچ -
 راحته؛ من بابت از خیالش که مامان. باشه من نگران کسی که بود عجیب برام چون کنم؛می تکرار رو «گشتیم»

 .نیست من نگران مامانم جز کسی. امداریخونه مشغول خودم یخونه تو من خیالش به چون
 مامانم؟ چی؟ یعنی گشتیم -
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 و زد زنگ هیراد اینکه تا بیای؛ تا بودم ایستاده تونخونه در جلو ساعتی یک ولی نداره؛ خبر چیزی از مامانت نه، -
 .اینجا بیای شاید که گفت

 .برو اینجا از شد، راحت خیالت که حاال بودی؛ نگرانم که ممنون -
 :گفت و کشید رو دستم و دنبالم اومد برم؛ که گرفتم رو راهم

 !منتظرته مامانم کجا؟ -
 :گفتم و کشیدم نفسی

 .نیستم خوادمی که عروسی اون من...من اینکه به کن راضی رو مامانت آناهیتا -
 بگیره، هیراد از رو تو سراغ تا زنهمی زنگ مامان که قبل ساعت چند. شد بحثشون تو سر مامان و هیراد دونیمی -

 سر و کرده صیغه نادیا با اینکه ؛ چیزهمه گفتن به کرد شروع و اومد تنهایی ولی ما؛ یخونه میاین گفته بهش هیراد
 ...و شده بحثتون هم همین
 .شدم مقصر دوباره من دونستممی چون پریدم؛ حرفش میون

 شده تموم چیزهمه. بیام کنار خودم با خواممی برو؛ اینجا از آناهیتا. نگفته رو چیزهمه هیراد نشد؛ بحثمون نادیا سر -
 .آنا
 ببین، رو مامانم بیا بار آخرین برای ولی نیست؛ بینتون چیزی دیگه گفت. گفت رو همین هم هیراد دونم؛می -

 .برو خواستی که جا هر بعد کن، گوش رو هاشحرف
 
 
 به دارم کنم قبول که رفتممی کلنجار خودم با و دادم تکیه شیشه به رو سرم. شدم آناهیتا سفید نود ال سوار ناچار به

 .ریخت فرو آنی به پردازیمخیال و رویا نه، آرزو که قبلی ساعت چند به و بستم رو در. میرم فریماه احترام
 .داره دوستت -

 :گفت و زد لبخندی و انداخت بهم نگاهینیم. کردم نگاه رخشنیم به و پریدم جام از هاگرفتهبرق عین
 !میشی خوشحال دونستممی -
 ...بار چند حاال تا برادرت دونیمی زنی؟می گول رو من داری -
 .شدم منصرف میشم، خردتر زدنش با کردممی فکر که حرفی گفتن از

 ادا هم سر پشت نداشته، رو من آزار و اذیت قصد تا کنه قانع رو من کردمی سعی که جمالتی و آرومش صدای
 :شدمی
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 مامانم با داشت وقتی امروز. شناسممی رو برادرم هم کسی هر از بهتر توام؛ از تربزرگ من. نکن اشتباه سایه، نه -
 بعدیش حرف توی و گفتمی خوبیت از میون در یکی که هاییحرف با رو خودش داره فهمیدم خوب زد،می حرف

 .کنهمی توجیه گفت،می کردی شهریار یخونه تو که کارهایی از
 کاری؟ چه -
 !نبودن افتضاح هم خیلی نظرم به -
 !آنا -
 تو مخصوصا شهریار، یپسرخونده با ارتباطت از. نشنیدم رو شهمه شنیدم؛می سخت رو صداش اتاق تو از من -

 !هامهمونی
 که فکرهایی تا گرفت، شکل ذهنم توی که بدی و نحس فکر از. گرفتم گاز رو لبم یگوشه و گرفتم ازش رو روم

 :داد ادامه دوباره و نشد خیالبی آناهیتا. باشن کرده من یدرباره فریماه و هیراد ممکنه
 .نادرسته چیزی یک وسط این سایه؟ چیه مشکل دونیمی -
 چی؟ -
 یک هم شاید یا وابستگی جور یک یا داره عالقه بهش مقابلش طرف کنهنمی قبول کدومتونهیچ اینکه -

 تالشت هم تو. دونیمی هم خودت رو دلیلش داره، دوستت نمیاره خودش روی به هیراد! کنارش کوچولو دلبستگی
 .نداره اطمینان تازعالقه اون ولی میدی؛ انجام داشتنش برای رو
 خواستممی فقط من. چیه داری خبر ازش کنممی فکر که شرطیه برای من منطق و دلیل تمام دونیمی چرا؟ آخه -

 ولی درسته؛ جذابه همه برای که پسریه اون اینکه آناهیتا؛ دارم دوستش من. دارم نگهش رسهمی زورم که ایاندازه
 که آدمیه بهترین داد نشون هیراد، همون یا امیر که خواستممی همدم یک فقط دادم، مثبت جواب بهش وقتی من
 .برگشت ورق پلیسه، فهمیدم وقتی ولی داره؛ قبول مگذشته بدون رو من
 پسرِ؟ اون پس -
 چندوقته من که ایعالقه داشت؛ عالقه بهم شهریاره، یپسرخونده تو قول به یا م،پسرخاله نیما، منظورت اگه -

 کردممی فکر من بودم؛ مجبور چون شدم؛ همراه باهاش گفتمی که هاییمهمونی تو اگه. شدم خبردار ازش
 .شدم کار به مشغول شهریار شرکت تو هم بعدش کرد؛ معرفی شهریار به رو من اون. مدیونشم

 
 

 .کنمنمی باور بگه شدنمی روش هم شاید. گذاشتم باورنکردنش پای که شد برقرار بینمون سکوتی
 سایه؟ -
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 .کنم هول هم من شد باعث مضطربش یقیافه که برگشتم سمتش به دوباره
 .کنی عجله باید -
 چیه؟ منظورت کنم؟ عجله باید چی برای -

 به باید مواقع طوراین تو. گرفت دستش توی رو دستم. کشید رو دستی ترمز و داشت نگه سفیدرنگشون در جلوی
 .شد دقیق آناهیتا هایچشم توی نگاهم. کردم رو کار همین هم من بشی؛ خیره مقابلت طرف هایچشم

 .برسی هدفت به کنم کمکت خواممی ولی نه؛ یا کنممی درستی کار دارم دونمنمی -
 ...هیرا منظورت -
 .خودته برای شوهرت داشتننگه منظورم آره، -
 کنی؟ کمکم خوایمی چرا -
 تو فکر کردنبیرون برای فقط هیراد که داشتم شک ایذره اگه کن باور. نیست تو به کمک قصدم فقط تو؟ به -

 دوتا لجاجت خاطربه که حیفه شماست بین که پنهونی عشق اما کردم؛نمی کاری کنهمی ازدواج همکارش با داره
 !بره بین از خر کله آدم

 نبودم؟ نزدیک مگه کنه؛ نزدیک هم به رو هیراد و من تا چیدمی ایبرنامه داشت. بیرون کشیدم دستش از رو دستم
 که دادمی نشون هیراد رفتارهای و شد مونعالقه رشد از مانع من بودن کار و کسبی و گمان و شک اما بودیم؛
 .نداره وجود برگشت برای راهی
 .بود خورده جا من ناگهانی رفتار از که سمتش برگشتم بشم، پیاده و کنم باز رو در اینکه از قبل

 اما کرد؛ کاری شدمی شاید جوریاین بودیم؛ مغرور و لجباز آدم دوتا فقط ما و بود درست گیریتنتیجه کاش -
 و هدفش برای تا دربیاره خودش عقد به رو من تا کرد رو تالشش تمام که برادرت نظر از. ترهپیچیده خیلی قضیه

 چیزهمه اون. نبوده اشتباه و ـناه گـ کارش برسه شهریار دستگاه و دم یدرباره تریدقیق و بیشتر اطالعات کارش،
 یک من اون نظر از ولی دارم؛ عالقه بهش دونهمی هم خودش. بدم توضیح براش نیست الزم پس دونه،می رو

 .شدم غرق کثافت تو که مبچه دختر
 پیاده بعد ثانیه چند. ایستادم در جلوی و شدم پیاده ماشین از بگه، چیزی اینکه از قبل بود؛ شده شوکه هامحرف از

 :پرسیدم ازش سؤالی که شدمی نزدیکم داشت و شد
 کردی؟ گریه دیدی رو من وقتی چرا -
 :گفت و زد مشونه به آرومی یضربه شد، که نزدیکم نبود؛ خبری قبلش ثانیه چند شک و دلسوزی از
 !دادی خودت دست کار حتماً نیست، پیدات ساعته چند گفتیم بودیم؛ نگرانت چقدر دونینمی -

 :گفتم خنده با و انداختم شضربه جای به نگاهی
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 !شدی پسرخاله زود چقدر -
 .شدممی آشنا آناهیتا با هااین از ترقبل کاش کردم آرزو دلم توی بود؛ شده بلند مونخنده صدای

 .شدیم چهره به چهره هیراد و نادیا با و شد باز در که خندیدیم دو هر
. بوده خبربی هیراد و نادیا حضور از که فهموند بهم و انداخت باال رو هاششونه که کردم آناهیتا به دلخوری نگاه 

 اینجا رو من دیدن انتظار انگار. رفت دنبالش حرفی هیچ بدون هم هیراد و شد رد کنارم از و زد بهم ایتنه نادیا
! بود تمیزی حیاط چقدر شدم؛ حیاط وارد آناهیتا هایدست هدایت با. نشست هم روی هردومون دلخور نگاه. نداشتند

 رسیدم ورودی سفید در به. بود بخشیده ایدیگه یجلوه و صفا کوچیک نسبتا حیاط این به که داشت درخت چندتا
 پشت و فریماه یپریدهرنگ صورت همه از اول. کرد حضور اعالم بلند صدای با و شد وارد آناهیتا من، تعارف با که

 دنبال رو من حرفی هیچ بدون که دادم دست فریماه با. شدند نزدیکمون دست به لیوانی با هیراد پدر هم سرش
 .برد بودند، شده چیده رنگطالیی سلطنتی هایمبل که خونه یدیگه سمت به و کشوند خودش

 دستوری و محکم لحن با. نشست اینفرهتک مبل روی من چپ سمت فریماه و نشستم ایدونفره مبل روی من
 :گفت بهم

 .بگیر باال رو سرت -
 بیشتر ایثانیه چند نگاه این اما دوختم؛ چشم بود، شکایت و دلخوری از پر که هاییچشم به و آوردم باال رو سرم
 بود؛ ترنزدیک بهم و ترمهربون خانواده این افراد یهمه از. کشیدممی خجالت زن این از چرا دونمنمی. نداشت دووم

 زیاد نزدیکی احساس از و ذاشتممی احترام بهش هم شاید کردم؛می غریبگی حس و بودم معذب کنارش هم باز اما
 .کردممی خودداری بهش،

 بقیه به رفتارت این با تو. ستشرمنده داده انجام که اشتباهی کار از یعنی گیره؛می پایین رو سرش کسی وقتی -
 .میدی رو خودت مورد در قضاوت و داوری یاجازه

 شما؟ حتی بقیه؟ -
 دلش که قدراین. گذاشته بدی اثر داشتنشدوست روی که دونهمی چیزهایی تو از نباید، که کسی اون ولی نه، -

 .کنه نهی رو وجودش خوادمی
 :گفتم طلبکاری لحن با. درگیرشم خیلی چندوقته که حالتی شدم؛ عصبانی

 من هایچشم جلوی باشه، من دنبال باید که اونی دارین؟برنمی من سر از دست هیراد مثل دخترتون و شما چرا -
 .رفت دیگه دختر یک با
 .زنشی تو چون -
 !نه -
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 فریماه که رو چیزهایی باید اما بودم؛ زدهخجالت و شرمنده گفتممی که چیزی از چون انداختم؛ پایین رو سرم
 .نکنه ایبیهوده تالش تا گفتممی بهش دونستنمی

 .بیشتر نه ست،شناسنامه ثبت حد در فقط ما ازدواج -
 .آورد باال رو سرم و گذاشت مچونه زیر رو دستش و نزدیکم اومد

 هیراد وقتی. توئه خاطربه هم یکمی و هیراد خاطربه فقط کنم،می تالش زندگی این موندن جا بر پا برای من اگه -
 بود گفته آناهیتا به بعد ماه چند که زدمی حرف دختری بودنمعصوم از شهمه گفت، جدیدش مأموریت از و اومد
 این از رو هیراد هم من. گفت من به رو چیزهمه کنه،نمی مخفی من از رو چیزی آناهیتا. کنه ازدواج باهاش قراره

 برای ولی داره؛ عالقه ستسایه هم اسمش که دختری به که گفت اون گفت؟ چی بهم اون دونیمی. کردم منع کار
 .داره نیازه وقت به خودش با کناراومدن و بیشتر شناخت

 با داره، خودش برای که هاییتوجیه با و گرفته نادیده رو من پسرت! کنهنمی درست رو هیچی االن هاحرف این -
 .شده محرم نادیا، همکارش،

 .رفت پیشم از و گفت رو ایجمله ناراحتی و افسوس حالت با
 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 
 نیست، نفعشون به تنها نه که زننمی کاری به دست داره، وجود که واقعیتی از فرار برای هاآدم هاوقت گاهی -

 .میشن گرفتار بیشتر بلکه
 بلکه نکردم، حسش تنها نه نکردم؛ حسش ولی بود؛ من به مربوط که زدندمی حرف داشتنیدوست از داشتن همه

 .کنهمی محو و پاک ذهنم از رو عشق فکر حتی بینم،می هاشچشم توی که رو تنفری
 از که حرفی و تصویر جور هزار با بود شده روشن دلم تو که رو امیدی یشعله داشتم سعی بودم؛ فکر تو بدجوری

 .کنم خاموش بودم، دیده هیراد
 .پاشو -
 .رفت هم تو بدجوری هاماخم و افتادم خوردم که سیلی یاد دوباره دیدنش با. ایستادم و پریدم جام از هیراد صدای با
 .دارم کارت باال بیا -

 وگرنه بشنوه، تونستنمی شکر رو خدا که بستم بهش پررو یپسره چندتا دلم توی. نشستم حرفش به اهمیتبی
 .بود الکاتبینکرام با کارم

 !بودم تو با -
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 رو هاپله و شدم گرفتار شمردونه هایدست تو وقتی نیاورد؛ دووم زیاد کنم، حفظش کردممی سعی که تفاوتیبی
 .ضعیفم برابرش در چقدر که فهمیدم رفتم، باال یکی دوتا شاید
 :پریدم بهش ببنده، رو اتاقش در اینکه از قبل

 !شکوندی رو دستم روانی؟ چته -
 به خیلی که پوشیده ایسورمه تیشرت فهمیدم تازه اومد، که ترنزدیک. نداشتم رو بهش کردننگاه جرئت هنوز

 بهش که خواست ازم و شد نزدیکم بودم؛ کرده نبود هم زیاد دردش که دستم مشغول رو خودم. میاد سفیدش پوست
 .افتاد دلم تو ترسی چه اشخواسته با که نفهمید. کنم نگاه

 کنی؟ زندگی من با خوایمی چطوری کنی، نگاه بهم نداری جرئت حتی که تو -
 اون و طرف این به. بود من تحقیر هدفش تمام وقتی کرد ترمدیوونه نه شدم، دیوونه نشست؛ هاملب روی پوزخندی

 برام شنیدن کنایه گوشه که خوردم، همه از ظرفیتم برابر ده من شدمی باورش که گفتممی بهش چی رفتم؛ طرف
 تکیه هامدست به رو سرم و موهام تو کردم دست و نشستم تخت روی و دادم پس سختی به رو نفسم. شده عادی
 .دادم

 !بدی پس تاوان خواممی من کنم؛ زندگی تو با نیست قرار -
 .نبود اشچهره تو هیجانی حتی یا ترس هیچ اما بود؛ منتظر کردم؛ نگاه بهش

 جوری؟چه دونیمی! هیراد بدی پس کردی، امیر اسم به آدمی یدلبسته رو من که روزهایی تمام تاوان قراره -
 .متنفری ازش که دختری به بندبودنپای و نکردنازدواج با

 .برممی گور به رو داشتم شدنشناراحت از که خامی خیال. بود شده سخت چقدر نشست؛ هاشلب روی پوزخندی
 مامانم؟ کردنراضی با همراه برداری؟ زندگی این سر از دست تا خوایمی چی -
 گذاشته جیبش توی رو هاشدست. کردمی نگاه بهم آورد،درمی رو حرصت که بود تفاوتبی قدراین که ایچهره با

 .بود منتظر و بود
 .برداری دست عشقت از تو نمیشه راضی مامانت اما کردم؛ رو تالشم تمام من -

 .خندیدم باهاش خندید؛
 :زد کنار رو پرده و پنجره کنار رفت

 نه؟ شده، عوض جامون سایه؛ مونهمی دلت رو محبت یک داغ اما زنم؛می خط زندگیم از رو نادیا بمون؛ باشه، -
 .زنیمی آتیش و آب به رو خودت من به رسیدن برای تو حاال

 طوری کرد؛می نگاهت هم گاهی زد،می حرف گاهی که بود متحرکی یمرده شبیه ترسیدم؛ تنفرش از پر صدای از
 .کشیدممی خجالت وجودم از که طوری شد؛نمی نصیبم تحقیر جز چیزی که کردمی رفتار
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*** 
 «بعد ماه یک»
 !داریا انرژی عجب خودمونیم، -
 .زدممی لبخند فقط آناهیتا تعریف از
 .بریم چیزی آژانسی با بده رضایت من جون سایه نمونده؛ برام نفسی دیگه -

 بگم بود منتظر. بود کرده ترشخوشگل چقدر بود، کشیدش هایچشم دور که چشمی خط کردم؛ نگاهش و برگشتم
 راه زودتر و گرفت خودش به دلخوری یقیافه درآورد؛ رو حرصش انداختم، باال شیطنت با که رو ابروهام اما باشه؛
 .افتاد

 !دختر نبودی غرغرو که تو آنا -
 شده؟ بچگانه صدات قدراین چرا حاال -
 من؟ صدای -
 هم تربچه االن اما بودی؛ غم و کینه از پر زدی،می حرف که قبالها بگم هم این البته! ظریفه و نازک خیلی آره، -
 .رسیمی نظر به
 .نیست حساب هم اون که تریابزرگ من از سال دو خوبه خودتی، بچه -

 نگاه شیک و مارک هایشال و مانتو به حرفی هیچ بدون و ایستاد هم آنا. ایستادم شیکی یمغازه ویترین جلوی
 .کردیم

 !آناهیتا شیکن چقدر نگاه؛ -
 سویشرت توی رو هامدست. کشید رو من محکم و گرفت ورزشیم کیف از و گذاشت دهنش جلوی رو دستش
 .کردم جدا کیفم از رو دستش و کردم ایمسورمه

 وحشی؟ چته -
 .سوخت برات دلم که کردی نگاه حسرت با تابلو قدراین! سایه بود شده بامزه قیافت چقدر دونینمی -

 :داد ادامه دوباره که گفتم بهش لب زیر آرومی بابای برو
 زنی؟نمی دست بهشون چرا داری؛ ست هایکفش و کیف و مانتو همه اون دیوونه، -
 خیلی میگه بهم حسی یک ولی ست؛احمقانه دونممی کنم،می نگاهشون وقت هر ولی خواد؛می دلم خیلی -

 !پررویی
 دیوونه؟ چرا -
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 تونمنمی و شدم زندگیم یگره کورترین نزدیک دوباره فهمید شاید نگفتم؛ چیزی و انداختم بهش دلخوری نگاه
 .بگم چیزی

 
 
 ورودی در جلوی. شدیم خونه وارد گرفت،می مونخنده مزگیشبی از که مونمزهبی هایشوخی و خنده با

 با شد همزمان خوردنمونزمین صدای. شدیم زمین پخش مغز با دوتامون که بگیریم پیشی دیگه هم از خواستیممی
 با. کشید بیرون آشپزخونه تو از رو آناهیتا یخاله و مامان هامونخنده. دوتا ما سرخوشی روی از هایخنده صدای

 دونمنمی. اومد پایین هاپله از که پاهایی صدای هم بعدش ما؛ سمت اومدند بودنذ، سؤال از پر که چشمای
 فریماه. کردم سالم آناهیتا یخاله به و کردم مرتب رو هاملباس و شدم بلند جام از سریع جهش یه با ولی جوری،چه

 به و گرفتم گاز رو لبم خجالت از. آشپزخونه تو رفتن و کردند کوتاهی یخنده و دادند سالمی دو هر خواهرش و
 بازوش از کوچیکی نیشگون و گفتم کوفتی خنده، زیر بود زده دوباره من پریشون موهای دیدن با که آناهیتایی

 .شد همزمان شدنمشوکه و من برگشتن با که کرد بلندی سالم مالید،می رو دستش که جوریهمون آناهیتا. گرفتم
 سمت رفت و داد تکون تأسف ینشونه به سری و گفت لبی زیر ای«که واقعا». کردمی نگاه رو دوتا ما که بود هیراد
 .گفتم بلندی نسبتا آخ بازوم روی سوزش با که نداشتم گفتن برای چیزی و کردممی نگاهش فقط. پذیرایی یدیگه

 نخوری؟ رو داداشم -
 خورن؟می رو هالهل زهر مگه -
 !که خوردیشمی سر پشت از داشتی -

 !منتظرشه ایجانانه نیشگون وگرنه کنه، فرار وقتشه که فهمید خودش
 .رفت باال هاپله از دو سرعت با
 بودم شده امچهره وارسی مشغول. بودم خیسم مشکی موهای سشوارکشیدن سرگرم و بیرون بودم اومده حموم از

 هیچ اما بود؛ کرده مو رنگ ـوس*هـ دلم چقدر. بود کرده پیدا طراورت و بود شده بهتر قبل ماه یک از که
 که آناهیتا اتاق سمت افتادم راه و تمریخ مشونه روی رو موهام کردم؛ خاموش رو سشوار. نداشتم ازش ایسررشته

 یخواسته کردنقبول از بعد هیراد ولی بود؛ هیراد و من اتاق اتاق، اون. داشت فاصله هیراد و من اتاق با خرده یه
 از رو تعادلش گفتم، که بلندی پخ با و تو پریدم ناگهانی و نزدم رو اتاقش در. بود نمونده خونه تو هم شب یک من،

 رو رژش من به ایغرهچشم با. افتاد دستش از کشید،می هاشلب روی و بود دستش تو که قرمزی رژ و داد دست
 :گفت و برداشت

 کردی؟ رم هم باز چته؟ -
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 نکردی؟ عادت هابازیدیوونه این به هنوز تو! ادببی -
 زدم بهش آینه تو از که چشمکی و شیطنت با زدم؛ گوشم پشت رو موهام و سرش پشت رفتم خندیدیم؛ دو هر

 :گفتم
 آرمین؟ با بری؟می تشریف کجا -
 .نمیرم جایی تنهایی که من دیگه، آره -
 .بری ذارننمی هیراد و بابات خداته؛ از که تو -
 .کرد نگاه قضیه به میشه هم طوریاین آره، -

 کارهای مشغول بیشتر اما بود؛ هم فریماه. بودم بیزار خونه این تو تنهاشدن از. کردم نثارش ایدیوونه و خندیدم
 مزاحمشون من همین خاطربه زدند؛می حرف و بودند آشپزخونه تو هیراد پدر با هاوقت بیشتر و شدمی خونه
 .شدمنمی

