
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 داليا تنهايى: رمان نام

 نگاه انجمن کاربر امينيان سامنه: نويسنده
 دانلود

 اجتامعى، عاشقانه، جنایی، - پليىس: ژانر
 معاميى
 *بهار بانو* و .:~LiYaN: .:~ویراستار

 اسدی زهرا: ناظر
 خالصه داستان 

 
 به و بنددمي مردى به دل آرزو و دامي هزار با كه تويى و من هامنند دخرتى

 كشدمي را انتظارش كه آنچه اما شود؛مي همراهش خانه يك ساخنت اميد
 .نيست بيش ایويرانه
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 خدا نام به

 اين در سكوت، اين در خواهممى. ستباقى مدتى چه راه، اين پايان تا که نيست مهم برايم و است تنگ هايمنفس
 که گذاشت چيز چه برايم کينه، و حسرت جز زندگى مگر. بگذارم کنار هميشه براى را زندگى سلولم، کوچك اتاق

 . بجنگم برايش
*** 
 اول فصل

. گذردمی آمدنم جااين از روز چند دانمنمی اصالً روز، دو روز، يك. دستم درون کوچك عكس با تنها، ام،مانده من
 .نداشت اثرى هايم،بافتن ريسمان و آسمان امتم و شد نابود باالخره امزندگى تمام دانم،می تنها
 نفس توان ديگر که ام،قدرخستهان خدايا! بماند؟ باقى چيزى همچين زندگى، آن از کردمی را فكرش کسى چه

 ـناه؛ گـبى يا کارـناه گـ کند،نمی فرقى حال برسانى؛ عزيزم به مرا زودتر هرچه خواهممی تنها. ندارم هم کشيدن
 و داشتم بيشترى آرامش اکنون دادم،می انجام را ـناه گـ آن خود اگر دانىمی تو تنها هرچند! رسانب مرا تنها
 واقعيت تصور اين و بودم کشته را نامرد آن خودم من واقعاً کاش اى. خوردنمی خوره مثل مرا عذاب، اين گونهاين

 .نبودم آن کردن بازی به مجبور من، و داشت
 همه آن کشيدن با توانممی گونهچه که اندکرده هم فكر آيا ولى، ام؛شده الل بعد، به شب نآ از کنندمی فكر همه
 به خوشبختى نقاب تنها ها،سال اين تمامی در بگويم؟ حيوان آن رحمىبى از گونهچه! بچرخانم؟ دهان در زبان درد،

 من که کنم حالى نفهم، جماعت اين به گونهچه. بودند سراب برايم تنها آرامش و خوشبختى و بودم زده صورت
 .هستم اتهام اين از خوشحال و راضى دروغ، به حتى

 دار طناب باره،يك به چرا! دارند؟برنمی سرم از دست چرا. زندمی فرياد را نامم و شودمی بلند نگهبان صداى هم باز
 است اين مهم نه؛ يا باشم کرده ـناه ـگ من که داشت فرقى چه! کردند؟نمی راحت مرا و انداختندنمی گردنم دور را

 . بودم مقصر هم من که
 کارم به کاری کسى گذاردنمی و است شده روزهايم اين رفيق که مريمى. زندمی صدايم و گيردمی را بازويم مريم
 .است اعدام حكم منتظر خود که کسى. باشد داشته

 من که کارى. بزند لبخند هم هنوز تواندمی که خوب چه. کردم نگاه سبزرنگش، چشمان در و برگرداندم را صورتم
 .امبـرده ياد از کل به است ماه چندين
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 :گويدمی و کشدمی را بازويم
 .زد صدا رو اسمت بس از شد پاره گلوش زن اين! شو بلند -

 :گفت و انداخت دستش گير را بازويم باز که برگردم سرجايم خواستم و کشيدم عقب را بازويم
 !منتظره؟ قدرچه مالقاته، اتاق تو االن که اونى دونىمی کنى؟می لج چرا ختر،د پاشو -

 چند آخر، دادگاه تا. نداشتم را زدن سروکله یحوصله انتظارى؟ چه گفت؟می چه اين پس نبود؛ مالقات روز امروز
 . بودم گرفته گردن به را چيزهمه من، چون است؛ شده تمام ديگر بودم مطمئن و بود نمانده باقى بيشتر هفته

 و انداخت گره درهم را هايشاخم ديدنم با نگهبان. افتادم راه مريم دنبال به و زدم پا به را سياهم زشت هاىدمپايى
 : گفت خشم با
 !شدى کَرَم االن بودى؛ الل قبالً -

 :گفت نگهبان به خطاب و انداخت سرم روى را چادرش مريم
 .نبود حواسش دختر اين! قدران بابا نزن جوش -

 .شوم راهى تا کرد اشاره جلو به و کرد باز را در نگهبان
 :گفت گوشم زير مريم

 . بشى راحت تا بگو پس بزنى، حرف تونىمی دونممی که من. نكن بازىقدرلجان -
 .آوردمی راحتى برايم مرگ تنها که دانستمی چه او. کشيدم عميق نفس يك تنها و کردم نگاهش
 .کشيد را بازويم و شد تمام نگهبان صبر باالخره

 !ديگه بيا -
 .بودم غرق خود دنياى درون و شناختمنمی را کسى مريم، جز من شناختند،می مرا که جاآن هاى زن تمام برخالف

 آورد جلو را دستبند کليد زن و رسيديم مالقات اتاق در پشت. رفتممی راه بسته هاىدست با نگهبان، دنبال
 . بازکرد را هايمودست

 .داخل برو -
 جلو برادرم. ايستاد سرجايش و بست سرم پشت را در سرباز. ديدم را ديگر مرد يك و برادرم. شدم اتاق وارد حرفبی
 .زد صدا را نامم لرزيد،می که صدايى با و آمد

 خواهرى؟ طورىچه! داليا؟ -
 را سوال اين که کردنمی توجه هم خود سياه لباس به نه، را من اصالً! ببيند؟ خواستنمی يا ديدنمی را حالم واقعاً
 پنهان در سعى هم خود که لرزشى با بار اين برادرم، صداى هم باز. رفتم جلو و دوختم زمين به را نگاهم! پرسيد؟می

. انداختم اشكش از پر هاىچشم به و گرفتم کثيف رنگطوسى ميز آن از را نگاهم. زد صدايم کرد،نمی کردنش
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 عاجز هم خود کردن ازدرك که بود، ريخته همبه خودم اوضاع و قدرحالان. کنم درکشان توانستمنمی زياد ،راستش
 !بقيه به برسد چه بودم؛
 اش،زندگی یادامه براى و بود سپرده خاك به عزيز خود که عزيزى براى! کردند؟می تالش چه براى هاآن واقعاً
 اين من هرچند. نداشت خبر آن از من، جز کسهيچ و بود آمده دعوتبى ديگر، یبهانه البته،! نداشت ایبهانه ديگر
 کاش، اى. کند رشد من در حيوان، آن از ديگر اینطفه گذاشتمنمی ولی بردم؛می بين از خود، هاىدست با را بهانه
 .نشوم آلوده ـناه گـ به اين از بيش خواهمنمی ديگر. شود تمام زودتر هم هفته چند اين

 .شودمی او نشينىعقب باعث و شودمی بلند اعتراض به سرباز صداى که گذاردمی دستم روى را دستش برادرم،
 شده شكسته من، غم از هم او. نبود خبرى شاد و سرزنده مرد آن از ديگر. کنممی نگاه غمگينش و خسته صورت به

 .بود
 !هيچ ديگر و است شده قاتل خواهرش، تنها که کردمی فكر

 :گفت وگريه بغض همان با و آمدنمی بند هايشاشك
 دادن قول و هستن بختيارى خانم برادر ايشون البته،. کردم عوض رو وکيلت اصالً ببين! بزن حرف خدا رو تو -

 .بكنن رو سعيشون تمام
 براى جايى بفهمانم گونهچه! گشتند؟می ناجى دنبال که خواسته کمك کسى جااين مگر کمك؟. زدم پوزخند دل در

 شوند متوجه کهاين از قبل و شود ترراحت کارم گذاشتندنمی چرا شود؟ چه که بمانم اصالً! است نمانده تالشى هيچ
 من از مگر کردند؟می تالش کسى چه براى اصالً! بگيرند؟ را نفسم است، زندگى اين بدبختی راه در ديگر کودکى
 !بياورد؟ شآرام آنان، براى تا بود مانده باقى هم چيزى
 نگاه اشبارانى هاىچشم به و شدممی متوجه را هايشلب خوردن تكان تنها من، و زدمی حرف ريز يك برادرم

 کجا قابليت آن پس! گفتند؟نمی «زِرزِرو» من به کودکى، همان از مگر کردم؟نمی گريه چرا من! راستى. کردممی
 ! بود؟ رفته

 . کرد مشت را دستش. نگرفتم هايشچشم از نگاه و ردمک بلند سر طورهمان. ايستاد برادرم
 رو بهار و سينا بگى و بزنى حرف تونىمی دونممی. هستن انتظارتچشم ديگه هاىخيلى من از غير بيرون، اون -
 .سازىمى نو از رو زندگيت بازم. نرسيده آخر به زندگيت. بزن حرف پس نكشتى؛ تو

 بار،اين و کردم بلند سر ديگر بار در، صداى با بسازد؟ ایآينده تواندمی من، از کردمی فكر که ديدنمی مرا حال
 ترجيح زدن حرف به را سكوت من مثل مدت، اين در که آدمى اولين درست،. افتاد رويمروبه مرد صورت به چشمانم

 اى. نداشتيم را وتسك اين شكستن قصد کدامهيچ ما، و بود گذر حال در زمان دقيقه، دو دقيقه، يك. بود داده
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 با آخر، دست و گشتم دنبالش گذشته سال ده در من که چيزى. باشد آرامش در گونههمين هايم،مالقات تمام کاش،
 . نرسيدم آن به هم باز عزيزم، پرپرکردن

 گونهچه پس نبود؟ پرحرف خواهر آن برادر او مگر گشت؟می چه دنبال به او ولى بودم؛ راضى سكوت اين از من
! حقيقت هه،. حقيقت دنبال به البد گشت؟می چه دنبال چشمانم در بود؟ ايستاده مطلق، سكوت اين بنداىپ

 در هم صدرى کاش، اى. نداشت چيزى برايم خفت، و خوارى جز که شود؛ باخبر آن از کسى بگذارم بود غيرممكن
 من داشت عيبى چه مگر ولى است؛ حمىربى دانممی. بكشد االن همين را آخرش نفس کهاين يا بماند کُما همان

 مگر. کشدنمی را انتظارش دار، طنابِ جز چيزى بيايد، هم هوش به اگر تازه! باشم؟ پست کمى حيوان، آن مثل هم
 اعدام، حكم جز چيزى و بود قاتل تنها او! بود؟ افتاده گير جنگى چه در که کند درك را زمان آن توانستمی قاضى،

 و راحت عزيزم، مثل هم من حداقل. بگيرم جان به را اعدامش حكم من و بميرد کاش، ای. دکشينمی را انتظارش
 .شدممی نامرد دنياى اين از آسوده

 شد دستگيرش هرچه. بودم شده خسته ديگر. بود کردن نگاه کارش تنها و بود مانده حالت همان در رويم،روبه مرد
 کردم،می نگاهش که طورهمان و برخاستم جا از و کشيدم عقب را امصندلى. برگردم خواهممی است؛ کافى

 . ايستاد و کشيد عقب را اشصندلى که شد تمام هم او طاقت انگار. افتادم راه در سمت به و چرخيدم
 . شنيدم را صدايش باالخره که کرد باز را در سرباز

 .اومده بهوش صدرى -
 از هنوز گفت؟می چه خدايا. برگشت مرد به رو و ماند ثابت ول،ا قدم همان در پاهايم. شد ترتاريك تاريكم دنياى
 خيالبى اگر افتادمی اتفاقى چه! نكردى؟ قبول را دعايم تنها که بودم ارزشبى قدرآن گذرد،نمی ایدقيقه دعايم

 .شدىمی اتبنده يك
 رو شب اون ماجراى بتونه و کنه پيدا بهبود کمى صدرى آقاى تا بندازم عقب رو دادگاهتون مدت، يه تونممی من -

 .کنه تعريف
 اجازه ولى کشتممی را صدرى خود، توانستم،می اگر. بود گرفته را بدنم تمام خشم و افتاده شماره به هايمنفس
 .بزند شب آن از حرفى هرگز دادمنمی

 .کرد ترخميده کمى را بلند قدِ آن و قرارداد ميز روى را هايشدست
 !بدى نشون قاتل رو خودت دارى اصرار چرا دونمنمی فقط! ىگناهبى دونممی -
 هايش؛مادرانه ديگرى اش،پاکى و زنانگى وجود يك،. دارد ارزش و معنا برايش چيز دو تنها زن،! دانست؟می چه او

 که بفهمد توانستمی گونهچه. نداشتم جنگيدن براى چيزى ديگر و دادم دست از را هاآن دوى هر من که چيزى
 .ماندمی زنده بهارم ولى شدممی نابود کاش، ای که! دادم؟ چه به را پاکى اين بهاى من،
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 ديدنمی مرد آن انگار ولى دادم؛ قرار گاهمتكيه را دستم کنار ديوار و کردم بلند را دستم. نداشتم ايستادن توان ديگر
 :داد ادامه که
 شب اون فهمنمی همه زود، يا دير چون بگى؛ رو چىهمه مبرا خودت بياد، حرف به صدرى کهاين از قبل بهتره -
 .افتاده اتفاقى چه عمارت، اون تو

 کردن متوقف براى. ديدممی گردان وفلكىچرخ همانند را اتاق و افتادمی بيشترى لرزش به وجودم لحظه به لحظه
 .نگذاشت اثر مرد آن روى هم باز اما فشردم؛ هم روى را چشمانم ام،سرگيجه

 .کنى دفاع حقت از نشده دير تا بهتره پس. دادى شباون براى سنگينى تاوان تو -
 مثل چرا! شد؟نمی خفه چرا خدايا. نفهميدم آن از چيزى سال، ده اين در من که چيزى! اىمسخره یواژه چه حق؟
 .کند ترجهنمی اين از مرا، جهنمی زندگی خواستمی چرا کرد؟نمی رعايت را بخشآرامش سكوت آن اول، همان
 . گرفت قرار کنارم سرباز

 ؟ خوبه حالتون خانوم، -
 .مرد آن صداى هم باز
 . ميشه گفته ديگرى زبان از حقيقت زود، يا دير. بشى خارج روانى، فشار اين از و بگی بهم بهتره -
 شده بلند دنشانخور ترك صداى بود، شده فشرده هم روى بس از هايمدندان و لرزيدمی بدنم تمام عصبانيت، از

 :گفتم زيرلب و کردم باز را هايمچشم که بگويد ديگر ایکلمه خواست. بود
 !شو خفه -

 :گفت جديت، با سرباز که آمد جلوتر
 .برگردين سرجاتون -

 . ايستاد جايش سر ولى برنگشت؛ را آمده راه
 .کنى تعريف برام و سرجات برگردى بهتره. بزنى حرف تونىمی پس -

 . کشيدم فرياد بلندترى صداى با باراين
 !شو خفه -

 .کشيدم فرياد باز و شد جمع ديگرم دست مشت در چادر، و مشت ديوار روى دستم
 ! شو خفه -

 و خوردم زمين به گاهم،تكيه ديوارِ همان پاى تا تكرارکردم قدرآن و کشيدم فرياد هم باز. شدمنمی راضى ولى
 .بستم را چشمانم

*** 
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 صدا را نامش. دادنمی اجازه امبدنى توان اما بروم؛ کمكش به تا شدم بلند جا از درنگبى. آمدمی مبهار فرياد صداى
. کشيدمی جيغ همچنان او ولى زدم؛ فرياد را نامش هم باز. گرفتنمی آرام او اما شنوم؛می را صدايش بداند تا زدم

 بلندتر مزاحم زن صداى لحظه، هر. بود مهم ايمبر دخترکم صداى تنها اما شد؛می پيچيده گوشم در ديگر صدايى
 .شد قطع بهار صداى و پيروز زن باالخره. کمتر بهارم صداى و شدمی

 پاك را امپيشانى روى هایعرق دستش، درون دستمال با. ديدم سرم باالى را صدا صاحب و کردم باز را هايمچشم
 .کرد

 .شد تموم! باش آروم. ديدىمی کابوس -
 . شد متوجه. انداختم اتاق به نگاهى

 بگيرن رو جلوش تونستن شكر رو خدا که بودى،شده خونريزى دچار هم و شكسته سرت هم. بيمارستان آوردنت -
 !بارداری؟ بودى نگفته چرا داری، ماه پنج به نزديك االن تو راستى. مونده جاش سر قوى و سالم االن تبچه و

 اين دامان به و اىبرداشته تيشه چرا! کنى؟نمی کم دنيا اين از مرا شر راچ! دارى؟برنمی سرم از دست چرا خدايا
 مژده کسانى چه به و کجا را ناخواسته یبچه اين من شدن؟ خفيف و خوار قدرآن نيست، کافی ای؟افتاده زندگى
 !ام؟داده امزندگى بهار مرگ با را کارم تاوان و بودم کرده چه من دانندمی هاآن مگر دهم؟

. امزندگى رازهاى و حقيقت ماندن مخفى براى االن، مرگ، و آرامش براى قبل روزهاى. سكوت و سكوت هم باز
 کرده من با زدن حرف در سعى بيمارستان، روانشناس قبل، یهفته طول تمام! کجا؟ سكوت اين و کجا سكوت آن
 يك حتى که آدمى. زدمی حرف برايم آينده و زندگى از که بود او. بودم دوخته پنجره به را نگاهم تنها من و بود

 .زدمی حرف برايم زندگى از راحت چه بود، نكرده تجربه مرا زندگى از ثانيه
 و زدمی حرف شب آن از و آمدمی حرف به صدرى اگر. شدمی اضطرابم باعث اين و نداشتم بيرون از خبرى هيچ
 در شوخى، به کسى را اين. دارد عالمى هم ديوانگى خدايا! فتاد؟امی اتفاقى چه کرد،می فاش را رازهايم آن، از بدتر

 را آخر نفس کاش اى. نشوم متوجه چيزى و شوم ديوانه کاش اى. رسيدم آن به بعد سال٢٠من، و گفت امکودکی
 ...کاش اى. بكشم االن همين

 دانستممی. رفتم در سمت به و مشد بلند خود باراين. خواندمی مرا نام نگهبان، زن صداى هم باز روز، ده از بعد
 اتاق در پشت. بود وکيل براى غيرمنتظره، آمدن اين و آمدندمی مالقات هاىزمان امخانواده چون است؛ آمده وکيل

 همان روى اول، روز همانند. کرد باز را اتاق در سرباز و را هايمدست نگهبان هميشه، مثل و ايستادم مالقات
 .نشستم صندلى روى حرص تمام با و رفتم جلو عصبانيت با. بود ستهنش ميز همان پشت صندلى،

 .نشست لبش یگوشه پوزخندى
 .خودشه مراقب بيشتر باشه، داشته شيشه بار که خانمى کردممی فكر -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 !بس و بودی عذاب ناقوس تنها اول، روز همان از که شوى الل اى
 .کرد قفل هم در را هايشدست و گذاشت ميز روى را هايشآرنج

 !نه؟. بگيرى خبر اومدى -
 .زد لبخندى که کردم نگاهش خشم و نفرت با طورهمان. کرد سكوت

 نه؟ کردى، شاد رو روحشون رو، من آبای و جدّ تمام مدت، اين تو کنممی فكر -
 .برود مطلب اصل سراغ ترسريع کاش، اى! سكوت هم باز
 اسم به هم ديگه يكى و ديديش که دارم نازار نام به خواهر يه .دارم سن سال٣٧ کهاين و بختياريه آروان من اسم -

 ...هم من وضعيت. کنهنمی زندگى ايران ميشه چندسالى که دارم آريانا
 : کشيدم فرياد و نياوردم طاقت

 اومدى؟ خواستگارى مراسم -
 :گفت سردرگمى با که شدم بلند

 . کردممی معرفى رو خودم فقط داشتم معمول طبق من -
 .شدم خم صورتش روى و کوبيدم ميز روى را راستم دست

 عنوان به االن که نرفته يادت. بيارى رو کارت و وکَس خواهرها اسم نيست الزم خودت، کردن معرفى براى -
 .جايىاين وکيل

 . انداخت گره درهم را پرپشتش و بلند ابروهاى
 .نيستى مظلوم کردم،یم فكر که جورىاون تصورم، برعكس. باشى ترراحت يكم خواستم -

 . کردم ایقروچهدندان
 راحت همه تا بشه الل بگو هم صدرى اون به. برى پاشى تونىمی االنم و نيستم مظلوم. زدى حدس درست -

 .بشن
 :گفتم ترآرام و بهتر لحنى با و کردم صاف را کمرم

 .استغفراهلل... سرِ حكم فقط کهناي نه باشن، داشته احتياج بهت که کنى کار ایپرونده رو بهتره هم شما -
 .فشرد محكم و گرفت را دستم مچ که برگردم خواستم و گرفتم فاصله ميز از
 !کوچولو خانوم... باشى ترمودب بهتره -

 امعقده خواستم تا و کردم بلند را دستم کنار صندلی و برگشتم کشيدم، را دستم محكم داشت، که انتظارى برخالف
 :گفت و گذاشت تمامنيمه را کارم و رساند من به را خودش سرباز کنم، خالى سرش را
 .انفرداى برنتمی کنى؟می کارچی دارى! باش آروم -
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 سرخش و عصبى هاىچشم در را نفرتم و پرخشم نگاه کشيدم،می بلند صداى با که هايىنفس بين کشيدم، عقب
 . دوختم

 . زدى نم به دست اجازهبى که باشه آخرت و اول یدفعه -
 :کشيدم فرياد

 فهميدى؟ -
 :پرسيد سرباز به رو. شد اتاق وارد زن نگهبان و باز اتاق در
 خبره؟ چه -

 :گفت داشت، را من هواى چه، سر از دانمنمی که سرباز
 .شد تموم. نيست چيزى -

 .کردم اششىمي چشمان یروانه را نفرتم و خشم تمام نگاه، همان با و بودم نگرفته سرخش هاىچشم از نگاه
 .ديگه یپرونده يه دنبال برو. ببينمت خوامنمی ديگه -
 .کرده اعتراف صدرى بدونى بهتره ضمن، در. باشم داشته تمومنيمه کار ندارم عادت -
 لعنتت خدا! مرگ یفرشته ایشده که کند لعنتت خدا! خاکسترى و سرد چشمانم و شد خالى وجودم تمام بارهيك به

 .زنىمی امريشه به توانت یهمه با و تيشه ایشده که کند
 .نشست اشصندلی روى حرص با
 . برسيم خوايممی که چيزى به بتونيم تا باشى آروم بهتره -

 :آمد کنارم سرباز و رفت بيرون نگهبان
 .برگردين صورت اين غير در باشين، آروم بهتره -

 سرباز. نشستم و رفتم ماندهباقى صندلی سمت به و ردمک بازشان اى،ثانيه از بعد و فشردم هم روى را هايمچشم
 . کرديم سكوت دو هر باز و گذشت دقيقه چند. برگشت سرجايش

 : پرسيدم لب زير
 گفته؟ چى -

 .داد قرار ميز روى را هايشآرنج.بود سوال همين منتظر انگار
 !رو چىهمه -

 :گفت که شد تند هايمنفس
 .کنى تعريف برام رو ماجرا تمام بهتره حاال -
 . گذاشتم ميز روى را هايمآرنج او مثل و خنديدم حرص با
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 امینیان سمانه

 طرفى؟ بچه با کردى فكر -
 :گفت و کشيد بيرون کاغذى هابرگه بين از و کرد باز را مقابلش یپرونده

 !بخون. شده نوشته زده، صدرى که هايىحرف تمام -
 .برد عقب را دستش که بگيرم را برگه خواستم

 .کردى تعريف من براى کهاين از بعد البته -
 .کشيدم بيرون هايشانگشت بين از را برگه حرکت، يك در. کردمی روىزياده داشت ديگر

 .کرد عوض رو کالسش نداره، جايى به راه ديد که بود اولم کالس معلم داد،می تكليف که اونى -
 .شدم لعنتى یبرگه آن خواندن مشغول اهميت،بى اما شنيدم؛ را پوزخندش صداى
 و بوديم شده درگير هم با سينا و من کهاين در را، شب آن اتفاقات. اومدى بهوش موقعبى که صدرى تو به لعنت

 ديگرحرفى و بود کرده خالصه کرد،می مرگش به تهديد مرا و بود گرفته ازگردن مرا ترسان دختر عوضى، حيوان آن
 .بود نزده
 . کوبيدم ميز روى را برگه

 .بزنه حرفى نيست الزم. بگيره پس رو اعترافش وبگ بهش -
 .تمسخرآميز لحنش و درشت چشمانش

 راه در که مظلومى طفل اون با اونم باشه؟ تونهمی چى مرگ براى شما یعالقه بگى، منم به ميشه وقتاون -
  دارى؟
 .نياورم پايين هم با را هايشدندان تا بده صبر خدايا

 .نكن دخالت نميشه؛ مربوط بهت که کارى تو هم قدران. بده مانجا ميگم بهت که رو کاری -
 . کشيد کوتاهش هاىريش به دستى

 اينجا مهمان ديگه ماه چند کم دستِ بچه، اون وجود با بدونى بايد حداقل.کنمنمی کارى ندونم وقتى تا من ولى -
 .نميفته اتفاقی هازودى اين به و هستى

 :گفتم لب بر پوزخندى و نفرت با
 .بينىمی وضعيت اين تو منو که باريه آخرين اين چون کنى؛ فرضش مرده االن همين از تونىمی بچه؟ -
 .شد درشت هايشچشم ديگر بار
 شكايت ازت بفهمن، شوهرت یخانواده اگر دونىمی شى؟می کارات و حرفات متوجه اصالً ميگى؟ چى تو -

 کنن؟می
 .دادم تكيه امصندلى به
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 !ترسه؟می هم چيزى از آرزوشه، بزرگترين مرگ که کسى ىکنمی فكر تو -
 :کرد نگاهم نفرت با
 ؟ چيه اسمت معنى دونىمی -

 !دارد بودن احمق به اصرارى چه مرد اين خدايا
 .زيبا مادرِ يعنى -

 :دادم ادامه و خنديدم
 !مونده؟ باقى هم چيزى بودنم، مادر يا من زيبايى از نظرت به -

 من که دارد وجود رنگى هم سياهى از باالتر مگر زد؟می کسى چه به تلنگر خود، خيال به بختيارى، آروان
 !دانم؟نمی

 :گفت تند لحنى با آروان
 فهمى؟می. ميده مادر حكم تو به ديگه االن کنه،می رشد داره شكمت اون تو که اونى! مونده بودنت مادر از -

 راداده اتمادرى حكم گفتمی بود، آمده وجود به نامشروع راه از که ایبچه به. خنديدم بلند صداى با. خنديدم
 بود؟ بچه اين خواهان کسى، چه و کِى اصالً. است

 :گفت نفرت لحن همان با باز
 .ميده بهشون رو پاك یهديه اين خدا که تو، مثل زنِ هرچى به لعنت -

 .نشاندمیم سرجايش را مرد اين بايد. کردم نگاهش و شد قطع بارهيك به امخنده
 . کنه لعنت هازن اين کنار رو، دارن چشم هابچه به که هم رو مردايى خدا، فقط! موافقم -

 . شدم بلند جا از. چيست من یسينه درون درد دانستمی چه او. کردمی نگاه مرا طورهمان
 .داره انتظارچشم اون ولى ندارم؛ جنگيدن براى چيزى من بگو صدرى به -
 .زدم بيرون در از ببينم، را روزش و حال و برگردم کهآنبى و مرفت در سمت به
 مورد فرد تنها ها،دوردست اين در مريم. گرفتم ـوش*آغـ در بود، انتظارم چشم که را مريمى و برگشتم سلولم به

 درون یزنده موجود اين از بايد امشب. کردمی همراهى مرا سكوت، در و سوالبى که بود او تنها. بود اعتمادم
 .آمد کنارم مريم و نشستم تختم روى. ماندم منتظر خود،بى هم االن تا. شدممی راحت وجودم

 :کردم نگاهش
 بكنى؟ کارى يه برام حاضرى -
 .است شده شوکه صدايم شنيدن از که فهميد شدمی اشچهره از
 :گفت خنده و خوشحالى با
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 زدى؟نمی حرف ناال تا پس چرا دارى، قشنگى اين به صدا که تو دختر -
 :گفتم اششادى و حرف به توجهبى
 .بده انجام رو ميگم بهت که کارى فقط. کنم ساپورت جورههمه بيرون، رو مادرت و دختر حاضرم -
 من و بود گفته بود، کشته را همسايه مرد چرا کهاين و اشخانواده از برايم او بودم، ساکت من که مدتى اين تمام در