 .نیستم مزاحم اگه البته کنین؟ پیاده مامان یخونه ببرین رو من میشه آنا، میگم -
 .هستی چرا -

 :گفت بلندی تقریبا صدای با و سمتم برگشت
 شد؟ جوریاین تقیافه چرا بابا؛ کردم شوخی -
 .آوردمنمی دووم هم لحظه یک نبودی، تو اگه -

 مثل و گذاشت ششونه روی رو سرم و نشست کنارم اومد. بشه گاهمتکیه قراره دوباره که فهمید زد؛ لبخندکوچیکی
 .کنم شروع خودم تا نگفت چیزی همیشه

 روی دستش. نداشت گفتن به نیازی بود، شده حفظ از آناهیتا که تکراری هایحرف ریختم؛می اشک آروم آروم
 :کرد شروع خودش بزنم، حرف نیست قرار که فهمید وقتی. شدمی پایین و باال ـمرم*کـ
 نه اون میدی؛ آزار رو خودت فقط کردن؟گریه به کنیمی شروع بینیشمی که هروقت چرا سایه؛ باش آروم -

 ...تا داری وقت دیگه ماه دو هنوز نده؛ عذاب رو خودت پس هستی؛ حالی چه توی که مهمه براش نه خوادت،می
. سوزهمی برام دلتون چون بیاره؛ روم به خوادنمی کسی ولی فهمیده؛ هم مادرت دونیمی خودت. آنا نداره ایفایده -

 که دونیممی هممون ولی مأموریت؛ میره میگه مادرت به شهمه گذرونه؛می خونه از بیرون رو وقتش تمام
 .نادیا با هم شاید مجردیشه؛ یخونه تو رو وقتش تموم و نیست کار در مأموریتی

 ولی زد؛می حرف آروم. رفت گوشیش سراغ و برداشت من از چشم ناچار به شد؛ پخش اتاق تو آناهیتا گوشی صدای
 .بشه تموم هاشصحبت تا موندم منتظر در جلوی و شدم بلند و کردم پاک رو صورتم. آرمینه که بود معلوم

 :گفت ناراحتی با و برگشت من سمت به
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 .زنیممی حرف دیگه وقت یه منتظره؛ در جلوی آرمین -
 .خورد گوشم به زد صدا رو اسمم که بلندش و سرخوش صدای که بیرون رفتممی داشتم و دادم تکون رو سرم

 !سایه راستی -
 .اومد من سمت به و برداشت رو کیفش و کرد مرتب سرش روی رو کرمیش شال کردم؛ نگاه بهش برگشتم

 .گفت بهم و اومد مامان بودی، حموم که تو! هیراد و تو پاگشای فریبا، خاله یخونه دعوتیم؛ مهمونی امشب -
 .خورد جا دید، که رو من واکنش اما کنم؛ بغض دوباره ترسیدمی گفت؛ احتیاط با و آروم خیلی

 .برسونین آرایشگاه یک تا رو من نمیشه؛ این از بهتر -
 مانتوی عجله با و کمد سمت رفتم افتادم؛ آناهیتا حرف یاد لحظه یک. رفتم اتاقم طرف به و نشدم جوابش منتظر

 کرم یک و پوشیدم و برداشتم مشکی دارپاشنه کفش یک با هم مشکی شال یک پوشیدم؛ و درآوردم زرشکی
 .کرد تعجب دیدنم با. رسوندم بهش رو خودم اومد؛می فریماه با آناهیتا خداحافظی صدای. زدم صورتم به معمولی

 چطورم؟ -
 .شده دیر بریم؛! دیگه خوبه! بگم؟ چی خب... چیزه -
 .نیاوردم خودم روی به اما خورد؛ برجکم تو حسابی بود، تردید و شک و زبون لکنت با که تعریفش از

*** 
 که بود ماه یک از کمتر و بود گرمی خون و شوخ پسر که هم آرمین. زدنمی حرفی آناهیتا بودیم؛ نشسته ماشین تو
 با قدراین رو دارخنده اتفاق ترینکوچک حتی و کردمی تعریف هاشدوست از و کارش از بود، کرده نامزد آناهیتا با

 آرومی نیشگون بود؛ گرفته حرصم آناهیتا ناگهانی حوصلگیبی از. بخندی کردمی مجبورت که کردمی تعریف ذوق
 .شد من نشینیعقب و عصبیش و سریع واکنش و برگشتنش با مساوی که گرفتم بازوش از
 !کاریه؟ چه این -
 .گرفت رو نگاهش سریع و کرد نگاهم متعجب که کردم آرمین به نگاهی آینه تو از

 که آرایشگاهی به رسیدن تا. بود بعید بود، آرومی دختر که آناهیتا از رفتاری همچین. دوختم بیرون به رو نگاهم
 آرمین نامزدش و آناهیتا از کردم، که آرومی خداحافظی با. بودیم ساکت مونهمه کرد،می رو تعریفش آنا همیشه

 .شدم جدا
 فریماه خود. بود خریده برام فریماه که رنگیمشکی لمسی گوشی شد؛ بلند گوشیم صدای که بود نیم و هفت ساعت

 .بود
 فریماه؟ جانم -
 ساعته؟ چند کجایی معلومه هیچ مادر، سالم -
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 .نگفته چیزی شما به دونستمنمی آرایشگاه؛ میرم گفتم آناهیتا به من -
 فکر بگه، چیزی آنا اینکه از قبل من. کجایی تو گفتن بهمون تازه فریبا، یخونه اومدن وقتی آرمین و اون -

 .دنبالت فرستادم رو هیراد باشی؛ مادرت یخونه کردممی
 من که بود مهم کسی برای مگه بگم؛ چیزی بهشون که نرسید فکرم به چرا. شد پر دلم توی بدی ترس حرفش از

 !کجام؟
 .دنبالت بیات میگم بهش بمون؛ جا همون -
 .میام آژانس با خودم نه، -
 میان؟ ازهم جدا شوهر و زن چرا نمیگن اینجان؛ فامیل یهمه االن! حرفیه؟ چه این -
 .بگین شما چی هر باشه، -
 .خداحافظ بیاد؛ تا باش منتظر -
 .خداحافظ فعال -

 کوتاه هایچتری و زرشکی رنگ به مشده رنگ تازه موهای لطف به که ایچهره تغییر از که ـصی*برقـ و بزن
 .شد تبدیل کدهماتم به هیراد اسم با بود، پا بر دلم توی پیشونیم جلوی
 «منتظرم»: بود ناشناس طرف از اس ام اس شد؛ بلند گوشیم صدای که کردممی سرم رو شالم

 به و بود گذاشته لبش روی و کرده مشت رو دستش. داره رو همیشگیش ژست که دیدممی دور از بود؛ خودش
 حالت از که کرد نگاهم ناگهانی قدراین. شدیم چشم تو چشم هم با و آرایشگاه سمت برگشت. کردمی نگاه روبرو

 مدام دقیقه چند تا. نشستم جلو و افتادم راه آروم دوباره. گرفت من از رو روش. ایستادم و خوردم جا نگاهش عجیب
 .داشت نگه پارکی کنار اینکه تا کرد،می نگاهم و گشتبرمی

  
 

 :زد حرف همیشگیش خونسرد و آروم لحن با و برداشت ذاشت،می هاشچشم روی بود وقت چند که رو طبی عینک
 از یکی به میری داری کردی فکر نکنه درآوردی؟ شکل این به رو خودت چرا بگم بهتره یا شدی؟ شکلی این چرا -

 شهریار؟ هایمهمونی
 !کردممی درک رو بهش نبودننزدیک و نزدنحرف نعمت حاال

 آزادیته؟ گروی سند یه وقتی مونده برات حالی و حس چطور -
 .تو جز کنن،می رو فکر همین شناسممی که کسایی یهمه ندارم؛ شک خودم به من -
 .بودم شده خسته سرد هایچشم این از برداشتم؛ کردننگاه از دست زودتر من کردیم؛ نگاه همدیگه به
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 .کن تحملم امشب یه فقط -
 از سایه؛ شدم خسته من! بگیری فاصله کردی آویزونشون رو خودت که ایخانواده از زودتر که بهتره آره، -

 .نداره وجود چیزی دیگه االن اما بوده؛ حسی یه شاید ناراحتم؛ حضورت
 بیارم؟ دووم نفرتت از پر نگاه زیر تونممی چقدر هوم؟ سنگم؟ از من کنیمی فکر شدم؛ خسته هم من -
 طالق از بعد. ساختی خودت رویای تو که بهشتی نه تو، برای جهنمه اینجا بودم گفته بهت خواستی؛ خودت -

 .کنی اجاره خونه یه و کنی پیدا کار کنممی کمکت
 که هاییحرف برابر در هم باز بود، کرده خشک جا رفتارم و هامحرف توی که بود ایمعجزه شاید که خونسردی

 .آورد دووم بود، بدتر دردی هر از تحملش
 .کنم جور و جمع رو خودم تونممی نیست؛ کمکت به نیازی -

 ماشین و شدم پیاده که کنه روشن رو ماشین خواست. زد هاشچشم روی رو عینکش و نشست لبش روی پوزخندی
 ایراد آناهیتا از که دیدممی هاوقت گاهی میاد؛ بدش من ظاهری وضع از دونستممی شد؛ عصبانی. زدم دور رو

 .گیرهمی
 جوری؟چه بدونی داری دوست -

 باالی مدل ماشین که نرسید دقیقه دو به گرفتم؛ هامدست توی رو کیفم و ایستادم ماشینش از جلوتر رفتم
 .نشستم ماشین تو و برگشتم که گرفتمی عقب دنده داشت. داشت نگه جلوتر کمی رنگیمشکی
 .رفتم نشونه درست که فهمیدم عصبیه، دادمی نشون که هایینفس صدای از اما نزد؛ حرفی
 یخونه به که زمانی تا. دوختم چشم بیرون به و کردم فرار نگاهش زیر از. بودم بیزار تحقیرشدن از اما کرد؛ نگاهم

 .نزدیم حرفی برسیم، فریبا خاله
 با و بودم گریزون بقیه نگاه از. شده خالص من دست از که سابیدمی قند دلش تو حتماً شد؛ خونه وارد من از زودتر
 یکی به کردم، که تغییری برای تمجید و تعریف شنیدن از بعد و فریبا کنار رفتم مختصر، احوالپرسی و آرومی سالم

 :شد روحم سوهان که بود آناهیتا صدای بعدش و شد بسته و باز در. درآوردم رو مانتوم و رفتم هااتاق از
 توی وقته چند که بزرگی تغییر از کردیم، رویپیاده همیشه مثل که ظهر امروز شنوی؟نمی سایه؟ وضعیه چه این -
 چزوندن برای قیافه این و مو رنگ این ولی ای؛کینه هر از عاری و شاد دختر یک. شدم خوشحال کردم،می حس تو

 ...هیراد
 داری؟ فرق هیراد با تو کردممی فکر چرا -
 میگی؟ داری چی -
 .بود خودم دل برای فقط من کار. بقیه کردنقضاوت -
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 خوبی نظر و میاد بدشون پوشش این از که این رو؛ ما یخانواده طورهمین و شناسیمی رو هیراد اخالق که تو -
 .ندارن بهش نسبت

 
 
 بگین؛ سرم پشت داشتین دوست که چی هر داد، طالق رو من برادرت که وقتی. نخور حرص قدراین لطفاً! آنا -

 .آزادم سند با که امدختری من کهاین از بگین
 ...بحثتون هیراد با سایه -

 :گفتم بهش بود، هیراد با کوتاهم هایحرف یموندهباقی که عصبانیت و خشم با و پریدم حرفش وسط
 به کرد شروع هیراد گرفتیم، قرار هم کنار تا نداشتیم؛ زدن حرف برای فرصتی وقتهیچ خودخواهت، برادر و من -

 .من مجازات و تحقیر
 بشین؟ جدا خواینمی -

 .کردم پرتش تخت روی و کردم باز حرص با رو مانتوم هایدکمه
 .بشیم جدا بخوایم که نبودیم نزدیک هم به ما. آناهیتا نزن گول رو خودت -

 :گفتم و شدم مانعش دستم با که بزنه حرفی خواست
 .منتظرن بریم؛ بیا -

 که کرد مجبور رو مونهمه فریبا کار، هایوسط که چیدیم فریماه هایبرادرزاده و هاخواهرزاده کمک با رو شام میز
 ظرف دوتا با آرمین که نشستم صندلی روی. نشستن جفت جفت بیشترشون اما نداشتم؛ آشنایی روشون زیاد. بشینیم
 .کرد بخند و بگو به شروع نرسیده، میز به هنوز و اومد صدا و سر پر ساالد،

. نشست و کرد آناهیتا کنار خالی جای به نگاهینیم آرمین. گرفتم فاصله اون از صندلی یه که بودم نشسته آنا کنار
. بودند نشسته مادرهاشون و پدر دیگه طرف و ترهاجوون طرف یک بود؛ شده تقسیم قسمت دو به میز که انگار

 معلوم نبود، مشخص ورودی در که بود سمتی غذاخوری میز که اونجایی از. اومد ورودی در شدن بسته و باز صدای
 در ما وقتی که فهمیدم تازه شدم، چشم تو چشم هیراد با وقتی اما رفته؛ بیرون کی هم شاید یا شده وارد کی نبود
 هایصندلی انداختم؛ دقیقی نگاه فریبا یخونه به و برگردوندم رو روم. نبوده پذیرایی تو اون بودیم، میز چیدن حال

 قاب با فرشی تابلو و شدند خریده تازه که دادندمی نشون حد از بیش بودند، پذیرایی توی که رنگی طالیی سلطنتی
 زردرنگ هایگل با فرشی طورهمین. بود شده ست غذاخوری میز و مبل با بود، دیوار روی که رنگ طالیی

 و راحتی هایمبل که سمتی از رو خونه قسمت این داشت، قرار هامبل رویروبه ایشیشه میز زیر که کوچیک،
 بود رفته کار به چیدنش تو زیادی یسلیقه بود؛ دلبازی و قشنگ یخونه. بود کرده جدا کامال داشت، قرار تلویزیون
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 کردم؛ نگاه بود، شده پر رنگارنگ غذاهای با که میزی به! داشت صاحبش خوش دل و زیاد یحوصله از نشون که
 با. بگیرم بود اون سمت که رو گوشم شد باعث بود، بلند نسبتا که آرمین صدای. کنند شروع تا بودند منتظر همه

 :گفت که گرفتم فاصله ازش نمایشی حالت
 .ساکتی خیلی سایه؟ نمیگی چیزی چرا -
 :داد جواب زودتر و کرد دستی پیش آنا
 .حرفهکم همیشه سایه -
 !کرده جور هم با خوب رو تخته و در خدا پس -

 .رفتمی ور گوشیش با همه، از خیالبی که چرخید هیراد سمت به هانگاه از بعضی و خندیدند هم با همه
 تو رو پامون که وقتی از ولی بود؛ شوخی هم شاید. شد پرتاب من سمت به که بود هیراد دختردایی نازنین، یتیکه
 .داشت نظر زیر رو هیراد و من حرکات مدام بودیم، گذاشته فریبا یخونه

  
 

 .اومد سرم پشت از بود، هیراد دایی که فریبرز صدای دیدم که بودم نازنین فکر تو هنوز
 .ننشستین جفت فقط هیراد و شما خانم، عروس -
 و شدم بلند و زدم کوتاهی لبخند. خندیدمی داشت گرمی به و بود چاقی نسبتاً خانم که کردم نگاه هیراد دایی زن به

 .گفتم بفرماییدی
 .بودم گرفته رو شما جای ببخشید -

 پیش که معطلی بابت از و اومدند برنج هایدیس با فریماه و خاله. بود نشسته هیراد که میز یدیگه سمت رفتم
 .کرد کردن تعارف به شروع و نشست من کنار اومد فریماه. کردند عذرخواهی بود، اومده

 آناهیتا و آرمین روی نگاهم. خوردمی بود کشیده خودش برای که رو کاهویی ساالد تفاوتبی کردم؛ نگاه هیراد به
 !بودم هااون جای کاش کردم آرزو و کشیدم حسرت از پر نفسی. کردندمی تعارف غذا همدیگه به خنده با که رفت

 دخترم؟ خورینمی چیزی چرا -
. کردم بازی باهاش و برداشتم شده سرخ مرغ از تیکه یک و کشیدم خودم برای پلو کمی و انداختم نگاهی فریماه به

 خالیش بشقاب میز، کنار از همه از زودتر و نشد حریفش هم فریبا حتی و کرد بسنده ساالد ظرف اون به فقط هیراد
 :بودم هاشصحبت هدف من معمول طبق و شد بلند نازنین بلند و خراشگوش صدای. رفت و برداشت رو
 .ها خورهنمی هم به خوردن شام بار یک با باربی هیکل این ولی باشگاه؛ میری بود گفته آناهیتا -
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 گرفتم گاز رو لبم یگوشه. شدم آب بودند، شده من یمتوجه تازه انگار که پسرها نگاه از و رفتم بهش ایغره چشم
 !فرستادم لعنت خودم به کوتاه، و تنگ تونیک این پوشیدن برای و

*** 
 .بریم باید پاشو! جان سایه -

 .دربیاریم آرمین گوشی تو از رو سرمون هم با همزمان آناهیتا و من شد باعث که بود هیراد صدای
 ...مامانت -

 :گفتم شدههول و شدم بلند
 چی؟ مامانم -
 .بریم باید شو حاضر. افتاده فشارش خرده یه. باش آروم هیچی -

 که پوشیدم رو مانتوم هول با و رفتم بود، توش کیفم و مانتو که اتاقی به سریع و شنیدم رو هیراد عذرخواهی صدای
 عذرخواهی رفتنم بابت ازش. داد بهم رو کوچیکی یجعبه و تو اومد و زد رو در. اومد فریبا خواستن اجازه صدای
 سرش و زد لبخندی بهش بود؛ ایستاده نازنین رویروبه هیراد. رفتم حیاط تو بقیه، از سرسری خداحافظی با و کردم

 منتظر ماشین کنار و شدم رد کنارشون از. کرد تنش رو آبیش کت دیدنم با. داد تکون طرف اون و طرف این به رو
 مادرزادی که موهاش روشن رنگ و سفید پوست داشت؛ اغواگری آبی هایچشم و بود زیبایی دختر نازنین. موندم

 .کردمی جذب رو آدمی هر بود،
 .نشست فرمون پشت و کرد باز رو در سریع «شو سوار» گفتن با و اومد بیرون سریع هیراد

 .بودم چسبیده صندلی به ترس از که قدریاین روند؛می تند
 چشه؟ مامانم -
 .هیچی -

 .کرد بیشتر رو سرعتش
 .ترآروم چته؟ -

 :پرسیدم ایدیگه سؤال که نداد رو جوابم
 !چشه؟ مامانم میگم -
 .گذاشتم قلبم روی رو دستم. ایستاد رسیدیم؛ قرمز چراغ به
 .نیست چیزیش مامانت -
 :زدم داد بلندی صدای با
 چی؟ -
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 کنم؟ تحملت امشب یه فقط گفتی یادته. شنیدی که همون -
 کرده؟ تغییر امشب چرا. نشست دلم توی ناگهانی ترس

 چی؟ که خب -   
 .کنی تحملم امشب یه خواممی ازت من حاال -

 .افتاده دلسنگ جالد یک دست و رسیده حکمش اجرای موقع که داشتم رو زندانی آدم یه حس
 که زندگی بترسم؟ ازش که دارم فاصله مرگ با چقدر من مگه نه؟ دیگه؛ بود مرگ تهش بکنه؟ خواستمی کارچی

 برای اوقات گاهی که دونممی! حرومه من برای ترسیدن نیست؛ متحرک هایمرده زندگی به شباهتبی دارم،
 حس رو داری قرار توش که شرایطی سختی تا بزنی نفهمی به رو خودت باید انتظارته، در که عذابی از فرارکردن

 .نکنی
 .شو پیاده -

 .نبود غریبه برام بودمش، دیده دوبار فقط که ایکوچه این اما بود؛ تاریک هوا. بودیم راه توی طوالنی نسبتاً زمانی
 و جدی خیلی و برگشت من سمت به «اینجا اومدی چی برای» گفتم که من سؤال با. شه پیاده که کرد باز رو در

 :گفت محکم
 .فهمیمی شو؛ پیاده -

 دوباره دفعه هر وقتی گرده؛ زمین وقتی کجا؟ به کردم؟می فرار بار هزارمین برای. کنم گوش حرفش به بودم مجبور
 .رسممی خونه این به

*** 
 متعجب دیدم که چیزی از شد، روشن که هابرق. زد رو در کنار کلید و شد خونه وارد و کرد باز رو در من از زودتر
 بود؛ آپارتمان همون این. شد بسته که کردم رها رو در و اومدم خودم به «ببند رو در» گفت که هیراد صدای با. شدم
 کنار دی ای ال بزرگ تلویزیون یه و خونه وسط چرم مشکی مبل دست یه. بود کرده تغییر خونه وسایل تمام ولی

 و شلوغی از که بود تنها آدم یک یخونه شبیه بیشتر. داشت قرار پذیرایی و هال توی که بود چیزی تمام دیوار،
 .بیزاره روشن هایرنگ

 یه با رو هاشلباس. رفتمی آشپزخونه سمت به داشت. کردم نگاهش «زده خشکت چرا» گفت که هیراد صدای با
 هم فکرکردن جرئت حتی. انداختم زیرسربه و نشستم راحتی مبل روی رفتم. بود کرده عوض شلوارک و رکابی

 .ترسیدممی بده، لو رو چی همه هامچشم که تردید این از. نداشتم
 و برداشت رو میز روی کنترل و نشست نفره دو مبل روی و اومد بود، ریخته خودش برای که پرتقال آب لیوان یه با

 :گفت کردمی پایین و باال رو هاکانال که طورهمین کرد؛ روشنش
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 نشستی؟ چرا -
 :گفت جدیتش و اخم همون با و سمتم برگشت که کردم نگاهش کنجکاوی با
 .دربیار رو هاتلباس برو -
  

 
*** 
 که اینه طبیعی روال. بود برام ناآشنایی و عجیب فضای کردم نگاه بود، قرمز غالبش رنگ که فضایی به چندبار برای

 چه و باشه همراهت کی داره بستگی نه، اما بشی؛ خوشحال داره، جذابیت و تازگی برات که جدید محیط یه دیدن از
 .باشی داشته حالی

 چشمش روی که کلفتی چشم خط با بود، ریخته بیرون عمد به که فری ایقهوه موهای. کنممی نگاه بهش دوباره
 .داشت فرق اشهمیشه چادری ی قیافه با بود،

 چیه؟ -
 .بزن حرف. کنم تماشا رو تو خوردن غذا اینجا نیومدم -

. کرد پاک رو دهنش تمام، کندی با و گذاشت دستش کنار خوردمی غذا باهاشون تمام مهارت با که رو هاییچوب
 :گفت که دادم تکیه چوبی صندلی به و دادم بیرون پرحرص رو نفسم

 االن غذاخوردن مثل. میدی انجامش اما متنفری؛ انجامش از که رفتاریه به تظاهر دنیا کار بدترین سایه، دونیمی -
 تحمل مثل. عادیه آدم یه کنی تظاهر مجبوری اما زندگیت؛ به چسبیده و شده ایغده که آدمی تحمل مثل. من

 !تو کردن
 :گفتم بردارم، رو دستیم کوچیک کیف تا بردم رو دستم کهاون با زمانهم
 !حفظی از رو حرفاش که آدمیه هایحرف شنیدن هم دنیا کار زجرآورترین دونیمی -
 .میری داری که نشده تموم حرفام هنوز -
 نادیا؟ کنم تحمل رو تو باید کی تا -
 .بپرسم تو از باید من اینو -
 !پایین بیار رو صدات -

 .رفت ترعقب و زد ای پیروزمندانه لبخند
 حرف معلومه بمونه، کنارت کردی وادارش زور به تو وقتی نداره؟ ایعالقه بهت هیراد که کنی باور خواینمی چرا -

 .زنهنمی رو دلش
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 ندارم؟ خبر خودمم که کردم کارچی من -
 کردی؟ درست ایقیافه چه هیراد یخاله مهمونی تو ندارم خبر کنیمی فکر -
 چی؟ -
 ...خیابون کنار و توجه جلب برای اصولت و ادا از. گفت بهم هیراد خود -
 !شو ساکت -
 عزیزه؟ برام چقدر خاطرش دونیمی هیچ تو. کن درک سایه، کنممی خواهش! باش آروم باشه، -

 همین به نبود قرار اما کرد؛ پاک رو اشکش رد دستش با و داد نشون سریعی واکنش. چکید اشگونه رو اشکی قطره
 .کنه بسنده قطره یه
 ندارم؟ و نداشتم بهش ایعالقه هیچ که شدم شغلی وارد چی برای دونیمی اصالً تو -

 .رفت باال صداش تن هم شد عوض صداش لحن هم لحظه یه توی
 دارم اگه! اشتباهی در سخت بگم باید بوده، زرنگیت از داری نگه خودت کنار رو هیراد تونستی کنیمی فکر اگه -

 .بودم کرده فرض احمق رو تو که حماقتمه از میدم تاوان
 .نموند دور تیزش نگاه از که زدم حرفش به پوزخندی

 وقتی دونیمی خودتم. نکردم تالش کم هیراد به رسیدن برای منم که نره یادت اما ستایشه؛ قابل عشقت -
 من ولی کردی؛ فرض احمق رو من تو. نبردم در به سالم جون آسونی به بود، تنفر از پر که نگاهش اون از نخوادتت

 .دونستممی رقیب یه تورو بودم شهریار یخونه تو که هم زمانی بدونی، که باشه جالب برات شاید حتی مدت تمام
 ینتیجه تونستمی بیجا دلسوزی یه االن اما کردم؛ نگاه بهش تمام رحمیبی با و انداختم امشونه روی رو کیفم

 .بده عکس
 :گفتم بشنوه نادیا فقط کهطوری شمرده، و آروم و کردم خم رو سرم و بلندشدم

 مادر االن من نداره؛ وجود برگشتی راه دیگه. ببخشم بهت رو عشقم بخوام محاله. محاله که بخوام، اگه حتی -
 !هیرادم یبچه

   
 

*** 
 رفت؟ پیش چطور -
 .کشیدم بود، شده پر پررنگی قرمز رژ با که لبم روی تمام حرص با درآوردم، کیفم از که کاغذی دستمال با
 !آناهیتا شدم خسته -



 

 

124 

 

  سایه منحوس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن رکارب

 

 رها*

 .راهه اول تازه زدی؟ جا زودی این به -
 وضعیت این تصور شاید حتی ؛کنهنمی درک که نیست اون تقصیر. برگردوندم رو روم و رفتم ایغره چشم بهش
 .کنم تجربه رو متفاوت شرایط همیشه باید که من جز نداره، امکان هرکسی برای

 با کنه، نگاهم کهاین بدون. کردم بهش نگاهی هیراد اسم دیدن با. گرفت من سمت. خورد زنگ آناهیتا گوشی
 :گفت دلخوری حالت

 .بدم جواب تونمنمی که فرمون پشت بده؛ جواب -
 .پیچید گوشم تو هیراد خندون صدای و زدم رو اتصال یدکمه

 کجایی؟ هست معلوم هیچ! آناهیتا الو -
 .سالم -

 :پرسید بود، طلبکاری از پر که صدایی با بعد و کرد صبر کمی
 کجاست؟ آناهیتا -
 .من کنار -
 .بیاد زودتر. منتظرشه آرمین -
 !بود من منتظر نفرم یه کاش. منتظرشه آرمین که آناهیتا حالبهخوش -

 .کرد قطع حرفی هیچ بدون ثانیه، چند از بعد
 بخوام کهاین بدون. بریزم اشک صدابی تونستم داشتم؛ که بود غریبی و عجیب تجربه. بود نیفتاده اتفاق برام حاال تا

 ردیف فقط صدایی؛ نه و بود هقیهق نه. کردندمی پیدا رو راهشون و خوردنمی سر صورتم روی بشم، مانعشون
 وارد اون از زودتر و نشدم آناهیتا منتظر. نزدیم حرفی کدوممونهیچ برسیم، که زمانی تا. بود اشک هایقطره منظم
 رنگ از. نبودم متعجب خودم داغون یچهره از وایستادم، که آینه رویروبه. رفتم باال دوتایکی رو هاپله و شدم خونه
 نادیا از ردی تا گذاشتیم قرار آناهیتا با. بود مونده رنگ نظمیِبی یه فقط بودم، کرده که آرایشی و صورتم روی سیاه

 تو آب کوبیدن شبیه بیشتر من کار. نشدیم موفق که دادمی نشون من داغون حال اما نمونه؛ هیراد زندگی تو
 .نداشتم رو هیراد وقتی بود؛ هاونگ

 طبق هیراد پدر. بود شده قاتی فریماه، گاهی و آناهیتا و آرمین بخند بگو و شوخی صدای با تلویزیون، صدای 
 کردممی نگاهش بیش و کم. بود گوشیش تو سرش هم هیراد و کردمی دنبال رو خبر شبکه خبرهای داشت معمول

 هیراد پیش حواسم تمام. کشیدم کالفگی روی از پوفی! گرادرون و حرفکم پدرشه؛ شبیه چقدر گفتم دلم توی و
 .کردنمی فکر من به هم درصد یک شاید که کسی بود؛
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 هم از پیش دقیقه چند انگار نه انگار. کردنمی پچ پچ و بودن نشسته هم کنار که آناهیتا و آرمین رو چرخید نگاهم
 تا رفتم منم معمول، طبق. شد بلند «بکشم شام برم» گفتن با فریماه. کردن آشتی هیراد وساطت با و بودن خوردل

 :گفت بلندی تقریباً صدای با آناهیتا اما بگیرم؛ آروم کمی صحبتخوش زن این کنار
 کجا؟ تو -

 :گفتم آروم
 .آشپزخونه -

 :گرفت رو دستم و شد بلند جاش از سریع
 کوچولو؟ مامان بدی انجام کاری تو مردم من مگه -

 رو فکرش شیطونش چشمای از تازه. رفت و زد بهم چشمکی. بشینم کرد وادارم و داد هلم مبل سمت به آروم
 دستم میخواد کهاین و بازیمسخره پای گذاشتم رو کارش و گفتم بهش دلم توی «برسه بهت دستم» یه. خوندم
 بیرون هپروت وادی از رو من تازه کرد، جمعش زور به که لبخندی و آرمین کنجکاو و شیطون نگاه اما. بندازه
 و گنگ نگاه. بود هیراد توجه جلب جمله، این گفتن از هدفش تنها. فهمیدم رو آناهیتا ینقشه دیر چقدر. کشید
 سمت به. شدم بلند جام از سریع. نداشتم رو نگاهش تحمل. بود من روی بودم، دیده ازش کم خیلی که هیراد مبهم

 .شنیدم رو هیراد به آرمین «مبارکه» صدای که رفتممی آشپزخونه
 که آناهیتا یخنده با شد زمانهم که دادم تکون راست و چپ به رو سرم. بود دیس تو برنج کشیدن حال در فریماه
 .درآورد رو حرصم بیشتر

 یه آخرشم. بود فایدهبی پرسید، رو هاشخنده دلیل که بار چند هر و بود مونده آناهیتا روی فریماه متعجب نگاه 
 کنترل رو هاش خنده داشت سعی که آناهیتا به توجه بدون. شد کارش مشغول و کرد نثارش «دیوونه یدختره»

 .شد جمع کلی به لبخندش که انداختم آناهیتا به ایخصمانه نگاه و بردم و برداشتم رو میز روی ساالد کنه،
 دلم. اومدمی که بود بقیه به فریماه صدایبی و آروم هایتعارف و آناهیتا و آرمین صدای دوباره غذا میز سر
 .دادم نشون خوردنش مشغول رو خودم و کشیدم خودم برای پلو کمی ناچار به. برم جمع این از زودتر خواستمی
 ...مامان خورینمی چیزی چرا -
 هیراد به و نرفت رو از اما نگفت؛ رو اشجمله یادامه کردم، آناهیتا به که ایخصمانه نگاه و گلوم تو غذا پریدن با

 .بود نشده جمع لـبش روی از شیطون لبخند همون اما. انداخت پایین رو سرش و کرد نگاهینیم
 .کرد رها نخورده دست رو غذاش بشقاب و رفت و شد بلند «ممنون مامان» گفتن با هیراد
*** 
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 شاید و باشم تنها بازم تا رفتم باال یطبقه به ناچار به و زدم بهش لبخندی فریماه تشکر با ها،ظرف شستن از بعد
 شده سخت برام خیلی و کنم ظاهر حفظ تونستمنمی دیگه چون رفتم؛می مامان خونه کمتر. زدم مامان به سری

 .بشم اتاق نزدیک یکمی و کنم تند رو هام قدم شد باعث آرمین صدای که بودم پله آخرین روی. بود
 .بعدش کنه، ازدواج بزرگت برادر کن صبر میگم گفتم؟ چی مگه من؟ عزیز گیریمی سخت قدراین چرا -
 .بگی خواینمی داری ایدیگه مشکل تو -
 چه. بفهمی که سخته برات قدراین چرا دونمنمی. نداریم مشکلی مالی نظر از خانوادم نه و من نه دونیمی خودتم -

 هم گذاشتیم، احترام سایه و هیراد به هم طوریاین بگیره؟ رو عروسیش جشن زودتر بزرگت برادر که داره ایرادی
 .بشناسیم رو همدیگه بیشتر داریم فرصت

 .کردی تغییر چندوقته تو نیست، هاحرف این بحث -
 .بزن زنگ بهم کنی، فکر منطقی تونستی هروقت. میرم من -

 به تقریباً رو خودم کنم، فکری کهاین بدون. شد باز کمی اتاق در برسه، اتاق در یدستگیره به دستم کهاین قبل
 دید وقتی. کرد نگاهم منتظر بود، خورده جا من کار از که هیراد. دادم تکیه بهش و بستم رو در. کردم پرت داخل
 :گفت نمیگم، چیزی

 کردی؟ جوریاین چرا -
 قبلی؟ غرض و قصد بدون اونم شنیدم؛ رو آنا و آرمین حرفای که بگم بهش تونستممی چطور

 زنی؟نمی حرف چرا -
 :گفت بلندی صدای با تقریباً و اومد جلوتر کمی

 !توام با -
 پیشونیم روی دستم با. رفت بیرون و زد کنارم «ببینم کنار بیا» گفتن با بعد و دوخت چشم نگاهم به ایثانیه چند
 آرمین، و هیراد که دیدم و رفتم هانرده کنار بیرون، .زد صداش بود، پایین یطبقه که آرمین شنیدم که وقتی. زدم
 زوم روم که هیراد نگاه. رفت و کرد نگاه ساعتش به بعد و گفت رو چیزهایی سرعت با آرمین. زننمی حرف در کنار
 کشوی تو از گوشیم صدای. بستم رو اتاق در و کردم گردعقب. کردممی نگاه آرمین خالی جای به فهمیدم تازه شد،
 تو ایگرفته یقیافه با هیراد و شد باز در. زدم تماس رد ناشناس، یشماره دیدن با و داشتم برش. شد بلند میزم
 این از بیشتر. بود صورتم یخیره فقط اما. بگه چیزی تا شدم منتظر و انداختم کشو داخل سریع رو گوشی. اومد
 :بزنم حرف که شدم مجبور و کنم تحمل نگاهش برابر در تونستمنمی

 ...شدم کنجکاو منم آورد؛ رو ما اسم که شنیدم رو آناهیتا اتاق از آرمین صدای که اومدممی باال هاپله از داشتم -
 !کردی بیخود تو -
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 .واینستادم گوشفال عمداً که من هیراد -
 :گفت که انداختم پایین خجالت روی از رو سرم

 یه یا شدنمی فضولیت متوجه و کردنمی باز رو در دفعهیه یا وایستادی در پشت فهمیدنمی آناهیتا یا آرمین اگه -
 !موندنمی برات آبرویی دیگه دید،می وضعیت اون تو رو تو دیگه نفر
 ...وقتی شدم کنجکاو خب. نبود اونا خصوصی هایحرف کردن گوش قصدم که من-

 :گفت که نشستم بهش پشت تخت روی. رفت کمد سمت و کنه سکوت داد ترجیح دوباره
 .بدین بازی منو نیست الزم مطمئنم؛ خودم از من که بفهمون شفیقت رفیق اون به جوری یه! درضمن -

 .ببینه کردم تعجب ایشونلحظه سردی از که رو دستایی و قرمز صورت که نبود من نزدیک کسی که خوبه
 میری؟ کجا -

 .کرد نگاهم منتظر و من سمت برگشت
 .بزنم سر مامان به برم خواممی -
 .منتظرتم ماشین تو -
 ترسخت تحملش چرا دونمنمی اما نبود؛ عجیب برام این. نشد وبدل رد بینمون حرفی مادرم یخونه هاینزدیکی تا

 و تالش. نمیشی یعنی نمیشی، پذیرفته وقتی. گرفت رو دردنخور به احساسات این جلوی شدمی کاش. بود شده
 چیزی از تونیمی چطور اما بندازی؛ ترعقب کمی شاید رو تدریجی مرگ که اینه برای فقط و فقط بعدش، لجاجت

 گرفتن آروم برای راهی که رو نفسی. کشیدم نفسی بلند صدای با کنی؟ فرار داری، یقین افتادنش اتفاق به که
 که رو قرمزرنگی بافت شال. بهتره هیچی از اما کنه؛نمی آرومم. میدم انجامش خیلی که کاری دادم؛ بیرون نداشت

 و برگردم خواستمی دلم. خواستمی رو نگاهش دلم چقدر و کشیدم جلو بار چندمین برای شدنمی بند سرم روی
 همه و همه میدم، بیرون کالفگی روی از که هایینفس بودنم، فکر تو. باشه شده خیره بهم لحظه چند که ببینم
 .بشه اجابت وقتهیچ نبود قرار انگار که بود دلی یخواسته هااین یهمه! باطل خیال زهی اما. باشه مهم براش

 :گفت که شنیدم رو صداش که بود نرسیده دستگیره به دستم. داشت نگه رو ماشین
 .بردار اینو -

 که نبود مهم براش. دادمی بهم رو پولی یه هرماه بود؛ شده عادتش. دیدم رو پنجاهی تراول چندتا و برگشتم سرجام
 اما خواست؛نمی رو من قلباً که درسته. نباشه گردنش به دینی خواستمی شاید. کنم خرجش چی برای و کی و کجا

 .بودم زنش من شرعاً
 گفتن با و سمتش گرفتم. بود قبل هایدفعه از بیشتر خیلی دفعهاین نظرم به. برداشتم رو داشبورد روی پول

 .بگیره ازم تا شدم منتظر «ندارم الزمش ممنون؛»
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 نفوذ و برش حرفات که وقتی بشه؛ انجام کاری چه داری دوست که بدی نشون رفتارت با باید هاوقت بعضی
 آدمی یه مثل نه کنه؛ رفتار باهام نسبی احترام با حداقل هیراد خواستمی دلم من که االن مثل. ندارن رو خودشون

 .متنفره ازش که
 کرد مجبورم« .میشه الزمت آناهیتا عروسی برای. دار نگهش» گفتن با و داد هل سمتم به کمی فشار با رو دستم

 برگشت نمیشم، پیاده دید وقتی. شد ورشعله وجودم تو شیطنت حس یه ولی کجا، از دونمنمی. کنم قبولش که
 .زدممی جا نباید اما داشتم؛ ضعف نگاهش برابر در هرچند. کرد نگاهم منتظر

 .خداحافظ! فکرمی به که مرسی -
 داد پایین رو شیشه. کردم نگاهش و برگشتم. نکنه فوران بودم، کرده کنترلش زور به که ایخنده تا شدم پیاده سریع

 مضاعفی انرژی. زد کوچیکی لبخند هم هیراد بندش، پشت که زدم بزرگی لبخند. کرد نثارم «پررو یدختره» و
 روی کوچیکی اخم و انداخت اطراف به نگاهی. بفرستم ایـوسه*بـ براش و بذارم فراتر رو پام شد باعث که گرفتم

 کردم باز رو مامان یخونه در. گرفتم فاصله ماشینش از و زدم چشمکی بهش نرفتم؛ رو از من اما. نشست پیشونیش
 .بره تا شدم منتظر و

*** 
 آدم و عالم از رفتنم، وقت تا. فهمیدم بود، بعید ازش که پرحرفی از. بود مشخص رفتارش از بود؛ کرده تغییر مامان

 خبر دونستمی. شناختمی رو من بود، مادرم. کنه دگرگون رو حالم که نپرسید سؤالی بارمیه حتی. گفت برام
. نشستم مامان روبروی. گیرگوشه هم کمی و ساکت و آروم سایه. همینه هاستمدت من حال که نشده خاصی
 تکون فهمیدن معنی به رو سرم گاهی. کردمی پاک وسواس با نبود زیاد هم حجش که رو خوردنیسبزی داشت

 شده تقسیم دیگر نیمی و هیراد پیش همیشه مثل حواسم از نیمی. نیست اینجا حواسم یهمه که نفهمه تا دادممی
 .چطوره حالش هاحرف اون از بعد که آناهیتا کنار اشمونده باقی و ندیدنش و دادن دست از ترس بین
 سالم» که دادم اس آناهیتا به و برداشتم بود، دستم کنار که رو گوشی. بود شده ساکت مامان که بود ایثانیه چند

 :داد جواب که نرسید ایدقیقه به «کجایی
 رفتی؟ گوری کدوم! درد و سالم -
 .که فهمیمی. خواهر نداشتم ایچاره خدابه -
 .دادی جا هیراد ماشین تو رو خودت زور به دوباره. فهمممی آره -
 !تو بر آفرین -
 .بزنم حرف باهات باید گردی؟برمی کی -
 .اینجا بیا داری عجله اگه. موندم امشب شاید. آناهیتا دونمنمی-
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 .بفرست آدرس. باشم تنها ندارم هم دوست ولی ندارم؛ عجله -
 .منتظرتم باشه-

 زد کوچیکی ندلبخ. گرفتم ازش رو پالستیکی کوچیک ظرف و شدم بلند. کنه خیس رو هاسبزی تا شد بلند مامان
 برای رو دقیق آدرس و رفتم گوشیم سراغ به میز کردن تمیز از بعد. داشت ارزش دنیا یه یاندازه به من برای که

 به زنه،نمی حرفی و معذبه مامان حضور در دیدم وقتی. بود کنارم قرار،بی آناهیتا بعد، ساعت یه. فرستادم آناهیتا
 با چقدر گفتم خودم با. موند آنا رنگ کرم هایبوت روی نگاهم ثانیه چند فقط. کردیم رفتن عزم زدن، دور یبهانه

 کهاین بدون و نموند دور دیدش از هم ایثانیه چند مکث همین اما ؛شدمی خوبی ترکیب من رنگ شیری پالتوی
 اما گذاشت؛ قدردانی یا و تشکر پای آناهیتا شاید. زدم لبخندی. گذاشت من نزدیک رو هاشبوت کنه، توجه جلب
 مامان، از خداحافظی از بعد و پوشید رو مشکیم بوتنیم! خوشحالم وجودش از چقدر که دونستممی خودم فقط

 .رفت بیرون
 دیگه؟ گردیبرمی تو -

 آره؟ جز بگم تونستممی چی. کردم نگاه مضطربش همیشه یقیافه به و گرفتم باال رو سرم
 نداری؟ کاری. حتماً آره،-
 .باش خودت مواظب! برم قربونت نه -
 .فعالً! چشم -
 و زدم دستش به ایضربه آروم. مشغوله فکرش که بود مشخص. کردم نگاهی بود، وایستاده منتظر که آناهیتا به

 .رفت بیرون و کرد باز رو حیاط در و افتاد راه من از جلوتر. بریم گفتم
  

 
*** 

 شنیدی؟ رو آرمین و من صدای -
 چی؟ -

 آشتیشون و قهر و داشتن شاید که مشکالتی نامزدش، با اشـطه رابـ از وقتهیچ آناهیتا! زد حرف مقدمهبی چقدر
 .بده انجام تونست،می کاری اگه تا ذاشتمی پیش پا همیشه آناهیتا اما گفتم؛نمی منم. زدنمی حرف

 ...راستش -
 .شنیدی پس -
 .شد اتفاقی خدابه -



 

 

130 

 

  سایه منحوس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن رکارب

 

 رها*

 کنه؟می سؤال اخم با حاال چرا
 دونه؟می چیزی هم هیراد -
 .نگفتم چیزی حرفتون از ولی شد؛ عصبانی شنیدم، رو حرفاتون فهمید وقتی! دیوونه نه -
 !شکرآبه آرمین و من یـطه رابـ. میگم بهش که هستی کسی اولین تو سایه، راستش -

 :زدم صداش آروم اما ناباوری، با و برگردوندمش خودم سمت و گرفتم رو بازوش. چکید اشگونه رو اشکی قطره
 !آناهیتا -

 درددل بتونه راحت خیال با که بوده گاهیتکیه همچین منتظر طوالنی، مدت انگار. کرد رها ـغلم*بـ تو رو خودش
 .کنه

 کنم تصور تونمنمی کنم؟ کارچی بود، چندساله انگار که چندماهه بستگیدل این برای بگو تو سایه؟ کنم کارچی -
 .نباشه آرمین قراره که ببینم رو روزی تونمنمی! تونمنمی نباشه،

 !آروم خوب، دختر آروم. مشترکه دردمون حاال. آنا باش آروم-
 سریع و کردم جداش خودم از. کردنمی نگاه بهمون شدن،می رد که مردمی بیش و کم. کردم نگاه اطرافم به

 .کردم پاک رو اشکاش و درآوردم کیفم از تمیزی دستمال
 که رفتیم راه ساعتی یه. افتادیم راه هم کنار هم باز. کرد وجورجمع رو خودش کمییه و گرفت دستم از رو دستمال

 عقب تا بیجاش هایایرادگیری و آرمین هایبداخالقی از. بود هیچ زندگی، یه قضاوت و شنیدن برای نظرمبه
 که هاییحرف به کردم؛ گوش و کردم نگاش فقط من و گفت مختلف هایبهونه به عروسیشون و عقد انداختن

 .کرد فصلشون و حل ساده، زدن حرف یه با شدمی و نبودن مشکل من برای
 تصمیم بتونه تا کنه صحبت پدرش و فریماه با و بذاره کنار رو خودداری که شد قرار. موندم منتظر بگیره، آژانس تا