 بخت از که کردهمی زندگى شهر، جنوب در واقع خانه يك در مادرش، و دختر همراه اش،جدايی از بعد دانستممی
 غيرارادى، کامالً حرکت يك در هم او و کندمی را مريم از سوءاستفاده قصد بچه، و زن وجود با همسايه مرد بد،

 راحتى، همين به. است عدامشا حكم منتظر حال و دهدمی جاى مرد شكم در را اششده خريدارى تازه چاقوى
 گويدمى و نرفته بين از اميدش هم هنوز او هرچند. رسدمی اتمام به عوضى، مرد يك حضور با مريم، آرام زندگى

 . هستم زنده که فعالً
 .قبوله باشه هرچى -

 .کندمی قبول دانستممی
 .بگم بهت شب رو شبقيه تا کن پيدا تيزى يه فعالً -

 .زد پوزخندى
 . بكشيم رو نفر يه قراره کردم فكر ن؟همي -
 برايم و بگيرم کمك بود، کرده رها نيمه که اشمامايى یرشته از خواستممی چون کردى؛ فكر درست گفتم دل در

 .دهد انجام کورتاژ
 .بستم را هايمچشم و کشيدم دراز تخت روى

 .داد روانجام سقط يه باهاش بشه که چيزى نه، تيزى فقط -
 :گفت باورىنا با مريم

 باردارى؟ تو مگه سقط؟ چى؟ -
 .است نكرده توجهی من کوچك شكم به حال، به تا بزنم حدس توانستممی

 :گفت کشيد شكمم روى به دستى
 . بندازه خطر به رو جونت ممكنه. بزرگه کهاين -

 :گفتم لب زير
 .نميشم قاضى حكم منتظر ديگه. بهتر -
 :گفتم جدى لحن با و کردم ديوار به را رويم و چرخيدم بزند، ديگر حرفى خواست تا
 .بدى سروسامون دخترت و مادر زندگی به خواىمی اگر البته. گفتم بهت که کارى دنبال برو پاشو هم حاال -
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 .کردم دعوت خواب به را خود شده، که مدتم کوتاه فراموشی براى هم من. رفت و شد بلند جايش از حرفبى
 صداى. دادم گوش بعد و کردم باز را هايمچشم اول. کرد بيدارم فرياد و داد صداى که خوابيدم بيشتر يا ساعت يك

 .بود دادوفرياد حال در دانست،می بند یکارههمه را خود که زرى اسم به زنى با که بود مريم
 مطمئن و مبود نشنيده امزندگى کل در من که هايىفحش با مريم. رفتم راهرو به و شدم بلند تخت روى از آرام
 .است زرى با مشاجره درحال بود، گرفته ياد را هاآن زندان، محيط لطف به هم او بودم
 :گفتم گوشش کنار آرام و ايستادم مريم کنار

 .ميان هانگهبان االن خبره؟ چه! آروم -
 :گفت بلند صداى با مريم

 .زنهمی زيادى حرف داره... ىزنيكه اين آخه -
 :گفت بودند، ايستاده مقابلمان ديگر زن چند با که زرى

 تو؟ منى با -
 بيرون دستشان زير از را مريم. رفتم جلو و نياوردم طاقت باالخره. مريم سر ريختند که شد چه نفهميدم بعد، و

 اين سر دعوايشان پس. شدم پايش کنار هاىميله و چاقو آن متوجه شد، بلند زمين روى از که زمانى و کشيدم
 زرى هاىدوست از يكى که بروم جلو خواستم! را چاقو زرى و برداشت را ميله مريم آمدم، خود به تا. بود هاوسيله

 خيالبى ولى پيچيد؛ تنم تمام در درد. کوباند سرم پشت هاىميله به مرا پايم، ران به محكم لگد يك با و آمد جلو
 :زدم فرياد بود، پيچيده دلم زير در که دردى تمام با و شدم بلند جا از. نشدم مريم

 !بسه -
 طرفش به زرى بزند، حرفى من به رو خواست تا بود، ترسيده مريم. شدنمی متوجه چيزى و بود شده وحشى زرى اما

 نداشتم، فداکارى قصد دانم؛نمی. انداختم زرى مقابل را خود و دادم هل را مريم بفهمم، کهآنبى من، و کرد حمله
 را دردم تحمل توان ديگر. کرد فرو من دل در را چاقو نيرويش تمام با زرى. دهم نجات را مريم خواستممی تنها

 را جاهمه و بريد را امانم درد بزنم، حرفى خواستم تا. فشردم زخم روى را دستم و نشستم زانوهايم روی. نداشتم
 .کرد سياه برايم
*** 

 . کنم تحمل توانستممین زياد و داشتم درد. شدم بيدار شكمم، روى زيادى بسيار سوزش با
 :گفتم توانم تمام با. بود شده خشك دهانم

 نيست؟ اينجا کسی -
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 جايم در خواستم. بست را در ديدنم، با سرباز و شد باز اتاق در. بودم بيمارستان در شكبى. انداختم اتاق به نگاهى
. شد امسرگيجه و ضعف اعثب شكمم، روى زخم سوزش آن، از بدتر و پيچيد زيرِدلم شديدى درد که کنم حرکت
 . شدم هاآن به رو. آمدند داخل نفر، چند باراين و شد باز اتاق در دوباره

 .دارم درد خيلى من -
 . زدند کنار را رويم یملحفه. رفتند تخت ديگر طرف پرستارها و آمد تختم کنار دکتر،

 .داديد دست از رو فرزندتون حد، از بيش ريزىخون و ضربه خاطربه شما بگم بايد و هستم زنان دکتر من -
 چه برايم بچه اين واقعاً که بفهمى توانستى همه از بهتر حداقل،! شكرت خدايا. بود همين براى زيرِدل درد آن پس

 . داشت حكمى
 :گفت دکتر به رو پرستار

 .ميشن آروم بخورن. هاشونهمسكن وقت االن دکتر، خانوم -
 من از آنان. هستم بدشان خبر شوك در کردندمی فكر آنان و بودم رسيده امستهخوا به. کردممی نگاهشان حرفبى
 !داشتند؟ را امناراحتی توقع که دانستندمی چه

 :گفت کرد،می عوض را زخمم پانسمان که طورهمان پرستار،
. باردارى شدن متوجه دير همين براى عمل، اتاق بردنت سريع. بودى داده دست از خون کلى اينجا، رسوندنت تا -

 از کارى دکترها و بود شده شروع ريزيتخون زندان توی از بودى، خورده که ایضربه با نگهبان، یگفته به هرچند
 .اومدبرنمی دستشون

 بيشتر باعث تنها و باشد تواندنمی من زندگی از کجا هيچ بچه اين که شد متوجه خودش حداقل! شكر را خدا
 .باشم جوابگو بايد هم االن ندهرچ. شودمی آبرويم ريختن

 زندان به و شدم مرخص بيمارستان از دوا، و قرص با سرانجام و بودم مراقبت تحت دکتر زور به روزى چند
 .بازگشتم

 زرى. کردمی تشكر جانش، حفظ براى مدام و بود کرده خيس را زيبايش صورت و ريختمی اشك ديدنم با مريم
 . بودند رفته انفرادى به ستانشدو همراه بعد، به روز آن از هم
. بودم بخشيده را او لطفش، براى من و بود کرده لطف حقم در بداند کهآنبى چون نداشتم؛ او از شكايتى من

 تمام شانتنبيه مدت تا کردندمی صبح درانفرادى را صباحى چند بايد زندان، رئيس دستور به تنبيه، براى حال،بااين
 .شود
 صدا را نامم هفته، ازدو بعد باالخره کهاين تا. شدنمی او از خبرى اما بودم؛ وکيل منتظر روز، چند اين طول تمام
 .بود آمده برادرم و مادر همراه قبل، یدفعه برعكس. رفتم مالقات اتاق به و شدم بلند جايم از سريع. زدند
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 . شد بلند اشصندلى روى از در، شدن باز محض به تيام
 . کردم اخم مادر به و رفتم ترنزديك

 نيايد؟ ديگه نگفتم مگه -
 .زد لبخندى صدايم، شنيدن با تيام

 .بود شده تنگ صدات براى دلم قدرچه -
 .نشستم امصندلى روى

 .کردن عادت به ميشى مجبور ديگه وقت چند چون بهش؛ کردىمی عادت بود بهتر -
 :گفت هايشريختن اشك ميان در مادر

 . ميشه درست چىهمه گفته ما به لتوکي دخترم؛ نكنه خدا -
 .دوختم نفرتش از پر هاىچشم به را خشمگينم نگاه که نكشيد ثانيه به
 .کردن خودبى ايشون -

 :شد دلخور تيام
 .دادن انجام رو شونوظيفه تنها ايشون باشى، آروم بهتره داليا، -

 .دوختم تيام صورت به را نگاهم و رفتم ایغرهچشم
 من کنيد فكر ميشه! نشيد؟ آش از ترداغ یکاسه ميشه بميرم؟ خودم درد تو من بذاريد و کنيد ىلطف يه شهمی -

 برای خوايدمی چرا بمونم؛ زنده خوامنمی من! شيد؟نمی متوجه چرا مردم؟ بهارم با شباون
 ميشم مجبور نده، محك قاضى اگر و بميرم خواممی من فهميد،نمی چرا! داريد؟ نگه زنده منو شده، که خودتونم دل

 .بكنم کارواين خودم
 :گفت زدنضجه با و کرد رها را اشگريه صداى مادر،

 با. مادرم منم مادرى، تو که طورهمون چون،! داليام براى منم کنی،می نابود خودتو بهارت براى دارى تو چون -
 مرگت روز بذارم ببندم چشم راحتى ينهم به تونمنمی. مادرم که ساله٢٩ من و بودى مادر سال٦ تو که تفاوت اين

 .برسه
 درك را مادرم توانستمنمی که بودم شده احمق قدرآن چندوقت، اين در کالً نه؛ يا بودم خود درگير قدرآن دانم،نمی
 .کنم
 .انداختم پايين را سرم

 درك و فهم قدرتِ قبل مثل ديگه رفته زندگيم بهار. بريدم چى همه از م؛خسته ببخش،! اشكات قربون نكن گريه -
 .نگير دل به تو. ندارم
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 :گرفت ـوش*آغـ به را مادر تيام
 .نكن تابىبى قدران. گردونمبرمی بهت رو داليا خودم. عزيزدلم باش آروم -

 .پوشاندم را هايمچشم روى دست با گذاشتم، ميز روى را هايمدست آرنج
 رو چيزى هيچ تحمل ديگه من. نيا ديگه و برو نشكنم، دل و باشم آروم خواىمی اگر خدا، رو تو جون، مامان -

 .ندارم
 .کرد بلند جايش از را مادر اش،مردانه زور از استفاده با تيام. گرفت شدت اشگريه صداى

 .منتظريم بيرون ما -
 .شد بلند آروان صداى که کردممی نگاه رفتنشان به حالت همان در
 مرگته؟ چه واقعاً تو -
 :پرسيدم کنم توجه حرفش به کهآنبى و دادم تكيه امصندلى به
 رسوندى؟ منو پيغام -
 :پرسيد و زد پوزخند. داد تكيه اشصندلى به هم او
 مرگته؟ چه -
 .فشردم هم روى را هايمدندان حرص با
 صدرى؟ به رسوندى منو پيغام پرسيدم -

 .شد خيره هايمچشم در. آمد جلو
 .وايميستم کارمم پاى ولى مونه؛می مينهس تو رازت ابد تا گفت. رسوندم -
 :غريدم عصبانيت با
 !بشه؟ الل نگفتى مگه. کرد غلط -
 !بدى؟ نشون قاتل رو خودت دارى اصرار چرا واقعاً تو -
 نه؟ نيست، بيا کوتاه -

 :کرد مكث کمى
 هفته دو يكى همين تو. باشى داشته رو هاشبچه و زن هواى اون، از بعد خواسته، ازت تنها و نيست بيا کوتاه نه -

 .بشى آزاد دادگاه بعدِ تا کنممی درست رو کارات هم
 .کوبيدم ميز روى دست با
 !صدرى تو به لعنت ای -

 :پرسيد برگردم، که ايستادم
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 بود؟ شوهرت مال بچه اون -
 .بداند چنيناين مرا او که داشتم کم را همين

 باشم؟ کارهچی خورهمی بهم چيه؟ -
 . باشه متنفر قدران شبچه از مادرى نديدم منم لىو دونم؛نمی -

 . زدم عميق پوزخندى
 خودشون، مصلحت و صالح به تا داشتنمی نگه رو شكمشون تو یبچه دندون و چنگ با هامادر که زمان اون -

 .چيزههمه از ترمهم شرايط االن. گذشته کنن بدبخت رو ديگه يكى
 . گشتمی حقيقت دنبال هب گويى. شد خيره هايمچشم به آروان

 کردى؟ پيدا -
 :گفت متعجب

 رو؟ چی -
 .دنبالشى به چشمام تو که چيزى -

 :گفت بخورد جا کهآنبى آروان
 .دارن جنگ هم با هميشه کالً. دارن ديگه حرف يه چشماتم چرخه،می جور يه زبونت تو -
 .نمونده چيزى بازى پايان سوت تا! کوتاهه عمرشون. نيست مهم -
 اعتراف دادگاه در و کرد را خود کار. بود فايدهبى اما بيايد؛ کوتاه صدرى تا دادم انجام توانستم هرکارى مدت، اين در

 دست و من گردن به را دستش يك سينا که زمانى درست و کرده دخالت سينا و من یمشاجره و دعوا در که کرد
 . شودمی درگير اسين با و رسدمی سر بود، گرفته بهارم گردن به را ديگرش
 در اما داشت؛ درشتى و ورزشى بسيار هيكل سينا که حالىبااين و بود سينا شخصى باديگاردهاى از يكى صدرى،

 نفس براى ما دوى هر شد باعث و کرد رها را ما صدری، شدن درگير با سينا. آمدمی نظر به ضعيف صدرى مقابل
 .كنيمب کردن سرفه به شروع و بيفتيم زمين روى گرفتن

 :گفتم گوشش زير و کشيدم ـوش*آغـ به را جانشنيمه جسم و رفتم بهار سمت به بود، کندنىجان هر با
 .بشه نزديكت ذارمنمی ديگه -
 .رساند ما به سريع را خود و داد هُل هاپله پايين به را او و کرد غافلگير را صدرى حرکت، يك در سينا. نشد اما

 سينا سمت به داشت، سرگيجه کهدرحالى آمد باال هاپله از گيج صدرى. رفت اتاقش تسم به و گرفت من از را بهار
 همراه و کند کنترل را خود نتوانست و شد غافلگير سينا. کرد پرت هانرده سمت به و گرفت پشت از را او و رفت
 .شد بيهوش و افتاد زمين روى ها،آن از بعد هم صدرى. شدن پرت پايين یطبقه به بهار،
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 رفتم هانرده سمت به و شدم بلند جايم از و آمدم خود به جاآن سكوت از که بودم حال همان در مدت چه دانمنمی
 .کردم نگاه پايين به و

 . داشت نگاه خود نزد را رازهايم تمام و ظهر موضوع جز به گفت؛ را چيزهمه صدرى
 :وگفت کرد نگاهم رفتن لحظه تنها

 در مدت تمام. نبود شدنىقطع سينا، مادر یگريه صداى و هاناله. باش مراقبشون سپردم، تو به رو هامبچه و زن -
 بايد و بكشيم را سينا تا ايمکرده يكىبهدست هم با صدرى، و من گفت،مى و بود صدرى و من کردن نفرين حال
 .کنند اعدام هم مرا
 راحت خيال با تا بيندازم گردنم دور به افتخار با ار دارطناب بودم حاضر من و زندمی مرا دل حرف دانستنمی او

 را خود هرگز من آمد،می سرش باليى اگر و بود داستان آدم ترينـناه گـبى صدرى اما بروم؛ بهارم پيش
 .بخشيدمنمی

 :گفت خوشحالى با و آمد کنارم آروان
 .شد تمام باالخره ميگم، تبريك -

 :انداختم صورتش به را امطوفانى نگاه
 !بدى نشون شعوربى رو خودت کنىمی سعى خيلى يا شعورىبى يا کالً -
 .گرفت را اشخوشحالى جاى خشم نكشيد ثانيه به
 . دارى احتياج آبادامين به فشرده دوره يه زندان از بعد تو -

 :کشيد فرياد پس
 .روانى -
 .رفت بيرون دادگاه از سرعت به و

 و بود خوشحال برايم وجود تمام با و زدمی قدم مدام صبح از مريم. شدممی آزاد بودن، زندانی چهارماه از بعد امروز
 از ترجالب. نفهميدم آن از چيزى اصالً من که رسمى. بخشيد ديگران به جاآن در را داروندارم تمام که بود اين جالب

 . کردند يدنکش کِل به شروع و آمدند بيرون بندها تمام. زدند صدا را نامم که بود موقعى آن،
 .کرد تنم به را بود کسى چه مال دانمنمی که مانتويى و انداخت سرم به را خود رنگمشكى شال مريم،

 .منتظرتن بيرون اون که شى نونوار -
 .بستمی نقش لبانشان بر لبخند امآزادی از و کشيدندمی کل هازندانى تمام. آمديم راهرو به

 .کشيدم ـوش*آغـ به را بود هايمتنهايى رفيق که مريمى و ايستادم در جلوى
 :گفت بغض همان با و کردمی گريه مريم
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 اينم بگيره؛ آروم دلم تا بزن دخترم و مادر به سر يه حداقل رفتى، بيرون ولى ندادم؛ انجام خواستى که کارى -
 .آدرس

 از بعد و افتادم راه نگهبان دنبال. نماند هم جواب منتظر حتى.رفت و گرفت فاصله و داد جای دستم درون کاغذى
 .کنند باز برايم را در تا ايستادم اصلى در پشت و شد تمام کارهايم کمى، مدت

 .کردم آغاز را امزندگی از ديگر فصلى در، شدن باز با و فشردم دست در را مريم یخانه آدرس
*** 
 دوم فصل
 .يدمد کشيدند،می را امانتظاریچشم که هايىآن تمام در، روىروبه
 خوب من حال گرم، استقبال اين با کردندمی فكر چرا! شوند؟نمی متوجه را دردت نيايى، در حرف به تا چرا واقعاً
 شود؟می

 تمام صداى که کشيد ـوش*آغـ به محكم چنانآن مرا حرف،بى. بود تيام رساند، را خود که نفرى اولين
 .شد بلند هايماستخوان

 :گفت خوشحالى و بغض با و بوسيد را صورتم
 !دردونه ناز. بود شده تنگ برات دلم قدرچه. شكرت خدايا -

 به رو بلند صدايى با. برد بقيه سمت به خود همراه مرا و کشيد عقب تيام. بود گذاشته برايم پدر که لقبى نازدردونه،
 :گفت همه،

 .گردوند برش خدا باالخره. بفرماييد -
 کهآنبى و رفتم جلو حال،بااين اما نداشتم؛ را ديدنش روى. ريختمی اشك وقفهبى. افتاد مادرم هاىچشم در نگاهم
 .دادمی ياس بوى هميشه مثل درست فرستادم، هايمريه به را تنش بوى و گرفتم جای آغوشش در بزنم حرفى
 گيرزمين سكته، آن از بعد که عزيزم پدر. کردم نگاه سرم پشت به و شدم جدا مادر از. شد بلند پدر اعتراض صداى

 .بود شده ويلچر آن هايش،لحظه تمام رفيق حال، و بود شده
 :گفتم و زدم زانو پاهايش جلوى

 .اومدممی داشتم خودم که من اومدى؟ چرا شما برم؛ قربونت آخه -
 .گذاشت سرم روى و کرد بلند سختى به را دستش

 ميدم؟ دستش از کردىمی فكر وقتاون لحظه؛ اين هب برسه تا شمردم رو هاثانيه ها،حتىدقيقه ها،ساعت تمام -
 «بودم؟ بـرده ياد از را عزيزانم باقی گونهچه خدايا،» گفتم دل در و کردم ـوسـه*بـ در غرق را صورتش تمام
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 با بعد و خاله با اول. برگشتم بقيه به رو. شوم بلند شدند باعث و کردند شكايت ناراحتى با هانا، وعمه روشنا خاله
 سالم سينا امپسرخاله با آخر در و ويدا هيوا، هايمعمه دختر نگار، امدخترخاله ترتيب به و کردم روبوسى ام،عمه

 .کردم پرسىواحوال
 :گفت گرفت قرار کنارم تيام

 .اومدن کشيدن زحمت هم بختيارى خانوم دالياجان، -
 .بود ايستاده برد،می را سرم اش،پرحرفى با که اول روزهاى جوان وکيل خانم همان ما، از دورتر کمى

 :گفت گرفت طرفم به را دستش و آمد جلو ديدنم، با
 .اومدم آروان طرف از هم و خودم طرف از هم من راستش. باشه مبارك آزاديتون سالم، -

 :گفتم تيام به رو کردن، تشكر از بعد و فشردم را دستش
 .نشدن خسته بقيه تا بريم بهتره -

 :گفت بقيه به رو گويممی چه دنش متوجه که تيام
 .کنه استراحت بايد ست،خسته داليا. بريم بهتره -

 :پرسيد و ايستاد مقابلم تيام رفتنشان با. ايستادم سرجايم همه، از رهايى براى
 نميايى؟ چرا پس -
 .ميام منم بريد، شما -

 .جاخورد تيام
 .ببريم رو تو که اومديم ما یهمه بريم؟ کجا -
 .ميام بعدش جايى؛ برم خواممی قبلش ولى دونم؛می -

 .شد کفرى تيام
 .برمتمی خواستى هرجا بعد برسونيم، رو بابا و مامان بريم بيا باشه، -

 :گفتم ناراحتى با و کشيدم درهم اخم
 !نگرانى که نيستم بچه نترس. نشده تموم تحملم تا برو تيام، -

 :گفت و آمد جلو بحث، از جلوگيرى براى بودم، نشده حضورش متوجه که بختيارى نازار
 نگرانى جاى و دارن وسيله طورىاين. ميام شما با هم من. برن من ماشين با دالياجان بدين، اجازه اگر تيام، آقا -

 .نيست
 ماشين سمت به مرا و گرفت را دستم نازار. رفت ماشين سمت به حرفبى و انداخت من به خشم از پر نگاهى تيام،
 .برد خود
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 .نگرانتن بدى، حق بهشون يكم بهتره الياجان،د -
 :گفت و گذاشت دستم کف را سوئيچ و برداشت را کيفش ماشين داخل از
 .باش خودت مراقب -

 .شدم زهرا بهشت راهی و نشستم ماشين پشت رفتنش، از بعد و تشكرکردم لب زير
 که عزيزى! نروم؟ مزارش سر و بيايم رونبي شدمی مگر باشم؟ عزيزانم کنار بهارم، ديدن از قبل توانستممی مگر
 دادم،می را رفتنم قول شب هر که مدت همه اين از بعد حال،. ندادند را اشسپاریدرخاك حضورم یاجازه حتى
 آن پايبند نتوانستم دادم، بهارم به قولى هر که بود چه خداوند حكمت دانم؛نمی. شدممی ديدنش خيالبى گونهچه

 .باشم
. کردم نگاه را کنارم صندلی. شد پيچيده ماشين داخل موبايلى زنگ صداى زهرا، بهشت به دنرسي محض به

 شدم متوجه محمدى،عالى اسم ديدن با و برداشتم را موبايل. بود گرفته قرار هم کنار موبايل يك و پول مقدارى
 .است خط پشت تيام

 :گفت دهد سالم جواب کهآنبى تيام. کردم برقرار را تماس و کشيدم صفحه روى را دستم
 .٢٣ىشماره١٤رديف٢٠٩قطعه -
 خريدم گل را صندلى روى پول تمام فروشى،گل اولين ديدن با و کردم پرت صندلى روى را گوشى.کرد قطع بعد و
 .شدم راهى بهارم مزار سمت به و

 به که دارد، وجود زن يك براى هم اين از بزرگتر عذابى واقعاً. آمدمی باال سخت هايمنفس و لرزيدمی پاهايم
 نگفتم مگر آمدم؟ رويى چه با اصالً. بود رويايت و اميد زندگى، تمام که دخترى هم آن! برود؟ فرزندش سرخاك
 قتل، اتهام همان با نگذاشتى چرا برسم؟ دخترم به نخواستى چرا خدايا،! بيايم؟ پيشت که زمانى تا بماند ديدنت
 مهم داشت؟ فرقى چه بنامند؛ قاتل مرا گذاشتىمی! کنند؟می فكرى چه هاآدم ،بود مهم مگر شوم؟ بهارم ديار راهی

 .سرخاکش نه بودم کنارش االن بود اين
 یفرشته قبر کنار زمين روى خود، و شد رها زمين روى دستم درون هاىگل قبر، سنگ روى بهارم اسم ديدن با

 :گفتم و نشستم خود کوچك
 داشتم که من کنم، فرار خواستممی که من شد؟ جورىاين چرا لم،خوشگ دختر جون،مامان بهارم، -

 تو، بدون جا،اين االن من آخه کنم؟ ثابت بهت رو هامقول نخواست چرا نكرد؟ کمكون خدا چرا دادم،می نجاتت
 وقتى کنم شب رو صبحم طورىچه بودى، زندگيم یهمه تو کنم؟ زندگى تو بدون طورىچه بكنم؟ دارم کارچی

 زدم درى هر به من خدا به! نه. گذاشت تنهات بود نامرد مامانت نكنى فكر! بشم؟ بلند خواب از عشقت به که ستىني
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 مامان زندگی بهار، ولى کنم؛ فكر خودکشى به ديگه نتونستم ديدم، رو مامانى اشكاى وقتى از راستش. نشد ولى
 !همين جهنمه؛ فقط. نيست زندگى ديگه بهاربى

 بهارم، اسم به قدرآن و کردم پرپر بود، شده پرپر که بهارم همانند را هاگل و شستم گالب با را قبرش سنگ تمام
 .نشد ديده عزيزم نام ديگر و داد ماه به را جايش آفتاب تا ماندم خيره مزارش، سنگ روى دخترکم

 مثل درست. بودم دهش خيره قبرش سنگ به و نشسته هاساعت من و بود شده شب. آمدم خود به هوا، تاريكى با
 .دوختممی چشم اشعروسكی صورت به و نشستممی کنارش در من و رفتمی خواب به که هايىزمان
 :گفتم و کشيدم اسمش روى را دستم

 زود و کنممی دق باالخره خوردن، رو نبودنت یغصه با نشده، دار طناب با اگر دونممی. مونىنمی تنها زياد بهارم، -
 .عزيزکم خدا دست سپارمتمی موقع اون تا پس. پيشت ميام

 :کردم زمزمه لب زير و بوسيدم را نامش
 بابت. ببخش منو نبودم، ولى بودممی بايد که هايىلحظه تمام بابت ولى ذاره؛نمی تنهات خدا دونممی -

 . ببخش منو تو ولى بخشم؛نمی رو خودم من هرچند. ببخش رو مامان کشيدى، که عذابى تمام
 و برقرارکردم را تماس محمدى،عالى اسم باديدن. شد بلند گوشى زنگ صداى ماشين، در قرارگرفتن حضم به

 . کردم گوش درسكوت
 :آمد تيام نگرانی از پر صداى

 پس؟ دىنمی جواب چرا خواهرى؟ داليا، -
 .ميام دارم -

 : گفت صدايم شنيدن با تيام
 . نزديكتم دنبالت؛ ميام دارم کن صبر -

 .کردم آوار سرتيام بر را بهارم یعقده و شيدمک فرياد
 بذار نگرانيتم. کنىمی گيرىتصميم برام بخوام، کهاين از قبل و کشىمی حساب من از که باشه آخرى یدفعه -

 .بزنى زنگ ديگه خواممی نه بزنى، حرف خواممی نه. ميام دارم يعنى ميام، دارم ميگم وقتى. خواستم خودم که وقتى
 ولى دادم؛ را تيام محبت و نگرانى جواب پستى، نهايت در دانممی. کوبيدم کنارم صندلی روى را گوشى و دمکر قطع
 داليای با بايد اند،کرده زندگى اين بندپای خودشان دل به مرا که حال. است نمانده توانم در اين از بهتر که کنم چه

 .بسازند هم جديد
 خاموش از بعد و پيچيدم پارگينگ پل روى سرعت، همان با. ديدم در جلوى ار نازار و تيام کوچه، در پيچيدن با

 :گفت نداشت، فرياد از کمى دست که صدايى با و آمد جلو تيام. شدم پياده ماشين، کردن
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 دى؟نمی تشخيص نگرانى از رو تكليف تعيين فرق که شدى نفهم قدران تو -
 :فتمگ تيام به رو و سپردم دستش به را وئيچس. رفتم نازار سمت به و گرفتم او از را نگاهم

 .نشى نگران ديگه که رممی جااين از کنم، وجور جمع رو خودم کن، تحمل يكم -
 :گفت مهربانى با و گذاشت امشانه روى را دستش نازار

 .بود نگرانت خيلى نشو، نارحت -
 :گفت عصبانيت با کسى که بدم، را جوابش تا برگشتم

 .بريم تا بشى ماشين سوار برى بهتره خانوادگيه؛ موضوع ن،نك دخالت نازار -
 که بود، کرده اخم چنانآن. بختياری آروان بود، خودش. ببينم رو خيابان کنار ماشين توانستم من و رفت عقب نازار