 تو. ستتجربهبی جوون دختر یه تصمیم از بهتر بشه، گرفته مشورت با که تصمیمی هرحال به. بگیره تریعاقالنه
 همه این آرمین و آناهیتا بین شدمی باورش کی. شدمی مرور ذهنم تو اخیر چندوقت اتفاقات تمام برگشت، راه

 که بقیه کنار. کننمی آماده رو عروسیشون مقدمات دارن سرخوش، و پرانرژی کردیممی فکر ما باشه؟ افتاده فاصله
 .کردنمی بازی خوب چقدر بودن،

 رو خودت جای بازم تو بزنم، در اون و در این به رو خودم که هرچقدرم. بکشم دست فکرت از تونمنمی! تونمنمی نه
 خبرم؟بی ازت چندساعت که کجایی هیراد؟ کجایی. داری
 اسمش روی. گرفتمنمی جوابی ها،وقت بیشتر که بود کوتاه پیام یه فرستادن اومد،برمی دستم از که کاری تنها

 .رفت ضعف براش دلم که اومد آشنایی صدای بوق، اولین خوردن محض به و شد برقرار تماس و کشیدم
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 نیست؛ ما بین ایفاصله که دونیممی تو و من اما کنن؛می فکر طوراین همه. نزدیکم بهت نیستی؟ من مال چرا
 .کمتر نه بیشتر، نه کنیم؛می تحمل رو همدیگه هم، کنارِ فقط ما آره. نشدن رو در رو برای همیم کنار ما چون
 هایانگشت تعداد به فقط گفت؛ رو اسمم وقتی برام بود غریبه چقدر. کرد صدا رو اسمم گفتن، الو چندبار از بعد

 .بود کرده صدام دستم
 !الو -

 .نگفت چیزی که بود شده من صدای تغییر متوجه اونم. کرد سکوت. لرزید صدام که نبود خودم دست
  

 
 .خونه بیام خواممی -
 .بیام تونمنمی داریم مهمون االن باش؛ منتظر -

 .نگفت بهم چیزی آناهیتا چرا مهمون؟
 !االن همین. بیا االن -

 :گفت کالفگی با بعدشم و کرد سکوت کمی
 .بیرون بیا زدم، زنگ بهت -
 .نیستم مامانم یخونه -

 :گفت بود مشهود کامالً که صدایی تغییر با مکث، بدون و بالفاصله
 کجایی؟ پس -
 .اونجام هست؛ پارک یه مامان یخونه اطراف یعنی. دونمنمی -
 .بیا بگیر آژانس یه خودت -
 چی؟ -
 .خداحافظ. بیام تونمنمی اومد؛ پیش کار یه -

 مامان یشماره و خیابون سر رفتم دو حالت با یهو؟ شدچی. چل و خل یپسره! شیطون سیاه دل به لعنت.. .یپسره
! بودم بودنش بزرگ این عاشق چقدر. نگفت چیزی. نشه ناراحت خواستم مثالً الکی، هایبهونه کلی بعد و گرفتم رو

 .داره وجود گفتن دروغ برای محکم دلیلی اما نمیگی؛ راست که دونستمی کهاین
 .کنممی پرواز تو سوی به»

 .کند تو هوای دل که زمان آن
 اقیانوس، میان در نباشم، زمین در ندارد فرقی



 

 

132 

 

  سایه منحوس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن رکارب

 

 رها*

 «!حیاتیست تو دیدار باشم که کجا هر ندارد، فرقی
*** 

 .که نشده چیزی بکش عمیق نفس چندتا -
 سایه یه میرم، که هرجا. باشم هیراد هایخاطرخواه نگران باید مدام بشه؟ باید چی دیگه آناهیتا؟ تو میگی چی -

 .هست زندگیم روی منحوس
 .گفتنا هذیون به کردی شروع دوباره -

 :دادم رو جوابش جدیت با مکث،بی
 !اه. کنی مالیماست خوایمی منه، با حق دونیمی میاد بدم قدراین -

 .برد هم تو بیشتر رو اخمم کرد، جمعش زور به که ایخنده
 !آناهیتا -
 فرصت تا بریم بیا خیال؛بی رو هاحرف این اصالً! ایبامزه چقدر هستی، عصبانی مثالً وقتی دونینمی که تو آخه -

 .ندادی بهشون بیشتر
 .نمیام من -
 .کردی نازی دیدن با که تَخمی و اخم اون با مخصوصاً. کننمی شک همه نیای، اگه -
 میکنن؟ فکری چه بقیه که باشم این فکر به باید کی تا! درک به -
 .خوددانی باشه -
 ندارم حق که دونستممی رو این همیشه. گرفتم دستام میون رو سرم و نشستم. رفت بیرون اتاق از درهم یقیافه با
 این که رسهمی روزی یعنی گذشت؟ روزا این از میشه. داره شایدم یا. نداره دوسم وقتی باشم؛ داشته توقعی هیراد از

 بشن؟ خاطره روزها
 ایساده چشم خط. نباشم هامهمون کنار و نرم پایین اگه میشه بد خیلی که دونستممی خودمم. ایستادم آینه جلوی

 لباسم کمد از. اومدمی بهم خیلی اما بود؛ ساده بود، تنم تو که رنگی گلبهی تونیک. زدم رنگی کالباسی رژ و کشیدم
 .رفتم پایین طبقه به و انداختم خودم به سرسری نگاه. شد ست سفیدم شلوارجین با که برداشتم سفید شال یه
  

 
 رو این انداختم، نگاه خودم به آینه تو که چندباری از. بود فایدهبی اما کنم؛ کنترل رو ناراحتیم کردممی سعی

 میلی هیچ اما بودم؛ داده برش تمام وسواس با چینی، بشقاب تو که بودم هاییمیوه با کردن بازی مشغول. فهمیدم
 و نازنین هایخنده صدای باریه چنددقیقه و بودم شستهن بقیه کنار سالن یدیگه سمت تو. نداشتم خوردنشون به
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 خانواده این تو اون اگه. سرخوشه شایدم و سردخون قدراین آرمین که بود خوب قدرچه. کردمی پر رو خونه آناهیتا
 .شدمی کور و سوت چقدر خونه این نبود معلوم نبود،
 با آرومی هایضربه گاهی آناهیتا. بود آروم اما عمیق، لبخندش. داشت نظر زیر رو رفتارش و حرکات نگاهم، بازم

 ناراحتی فعالً که بودم خوشحال. رفتمی ریسه دل ته از آرمین، دارخنده خاطرات به. زدمی آرمین پای به دستش
! باشه رفته هم کوچه سر تا صداش کنممی فکر که خندیدمی پروابی و بلند قدراون نازنین اما. نیست بینشون

 رو روش و گرفت طرفش به رو میز روی پرتقال آب لیوان همه از ترسریع هیراد. افتاد سرفه به که خندید قدراین
 :گفت باشه، نازک که کرد زیادی تالش که صدایی و ناز با نازنین. برگردوند

 !عزیزم ممنون -
 :پرسید آناهیتا که برم که شدم بلند و زدم نازنین به پوزخندی. بود سرد «خواهش» یه فقط هیراد، جواب

 میری؟ کجا -
 :گفتم و گرفتم آرمین سمت به رو حرفم روی

 .توناجازه با. نیست خوب حالم امشب ببخشید،-
 دوتا و برداشتم رو بودم حفظ از رو داروهاش دیگه که دارویی جعبه. رفتم آشپزخونه سمت و کردم بقیه به نگاهینیم

 .کردمی خودنمایی داشت پیشونیم، تو که داریضربان سردرد از پیشگیری برای خوردم؛ باهم رو قوی مسکن قرص
*** 

 فکر ایگذشته هایاتفاق به. بذارم هم روی چشم ذاشتنمی مزاحم سردرد و بودم خیره سقف به که بود ساعتی یه
 چه در و کجاست االن یعنی! نیما نیما؛ هاینگاه بود، گوشم تو مهری صدای. رفتنمی رژه مغزم تو که کردممی

 خاک زیر االن شاید اومد،نمی دنبالم و نبود نیما اگه بشه؟ خارج کشور از تونسته یا شده دستگیر یعنی حالیه؟
 از رو چادرم که بود نیما. نبود هم زیاد بپرم، خواستممی که پلی ارتفاع آخه بودم؛ شده فلج شایدم یا بودم پوسیده

 کمی زندگیم داستان کاش. برد شهریار یخونه به رو من که هم بعدش و کنم خودکشی نذاشت و کشید سرم
 امیر کاش. کردممی کار توش معمول طبق من و نبود کارش برای پوشش یه شهریار، شرکت کاش! شدمی رویایی
 .زجرآوریه حس کنی کاری نتونی و بخوری حسرت کهاین! داشت معمولی زندگی یه شدمی و بود واقعی

 کنی؟می فکر چی به -
 و مردونه صدای با ربات یه. بود نشده عادی برام هنوز اما بودمش؛ دیده زیاد که ایقیافه. پریدم جا از صداش با

 دلم امشب کردم حس چرا دونمنمی. انداختم سرم روی و برداشتم رو شالم و شدم بلند حرف بدون! حسبی
 .کنم نگاهش حتی خوادنمی

 کجا؟ -
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 :گفتم و برگشتم
 .ندارم حوصله امشب -

 کردن باز به کرد شروع «نیست مهم» گفتن با که رفتممی بیرون داشتم بمونم، جوابش منتظر کهاین بدون
 .پیراهنش هایدکمه
 ز*ا*ر*د هم کنار و گرفت قرار سرم زیر دستش جوریچه و کی دونمنمی. بودیم هم کنار هنوز و بود گذشته مدتی

 یا کنارمه؟ کهاین چیه؟ مشکلم االن بود؟ نرسیده شخواسته به مگه. قبل های دفعه مثل رفت؟نمی چرا. کشیدیم
 !هردو هم شاید یا باشه؟ ندارم دوست اینکه
 عطر این عاشق چقدر. کشیدم نفس رو عطرش تموم حرکتبی و آروم. کنم بینیپیش رو بعدیش کار تونستمنمی
 .بود موندگار من برای طوالنی مدت برای هیراد، از که چیزی تنها! بودم

 وقتبی هایخوابیدن این از. بود رفته فرو مطلق سکوت تو اتاق و بود شده تاریک هوا بازکردم، که رو چشمام
 ...االن اما بود؛ من کنار هم هیراد که اومد یادم تازه و شدم بلند جام از کرختی با! متنفربودم

 بدتر حالت. نکردی حس رو زمان گذر تو و گذشته هاساعت بینیمی و میشی بلند خواب از که اینه دنیا حس بدترین
 سراغم شدیدی ضعف اما نداشتم، حالی و حس هرچند. کنیمی حس دیگه هروقت از بیشتر رو تنهایی وقتی میشه
 با که گفتمی بهم حسی یه. بود روشن آشپزخونه برق فقط و بود خاموش خونه هایبرق. رفتم پایین طبقه. اومد

 و دیدم میز روی رو هیراد روشن گوشی که دیوار یگوشه یخچال سمت رفتم نبود؛ کسی. بشم نزدیک احتیاط
 هاییپیام بعد و دیدم که بود چیزی اولین نادیا اسم. برداشتم رو گوشی فکر، بدون. بود نصف که پرتقالی آب لیوان

 قدراین هیراد، مصلحتی یسرفه اما. زدم اسمش روی. رفتمی باال تعدادشون و شدندمی نوشته هم سر پشت که
 هول که هیراد. شکست بود معلوم داد، که صدایی با و آشپزخونه هایسرامیک رو افتاد دستم از گوشی که کرد هولم
 گوشی بکنه، حرکتی بتونه کهاین از قبل و ثانیه از کسری در اما. آورد باال شوک روی از رو دستاش بود، کرده

 به اما و زدم دراریحرص لبخند. انداخت بهم غضبناک نگاه و داشت برش و شد خم من از زودتر. شد زمین پخش
 .رفتم بیرون آشپزخونه از و شدم رد کنارش از دیدم، که چیزیاون یادآوری محض
 داشت؟ ـطه رابـ دیگه دختر یه با چرا نداشت؟ تعهد نداشت؟ زن مگه کنه؟ رفتار طوریاین تونستمی چطور

 قلبم تونستممی چطور. بگذرم هاشتوجهیبی از داره، که سردی رفتار از بگذرم ازش تونمنمی بخوام، که هرچقدر
 دلبستگی؟ شده و گذشته وابستگی از داشتنش دوست بود نفهمیده یعنی ؟بشم شریک ایدیگه کس با رو

 زندگی روی تو. نداره اهمیتی نداره؛ معنایی براش خودت، وجودت،. ارزشیبی براش تو ولی! دونهمی سایه، دونهمی
 !کن قبول. انداختی سایه نادیا و اون
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 از کردم؛ گریه. کردم خالی بود، میز روی که موزیکالی گوی روی رو حرصم و بستم رو در اتاق به رسیدن محض به
! عوضی بهت لعنت! احمق نداره؟ دوستم که کنم قبول تونستمنمی چرا. کردم حسش همیشه از بیشتر که واقعیتی

 کردی؟ تحمیل رو خودت چرا
 که رو خودم آره،. دونستممی مقصر رو خودم من. بود خودم تحقیر کرد،می آرومم که چیزی تنها. بود رفته باال صدام

 نقش از نشدن، دیده و گرفتن نادیده از بودم خسته. نداشت من برای جایی که دادممی جا دلی توی تمام، وقاحت با
 اما کنممی زندگی کهاین مامان، برای کردن بازی نقش از. عالیه چیهمه و خوبم که این. بقیه برای کردن بازی

 .نکردم زندگی اما بودم؛ زنده فقط من که اینه حقیقت
 دلم! آباد ناکجا به بردن پناه و سنگین شکست یه با خونه این کردن ترک. بود فرار بود، من برای که راهی تنها
 رو مشکیم بزرگ نسبتاً کیف. ببرم پناه بهش که اونیم از ترشرمنده. بندازم مامان چشم تو چشم دیگه خوادنمی

 هم بود من اسم به که رو بانکی عابر کارت دستیم، کیف توی از. گذاشتم توش راحتی لباس دست چند و برداشتم
 کیف و کردم رها رو کیف. نبود من به متعلق هیچی! نه. نبود مال خونه این تو ایدیگه چیزهیچ. انداختم توش

 دل بود سخت اما نداشتم؛ خوشی یخاطره اینجا از انداختم نگاهی اتاق به. پوشیدم رو پالتوم و برداشتم رو کوچیکم
 .کشیدم نفس باهاش اوقات بعضی که جایی از کندن

 
 

 کسی تا برم پایین هاپله از آروم کردم سعی. نبودن غریبه برام دادن،می ویراژ صورتم روی که مزاحمی هایاشک
 در. بود روشن توش خوابشب چندتا فقط که انداختم تاریک نیمه یخونه به نگاهی آخر بار برای. نشه بیدار

 توی ایکهنه زخم. بود طبیعی بودم؛ دل دو. برداشتم قدم سنگین، هاییقدم با و گذاشتم هم روی آروم رو ایشیشه
 خوف کوچه تاریکی از ، کردم باز که رو حیاط در. دادمی آزارم همیشه تا شایدم و هامدت تا و. بود کرده باز جا دلم

 .نداشتم بعدیم قدم برای تصمیمی که گرفتم پیش رو راهی روپیاده از. پس راه نه داشتم پیش راه نه اما کردم؛
 کجا؟ -

 بود مونده کم که کشید رو دستم سریع و ناگهانی قدراین. برگردوندنم و دستم گرفتن با شد زمانهم هیراد، صدای
 روم کهاین از قبل. انداختم نگاه بهش نفرت با و کشیدم بیرون دستش از حرکت یه با رو دستم. شسـینه تو بخورم

 .کرد نگاه بهم اخم با و گرفت دستش با رو مچونه بگیرم، ازش رو
 قبل چنددقیقه هایناراحتی تمام درش، شدن باز با که رنگی مشکی بنز. کرد جلب رو ما توجه ماشینی بوق صدای

 مـینه*سـ قفسه درد. بود نکرده فراموشم بازم اومد،می سراغم عصبانیت موقع همیشه که دردی. آورد هجوم بهم
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 لحن با بود، برگشته نادیا طرف به کامال که هیراد. بیاره درم پا از شایدم که داشت خطر زنگ یه حکم برام دوباره
 :پرسید جدی

 کنی؟می کارچی اینجا شب وقتاین -
 .شدم نگرانت بود، خاموش گوشیت -

 .زد هیراد به ایـشوه*پرعـ لبخند. کرد من به کوتاهی نگاه
 کاری من تا نداد اجازه خورد، گره دستم دور که ایمردونه دستای اما نبود؛ من جای اینجا دیگه و رفتممی باید

 .بکنم
 :گفت نادیا به رو کنه، نگاهی من به کهاین بدون

 .خوبم که بینیمی -
 :گفت و کرد جمع رو خودش سریع اما ماسید؛ بدجوری نادیا بزرگ لبخند

 .بینمتمی فردا -
 رو دستم که کردممی نگاه شد، خارج کوچه از که ماشینش به. بود خالی و خشک «سالمتبه» یه هیراد جواب
 :گفتم آروم دندونام میون از. بود فایدهبی بازو زور این برابر در من تقالهای. بیفتم راه که وادارم و کشید

 .کن ولم -
 :گفتم بلندتری صدای با. زد نشنیدن به رو خودش همیشه مثل اما
 .کن ول دستمو -

 :گفت و کرد رها رو دستم خونه حیاط تو. شدم الل که نکشید ایثانیه به که کرد نگاه بهم طوری
 .باش منتظر -

 رفتم بیرون زودتر. کردمی خارج پارکینگ از رو ماشین داشت و بود پوشیده رو کنشگرم و سویشرت بعد، چنددقیقه
 عقب در. بشم سوار تا بود منتظر.  ترسیدممی باشه، چی واکنشش و نکنم گوش حرفش به اینکه از. موندم منتظر و

 .افتاد راه بدی صدای با ماشین که داد فشار گاز روی رو پاش. نشستم و کردم باز رو
 :پرسید آرومی صدای با که بود نگذشته ایچندثانیه

 رفتی؟می کجا داشتی -
 .نبود برداردست اون اما. کردم سکوت

 .پدرمن یخونه سند با اونم آزادی؟ سند قید با که دونیمی -
 .بود سکوت فقط تحقیرش جواب

 .کنینمی گریه که عجیبه -
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 :گفت چندثانیه از بعد. بود همین بود، دیده من از که چیزی بیشترین داشت حق. کنم گریه داشت دوست پس
 نیست؛ االن مال سردیتخون و سکوت این. شیطونی حال در یا کردن گریه حال در یا دیدمت؛ حالت دو تو فقط -

 .بودی شهریار منشی که وقتیه مال
 کهاین تا. نگفت چیزی دیگه کردم نگاه بیرون به دوباره و گرفتم ازش رو نگاهم سریع. کرد نگاهم و برگشت
 .گذاشت هاشلب روی رو اششدهمشت دست باز و داشت نگه کناری رو ماشین
 فرق موهاش و چشماش رنگ فقط رفت؟نمی خاطرم از یادش چرا کردم، نگاه بهش نیست، حواسش دیدم وقتی
 نگاهم و برگشت که بود رسیده خواستش به ریختم؛ اشک. بود مونده جا هاچشم همون تو من، دنیای اما. داشت

 :زدم لب. دادمی آزارم بود، نگاهش تو حد از بیش که سردیخون. کرد
 .برگرد -

 .برگشت سریع اما کرد؛ تعجب گفتم، که حرفی شنیدن از چندثانیه برای
 
 

 تو ریزم،می اشک که ستچنددقیقه کجام، که این از زمان، و وقت از. کنم حس نخواستم رو چیزی. نکشیدم نفس
 سراغم خیالیبی مزخرف حس یه. شدم سبک تا ریختم اشک قدراین. بیفته اتفاقی چه قراره و هستم موقعیتی چه

 .میده دستت کار که بیجا هایحس اون از. اومد
. گذشتم رویاهام مرد کنار از نداره، دووم زیاد دونستممی که خیالیبی اوج در. شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در

 این منکر نداری؛ دوستم. عصبانیم فقط نه گذشتم؛ ازت! بهت لعنت. ناراحتم ازت فقط من! دروغه نه! متنفرم ازت
 .نداری که حقیقته. نمیشم

 .زنیممی حرف بمون؛ -
 میسوزه، برام دلش کهاین فکر از. بود جذاب و خواستنی من برای ساده، لباس اون تو حتی. کردم نگاهش و برگشتم
 .بیاد رحم به ایجنبنده هر دل که کردم، گریه قدریاین. گرفتم ازش رو نگاهم

 !خداحافظ -
 رو روم. کنم نگاهش دوباره که کرد مجبورم برداشت، ماشین از تکیه که ناگهانیش حرکت اما نکردم؛ نگاهش

 .کردمی ترعمیق رو من زخم داشت هم آخر هایلحظه که بود هاحرف این از پرتر دلش انگار اما برم، که برگردوندم
 از یا من، مادر و پدر یخونه از کجا؟ از آره؟ میری؟ داری کنم؟ التماست و بیام باید من االن چی؟ که خداحافظ؟ -

 ...تبیچاره مامان اون یخونه جز بری؟ که داری رو جایی لصال کنی؟می فرار من
 !شو ساکت -
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 .من برای نه بود؛ خودش کردن کنترل برای فقط کرد، مشت که رو دستش
 به رو من مادر نداری حق مامانم؟ تحقیر به کردی شروع که نشده خنک دلت کافی یاندازه به من تحقیر از -

 .کنی تحقیر من مثل آدمی خاطر
 .نبود خبری بود، صورتش روی همیشه که اخمی از. کرد نگاهم فقط. نگفت چیزی

 :گفتم بود، شده دورگه که صدایی با
 .نباش نگران میشه؛ آزاد پدرت سند-
 وقت؟اون چطوری -
 .فهمیمی فردا -
 .خونه گردیمبرمی دیروقته؛. شو سوار بیا -

 این؟ از بدتر یا پررویی وقاحت؟ ذاشتم؟می باید چی رو خیالیبی این اسم بود؟ چی حرفش این اسم
 .کشیدم پس سریع رو دستم که بگیره رو دستم تا سمتم اومد خورم،نمی تکون جام از دید وقتی. زد دور رو ماشین

 !نزن دست من به -
 این روی کردن کم برای اما بود؛ بعید من از که کاری همون. نترس و پروا بی. کردم نگاه چشماش به خودش مثل
 :گفت و زد پوزخندی. بود ناچیز خیلی مرد،

 .کردممی حالیت وگرنه شناسناممه؛ تو اسمت یعنی! زنمی که حیف -
 .همین فقط بری؟ و بذاریم جااین کنی؟ کارچی خواستیمی مثال -

 .دادمی باد به رو نداشتم که جرئتی. بود زیادی نزدیکی همه این حرفم زدن برای. گرفتم فاصله کمی ازش
 .بکن خواستی هرکاری راحت وجدان با. سندی نه و باشه اسمی نه تا کن پاره رو شناسنامه اون -
 شناسنامه اون وگرنه کشیدن؛ عذاب واسه داری جا یعنی دارم؛ کار باهات حاالها حاال. زوده االن یعنی! حیف -

 .ستبهونه
 !پستی خیلی -

 :گفت سردخون یقیافه همون با بازم اما شد؛ نزدیک بهم قدمی
 تشکیالت اون منشی رو تو یا بود؟ کرده جا بندوباریشبی یخونه تو رو تو که عوضیت یپسرخاله اون یاندازه به -

 اون؟ یا پستم من بگو خودت بود؟ کرده ساختگی
 .داده نجات رو جونم بار یه نیما حداقل! جفتتون -

 :دادم ادامه نداد، نشون واکنشی وقتی
 !کردنمی رو کاراین کاش که -
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 .کشید ایکالفه پوف و برد فرو موهاش تو رو دستاش
 .کنم تحملت تونمنمی منم حاال. مخسته منم -
 بود؟ چی داشتنت دوست برای تناله و آه همه اون پس. میگی دروغ -
 !بود دروغ -
 بودم؟ نگفته بگذره، خوش بهت نیست قرار بودم گفته بهت -
 .بودی گفته -
 زدی؟ جا -
 .آره -

 .شد پخش خلوت خیابونِ تو بود، کرده بلندش توان تمام با که صداش
 .نزن حرف من با سردخون قدراین -

 .کردم حقارت احساس نشست، جونم به که ترسی احساس از. کشیدم عقب
   
 

 :گفت زد،می موج توش عصبانیت که هاییچشم با. کرد نزدیک خودش به و گرفت سریع رو دستم
 زدی؛ هم به رو من نامزدی که؟ نرفته یادت کردی؛ انتخاب خودت! بکشی عذاب باید خونسردباشی؛ نداری حق -

 .باشی تهش تا باید اومدی، که حاال نرفته؟ که یادت
 رو در. نشستم اجبار به. کرد باز برام رو در و برد ماشین طرف به رو من سریع که بودم مونده حرفش هضم تو

 .شد سوار و زد دور رو ماشین و کوبید هم به محکم
 اینم از بدتر میشه؟ اینم از بدتر. بشناسمش بهتر تا مونده دیگه چقدر کهاین به. کردممی نگاه رخشنیم به گاهی

 .باشه تونهمی
 کنی؟می نگاه چی به -

 .کردمی نگاه بهم داشت اونم حاال و بود انداخته گیر رو نگاهم بود؛ دیر ازش برداشتن چشم برای
 متنفری؟ ازم چرا -

 :گفت آروم و برگردوند رو روش
 .نیستم -
 شدی؟ عوض قدراین چرا -
 شدی؟ عوضی بگی نمیشه روت -
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 :گفت و کرد صبر لحظه چند
 یادت همیشه. موندی جا گذشته توی تو. کنیمی اشتباه تو. بودم همین یادمه، وقتی از من. نکردم تغییری من -

 گذاشته کار از کار حاال. نخواستی خودت اما بفهمونم؛ بهت که کردم سعی. امدیگه آدم یه و نیستم امیر من که باشه
 .کنی زندگی هیراد با مجبوری و

 برای حماقتم، برای زدم؛ لبخند! فایدهبی همه، از بدتر بود؛ تکراری دیگه نه گریه؟ باشه؟ تونستمی چی واکنشم
 بهش بکنه اشتباهی کسی وقتی که نیست همین مگه. خندیدم خودم ذهنی کند برای ،شدن باز دیر که چشمام

. بودم من زندگیش، کردن تباه مقصر حاال. بود کنارم که مردی از کشیدم خجالت کردم، اشتباه منم خندم؟می
 ادم یه ننگ. کردم زندگیش وارد رو خودم بچگانم سماجت با. داشت عالقه بهش که دختری از کردم دورش

 تغییر روزی یه هیراد که نداشتم هم امیدی کورسوی دیگه اون، از بدتر و کشیدممی دوش به باید رو تحمیلی
 .کنهمی

*** 
 رو هیراد هایحرف بیداری، و خواب تو من. بود نگذشته ها،حرف اون شنیدن از و اتفاق اون از زیادی روزهای

 کار یه دارن دوستش با و داده استفعا پیش هامدت که شنیدم آناهیتا از. کردممی زندگی کابوسش با و شنیدممی
 و من داشت؛ رو قبلی روال زندگیم. دونستننمی رو کارش دلیل خانوادش اعضای از کدومهیچ. ندازنمی راه جدید
. بود شده همیشه از سردتر رابطمون. اسم حد در فقط احساسی، و عاطفی نظر از نه اما بودیم؛ شوهر و زن هیراد
 فقط گاهی و بود زوم ما روی فریماه هاینگاه. شدنمی بدل و رد بینمون هم خداحافظ و سالم چندکلمه همون
 خودم مسئول رو هیراد حاال. بود قبل چندماه از ترآسون برام زندگی این تحمل اما. دادمی تکون تأسف به رو سرش

 که حسیبی یخلسه تو بودم افتاده. شدمنمی ناراحت ازش اصالً نتیجه، در و نداشتم توقعی ازش و دونستمنمی
 .داشت ادامه کی تا دونستمنمی

. رفتممی خونه نزدیک پارک به روی،پیاده برای که بود چندروزی. انداختم مشونه روی کوچیکی یکوله و کیف 
 تنگ آناهیتا برای دلم. بودم خیره پام زیر زمین به رو برگشت و رفت مسیر تمام. بود هوام و حال شدن عوض هدفم

 مامان با. کردمنمی تنهایی احساس قدراین بود، اگر. بودن رفته شمال به ایهفته یه سفر برای نامزدش با! بود
 منم. زدنمی اومدن از حرف. شدمی منکرش مامان اما کرده؛ تغییر چیزی کردممی حس. زدممی حرف تلفنی

 به مشرف و نشستممی روش همیشه که فلزی نیمکت به. بینهنمی وضعیت این تو رو من و نمیاد که بودم خوشحال
. بودن رهگذر بعضیاشون. گذشتنمی کنارم از زیادی هایآدم همیشه مثل. نشستم و رسیدم بود، پارک کل

 نمود انگار کشیدم،می پرصدایی هاینفس. نبود معنابی همشون نگاه اما بودن؛ اومده تفریح برای هم بعضیاشون
 قلبم روی گاهی. بود زندانی خودم توی فقط زدم،نمی حرف و کردمنمی گریه خاطرشبه که بغضی. بود درونم حال
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 اما بشم؛ بلند خواستممی که بود نگذشته ایچنددقیقه. آوردممی کم داشتنش نگه برای نفس. کردمی سنگینی
 کمی و کردم حفظ رو تعادلم چندثانیه، از بعد. کردم حفظ رو تعادلم و گرفتم نیمکت یگوشه از. رفت سیاهی چشمام

 داشتم ضعف بود؛ غریبه برام حالت این. داد دست بهم تهوع حالت و اومد سراغم شدیدی ضعف اما کردم؛ رویپیاده
 و کردم تند رو هامقدم. شدمی نزدیک داشت امیر پرشیای هیراد، خونه هاینزدیک. نبود درستی شرایط در بدنم و

 و دست داشتم بود؟ اومده خونه روز وقت این چی برای. رفتم تو و کردم بازش و رسیدم در به اون از ترسریع
 تونستممی. اومدم بیرون و کردم خشک رو صورتم سریع. شنیدم رو بیداد و داد صدای که شستممی رو صورتم
 .باشه چی بحثشون موضوع بزنم حدس

 به! درک به. دارم ـناه گـ منم نیستم؟ مهم برات من کنی؟می دفاع ازش چرا اصالً. کنممی خواهش! مامان بسه -
 .نداره ربطی من

 ازش که فریماه جواب در و داد بیرون رو نفسش حرص با که هیراد و شد باز اتاق در. اومدمی هیراد بلند صدای فقط
 :زد لب آروم «میری؟ کجا» پرسید

 !قبرستون -
 در و شدم رد کنارش از و انداختم نگاهی فریماه ناراحت یقیافه به شرمندگی با. شد رد کنارم از و زد بهم ایتنه

 .بستم رو اتاق
 تا کی؟ تا آخه. بود فایدهبی وانمودکردن و کاریپنهان. زدم بیرون باشه، رفتارم پشت که منطقی و فکر هیچ بی

 باید اما. دادمی آزارم بدجوری دیگه طرف از هیراد ندیدن فکر طرف، یک از مبهمم آینده فکر چندروز؟ یا چندساعت
 و توان از بیشتر خیلی چیزها بعضی که کردممی قبول باید. بکشم کنار باید و کردم رو تالشم من که کردممی قبول
 باز راهی بهتر زندگی یواسه عشق، این بود قرار. هاستاون از یکی هم من امیرِ همون یا هیراد. بود من یاندازه
 .زندگی این کردن جهنمی نه کنه؛

 بدم، مامان تحویل تا کردم فکر بهشون که هاییحرف با. رسیدم کردم،می رو فکرش کهاون از ترسریع خیلی
 !کردمنمی رو کاراین کاش ای که شدم وارد و انداختم کلید زدن در بدون. دادن بهم زیادی چنداننه نفساعتمادبه

 باید. افتاد شماره به هامنفس! داشتم عالی ورود چه. رسید گوشم به شناختم،می که رو آدمی ترینکثیف بلند صدای
 چه با. کنم گردعقب کرد وادارم نباشه، امان در جمشید پستی از شاید که مامان فکر بیجا، فکر یه اما گشتم؛برمی

 نقش ذهنم تو مامان تصویر فقط دونستم؛نمی بود؟ پر توش جمشید هاینفس که ذاشتممی ایخونه تو پا جرئتی
 پای و دست زیر. بود من جلوی مامان. دیدم رو تصویر زجرآورترین مامان، روبروی بعدیم، هایقدم با. بود بسته

 رو اون توان تمام با. کشیدمی فریاد سرش. بود بسته مامان دهن. بودم متنفر عمرم تمام یاندازه به ازش که مردی
 خورد، گره جمشید مشکی نگاه تو نگاهم وقتی. بزنم زانو خودم درد برای که اینه وقت نیست؛ درد وقت حاال. زدمی
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 که آدمی تهاجم و حمله از. کنم فرار باید که بود بـرده یادم از حتی که موقتی فراموشی کردم؛ فراموش رو چیهمه
 از. خوشحاله من، حضور از که بود معلوم کثیفش لبخند از بود؛ خوشحال. شدممی دور باید متنفره، ازم دلیلبی

 نداشتم توان تمام. کرد پر رو خونه بلندش یخنده صدای. کردم گردعقب باشه، ذهنش تو که کثیفی فکر یجرقه
 :زدم ایخفه داد و بردم کار به حسمبی بدن و پاها دادن تکون برای رو
 !کمک -

 یزبونه به دستم. نکنم بیشتر رو سرعتم و نزنم جیغ من که نشد باعث اما بود؛ شده جمع مـینه*سـ تو بیشتر درد
 .بمیرم تا بود کافی همین. نرسید در

 .بود کابوسم شدن بیدار درد از ناچیزتر من برای شد،می کنده ریشه از داشت که موهایی درد
 روی نگاهم. کردممی اشتجربه خوبی به داشتم من که وضعیتی یعنی نداره، سودی پشیمونی میگن وقتی
 سر بینیش از که خونی قطره. شدمی دیده کبود گردی یه فقط سفیدش، صورت از. بود مامان یبسته هایچشم

 شوهرشانس از نه. شده خسته زندگی این از. خوابیده فقط نه! نمرده. آورد درد به رو دلم همه از بیشتر بود، خورده
 دادم تکونش. بود زمین روی حرکتبی که دستی سمت کشوندم رو خودم! همین ست؛خسته فقط! بچه از نه و آورده

 :زدم لب آروم و
 !مامان -
 .بزنم حرف باهاش بلندتر ذاشتنمی که بود گلوم تو بغضی یه
 !مامان -

 ترمظلوم صورتت این با چقدر مامان. اومدمی اشناله صدای پیش، چنددقیقه همین تا. نشدم ناامید. نداد جوابی
 !مامان داشتم دوستت چقدر! شدی
 از فرار برای نبود، خودم دست که ناگهانی حرکت با. بکشم نفس نتونستم خورد، پهلوم به که ایضربه با. رفت نفسم

 صورتم به که کثیفی هاینفس. گرفت جا بدنم کل تو. شد بیشتر نداشت، رحم درد این اما زدم؛ غلت درد، این
 اما بکشم؛ عقب رو خودم خواستم. بخورم جا جمشید، حد از بیش نزدیکی از و کنم باز رو چشمام شد باعث خورد،
 .کنم نگاه چشماش به که کرد وادارم و گرفت دستش با رو موهام

 بگیرم؟ رو خودم جلو االن تا تونستم چطوری بودی؛ خوشگل خیلی بینممی کنم،می دقت که حاال -
 !شو خفه -
 پهلوم درد که انداخت یادم تازه خورد، صورتم به که سیلی درد. کردم تعجب بود، من مال که بلندی نسبتاً صدای از

 باز صدای. بود ناچیز خیلی کشید،می حیوون این به بودن نزدیک از روحم که دردی برابر در ولی شده؛ شدیدتر
 از که جمشید حرکت با ولی داد؛ تکیه درد به مامان کبود جسم دیدن با سعید. شد زمانهم ما برگشتن با در، شدن
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 تکونش بازم و مامان سمت کشوندم رو خودم. زدن داد به کرد شروع و گذاشت فرار به پا بود، شده بلند زمین روی
 بیشتر صداها. بود جمشید صدای جز اومد، حیاط تو از که بیداد و داد صدای. ندیدم مامان از واکنشی هیچ اما دادم؛

 چشمام دیگه اما شد؛ باز در. کردمی صدا رو خدا که شد پخش حیاط تو بودمش، دیده قبالً که زنی صدای و شد
 .شدم غرق تاریکی عالم در و میده تکونم کسی کردم حس فقط. ندادن رو دیدن بیشتر یاجازه

 
 

*** 
. بود نگذشته زیادی زمان که انگار. بود یادم چیزهمه. شنیدم رو بیمارستان پیج صدای کردم، باز که رو چشمام
 جلوی از مامان یقیافه. برگردم سرجام مجبورشدم و پیچید پهلوم تو بدی درد که بخورم، تکون جام از خواستم
 اشک آروم. گرفت حرصم خودم مزخرف فکر از مرده؟ یعنی سردش؛ و حرکتبی دست. رفتنمی کنار چشمم

 به کاغذی دستمال و اومد نکرد؛ تعلل دیدنم با. بود فریماه. برگردوندم رو روم کسی، حضور احساس با که ریختممی
 .برد بین از رو سکوت «کنه؟نمی درد جاییت» گفتن با و داد دستم

 .کنهمی درد خیلی پهلوم -
 :گفت و زد شونم روی رو دستش

 .میام االن -
 دیدن با وضعیتم، بررسی و من کوتاه، هایجواب و سؤال چندتا پرسیدن از بعد. اومد تو پرستاری با بعد، چندلحظه

 :گفت بود، شده کبود که پهلوم
 .هست شکستگی احتمال -
 .رفت دکتر دنبال و کرد خالی سرمم تو مسکن آمپول یه دردم، خاطربه

 هم ایچاره اما داشتم؛ تردید سؤالم پرسیدن تو. فترمی بیرون داشت که گرفتم آخر لحظه تو رو فریماه دست
 .نداشتم

 ...مامانم -
 :گفت فقط آروم خیلی و گرفت دستش توی رو دستم

 .باش آروم -
 مرده؟ -
 .کنممی نگاهش دارم و کردم باز رو چشمام تازه انگار. زد صدا رو اسمم تحکم حالت با
 .دکتر دنبال میرم من. باشه ایدیگه هروقت از بهتر االن کنممی فکر خوبه؛ مادرت! نباش نگران -
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 مختصر و کوتاه قدراین و باشه سردخون همهاین بودم ندیده حاال تا بود؟ کرده تغییر قدراین چرا. کرد رها رو دستم
 شد؟می مگه ولی کردم؛می فکر بهش نباید که آدمی همون یاد انداخت؛ یادش رو من. بزنه حرف

 درمانش راه تنها و بود شکسته هامدنده از یکی. گرفتن عکس ازم و بردن رو من کشیدن، درد و بدبختی هزار با
. رفتمی بیرون رو اوقات بیشتر که بود فریماه بود، کنارم که آدمی تنها. کنن مرخصم فردا شد قرار. بود استراحت
 .نداره بهم نسبت خوبی حس دیگه حتی یا و فراریه ازم کردممی احساس

 کنارم و اومد آروم. اومدم خودم به و کردم جمعش سریع که زدم لبخندی ناخودآگاه شد، ظاهر در جلوی هیراد وقتی
 و اخمو یقیافه از. داشت نگه دستش با رو صورتم که بودم فراری بهش کردن نگاه از. نشست صندلی روی

 کنه، نگاهم کهاین بدون و نشست تخت یلبه. زدم پس رو دستاش و آوردم باال رو دستم. ترسیدممی عصبانیش
 .زدن حرف به کرد شروع

 بعد، و کنیم شروع نفرت با هم کنار. باشه خونهمی آناهیتا که هاییرمان عین ما زندگی خواستمی دلم خیلی -
 .ذارینمی تو چون چرا؟ دونیمی. نمیشه هم این از بعد و نشد اما بشیم؛ عاشق
 .بگه رو حرفش یادامه تا شدم منتظر و شدم پشیمون اما بگم؛ چیزی خواستم. کردم نگاه بهش

. کردم پیدا ناپدریت یخونه تو رو تو که پیش چندساعت همین ترینشمتازه. دادی هلم عقب به قدم یه همیشه تو -
 و تو نه. ذاشتمنمی تونزنده من یعنی نبودی؛ زنده االن اومد؟می سرت بالیی چه دونیمی رسیدم،می دیر من اگه
 !رو کثافت اون نه
 دادی؟ فراریم که باشم ممنون ازت خوایمی -

 :دادم ادامه و نیومدم کوتاه من اما. کرد نگاهم و برگشت نداشت؛ رو حرفم انتظار
 سربار بود قرار کی تا بخرم؟ جون به رو بقیه هاینگاه و بشینم داشتی انتطار بود، جهنم روزم و شب وقتی -

 فقط کردم، تحمل و شنیدم حرف هم االن تا اگه. دارم که کسیه تنها چون مادرم، یخونه رفتم شدم؟می تخانواده
 منِ دست از بار، هزارمین برای که. نکنم ناراحتش که. باشه راحت من بابت خیالش که بود مامانم خاطربه فقط و

 .نرسه سکته مرز به احمق
 !بود رحمبی چقدر. رفتمی و ذاشتمی جوابمبی همیشه بفهمم؛ رو دلیلش تونستمنمی. بره که شد بلند

 هیراد؟ -
 .کرد نگاهم اخم با و برگشت

 و نسب و اصل با دختر یه که. کردم تنگ خونه اون توی رو جات که. برسی عشقت به نذاشتم که ببخش منو -
 .باشه میلت باب که نیستم داریخانواده
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 همیشه که هاییاشک من، هایتنهایی همدم و موندم من هم باز. کرد ترک رو اتاق و زد بهم معناداری پوزخند
 .رسندمی موقع

 
 

 کردمی وادارم دوباره شاید بود، اگه. نبود فریماه. گشتم رو بیمارستان کل. افتادم راه و برداشتم رو نیمه و نصفه سرم
 برای که دردی کردم؛می تجربه داشتم رو عجیبی و جدید درد. بود سخت رفتن راه. بشم بهتر تا نشم بلند جام از که

 شدممی آب نگاهشون زیر که بقیه هاینگاه عذاب و درد از. تربودهیچ هم هیچ از بودم، کسم تنها دنبال که منی
 یهمه. کشیدم سرک رو بیمارستان یهمه. شدمی بیشتر تشویشم و دلهره هرلحظه. بود ترعمیق و بیشتر هم،
. نکردم پیدا مامان از هیچی. نبود خبری. رفتم قبلی یطبقه به قبل، یلحظه از ناامیدتر اما کردم؛ نگاه رو هااتاق
 آشنایی یچهره به توجه بدون. بودنش بـرده دیگه بیمارستان یه و دیگه جای یه به و نبود بیمارستان این تو شاید

 که نبود مهم. نبود مهم اما شنیدم زد؛ صدا رو اسمم. رفتم پذیرش سمت به بود، مواظبم دخترش مثل هاماه که
 .بود چیزی هر از ترمهم اضطراب این کردن تموم من برای. بشه خوردل
 کجاست؟ مادرم -

 .بود کرده آرایش حوصله با و داشت خوبی ظاهر که پرستاری بود؛ خنثی نگاهش
 چیه؟ مادرتون اسم -
 .رحیمیه زری اسمش -

 سرخوردم. کرد ناامیدم« .نیستن بستری اینجا متأسفم،» با روبروش، کامپیوتر هایدکمه دادن فشار از بعد چندلحظه
 از قبل. کرد نگاه چشمام به و گرفت رو دستام. شد نزدیکم فریماه. نشستم نبودن، سفید که هاییسرامیک روی و

 که حدی تا یعنی میگم، که عمیق. کرد گریه عمیق و شدت با. کرد گریه بخونم، چشماش از چیزی بتونم کهاین
 .نفهمم چیزی من تا کنه کنترل رو خودش که بود شده دیر خیلی و لرزیدمی هاششونه

 تو کاش کنیمی آرزو هزاربار که رسهمی ایلحظه! آورهعذاب و سخت کردن، درک و فهمیدن چقدر هاوقت بعضی
 !شدیمی غرق نفهمیدن و ندونستن

 از. بخواد چیزی تونهنمی دیگه اون ببینه؟ رو من کنن، دفنش کهاین از قبل نخواست یعنی. من مثل تنهاست؛ مادرم
 که ایلحظه از کنی؟ تنهاتر رو بدبختت دختر تونستی چطور بری؟ تونستی چطور. رفت و کشید دست خواستن
 .میرم راه دارم باال، کشیدش و گرفت رو فریماه هایشونه دور مرد، یه دستای

 .میاره خودم به رو من میانسال، چادریِ خانم یه نگاه



 

 

146 

 

  سایه منحوس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن رکارب

 

 رها*

 دارم؛ دوسش دونستنمی. شدم سنگ شدم، سرد کردمی فکر. بود من چیزِهمه بگم بهش شد دیر خیلی. شد دیر
 دونست؟می
. افتادم ناخودآگاه بعدش و کردم حس دستم روی خفیفی سوزش. داشت نگهم دست، یه فشار اما برم؛ خواستممی

 !نشم بیدار و بخوابم منم کاش
 
 

*** 
 بعد ماه سه

 از خبربی و سرخوش که خوشحاله قدراین دخترک. میرن پارک به دارن. مادرشه دستای تو کوچولو دختر دست
! نه نخوره، زمین تا گرفته رو کوچولوش دستای که بزرگی و جوون دستای. زنهمی حرف مادرش با داره جاهمه

 !بخوری رو مادرت دستای حسرت که نرسه روزی کنممی دعا برات. دارن ارزش خیلی نشه، جدا ازش شایدم
 سایه؟ میگی داری چی خودت با -

 با رو وقتم کنهمی سعی و نذاشته تنهام لحظه یه که نیست، برام خواهر از کمتر که گردمبرمی آناهیتا سمت
 پوفی و وایمیسته ایچندثانیه زنم،می پس رو گرفته سمتم به ایآبمیوه که اششده دراز دست. کنه پر حضورش

 .شینهمی و کشهمی
 سایه؟ -

 .بود پر صداش تو ناراحتی. گردمبرمی سمتش به که آروم، قدراین. کنهمی صدام مظلوم و آروم
 با نخوردن، غدا با خودت دادن زجر و گیری گوشه این سکوت، این کنی؟ ظلم خودت به قراره کی تا کی؟ تا -