 .بود کرده خوش جا ابروهايش مابين خطى
 .زد پوزخندى انداخت، صورتم به را نگاهش

 .کنيد استراحت بفرماييد شدين، هخست شيم،نمی مزاحمتون -
 :گفتم نازار به رو و زدم پوزخند

 .خوش شب ممنون، پول و ماشين بابت -
 :شنيدم را پرخشمش صداى رفتم، خانه سمت وبه نكردم معطل

 .ديگه بريم شو سوار وايسادی؟ چى منتظر -
*** 
 بهار. بود جايش سر چيز همه. گذاشتم پا امیمجرد اتاق به و رفتم باال هاپله از راست يك. بود خاموش هابرق تمام

 تنها من، بهار دانست،می کسى چه «دارى؟می نگه رو اتاقم بشم عروس روز يه اگه منم مامان،»: پرسيدمى هميشه
 بيند؟مى را اشزندگی از بهار شش
 .شدم حرفش ظرمنت و کردم نگاهش. شد اتاق داخل تيام و باز اتاق در که درآوردم رو امروسری و مانتو

 :گفت و کرد نگاهم دلخور
 .اونجا بريم سر يه کنى عوض لباس بهتره. هستن عمه خونه بابا و مامان -

 .زدم فرياد عصبى
 فراموش منو بهار داده اجازه کى اصالً بگيرن؟ جشن داده،عزيزازدست منِ واسه داده اجازه بهشون کى وقتاون -

 کنن؟
 :کشيدم يادفر باز که بزند ديگر حرفى خواست
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 بيشتر رو من اين نيفتاده؛ اتفاقى انگار که نكنيد وانمود جورى. نكردم راحت رو خودم تا برداريد من سر از دست -
 .بذاريد راحتم کنه،می ديوانه

 و برداشتم را امحوله. نداشتم هم را شكستنش توان که سنگينى بغض اين و ماندم من. رفت بيرون اتاق از حرفبى
 .خوابيدم و رفتم تخت روى به حوله همان با و گرفتم دقيقه ده باالى دوشى هامدت از بعد. رفتم امحم سمت به

*** 
 :گفت و شد بلند تخت روى از و زد لبخندى. ديدم سرم باالى را مادر و شدم بيدار خواب از موهايم، نوازش با
 . خورىمى سرما خوابيدى، حوله اين با ديشب از مادرجان، پاشو -
 .رفت در سمت به. کردم سالم و نشستم رجايمد
 .بخور صبحانه پايين بيا پاشو دختر، گل ماهت روى به سالم -
 کرده اضافه وزن حسابى سال، ده اين در. رفتم هايملباس قديمی کمد سراغ به و شدم بلند جايم از مادر، رفتن با

 .بودم شده اممجردی زمان از الغرتر حتى و بودم ادهد دست از را وزنم تمام بودم، زندان در که مدتى در ولى بودم؛
 به و بافتم رسيد، می پايم ران باالى تا که را بلندم موهاى. پوشيدم و برداشتم مشكى شلوار و بلوز دست يك

. ببريم ـذت*لـ بلندمان موهاى از هم با تا نبود بهارم. کردممی کوتاهشان بايد. کردم جمع سرم پشت گوجه صورت
 از يكى. داشت مرا موى بلندى نصف درست بود، کمرش تا بهارم موهاى. کنيم بلند را موهايمان هردو تا بودن ديگر

 .بود من موى بلندى یاندازه به موهايش، بلندی رسيدن آرزوهايش،
 کوتاه مىسال. بودند نشسته ميز سر مادر، و پدر و تيام. شدم آشپزخانه وارد و رفتم پايين یطبقه به مادر زدن صدا با

 .نشستم پدر کنار و کردم
 :گفت لبخند با و کرد نوازش را موهايم

 .باباجون اومدى خوش -
 :بوسيدم و گرفتم را دستش

 .باباجون مرسى -
 کمد سراغ هم باز. بروم مريم دختر و مادر ديدن به خواستممی. برگشتم اتاقم به و خوردم را امصبحانه سكوت در

 رنگهم مشكى شال. پوشيدم و کردم انتخاب را بود تربلند همه از که مانتوهايى از يكى و رفتم امقديمى هاىلباس
 .رفتم بيرون اتاق از و کردم سر به هايملباس بقيه
 :پرسيد ديدنم با و آمد بيرون اتاقش از تيام من، با زمانهم
 ؟ رىمى جايى -
 .بيرون رممی دارم نيست؟ معلوم -
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 .شد ترنزديك
 کجا؟ -

 .کردم نگاهش و کشيدم عميقى نفس
 دخالت من کار تو چندم، بار براى و دارى جايىبی توقع بگم بايد خدمتت بدم، پس حساب که اينه منظورت اگر -

 .نكن
 نره، يادت اما ندارم؛ کارت به کارى. بود کنارت جا همه عمر يه که برادرى همون تيامم، منم نره يادت هم تو -

 .کرد حساب جورههمه روش بشه که هست برادرى يه خوردى مشكلى به هرجا
 کسى صدرى، جز که سختى روزهاى نبود، که داشتم نياز برادر به روزهايى من. نشدم اما شدم؛می شرمنده بايد االن
 .نكند توقع من از هم کسى فقط ندارم، توقع نيست، مهم. نبود کنارم و نسوزاند دل برايم

 و آمد جلو. ايستادم منتظرش و پوشيدم را هايمکفش. زد صدايم مادر که رفتم در سمت به .آمدم پايين هاپله از
 :گفت و گرفت طرفم به بانك عابر يك با همراه پولى دسته حرفبى
 مبلغ کارت اون تو ضمن، در. خريد برو هم بعد بگير؛ کارتسيم با گوشى يه خودت براى کنى،مى که کارى اولين -

 .هست پول زيادى
 آوردم در را هايمکفش. افتادم آدرس ياد که بزنم بيرون در از خواستم و کردم تشكر. نبود چيزها اين به واسمح اصالً

 :پرسيدم و رفتم مادر سراغ به. نبودند جاآن هايملباس. کردم نگاه اتاق ىگوشه به. رفتم اتاقم به و
 کجاست؟ من هاىلباس مامان، -
 .رفت ريختم -
 :گفتم ناراحتى با
 .داشتم مهم کاغذ يه جيبش تو من کردين؟ کارچی مامان -
 .نبود چيزى کردم، نگاه رو لباسات من اما -
 . گذاشتم جيبم تو خودم من ميشه؟ مگه -
 .باشه افتاده جيبت از شايد -
 .کشيدمی طول زيادى زمان اين و گرفتممی آدرس مريم از دوباره تا کردممی صبر بايد وضعيت اين با

 .نشستم آشپزخانه داخل صندلى ىرو کالفه
 شد؟ چى -
 .بود مهم خيلى برام آدرس اون هيچى؛ -

 : گفت و آمد آشپزخانه به بود، شنيده را ما هاىحرف از قسمتى که تيام
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 .باشى انداخته خانوم نازار ماشين تو شايد -
 .باشد طورهمين کاش اى شدم، بلند جرقه همانند

 . بهش بزنم زنگ بذار -
 بود، فايدهبى اما کرد؛ تالش بارى چند. گرفت را نازار ى شماره و آورد بيرون جيبش از را همراهش تلفن سپس
 .شد زدن حرف مشغول تيام و داد جواب اول بار. گرفت را آروان ىشماره و شد نااميد. دادنمی جواب

 :پرسيدم تماس، کردن قطع با
 شد؟ چى -
 يا افتاده، ماشين تو ببينم دفترشون رممی شد، سبك کارم بعدازظهر بذار ين،ماش بى البته دادگاه، رفته نازارخانوم -
 .نه
 .شدم بلند جايم از
 یشماره و آدرس فقط دفترشون، رممی هم بعد و دممی انجام دارم، ديگه هاىکار سرى يه من خواد،نمى -

 .کاغذ يه تو بنويس برام رو دفترشون
 با همراه تلفن يك و رفتم فروشىگوشی يك سمت به راستيك و آمدم يرونب تلفن، شماره و آدرس گرفتن از بعد
 به مربوط مهم اسناد و مهم مدارك تمام. دادم را صدرى ىخانه آدرس و گرفتم تاکسى جاآن از و خريدم خط يك
 جان براى تا آوردممى دست به را هاآن بود، نشده دير تا بايد و بود صدرى دست در ساسان برادرش و سينا کار

 .زدم را ١ واحد زنگ هستند، واحد کدام دانستمنمی چون و ايستادم ساختمانشان در پشت. کردممی کارى صدرى
 :آمد ایبچه دختر صدای

 هستى؟ کى -
 واحده؟ کدوم صدرى منزل دونيدمی شما سالم، -
 .کنندمی زندگى چهار دواح فهميدم باشد، صدرى دختران هاىدوست از زدممی حدس که اىبچه دختر کمك با

 .کند باز را در خواستم و کردم معرفى را خود زنى صداى شنيدن با و فشردم را چهار واحد
 زنگ و ايستادم در پشت. کردم پيدا را چهار واحد اول، ىطبقه همان در و شدم ساختمان وارد. کرد باز را در حرفبى
 و درآوردم پاهايم از را هايمکفش. گرفت قرار در کنار رورفتهورنگ صورتی با صدرى زن و شد باز در. فشردم را در

. ببينى توانستىمی را خانه تمام نگاه يك با که قدرآن. بود کوچكى یخانه. رفتم خانه داخل کردن، سالم از بعد
 .نشستم راهم جلوى مبل اولين روى

 :پرسيد نشست، مقابلم و گذشت کنارم از
 داشتين؟ کارى -
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 .مطلب اصل سراغ رفتم ندارد، حوصله بود اپيد ظاهرش از
 .اومدم اونا براى داشتم صدرى دست مدارك سرى يه من -

 .داد تكان سرى
 .ميارم االن -
 .برگشت کيف و ساك يك با و رفت اتاقشان تنها به و شد بلند جايش از

 ديدن با و رفتم ساك سراغ. گذاشتم پايم کنار و کشيدم را کيف زيپ مدارك، کردن چك با و برداشتم را کيف
 .دادم قرار پايم کنار و کشيدم را زيپش طالهايم و هاپول

 مختل را اشزندگی نااميدى دانستممی. بود کرده تجربه را اشنااميدی روزهاى. داد تكان سر تنها او و کردم تشكر
 .است کرده

 :گفتم تمگذاش ميز روى و آوردم بيرون پول بسته چند و کشيدم را ساك زيپ ديگر بار
 مشكلى اگر اما کافيه؛ شما براى هاپول باقی بشه، آزاد که هم زمانى تا. بود نگرفته که صدريه ماه چند حقوق اين -

 .کنممى کمكتون. بگيد من به کافيه داشتين،
 :پرسيد متعجب

 آزادى؟ -
 :ايستادم

 .آزاديش بله -
 .شد جارى هايشاشك باران

 نداريد؟ تشكاي ازش شما ميشه؟ آزاد يعنى -
 . کردم باز را آن و گرفتم شالم به را دستم شد، سخت هايمنفس

 پيش گردونم برش تا کنممی رو تالشم تمام بتونم، که جايى تا پس. بود صدرى نبود مقصر که کسى تنها -
 .هاشبچه
 .گفتمی شكرت به شبيه چيزى گفت،می هايشهقهق درميان که کلماتى با و گرفت ـوش*آغـ در مرا و آمد جلو

 :گفتم کردم نگاه صورتش به و کشيدم عقب
 .داره حق هااين از بيشتر من گردن به صدرى نيست، الزم تشكر -

 بعد. دادم را خانه آدرس و شدم سوار بود، ايستاده در مقابل تاکسى. افتادم راه در سمت به و کردم خداحافظى زيرلب،
 .افتادم راه نازار دفتر سمت به خانه، در هايموسايل گذاشتن از

*** 
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 تاکسى ترافيك، در گذراندن دقيقه بيست از بعد. بود نزديك خوشبختانه و بود ونك ميدان. کردم نگاه آدرس به
 .داشت نگه ساختمان جلوى

 جلوى. بود شده نصب بختيارى نازار و آروان وکالت دفتر تابلوى سوم یطبقه در که بود چهارطبقه ساختمانى
 براى کردم بلند را دستم تا و رفتم جلو طبقه، در آسانسور رسيدن محض به. فشردم را اشدکمه و مايستاد آسانسور

 و رفتم عقبعقب. کشيدمی تير سرم و صورت تمام درد، شدت از. شد کوبيده صورتم به محكم چيزى در، کردن باز
 صداى. کردممی ناله درد از و بودم تهگذاش امبينى روى را دستم. نشستم زمين روى برود، گيج سرم کهاين از قبل

 .شنيدم را مردى
 خوبيد؟ خانوم -
 .کردم زمزمه زور به. بود نمانده صورتش به رنگ ترس از. ديدم را رويمروبه مرد و کردم باز را هايمچشم زور به
 .خوبم -
 .بودين ايستاده در پشت هم شما داشتم، عجله من ببخشيد، -

 .شدم بلند جايم از خون ديدن با و مگرفت صورتم مقابل را دستم
 :وگفت برداشت را امشده متالشى گوشی و کيف بالفاصله

 .شكسته تونگوشی متاسفم، -
 درد قدرآن. شد آسانسور سوار حرفبى و آمد دنبالم. رفتم آسانسور سمت به و گرفتم را وگوشى کيف حرص با

 را در من از جلوتر آسانسور، توقف با. دادم تكيه آسانسور يوارد به و زدم را سوم ىدکمه. شدم خيالشبی که داشتم
 :گفتم عصبانيت با کرد، باز
 .کنىمی ناقص هم رو ديگه نفر يك زنىمی االن بابا؛ يواش -

 .انداخت زير سربه شد، شرمنده
 .بفرماييد نبود، قصد از خدا به ببخشيد، -
 زده ديوار به هايشاننام از کوچك تابلويى کنارش که نازار فترد سمت به. گذاشتم قدم راهرو به و شدم رد کنارش از

 :گفت مرد ديدن با و کرد باز را در دخترى. فشرد هم پشت را زنگ من از جلوتر هم باز. رفتم بود، شده
 گذاشتيد؟ جا چيزى يوسفى آقاى -

 :پرسيدم و رفتم داخل به و نايستادم منتظر
 کجاست؟ دستشويى -

 :گفت و کرد اشاره آپارتمان در پشت به دست با. رفت عقب و ترسيد من، صورت توضعي ديدن با دختر
 .بفرماييد جاست،اين -
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 دستشويى داخل به آن از بعد و گرفتم يوسفى طرف به را وگوشى کيف. بست سريع را در دختر و آمد داخل يوسفى
 .رفتم

 و مانتو سپس شستم، را امبينى و صورت اول ردم،بازک را آب. بود شده خونى کمى مانتويم جلوى و شال لعنتى، اَه
 خيس، طورهمان اجبار به. شستم را مانتو روى شده خونى هاىقسمت و شال دستشويى، مايع با. درآوردم را شالم
 به که مانتويى تا انداختم امباالتنه روى ممكن حد تا را شال. انداختم سر به را ترمخيس شال و کردم تن را مانتو
 .نشود معلوم بود، چسبيده امباالتنه به خيسى خاطر

 :پرسيد آمد جلو و شد بلند سالن داخل مبل روى از ديدنم با مرد. آمدم بيرون دستشويى از باالخره
 خوبيد؟ -
 :گفتم شدم سالن وارد و گذشتم راهرو از
 .خوبم بله -

 : وگفت شد بلند ميزش پشت از منشى
 .ميارم آب براتون االن -

 .بردم باال را دستم
 .خوامنمى مرسى، -

 :پرسيدم و رفتم جلوتر
 هستن؟ بختيارى خانوم -

 .برگشت اشصندلى روى به منشى
 .هستن بختيارى آقاى اما نميان، هم ظهر تا زياد احتمال به. نيومدن هنوز نه -
 قرار جاآن گر،دي مبل دست يك. ديدم را آپارتمان ديگر طرف تازه و چرخيدم. کرد اشاره سرم پشت به دست با

 ىمسخره حالت آن با کهاين از. بود من به کردن نگاه درحال و نشسته اىنفره تك مبل روى آروان و داشت
 هاآن از يكى روى و رفتم منشى ميز مقابل هاىمبل سمت به و برگشتم. شدم کفرى کرد،می نگاه اشهميشگى

 :گفتم و نشستم
 .مونممى منتظر دارم، کار خودشون با -

 : گفت و آمد جلو يوسفى اما نزد؛ حرفى منشى
 بهتره؟ حالتون انگار -

 .دادم جاى لحنم در را عصبانيتم و حرص
 چيه؟ شما شغل -
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 .داد جواب اما خورد؛ جا
 . هستم امالك کار تو -

 .کردم گره درهم را هايمدست
 نه؟ نيستين، دکتر پس -

 . کرد گرد عقب و گرفت را امکنايه
 .خواممى معذرت ازتون بازم بودم، ننگرانتو فقط -

 :گفت و گرفت طرفم به و برداشت را کيفم شد، خم کنارش مبل روى
 .کنممی قبول ميل کمال با بنده باشه قدرهرچه گوشيتون خسارت درضمن، ببخشيد، هم باز -
 .بود اتفاق يك نبودين، مقصر خواد،نمى -
 ...ولى -
 .بريد تونيدمی نيست، جبران به احتياج يعنى ،بوده اتفاق گممی وقتى نداره، ولى -

 . آمد کنارش و شد بلند جايش از آروان که بزند، حرفی خواست و رفت عقب. شد ناراحت
 .برسى زندگيت به برى بهتره. دارند قدرنشناسى به عادت ايشون. نشو ناراحت سعيدجان، -

 اصالً نبودنش، يا بودن که شدمی متوجه صورت، ناي در چون کنم؛ اشکفرى بيشتر گرفتنش، نديد با دادم ترجيح
 .هايشکنايه به برسه چه نيست، مهم برايم

 :گفت آروان به رو و داد تكان سرى يوسفى
 .اجازه با رم،می من پس -

 .رفت و کند دل باالخره خداحافظى، و مجدد عذرخواهی از بعد
 :گفت منشى به رو آپارتمان در شدن بسته با
 .نكن وصل هم تلفن و بيار برام قهوه يه -

 .رفت اتاقش به هم آروان و شد بلند جايش از منشى
 .کنم سرگرم کمى را خود نازار آمدن تا دادم ترجيح و برداشتم ميز روى از اىمجله
 را جاهمه نازار صداى آن، کردن باز محض به و رفت در سمت به منشى. شد زده واحد زنگ بعد، ساعت يك حدود

 .کرد پر
 .ريختم عرق بس از شدم هالك خدا به امروز، گرمه قدرچه که ىوا -
 .آمد جلوتر و زد لبخندى. کردم سالم ديدنش با شد، سالن وارد. شدم بلند جا از صدايش، شدن نزديك با
 طورى؟چه عزيزم، سالم جاست،اين کى ببين به، به -
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 : گفت و گرفتم دستانم در را دستش
 ورا؟ اين از -
 .باشم انداخته تو ماشين تو ديروز شايد گفتم مهمه، خيلى برام که کردم گم برگه يه راستش -

 :گفت انداخت من به را نگاهش کردنش، باز با و رفت آروان کناری اتاق در سمت به نازار
 .اتاق تو بيا -

 مقابل رنگ،مشكى یکاناپه دو آن، مقابل و در روىروبه بزرگ ميزى. شدم اتاق وارد و افتادم راه سرش پشت
 .بودند گرفته قرار يكديگر

 که کوچك اتاقى. شدم داخل سرش پشت.  رفت ديوار راست سمت در ديگر درى سراغ اتاق، به ورودش با نازار
 :گفت کرد اشاره اتاق به و رفت کمد سمت به نازار. بود کمد يك و تخت يك درونش

 که هم زمانی يه اون، از ترمهم و نرم خونه و کنم حتاسترا هستم، خسته که زمانى براى کردم درست رو جااين -
 .باشم داشته کردن عوض برای لباس شدم، عرق خيس امروز، مثل

 کنارم و آمد هايشلباس کردن عوض از بعد نازار. نشستم اتاق در به پشت اىکاناپه روى و آمدم بيرون اتاق از
 .نشست

 خبرا؟ چه خب؟ -
. کنم تندى دادنمی اجازه زيبايش، و مهربان صورت ديدمش، زندان در که ولىا روزهاى مثل درست. کردم نگاهش

 .زدم کوچك ىلبخند همين، براى
 .سالمتى -

 :گرفت را دستم آمد، ذوق به لبخندم ديدن با که نازار
 داشتم دوست و اومد خوشم ازت ديدمت، که اولى روز همون از من ولى مياد؛ نظر به مسخره شايد دونم،نمى -
 .دادینمی اجازه تو اما بشم؛ آشنا باهات يشترب

 .کشيدم را دستم
 .هستم جااين کاغذ اون براى فقط نيومدم، آشنايى براى هم حاال -

 :گفت خنده با و برداشت ميز روى از شكالتى نازار
 بشه هرجور ندارى؛ خالصى من دست از راحتى همين به ديگه ولی اومدى؛ خودت پاى با درسته خانم، داليا ببين -

 .بدونى خودت دوست رو من بايد
 .هستيم منفى قطب دو چون شيم،نمى هم براى خوبى هاىدوست -
 :گفت هايشخنده بين از و خنديد بلند صداى با
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 اين مخصوصاً رو آدم ظاهرت، عكس بر که شدم تيز و تند زبون اين عاشق من. ندارم هاحرف اين به کارى من -
 خورى؟مى چى ناهار خيال،بى هم حاال. کنهمی داغنقره رو ما داداش

 .راند عقب به و گرفت محكم را امشانه که شدم خيزنيم جايم در
 .نداريم هم فرار خانومى، نازار با ناهار امروز کنى؟ فرار خوایمى سريع کجا؟ -

 .دادم تكيه مبل به کرد، ماندگار جايم در مرا اشکودکانه شوق و معصوميت
 .کباب چلو -

 :پرسيد نشد متوجه
 چى؟ کباب؟ چلو -

 .زدم بدجنس لبخندى و کردم نگاهش
 کنى؟ مهمون خواستىنمى ناهار مگه ديگه، چلوکباب -

 .شد بلند هوا به اشخنده شليك
 .چيزى يه شد اين آهان، -

 .رفت در سمت به و شد بلند
 .بدم سفارش بعد خوره؛مى چى داداش خان اين ببينم بذار -
 شيب دليل به اما نبود؛ بلندى ساختمان که حال اين با. رفتم اتاق یپنجره سمت به و شدم بلند جايم از رفتنش با

 .شد اتاق وارد بلند، صداى با هميشه همانند نازار و شد باز در. شدمى ديده خيابان کل از اىمنظره خيابان،
 .زنهمى چلوکباب هم آروان -
 .برگشتم سويش به
 ه؟خوند وکالت مطمئنی -

 .پرسيد متعجب نازار
 طور؟چه -
 .خورهنمى بهش پنجم از باالتر صحبت، لحن اين آخه -
 .کنم اشخفه و بگذارم دهانش روى را دستم دارم دوست گاهى برخاست، اشخنده صداى هم باز
 ساده قدرت کنممى احساس بزنم؛ حرف هاکتاب مثل ميشم مجبور هادادگاه اين تو که قدران خدا، رو تو خيالبى -

 .دممی دست از دارم رو زدنم حرف
 يك کنارى اتاق از و کرد جمع را ميز روى غذا، سفارش از بعد. بردم باال را هايمشانه و چرخيدم خيابان به رو

. داد قرار ميز روى را...و ليوان چنگال، قاشق، بشقاب، ترتيب به بعد و انداخت ميز روى آورد مصرف باريك ىسفره
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 خرج به وسواس همه آن کسى چه براى. گرفتمی امخنده که دادمی انجام را کارهايش دقت با و وسواس با قدرآن
 بود؟ کرده زندگى زندان وضعيت آن با و خوردمى را غذايش هاىوعده زندان، در تمام ماه چهار که کسى داد؟می

 .چرخيدم پنجره سمت به و زدم بود، پوزخند شبيه بيشتر که ایخنده
 خبر امتيره یآينده از و بودم غرق ام،خوشبختى خيال در من و چيدمى شام ميز برايم سينا که افتادم روزهايى ياد

 هاىبچه دختر شبيه بيشتر سالگى نوزده سن در کهاين و شده امبچگانه صورت عاشق گفتمی هميشه. نداشتم
 و شد تلخ رفتهرفته و کمکم اما بود، شيرين و خوب بسيار ،امزندگی اول سال دو. آمدممى نظر به برايش ساله پانزده
 .بود زايمانم بعد آن از ترمهم. بود کرده پيدا خاصى روحيات جديدش، کار در شدن وارد با سينا

 با نازار. خوردم پنجره به که کشيدم عقب را خود سريع. ترسيدم و خوردم جا حسابى نشست، امشانه روى به دستى
 :گفت لكنت با و ترسيد حالم، ديدن

 .نشدى متوجه زدم، صدات چندبار. بترسى کردمنمى فكر بخشيد؛ -
 :گفتم کشيدم عميقى نفس

 .بودم خودم غرق زيادى من نيست، مهم -
 :کرد اشاره ميز به و زد لبخند

 .افتاد دهن از غذاها بيا -
 کنار نازار. نشستم مقابلش و رفتم ميز سمت به فحربى. انداختم بود، مانده امخيره که آروان به بعد و ميز به نگاهى
 .کرد اشاره بشقاب به و گذاشت مقابلم را غذا پرس. نشست آروان

 .باشى راحت بشقاب تو بكش -
 .ريختم بشقاب داخل غذا از کمى نداشتم، اشتهايى

 :پرسيد بود شده مشغول که طورهمان آروان
 کردى؟ کارچی امروز -

 باز را هايمگوش هاىدروازه تنها نداشتم، را شنيدنش یحوصله که کرد جريانى گفتن به شروع تاب و آب با نازار
 .خوردم را غذايم سكوت در و کردم
 .کردم تشكر و دادم هل جلو به را بشقاب و خوردم زور به را اىلقمه چند
 :گفت و کرد غذايم ىمانده باقى به نگاهى نازار

 .نخوردى هيچى که تو دختر، -
 .کردم تعاد -

 .شد متعجب هم باز نازار
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 چى؟ به -
 . زدم کوچك پوزخندى

 .خوردن غذا کم به -
 چرا؟ -

 :گفت نازار به اخم با آروان که بدم جواب خواستم
 چيه؟ براى ديگه جواب سوال خوره،نمى يعنى خورم،نمى گـهمی وقتى کافيه، -

 ببينمش؛ ناراحت نداشتم دوست ولى چرا، دانممىن. نزد حرف غذايش انتهاى تا و انداخت پايين را سرش نازار
 :گفتم مهربانى با و گرفتم را دستش

 .مياد بدم لوس دخترهاى از آخ، -
 :گفت آوردن در شكلك همراه و زد لبخندى

 تا من، مثل هم يكى بابا. بشيد درك نزده حرف داريد دوست شماها کهاين از ندارم هم تقصيرى نيستم؛ لوس من -
 بفهميم؟ رو مطلب کل شما ینيمه نصفه حرفاى از بايد که چيه، ما امثال تقصير اصالً کنه،نمى درکتون نزنيد حرف

 :گفتم بود، درونش خنده که صدايى با و کردم پرت شوخى به را دستش
 .گيرىنمى دهن به زبون هم دقيقه دو کالً کنى،می سوال حد از بيش که اينه شما تقصير -
 .خنديد هم او
 نه؟ يا بشه معلوم بايد ما فرق خرهباال -

 .خنديدم همراهش بار اولين براى ها،مدت از بعد
 .عقربه نيش که نيست زبون -

 با و باخت رنگ لبانم رو از خنده نرسيد ثانيه به. ديدم را آروان متعجب ىقيافه برگشت، که صورتم رفتم، عقب
 .شدم بلند جايم از «ناهار براى مرسى» گفتن
 :گفتم که شد لندب هم نازار

 .دارم کار خيلى من ماشين، سراغ بريم بهتره -
 .بريم حتما، -

 :گفت کنايه با و گرفت سمتم به را اىبرگه آروان که بروم در سمت به خواستم و برداشتم را کيفم
 نه؟ بودى، ما کردن تحمل به مجبور برگه اين براى کنم فكر -

 گره درهم هاىاخم با و انداختم تندى نگاه صورتش به. بود او دست برگه آن و بودم جااين تمام ساعت دو من يعنى
 :گفتم خورده
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 .بگذرم تاحمقانه کار اين به دادن جواب از مجبورم که مهمه برام برگه اين قدران متاسفانه -
 زندان، در .ايستاد مقابلم شد، بلند جايش از عصبانيت با و کشيد عقب که بكشم بيرون دستش از را برگه خواستم

 به کوچك خيلى او مقابل در اما نبودم؛ قد کوتاه که حالى اين با... حاال اما بودم، نشده هيكلش و قد متوجه اصالً
 انگار گرفتم، فاصله کمى. کردممی بلند سر بايد صورتش، ديدن براى و بود اشچانه زير درست سرم. رسيدممى نظر

 موارد اين در اما نداشتم؛ اصالً بگم بايد و نداشتم درستى حجاب که حالى اين با من اما نبود؛ مقيد چيزها اين به او
 دست يك و پر ابروهايى رنگ، ميشى چشمانى. کردم نگاه صورتش به و آوردم باال را سرم. بودم پايبند و سختگير

 ترکيبى و بود يختهر اشپيشانى روى که ـان*عـريـ موهايى و بود بخشيده صورتش به دو هر را جذبه و زيبايى که
 نشان کمتر سنش از سالى ده کند اصالح اگر کنممى فكر. بود کرده ايجاد مرتبش کوتاه سبيل و ريش با يىزيبا

 .داشت خاص جذابيتى و جذبه گونه اين اما بدهد؛
 :گفت پوزخند با و گذراند نظر از را صورتم کل

 شد؟ تموم -
 .هستم کردنش آناليز حال در و امايستاده را زيادى زمان که بودم نشده متوجه

 :گفتم عصبانيت با و رفتم عقب ديگر قدمى حرص، با
 .برم بده رو برگه -

 :گفت خنده با و گرفت باال را برگه
 بشنوم؟ رو خواهيتمعذرت تونممى قبلش -

 .انداختم امشانه روى را کيفم
 دليلش؟ -

 .داد تكان دستش در و زد تا را برگه
 .توهينت -

 .زدم پوزخند حرصش رآوردند براى
 دارى؟ شك -

 :پرسيد
 ؟ چى به -

 :کردم مكث
 گفتم؟ که اىجمله به -

 .گرفت را بازويم و آمد جلو ديد،می بحرانى را وضعيت که نازار
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 .باشى آروم بهتره جان، داليا -
 :گفت آروان به رو بعد و
 .من به بده رو برگه اون جان، آروان -

 .خشم و نفرت از بود پر هردويمان نگاه
 .شدين هابچه مثل خدا، رو تو -

 :گفتم نازار به خطاب چشمانش، در خيره طورهمان
 .نكنم فكر شده؟ بزرگ اين مگه -

 :گفت و گرفت چشمانم مقابل را برگه آروان
 .داشت توقع شهنمی هم هاپسربچه از راستش گفتى، درست -
 .کرد پاره را کاغذ حرکت يك در و

 .زدم فرياد اختيار بى
 کردى؟ کارچی ديوانه، -

 :گفت زد لبخندى
 نكردى؟ دقت انگار -
 : گفت و کرد پاره مجدد را برگه و زد لبخند ديگر بار
 .رو کار اين -
 .کوبيدم اشسينه تخت به محكم و برداشتم امشانه از را کيفم و کشيدم بيرون نازار دست از را بازويم حرص با
 .نداره روحى دلتعا که پريشىروان آدم يك تو -

 .زدم اشسينه به ديگر اىضربه که بگيرد را دستم مچ خواست و فشرد هم روى را هايشدندان
 . بزنى دست من به کنىمی سعى باشه آخرت یدفعه -
 .آورد جلو را صورتش آنى به
 .کوچولو خانوم باشى؛ زدنت حرف مواظب بهتره پس -

 .کشيد عقب مرا و آمد جلو بغض با نازار
 .کنيد تمومش روخدا تو -

 :گفتم نفرت با و کشيدم هم روى را هايمدندان
 پنهان رو بودنت شعوربی تونىنمى وقت هيچ تو ولى ميارم؛ دستبه رو آدرس اون ديگه، وقت چند تا نهايت من -

 با برگه، اون .بود مرگ پاى زندانیِ يه اميد برگه، اون نبود، آدرس يه فقط برگه اون هستى، احمق آدم يه تو. کنى
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 اون سر قدران که تويى. بره دار چوب پاى راحت ش،خانواده از خبر يه رسيدن با تا بود شده نوشته آرزو و اميد هزار
 دست به براى من تالش از زودتر حكمش اگر بدون کردى، پاره رو برگه اون راحت حدت، از بيش تكبر و غرور

 .مونهمى خودخواه توی براى وجدانش عذاب رعم يك بشه، اجرا آدرس اون ىدوباره آوردن
 .آمدم بيرون اتاق از و نكردم معطل
 :گفت هايشاشك ميان در و رساند را خود نازار ايستادم، آسانسور مقابل

 .شد من تقصير ببخشيد، خدا رو تو جان، داليا -
 .نريز اشك الكى پس نبودى، تو مقصر -

 .کرد پاك را صورتش
 .نباش نگران ميارم، رو آدرس اون برات شب تا ،کنمنمى گريه باشه -
 .کردم باز را آسانسور در
 .نيست مهم برام ديگه -

 .بستم را در کوتاه خداحافظى با و شدم آسانسور داخل
 .شدم خانه راهی ديگر، گوشى يك خريدن با و رفتم فروشىموبايل يك به برگشت مسير در

*** 
 خيال به. شد زده اتاق در که بودم کشيده دراز تخت روى. بودم نرفته بيرون تاقا از بودم، آمده خانه به که زمانى از

 :گفتم است، تيام کهاين
 .تو بيا -
 .شد اتاق وارد نازار و شد باز در
 بشم؟ مزاحمت تونممى -

 :گفتم و نشستم تخت ىلبه
 .تو بيا -

 .آمد کنارم به و بست را در سرش پشت
 .بشين -

 :گفت و آورد بيرون کيفش از اىبرگه ت،نشس و کرد تشكر نازار
 .خواستىمى که آدرسيه اين -

 .امنشده خوشحال گفتممى اگر بود دروغ گرفتم، را برگه
 .شده پشيمون کارش از آروان -
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 .نداشتم صحبتش ادامه به اىعالقه
 .بزنم سر بهشون برم خواممى -

 .شد حرف تغيير یمتوجه نازار،
 .بيام دارم دوست منم باشى داشته دوست اگر باشه، -
 .شدم بلند جايم از
 .ميشم آماده ديگه دقيقه تاپنج -
 .منتظرتم ماشين تو من باشه، -
 پوشيدم را ظهرم هاىلباس همان. بود آهنراه به نزديك شهر جنوب در اىمحله. کردم نگاه آدرس به نازار، رفتن با
 .زدم صدايش. بود ميوه ظرف و بشقاب کردن جمع مشغول مادر. رفتم پايين و
 مامان؟ -
 جانم؟ -
 .نشو نگران اومدم دير اگر بيرون؛ رممی نازار با سر يه من -
 .عزيزم باش خودت مراقب فقط جون،مامان باشه -
 صندلی روى که نازار ديدن با. ايستادم ماشين مقابل. بود کرده پارك پل روى را ماشين نازار. آمدم بيرون خانه از

 .زد لبخندى نازار. نشستم فرمان پست و کردم باز را راننده سمت در بود، نشسته راننده کنار
 .امخسته يكم بودم، بيرون زود صبح از امروز من ببخشيد، -

 مقابل. کرديم پيدا را خانه بعد و محله اتوبان، تابلوهاى و نازار کمك با. گرفتم عقب دنده و کردم روشن را ماشين
 بود، ترسيده نداشتن، درستى وضعيت که پسرى چند و کوچه تاريكی دليل به نازار. شديم هپياد و کردم پارك خانه

 .گرفتم را دستش
 !بيام آژانس با من برى تو خواىمى -

 .زد غيرطبيعى لبخند و شد مسلط خود به کمى
 چى؟ ديگه بابا، نه -

 اىکودکانه صداى بعد دقايقى ،.ايستادم رانتظا به و فشردم را در زنگ دوبار. رفتم خانه سمت به و دادم تكان سرى
 .پيچيد حياط در
 کيه؟ -
 کنى؟ باز رو در ميشه کوچولو، دختر -
 :پرسيد زيبايش و کودکانه لحن با. شد ظاهر در قاب در الغر و کوچك دخترى و باز در
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 هستين؟ کى شما -
 .زدم زانو مقابلش

 تو؟ بيايم ميشه هستيم، مريم مامان دوست ما -
 .خنديد لبانش. زد برق شهايچشم

 گى؟مى راست واقعاً -
 .کشيدمش آغوشم به و گذاشتم کمرش پشت را دستم

 آره؟ باشى، خانوم مينا بايد تو -
 .زد برهم را هايشدست و کرد ذوق

 گفته؟ شما به رو اسمم مامانم -
 .کردم بلندش زمين روى از
 داخل؟ بريم تونيممى حاال عزيزم، آره -
 .اتاقه تو جونمهنن تو، بيايد -

 :پرسيدم و نشاندم اىـوسـه*بـ ماهش قرص صورت به. بست را در نازار و رفتيم حياط داخل
 خانوم؟ جوجه سالته چند شما -
 .خنديد بلند صداى با و پوشاند را صورتش کوچكش، هاىدست با
 .سالمه پنج -
 غمگينم بهار ياد مرا زيبايش هاىخنده ىصدا. کردم دادنش قلقلك به شروع و زدم دستانش روى بر اىـوسـه*بـ

 .نبود بهارى اسمش برعكس که بهارى. انداخت
 من خواب اتاق از که نقلى اتاقى وارد در، اولين به رسيدن با باريك، یراهرو يك از گذشتن از بعد. شديم خانه وارد
 ديدن با. بود کشيده دراز بود، شده پهن اتاق یگوشه که خوابىرخت در اتاق کنار پيرزنى. شديم بود، ترکوچك هم
 بالش چند گذاشتن با و رفت کمكش به کنارم از سرعت به نازار. بنشيند تا نمود تالش و کرد حرکت جايش در ما،
 همان بود کرده النه هايشچشم در غم که نازار و نشستم رويشروبه مينا همراه. بنشاند را پيرزن توانست کنارش در

 .نشست پيرزن کنار
 اتاقشان ىگوشه به اىاشاره و دوخت مينا به را نگاهش. گفت آمدخوش رويىخوش و مهربانى با او و کردم المس

. داشت قرار کوچك يخچالى ديوار، کنار. رفت اتاق ىگوشه همان به و شد بلند پايم روى از سرعت به مينا. انداخت
 از و داد قرار پايش زير برداشت، بود ديوار کنار در که اىچهارپايه و کرد باز را يخچال در کوتاهش، قد با مينا

 به بعد، و داد قرار نازار و من بين را ظرف. آمد پايين چهارپايه از و کشيد بيرون سيب از پر ظرفى آن، دوم ىطبقه
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 مقابل و آورد بيرون رنگى هايىدسته با هايىکارد همراه به دستىپيش چند. رفت يخچال کنار کوچك کمد طرف
 .گذاشت نازار و من
 اين در مسئوليتش حس. بوسيدمش و کشيدم ـوش*آغـ به محكم را او و دادم کف از طاقت نشستنش، محض به

 با. چرخاندمى را خانه چرخ که بود مينا واقعيت در اما بود؛ سپرده مادرش به را مينا خيالش به مريم بود؛ ستودنى سن
 .انداخت سيب ظرف به بعد و پيرزن به اىاشاره. کردم نگاهش. آمدم خود به نازار، صداى

 .کردن تعارف دفعه چند جونننه دالياجان، -
 .زدم لبخند و کردم نگاه مهربانش صورت به
 .دارمبرمی چشم، -

 را سرم. خوردم را آن مينا همراه به و برداشتم سيبى ظرف، از. دادمی قرار تأثير تحت را آدم محبتشان، و مهر واقعاً
 .دوختم چشم پيرزن به و ردمک بلند

 .کنيم مهيا براتون دارين، احتياج چيزى به اگر و باشيم شما حال جوياى تا اومديم مريم طرف از ما -
 :وگفت نشاند لبش به ناراحتى از لبخندى و شد هايشچشم مهمان اشك

 رضايت کاش، اى. يمندار کم چيزى زندگيمون تو مريم جز ما. عزيزم کنه حفظ عزيزانت براى رو شما خدا -
 .نيست اميدى که پيرزن منِ به. کردمی مادرى دخترش براى دخترم تا دادنمی
 .کردم آزاد را صدايم گلويم فشردن با و کردم باز را شالم بردم دست. گرفت را نفسم لعنتى بغض هم باز
 مريم جاى گمنمی. هستم ارتونکن هميشه براى من نشد، اگر اما بگيرم، رو رضايتشون تا کنممی رو تالشم تمام -
 کنارتون دوست يه مثل کنممى سعى اما کنه، پر رو تونرفتهازدست فرزند جاى تونهنمى کسهيچ چون گيرم؛مى رو

 .باشم
 :پرسيد جونننه از نازار

 دارين؟ رو مقتول یخانواده تلفن يا آدرس شما -
 :گفت اشمادرانه هاىهقهق با و برد فرو را بغضش

 از رو ما جريان، اون از بعد که کرديممی زندگى جااون هم ما البته کنن،مى زندگى بااليى محله مادر رهآ -
 وگرنه، ما به داد رو اتاقش و اومد رحم به دلش. بيامرزه رو خانوم سيمين مادر و پدر خدا. کردن بيرون شونخونه
 .بوديم آواره هاکوچه تو االن

 اىـوسـه*بـ و گرفت را جونننه دست. شدند جارى هايشگونه روى و شكستند را چشمانش قفل نازار هایاشك
 :گفت و زد آن روى

 .برسيم خوب هاىنتيجه به تا کنيممی رو تالشمون تمام هم ما باشه، خدا به اميدتون -
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 .کرد پاك را صورتش هاىاشك اش،روسرى یگوشه با
 زندگى پاك کهاين براى دخترم دونهمی خودش. بود ترپاك گل از مريمم دونهمی خودش خداست، به اميدمون -

 هاىفرشته شما. بيايم بيرون سربلند ازش اميدوارم فقط خداست، آزمايش هااين یهمه. کشيد سختى قدرچه کنه،
 .روشنه دلم من شيد،می مريم نجات

 جايم از و گذاشتم پتو زير را بود داده درما که پولى دسته و کردم باز را کيفم در. بود دور من از که چيزى فرشته،
 :کردم زمزمه گوشش زير و دادمش جای درآغوشم و کردم بلند زمين روى از را مينا ايستاد، هم نازار. شدم بلند

 باشه؟. کنى انتخاب براش خوب اسم يه تا ميارم برات خودت مثل ناز عروسك يه بيام، که بعدى ىدفعه -
 :گفت اما زد، برق چشمانش

 .نكشيد زحمت مرسى -
 را هاآدم چيز دو که گويندمى راست کرد؟می برخورد متواضع قدرآن گونهچه فقر، اين در ساله پنج کودك اين خدايا
 توانستمی و بود شده بزرگ فقر و مادر از دورى دردِ کشيدن با کوچك ميناى. درد دومى فقر، اولى کند؛می بزرگ

 .بگذرد خود کودکى قح از و باشد متواضع گونهاين
 آخرين. کردممی اقدام مريم نجات براى ترسريع هرچه بايد. افتاديم راه و شديم ماشين سوار خداخافظى، از بعد

 .انداختم نازار به نگاهى نيم. راه اول تازه من و بود راه در حكمش
 :پرسيدم

 بشى؟ مريم وکيل تونىمى تو -
 .کرد کوتاه مكثى

 داره خوبى هاىدوست جاها خيلى تجربه، بر عالوه اون چون بهتره؛ بخوايم آروان از اگر رمنظ به ولى تونم؛مى -
 .کرد حساب روشون شهمى که
 .رفت فرو درهم اتوماتيك هايماخم نامش، شنيدن با
 که بگم البته همين، بخرى، وقت برام تو خواممى فقط. کنممى پيدا رو راهش خودم من نيست، برادرت به نيازى -

 .آخرشه حكم اين
 .باشه خوبى کمك تونستمی آروان ولى وکالتش؛ گرفتن دنبال رممی فردا از باشه، -

 .زدم پوزخند
 .من به نه، کَسهيچ به اونم کمك، آره -
 .بده رو تونخونه آدرس -
 :کرد نگاه صورتم به تعجب با
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 .مونخونه بيايى خواىمى -
 .داداشت بوسیدست ميام دارم بله، -

 :گفتم و داشتم نگه پل روى را ماشين شان،خانه مقابل رسيدن با. گفت را آدرس و کرد باور چرا دانمنمی
 .برم منم که برو، خودت رو بعدش به جااين از -

 :پرسيد گيج و شد خيزنيم
 برسونى؟ منو اومدى جااين تا -

 .کردم نگاهش
 .اومدىمی تنها خيابون تو شب وقت اين نبود درست بله، -
 شدى؟ هامادربزرگ مثل که قدرهچه سنى اختالف سال سه مگه خيال،بى -

 .کشيدم بلند نفسى
 ديگه، چيزهاى خيلى و زندانى ماه چهار رفته، دست از عزيز مشترك، زندگی سال ده سنى، اختالف سال سه -

 .بياد چشم تو زيادى سال سه اين ميشه باعث
 .ايستاد مقابلم و زد دور را ماشين نازار. انداختم امشانه روى را کيفم و شدم پياده ماشين از
 .بگيرم آژانس برات بذار حداقل -
 .بگير برام باال رفتى بعد. پارکينگ تو برو باشه، -
 .ديگه بياد تا باال بيا خب -

 .کشيدمش ماشين سمت به و گرفتم را بازويش
 .خوردم ايىهو يه منم اومده، ماشين برسم کوچه سر تا من دختر، برو بيا -

 .زد را در ريموت و شد ماشين سوار
 .زدمی غر صبح تا اومدم تنها کهاين خاطربه آروان اين وگرنه رسونديم کهاين از مرسى -
 .نشده بسته پارکينگ در تا برو -

 .شدم کوچه سر راهی در، شدن بسته محض به. شد پارکينگ وارد خداحافظى، و تشكر از بعد
 دهم، نجات را بقيه جان است، شده زيادى هاىآدم بدبختی باعث حتماً نه، شايد که پول ناي با بتوانم کاش اى

 کثيفی و نجاست بگذار. کن امياری پس ام،داده را کارهايم تاوان من خدايا،. ببخشى مرا و بيايد دلت به رحمى بلكه
 خودت. نكردم را کار اين خوشى براى م،کرد جمع دخترم نجات براى را پول اين من. ببرم دستانم از را هاپول اين
 رفتم؛ اشتباه را راهم است درست و شكل بدترين به هم آن. کردى مجازات هم باز حال اين با دانى،می همه از بهتر
. آمدمى درپىپى ماشينى بوق صداى. کردم انتخاب را بد من بدتر، و بد از تنها. نبود رويم پيش هم ديگرى راه ولى
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 شدم خيالبى. بود دودى هايششيشه تمام که ديدم را تويوتايى ماشين. کنم شاد را امواتش روح تا ندمچرخا را سرم
. آمد پايين ماشين شيشه برگشتم، خشم با. گذاشت بوق روى سرهيك را دستش بار اين که دادم ادامه راهم به و

 ادامه راهم به و برگرداندم را سرم زد؟می صدا مرا گونهاين شب، وقت اين که کرد،می خودش پيش فكرى چه واقعاً
 کمك به را امواتش تمام ترمزش با جلوتر، چندمتر و کرد پر الستيكش جيغ صداى با را خيابان شب، وقت آن. دادم

 چنان را ماشين در و شد پياده ماشين از عصبانيت با آروان. کرد شاد بودند، شده بيدار خواب از که هايىهمسايه
 همان از و پريد را جوب عصبانيت، و خشم با. بخوانم را در یفاتحه توانستم فاصله، همين از من هک کوبيد برهم

 .کشيد فرياد دور
 دنبالت؟ اومدم بينىنمى که کورى يا کرى -

 .کردم کنترل را خود اما ترسيدم؛ کمى راستش
 .کردمنمى معطل وگرنه تويى نبود حواسم بخشيد آخ، -

 :گفت تمسخر با و ايستاد مقابلم. شد يزمآمکنايه لحن یمتوجه
 .کنه معطلم کسى مياد بدم که شو سوار برو بدو شد، جمع حواست که حاال -

 :زدم پوزخند
 .چشم -
 با. گذشتم ماشين از اما روم؛مى ماشين سمت به خودش، خيال به. شد روانه دنبالم افتادم، راه به و گذشتم کنارش از

 :گفت و کشيد ماشانه روى از را کيفم حرص
 باشه؟ سرت باال زور بايد حتماً نه؟ شه،نمی حاليت آدميزاد حرف انگار تو -
 :گفتم حرص با. بود بيشتر او زور اما کنم؛ مقاومت خواستم. کرد حرکت ماشين سمت به
 .کن ولم دنبالم، بيايى بودم نفرستاده شوم فدايت ىنامه -
 .ايستاد رويمروبه و چرخاند مرا و کر باز را جلو در و رسيد ماشين به
 .شو سوار -

 .کردم گره درهم را هايماخم
 .درصد يه کن فكر -

 :گفت درآورحرص لبخندى با و رساند هيچ به را اشفاصله
 کنم؟ سوارت خودم گىمی يعنى -

 :گفتم غيظ با و فشردم هم روى را هايمدندان
 .دادم رو زيادى بهت انگار کنى،مى جابى خيلى تو -
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 .کرد فوت صورتم روى را نفسش کالفگى اب
 با که باشه بوده زيادى زمان سال٢٩ مقابل در ماه چهار کنمنمى فكر. باشى مؤدب بهتره کوچولو، خانوم ببين -

 سوار... االن ولى بودى، ومؤدب آروم خيلى شنيدم، من که جورىاون چون باشى؛ شده عوض محيط، شدن عوض
 .بزنيم حرف بايد شو
 :زدم اشسينه تخت به محكم کيف با
 .مونده ديدارى نه و حرفى نه ديگه شده، بسته وقته خيلى شما یپرونده عقب؛ برو -
 :گفت طوالنى مكثى از بعد و شد خيره هايمچشم در
 باشه؟ صدرى مورد در اگر حتى -

 از بيشتر برايم درىص. نبود مهم اما دارد؛ سر در فكرى چه شدم متوجه هم نزده حرف که بود بد قدرى به لحنش
 .داشت اهميت او فكر

 باشى؟ داشته تونىمى حرفى چه صدرى، مورد در -
 .رفت باال ابروهايش

 !بزنيم حرف موردش در بايد گفتممی زودتر گيرى،مى آروم قدران اسمش، شنيدن با دونستممی اگر -
 در ایثانيه چند. شدم خيره رويمروبه به. مشد ماشين سوار چرخيدم بعد و کردم هايشچشم یروانه را پرنفرتم نگاه

 .نشست فرمان پشت و رفت ماشين ديگر طرف به خود و کوبيد همبه محكم را در رفت عقب. ماند حالت همان
 :پرسيدم بريد، را امانم کنجكاوى. کردمی رانندگى خيالبى و بود کرده سكوت

 بگى؟ خواستىمى چى صدرى مورد در -
 :گفت کنايه با و داد تكيه در به را بدنش چپ سمت و دش جاجابه جايش در
 نه؟ مهمه، خيلى برات -
 .بزن رو حرفت حاال خيلى؛ -

. کردم نگاه را سرتاپايش و برگرداندم را صورتم. است درآورحرص مرد اين قدرچه که واى. داد ادامه را سكوتش
 شرتتی زرشكى، رنگ به کوتاه آستين رتىتيش با رنگ،مشكى کنگرم شلوار. داشت تن به ورزشى هاىلباس

 پوزخند با و برگرداند را صورتش. بود گذاشته نمايش به را بازويش و شكم هاىعضله تمام که بود جذب قدرآن
 :گفت

 .بپوشم شلوار و کت نشد فرصت ببخشيد، -
 .خنديدم کردنش ضايع براى

 ...گُ يه جفتش هر تو کنه،نمى فرقى -
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 .کوبيد رانش روى را ديگرش دست و فرمان روى ار دستش يك. کرد اخم
 ساخته؟ رو شخصيت اين ازت زندان يا بودى ادب بى قدرآن تو ببينم خوام مى -
 ظاهر جديدشون ىپوسته شدن، سائيده با که دارن زيادى هاىپوسته هاآدم ىهمه نيستم، تاثيرپذيرى آدم -

 ميشى؟ چى ديگه چندسال اينى، االن تو موندم فقط شه،مى
 :گفت کنايه با و خنديد

 دارى؟ دوست -
 .بكشاند چالش به را من که قدرآن نه ولى بيندازد؛ تيكه من خود مثل خواستمى بود، جالب

 .ندارم نه -
 :دادم ادامه کرد، نگاهم متعجب

 .بدم انجام نمتومى ترىارزش با و ترمهم کارهاى. کنم شما صرف رو ارزشم با وقت بخوام ندارم اىعالقه کالً -
 .خنديد آميزکنايه

 نه؟ ميشه، صدرى به مربوط اين و -
 صدرى با اىـطه رابـ چه که اينه مهمه، برام که چيزى تنها. نيست مهم برام اصالً کن، فكر دارى دوست هرجور -

 دارى؟
 .داد تكان سرى

 .مهمه منم براى -
 ؟ چى -
 مهمه؟ برات قدران چرا و دارى صدرى با اىـطه رابـ چه که اين -

 .شدم گيج احساس، از خالى لحنش و نگاه اما داشت؛ احساس حرفش
 مهمه؟ چرا شما براى واين -
 .نيست مشخص خودتم با توتكليفت -

 :گفتم خشمگين
 بده؟ منو جواب -

 .زد مصنوعى لبخندى
 شدم؟ چاکتسينه عاشق کردى فكر نكنه چيه چيه؟ ببينم، کنارت تونمنمى رو کسى خودم، از غير چون -
 :گفت مقدمه بى چرخيد، سمتم به کامل و کرد خاموش. داشت نگه خيابان کنار را ماشين سرکوچه، به رسيدن با
 .شدم صدرى وکيل -
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 .کشدمى را من اشنشناسیوقت آن سكوت، هم باز
 خب؟ -

 .سپرد خيابان به را نگاهش
 .دونهمی بهار قاتل رو خودش ه،بش مجازات بذارى و باشى نداشته شپرونده به کارى خوادمى -

 .کشيدم عميق نفس يك و فشردم هم روى را هايمچشم
 تكليف من براى نكرده الزمم. بيرون ميارمش باشه، جور هر. نداره تقصير که بودى کسى تنها تو بگو، بهش -

 .کنه معين
 .دوخت هايمچشم به را نگاهش

 چيه؟ صدرى و تو بين -
 .کنى تمرکز موکلت نجات رو بهتره. وکيل آقاى نكنى دخالت نداره طرب بهت که کارى تو بهتره -

 .شد خشمگين
 ..کرد ناحقى کارم تو من باشه، بهار و سينا مرگ باعث صدرى، و تو ىـطه رابـ اگر داره، ربط -

 :گفتم آمد،مى بيرون امشده قفل هاىدندان بين از زور به که صدايى با لب زير
 .شو خفه -
 .بوده صدرى مال بچه اون و کردىمی خيانت شوهرت به صدرى، با تو کنممی فكر چون تونم؛ىنم شرمنده، -

 .کشيدم فرياد بود، کرده گزگز به شروع هايمدندان فشار و خشم از صورتم تمام
 فقط گيرم،مى وکيل براش خودم. باشه تو دست صدرى وکالت نيست الزمم نكنى، فكر اصالً و بشى خفه بهتره -

 .ببينمت خوامنمى ديگه
 :گفت در کردن باز محض به گرفتم، دستگيره به را دستم

 .گفتم رو بود فكرم تو که چيزى اما کردم؛ روىزياده دارى حق باشه، -
 :گفتم کنم، نگاهش کهآنبى
 ات ندارم دوست که رازهاييه از پر من زندگی ديگه، چيزِ يه خودش چيزه، يه دورنماش بُعدى؛ سه تصوير شدم -

 نه من. شهمى کشيده گند به دارن که هم ديدى همين بفهمن، اگر چون بفهمه؛ چيزى ازشون کسى مرگم لحظه
 که گذروندم وخمپيچ زندگيم، تو قدران. بينىمى دارى االن که هستم چيزى نه و دادممی نشون که بودم چيزى

 تو نگرد قدران پس. قبرستون ىسينه که هم بقيه دادنه، جون حال در زندگيم تو که هاييهآدم از يكى صدرى
 زندگى لياقت که هايىآدم خواممى قبلش فقط. نابوديه زندگى، اين و من آخر. سينا يا صدرى ميشى تهش زندگيم،

 !خوش شب. کن درست داستان خودت براى نشين پس. بدم نجات دارن، رو کردن



 

 

47 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 :پرسيد نگرانى با و آمد جلو ديدنم با. زدمی قدم در جلوى تيام. شدم کوچه وارد و پياده ماشين از
 اومدى؟ دير قدران چرا -
 .اومدم و رسوندم رو نازار تا کشيد طول -
 بودين؟ رفته کجا -
 .دوست يه کمك -

 .رفتم اتاقم به و گفتم بخيرى شب تيام به بودند، خوابيده پدرم و مادر و بود گذشته دوازده از ساعت. شديم خانه وارد
 دوست را من گونهاين هم باز حقيقت فهميدن با آيا داشتند، دوست را من گونهاين که اطرافم هاىآدم ىهمه

 اليق که امشده آنى از ترکثيف من کنم،نمى گمان کردند؟می خطاب مهربان داماد را سينا هم باز داشت؟ خواهند
 .باشم محبت
*** 