 ناراحت و کنهمی درک رو تو حال و وضع باش مطمئن اما نیست؛ مادرت کنه؟ درست رو چی قراره نکردنت، گریه
 .کن رحم معصوم طفل یبچه اون به کنی،نمی رحم خودت به. میشه
 رو کوچولو موجود این تونستممی مگه. شکمم روی شینهمی دستم ناخودآگاه میاد، بچه اسم تا. کنهمی گریه آروم

 کرده مشکوک رو همه امدرپیپی هایتهوع حالت که زمانی درست بود؛ اومده موقع بد اما باشم؟ نداشته دوستش
. بخوره بهم غذایی بوی که بود کافی فقط. خوردمنمی چیزی. کردمی نگاهم و بود کنارم مدام که هیراد حتی. بود

 بچه وجود از و بود رسیده آرزوش به که بود فریماه بود، خوشحال دل ته از که کسی تنها. بود بزرگی شوک اومدنش
 تونستنمی اما بود؛ نگران بچه این نامعلوم یآینده از من مثل. بود نگران آناهیتا. رفتنمی لبش رو از خنده هیراد،

. کنم بزرگش بتونم که خوبه قدریاون من جسمی شرایط. بیاد دنیا به که بود قرار اصالً. کنه پنهان رو خوشحالیش
 .ستزنده هم االن همین
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 سایه؟ -
 کمی صندلی روی که آرمین و هیراد سمت چرخید نگاهش. داشت تردید حرفش گفتن از. برگشتم آناهیتا سمت به

 چیزی و شدمی متمایل هیراد سمت به آرمین گاهی. رفتنمی ور هاشونگوشی با و بودن نشسته ترطرفاون
 کوتاهی لبخند. گرفتم رو دستش. زدمی ذوق تو که بود، آروم قدراین هیراد واکنش اما خندید؛می و دادمی نشونش

 .زدن حرف به کرد شروع باالخره و گذاشت دستم روی رو اشدیگه دست. انداخت پایین رو سرش و زد
 برادرم بچه که بقبولونم خودم به مسخره هایتوجیه با و بشم سنگدل قدراین بتونم که کردمنمی فکر وقتهیچ -
 !اضافیه موجود یه
  

 
 .کنی سقطش تونیمی. نشده دیر خیلی هنوز -

 ترآروم و کرد نگاه چشمام تو و گذاشت دستم روی رو دستاش و نشست صاف که دید صورتم تو چی دونمنمی
 .زدن حرف به کرد شروع دوباره

 هم خودت اصالً. میگم خودتون خاطربه من عزیزه، واسم چقدر دونیمی که آرمین جون به اصالً سایه، جون به -
 ...آماده هیراد نه و تو نه که دونیمی من از بدتر

 !بسه -
 کنی؟ بدبخت هم رو دیگه نفر یه خوایمی چرا -
 !کن بس -

 .اومدن طرفمون به و شدن بلند هیراد و آرمین. کردن نگامون و برگشتن چندنفری که زدم داد بلند قدراین
 برای االن اما میشن؛ خوشحال خیلی جا همه توراهی، خاطر به. شدم تحقیر هزارم، بار برای. افتادم راه و شدم بلند
 ما یبچه آینده نگران قدراین خواهرش که بود داغون هیراد و من زندگی چقدر. شدمی تحقیر منه، وجودِ از کهاین
 .بودنشه از بهتر بچه، اون نبودن نبودنش، بگه بهم که شده

 نکشید طول خیلی ولی بودن؛ داده تشکیل جلسه تایی سه. وایستادم کنارش و رسیدم هیراد رنگ مشکی ماشین به
 آناهیتا گریزون نگاه تو ناخواسته نگاهم چندثانیه برای فقط. اومدن ماشین سمت به و شد تموم شونجلسه که

 کهاین از قبل اما شدمی پر چشمام. دادم پس رو بغضم مسیر تمام. گرفتیم رو هم از سریع هردومون که نشست
 آرامش احساس نه و کنهمی درکت کسی نه که باشی جایی تو سخته خیلی. کردممی جمع رو خودم بریزن، اشکام

 .قبله یلحظه از ترطوالنی هرلحظه که بده دست بهت خفگی حس همه از بدتر و کنیمی
*** 
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 ور ،بودن کرده رشد زیاد خیلی و نبود رشدشون به حواسم اصالً که بلندی موهای با و نشستم نفرهیک تخت روی
 زندگی بدبختی تو همیشه که مامان فکر عذاب. شدمی کابوسم همیشه مادرم خیال. بخوابم تونستمنمی. رفتممی
 سیاهِ. گذشتنمی کند خیلی که نبودنش روزهای مخصوصاً رفت؛نمی یادم از وقتهیچ رفت، دنیا از تلخی با و کرد
 .بسوزه برام دلش که ندارم مادری دیگه و شدم تنهاتر که نداختمی یادم به همیشه تنم

 شنوی؟نمی کنم،می صدات -
 چی؟ -
 .کنممی صدات دارم دوساعته میگم -
 دوساعته؟ -

 پاهاش بین از و پایین انداخت رو سرش باشه، افتاده یادش چیزی که انگار بعد. زد من نفهمی به معناداری پوزخند
 .کرد نگاه خونگیش دمپایی به داشت، فاصله هم از که

 :زد لب. بود ترشدهآروم صداش. کنم نگاه بهش و کنم جمع رو حواسم شد باعث که گرفت رو دستم
 .بریم پاشو پاشو؛ -

 از و انداختم سرم روی رنگی آبی شال. دادم جا موهام روی سر یگیره و کشیدم بیرون دستش توی از رو دستم
 دل ته از ایخنده چرا دونمنمی و اومد بیرون که بشم مطمئن اومدنش از تا برگشتم لحظه یه. اومدم بیرون اتاق
 هم کنار معمول طبق آناهیتا و آرمین سفره، سر. کشید پایین طرف به خودش، دنبال و گرفت رو دستم و کرد

 دست اما زدم؛ آناهیتا به کوچیکی لبخند. گرفتممی انرژی دیدنشون، با. بود راه به بخندشون و بگو و بودن نشسته
 .زد من برای چشمکی دستمون، به اشاره با و نموند دور آنا شیطون نگاه از هیراد
 نگاه مبادا تا کردمنمی بلند رو سرم و کردممی بازی غذا بشقاب با. بودن شده خوردن غذا مشغول جورایی یه همه

 .بود امنداشته خواهر جای که آناهیتا خوشی روی بشینه حسرتم
 بکشم؟ برات خوریمی چی -
 چی؟ -

 .بود شده کالفه من پرتیحواس از زود خیلی و چرخوند صورتم توی رو نگاهش
 .بردار مرغ. جان سایه بیا -
 اونم. کنم نگاه هیراد به نتونستم دیگه. کردم تشکر و برداشتم ایشدهسرخ مرغ تیکه و برگشتم فریماه، صدای با

 رو هاظرف آناهیتا کمک با. رفت و شد بلند جاش از تشکر از بعد و کرد تموم رو غذاش صدابی و آروم همیشه مثل
 پدر صدای با که کردیممی بحث بشوره رو هاظرف کی کهاین سر داشتیم. گذاشتیم آشپزخونه تو و کردیم جمع
 .برگشتیم هیراد
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 .بشوره رو هاظرف کسی نیست الزم -
 :گفت اومد، که آیفون زنگ صدای

 .میام االن -
 و کرد نگاه فریماه به هیراد پدر. بود آورده رو بزرگی کارتن که اومدیم بیرون آشپزخونه از ای،غریبه مرد صدای با

 :گفت و اومد جلوتر
 .زن روز هدیه! خانم باشه مبارک -

 ماشین بزرگ کارتن به بازم «باشه یادت کردمنمی فکر اصالً! مرسی» گفتن با بود، شده شوکه کالً که فریماه
 .کرد نگاه شوییظرف
 :گفت بلند صدای با و خنده با آناهیتا

 .بده خداشانس -
 اشتجربه وقتهیچ که خانوادگی جمع. نداشت دووم زیاد که آرومی یخنده. بخندیم هم با مونهمه شد باعث که

 نشسته پذیرایی تو. بود مونده دلم رو بچشه، رو معمولی زندگی یه طعم نتونست وقتهیچ که مادری داغ و نکردم
 .رفتنمی کنار فریماه هایلب روی از خنده. بشه نصب شوییظرف ماشین تا بودم

 
 
 .نکن فکر خیلی -
 به چای سینی یه با فریماه. دادم تکون باشه معنی به رو سرم و زدم تشکری از پر لبخند همیشگیم، همراه روی به

 سینی. ایستاد روبروم و شدم بلند. نشست هاملب روی اختیاریبی لبخند بود، لبش روی که لبخندی از. اومد کنارم
 :گفت و داد دستم به رو چای

 .اینجا نه باشی، اونجا االن باید تو. باال برو -
 کم رو استرسم از خورده یه باز،نیمه درِ. افتادم راه به آروم و نزدم حرفی حرفش روی. آورد آرومی فشار مشونه به

 لختش موهای. بود صورتش روی قشنگی اخم و کردمی تایپ رو چیزی گوشیش با و بود خوابیده پهلو به رو. کرد
 نگاهم وقتی. بگذرم ازت تونمنمی! هستی و بودی داشتنی دوست و جذاب برام چقدر. بودند شده پخش بالشت روی

 با و تو رفتم نشم، تابلو این از بیشتر کهاین برای. بودم فکر تو چندثانیه که شدم متوجه افتاد، گیر نگاهش تو
 قدم برای کنم فکری کهاین از قبل و گذاشتم تخت روی آروم رو چای سینی. گذاشتم هم روی رو در وسواس
 .کرد متعجبم سؤالش با بعدیم،

 کردی؟می کارچی در پشت -
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 !چی؟ -
 جلو برم که کرد اشاره سرش با و زد بهم پوزخندی. کنم گردعقب چندقدم شد باعث که شد بلند جاش از دفعهیه

 انجام از قبل اما اومد؛می کجا از بودن آروم و احتیاط این دونمنمی. نشستم تخت روی احتیاط با و آروم. بشینم
 .باش مراقب گفتمی بهم حسی یه هرکاری،

 :زدن حرف به کرد شروع و کرد نگاه زمین به و کرد شیرینی یخنده
 درسته. باشم داشته دوست قدراین رو ناخواسته کوچولوی موجود این نمیشه باورم اصالً! شدم داربچه نمیشه باورم -

 !دارم دوسش ولی توئه؛ یبچه
 .کردم نگاه بهش و شدم بلند هم من. ایستاد پنجره کنار و شد بلند. کشید پس رو دستش

 و زودی این به بود قرار نه و دارم دوستش که هستم شغلی سر من نه. نیست سرجاش هیچی سایه؟ دونیمی -
 !ایبچه اون مادر تو کهاین همه از بدتر. بشم داربچه ریزیبرنامهبی

 .خندیدمی شیرینی به داشت پیش، ثانیهچند تا که رفت یادم دیگه که بود عمیق قدراین صورتش اخم
 حداقل یا خوبه، حالت که نمیدی نشون. میدی نشون واکنشی نه و حرفی نه نداری؛ خوبی روحی حال که تویی -

 .نیست بد خیلی
 من که قدراین نزدیکه؟ بهم قدراین کهاین از بهتر چی. کردم نگاه صورتش به. گرفت رو دستام و کنارم اومد
 .کنم آنالیز رو صورتش اجزای سیر دل یه تونممی
 منه؟ با حواست سایه -

 .کنم جمع رو حواسم شد باعث که داد بازوهام به آرومی تکون
 همه از بیشتر درآورد، زندگی این از سر ناخواسته که بچه این نگران خودم، نگران فهمی؟می سایه، نگرانم من -

 بشی؟ من یبچه واسه خوبی مادر تونیمی اصالً که تو نگران
 !بیزارم باهاش نزدیکی از که زد حرف تلخ قدراین. کشیدم بیرون دستاش حصار از رو دستام

 !باش آروم نداشتم؛ بدی منظور من -
 این به چقدر شنید،می آناهیتا اگه. شده نگرانم گفتمی. دادممی انجام کم خیلی که کاری زدم؛ بهش پوزخندی

 .خندیدمی حرف
 هست؟ هم ایسایه که افتاد یادت دفعهیه که شدچی شد؟چی -
 .ترهسخت من برای که دونیمی هم خودت. بیایم کنار هم با مجبوریم ما. نکنیم شپیچیده بیا -
 :داد ادامه رو حرفش جدی، و مصمم خیلی و کرد نگاه چشمام تو
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 دیگه وضعیت، این با. رو من سرد اخالق هم تو و گیرممی نادیده رو تو گذشته من. کنممی رو سعیم من -
 .گردیمبرمی من آپارتمان به کنیم؛ زندگی اینجا تونیمنمی

 حرفش از که بگم دروغ خودم به تونستمنمی کنه باخبرم که گفتمی بهم داشت فقط نبود؛ من رضایت اعالم منتظر
 اعالم رو موافقتم خالی و خشک باشه یه با و دارم نگهش دلم تو موذیانه خیلی بودم مجبور هرچند نشدم؛ خوشحال

 .کردم
 افتاده که اتفاقاتی و آدما از کلمه یه حتی که اینه کنی، فراموش نداری حق وقتهیچ که ایدیگه چیز یه فقط -

 باشه؟ کنم؛ فراموش کنی کمکم قراره. بزنی نداری حق
 ازم سرم، آروم تکون با. نموند اثری هیچ قبلی خوشحالی اون از دیگه که بود زیاد قدراین هاشکلمه تلخی و سردی

 .شد دور
 
 
 میشه؟ مزهخوش و افتاده جا قدراین کردی، درست چنددفعه که هاییسوپ مخصوصاً غذات، کنیمی کارچی -
 میشه که چیزیه بیشترین سکوت، و سقفیم یک زیر هم با که دوماهه. انداختم نگاهینیم خودم، روبروی مرد به

 .شکست بود، کرده پر رو آشپزخونه کوچیک فضای که سکوتی باالخره ولی دید؛ ازش
 با سوپی از که دوختم دستم جلوی ظرف به رو نگاهم. موند دور هیراد دید از که زدم رضایت روی از لبخندی

 به پی تونستممی که اینشونه اولین بود؛ شده پر خورد،می چشم به اون توی که لعابی و جاافتاده و تازه هایسبزی
 :دادن جواب به کرد شروع ساختگی آرامش با. ببرم اون بودنمزهخوش

 .داد بهش رو افتادن جا برای کافی فرصت باید. نیست مستثنا هم غذا داره؛ فرصت به نیاز هرچیزی دیگه، خب -
 !شکندندون جوابی شاید، و تحسین پای گذاشتم که انداخت باال رو ابروش از تا یه. برد دهنش توی رو قاشق هیراد

 .شدم هول که وایساد و کرد تمیز بود، شده تا تمیز و مرتب چینی، بشقاب کنار که دستمالی با رو دهنش
 نیومد؟ خوشت اشمزه از یا زدم بدی حرف من کجا؟ -

 به اشسبابه انگشت با و آورد باال رو دستش. بود کرده سرایت بهش هراسم و هول انگار. کرد نگاهم فقط هیراد
 :گفت پتهتته با و کرد اشاره یخچال

 .بیارم لیموآب برم خواستممی فقط-
 سر دلیلبی خجالتِ از که بود برنداشته چشم ازم هنوز ولی. رفت یخچال سمت به و کشید جلو کمی رو صندلیش

 .انداختم زیر به
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 که بود شده باعث هیراد، خالی و خشک نسبتاً تشکر شوق. برداشتم احتیاط با رو سوپ مخصوص خالی هایظرف
 رنگی قرمز یحوله با بعد و کردم خشک رو سینک مخصوص، دستمالی با و شستم رو هاظرف. بشه غوغا دلم تو
 .کردم خشک رو دستام بود، من برای که
 با شد، راحت بودنش مرتب و تمیزی از که خیالم. بود خودم یسلیقه به که انداختم نگاهی آشپزخونه چیدمان به

 خونه این چقدر» گفتم خودم با. رفتم هیراد با مشترکم اتاق طرف به بود، شده شکوفا وجودم تو عینه به که آرامشی
 و بره لو نگاهم مبادا که برداشتم ازش چشم دلم یخواسته خالف سریع و انداختم هیراد به نگاهی« !دارم دوست رو

 .باد به غرورم چهنیم
 نه خاطرات که نگذشت ایدقیقه اما ندم؛ نشون وابسته و آویزون رو خودم تا اومدم اتاق این به همیشه معمول طبق

 .شد یادآوری مغزم تو خوشی چندان
 !دربیار رو لباسات -

 شد؛ جدا تنم از روح! بود حقیری یواژه ترس. ترسیدم ازش دفعهاین که تفاوت این با. بود من روی هیراد سرد نگاه
 .خوندم چشماش از رو بود کشیده نقشه براش ذهنش تو که فکری وقتی

  
 

 .زدم راه اون به رو خودم اما بود؛ سخت چقدر
 اینجا؟ آوردی رو من چرا -

 بگیره، رو دستم که اومد من سمت به و زمین کرد پرت. درآورد تنش از رو سفیدش رکابی و پرید جاش از برق مثل
 فقط که خشمگینی چشمای دیدن با و گرفت قرار دورم که دستاش. چسبیدم در به و رفتم عقب عقب سریع که

 !بوده مهربون باهام االن تا چقدر فهمیدم تازه بود، دوخته چشمام حرکت به رو نگاهشون
 ...هایزن مثل تا وایمیستی خیابون کنار کنی،می زرشکی مو من برای که -
 ادا که عصبانیه و داغون قدراین فهمیدم. کرد خالی من روی سیلی یه با و حرصش و کرد شرم حرفش گفتن از

 .ترهسخت هرچیزی از براش جمله چندتا همون کردن
 ایدیگه عروس یـجله*حـ بود قرار که اتاقی داخل به رو من که زور پر مردی دستای و من توروخداهای صدای
 که سردی هاینگاه روی اثری هیچ من التماس از پر هاینگاه. شد همراه ناله با من، دردهای صدای. کشوند باشه،

 .نداشت بود، فراری من از
 !کنممی صدات دارم دوساعته -
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 آنفوالنزای زور آخرین که ایسرفهتک با هیراد که شدم خیره اون به گنگ نگاهی با. برگشتم دستی فشار با
 :گفت شد گرفته کمی که صدایی با بود، هفتگیشیک

 کردی؟می فکر چی به -
 کرد تبدیل قهاری بازجوی به رو اون گرفت، جا پیشونیش روی آنی به که هاییاخم

 !میفتم یادش شهمه نیست؛ خودم دست سایه جون به -
 سخت برام تحملش که نگاهی اون با طورهمون اما نشم؛ اخذهٔ  مو دفعهاین شاید تا بود التماس از پر مجمله تمام
 .کردمی نگاه بهم بود،

 هیراد؟ -
 رو دستام و شدم نزدیکش. بشم وارد راهی چه از که بود داده یاد بهم معمولی، چندان نه زندگیِ چندماه همین
. بشه آب یخی یمجسمه این نبود قرار اما. زدم هاشریشته به ایه*س*بو و کردم خم رو سرم و انداختم دورش

 که موهایی تو رو سرش و چسبوند خودش به رو من دست یه با که بودم شده ناامید تأثیرش از و بود ناشیانه کارم
 .برد فرو بود، ریخته مشونه دورِ

. برداره کار این از دست هیراد شاید تا کردم خم کمی ناچار به رو سرم کردم، حس گـردنم تو که قلقلکی حس از
 !بود زمان از خیالبی هم هیراد و بودم ضعیف و حساس کار،این برابر در چقدر

 !کن بس -
 :گفتم هامخنده بین و بود گرفته خندم

 .دیگه کن بس -
 مشونه روی رو سرم. کنم تحمل که نداشتم توانی دیگه. شد ترتنگ دستاش یـلقه*حـ و بود فایدهبی من تقالهای
 !گفتمنمی وقتهیچ چرخید زبونم تو هوابی که رو ایکلمه کاش ای. گذاشتم

 !امیر اه -
 به کردم، دورش خودم من و گرفتمی شکل بینمون داشت تازه که محبتی حس از. شدم محروم گرما اون از آنی به

 .شدم ناامید ها،فرسخ یاندازه
 یعنی و در، شدن کوبیده صدای. رفت بیرون اتاق از و گذاشت شبینی رو بودن ساکت معنی به رو دستش فقط

 !نبودنش حسرت دوباره و دوباره
 چشمای اما شه؛ بیدار شد، تبدیل کابوسی به که شیرینی خواب این از تا کرد آرزو ایثانیه برای هیراد دونستممی

 .کردممی سیر گذشته توی هنوز من ها،ماه گذشت از بعد و شنیده درست که بود این گواه من، گریزون و زدهشرم
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 از خواستنمی دلم که بود بار اولین این ولی! خودم برای حتی بود؛ عجیب شاید. بودم خودم هوای و حال تو
 از که طوری. بود ترسخت هیراد برای حرفی هر از شنیدنش تحمل که آوردم رو اسمی اما. بکشم دست وجودش

 بعد و برداشتم رو سویشرتش. شدم رها بیزاره؟ شنیدنش از وقتی بیارم زبون به رو اسم این باید چرا. متنفره اسم این
 که امیدی از! بودم داغون! نه نبود؛ خوب حالم. بود برگشته تنهایی دوباره. اومد در شدن بسته صدای چنددقیقه، از

 !کردممی حس رو سوختنش بوی فقط حاال و بود روشن دلم توی هیراد و خودم زندگی به نسبت
 که شد،می تکرار مغزم تو آزاردهنده اکوی یه و بودم خودم به فرستادن لعنت درحال و بودم کرده کز اتاق یگوشه 

 .دادمی زندگی این نرسیدن مقصد به از خبر
 و کم. نبود زدهدل و سرد آدم اون دیگه بود؛ کرده تغییر هیراد. کنممی نگاه هیراد خالی جای به که هاستساعت
 هقمهق گاهی. سوختمی چشمام که ریختم اشک صدابی و آروم قدراون. کنه باز جا دلم تو بود کرده سعی بیش
 پاهام تو رو سرم ایدختربچه مثل هم گاهی و شدمی ناله با همراه هایگریه صدای از پر خونه فضای و گرفتمی
 .بستم رو اتاق در و رفتم بدو اومد، که در شدن بسته و باز صدای. شدمی بیشتر گریم و کردممی فرو

 گفتن اما بود؛ شده عادی براش من هایگریه شاید! دیدنمی رو من داغون و خیس صورت و اومدنمی هیراد کاش
 امیر، اسم. کرد رو تصورش بشه که بود اون از ترغیرعادی هیچ، که نبود عادی! نه چندماه، از بعد اونم امیر، اسم

 تو هنوز من که فهموندم هیراد به کلمه، یه گفتن با ولی بود؛ من مختص فقط که هاییخیال و فکر برمالشدن یعنی
 فکراشه؟ از جدا چیزی همسرش هاینگاه و نشده پذیرفته هنوز بفهمه که این از بدتر چی مرد، یه برای. امگذشته

 .کردیم شروع کینه از پر شب یه با رو غیرمعمولی زندگی این که دوتا ما برای اونم
 درست رو چیزی نشستن اینجا. رفتنمی رژه مغزم تو بودن، گذشته سریع که هاییاتفاق و بودم داده تکیه در به

 نجات برهم و درهم فکرای از بود؛ خوب بودم، کرده پیدا که عادتی. افتادم کمددیواری جون به و شدم بلند. کردنمی
 که رو مانتوهایی. زدمنمی کمد این به دست بود چندوقتی حوصلگی،بی و تنبلی از. کردم باز رو درش. کردممی پیدا