 تمام. رفتم حمام به و کردم قطع را زنگ. شدممى بيدار دباي اما بود؛ زود کمى. شدم بيدار گوشى زنگ صداى با
 آب جاآن. بودم کرده عادت بودم، بـرده سر به زندان در که مدتى در. بودم ايستاده سرد آب دوش زير را مدت

 طورهمان و آمدم بيرون حمام از. کند عوض مرا عادت بود، توانسته و نداشت مانخانه سردِ آبِ با تفاوتى گرمشان
 انداختم، نگاهى صورتم به آينه در. بستم گوجه صورت به سرم پشت و بافتم و زدم شانه را موهايم خيس خيس

 .بود بازگشته اشکمانى حالت همان به بود شده پر که حال و بود باريك هم اولش همان از ابروهايم
. داشتند بيشترى آرامش گونهاين اما رسيد؛مى نظر به حالبى آرايش بدون ام،مشكى بلند هاىمژه با درشت چشمان
 بعد هميشه بهارم. بود کرده پر را صورتم تمام حال کردم،مى اصالح بودنشان، بور وجود با که صورتم موهاى
 کجا دخترم. کردمى تيره را سفيدم پوست هم بور موهاى همان او، نظر به و امشده سفيدبرفى شبيه گفتمى اصالح

 را ابروهايم. کنم پيدا نجات شلختگى از تا کردم شيو را صورتم ژيلت از استفاده با. بيندب را مادرش صورت تا بود
. کردم تن به و برداشتم کمد از ديگرى مشكى هاىلباس. رسيدمى نظر به ترمعصوم گونههمان چون نزدم؛ دست
 گشت،برمى عقب به زمان کمى شايد. بودند کوتاه حد از بيش واقع در. نبودند مناسب زياد رفتم، مانتوهايم سراغ
 راحتى احساس هاآن در من يا نبودند مناسب برايم هااين شخصيتم تغيير با زمان اين در اما نداشت؛ اهميتى برايم
« ٧:٣٠» ساعت .کردم تن به اممشكى تيپ بقيه با و کردم انتخاب را بود زانويم باالى تا که بلندترينشان. کردمنمى
 جديدم خط از نشوند نگرانم کهاين براى. زدم بيرون خانه از و برداشتم اىآبميوه يخچال از. دندبو خواب همه و بود

 .نيست نگرانى جاى و گردممى باز شب تا گفتم و فرستادم پيام يك تيام براى
 : گفتم و کردم معرفى را خود. نشناخت کردم، سالم. داد جواب آلودخواب بوق سومين با گرفتم، را نازار ىشماره

 .برادرش ىمغازه دم رممی دارم بدى، انجام رو مريم وکالت کار امروز بايد -
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 :پرسيد بود خواب گيج که نازار
 شدى؟ بيدار خواب از کى تو صبحه، هفت ساعت دختر تويى؟ داليا -

 :گفتم نازار به آدرس، دادن و تاکسى در نشستن از بعد. کردم بلند تاکسى براى دستى
 خبرم مريم سراغ رفتى. باشی کنارم سوال بدون کن سعى باشى، همراهم خواىمی اگر نكن، سوال قدران نازار -

 .کن
 :گفت اعتراض با نازار

 .شهنمى که زودى اين به آخه -
. مياد نظر تجديد از حكمش نازار، نداريم وقت بگير، کمك کارت تو ازش پس داره؟ زياد آشنا دادشت نگفتى مگه -

 . ميشه اجرا برگرد روب بى دفعه اين
 :گفت و کرد مكث

 .نباش نگران بهت، دممی خبر باشه، -
 .شدم تيام پيامك متوجه تماس؛ کردن قطع با
 «صبح؟ وقت اين رفتى کجا» -
 .«داشتم کار» -

 . فرستاد ديگر پيامى بعد دقيقه چند
 «نازارى؟ با» -

 بود؟ رفته کجا خانومش نازار؟
 .«نيستم نه ومده؟ا کجا از صميميت همه اين» -
 .آمد ديگر پيامى بودم، زده هايىحدس نازار به نگاهش در
 .«شديد نوع از اونم ستعالقه بود، کجا صميميت ندارى؟ خبر پس» -
 .نوشتم برايش قلب صميم از
 .«بشى بخير عاقبت پرمعنى، اما پيرزنى؛ آرزوى» -

 .باشد منصف کاش اى. کردم فكر مقتول برادر به دمقص تا و دوختم چشم خيابان به و انداختم کيف در را گوشى
 تاکسى از. آمد نخواهد هم ديگر ساعت يك بود معلوم شغلش از بودم، ايستاده منتظر اشمغازه در جلوى ساعت يك
 باال را اشمغازه ىکرکره ونيمنه ساعت بالاخره که کشيدم انتظار قدرآن و رفتم رويشروبه پارك به و شدم پياده

 .رفتم اشمغازه به ساعت نيم از بعد و کردم صبر بيشتر کمى .کشيد
 :گفت و داد جواب جدى صورتى با مرد. کردم سالم. بودند مغازه درون کوچك ایپسربچه همراه افتاده جا مردى
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 بفرماييد؟ -
 .کشيدم پيشخوان هایپارچه روى به دستى

 ببينم تا اومدم قبادى مريم طرف از من مطلب؛ صلسرا ميرم همين براى بچرخونم، سرم دور لقمه ندارم دوست -
 .بگيرم رضايت تونممی
 :گفت پرخاش با و شد عصبانى مرد

 کنه؟ پايمال رو برادرم خون بذارم بشه؟ چى که اومدى چيزهمهبى اون طرف از -
 :دادم جواب محكم ولى آرام لحن با
 ميشه؟ عوض چيزى بشورن، خون با رو خون نظرتون به -

 .کشيد فرياد و شد طوفانى
 .ميده رو معصوم طفل اين تقاص ولى نميشه؛ پاك -

 .چرخيدم مرد به رو. انداختم مغازه یگوشه ترسِ از شدهمچاله یبچه به نگاهى
 تقصير از نميشه بگيره؟ ياد رو بخشش جاش به نميشه ساخت؟ رو معصوم یبچه اين یآينده تقاص، جاى نميشه -
 آروم تا بديد جواب مرگ با رو مرگ بايد حتما نشه؟ يتيم تونبرادرزاده مثل ديگه صوممع طفل يه تا گذشت زن يه

 بشيد؟
 . فرستاد شيطان بر لعنت لب زير و فشرد هم رو را هايشچشم

 تا اونم که زنشه کارههمه ولى ميام؛ حساب به دم اولياء از يكى هرچند نيستم، ایکاره من محترم، خانوم ببين -
 . نميشه آروم نبينه، دار چوب پاى ور شوهرش قاتل

 !بوده؟ آدمى جورچه شوهرش دونستهنمی واقعاً يعنى ميشه؟ تأمين بچه اين یآينده بميره مريم اگر يعنى -
 .توپيد تشر با و شد عصبانى

 !باش زدنت حرف مواظب -
 . دادم تكان سرى

 همه از بهتر رسهمی هم نظر به. يدبود بچه اين پدر برادرِ عمرى شما. هستم زدنم حرف مواظب باشه، -
 تصميم و وجدان شاهد. بوده چىهمه شاهد سرش باال خداى ولى کنه؛ ثابت تونهنمی چيزى مريم. شناختينشمی

 شما برادر. نشورين خون با رو خون حداقل خواممی ولى بگذرين؛ راحت گمنمی من. هست هم شما سازِسرنوشت
 نذاريد داده، رو گناهش تقاص يكسال اين تو مريم. بدين رضايت ديه، برابرِ دو فتنگر با بيايين پس بوده، مقصر هم
. افتادنمی اتفاق اين گرفتنمی قرار راهش سر اگر هم برادرتون ولى بوده؛ برادرتون قاتل درسته. بشه ناحقى و حق
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 فكر ترعاقالنه تونيدمى و منصفيد شما ولى بوده اشبچه پدر و شوهر بوده هرچى چون نميشم؛ طرف زنش با من
 .کنيد

 .نشست اشصندلى روى و بازگشت آرامش
 شى؟کارهچی شما -

 .گرفتم نفسى
 .دوستش االن سلولش،هم زمانى يه -
 . بزنم حرف زنش با بايد -
 :گفتم و نوشتم را امشماره و آوردم بيرون خودکارى همراه به چك کو ایبرگه کيفم داخل از
 .بزنين زنگ ديه گرفتن راىب کردين، راضيش اگر -

 . آمدم بيرون مغازه از خداحافظى با و گذاشتم هاپارچه روى را کاغذ
 .بدهد رضايت هم زنش کند خدا رفت، پيش خوب کار جاىاين تا

 .داد جواب بوق اولين با. گرفتم را نازار یشماره
 روباه؟ يا شيرى -

 :کردم سالم
 کنى؟می کارچی تو. نمكيمآب تو فعالً!  روباه نه شير نه -

 :کشيد پوفى
 . بريم آزاد مالقات ميشه ببينيم دفتر اومديم امروز هيچى؛ -

 :پرسيدم
 بيام؟ منم ميشه -
 . بكنم کاريش يه تونستم شايد بيا؛ -
 سالمى ديدنم با و کرد باز را در منشى زدم، را در زنگ. رسيدم بعد ساعت يك حدود. شدم راهى دفترشان سمت به

 .گرفت جاى ميزش پشت. شدم آپارتمان داخل و دادم را جوابش. ددا کوتاه
 دفترشه؟ تو نازار -
 .هستن بختيارى آقاى دفتر تو نه، -
 .رفتم نازار اتاق سمت به
 .منتظرم اتاقش تو من بگين اومد -



 

 

51 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 و شستمن مبل روى. بود موهايم نكردن خشك براى زياد احتمال به و کردمی درد شدت به سرم. شدم اتاقش وارد
 بلند را سرم. شد اتاق وارد پرسروصدا معمول طبق نازار که بود گذشته مدت چه دانمنمی. دادم تكيه مبل به را سرم
 :گفتم لبخندش ديدن با و کردم

 داره؟ سروصدا قدران کردن باز در يه -
 :خنديد

 .داره که بله من، مثل آدمى براى -
 :پرسيد نگرانى با نازار. گذاشتم گاهمگيج روى را دستانم نانگشتا. کشيدمی تير سرم. نشست رويمروبه

 کنه؟می درد سرت -
 .ميشه منفجر داره آره -
 .بيارم مسكن برات برم بذار -

 دوباره و خوردم آبميوه همراه را قرص. برگشت ایآبميوه و قرص همراه بعد دقيقه چند. دادم تكيه مبل به دوباره
 :گفت و گذاشت ميز روى را دستىپيش نازار. دادم تكيه را سرم

 . بكش دراز تخت روى اتاق اون برو خواىمی اگر دارم، کار ساعتىنيم يه من -
 کمى نازار دانستممی. رفتم اتاق به و شدم بلند جايم از. بود نشده شروع املعنتى ميگرن تا خوابيدممی کمى بايد

 باز را موهايم و برداشتم سرم از را شال بعد و گذاشتم ختت پايين درآوردم، را مانتويم همين براى دارد، وسواس
 .برد خوابم بالش به نرسيده که مسكن، يا بود امخوابىکم براى دانمنمی. شوند خشك تا کردم
*** 

 در من يعنى اين و بود گذشته ٤از ساعت. کردم نگاه را اممچى ساعت. آمدنمی بيرون از صدايى. شدم بلند جايم از
 در نازار. زدم بيرون اتاق از و کردم تن به را مانتويم و شال. شدم بلند جايم از سريع. بودم خوابيده ساعت سه حدود
 از را امگوشى و رفتم کيفم طرف به. نبود جوابگو کسى اما زدم صدايش. نبود هم منشى. رفتم سالن به. نبود اتاق

 .داد جواب خنده با بوق چندين از بعد گرفتم، را اششماره. برداشتم داخلش
 خانوم؟ داليا شدى بيدار -
 .کردم باز را آن و رفتم پنجره سمت به
 !ببينم؟ رو مريم خواممی نگفتم مگه -
 شونمورچه که تو ميومد در پا از فيل دادم، بهت من که مسكنى اون با البته. بود عميق خوابت ولى کردم صدات -

 .بودى
 . نشستم صندلی روى



 

 

52 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 . کنم خشك رو موهام نشد وقت موم؛ح بودم رفته صبح -
 بهترى؟ حاال -
 شد؟ چى مريم آره؛ -
 .کنه حفظ ما براى رو اخمو داداشِ اين خدا البته زنى،می حرف قبادى خانم وکيل با دارى االن شما هيچى؛ -

 . کشيدم دورم پريشان موهاى به دستى
 داره؟ ربطى چه داداشت به -

 :گفت کنانـوه*عشـ
 .بودن دوستاشم نگذريم حق از البته بود، داداشم با زحمات یهمه -
 . رفتم نازار دوم اتاق به و شدم بلند صندلى روى از
 . خورده کارى يه درد به حداقل شد، خوب خودش براى کهاين خب -

 .خنديد بلند نازار
 ردنک صحبت با امروزى، هایآدم مثل بهتره ولى داريد؛ پدرکشتگى چه هم با شما دونمنمی من -

 .کنيد حل رو مشكلتون
 :گفتم حرص با نبود، اما گشتم را تخت تمام! نبود اما بردارم؛ را هايمکِش تا کردم بلند را بالش

 .نديدى منو موهاى کش تو. بزنى سينه به رو دادشت اين سنگ قدران نيست الزم حاال -
 .خنديدنمی ديگر يكى من براى داقلح هستن، اعصاب رو هايشخنده قدرچه دانستمی اگر آخ. خنديد دوباره

 داره؟ خنده قدران چى بگى ميشه -
 :گفت و گرفت آرام کمى

 تا دو زمين رو جاش به نكردم، پيدا که اتاق تو بودم اومده ديگه سر گل يه اميد به شكست، سرم گلِ هيچى، -
 .رسيده غيب عالم از کردم فكر. کردم پيدا کش

 .دادم جواب کالفه
 لعنتى؟ موهاى اين با کارکنمچی من حاال -

 :گفت دلخور
 قدران کردمنمی فكرشم اصالً. کردم حسودى بهت وکيلى خدا! قشنگى؟ اون به مو مياد دلت خدا، رو تو نگو -

 .شده بسته سرت پشت هميشه که بس از. باشه بلند موهات
 :گفتم کالفه و کشيدم پوفى

 .زنيممی حرف بعداً... اعصابم رو ميرى دارى نازارجان؛ برو -



 

 

53 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 سمت يك به را موهايم و برداشتم سر از را شال. انداختم تخت روى را گوشى و کردم قطع را تماس معطلىبى
 کشى کيف در شايد! کردم؟می جمع را خرمن اين گونهچه حال. بود پايم ران باالى تا شاناندازه درست. ريختم
 .شدم ميخكوب جايم سر ترس از که بروم هامبل سمت به تا چرخيدم کيفم در کش يافتن اميد به. باشم داشته
 .نوشيدمی را اشقهوه ماگ خونسردى کمال در و بود داده تكيه چهارچوب به آروان
 : گفتم و کشيدم عميقى نفس

 نه؟ کردن، روح قبض به دارى عادت -
 :گفت و شد اتاق وارد قدم يك

 !خبره چه ببينم بيام مگفت بود، من سر بحث شنيدم راستش. ندارم عادت نه -
. رفتم کيفم سراغ به و گذشتم کنارش از. انداختم سرم روى به را آن و رفتم شالم سراغ به و گرفتم او از را نگاهم
 عقب سريع. درآمدم آروان یسينه به سينه که برگشتم و کشيدم را کيفم زيپ نااميد. بود فايدهبى گشتم هرچه

 :گفتم خشم با و کشيدم
 جا؟اين ريددا کارى -

 :گفت و داد قرار ميز روى را اشقهوه ماگ شد خم
 .کنم کمكت تونممی اما نداشتم؛ که کارى -

 :گفتم تمسخر با و زدم پوزخندى
 بدى؟ قرض بهم رو سرت کش خواىمی چيه؟ -

 :گفت حرفم به توجهبى و آمد جلو
 .برگرد -

 : گفت و گرفت را شالم پايين که نكردم حرکتى
 . برگرد خودت زد، دست ميشهن که بهت -

 دستم به را موهايم انتهاى آخر در و بافت را موهايم تمام حوصله و بادقت و برگرداند سرم نيمه به را شال و برگشتم
 : گفت و داد
 . گردمبرمی االن وايسا -
 نشانم را شدهبريده وارن صورت به یپارچه. بازگشت دست در ایپارچه همراه دقيقه، چند از بعد و رفت بيرون اتاق از

 :گفت و داد
 .ببندم برات باال بيار موهاتو -
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 شكل به را آن کارش انتهاى در و بست را موهايم بافت ایپارچه نوار با. گرفتم مقابلش در و آوردم باال را موهايم
 :گفت و درآورد پاپيون

 . کنم کمك تونستم -
 : گفتم کلمه يك تنها و کردم رها مانتو روى گونههمان را موهايم و رفتم عقب

 !مرسى -
 .آمدم بيرون و برداشتم را امگوشى تخت، کردن مرتب از بعد و رفتم اتاق به. کردم مرتب سرم روى را شال

 .خداحافظ گفتم برداشتنش با و رفتم کيفم سمت به. بود نشسته مبل روى آروان
 :گفت که رفتم در سمت به
 . افتىمی خطر تو بيارى، در بازىشقکله اگر گفتمی صدرى -
 اشاره رويشروبه مبل به کرد،می نگاه صورتم به که طورهمان. ماندم حرفش یادامه منتظر و برگشتم سمتش به

 .شدم منتظر باز و نشستم مبل روى. بشين گفت و کرد
 بدى؟ نجاتش خوایمی جورىچه -
 .دادم تكيه مبل به
 .بگو ادهد پيغام صدرى اگر فقط نيست، مهم اينا -

 .آمد جلو به و داد قرار زانوهايش روى را هايشآرنج
 .باشم مراقبت گفته اون، از ترمهم. بندازى خطر به رو خودت نذارم خواسته ازم -
 .خنديدم رويش به
 من؟ از مراقبت براى نكرد پيدا بهتر تو از -

 .کشيد درهم اخم
 .ميشم حريفت من دونستمی چون نكرد؛ پيدا -
 خيلى نابودی قيمت به حتى رسه،می خوادمی هرچى به که دخترى همون. داليام من نره يادش بگو صدرى به -

 .هست بهشون حواسم نباشه، شمخانواده نگران بگو ضمن، در. چيزها
 .ايستاد هم او. شدم بلند جايم از
 .بگى خودت دارم دوست ولى کشممی حرف صدرى از بخوام اگر دونىمی مرموزى؟ قدران چرا -

 . انداختم امشانه روى را کيفم
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 چه کنه،نمی تكرار خودشم با منو هایحرف صدرى بعدشم،! شدى من زندگی کنجكاو قدران چرا تو دونمنمی من -
 آبادانيا، قول به پس رفته؛ کلنجار خودش با کلى گفته، بهت که هم رو اينايى. کنه تعريف تو براى کهاين به برسه
 ! نيا الف

 :گفت و بست را راهم که برداشتم قدم در سمت به
 .ستساده کنجكاویِ يه کهاين رسيدم؛ خواستم هرچى به حالتابه من -
 .شدم خيره هايشچشم به
 چيه؟ تو حساب حرف آخه -
 رو صدری تونىمی که دارى مدرك قدران که صورتى در بزنى، جا قاتل جاى رو خودت خواستىمی چرا کهاين -

 قاتل بهارت، کشتن وجود با چرا کهاين! مديونى صدرى به قدران چرا کهاين. خودت به برسه چه بدى نجات
 !کنى؟می کمكش دارى و دونيشنمی
 .بردم باال را صدايم کمى. لرزيدمی خشم از بدنم تمام

 . نكشى سرك من زندگی تو قدران بهتره -
 . زد پوزخندى آروان

 .برسه دارحق به حق خواممی فقط. کشمنمی سرك -
 تا کنى واگذار ديگه کسى به رو شپرونده با صدرى بهتره. گرفتى رو جوابش ديشبم همون گفتى، ديشبم اينو -

 .نشى اذيت قدران
 .کنم کمكش دادم قول من -
 !موکلت؟ بردن سوال زير با طورى؟اين -

 .کشيد اشپيشانى روى موهاى به دستى آروان
 خيلى تو، یپرونده تو. ترسم مى نرسونم، دارحق به حق کهاين و کنم پايمال رو کسى حق روزى يه کهاين از -

 .کردم قبول هم رو پرونده اين همين براى بود، نشده حل برام جاهاش
 .نشستم مبل روى و رفتم عقب

 جبران براى االن. کرده کمكم جاها خيلى که بود دوست يه مثل صدرى با امـطه رابـ من گفتم؛ ديشبم -
 .نكن کنجكاوى قدران پس. نداره تو به ربطى هم ماجرا یبقيه. کنم کمكش خواممی هاشخوبى
 .نشست مقابلم

 . باشم ماجرا یهمه تو بايد صدرى یپرونده با ـطه رابـ در ولى کنم؛نمی کنجكاوى باشه -
 .بود رفته سر امحوصله
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 مثل کارهايى. بزن حرف دم اولياى با دونممی چه ،بكن موکلت براى رو تالشت شما نيست؛ ماجرابازى به الزم -
 .کنممی کمكش دوست يه عنوان به هم من. بده انجام هاچيز همين
 :گفت کالفه

 به دوباره پات خطا کوچكترين با تو نميشى، متوجه چرا. بازهلج قدران ديدم که هستى زنى اولين تو داليا، واى -
 .ميشه باز پرونده

 است ممكن کنم،می کمك صدرى نجات براى من بفهمند وقتى و سيناست یخانواده به منظورش دانستممی
 .بنويسند شكايت دوباره

 ازم رو اون که بود بهار ترسم زمانى يه. کنممی نابودشون باشن داشته اگرم که ندارن، جرئت چون نميشه؛ باز -
 .کنمنمی رحم کسى به و افعى شدم ديگه. گرفتن
 :ماند خيره صورتم به طورهمان و کرد سكوت

 .باشى داشته نياز همراه به کنممی فكر. کنم کمكت دارم دوست اما بياد؛ نظر به احمقانه شايدم چرا، دونمنمی -
 من به برسه چه ندارن، رحم خودشونم به نسبت هااون. ندارم نگرانى به نيازى باشم تنها اگر چون کنى؛می اشتباه -
 ! لطفاً بكن رو وکالتت فقط. کنار بكش رو خودت پس ضعفه، نم براى همراه. همراهم و
 .آمدم بيرون و گفتم خداحافظى. کرد نگاهم تنها باراين و شدم بلند جايم از

 تا بروم راه داشتم دوست تنها روم،می کجا نبود مهم. بزنم قدم خانه تا دادم ترجيح همين براى بود، مشغول فكرم
 دم با بازى درست مدارك، آن کردن رو. بود انفجار حال در خيال و فكر شدت از سرم. باشم نداشته بدن در توانى
 همين، براى. برندمی ازبين مرا بروبرگرد،بى است، من دست مهمى آن به مدارك بفهمند اگر دانستممی. بود شير

 از دور و اعتماد قابل دمىآ دست به و بگيرم کپی مدارك تمامی از که بود اين دادممی انجام بايد که کارى اولين
 دادگاه زمان تا. بگريزند نتوانند آنان و برسد پليس دست به مدارك اتفاقى، افتادن صورت در تا دادممی آنان ذهن
 آن، و داشتمبرمی بايد نيز را اول قدم دادگاه، اولين برگزارى با زيرا دهم؛ انجام را کارهايم داشتم وقت صدرى اول

 .بود خودش به ساسان وکيل يقطر از رساندن پيغام
 مادر. بودند خانه در مادر و پدر. شدم خانه وارد.بود کرده گزگز به شروع طوالنى رویِپياده از پاهايم. رسيدم خانه به
 .آمد استقبال به ديدنم با
 خوردى؟ ناهار -

 . گذاشتم جاکفشى در را يمهاکفش. نداشتم هم ميلى اما خوردم؛می هم چيزى بايد که نبود يادم اصالً من ناهار؟
 
 !مرسى بله، -
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 رويشروبه مبل روى و کردم سالم. بود نشسته تلويزيون مقابل اش،صندلى روى پدر. رفتيم هال به اتفاق به
 : گفت کنانگاليه پدر. پرسيدم را هردويشان حال و کردم تشكر. آورد چاى برايم مادر. نشستم

 .باباجان داريمن شما حال از خبر ولى خوبيم؛ که ما -
 .دادم تكيه مبل به و برداشتم قند همراه را چاى

 بعد ميدم قول. داره برام رو طال حكم زمان و بدم انجام زمانشونه تا بايد رو کارهام سرى يه من باباجان، ببخشيد -
 .باشم شما خدمت در دربست کارام، از

 . نشاند لبش بر لبخندى مادر
 .کافيه ما براى اومدى تخونه به دونيممی که همين ؛باشى سالمت هميشه شااهللان -

 .شدم بلند جايم از و نوشيدم داغ داغ را چايم
 . کنم استراحت برم بدين اجازه م،اگرخسته -
 . باباجان برو -
 به و برداشتم را مهم اسناد به مربوط فلش و رفتم مدارکم کيف سراغ هايم،لباس کردن عوض از بعد و آمدم اتاقم به

 اتاق به فلش دو هر با و کردم کپى ديگر فلش يك روى بر را مدارك تمام تيام تاپِلپ از استفاده با. رفتم تيام اتاق
 .بازگشتم

 شكبى دهم تيام به اگر دانستممی. ماند خواهد باقى رازدار باشم مطمئن تا بدهم کسى چه به را فلش دانستمنمی
 فكر بايد داد،نمی انجام کارى آروان یاجازهبى که هم نازار. شد هدنخوا خيالبى چيست درونش فهميدنمی تا

 .کشيدم دراز تخت روى به و برگرداندم کيف به را هافلش. کردممی
*** 

 پيغام بايد من. آمد نخواهد هم صدرى براى يعنى اين و بود نيامده دادگاه به ساسان امدادگاهى مدت تمام در
 .ادمدمی وکيلش به را ويرانيشان

 
 تيپ نه و مالی وضع نه سينا. شد زيرورو زندگيمان تمام آمد، ايران به ساسان که روزى از. چرخيدم راست پهلوى به
 یخانه آن در سينا با من. بود کرده جذب خود به مرا اشيكرنگى و مهربانى تنها. داشت چنانىآن یقيافه و

 تنها مانديم،می جا خيابان يا اتوبان کنار خرابش ماشين اب که روزهايى. بودم خوشبخت هم ایاجاره هفتادمترى
 ساسان حضور با بعد، به آن از و داشت دوام سال چهار تنها ما خوشبختى. کرديمنمی فكر چيزهيچ به و خنديديممی
 عوض ماشين و خانه آن اش،پوستى زير هایمحبت است، بزرگترش برادر چون کردممی فكر اوايل. ريخت همبه
 حال کمك توانستمی و داشت خوبى بسيار مالی وضع ساسان. باشد تواندمی برادرى مهر تنها برايمان، ردنک
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 زندگی در هم من نگويم دروغ و شد آشنا لوکس زندگی با سينا که مدتى از بعد و نبود بيش خيالى اما. باشد برادرش
 در سينا حضور کمکم و کرد آشنا اشلعنتى سيستم آن با و گرفت خود مشت در را سينا بودم، شده غرق جديد

 .نبود گذشته سيناى ديگر او که چرا باخت؛ رنگ امزندگی
 تا پس آن از. است رفته فرو منجالبى چه در امزندگى فهميدم بود ساله دو بهارم که زمانى دير، خيلى. فهميدم دير
 خراب حالى با سينا شب آن که شد تمام برمص زمانى و بستم چشم چيزهمه روى و کردم تحمل را بهار سالگی پنج
 . آمد خانه به
 کردم، باز اعتراض به لب که شبى اولين آيدمی يادم. آمدمی خانه به وضع آن با سينا که نبود شبى اولين شب، آن

 خانه به حال اين با که بارى هر پس، آن از. نبود خوردن کتك آخر در و بدوبيراه و فحش جز چيزى مجازاتش
 بود مجبور اش،کاری سيستم یبرنامه طبق ساسان. بروم اتاقمان به خود و بخوابانم را بهار دادممی ترجيح آمد،می
 قرعه من، بد شانس از که کنند آزمايش را جديد ـدر مخـ یماده يك ساخت تا کند پيدا اعتماد مورد فردى ايران در
 سينا تسلط از بعد. کند همراه خود با و دهد شستشو را سينا مغز تمام توانست يكسال طول در و افتاد سينا نام به

 و کرديم مكاننقل ساسان عمارت به بعد به آن از. کارههمه شد سينا و برگشت آمريكا به ساسان کارها، روى
 گذاشته سينا شخصی باديگارد را صدرى اول، روز همان از ساسان. باديگارد يا و نگهبان دوربين، از شد پر عمارت

 را جانش هم بارى چند و بود سينا با وقت تمام صدرى. بود گذاشته سينا بپای تنها را او من، یعقيده به که ودب
 سينا هایآدم اعتمادترين مورد از يكى صدرى که بود شده باعث اين و بود انداخته خطر به سينا از محافظت براى
 .باشد
 مدتى. بردم اتاقش به را او سريع نبيند، وضعيت آن با را پدرش بهار کهاين براى و آمد خانه به صدرى همراه سينا
 من به را وخود شدمی ترس از پر وجودش او، به برخورد با و نداشت پدرش ديدن به ميلى هم بهار شدمی
 با ساعتىنيم حدود. هستم خوبى دختر من و ترسممی او از گفتمی شدممی کارش جوياى که بار هر. چسباندمی
 مدتى. خواباندم را او مختلف، هایداستان کردن تعريف با و بردم تختش روى به. بگيرد آرام تا کردم بازى بهار
 کِز اتاق یگوشه تنها يا بود خود در يا. نشستنمی لبانش روى لبخند گل و نبود هميشگى بهار بهارم، شدمی
 چرا کنم درکش توانستمنمی! کنم؟می بدى رکا من يا هستم بدى دختر من بود، پرسيده من از بارى چند. کردمی
 .پرسيدمی را هاسوال گونهاين
 :پرسيدم و خوردم جا مبل، روى صدرى ديدن با و برگشتم پايين به
 کجاست؟ سينا -

 .کرد نگاهم
 .بيرون بياد تا مونممی منتظر حمام؛ فرستادمش زور به -
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 . رفتم جلو
 !هندار رو حاالت اين ى*ت*س*م که نمدومی جوريه؛اين روزش و حال مدتيه يه -

 . کرد مكث
 .گيدمی درست -

 .نشستم رويشروبه
 چيه؟ به مربوط حالش پس -
 .داريد نگه دور ازش رو بهار کنيد سعى شما ؛ولى گنمی خودشون بخوان اگر -

 بيشتر کاش اى و مبود اشتباه در سخت اما زده؛ را حرف اين نبيند حال اين با را سينا کهاين براى کردممی فكر
 آبى ليوان با را بود گرفته برايم تازگى به که هايىبخشآرام سينا، آمدن از قبل و برگشتم اتاقم به. پرسيدممی

 .رفتم خواب به و کشيدم دراز تخت روى خوردم،
*** 

 :گفتم و نشستم تخت روى. آمدم خود به در، صداى شنيدن با
 بفرماييد -
 :گرفت قرار در چوبچهار در تيام و شد باز در
 . شده تنگ برات دلمون بابا! خودمون بداخالق خواهر! بَه بَه -
 ريزتر نه و آروان از تردرشت نه هيكلش. بود بلندتر من از سروگردن يك. ايستادم مقابلش و شدم بلند تخت روى از
 .خنديد. بود سينا از
 پسنديدى؟ -
 :گفتم و زدم اشسينه روى به دست با
 . حالجى مرده چند ببينم خواستم فقط! درازبابالنگ عقب؛ برو -

 .کرد ريز را چشمانش
 حالجم؟ مرده چند -
 .اىخروسه آقا همون بابا، هيچى -
 سالگى٣٣ سن تو ما خواهر وقتاون ميدن؛ زنشون سالگى٢٠سن تو خواهراشون مردم. کن نگاه رو ما خواهر بَه -

 .خروس گـهمی ما به هنوز
 .گذشتم کنارش از
 . بشى مامان آويزون بهتره. ندارم وپادست مسائل اين تو من ببخشيد، -
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 .آمد دنبالم
 .بود ایديگه چيزِ ما حرف اصالً! خودت؟ واسه بابا گىمی چى -
 . رفتم پايين هاپله از
 .گفتم من که بود همونى نتيجه اما بود؛ ديگه چيزِ حرف -

 . بودند نشسته يكديگر کنار پدر و مادر معمول طبق و بود آماده غذا ميز. شديم آشپزخانه وارد
 :گفت و نشست صندلى روى تيام

 .نيفتى پس گيرىمی رو پيش دست که الحق -
 :پرسيد مادر

 شده؟ چى مگه چرا؟ -
 :گفتم مادر به رو و نشستم تيام کنار

 .شده وسفيدسرخ هادختر مثل بگی؛ مامان به بايد خواىمی زن گفتم هيچى، -
 :گفتم و زدم کتفش دو بين محكم. پريد گلويش به آب حرفم با که بود خوردن آب لحا در تيام

 .دوماديه اول تازه بابا؛ نشى خفه -
 :گفت رفتنش صدقهقربان با مادر و نوشيد آب ایجرعه

 .گذشته ازت سنى ديگه ماشااهلل که تو خجالت؟ قدران چرا جونمامان خب -
 :گفت مادر به رو و انداخت صورتم به دلخور نگاهى تيام

 .چيه جوابش دونمنمی آخه -
 .بيارم حرفش به من تا کيه بگو فقط -
 :گفتم کالم يك بزند حرف خواست تا
 .نازار -

 . کشيد پرحرص نفسى تيام
 .داليا بگير دهن به زبون -

 .زدم پوزخند
 چرخونى؟می سرت دور لقمه قدران چرا -

 :گفت بود شكفته ازگلش گل که مادر
 .اىسليقهخوش تيام، بهت آفرين! دخترى چه! بَه بَه -

 .کشيد بشقابش در برنج مقدارى تيام
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 ...بعد بكنم رو هاشهزينه فكر بايد اول. نيست که الكى ازدواج آخه جان،مامان -
 .رفت حرفش ميان پدر
 منم. ميشه درست چىهمه. خريديم رو جااين همديگه کمك با سال چند بعدِ نبوديم، خونهصاحب اول از هم ما -

 .دارم اندازپس مقدارى
 خرج رو اندازمپس شرکت،تمام اندازیراه خاطربه خودم من باباجون؛ نكنه کم سرمون از رو شما یسايه خدا -

 .بگيد شما که هرچى چشم، ولى بيفته؛ راه جااون تا ستبسته بالم و دست مدتى يه تا کردم،
 بيشتر پدر، و بود انداخته راه کامپيوترى کوچك شرکتى خود، مالى توان با الح کشيدن، زحمت هاسال از بعد تيام
 .بود کرده خود درمان خرج را اندازشپس
 به ایکارخانه در را زندگيمان اول سال٤. رفتم اندازمپس یدفترچه سراغ به يكراست و برگشتم اتاقم به شام از بعد

 نخودهدست که بودم کرده جمع سينا با خانه خريد اميد به را هايمپول تمام و کردممی کار نساجی مهندس عنوان
 کوچك ایخانه اشزندگى اول بتواند پدر کمك همراه او تا کنم هديه تيام به را آن داشتم تصميم. بود مانده باقى
 .بروم بانك به صبح تا گذاشتم ميز روى را دفترچه. باشد راحت نشينىاجاره یدغدغه از تا بخرد
 صندلی تك روى. رفتم اتاقم تراس به و شدم بلند. نيامد چشمانم به خواب کردم کارى هر و کشيدم دراز تخت روى
 را اتاق کنار کوچك ميز آمديم،می جااين به که زمانى. بود گذاشته جااين بهار را صندلى اين. نشستم هانرده کنار

 .بود درونش تنها دختر يك تنها که هايىنقاشی. دکرمی کشيدن نقاشى به شروع و آوردمی صندلى اين همراه
 ...افتادم کذايى شب همان ياد به دوباره

 با اما بود؛ کسى چه صداى نشدم متوجه زياد که بودم خواب گيج قدرآن. شدم بيدار خواب از کوتاهى جيغ صداى با
 .شدم خارج اتاق از و آمدم پايين تخت روى از باشد، بهار کهاين فكر

 بودم، ترسيده. شدمی کشيدنش نفس مانع کسى انگار. شنيدممی را بهار سرِهمپشتِ هاینفس صداى اتاق، در پشت
 صدايش زدم، را برق کليد و رفتم جلو. خورد سرش پشت ديوار به بدى صداى با در. کردم باز را اتاق در ضرب با

 .زدم
 مامان؟ بهار -

 کودکی حق که دنيايى. کرد تمام حقم در را نامردى که دنيايى دنيايم؛ تمام شدن نابود با شد مصادف بعد قدم
 مگر ديدم؟می چه خدايا. بودم مانده حالت همان در که بودم شده شوکه قدرآن. گرفت او از بانامردى را کودکم

 را دخترش هایدست که نبود همانى مگر زد؟می صدا دخترم را بهار که نبود همانى او مگر چيزى؟ همچين شدمی
! نبود؟ دخترش براى دنيا، هایآدم ترينمحرم از يكى او مگر! داد؟می تمرين را رفتن راه او، به و گرفتمی دست در
 با و دادمی شكنجه گونه،اين را خود یساله٥ کودك گونه،چه کند؟ کارى همچين دخترش با بود توانسته گونهچه او
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 گونه،چه! کردمی تحمل بايد گونهچه را اين من، یبچه دختر ياخدا! بود؟ شده خود غرايز در غرق او، ترس ديدن
 تحمل را درد اين بتواند که دانستمی چه زندگى از او. داشت سال٥ تنها او! کردمی پاك خود پيشانی از را ننگ اين

 بنويسد شفابخش اینسخه برايم تا بگويم را دردم کسى چه به! ببرم؟ پناه کسى چه به درمانمبى درد از خدايا،! کند؟
 که را ناشناخته موجودات اين هاست، دين ترينکامل که اسالمت دين در خدايا! کند؟ تمام را کشنده درد اين و

 .کندنمی را کاراين خود یبچه با هم حيوان کنى؟می مجازات گونهچه را هستند حيوان يك از کمتر
 باال هايمنفس. ببينم بارخفت وضع آن در را امترسيده بهار صورت توانستم من و کشيد عقب ترس از ديدنم، با سينا
. بودم نشده امبينى ريزیخون متوجه که بودم خبربى خود حال از قدرآن. شدمی سوزنسوزن سرم تمام. آمدندنمی
 خواب لباس درآوردن مشغول ديگر دستى با و بود گرفته را دهانش دست، يك با بود، نشسته بهار تخت روی سينا
 پشت بهار. کرد تن به و برداشت را زمين روى شرتتی و آمد پايين تخت روى از. بودم رسيده سر من که بود، بهار
 فكر که شد وارد ديگر کسى سرم پشت. بود شده جمع خود در رحم، در نوزادى همانند تخت روى و زدمی جيغ هم
 مغزم. برد بيرون اتاق از را سينا حرفبى و آمد جلو انيتعصب با. بود صدرى اما باشد؛ هاخدمتكار از يكى کردممی

 ديوانه دستم، برخورد با بهار. کشيدم ـوش*آغـ در را بهار و رفتم جلو. کنم درك توانستمنمی واقعاً. دادنمی فرمان
 و کردمی گريه و کشيدمی جيغ هم پشتِ. گرفتمش ـوش*آغـ در محكم. کرد انداختن چنگ و زدن به شروع و شد
 .بگيرد آرام زمان آن همانند تا بخوانم برايش را اشکودکى الاليى توانستم تنها من
 رسيد شب باز الال الال

 پريد پايين خانوم خورشيد
 بذار هم روى چشماتو

 نيار ياد به هاتوغصه
 پيرهنت بوى قربون تنت، روى کشممی دست

 بينىمی خواب بخواى اگر
 چينىمی رو هاستاره
 عزيزکم بخواب بگير
 بانمكم من دختر
 شهمی صبح دوباره فردا

 شيشه پشت مياد خورشيد
 بود مانده آن در هايشهقهق اثر که صدايى با.بود گرفته آرام پدرش، نامردی هایاشك از خيس صورت با دخترم
 :گفت



 

 

63 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 ...کرد...ك...كمی اذيت...ا...ا منو...م...م داشت...د...د بابا..بـ...بـ -
 او! کرد؟می کار چه خود دختر با داشت او. امديده چه بفهمم توانستم و رسيد مغزم به خون زدنش، حرف با انگار
 پدر، عشق از پدر، مهر از گونهچه برگردانم؟ زندگى به گونه،چه را بهار ديگر من! بود؟ کرده نابود را دخترش یآينده

 که بهارى. است شده تاريك و سياه دنيايش گى،سال٥ در تنها که بهارى بزنم؟ حرف برايش پدر پربرکت وجود از
 و تصورات از چيزى هرگز و بيندمی را سياهى تنها او بگويى، برايش دنيا زيبايى از هرچه که شد نابينايى همانند
 ها،عشق ترينپاك از او که صورتى در بدهم؛ ياد را عشق او به گونهچه ديگر من. فهميد نخواهد را تو هایحرف
 اين پس نيست؟ پدرش عشق دختر، و دختر عشق پدر مگر! بود؟ گرفته قرار سوءاستفاده مورد پدر، به دختر عشق
 ترينپاك از که صورتى در کند، تجربه را عشق تواندمی گونهچه ديگر او! کنم؟ توجيه برايش گونهچه را خيانت
 خود براى گونهچه را پدرش کار ش،اکودکانه خيال و ذهن در او راستى به! است؟ ديده خيانت زمين روى عشق
 ترس از او نفهميدم چرا خدايا نديدم؟ را امرسيده زمستان به بهار هایچشم غم چرا من خدايا! کند؟می ترسيم

 زمستان بفهمد، بهار از چيزى کهآنبى چرا شود؟ زمستانى بهارم گذاشتى چرا. چسبدمی من دامان به پدر، آزارواذيت
 چرا. بود بيمار ناشناخته، موجود آن. داستنمی خود از چيزى حتى و داشت سال٥ تنها او! ى؟داد نشان او به را

 !فهميدم؟ را چيزهمه دير، قدرآن چرا نكردم؟ درك را او کارهاى و هاحرف
 در .آمدم بيرون اتاق از و کردم رها تخت روى را او بهار، به توجهبى است، شده زايل عقلشان که هايىروانى همانند

 کارد بزرگترين. نشدم صدرى متوجه که بودم خود در قدرآن. رفتم آشپزخانه به راستيك و کردم قفل را اتاق
 خواب از سينا شدم باعث و کردم باز را در معطلىبى. افتادم راه خدا، کافر آن اتاق سمت به و برداشتم را آشپزخانه

 .آمد پايين تخت روى از بود، ترسانده را او که بودم وضعيتى چه در دانمنمی که من ديدن با. بپرد
 .شدم ورحمله سمتش به و کشيدم فرياد نيرويم تمام با
 حيوون؟ کردىمی غلطى چه داشتى -

. خورد بازويش به چاقو و چرخيد آخر یلحظه در که رفتم نشانه قلبش سمت به نيرويم تمام با و بردم باال را چاقو
 بگيرم نشانه را قلبش ديگر بار خواستم و کشيدم بيرون بازويش از را چاقو کنم، هتوج فريادش صداى به کهآنبى
 به هم باز تا شدم بلند جايم از. کنم برخورد سرم پشت ديوار به و بروم عقب به شد باعث و داد هلم محكم که

 .يدکش بيرون دستم از را چاقو زور به و بست را راهم و شد اتاق وارد صدرى که کنم حمله سمتش
 
 . پيچيدمی خود به درد از
 .کشمتمی -

 .کشيدم فرياد
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 کنى؟ کارچی بهار، با دخترت، با خواستىمی کردى؟می غلطى چه داشتى -
 آوارهاى تا زدممی فرياد. شود خاموش قلبم آتش کهآنبى زدممی فرياد تنها. بريزم اشك کهآنبى زدممی داد تنها

 تا زدممی فرياد. بگيرم او از را دخترم مظلوميت حق تا زدممی فرياد. بريزم سرش بر را بهارم یشدهويران دنيای
 مقابلم صدرى. گشت نخواهد باز جوی به رفته آب سود؟ چه اما. بگيرم پس را بهارم درون کودك شدن کشته حق

 بود ايستاده حرکتبى رطوهمان او اما زدم؛ چنگ هايمناخن با را صورتش تمام و کردم حمله سمتش به. بود ايستاده
 سينا اما کردم؛ خودزنى به شروع آخر دست. زدم را صدرى. زدم فرياد. ريختمی اشك هايشچشم یگوشه از و

 را داده رخ اتفاق دادم،می گوش فريادش صداى به بيشتر هرچه. کشيدمی جيغ هم پشت بهار. کردمی نگاه تنها
 .کردممی درك بيشتر

 از تنفرم و بهار یآينده و نجات به اميدم! اميد يك و تنفر شد وجودم تمام تنها و شد خشك هايماشك روز، آن از
 ...کرد خواهد زنده را کودکم حق که تنفرى. اشنامردی و دنيا

 ذوق و شوق از لبريز قلبم درونش، به آمدن با روزى که لعنتى عمارت آن. نشد خانه ديگر خانه بعد، به روز آن از
 تا کردم هرکارى روز، آن از.زدندمی پرسه آن در مردگان تنها که بود شده ایمتروکه قبرستان به يلتبد حال بود؛
 بروم، جاآن از توانممی خود خواهممی اگر گفت،مى و شدمی مانعمان ببرمش، خانه آن از و کنم دور سينا از را بهار
 از که ایضربه هر با. نبود منگ و گيج سيناى ديگر هم او اما کردم؛ حمله سمتش به و شدم ديوانه!  نه بهار اما

 اصالً که بود اين آن، از بدتر و کردمی جايگزين ترمحكم یضربه چند با را جايش خورد،می من ظريف دستان
 .رساندمی جنون به مرا اين و کردىنمی پيدا وجودش در پشيمانى و ندامت
 خود کوچك دختر نگران بودم، نگران. رفتمی فرو اشافسردگى جلد در بيشتر و شدمی بدتر حالش روزروزبه بهار،
 دو در قدرى به. گشت برنخواهد زندگى به ديگر. شودنمی بهارى ديگر بهار. است تمام بيايم خود به دير اگر. بودم
 پيش شدن پرپر درحال امدانهيك دختر. بود آمده بيرون بدنش هایاستخوان که بود شده الغر و ضعيف روز،

 مرا تالش که هربار و بود بسته برايم را فرار هایراه تمام حيوان، آن.آمدبرنمی دستم از کارى من و بود هايمچشم
 .«مونهمی باباش پيش بهار اما برى؛ تونىمی تو»: گفتمی ديد،می گريختن براى

 .آوردمی زبانش به را هايىحرف چنين شرم،بى گونهاين که بود شده ديوانه او حتم به
 بسته هايمبال که گونهاين. شدمی آزاد بهارم دادن پرواز براى هايم،دست کمى تا دادممی نجات را خود اول بايد

 و خواهممی طالق گفتم اشهميشگى حرف شنيدن با آخر، دعواى در دهم؟ پروازش را بهار گونهچه ديگر است،
 تا»: وگفت کرد قبول مكث، ایلحظه حتى بدون. باشم داشته اممه شناسنا در را تو ننگين اسم نيستم حاضر ديگر
 . «برى تونىمی بعدش شيم،می جدا توافقى هفته آخر

 . زدم رويش به پوزخندى



 

 

65 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 . برم بهار پيش از کهاين نه بشم، راحت خواممی تو پستی به آدمى از فقط من برم؛ کن فكر -
 .برد باال را هايششانه

 .کنى دور قدم يك حتى جااين از رو بهار ذارمنمی بدون اينو ولى کنى؛می کارچی نداره فرقى برام -
 زندگى اين در جانم تنها گفتم و نشدم اممهريه قبول به حاضر حتى من و شديم جدا هم از خود، یگفته طبق

 .برد خواهم خود با تنها را او که است باارزش
 .رفت ونبير محضر از و زد نشنيدن به را خود اما شنيد؛

 اصالً و رفتيممی اتاقش به بهار همراه بود، خانه در که مدتى تمام. وگربه موش حكايت بود، شده زندگيمان حكايت
 . ببيند را او گذاشتمنمی

 و نداشتم جايى به راه اما داد؛می خرابش حال از نشان خوابش، بين هایجيغ هايش،ادرارى شب شبانه، هایکابوس
 .رسيدنمی چيزى به فكرم
 راهرو، در که بردارم را بهار یشناسنامه تا رفتم سابقمان مشترك اتاق به شدم، مطمئن نبودش از که روز يك

 .ديدم آمدن باال حال در را صدرى
 .زد صدايم چرخيدم بهار اتاق سمت به تا و کشيدم شعله انفجار به آماده باروت همانند ديدنش از

 . برگشتم اولم سرجاى به دوباره
 کنى؟می غلطى چه جااين -

 .برد باال را هايشدست
 .بزنيم حرف خواممی فقط باشين؛ آروم -

 .شدم نزديكش
 !باشى؟ داشته من با تونىمی حرفى چه نامرد توی -

 .کشيد درهم اخم
 شباون که بود همينم براى. نگرفتى جدى شما ولى دادم؛ اخطار بهتون شب اون نيستم؛ پستى و عوضى آدم من -
 .داشتم خبر عوضى اون نيت از چون وندم؛م

 .کشيدم فرياد
 دونستى؟می کجا از نامرد توی -
 .کرد رها را صدايش هم او
 .اکبر اهلل...دختر خواست،می دلش برگشت راه تو که جايىاون از -

 ...اما کردم؛ اشنابودی در سعى توانم تمام با و کردم حمله سمتش به دادم، دست از را کنترلم
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 بر شكم، و صورت به زدن مشت و چنگ با را حيوان آن از نفرت و خشم تمام داد اجازه و نكرد مقاومتى هم باز او،
 .کنم خالى او سر

 و بودند آورده در بازى باز، هايمنفس. نشست پله یلبه همان او. نشستم زانوهايم روى و رفتم عقب و شدم خسته
 .آمدندنمی باال

 :گفتم شده بريدهدهبري صداى و گرفته نفس با
 !کنم؟ محو زمين رو از رو ننگ یلكه اين نذاشتى چرا بكشمش؟ شب اون نذاشتى چرا پس -

 .کشيدم فرياد
 !بگيرم؟ رو بهارم حق در پدرش خيانت جواب نذاشتى چرا بگيرم؟ ازش رو بهارم یشده پايمال حق نذاشتى چرا -
 .کننمی نابودش انداخته راه که هايىکارىکثافت اين براى هاشباالدستى زود، يا دير چون -
 .بكشمش خودم بايد -
 اين دست به که بوديد شما و بهار حيف چون اومدم؛ ولى بيام خواستمنمی شباون دارم؛ دختربچه دوتا خودم من -

 نجات مخمصه اين از بهار همراه رو شما خواممی قبلش ولى رم؛می بين از سينا با منم دونم مى. بريد بين از نامرد
 .بدم

 .بود گرفته را گلويش راه بغض من، همانند هم او کردم، نگاهش
 یهمه کشيده، زحمت براش ساله چندين ساسان که ایمعامله فسخ خاطربه افتاد؛می براش اتفاقى شب اون اگر -
 .کردنمی عام قتل هم با رو ما
 :گرفت شكل التماس یضجه بخواهم، کهآنبى صدايم، در
 .ببرم جااين از بهارمو خواممی -
 .نيست هاراحتى همين به داريم، نياز زمان ولى کنم؛می کمكت -
 کنم؟ کارچی بايد -
 .شد بلند جايش از
 .باشيد خودتون مراقب زمان اون تا کنم،می خبرت رسيدم نتيجه به وقتى کنم، فكر بايد -
 کنم؟ اعتماد بايد چرا -

 :زد پوزخند
 براى فقط کنممی کمكت اگر ضمن، در.نيست اجبارى هيچ نكن، معطل داشتى بهترى راه گرا نكنى، تونىمی -

 تونمنمی مرد، يه و پدر يه عنوان به و بهاره سنهم درست يكيشون که دارم دختر دوتا خودم من چون همين؛ بهاره،
 . کنم فراموش رو شباون راحتى همين به
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 پذيرامكان کمك بدون خانه از رفتن وجههيچ به دانستممى و نگهبان از بود پر خانه تمام. بودم ایمخمصه بد در
 نه؛ يا باشد، آمده سينا طرف از صدرى داشت امكان حتى. لرزاندمی را دلم و آمدمی فكر هزاران سرم در. بود نخواهد

 رضاى محض گربه» ويندگمی که نيستيم دورانى در ما مگر اما باشد؛ آمده رحم به بهار براى دلش واقعاً هم شايد
 بازى اشخانواده و خود جان با گونهاين که دارد برايش منفعتى حتماً کمكش، هم صدرى« !گيرد؟نمی موش خدا
 او! خيال؟ چه مرا اما. بود نكرده رحم هم خود دختر به که سينايى. اندازدمی در سينا مثل آدمى با را خود و کندمی
 اهميتى برايم هم بعدش و روممی جااين از کمكش با بود؛ زادآدمی جلد در هایحيوان همين جنس از آدمى هم

 .آيدمی سرش بر چه که داشت نخواهد
 عمارت به سينا نبود در صدرى که بعد، ماه چند تا داشت ادامه خودش لجن روند به نشين،متروکه عمارت در زندگى

 .گفت را اشنقشه و آمد
 آن به من و بدهى گزاف بهايى بايد چيز، يك داشتن براى دانىمی که رسيد جايى به زندگى، در شودمی گاهى
 با من و دادممی امآينده و زندگى جوانى، کل گرانی به بهايى بهار، زندگی نجات براى بايد که رسيدم زندگى از نقطه
 .برگرداند رو من از هم خدا شد باعث که کارى. کردم را کاراين دل و جان

 کهاين. بود بهار نجات آن و کردممی فكر چيز يك به تنها من و گفت را خود یشدهحساب و دقيق ینقشه صدرى
 سنگ؛ دو بين شكاف يعنى بودن مادر. است درونش زيبايى توصيفى چه راستى به! نه مادر، اما شو سنگ گويند،می

 عقلت، وجودت، تنها هستى، ادرم وقتى منطق؛ و عقل رفتن بين از يعنى احساسات؛ و مرزها تمام شكستن يعنى
 توانندنمی که مادرانى همين براى. است سخت بودن مادر. فرزندت شادی و خوشبختى شودمی منطقت و احساست

 ...نشو مادر اما شو؛ سنگ گويند؛می کنند توجيه را کارهايشان
 .کرد خواهند درك بهتر مرا درد مادران تنها دانممی همين، براى

 تونيد،نمی کرديد احساس اگر تا کنيد گوش خوب بهتره. کردم بررسى رو کشيدم که اینقشه تمام ،ماه ٣ اين تو -
 تا کن فكر روش مدت يه هم شما پس. شيممی نابود دو هر کوچيك، گاف يه با تنها چون نكنيم؛ شروع
 .بگيرى رو تصميم تريندرست
 .کرد شروع دقايقى از بعد و کرد مكث

 ايران از بايد شما کردم، فكر خيلى من. ميندازه جلو رو ما مرحله يك اين و شدى جدا سينا از شما شكر رو خدا -
 .خوادمی رو راحت و سريع اقامت گرفتن و زياد پول کردن، فرار و رفتن اين و بريد

 .زدم پوزخند. کرد نگاه مرا و کرد سكوت
 . نرسيد من ذهن به اصالً اين. گرفت رو وقتتون خيلى -

 :گفت امکنايه به توجهبى



 

 

68 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 .کردم فكر شدنش عملى رو من -
 خب؟ -
 تخانواده از و بگذرى خيرش از اصالً يا باشى اميدوار تونىمی اما سخته؛ خيلى کردم پيدا من که راهى اين -

 .بگيرى کمك
 بدم جاتن رو عزيز يه خوامنمی من خانواده؛ بى اما بدم؛ انجامش حاضرم بهار، نجات شرط به فقط باشه چى هر -
 .کنم قربانى رو مديگه عزيز و

 . شد تمام طاقتم. بود سخت برايش هم گفتنش حتى که داشت سر در چه دانمنمى. کرد مكث کمى هم باز
 برم؟ يا گىمی -

 .کرد نگاهم
 و ديگه چيزهاى خيلى و جااون در پنهانى زندگی سفر، یهزينه که پولى يعنى زياد؛ پول گممی وقتى. گممى -
 .بشيد کشور يك وارد ديگه نفر يك خانوادگی نام با شما و بيفته اتفاق ترسريع هرچه بايد شما رفتن یمسئله کهناي
 .شدم کالفه اش،موقعبى هایسكوت از
 .بگو رو حرفت یادامه -

 . کشيد عميق نفس
 و بگيريد رو جااون سريع اقامت بتونيد تا کنيد ازدواج اتريشه مقيم که کسى با طالق، یعده شدن تمام بعدِ بايد -

 .بريد
 واقعاً ازدواج، اما داشتم؛ رو ایديگه هرچيزِ يا رفتن قاچاقى همون يا رفتن غيرقانونى مثل هرچيزى توقع. خوردم جا
 . نه
 :گفت من تعجب ديدن با
 پيداتون بريد، دنيا جاىهر که دارن آدم قدراين هااين. کنيد بيرون سرتون از بايد رو بريد غيرقانونى کهاين فكر -

 . کنيد گم رد تونيدمی راحت طرف، اون فاميلی از استفاده با اينا، فراى. کننمی
 !چی؟ بهار -
 قاچاقى ترکيه تا رو شما کار، اطمينان براى البته. کنيم استفاده ازش تونيممی راحت خيلى و داره پاسپورت بهار -