 شوق و ذوق با و کردم انتخابشون تنهایی تو که مانتوهایی. درآوردم کنم مرتبشون روزییه تا بودم انداخته هم روی
 به کردم شروع یکییکی و انداختمشون تخت روی. بودم نپوشیده بیشتر باریه رو هرکدوم. پوشیدم هامهمونی برای

 .کردم آویزونشون و بستم رو هاشوندکمه و کردنشون مرتب
 خریده چی برای دونمنمی. برداشتم بودم کرده استفاده ازش کم خیلی و بودم خریده که رو کوچیکی پول کیف

 که ایپارچه دیدم که اونجا بذارمش تا کردم باز رو کشو آخرین. کنم استفادش که نمیفته یادم اصالً وقتی بودمش
 که زرشکیه مانتوی همون این فهمیدم گذاشتمش، زمین روی و کشیدمش بیرون وقتی. اونجاست بود، آشنا برام
 برام و ندیدمش وقتهیچ شب اون از بعد دیگه بود؟ شده پاره و تیکه قدراین االن چرا اما. پوشیدمش باریه فقط

 بود؟ گذاشته کشو این تو چرا ولی بود؛ هیراد کار. بگردم دنبالش نداشت اهمیتی
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 رفته دوباره بود؛ هیراد. پذیرایی در شدن بسته با شد همزمان در کردن باز که کنم پرتش بیرون به تا داشتم برش
 .رفتم گذروند،می اونجا رو وقتش بیشتر هیراد که اتاقی به و کردم پرت زباله سطل توی رو مانتو هایتیکه. بود

 از کردم، باز که رو در. انداختم سرم روی و کشیدم بیرون کمد تو از رو شالی و برگشتم اتاقم تو زنگ، صدای با 
 نگاه گرفت، جا صورتم روی که بزرگی یخنده. شدم خوشحال کرد،می فکر که چیزی اون از بیشتر آناهیتا دیدن

 و اومد جلوتر. شد لـباش مهمون کوچیکی یخنده که نکشید طول خیلی. کشوند خودش سمت به رو اون تفاوتبی
 خونه داخل به «تو بیا» با و کشیدم عقب رو خودم! بود توان از فراتر تحملش که بود زده تندی عطر. کرد ـغلم*بـ

 .کردم دعوتش
 اومد؛می بهش مو رنگ این چقدر. کردم نگاه سفیدش یچهره و اششدهرنگ تازه موهای به آشپزخونه داخل

 :گفتم پرانرژی و اومدم بیرون آشپزخونه از دست به سینی. بود کرده سر هم سفیدی روسری کهاین مخصوصاً
 !خوشگله خانم اومدین خوش خیلی -

 نشستم روبروش دقیقاً. برداشت رو لیوان «عزیزم ممنون» گفتن با و آورد باال رو سرش. شدم خم و رسیدم روبروش
 ـبام*لـ به داشتم انگیزه خیلی خوردنش برای که رو شربتی لیوان. انداختم کنارم و درآوردم سرم از رو شال و

 زدم آرومی یضربه میز روی دستم با. بود شده میخ زمین به هنوز آنا نگاه اما. خوردم ازش ایجرعه و کردم نزدیک
 رو روسریش یگره «گرمه چقدر» گفتن با و گرفت من از رو نگاهش سریع اما. داد تکون و آورد باال رو سرش که
 .داد تکون خودش بادزدن برای و دستاش و کرد باز
 خوبی؟ آناهیتا -
 نیست؟ گرم خیلی تونخونه. خوبم -
 .کنممی روشن کولر االن -

 حرفی هاراحتی این به آنا دونستممی اینم. شده چیزی بودم فهمیده خودم. کردم روشنش و برداشتم رو کولر کنترل
 .زنهنمی

 طوره؟چه موننینی -
 آنا؟ شدهچی -
 .شد تفاوتبی نگاهش. نخورد جا من سؤال از
 .بپرسم باید تو از من رو این -
 چی؟ -
 !بود ریخته بهم و هم تو خیلی بیمارستان تو هیراد شده؟چی باز -
 !چی؟ واسه بیمارستان بیمارستان؟ -
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 .کنه آرومم کرد سعی «نیست چیزی! باش آروم» گفتن با و نشست کنارم و اومد من از ترهول
 .نگفته بهت چیزی فهمیدم نیومدی، هیراد با وقتی. عمل برای کردیم بستری رو مامان -
 کنن؟می عملش کی چطوره؟ حالش االن -
 نگفتی؟. دیگه روز دوسه! خوبه -
 رو؟ چی -
 چطوره؟ موننینی -
 ببینم؟ رو مامان بیام میشه راستی،. خوابه شهمه که فعالً. خوبه -
 شده؟ بحثتون بازم بگی؟ خواینمی سایه. نیست الزم آخه االن -
 بزنیم؟ سر مامانت به بریم میای -
 پیچونی؟می رو من داری االن -
 .بشم آماده میرم من. کن فکر جوریاین تو -
 بچه و خودم روز و حال از مدام و شدنمی جمع لبش روی از لبخند دید، رو من وقتی از. موندم فریماه کنار ساعتییه

 شده مأنوس زن این با چقدر. بودم گذاشته دستش روی رو دستم و دادممی جواب بهش لبخند با. پرسیدمی سوال
 .بودم
 از مخصوصاً. گذاشت تنهام مامان که زمانی از مخصوصاً بود؛ کنارم رو زندگیم از هرلحظه که بود زیادی زمان مدت
 هیراد آپارتمان به خواست هیراد و من از کوتاه، مدت یه از بعد و شد باز شونخونه توی بچه یه از حرف که وقتی
 ایبچه خاطربه پسرش و من بیشتر و بیشتر ارتباط هدفش و بود ایباتجربه مادر. کنیم شروع رو زندگیمون و بریم
 اصرار با. نبود هم نامعمولی هرچند زندگی این نبود، فریماه اگه. اومدمی حساب به ما مشترک ینقطه حاال که بود

 .کردم ترک رو اتاق و زنممی سر بهش بازم که گفتم بهش ولی ؛کنم ترکش که شدم مجبور زیادش
 کجایی؟ -
 کردین؟می کارچی شد؛ ساعتیه -
 .دختری و مادر حرفای -
 
 

 کنم بسته و باز رو چشمام لحظه یه شد باعث که پیچید دلم زیر دردی
 سایه؟ خوبی -
 .معلومه! آره -
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 مخفی. باشه برادرش و من زندگی بگم بهتر یا من، زندگی نگران بیشتر دختر این خواست نمی دلم. گفتم دروغ
 .ستبقیه پیش کردنشون بازگو از ترراحت خیلی دردا کردن
 آناهیتا نیمه و نصفه رانندگی پی حواسم تمام و بودم توجهبی بود، پیچیده دلم توی که خفیفی درددل به طورهمین

 این پای زیر بلند شاسی ماشین یه که کرده فکر خودش با شوهرش» گفتم خودم با و انداختم بهش نگاه یه. بود
 «!انداخته بشر

 بدی؟ نشون خودت از واکنشی یه هرلحظه خوایمی انگار که نشستی جورییه چرا. دیوونه بده تکیه سایه -
 .برگردوندم رو روم و زدم خندونش صورت به کوچیکی لبخند

 خونه این دیگه. گرفت جا دلم تو سرعت با که بود زیادی غم فقط کردم، نگاه رنگ سیاه در به وقتی خونه، نزدیک
 .هیراد وجود با حتی ناراحتی؛ و استرس و دلهره نماد بود شده

 چیزی از. کشیدم پرحسرتی آه! مادرش. گشتبرمی مادرش کنار. کردم نگاه آناهیتا ماشین شدن دور به ایچندلحظه
 آسانسور سمت به و کشیدم پرحسرتی آه. کنم زیادی استفاده حضورش از نتونستم وقتهیچ من و داشتن بقیه که

 تمام با رو «شانس این به لعنت». کردممی استفاده پله از باید و خرابه که دادمی نشون بازشنیمه در اما رفتم؛
 .رفتم هاپله سمت و گفتم حرص

 تموم لعنتی هایپیچ این کِی که بود باال به نگاهم تمام و رفتممی باال رو هاپله بود، درمیونیکی که هایینفس با
 چیزی اولین و شد باز در اما. گشتم کلید دنبال بود، شده صدادار که هایینفس با و گذروندم هم رو پله آخرین. میشه

 نگاهم که نکشید، ایثانیه به. اندتازه خیلی دادمی نشون برقش که بودن رنگی مشکی هایکفش دیدم، من که
 سرش پشت! الیت و کم آرایش اون با حتی بود؛ جذاب واقعاً لعنتی. بود گذاشته رنگی سبز لنز که دختری به نشست

 یه گفتن با که بود مردی همون این. انداخت پایین رو سرش و داد در به رو شتکیه من، دیدن با که دیدم رو هیراد
 کرد؟می کارچی غریبه دختر یه با االن اما. زد بیرون خونه از و رفت در کوره از اشتباه، اسم

 !کنی گم رو گورت تونیمی -
 و آروم کنه، نگاه بهم کهاین بدون. رفت پایین رو هاپله سریع خیلی و پروند جاش از رو نادیا هیراد، بلند داد صدای

 :گفت لب زیر
 .تو بیا -

 پس ششونه روی از رو دستش و رفتم جلو آروم. بده تشخیص رو من یشدهقفل نگاه نتونست اون نفهمید؛ اون
 نگذشته ازش زیادی زمان که قرمز رنگ به ایه*س*بو رد و هیراد یشونه برای بود شده پوششی که دستی زدم؛
 .بود
 .نیفتاده خاصی اتفاق. نکن نگاه بهم طوریاون -
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 :گفت رو بعدیش یجمله که بودم دیدم که چیزی شوک تو هنوز
 .میدم توضیح برات بیا -
 کمیه لعنتی. بفهمم رو آدم این حسبی و سرد نگاه معنی نتونستم وقتهیچ نتونستم؛. کردم نگاه چشماش تو

 !کن سفٔ  تا احساس
 رو دستم بگیرتش، بتونه کهاین از قبل اما کرد؛ برخورد دستم به دستش. برگشتم هاپله سمت که نکشید طول خیلی
 .دویدم هاپله سمت به و کشیدم پس

  
 

 روی اختیاربی که هاماشک. فهمیمی رو قبلت هایلحظه قدر تازه بیان، سراغت هم با و جا یه چی همه وقتی
 .شدمی راننده هاینگاه باعث شدن،می شدیدتر هرلحظه و خوردنمی سر مگونه

 .برسونید بیمارستان یه به رو من لطفاً آقا -
 .کرد بیشتر رو سرعت که دید صورتم تو چی دونمنمی شد؛ زوم روم متعجبش نگاه

 تا. داشتمبرمی سختی و سنگین هایقدم. شدمی بیشتر هرلحظه که داشتم شدیدی درد. شدم پیاده اورژانس جلوی
 .بود شده زوم روم پرستاری نگاه بره، سیاهی چشمام کهاین از قبل

*** 
 من امید تنها که ایماهه سه بچه. شده کردن گریه احمقانه و اتاق یگوشه نشستن من کار تنها و گذشته روز سه
 همین ینشونه بودم، نشده متوجه و بود شده شروع آناهیتا ماشین با که زمانی از که دردی و بود شده سقط بود،

 .بود اتفاق
 چی همه قبل روز سه. شدممی سرگیجه و ضعف دچار مدام و نداشتم نرمال فشار چون دادن؛ نمی مرخصی یاجازه

 و سختی از بعد کردممی فکر که ایزندگی و بود زندگی از من هستی تمام که مردی م،بچه بود؛ رفته دستم از
 هاش،توصیه از بعد و بود اومده بیماراش از سرکشی برای شیفت دکتر. منه مال حاال آوردم، دستشبه بدبختی
 دیگه و نمیشه که گفت بارهزارم برای تندی لحن با من از ترکالفه اونم. کنه مرخصم که کردممی راضیش داشتم

 .نزنم حرف مورد این در
 .سالم -

 باورم دیدم، که چیزی از. بود شده ظاهر من کنار دفعهیه اما آروم، خیلی که صدایی صاحب رو نشست دکتر نگاه
 همیشه که مزخرفی لبخند و معمولی حالت همون با و نکرد تعجب زدم، صورتش به که محکمی سیلی از. نشد

 .وایستاد جاش سر داشت،
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 .بزنیم حرف باید شدی، ترآروم اگه -
 !کن گم رو گورت! تو به لعنت -

 :گفت نادیا به رو تشر با بود، وایستاده دکتر کنار که پرستاری
 .بیرون برین لطفاً! خانم -

 و آورد پایین رو سرش و کرد نگاه پرستار به زد،می هم به رو حالم حدش از بیش سردیخون که نگاه یه با نادیا
 :گفت بشنوم، من فقط کهطوری

 .کن گوش رو حرفام بار آخرین برای فقط -
 شروع نداشت رو قبل مالیمت که صدایی با در شدن بسته از بعد پروانه و رفتن بیرون دکتر و پرستار چندثانیه از بعد
 :زدن حرف به کرد

 .باشی شده قابل از ترشکسته تو که دیدممی رو روزی همچین -
 .بری همیشه برای تونیمی نداری، حرفی اگه -

 .برگردوند رو روش و نشست تخت کنار
! هیراد داریم؛ مشترک نقطه یه ما کهاین ترمهم همه از و منی جنسهم تو شناسم؛می رو تو من چیه؟ دونیمی -

 !نمیده اهمیت باید، که طوریاون چیزیهیچ و کسهیچ به که مغرور و سرد پسر اون
 :داد ادامه و انداخت باال ایشونه

 !کنه رفتار چطور بقیه با نگرفته یاد شاید دونم؛نمی -
 .کن گم رو گورت یا بزن، رو اصلیت حرف یا -

 خیره روروبه به اونم مکث، چندثانیه از بعد. برگردوندم ازش رو روم نفرت با. برگشت سمتم به و زد ایمسخره لبخند
 :زدن حرف به کرد شروع دوباره و شد
 گروه به رو تو با ازدواج پیشنهاد هیراد وقتی. هستی باهوشی دختر که فهمیدم اول روزای همون از چیه؟ دونیمی -

 بازی نقش برات خوب قدراین گاهی. رفتمی دستم از راحتی به داشت من، هیراد. ریخت فرو جا یه قلبم تمام داد،
 نگه نداشتنت و داشتن دوست خأل تو رو من همیشه. میرهمی برات و داره دوستت واقعاً کردممی فکر که کرد،می

 خرد دوم بار برای «بوده دلش خواسته» گفت و آورد رو خودش واقعی یشناسنامه که دوم یدفعه مخصوصاً داشت؛
 .نرفت بار زیر کرده، رو کاراین مادرش اصرار به که مطمئنم که گفتم بهش چی هر. شدم

 من یشناسنامه تو دلسنگ اون اسم جاش به تا شد،نمی پاک امیر اسم کاش! رسیدنمی نحس روز اون کاش -
 !بره
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 تحمیل زور به که عشقی! خوریمی رو حماقتت چوب داری تو ولی سایه؛ بدم آزارت این از بیشتر خوادنمی دلم -
 بازی و زدم گول رو خودم ایاحمقانه طور به منم مدت این تمام نیستی؛ تنها تو. داره هم رو اینتیجه همچین بشه،
 .دادم

 ...من یخونه تو روزاون -
 ... فقط من نیفتاد؛ خاصی اتفاق هیچ روزاون -

 .کشهمی خجالت حرفش گفتن از که کردم حس چرا دونمنمی
 ...ـوسه*بـ جای اون -
 !کنه زندگی تو با خوادمی که کرد مطمئنم دستم؛ روی ریخت رو پاکی آب اون! متأسفم -

 :گفت و گذاشت صورتش روی رو دستش و شد بلند ازجاش و زد پوزخندی
 !داری سنگینی خیلی دست -
 کردی؟ پیدا رو من چطوری -
 ...بیرون زدی وقتی بودم، منتظرت خونه در جلو کردم؛ تعقیبت -
 !نیست هیراد زندگی روی ایسایه دیگه که باشه راحت خیالت کهاین و .بری تونیمی. فهمیدم -
 مطمئنی؟ تو! سایه -

 :گفتم و پریدم حرفش وسط
 .بیارم دست به دارم، دوسش که رو کسی قلب نتونستم چون تحقیرم؛ همهاین سزاوار من و. مطمئنم! آره -
 
 
 غرق برهمم و درهم افکار تو. کنم فکر بیشتر که میده رو اجازه این و خلوته سرم. گذشت نحس روز اون از ماه یه

 پا و دست زندگیم منجالب تو من و نشده حل هیچی میده نشون خورند،می سر مگونه از که هاییاشک. شدم
 اوقات گاهی زنه؛می سر بهم گاهی نه؟ یا کنم پیدا هم رو خونه این بتونم نبود معلوم نبود، معصومه اگه! زنممی

 کنه زندگی پسرش و معصومه کنار شد قرار مدتی برای افسرده، و حرفکم سعیدِ. میاره خودش همراه هم رو سعید
 .انتظارشه در نامعلومی آینده بعد، و

 قبل از بود؛ شده اخت آرمین معصومه، پسر با سعید. برد خودش یخونه به رو سعید مامان، فوت از بعد معصومه
 پرسیدنمی بارم یه حتی معصومه. بود خونه همون سعید، برای جا بهترین و بودن دیده رو دیگههم خیلی مامان فوت

 .برمنمی خودم پیش رو سعید چرا که
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 زیر رو خونه تا مسیر. منن زندگی خوب آدمای معصومه و فریماه فقط و فقط کنم،می نگاه که زندگیم جای هر به
 یه پیداشدن و بود کوچیکی یمحله اونجا. کنممی طی همیشه از زیرترسربه جوون، پسرهای وبیگاهگاه هاینگاه
 .بود عجیب همه برای تنها و تک و جوون دختر

 برای حقوقم اولین با که نو کتونی یه. انداختم نگاهی دستم توی کوچیک کارتن به بقیه، فکرای و نگاه خیالِبی
. گیرممی کلینیک تو بودن منشی از ای،اجاره خونه از باالتر یمحله چندتا تو که ناچیزی و کم حقوق. گرفتم سعید
 من مشترک چیز تنها ـقط*سـ از بعد درست من، وارِدیوانه عشق. شدم بلند جام از زود چقدر که عجیبه خودم برای

 !بچمون بود؛ کشیده ته هیراد و
 کنارم و زد کارش از روزی یک ولی رو؛ دوهفته تمام نه. کرد پرستاری ازم و بودم مونده معصومه یخونه تو دوهفته

 سعید و خودش یبچه برای زحمتش و کار هفته،یه اون تمام تو. کردم گریه هاششونه روی حرفی هیچ بدون. موند
 با و نشوندمی دوتا اون هایـب*لـ رو خنده کوچیک، خوراکی یه با شده حتی اومد؛می پر دست همیشه. دیدممی رو

 .بود همراهشون حسابی مدرسشون تکالیف حل تو و کردمی درست ایساده غذای محبت
 جام تو حرکتبی و بگذرن هاساعت و روزها خواستمی دلم. کردممی خجالت احساس تالشش و زحمت از

 .کردممی شرم احساس ناپذیر، خستگی زن این دربرابر اما. شدممی راحت زندگی این از بلکه تا موندم؛می
 دیدم رو رنگی مشکی پرشیای که رفتم کوچه به هدفبی روزیه اما. کنم کاری تونستمنمی من و بود گذشته هاهفته

 جا از هاالستیک کشیدن صدای با بعد، و موند مامان یخونه در جلوی ماشین تمام، ربعیه. شناختمشمی خوب که
 من دنبال بودم؛ زده حدس درست. کردم نگاه رو بیرون و کردم باز رو در احتیاط با. شد دور اونجا از و شد کنده
 خونه، اون تو دیگه. بود رسیده گوشش به چی همه حتماً. بدونه رو بچه شدن سقط دلیل خواستمی حتماً. بود اومده
 ...اممعصومه یخونه تو من که فهمیدمی اگه. نبود موندن جای

 
 
 از من ترس که ایخونه کنم؛ اجاره خونه یه داشتم، حسابم تو پیش هامدت که پولی با تونستم معصومه کمک با

 که اولی شب همون. گذشت تنهایی و ترس روی از هاییگریه با که اولی شب همون. کرد بیشتر و بیشتر رو زندگی
 !بود روحم و پاکی حفظ برای من امیدِ تنها که قفلی همون. بود در جوننیمه قفل روی من، نگاه و حواس تمام

 لبخند زدم، که رو دوم پلک. بشه جدا شومم و نحس خاطرات روی از من نگاه شاید تا گذاشتم هم روی رو چشمام
 آرین کردن بازی فوتبال به و بود داده دیوار به تکیه که دیدم رو سعید وقتی. نشست لبم روی جونینیمه و کوچیک

 معصوم و مظلوم حد از بیش که ایبچه برای سوخت؛ براش همیشه از بیشتر دلم کرد،می نگاه دیگه پسرای و
 من صدای که سمتی به و داد نشون واکنش صدام به سریع. کردم صداش و کردم تند رو قدمام. رسیدمی نظربه
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 همین مثل بودم؛ شنیده خداحافظ و سالم صدای فقط ماه،یه این تو. برداشت دیوار از رو شتکیه و برگشت اومد،
 .کرد کوتاهی سالم که االن

 داری؟ دوستش ببین. سالم -
 که لبخندی همون و کرد بلند رو سرش چندثانیه از بعد. کرد بازش تأخیر با و گرفت دستم از رو کوچیک یجعبه

 .زد بهم داشتم، رو انتظارش
 هوم؟ بپوشی؟ داری دوست -
 .رفت هابچه سمت به معطلی بدون و داد تکون رو پاهاش. پوشیدمشون براش و شدم خم. کرد تأیید سر با
 رو آزادش هایوقت که بود همین معصومه عادت اومد؛می مالیمی آهنگ صدای و گذشتم کوچیک حیاط تو از

 و تفریح تمام زدم؛ زهرخندی حرفش از. تفریحه جوریه و میشه آزاد فکرش گفتمی. دادمی گوش آهنگ
 .بودن ایچنددقیقه هایآهنگ هم خوشحالیش

 چطوری؟ -
 و رفتم یخچال سمت و دادم تکون سر خیالیبی با. داد رو جوابم کوتاهی «بدنیستم! هی» با. دادم سالم انرژی با

 خواننده یه از ویدیو موزیک پخش درحال که تلویزیون یصفحه به. رفتم روبروش و ریختم خودم برای آبی لیوان
 .رفتورمی موهاش با و بود کشیده دراز مبل روی طورهمین معصومه. مکرد نگاه بود ایرانی
 .رسیدمی نظربه حوصلهبی خیلی و داشت فرق رفتارش امروز. نشستم روشروبه و رفتم

 معصومه؟ خوبی -
 .نشست و داد تکون رو سرش آروم

 ...صبح امروز -
 .بفهمم تونستممی خوب رو دودلی این و داشت شک حرفش گفتن از. انداخت گذرایی نگاه چشمام به
 ...در جلو اومد هیراد شوهرت، امروز -
 !چی؟ -
 .نداشتی توقع انگار که کردی تعجب طوری -
 هیراد؟ اومدن یا منه واکنش مشکلت االن -
 .ببینه هم رو تو داشت انتظار انگار دید، که رو سعید -
 !رسونیمی لبم به رو جونم داری معصومه؟ بزنی حرف میشه -
 مادرش که حاال» گفت. رفت و گفت چیزی یه فقط چون دارم؛ خبر ازت دونستمی انگار ولی کجا، از دونمنمی -