 .کنيممی اقدام اتريش به رفتن براى جااون از و بريممی
 همينه؟ راه تنها -
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 نابود سينا خوانمی اونا چون بشيد؛ خالص اطرافش هایآدم یبقيه از اون بعدِ و سينا از بتونيد که راهى تنها -
. نشه درست براشون مشكلى شما سمت از ديگه تا ميان هم شما دنبال به بلكه سينا، تنها نه هااون يعنى اين بشه،
 .شونهگروه قانون اين

 . کردم زدن قدم به شروع و شدم بلند جايم از
 کيه؟ گىمی که آدمى اين -
 . عطائى ميالد اسم به منه قديمی هایدوست از يكى داداش -
 داره؟ خبر چيزى از -
 .بشه جدا شما، اقامتِ گرفتن از بعد و کنه ازدواج جورىاين شما با بايد چرا بدونه بايد باالخره -

 با! شد؟می جدا بعد و کردمی ازدواج دارد، بچه که زنى هم آن زن، يك با چنيناين آدم امکد. گفتمی درست
 .آمدم بيرون فكر از صدرى صداى

 کارهاى افتادن جلو به کمك پول، گرفتن با که هايىدوست و آشنا هزار با البته. کشهمی طول ماه ٦ مسئله اين -
 ازش کنهمی امضا که چيزهايى بين من رو اون که خوايممی رو پدرش یاجازه بهار براى البته. کننمی شما اقامتی

 .کردم رو فكرش من اونم که پوله مسئله تنها. گيرممی
 . دارم اندازپس پول، مقدار يه با طالهام -
 تو رو شما ممكنه احتماله؛ يه تازه همه هااين! کافيه؟ فرار حال در زندگى براى پول، مقدار اين کنىمی فكر -

 یآينده خانواده، کمك بدون هم اون باشيد، نداشته کافى پول اگر و کنيد مكان نقل بشيد مجبور و کنن پيدا جااون
 !بشه؟ چى قراره شما

 پيشنهادت؟ -
 ینقشه با تونيممی. مياد بيرون ازش هنگفتى پول خب، که بكنه بزرگ یمعامله يه قراره سينا ديگه، وقت چند -

 .بشيم هالپو اون صاحب من،
 !رسه؟می سودى چه تو به -
 .کشيد عميق نفس هم باز
 نصف رو اون ىمعامله پول همين، براى. بشم پنهان مدت يه بايد. ندارم موندن براى جايى هم من شما بعدِ -

 .کنيممی
 لعنتى، مخدرمواد اين یکنندهمصرف پدر رض*تعـ مورد شب، آن همانند بود قرار ديگر، بهار چند يعنى! خدايا وای
 تاوان پدرش کارهاى براى هم باز و ماندمی بهار کردم،نمی قبول اگر. نداشتم جايى به راه هم من اما بگيرد؟ قرار
 شدممی سنگ کاش اى بگويم؛ توانممی جمله يك تنها اما است؛ پستى نهايت و نامردى دانممى خدايا،. دادمی پس
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 روی گذاشتى دست درست تو اما بود، من نابودی قيمت به حتى بهار حفظ تو، از خواهشم تنها خدايا،. نه مادر، اما
 .امهستى تمام

*** 
 ٣ فصل
 را بهار روز، آن. بيايم در ديگر مردى عقد به تا شدم حاضر محضر در ام،عده شدن تمام از بعد صدرى، یگفته طبق
 دانستمنمی واقعاً. بود نگرانىدل و استرس از لبريز وجودم تمام. رفتم محضر به تنها و سپردم صدرى به ساعتى چند
 از. برگردانم زندگى به را او بتوانم تا بودم بهار آزادی فكر به تنها. کردنمی کار عقلم ديگر نه؛ يا است درست کارم
 باال بدبختى هزار به را طبقه دو. بودم گرفته تهوع حالت و لرزيدمی بدنم تمام هيجان، شدت از. رفتم باال هاپله

 منشى عنوان به ميز پشت که مردى همراه به زن، يك و مرد يك. کردم نگاه سالن کل به و محضرشدم وارد. رفتم
 منشى سمت به را لرزانم هایقدم. سوختمی آتش در صورتم و بود يخ هايمدست. بودند سالن در بود، نشسته

 .کرد گاهن هايمچشم در و کرد بلند را سرش. ايستادم مقابلش و برداشتم
 بفرماييد؟ -

 با و کشيدم بلند نفسى خود، کنترل براى. زد خواهد بيرون امسينه از کردممی احساس آن هر که تپيدمی چنان قلبم
 :گفتم لرزيد،می کمى که صدايى

 .داشتم عقد وقت هستم، محمدىعالى داليا من -
 :گفت و انداخت اممشكى هایلباس و صورت به نگاهى تعجب با
 .هستن منتظرتون اتاق، داخل بفرماييد له؛ب -

 و گفتم را خدا نام لب زير. ايستادم اتاق در پشت و رفتم اتاق سمت به. است ايستادن حال در قلبم کردممی احساس
 سرم و بستم سرم پشت را در. کردم باز را اتاق در و بردم پايين را در یدستگيره اجازه، دادن با. زدم در به ضربه چند

 کل به. خورد گره بود، نشسته عاقد مرد روىروبه مبل روى که غريبه مردى هایچشم در نگاهم. کردم بلند را
 با که روشن ایقهوه رنگ به درشت هايىچشم. بود بسته سرش پشت را بلندش موهاى. کردم نگاه صورتش
 برايش جذاب صورتى بود توانسته که هايىلب و بينى و کشيدمی رخ به بيشتر را شانزيبايی رنگمشكى ابروهايى

 او بودم، هاعزادار شبيه بيشتر که من، ظاهر برعكس. داشت زيبا صورتى و بود جذاب ازحد،بيش کل، در. کند درست
 او بود پوشيده مشكى رنگ به کرواتى و سفيد پيراهن با که مشكى رنگ به اسپرتى شلوار و کت. بود رسيده خود به
 هيكل دادن نشان براى هم شايد دانمنمی يا بود تنگ برايش کمى نظر، به اما بود؛ هکرد دامادها به شبيه را

 حرفش از چيزى شد متوجه. کردم نگاهش و آمدم خود به عاقد صداى با. بود پوشيده لباس چنيناين روفرمش،
 :گفت و زد لبخند. نشنيدم
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 داشتى؟ کارى دخترم -
 عاقد مرد صورت در و نشستم رويشروبه مبل روى. رفتم جلو و گرفتم عطائى ميالد لب بر نشسته پوزخند از نگاه
 کردم نگاه

 .هستم محمدىعالى داليا -
 . انداختم زير به را سرم اهميت بى اما ديدم؛ را تعجبش چشمانم، یگوشه از
 . بشيد سپيدبخت که شااهللان دخترم، اومدى خوش! به به -

 .برگرداند او سمت به را رويش
 بديم؟ انجام رو عقد تونيممی پس -

 .بود پرجذبه و مردانه کامالً صدايش نبود، مردانه من نظر از زياد که ظاهرش برعكس
 .کنيم شروع تونيممی بله، -

 :گفت و زد لبخند عاقد
 .کنيم شروع تا کنيد صدا رو همراهتون کنيد لطف شما -
 بود، جالب. ١٨٥ حدود در چيزى. داشت بلندى قد. رفت دنبالش به نگاهم. رفت در سمت به و شد بلند جايش از

 .بود کرده جلب خود به را حواسم تمام ظاهرش شايد. نگرانىدل نه و داشتم استرس نه ديگر
 به نگاهم بفهمد کهاين از قبل. برگشت اتاق داخل به و زد صدا محسن نام به را شخصى و ايستاد چهارچوب در

 .نشست صندلى روى کنارم و آمد من سمت به. انداختم زير به را سرم اوست،
 را گردش بانمك صورت و کردم بلند را سرم زن کردن سالم با. نشستند رويمانروبه و شدند وارد زن همراه به مرد

 سرش پشت. دادم کوتاه و آرام را سالمش جواب و نشست لبانم روى بر لبخند خودخودبه زيبايش، لبخند از. ديدم
 :گفت من روبه و گفت الهىبسم عاقد. دادم پاسخ را سالمش و کردم نگاه هم او به. کرد سالم هم مرد

 کنم؟ شروع ميدى اجازه دخترم -
 لب زير و انداختم زير به سر هم باز. نبود نشينىعقب جاى اما بازگشت؛ امنگرانیدل و استرس خودخودبه سوالش، با

 :گفتم
 .بفرماييد -

 تمام او تا سپردم او به را خودم و بهار و بستم را چشمانم اختياربى. کرد عقد خطبه خواندن به شروع خدا، نام با عاقد
 .بود نخواهد جلودارش چيزى هيچ شود، نوشته تقديرى وقتى. بود فايدهبى اما باشد؛ پناهمان

 : گفت بود صدايش در که طنزى و لبخند با زن. بودند من جواب منتظر
 .خوادمی لفظى زير عروس -
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 : گفتم کلمه يك تنها و دوختم هايشچشم به را امخاکستری و ردس نگاه
 .بله -

 دفتر. زند لب بر لبخند نتوانست ديگر که ديد، چه چشمانم در دانمنمى. انداخت زير به سر و شد جمع لبخندش
 جلو به اشتم،برد صندلى از را امتكيه. گرفت طرفم به را خودکار داشت نام محسن که مردى و گرفت قرار مقابلمان

 چرا راستى. کردن امضا به کردم شروع کنم، امضا را کجا بگويد کهاين از قبل و گرفتم دستش از را خودکار و رفتم
 يا است ازدواج ترازاهميتبى طالق آيا است؟ کافى امضا يك تنها طالق براى و امضا صد ازدواج براى
 خود امضا يك با تنها کند،می خراب را مردى یآينده زنى رعكسب يا را زنى یآينده که مردى آيا! تر؟مسئوليتکم
 نيست؟ تعهدى هيچ به احتياج ديگر واقعاً! کند؟می رها هابند تمام از را
 چشم دفتر به و دادم تكيه صندلى به. گذاشتم ميالد مقابل را ودفتر دفتر روى را خودکار امضاها، شدن تمام با

 و برگرداند را صورتش پوزخندم، یلحظه درست. دهد انجام کارىچه بايد دانستنمی حتى او بود، دارخنده. دوختم
 با را نگاهش. زد صدايش و گرفت قرار ميالد روىروبه و شد بلند جايش از محسن. انداخت ابروهايش مابين اخمى
 : گفت و گرفت اخم همان

 .نيستم تجربه با شما مثل من ببخشيد، -
 :گفتم و نياوردم طاقت

 :دادم ادامه و شدم بلند جايم از. بيفته راه دستت بعد سرى براى کن، تمرين االن. نيست مهم -
 .بكشه طول ممكنه هستين، تجربهبى چون پيداست که جوراين منتظرم، بيرون من -

 که ماندم منتظر بيرون ربعى يك. رفتم اتاق در سمت به بزند، حرفى خواست تا و خورد گره درهم بيشتر ابروهايش
. آمدند مقابلم که بودم نشسته صندلى روى طورهمان. داشتم جنگ همه با چرا دانمنمى. آمدند بيرون اتاق از باالخره

 : گفت و کشيد ـوش*آغـ به مرا و آمد جلو لبانش، روى شده برگشته لبخند با زن. شدم بلند جايم از
 .دمميال داداشزن يعنى محمد، خانومِ من. کنم معرفى نشد وقت -

 : گفتم و کردم نگاهش. رفت عقب
 .بوده من اجبار و شما لطف سر از ازدواج اين دونيممی همه چون نيستم؛ اما وقتم؛خوش بگم بايد االن -
 : گفت و کرد کوتاهى خداحافظی و داد تكان سرى. بودم او لبخند بردن بين از به موفق هم باز
 .بشه درست چى همه اميدوارم -
 ميالد از زياد احتمال به. رفت دنبالش به و کرد خداحافظى سريع محسن. رفت در سمت به من، جواب از قبل و

 .بود خورده چروك صورتش و سفيد موهايش بيشتر که بود بزرگتر
 .بود عصبى و ناراحت. دوختم ميالد به را نگاهم صورتم، مقابل امشناسنامه گرفتن قرار با
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 !بگيره؟ رو محبتاش جواب جورىاين داره دوست نه، يا! مردمه؟ آش خودن ما، داداشِ خان اين دونمنمی من -
 تا گرفت را امشانه و رساند من به هاپله در را خود. افتادم راه در سمت به و کشيدم بيرون دستانش از را امشناسنامه

 :زدم پس امشانه روى از را دستش و چرخيدم سمتش به خشمگين. کند متوقف رفتن از مرا
 .نزن دست من به -

 .زد پوزخند
 . جدايى نه بود، محرميت یصيغه اون انگار ببخشيد، -

 :کردم اخم
 .معلومه که بعدشم داره، ادامه سال٥ تنها و نيست واقعى ازدواج اين نره يادتون بهتره -

 .خنديد
 حاال. دادممی ازدواج به تن عمراً نبود، داداشم یخواسته اگر داشتم؟ ازدواج اين به ایعالقه من کنىمی فكر -

 .کنم متوقفت شونه از شدم مجبور همين براى. نشدى متوجه کردم، صدات. کن ولش هرچى،
 : گفتم حرص با
 مهمت؟ کار -

 .شد جدى
 قانون و عرف خالف ندارى حق و هستى من محرم االن شما باشه، الكى که هم هرچى ازدواج اين بگم خواستم -

 شدى؟ متوجه. کنى عمل
 .نه -

 .کشيد عميق نفس
 با البته. بس و بود مهم محسن یخواسته مهم من براى اما کنم؛ ازدواج شما با خواست داداشم چرا دونمنمی من -

 .وشما من به گردهبرمی که ديگه مورد چند
 :گفت ثانيه چند از بعد و کرد سكوت

 دارم دوست هستين، من زن کهاين هب توجه با. سابقت شوهر پيش گردىبرمی دارى االن شما که اينه اوليش -
 .نره سوال زير اين از بيشتر غيرتم و من تا باشد رفتارهاتون مراقب
 به ندارى حق نيست، واقعى ازدواج اين کهاين فكر با مدت، اين تو و هستى من زن سال٥ شما که، اينه دومى
 .دارم صبتع بد روشون من که ناموسيه مسائل منظورم. بدى کارى هر یاجازه خودت
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. کنم تحمل رو وضعيت اين تونمنمی زياد من بجنبونه؛ دست زودتر هرچه بهتره بگو صدرى به که، اينه هم سومى
 نه و بودى مهم برام شما شخص خود نه الّا و دادم، کار اين به تن دختربچه اون به کمك حرمت به فقط االنم

 . داشتم ازدواج به ایعالقه
 واقعى ازدواجمان کهاين فكر با هاسال اين مدت طول در و بمانم دور سينا از که بود استهخو را اين حرفش، تمام در

 با که سختى هایروز وجود با من! داشت ديدگاهى چه زن از او واقعاً. نكنم زندگيم وارد را ديگرى مرد نيست،
 مرد يك با ديگر توانستمنمی حتى همه، از بدتر و بودم شده دور امخانواده از بودم، گذرانده امزندگی در سينا حضور
 :گفتم و زدم پوزخند. بود عالمى چه در او اما بودم؛ شده متنفر دنيا تمام از و بزنم حرف درست

 !برم؟ نمونده؟ حرفى قبوله، باشه -
 .کرد مكث

 . بشيد الصخ ترسريع چه هر تا بندازم جلو رو کارتون روند کنممی سعى جااون اتريش؛ گردمبرمى فردا من -
 :گفتم و لبخندزدم سينا، دست از بهار نجات فكر از اختيار،بى
 .ممنون -

 :گفت تعجب همان با و شد درشت هايشچشم
 .کنممی خواهش -

 از ترس بدون و زيبا ایآينده خود، خيال به تا کردم پرواز بهارم سوى به خداحافظ، گفتن با و نكردم معطل ديگر
 ... .اما بسازيم؛ سينا
 ٥ اين مدت در. بود نمانده موعود روز رسيدن تا زيادى مدت و رفتيممی جلو مرحله به مرحله صدرى، ینقشه طبق
 من اما بود؛ منتظر او هرچند. ندادم نشان توجهی اما بگيرم؛ تماس ميالد با تا خواست من از صدرى چندبارى ماه،

 گاهى حتى، و ترعصبى سينا مدت، اين در تنها .رفتمی جلو خوب چيزهمه. ديدمنمی زدن زنگ براى دليلى
 ديگران با گونهچه که رسيدمی گوش به هم اتاق از صدايش اما نبينمش؛ کردممی سعى هرچند. بود شده پرخاشگر
 و شد باز عمارت در بوديم، پذيرايى سالن در بهار همراه و نداشتم را آمدنش زود توقع که شب يك. کندمی صحبت

 امشانه روى را سرش و کردم بغلش سريع. چسبيد پايم به ترس از بهار. شد وارد خراب حالی با درى،ص همراه سينا
 جايش در و بوسيدم را صورتش. لرزيدمی بهار. رفتيم بهار اتاق به راستيك و رفتم باال هاپله از و دادم قرار

 .کردم برايش خواندن الاليى به شروع بزنم، حرفى کهآنبى و کشيدم دراز کنارش. گذاشتمش
 صورتش تا و رفتم جلو. کردم نگاه اشرفته فرو خواب به مظلوم صورت به و کردم بلند را سرم الاليى، شدن تمام با
 .رفتم در سمت به و شدم بلند سريع بهار کنار از. شنيدم را در یدستگيره رفتن پايين صداى ببوسم، خواستم را
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. چرخاندم بهار سمت به را نگاهم. زد در به ضربه چند در، نشدن باز با. يدمشنمى خوبى به را کشيدنش نفس صداى
 را دستگيره سينا در، کردن باز از قبل و کردم باز را در قفل. نترسد دوباره و نشود بيدار که نخورد تكان جايش در

 در اصالً دانستممی داشتم، تجربه که جايىآن از و نداشت خوشى حال ايستادم، مقابلش. کرد باز را در و کشيد پايين
 ودر دادم هلش بيرون به و گذاشتم اشسينه روى را دستم ناچار به که بيايد اتاق داخل به خواست. نيست خود حال
 .بستم سرم پشت را اتاق

 :گفت و زد قهقهه بلند صداى با
 نگهبان؟ شدى چيه؟ -

 :گفتم نفرت با و شد خشم از پر وجودم تمام
 .کنه لعنت رو تو خدا -
 .خنديد هم باز
 اومد؟می خوشم تو از چرا من دونىمی داليا -

 :داد ادامه و چرخيد صورتم کل به نگاهش
 .بودى هادختربچه شبيه چون -
 .کردم نگاهش حرص با. بود زده بيرون فكم استخوان بودم، فشرده هم روى را هايمدندان بس از
 .نكشتمت خودم تا شو خفه -
 ...گرا هابچه دختر به که کنم کارچی من خب؟ چرا -

 در دستم، ىضربه شدت از. کند تمام را اشجمله نگذاشتم و کوبيدم صورتش به وجود تمام با و کردم بلند را دستم
 :گفتم خشمم و نفرت تمام با. رفت عقب و خورد تلو تلو جايش

 به پدری کدوم آخه کنى؟مى وجيهت حرف اين با رو خودت کارت، و دخترت مورد در دارى که کثيفى قدران تو -
 زنه؟می حرف درونش حيوون از راحت، قدران و داره نظر شساله پنج یدختربچه

 مشترك اتاق به خود دنبال به و گرفت را دستم مچ و آمد جلو حرفبى. لرزيدمى خشم از صورتش هاىعضله تمام
 سمت به حرکت، يك با و کشاند اتاق داخل به مرا. ودب فايدهبى اما گرفتم؛ کار به را زورم تمام. کشيد سابقمان

 :گفتم عصبانيت با. نيفتم زمين به و کنم کنترل را خود توانستم زور هزار با. داد هل مرا تخت
 کنى؟مى کارچی دارى هست حاليت اصالً مرگته؟ چه -

 :گفت و درآورد را کتش. کرد نگاهم پوزخند با و آمد جلو
 .مونىمى کوچولو دختر يه مثل هنوزم تو باشى؟ دختربچه يه جاى تو نيست بهتر -
 .رفتم عقب نيتش، فهميدن با
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 رفته؟ يادت رو اين شديم، جدا هم از ما -
 .خنديد

 .بمونى عمارت اين تو شرايط همين با خواستى خودت تو بعدشم، مهمه؟ برام نظرت به -
 شدم متوجه کردنش، لمس با. برداشتم را آن چيز، اولين به رسيدن با و بردم عقب را دستم آرايش، ميز به برخورد با

 .آمد جلو. بود خريده بازار از خودش که است اىمجسمه
 .عقب برو -
 بگيره؟ رو من جلوى کى قراره چرا؟ وقتاون -

 و پيچاند را دستم مچ کنم، سرش فرق مهمان را آن خواستم تا. کردم بلند را مجسمه بعدش، قدم با و نكردم معطل
 طرف زن يك با باشد متوجه کهآنبى و برگشت اشحيوانی خوى هم باز. کرد لگدهايش و مشت مهمان را من

 پاکى بردن بين از با را آخر ىضربه و نشد آرام هم باز اما کرد، خرد لگدهايش و مشت زير مرا بكس؛ کيسه نه است
 .آورد در پاى از مرا و زد نجابتم و

 اين از بهار نجات هم آن. داشتم بهانه يك تنها ماندن، زنده براى و بودم دهش نابود واقعى معناى به ديگر
 با صدرى. بود نمانده باقى چيزى هم قبل دالياى همان از ديگر و رفتممى خود در بيشتر روزروزبه. بود چيزهمهبی

 از شان،معامله محل به سينا رسيدن از قبل گفت و کرد مشخص را رفتن روز باالخره دوهفته، از بعد بيشتر، تالش
 .برويم ترکيه مرز سمت به ماند، خواهد منتظرمان در جلوى که ماشينى با و بيايم بيرون عمارت

 مدارك آن با کردنمان، پيدا صورت در تا بودم کرده جمع مدارکى ساسان و سينا از ماه، شش مدت طول در
 صدرى به ولى چرا، دانمنمى. بودم سپرده صدرى به رفتن از قبل را طالهايم و پول مدارك، تمام. کنم تهديدشان

 از شب نُه سينا صدرى، یگفته طبق. بودم سپرده او به را امزندگى تمام بهار، و خود بر عالوه و بودم کرده اعتماد
 .بروم بيرون خانه از تا داشتم وقت ساعت دو تنها من و رفتمى بيرون خانه
 تهوعم حالت شديم،مى نزديك رفتن به که ساعتى هر با و داشتم تهوع التح نگرانى شدت از روز، طول مدت تمام

 و رفت بيرون خانه از نُه ساعت راس سينا. باشيم طبيعى هميشه مثل تا مانديم اتاق داخل بهار، همراه. شدمى بيشتر
 .بروم بيرون شده، خراب آن از تا داشتم وقت ساعت يك تنها من

 و برداشتم کوچكى کيف. برگشتم اتاق به نبودنش، از شدن مطمئن با و رفتم نبيرو اتاق از سريع رفتنش، با
 رفتم امگوشى سراغ به و دادم قرار داخلش بودم؛ گذاشته کنار که پولى مبلغ و پاسپورت همراه به را هايمانشناسنامه

 بدهد زدن حرف مهلت کهآنبى و داد جواب باالخره که گرفتم را اششماره مرتبه چند. بگيرم تماس صدرى با تا
 :گفت
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 از شده هرطورى. بيرون زدم جااون از و گرفتم رو هاپول من شده، انجام سينا رسيدن از قبل معامله خانوم، داليا -
 .نداريد وقت فهميده؛ رو چىهمه. گردهبرمى داره سينا. بيرون بزن خونه اون
 .رفت ذهنم از صدرى فرياد با اام داشتم؛ ذهن در سوال هزار رفت، جانم تمام بارهيك به
 نه؟ يا دارى رو صدام -

 :گفتم لرزانم صداى با و دويدم بهار اتاق به ناخودآگاه
 فهميده؟ کجا از سينا کنم؟ کارچی من -
 داره. بيرون بزن عمارت اون از فقط. کن ولش رو اينا. کرده رو جاسوسيم که من هاىوَردست از يكى طريق از -

 .ميام دارم منم ببرتتون، کجا دونهمی دره، جلوى ماشين. وقتتون سر مياد
 .بياورم بيرون را هايشلباس تا دويدم کمد سمت به و کردم بيدار خواب از را بهار

 ميشه؟ چى پول -
 .برات ميارم دارم نباش، نگران -
 ريخت؟ همبه چيزهمه چرا -

 ديدن با و اتاق ىپنجره سمت به دويدم حرفبى. دکر متوقف تپيدن از را لرزانم قلب ماشين، وحشتناك ترمز صداى
 .کرد لرزيدن به شروع بدنم تمام ترس از دويد،مى عمارت سمت به که سينا

 من؟ کنم کار...کـچی خونه؛...خـ اومدش -
 شده دستپاچه لرزانم صداى و حرف از هم صدرى. بود کرده پيدا شدت تهوعم حالت و بودم گرفته لكنت ترس، از

 .بود
 از و زنم پيش فرستممى رو پوال قبلش ميام، دارم. کن قفل رو در و بهار اتاق تو برو. باش آروم و نترس داليا -

 سراغشون، برو ساك، تو ذارممى آدرس يه. بگيرى زنم از رو هاپول بيايى تونىمی من، از بعد. بيرون ميارمت جااون
 .کنن کارچی دوننمى

 من همانند هم او. گرفتم درآغوشم را بهار و کردم قفل پشت از را در و دويدم قاتا سمت به در صداى شنيدن با
 هجوم هايمچشم به اشك. کردم نگاه اشکودکانه و مهربان صورت به. بود کرده خيس را خود ترس از و لرزيدمى
 حتى من خدايا،. مده او به باشد شاد آن در که زندگى آن و کنم مواظبت اتهديه از نتوانستم من خدايا،. آورد
 يك. آمدمى هايشقدم صداى. دهد تاوان بايد من جاى کودکم گونهاين که کردم اشتباه را امزندگى کجاى دانمنمى

 با. کشيد بلند جيغى و فشرد را خود بغلم در ترس از بهار. کرد زدن در به شروع محكم و گرفت قرار در پشت راست
 :زد فرياد و کوبيد ترمحكم را در بهار، فرياد

 .داليا کن باز رو در -
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 زير و ريختم اشك او همراه و بوسيدم را هايشاشك از خيس صورت. کردن گريه به کرد شروع بهار فريادش، با
 :گفتم گوشش

 کنارت تا آوردم دنيا اين به رو تو من مامان؛ عروسك کشيدى که هايىعذاب یهمه براى ببخش رو مامان -
 اين از تا کردم کارى هر تو براى من نبود، زنده مامان اگر حتى باشه، يادت هميشه. نشد اما باشم؛ ترخوشبخت
 تونىمی االن دونم،نمى حتى. دونمنمى بود، اين ما سرنوشت که،اين يا نخواست خدا.نشد اما بدم، نجاتت مخمصه

 ...داشتم دوست تربيش خودمم از رو، تو من باشه، يادت هميشه رو اين ولى نه؛ يا بفهمى رو حرفام
 پايان هاىدقيقه ها،دقيقه آن دانستمی کسى چه. ماند نصفه دخترم با حرفم در، به سينا برخورد محكم صداى با

 نمانده دخترم زمستان تا چيزى و است شده آغاز بهار عمر شمارثانيه زمان، آن دانستممی اگر است؟ بهارم عمر
 ...اما ستاد؛ايمى حرکت از قلبم لحظه همان در است،
 و بود شده سرخ خشم شدت از صورتش تمام. آمد اتاق داخل به و شد در شكستن به موفق دوم، ىضربه با سينا

 تخت روى از بودم گرفته آغوشش در محكم که بهار همراه اختياربى ديدنش، با. بود نشسته خون به هايشچشم
 صورتم روى قدرتش تمام با و کرد بلند را دستش بزند، فىحر کهاين از قبل و آمد سمتم به. ايستادم و شدم بلند

. افتاديم تخت روى بهار همراه. شدم پرت عقب به و کنم کنترل را خود نتوانستم دستش ىضربه شدت از. کوبيد
 ترس از و بود شده پرت تخت روى که بهارى تنها. نداشت اهميتى برايم اما بود؛ شده حسبى درد از صورتم تمام
 به تا چرخيدم بودم، افتاده پشت به تخت روى که حالى همان در. داشت اهميت برايم کشيدمى جيغ هم شتپ مدام

 فرياد با و آورد گوشم کنار را سرش. کرد نزديك خود به و بلند تخت روى از و گرفت مرا موهايم از که بروم سمتش
 :گفت

 آره؟ بود، پول تو درد پس -
 تمام و بود پيچيده درگوشم که بود دردى آن، از بدتر و است شدن کنده حال در سرم پوست کردممى احساس
 و کشيدم فرياد توانم یمانده ته با. شد قفل نگاهش در هايمچشم کردم، نگاه بهار به. بود کرده خون از پر را صورتم

 :گفت بهارم به
 .برو جااين از -

 :گفت و کشيد بيشتر را وهايمم سينا. بود بـرده پناه تخت ىگوشه به ترس شدت از بهار
 آره؟ بخندين، من به بعد کنين فرار من پوالى با خواستينمى کشم،می رو هردوتون -