 «!بشین جدا تونینمی نیست،
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 که زنی بینم؛نمی رو زن اون دیگه شدنمی باورم! ترتلخ فریماه نبودن اما بود؛ تلخ خیلی برام اشجمله دوم قسمت
 .بود کرده قبول اشخونه تو رو من خوش روی با و بود کرده مادری برام چندماه تو
 ...عملش پس -
 ...خواینمی. بود ریخته هم به بدجوری و بود تنش مشکی لباس -
 .رفت آشپزخونه سمت به ایکالفه پوف با و خورد رو حرفش من غلیظِ اخم با
 چقدر. برم فریماه ختم به که کنم راضی رو خودم نتونستم و نداشت ایفایده رفتم، کلنجار خودم با که هم هرچقدر 

 شد باعث نیلوفر اصرارهای. ببینمش وقتهیچ تونستمنمی من و نبود دیگه مهربون زن اون! سخته آوردنش زبون به
 کنار چنددقیقه برای شده حتی و برم هیراد پدر یخونه به که کنم راضی رو خودم شده، که ایبدبختی هر با که

 .باشم آناهیتا
 بیشتر و بیشتر اونجا سیاه فضای و فریماه اسم. گرفت جا صورتم روی اختیاربی اشکام شدیم، که خونه نزدیک
 قدم جرئت وقتهیچ نبود، اون اگه شاید! اینجاست که بود خوب چه. انداختم نیلوفر به کوتاهی نگاه. کرد ناراحتم
 من داشتن؛ هم حق. نشست روم بقیه نگاه ورودمون، اول یثانیه همون تو. نداشتم رو خونه این تو گذاشتن
. نبود اینجا انگار اما گشتم؛ آناهیتا دنبال چشمام با. بودم اومده مراسم به نفر آخرین و بودم هااون یهمه از ترنزدیک
 و قرمز صورت با که بود هیراد یخاله. بودن شده جمع اونجا ترطرفاون کمیه که شدم جوونی دختر چندتا نزدیک

 یاد لحظه یه کردم، که نگاهش. گفتم تسلیت آروم و شدم نزدیک بهش استرس با. کردمی گریه ایآشفته حال
 .برگشتم آرمین آروم صدای با. گرفت شدت اختیاربی اشکام و افتادم فریماه مهربون و رنگی چشمای

 سایه؟ -
 کجاست؟ آناهیتا -

 .بیاد خودش به تا کشید طول ایچندثانیه. بود من دیدن شوک تو هنوز
 !نیست خوب حالش باال؛ یطبقه -

 .کردم آزاد دستم از رو نیلوفر دست
 .منتظرتم اینجا من -

 .کرد باز برام رو اتاق در و اومد دنبالم آرمین. رفتم باال یطبقه به تند هایقدم با و ندادم نیلوفر به جوابی
 .ببینتت دفعهیه خوامنمی اومدی؛ که بگم بهش من بذار -
 ایچندثانیه. بستم و چشمام و دادم تکیه دیوار به. گذاشت هم روی رو در و رفت تو. کردم قبول سرم آروم تکون با

 .اومدم خودم به خفیفی سوزش بعدشم و ضربه صدای با که بود نگذشته
 !برسی مادرشوهرت ختم به االن باید که تریغریبه هم غریبه صدتا از تو االن؟ تا بودی کجا -
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 .نیست مادرش که بود کرده قبول ناخواسته آناهیتا. گریه زیر زد بلند باشه، شده چیزی متوجه تازه انگار
 !آناهیتا باش آروم توروخدا خب؟ میدم؛ توضیح برات -
 چرا نکرد؟ مادری برات بودی، اینجا که چندماهی. بودی نزدیک بهش تو همه از بیشتر. سایه برو اینجا از -

 ...وقتی نبودی کنارمون چرا نیومدی؟
 !باش آروم توروخدا! آناهیتا -

 .کنه آروم رو آناهیتا کردمی سعی داشت که بود آرمین صدای
 !آنا دونستمنمی کن باور. شدم متوجه تازه -

 قبل، چندماه یسایه بود شده آناهیتا نبود؛ سرخوش شایدم و شاد دختر اون. بودیم شده خیره همبه ایلحظه چند
 .بود خواهرم جای و شناختممی که آدمه همون این. نداشت معنی هیچ برام نگاهش. رفت مادرش وقتی

 
 
 و کنه زندگی بخواد که نبودم آدمی دیگه بعدشم. بودم بستری بیمارستان تو رو چندروزی. دادم دست از رو مبچه -

 یه من، حق که نفهمیدم و بودم احمق. نبود من سهم اما دارم؛ نگه رو زندگیم تا زدم چنگ هرجایی به. بکشه نفس
 !نیست دارم دوستش که آدمی با زندگی

 .دونممی رو چی همه -
 زانوهاش روی رو سرش و بود کرده جمع ـغلش*بـ تو رو زانوهاش و بود نشسته تخت روی. کردم نگاه بهش

 .نشستم روشروبه رفتم و بلندشدم. بود گذاشته
 بذاری؟ خبربی خودت از چندماه رو ما تونستی طورچه واقعاً چندماه؟. بری بذاری که نمیشه دلیلی اینا یهمه اما -
 دیدی،می دیگه دختر یه با رو شوهرت و بودی من جای خودت اگه بیفته؟ اتفاقی چه دیگه قراره نمیشه؟ دلیل -

 بود؟ چی واکنشت
 !نکن مقایسه بقیه یا من با رو خودت قدراین -

 :داد ادامه اون و کردیم نگاه هم به ایچندلحظه
 توقع چرا دادین؟ ادامش و شد شروع غیرعادی چقدر داره؟ فرق بقیه با چقدر شما زندگی که بگم نیست الزم -

 این از هم هیراد کردی فکر که شدچی اما بود؛ شما یخونه تو هردلیل به دختره اون! آره بره؟ پیش عادی داری
 راضیه؟ قضیه

 روی اشـوسه*بـ رد عوضی، یدختره اون دیدن با. کشیدم چی بدنم تو عجیب درد یه با من که دونینمی تو -
 .هیراد شونه
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 !کنهمی دیوونه رو آدم سکوتت این همیشه. بخوای توضیح و برگردی چندروز از بعد تونستیمی -
 کشیدم؟ تنهایی و شدم تحقیر چقدر برادرت خاطربه کشیدم؟ چی خونه این تو رفت یادت آنا؟ فهمیمی چی تو -

 ...سابقش نامزد با برادرت نبودم، خونه که روزیه حاال
 :گفت و حرفم وسط پرید

 .ایدیگه چیز نه بود؛ خودت پافشاری و عالقه خاطربه فقط افتاده، که هراتفاقی و کردی هرکاری -
 براش شد، آویزونش هم ازدواجش از بعد حتی که سابقش نامزد همون نبودم، من برادرت لیاقت! واقعاً آره -

 !ترهمناسب
 .برداشتم بود، شده رها مبل روی که رو کوچیکم کیف

 .غیرممکنه فریماه بدون خونه این تحمل -
 !سایه -
. بود شنیده مارو حرفای یعنی و بود در پشت هیراد. بود ایستاده سرم پشت آنا بعد، یچندلحظه و کردم باز رو در

 ازش کهاین بدون! شدممی مرد این جذب بازم که من به لعنت. بود شده ترافتاده جا ریشته اون با شقیافه چقدر
 .شدم رد کنارش از بره، کنار بخوام

 سرِ یاشاره با سریع خیلی که رفت آناهیتا روی من یدرمونده نگاه بعدش و بود خورده گره دستش توی دستم 
 بودم نکرده رو لحظه این فکر چرا که فرستادم لعنت خودم به و بستم ایلحظه برای رو چشمام. کرد ترکمون هیراد

 ناراحتی تمام و بشم رودرو باهاش جوریچه! کنم برخورد باید جوریچه یا چیه من به واکنشش دیدمش، وقتی که
 .نبود اون برای جایی هیچ ذهنم توی بار اولین برای آره،. بودم کرده فراموشش من کنم؟ حالی بهش رو مدت این

 همون از. داد تکیه بهش و بست رو در و تو اومد من بعد هم خودش و تو برم کرد وادارم پشتم، به کمی فشار با
 نفسم که اتاق این از و برم خواستمی دلم. داشت ادامه قضیه این هنوزم و بود گرفته ازم رو نگاهش اول یثانیه
 !همیشه برای خونه این به برنگشتن. کنم پیدا نجات بود، شده حبس توش

 .برم باید -
 یا بدهکارم االن بیفتم؟ گیر لعنتی موقعیت این تو باید چرا! نه شناسمش؛نمی. باشه داشته تونستمی واکنشی هر

 طلبکار؟
 .کنیمی درک خوب رو من حال االن زنی؟می درجا نفرت و عشقت بین سمیعی؟ سایه کنیمی فرار چی از -
 .زدم گول رو خودم که متنفرم ازش! کلمه این به لعنت. نبود کار در عشقی -
 .نداشتم رو بهش کردن نگاه جرئت هنوز و کشیدم کنار رو خودم ناخواسته و شد رد کنارم از
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 تو االن کردی،نمی ازدواج من با اگه حتی. بیار فشار کوچیکت مغز اون به کمیه. ندادی دست از رو چیزی که تو -
 ...ناپدریت یخونه

 برای دلیلی که بفهمونم دونهنمی که هرکی و تو به رو این بذار لعنتی؟ بریمی ـذت*لـ چقدر من تحقیر از! بسه -
 دنیا از من چیزهمه که ایبچه گرفتی، ازم رو قبلیم زندگی ندادم؟ دست از رو چیزی! نداره وجود من شدن تحقیر

 .بست بودنت عوضی روی رو چشمام که ـوسی*هـ به لعنت! هیراد متنفرم ازت! تو به لعنت. نیست دیگه االن بود،
 که کردممی فکر چرا. فهمیدمنمی ازش هیچی که نگاهی. کردم حس خودم روی رو نگاهش اما بود؛ شده تار دیدم
 محال این روی همیشه برای و برگردوندم رو روم بشه؟ نرم من اشکای با مغرور، و زیبارو مرد سنگ دل میشه
 .بستم چشم

 دلیل شایدم. خوندممی چشمات از رو طلبیتنوع شدم،می نزدیک بهت که اول روزای همون از. گفتی دیر خیلی -
 .آوردی زبون به رو امیر اسم تو دوباره که روزی اون یا هوم؟ باشه؛ همین کردی ول رو نیما پسره، اون کهاین

 حرف ازش که هرچی. نرو کلنجار من ینخوردهدست یگذشته با. کنی تبرئه رو خودت تونینمی حرفا این با -
 .خودته رفتار ینتیجه هستم، کنیمی فکر که کثافتی آدم اون زنی،می

 با رو چشمام. بیفته بود، خواستنی و جذاب همیشه من برای که مردی صورت روی چشمام دوباره تا برنگشتم
 بیرون وقتی که بودم آشفته و درگیر قدراین. دادم بیرون کالفگی با رو مخسته نفس و کردم بسته و باز درموندگی

 حس پشیمونی، حس. گذشتم حیاط از و اومدم پایین هاپله از جوریچه که اومدنمی یادم اصالً بودم، وایستاده
 .شدی محروم دیدنش از همیشه برای که کردم درستی کار گفتمی که مزخرف فکر یه بدتر همه از و حقارت

 تو؟ شدیچی سایه سایه؟ -
 .گرفت ـوش*آغـ تو رو من سمتش، برگردم کامل بده فرصت بهم کهاین بدون

 ...دوباره من خاطر به ببخشید باشه؟ بریم بیا -
 !همین بریم؛ اینجا از فقط -
 خوبه؟ حالت مطمئنی -
 .بریم فقط -

 جورییه خوادمی که شدم متوجه. اومد حرف به که بودیم گذرونده رو مسیر از خردهیه. افتادم راه نیلوفر از زودتر
 راه که خردهیه. اومدمی خوشم پرسید،نمی چیزی زدمنمی حرفی تا که اخالقش این از. کنه پرت رو من حواس
 .نشوند نیمکت روی و گرفت رو دستم نیلوفر رفتیم،

 .فکرشونم تو شهمه نسوزونن؛ آتیش هابچه کنه خدا -
 .برگردیم زودتر بیا -
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 .پریده رنگ خیلی بشین، خرده یه نه -
 ...همهاین تونستن چطور خرابشون حال اون با حتی نمیشه؛ باورم -
 خب؟ نکن، فکر بهش -
 بشم زنده دوباره و بمیرم کنم؛ فراموش رو کشیدن نفس باید. ایناست از بیشتر چیزی یه نیست؛ فکرکردن قضیه -
 زندگی اتاق یه تو شهریار یخونه تو که روزایی ؛میرن رژه چشمم جلوی شونهمه. بره یادم هالحظه این یهمه تا

 تباهی رنگ بیشتر زندگی این گذرهمی بیشتر هرچی االن اما خورد؛می هم به حالم زندگیم و خودم از کردممی
 .گیرهمی
 خودت که االن بذار. بود گفته کمی چیزای یه مادرت کردی؛می کارچی اونجا و بوده کی شهریار دونمنمی من -

 بدترین خونت از فرار اما بود؛ کم خیلی سنت درسته! بود اشتباه اولش از کارت. بگم چیزی یه منم زدی، رو حرفش
 .گرفتی که بود تصمیمی

 به برد؛ اونجا به رو من روزم همون. شد مانعم و نذاشت نیما که کردم می خودکشی داشتم نکردم؛ فرار من -
 .خوردم رو هیراد ظاهر گول جاهمون و شدم منشی بزرگش شرکت تو بعدشم. شهریار یخونه

 .کردمی نگاهم و بود وایستاده منتظر
 برای فقط من به شدنش نزدیک. شدم متوجه بعد چندوقت تا و دونستمنمی رو قضیه این من. بود پلیس یه هیراد-

 کنارم مادرش اما کندم؛می دل ازش باید اینا از ترقبل خیلی. بکشم دست ازش نتونستم اما. بود کاراش بردپیش
 یاندازه به دیگه کرد؛ تغییر رفتارش و اخالق. شدم حامله فهمیدم که بود شده فوت مادرم تازه. کرد کمکم و موند

 .دیدمش قبلیش نامزد با که بودیم خودمون یخونه تو که شدمی چندماهی. نبود سرد اول روزای
 !کشیدی سختی کردممی فکر که چیزی اون از بیشتر خیلی تو! نمیشه باورم -
 ...اون ت،پسرخاله نیما، -
 بودم هاحرف اون از تراحمق من ولی برم؛ باهاش کنه راضیم خواستمی و اومد رفتنش از قبل. رفت کشور از اون -

 . برم باهاش که
 کنم؟ عادت جدیدم شرایط به کنیمی کمکم. نمیشم عادی آدم یه وقتهیچ من! نیلوفر کن کمکم -
 خوامنمی! هیراد نفر، یه خاطر به فقط بگذری؛ شرایط این از تونستی تو که نره یادت وقتهیچ نه؟ که چرا! آره -

 چون داشته؛ تأثیر همه از بیشتر تو زندگیِ جایهمه تو. بذاری کنارش هاراحتی این به تونینمی اما بدم؛ عذابت
 .خواستی خودت
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 رو این. نیستم معمولی دختر یه من اون ذهن تو. کرد تحقیرم بار هزارمین برای فهمی؟می. خوامنمی االن اما -
 ازم گفتمی دفعهیه فقط دفعه،یه برای اگه کاش. کرد مطمئنم امروز یعنی! قبوله غیرقابل براش که دونممی خوب

 !بود ترراحت وابستگی این کردنفراموش متنفره،
 .نیست شایدم -
 ...اما نفعمه؛ به کنیمی فکر چون کنی؛ امیدوارم خوایمی -
. نباشه عالقهبی شاید اونم بگم خواستممی فقط من. برتتمی بین از ذرهذره باش مطمئن تو، برای واهی امید! نه -
 که باشه زنی با زیادی مدت یه بتونه مردی هیچ کنمنمی فکر. کردمی تحمل رو من مادرش اجبار به میگی تو

 .نداره ایعالقه بهش
 .داشت دوست خیلی رو مادرش اون -
 باشه؟ کرده ناراحتش خیلی که کردی کاری کن؛ فکر بیشتر خرده یه -
 .بودیم هم با جدل تو مدام کهاین یا کرد،می رفتار احساسوبی سرد خیلی یا! معلومه خب -

 و ک*تحـریـ خواستم خودم، خیال به و گرفتم تصمیم احساس روی از که ایچنددقیقه اون یاد افتادم؛ شب اون یاد
 .کنم وادارش

 دست باریه... و بگیرم طالق بود گفته اون چون. بود احساس روی از شهمه اما دادم؛ انجام هم غلط کار یه من -
 ...اولین و شد عصبانی خیلی اون گذاشتم؛ حساسیتش رو
 کردی؟ کارچی تو -
 :گفتم و شدم بلند جام از زود خیلی و کردم نگاه کنجکاوش نگاه به
 .تنهان هابچه بریم؛ بیا -

 و خورد گره چیهمه که جاییهمون. باشه داشته وجود مبهمی ینقطه شاید. برگشت گذشته به باید هاوقت گاهی
 بیشتر و بیشتر ـطه رابـ این بودم، کرده لج هیراد با که روزا همون از شاید. گذشتی کنارش از بسته چشمای با تو

 و دونستممی خودم فقط و این. بود عشق من، کارای دلیل اما کرد؛ غیرممکن رو ما شدن ترنزدیک و خورد گره
! نداره وجود تویی و من دیگه وقتی بودن؛ ارزشبی و پوچ فکرها این. نداشت اهمیتی برام بقیه، ندونستن یا دونستن

 کنم قبول رو این کاش. نداره وجود مایی دیگه. کنم تالش موندنش و داشتنش برای که نداره وجود ایعالقه وقتی
 !تریسخت و دورتر کردم،می فکر که چیزی اون از تو که
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 چهارنفره جمع این خودشون، وروشراه با و نشستن هم روبروی که ایبچه پسر تادو شادی روی چرخهمی نگاهم
 .کننمی گرم و صمیمی همیشه از بهتر و بیشتر رو

 ریممی بیرون رو شام بگیرن، خوبی هاینمره پسرا اگه که میشه اجرا خونه توی برنامه این که چندماهه و آخرماهه
 نمیشه؛. زنممی اینیمه و نصفه لبخند نیلوفر، نگاه جواب به و زنممی گاز رو پیتزا کوچیک یتیکه. خوریممی پیتزا و

 مجبورش قوی نیروی یه که انگار. کنهمی پرواز ذهنم و میشم کشیده بیرون واقعی دنیای از بازم. تونمنمی یعنی
 خورممی رو نیلوفر حسرت هاوقت بعضی. باشم خودم وهوایحال تو من نذاره و نشنوه رو اطرافش صداهای کنهمی
 !موهبته و نعمت ترینبزرگ خودش زندگی، برای داشتن انگیزه که حقیقته یه این! زندگیه پیگیر و درگیر قدراین که
 بیاد؟ سهراب بزنم زنگ -

 مخالفت نیلوفر حرف با سرم تکون با و گیرممی نشستن، کناری میز روی فاصله با که زوجی روی از رو نگاهم
 .کنممی
 راه پسرا دنبال نیلوفر با و گذاشتم گوشم تو رو هندزفری چندماه همین مثل. ایمخونه به برگشت راه تو همیشه مثل

 .محو لبخند یه حد در فقط اما شدم؛ خوشحال صداشونه، توی که ذوقی و هیجان از لبخندشون، از. افتادیم
 بزنیم؟ حرف خردهیه -
 .کشیدم دست انتخابیم آهنگ کردنپلی از و آوردم پایین بود، دستم توی که رو گوشی -
 ما؟ پیش بیای خواینمی نشده؟ عوض تصمیمت هنوز -
 باشم؟ شماها با منم داری اصراری چه تو -
 بابت بدی رو هرماهت حقوق نصف مجبوری ای؛اجاره یخونه اونم باشی؟ دیگه خونه یه تو داری اصراری چه تو -

 .اجاره
 .ترمراحت جوریاین من -

 .کشید ایکالفه پوف
 شیفتام که منم. بازی مشغول کوچه تو یا ان،مدرسه یا که هابیچاره این کنه؟می اذیتت پسرا و من یخونه تو چی -

 .شده طوالنی
 از من نمیشه باعث ولی جاست؛به و درست حرفات یهمه! گلم خواهر کن تموم رو بحث این بیا کنممی خواهش -

 .بکشم دست تنهایی
 تموم وقتهیچ و بشه طوالنی داشتم دوست که راهی و سکوت دوباره و کردم پلی رو آهنگ و نشدم جوابش منتظر

 .نشه
*** 
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 برم؟ تونممی من پس! نباشین خسته -
 تا. کردم خداحافظی خودش از ترآروم و دادم رو جوابش کوتاه لبخند یه با. کرد اعالم رو موافقتش آرومی، صدای با

 .کنم مرور اول از رو ومرجمپرهرج زندگی تمام که کشیدمی طول قدریاین اما نبود؛ طوالنی راه خونه
 نیلوفر؟ جز باشه تونستمی کی. اومدم خودم به گوشیم یکنواخت صدای با
 .فعال پس؛ باشه. بیام بتونم امروز نکنم فکر. مادرم خاک سر میرم آره! خوبم سالم -

 !ایانگیزه نه و بود حسی نه کنم؛ صحبت تونستممی مختصر و کوتاه حدِ همین در فقط
 عمیقی نفس کنم؟می کارچی بزنه، پسم اونم گندم اخالق این با اگه نباشه، نیلوفر اگه کردممی فکر هاوقت گاهی

 مادرم، مهری، خاله شدند؛ خارج دسترسم از یکییکی من زندگی مهم هایآدم یهمه. نشدم آروم بازم اما کشیدم؛
 !هیراد و فریماه

 گوشکردن فرصت خودم به بارهزارمین برای و کردم پلی رو غمگین آهنگ دوباره و نشستم اتوبوس ایستگاه تو
 .دادم

 سنگ یه بود، مونده برام مادرم از که چیزی تنها. کنهمی خوب رو حالم کردممی فکر که بودم جایی بعد، ساعتیه
 .بود گرفته خاک رو روش که بود قبر

 :پرید بیرون دهنم از کلمه چندتا اما بگم؛ چیزی خواستنمی دلم اینکه با و گذاشتم روش رو سرم
 برای شاید و بزنه گولم ترم،نزدیک بهت خردهیه کهاین فکر بذار فقط. دونیمی رو چیزهمه خودت. نمیگم چیزی -

 .بیام بیرون جهنم از چنددقیقه
 و انداختم سیاه سنگ روی مادرم اسم به کوتاهی نگاه. شدمی تاریک داشت کمکم هوا اما بود؛ نگذشته ساعتنیم
 .گرفتم فاصله کمی و کشیدم خفیفی جیغ و کردم هول محکم، چیز یه به برخورد با اما برم؛ که شدم بلند

 !پرتیحواس خانم چه -
 تنها بستم؛ رو چشمام! کنمنمی فراموش رو صدا اون هرگز من بشناسمش؛ تا برداره رو دارشلبه کاله نبود الزم

 .بود نکرده تغییری. بود خیره من چشمای تو و بود اونجا هنوزم کردم، بازشون وقتی ولی. بکنم تونستممی که کاری
 .فهمید شدنمی ازش واکنشی هیچ و چرخوند صورتم تو رو نگاهش

 ! نیما -
 
 اول جلد پایان  

  نویسنده از باتشکر
 .است شده  ساخته دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این
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