 :کرد نگاهم نفرت با و چرخاند خود سمت به مرا
 کنين؟ نابود رو من کردين يكى به دست صدرى اون با -
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 دوباره خواست. بود کشته را ما دوى هر زمان آن تا شكبى ماندم،مى صدرى منتظر اگر. دادممی نجات را بهار بايد
 و کشيد فريادى و کرد رها را موهايم درد، شدت از. کوبيدم پايش وسط به محكم و بردم باال را پايم که بكشد فرياد
 سمت به و گرفتم را دستش تنها. نداشتم را کردنشآرام وقت رفتم، بهار سمت به و کردم استفاده فرصت از. شد خم
 .دويدم اتاق در سمت به و برداشتم را کيفم تختش، کنار ميز روى از. کشيدمش خود
 .کشيد فرياد سينا

 . کشمتونمى -
 و آمدم خود به که رسيدم هاپله مقابل. رفتم بيرون اتاق از و نكردم معطل شدن، بلند براى کردنش تقال ديدن با

. دويدم سمتش به مشترکمان، سابق اتاق ديدن با و برگشتم عقب به. دارم تن به نه و سر به نه چيزى ديدم،
 به و آوردم بيرون مانتويى و شال و بردم کمد داخل به دست طورهمان. بود مانده باقى کمد در هنوز لباس مقدارى

 بهار. بود نيامده خود به هم هنوز. ديدم در مقابل را سينا اتاق، از آمدن بيرون محض به. دويدم هاپله راه سمت
 و زدم اشسينه به زورم تمام با و برداشتم کمرش پشت از را راستم دست. بود انداخته گردنم دور به را ايشهدست

 .بردارم را بعد قدم نگذاشت و گرفت چنگ به را موهايم سر پشت از هم او که گذشتم کنارش از رفتنش عقب با
 و شد شل دستم بهار جيغ با. کشيد موهايش زا را بهار و کرد صورتم مهمان ديگری سيلى و برگرداند مرا نفرت با

 جيغ وارديوانه بهار. کرد زمين پخش مرا که زد ديگری سيلى بهار، گرفتن با. برود او سمت به بهار شد باعث
 به محكم داشتم دست در که کيفى با و شدم بلند جايم از هم باز. بروم کمكش به تا زدمی صدا را نامم و کشيدمى

 بازويم از مرا که بروم سمتش به خواستم. افتاد زمين روى و شد رها دستش از بهار کيف، برخورد با. زدم صورتش
. بود شده سياه برايم دنيا درد، شدت از. زد بدنم تمام به را لگدهايش و مشت تمام توانستمى که جايى تا و گرفت

 شنيدن با سينا. بود نمانده باقى برايم توانى اام بدهم؛ را جوابش خواستممى. زدمی صدا را نامم و کردمى گريه بهار
 .کشيد فرياد وارديوانه و کرد بلندش گردن از و رفت سمتش به صدايش

 .کشمتمى توئه، تقصير هااين یهمه -
 جان حال در دستانش در بهار. کردم باز چشم رفت،مى هاپله سمت به که هايشقدم شنيدن با بود، گرفته جنون
 به و شدم بلند جايم از بدنم، در جان اندك با و زدم صدا را خدا. رفتمى هاپله سمت به خيالبى وا و بود دادن

 تمام با و گرفت گردن از مرا بهار همانند و آمد سمتم به و شد بيشتر عصبانيتش ديدنم با سينا. رفتم سمتشان
 .بوديم سپردن جان حال در ديگر،يك چشم در چشم هم، روىروبه دختر و مادر حال. فشرد را گلويم نيرويش

 دخترم دادن جان بايد چشمانم پيش در که بود چه در عدالت بودم؟ عاجز فهمش در من که بود چه در عدالت خدايا،
 بود فهميده چه دنيا از او ديد؟می را مادرش دادن جان بايد من کودك که بود چه در عدالت اصالً کردم؟مى نظاره را

 فهميد؟مى را ذابشع بايد گونهاين که
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 سرعت تمام با صدرى شنيدم، را صدرى فرياد که بود رسيده کبودى به رنگش هم بهار و آمدندنمى باال هايمنفس
 . رساند ما به را خود

 کنى؟مى کارچی دارى -
 زمين ىرو به و شديم رها سينا دستان از بهار و من همزمان. زد صورتش به مشتى آمد، خود به سينا تا و آمد جلو

 نفس زور به. بود برداشته را عمارت فريادشان و داد صداى و بودند درگيرشده يكديگر با صدرى و سينا. افتاديم
 نفس براى تالش حال در طورهمان. ديدم زمين روى بر هوشبی را او و چرخيدم بهار سمت به. کشيدممى

 بارهيك به سينا که بودند درگير يكديگر با هاپله کنار صدرى و سينا. کشاندم سمتش به زمين روى را خود کشيدن،
 کنار و کشيدم ـوش*آغـ به را بهار. شود پرت پايين سمت به هاپله از شد باعث و داد هل عقب به را صدرى
 :گفتم گوشش

 .بشه نزديكت ذارمنمى ديگه -
 آمد باال هاپله از بود گيج کهحالىدر صدرى. رفت اتاق سمت به و گرفت من از زور به را بهار و آمد سمتمان به سينا

 چون که کرد پرتاب هانرده سمت به و گرفت سرش پشت از را او قدرت تمام با و رفت طرفش به سينا، ديدن با و
 شدند، پرت پايين به بهار با و کرد برخورد هانرده به و کند کنترل را خود نتوانست بود، صدرى از کمتر نيرويش
 .شد هوشبی و افتاد زمين روى تحال همان در هم صدرى
 دانم،می حتى. کردم ـناه گـ دانممی. هستم مقصر دانممی خدايا،. کشيد بيرون افكارم جهنم از مرا اذان، صداى
 .ببخشى مرا ام،نبوده اليقى مادر کهاين براى خواهممى هم باز اما دادم؛ دخترم جان با را گناهم تاوان

 روى تيام ماشين سوئيچ ديدن با. رفتم پايين و برداشتم را مانتويم و شال تنها و بازگشتم قاتا به و شدم بلند جايم از
 .افتادم راه زهرا بهشت سمت به و برداشتم را آن جاکفشى،

. کرد زندگى ديگر کودکان همانند اش،زندگی اول سال دو تنها و گذشت ودعوا جنگ در دخترم، کوتاه زندگى تمام
 که ایزندگى نتوانستم. دهم شادى خود، کودك به بودم نتوانسته حتى من. عذاب در يا بود نگج در يا آن، از بعد

 .بهار زندگی نابودی ىاندازه به نه ولى بود؛ بزرگ من ـناه گـ خدايا،. دهم او به بود اليقش
 هايمنفس يا،خدا. کشيدممى نفس دنيا اين در من و بود رويش خاك خروارها بهارم. ايستادم قبرش سنگ باالى
 گرفته شدت باران نم نم. نشستم دخترم کنار زمين، روى. ندارم هم را کردن گريه قدرت ديگر. است شده سخت

. بودم داده دست از را امهستى تمام من. نبود مهم برايم دنيا اين در چيزهيچ ديگر. نداشت اهميتى برايم اما بود؛
 خشم برگرداند؟ آدميت به را داليا توانستمى چيز چه ديگر کند؟ گىزند اين پايبند مرا توانستمى چيز چه ديگر
 تمام توانممى که است عميق قدرآن امکينه. کنم خاکستر را دنيا تمام توانممى که است زياد قدرى به قلبم درون

 کنم؟ چه ست؟انصافیبی ست؟نامردی. شوند متوقف کردن زندگى از ها،آدم تمام خواهممى. کنم زهرآگين را دنيا
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 نفرت با را پرعشقم قلب. اندکرده جايگزين زهر با را کودکش شيرين طعم که مادرى. هستم عزادار مادرى من
 چه سينا، با ازدواج در من مگر خواهد؟مى چه زندگى از زن يك مگر. کردند نابود سياهى با را اميدهايم. اندپرکرده

 خواستم؟ چيز
 که ديدى چه من در خدايا،. «کندمى امتحان سخت هاىآزمايش با را قوى ىهاآدم خداوند» گفتمى مادرم

 اين و نكردم که کردممى چه بايد رفتم؟ بيراهه به و نديدم را آن من که بود کجا راه کردى؟ آزمايش مرا گونهاين
  اش؟نتيجه شد
 چيز هيچ دنيا اين در. ببندد نامرد دنياى اين به اميد باز و کند زندگى فرزندش مرگ از پس مادرى شودمى طورچه

 وجود تمام با خواهممى. بكشد مرا درد هم او خواهممی. است داشته نگه سرپا مرا ساسان از انتقام تنها نمانده، برايم
 .دارد طعمى چه ديگران زندگى با بازى بفهمد خواهممى! چه يعنى نابودى بداند

 ...اما کند؛مى بهارى را امزندگی ردمکمى فكر که نامى کشيدم، نامش روى را دستم
 من بدون ولى باشم؛ خدا دارامانت نتونستم باشم، مادر حقت در نتونستم دونممی. بود کوتاه عمرت عزيزم، بهارم، -

 گـ تاوان شدى که کردم اشتباه کجا دونمنمى هم هنوز. نتونستم نشد، اما بدم، نجاتت بتونم تا کردم رو تالشم تمام
 بكشم دراز کنارت االن دارم دوست که قدراون ام،خسته. زندگيم طوفان شد ساسان چرا نفهميدم هم هنوز. مهاـناه

 عذاب قدرچه که دونهمی مامان عزيزم،. نكنم فكر چيز هيچ به و بمونم کنارت جاهمين خواممی. نشم بلند ديگه و
 ببخشى؛ رو پدرت تونستى حتى که بودى معصوم و كپا قدراون تو رو، دردت پر روزهاى ديده و دونهمی. کشيدى

 کنار خدا با من. باشه داده تو به زندگى که باشم مادرى نتونستم چون نبخش رو من نبخش، رو من جونمامان اما
 با که افتاده گير گلوم تو غده يه. بكشم نفس و ببرم ياد از رو معصومت هاىچشم طورچه. کنم چه تو با ولى ميام؛

 تو بدون واقعاً من. کنه راحت منو بگى مهربونت خداى به شهمى بميرم، خواممى. بندهمى رو نفسم راه تو ياد
 .تنهاست تو بدون مامان آخه تونم،نمى
 تنها بودم، عزيزم صداى محتاج من. بود فايده بى اما زدم؛می حرف بهارم براى طورهمان من و بود شده تاريك هوا

 .گرفتممى آرام مهربانش صورت ديدن با
 آدم چى هر بر لعنت اى. زدندمى صدايم اما زند؛ برهم را خلوتم کسى نداشتم دوست. آمدمى زدن حرف و پا صداى
 هايشلب و قرمز هايشچشم. انداختم رويمروبه مرد به و گرفتم قبر سنگ از را نگاهم داد، تكان را امشانه. مزاحم
 .شنيدم را صدايش بود، کبود

 کنی؟مى کارچی خودت با دارى -
 .زدم لبخند بود، خيس من همانند هايشلباس و صورت تمام کردم، نگاهش

 .بهارم یخونه بودم اومده -
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 :گرفت شدت اشگريه
 .کنىمى نابود رو خودت دارى داليا -

 .شد ترعميق لبخندم
 .چى يعنى دفرزن مرگ بگو بهم بيا وقتاون شدى، داربچه که فهمىمى زمانى رو من حال -
 .گرفت آغوشم در
 .بود من عشق بهار نبود، خودم یبچه از ترکم من براى بهار فهمم،مى دونم،می خدا به -
 ترحم از قدرچه. ديدم را اخمو آروان و نازار کردم، بلند سر. داشتمبرمى قدم تيام همراه کرد، بلندم زمين روى از

 .نسوزد دلش و ببيند حالت اين در مرا شدمی مگر اما کرد؛می يزارب خود از مرا نازار نگاه. بودم بيزار کردن
 هردو و برد آروان ماشين به خود همراه مرا نازار. افتاد راه هاماشين سمت به حرفبى و گرفت را دستم و آمد کنارم
 نازار. خوردمى هم روى هايمدندان بخواهم کهآنبى و بود کرده رسوخ جانم در سرما. نشستيم عقب صندلی روى
 از قدرچه من و بوديم ساکت هرسه. بود کرده زياد آخر تا را ماشين بخاری آروان و گرفت ـوش*آغـ در مرا

 .بستم را هايمچشم و گذاشتم نازار پاى روى سر و کشيدم دراز صندلى روى. بودم ممنون سكوتشان
 خود ماشين از تيام. نشستم جايم در و شدم بلند رد،کمى نوازش را سرم نازار. کردم باز را هايمچشم ماشين، توقف با

 تنم به هايملباس و بود ريخته دورم موهايم تمام شدم، پياده. کرد باز برايم را در. آمد من سمت به و شد پياده
 :گفت تيام به رو نازار. بود چسبيده

 .خورهمى سرما هم طورىهمين هالباس اين با داخل، بره سريع تا کنيد باز سريع رو خونه در لطفا -
 نمى واقعاً! خشم ترحم، غم، بود، چيز چه نگاهش در فهميدمنمى. افتادم گير آروان نگاه در که چرخاندم را سرم

 شادى از را تو دنياى و کشيدمى خراشگوش هايىفرياد درونش غم که نگاهى. بود آشنا برايم نگاهش اما فهميدم؛
 .کردمى خالى
 و رنگ. آمد در جلوى مادر خانه، به شدن وارد محض به. راند جلو به مرا و داد قرار هايمکتف بين را دستش نازار
 :گفت و کرد سالم مادر به نازار. دادمی خرابش حال از نشان صورتش روى

 .کنه استراحت بهتره -
 .داد نشان را هاپله تيام

 .هاستپله روىروبه اتاقش باال، بريد هاپله از لطفاً -
 هاآن به حتى و بودم رفته خبربى شب تا صبح از من. رفتيم باال نازار همراه و گرفتم اشكش پر هاىچشم از هنگا
 .کردم حمام نازار کمك به و رفتيم اتاق به. بودم نداده هم خبر
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 به شروع نازار و پوشيدم را مادر توسط شده آماده هاىلباس. بود برگشته بدنم به رفته جان گرم، آب دوش گرفتن با
 :پرسيدم شدم، نگرانش بودم، نديده را پدر. کرد موهايم کردن شانه

 کجاست؟ بابام -
 :گفت و بست کش انتهايش در بافت، را امکرده شانه موهاى

 .نباش نگران خوابيده، خورده بخشآرام قرص -
 آن با مادرم و بخشآرام خوردن هب مجبور امروزه يك نبود از پدرم شدم،مى هاآن دادن عذاب مانع بايد گونهچه من

 .نداشتم را ماندن زنده ارزش واقعاً. گشتمى من دنبال دردربه که هم تيام رو، و رنگ
 :گفت و انداخت رويم را پتو نازار. کشيدم دراز تخت روى

 بزنى؟ حرف دارى دوست -
 برايم خوارى جز چيزى چون. داشتمن گفتن براى حرفى من اما گشتند؛مى کارم دليل دنبال به حتماً. نداشتم دوست
 .نداشت

 .کردم نگاه شده بسته در به و آمدم بيرون پتو زير از در صداى شنيدن با بعد، ىدقيقه يك و بردم پتو زير را سرم
 بلند جايم از رفتن دستشويى براى تنها که بودم ضعيف و حالبى قدرآن بودم، خانه در که روزى سه مدت تمام
 :گفت و نشست کنارم آمد، اتاقم هب مادر. شدممى
 .بشى سرحال بذار بگير دوش يه پاشو. کردم دعوتش خانواده با من که بياد خواستمى عيادتت براى نازار امشب -

 .زدم لبخند
 .شىمى کار به دست زود دونستممی -
 خواستگارى مراسم. مينه باهاشه، تيام دل وقتى بدم دست از نازارو خوامنمى فقط کنم، خاصى کار نيست قرار -

 .بهار و سينا سال بعد باشه
 :گفتم حالش تغيير براى اما لرزاند؛ را دلم صدايش بغض

 .کنند موافقت اشخانواده من وجود با نكنم فكر اما خوبيه؛ دختر نازار درسته -
 .رفت فرو درهم ابروهايش

 دارن؟ کارچی تو به چى؟ يعنى وا، -
 :زدم پوزخند

 .داشت خواهد جالبى ىآينده نه و جالبى ىگذشته نه که خواهرى نرفته، که يادتون م،تيام خواهر من -
 .شد بلند تخت روى از
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 و فكر خودت براى قدران پس. انتظارمونه در چى دونهنمى خدا جز کسى هم آينده .نبودى مقصر گذشته تو تو، -
 .نكن درست الكى خيال

 توجه جلب براى مادر دانستممی. رفتم حمام به و برداشتم در پشت از را امحوله. شدم بلند جايم از مادر رفتن با
 کارها در و رفتم کمكش به امحالىبى وجود با حمام از بعد همين براى. بگذارد تمام سنگ خواهدمى نازار یخانواده
 امشده پشيمان» گفتمى و گذاشتمى مادر سرسربه مدام تيام. شد جمع مانجمع تيام آمدن با. شدم حالش کمك
 .«پسر خونهنمى هاتچشم حرف با زبونت حرف» گفتمى و خنديدمى جوابش در هم مادر ،«ندارم ازدواج وقصد

 يك همراه به بود شده مرواريددوزى هايشآستين و يقه دور تنها که اىساده مشكی پيراهن و بازگشتم اتاق به
 به را بود رويش به سفيد گل که کشى آخر در و بافتم طرف يك زا و شانه را وموهايم پوشيدم رنگ مشكى ساپورت
 حالبى صورتم. نداشتم سياه مداد با تفاوتی شكبى نبودند سفيد مرواريدهای و کش روى گُلِ آن اگر. بستم موهايم

 از رنگم ىمشك اسپرت هاىصندل پوشيدن با و زدم هايملب به لبى برق تنها و نداشت اهميتى برايم هم باز اما بود؛
 .زدم بيرون اتاق
 :گفت و زد لبخند ديدنم با. بود پوشيدن لباس درحال رفتم، تيام اتاق به هامهمان آمدن از قبل

 .شدى ملوس چه عروسك -
 :گفتم و کردم تشكر

 .نيام بشه، منفى نظرشون مادرش و پدر ممكنه من ديدن با کنىمى فكر اگر -
 .سپرد يمهاچشم به را دلخورش نگاه و کرد اخم

 عقب من کنن ناراحتت يا نخوان رو تو اگر خواهرمى، تو سوماً نكردى، کارى تو دوماً نيفتاده، اتفافى هنوز که اوالً -
 .ميان شما از عيادت براى بلكه نميان، من براى اصالً خدا هاىبنده اون ها،اين یهمه از ترمهم. کشممى
 لبخند آمد،مى نظر به زيبا و جذاب رنگ کرم شلوار و رنگ اىقهوه یانهمرد پيراهن آن در کردم، نگاه سرتاپايش به

 :کردم آرزو برايش قلب صميم از و زدم
 .باشه انتظارت در خوبى روزهاى اميدوارم -

 .بوسيد را صورتم و گرفت قرار مقابلم
 .باشيم داشته انتظار در خوبى هاىروز اميدوارم گفتىمى بايد -

 پايين طرف به. دادمی آمدنشان از خبر خانه، زنگ صداى. آمدم بيرون اتاق از و زدم تاهکو لبخندى رفتم، عقب
 .بودند پرسىاحوال و سالم حال در و بودند رفته در جلوى آمدگويىخوش براى پدر همراه به مادر. رفتم

 .ايستادم پدر ويلچر کنار و شدم ملحق هاآن به
 :گفت لبانش روى لبخند با همراه و ايستاد مقابلم جاافتاده زنى
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 درسته؟ باشيد، خانوم داليا بايد شما -
 :گفتم و دادم جواب کوتاه تبسمى با را لبخندش احترام، سر از
 .ديدنتون از خوشحالم درسته، بله سالم، -

 و گرفت قرار مقابلم بود زن از ترافتاده جا که مردى سرش پشت. کردم تعارف پذيرايى سمت به و کرديم روبوسى
 :فتگ
 .آروان و نازار پدر هستم بختيارى آريا -

 :گفتم بودم زده نقش برلبانم که مصنوعى لبخندى با و فشردم دست در را دستش
 .بفرماييد خوشبختم -

 :گفت اشهميشگى هاىخنده با و کرد سالم سرحال هميشه مثل و آمد آغوشم به پدرش از بعد نازار
 .دارى هرا تو توپ خوردگی سرما يه دونستممی -

 :شد ترطبيعى کمى لبخندم
 .هستى شيرين هم طورىهمين نريز، مزه قدران برو -

 :گفت مادر به خنده با و رفت عقب
 بداخالقه من با قدرچه خدا رو تو بينيدمى -

 :گفت سرش پشت از آروان که دهم جواب خواستم
 .زنىنمى حرفو اين کنهمى رفتار طورچه بقيه با بدونى اگر -

 .چرخاند را نگاهش هاآن روى به بعد و انداخت صورتم به نگاهى رماد
 .زشته در جلوى بفرمائيد، -

 .ببينم آغوشش، در سالهيك تقريبا اىدختربچه همراه به را آروان توانستم من و رفت داخل نازار
 :گفت و بوسيد گرفت، ـل*بغـ را کودك. رفت آروان سمت به و آمد بيرون پدر صندلی پشت از مادر

 شماست؟ دختر کنه، حفظش خدا نازه، قدرچه واى -
 .کرد جاجابه اششانه روى را کودك ساك آروان

 بله -
 !ناز دخترگل اين چيه اسمش -
 آفشيد -

 :پرسيد و بوسيد را رويش دوباره مادر
 نياوردن؟ تشريف خانومتون -
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 :گفت بود درونش عصبانيت رنگ که لحنى با و شد محو لبانش رو از لبخند
 .نيستن مادرشون -

 سرش باالى زور به کش يك با که بور موهايى کردم، نگاه آفشيد زيباى صورت به اختياربى و رفت باال ابروهايم
 بود، زيبايش هاىچشم همه از ترمهم. زيبا و قلمى بينى همراه به کوچك و سرخ هايىلب بود، شده بسته
 دندان دو آن وبا کرد نگاهم. بود کرده زيبا را آن واقعاً که زرد رنگ از هايىرگه با روشن سبز رنگ به هايىچشم

 .خنديد برايم پايينش
 مادر. ايستادم سرجايم طورهمان و کردم بغلش ناچار به. گذاشت آغوشم در را وآفشيد گفت بفرمائيد آروان روبه مادر

 آورد در حرکت به را پدر ويلچر چرخ مادر و شتگذ مقابلم از آروان. زد بفرما ديگر بارى و چرخيد آروان روبه دوباره
 .رفت پذيرايى به و
 در هايشدست با چنانآن. بود مزهبا و شيرين قدرچه. کردممى نگاه صورتش به و بودم ايستاده طورهمان آفشيد با

 معطل حد از بيش شدم متوجه مادر صداى شنيدن با. دهد مى انجام را دنيا کار ترينمهم انگار که بود بازى حال
 گره آروان ناراحت و نگران نگاه در نگاهم ورودم، محض به. رفتم پذيرايى به و دادم قرار پشتش را دستم. امکرده
 ناراحت آغوشم در دخترش بودن از بفهمد، توانستمى ديدنش با هرکسى. شدم ناراحت حال آن در ديدنش از. خورد
 آرام صدايى با. گذاشتم پايش روى را آفشيد و شدم خم مقابلش تم،رف جلو. شد آلوداخم کمى و جدى صورتم .است

 :گفتم شنيدمى او تنها که
 .رسهنمى گزندى هيچ دخترت به من از باشى، نگران نيست الزم -

 .برگشتم اتاقم به و کردم عذرخواهى جمع از دهد جواب خواست تا و ايستادم راست
 تمزندگی در فهميدندمى بقيه اگر. رفتم بالكن سمت به و کردم پرت اتاق گوشه به پايم از را هايمصندل عصبانيت با

 يا هاجوان نابودی به حاضر خود منافع براى فهميدندمى اگر. کردندمى برخوردى چه من با واقعاً گذشته چه
 بر حاال هاآن با هم من باالخره اما نبوده؛ عالقه روى از و نكردم مستقيم هرچند. کردندمى چه امشده هاخانواده
 که موادهايى آن فروختن از آمده دست به هاىپول با خواستممى و کردم همكارى ديگر چيز هر يا اجبار نياز، اساس
 هم من اصل در پس. بسازم زندگى است، کرده نابود حتى و درگير را هايشانخانواده و بچه حتى و مرد و زن هزاران
 چه آنان ميان در و رفتم پايين چرا اصالً. نشستم صندلى روى. نداشتم هاآن امثال و ساسان يا سينا با فرقى

 و آمد بالكن به زد، صدايم اتاق داخل از تيام. ندارم جا جايى هيچ ديگر که امشده ناجورى یوصله من خواستم،مى
 :پرسيد ديدنم با
 افتاده؟ اتفاقى -

 :گفتم بگيرم ازکوچه نگاه کهآنبى
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 بيرون روب ندارم، حوصله -
 .ايستاد رويمروبه

 زده؟ حرف کسى -
 کردم نگاهش

 .باشم خودم حال تو بذاريد منم برس، مهموناتون به پايين برو -
 .نشست زانويش روی

 .اومدن تو از عيادت براى اونا اما -
 :زدم پوزخند

 .کنهمى استراحت داره مريض بگو برو باشه، -
 .ايستاد

 .بشن ناراحت ممكنه نيايى، پايين زشته ولى باشه، -
 .بشكنم هم را برادر يك همين دل نگذار بده، صبر خدايا

 .تونمنمى واقعاً االن ميام، شام موقع -
 دانستمی چه او. امکشته را امبچه او ديد از که بودم کسى من باالخره داشت، حق آروان شايد. رفت بيرون حرفبى

 مرا وضع واقعاً او. کند لعنتم خدا گفت،مى و کردمی نگاهم فرتن با روز آن نبود خودبی. چيست اشواقعی دليل
 .هستم خداوند ىشدهلعنت راستى به که ديدنمى
 ديگر تا باشم خانه فكر به ترسريع هرچه بايد. رفتم پايين به بود کندنى جان هر با من و زد صدايم تيام شام موقع
 تفاوت اين با. باشم عادى کردم سعى بودند، نشسته پذيرايى داخل شام ميز دور همه. نشوم مسائل جور اين درگير

 ونقصعيببى مادر لطف به غذا ميز. نشستم تيام کنار در و نينداختم آروان به نه و آفشيد به نه نگاهىنيم حتى که
 :پرسيد بود نكرده معرفى برايم را خود هم هنوز که آروان مادر. بود شده چيده

 بهترى؟ جان داليا -
 .کردم شنگاه

 .مرسى ممنون، -
 :گفت همه روبه جو، کردن عوض براى مادر. بود رسمى و خشك لحنم

 .شد سرد خدا، رو تو بفرمائيد -
 تنها من و زدندمی حرف آنها. کردم سرگرم را خود بود، گذاشته ظرفم در تيام که مرغى تكه با و انداختم زير را سرم

 به آروان تيام، کنار و بودند نشسته نازار خود و پدر و مادر رويم،روبه. بودم دوخته بشقابم داخل مرغ به را نگاهم
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 صدايى با تيام. کرد خواهم رفتارى چه دانستمنمى الّا و نبود؛ ديدم در که شكر روا خدا. بود نشسته دخترش همراه
 :گفت آهسته

 .کنىمى بازى غذات با دارى زشته -
 به لبخندى. کردممى را کار اين هاآن با نبايد. بود وناراحت غمگين دم،خور گره نازار نگاه در که کردم بلند سر

 ساده. کردم اشاره غذايش به و زدم چشمكى کردم، نگاه نازار به دوباره. کردم خوردن غذا به شروع و زدم رويش
 :گفت خنده با و بازگشت اشهميشگى انرژى که نكشيد طولى و خنديد

 .داريد آفشيد طعم با پنير صبح خنديد، و آورد باال تيام آقا روى طورىچه ما خانوم يدآفش اين ببينى نبودى داليا -
 :گفتم باشم متوجه کهآنبی. شدمى شروع دردشدل بعد و آوردمى باال پنيرى هم او افتادم، بهارم ياد
 .بخوره داغ نبات يا شربت بايد داره، درد دل -

 :رفت باال ابروهايش نازار
 .پيچيدمى خودش به و کردمی گريه قدران عمه عزيز بود ينا براى پس -

 :نازار مادر
 .نشده بلند دوباره خواب از تا بيار رو شربتش ساکش تو از برو -

 من انگار نه انگار بود، شده مرگم چه دانمنمى نبود خودم دست. ديدم آروان ىشانه روى را وآفشيد کردم خم سر
 ايستادم کنارش رفتم، سمتش به و شدم بلند. بودم کرده زندانى باال را خود ساعت دو اشاحترامیبى براى که بودم

 :گفتم و
 من به بدينش ترسيننمى اگر -

 :گفت و داد آغوشم به را وآفشيد ايستاد
 همين بودم نگران فقط من -

 :وگفتم زدم پوزخندى
 .کننمى پيدا رو دل حرف گفتن راه خودشون هاچشم زد، حرف نيست الزم گاهى -

 سر از هم آروان.آمد کنارم شربت همراه نازار. شد بلند اشگريه صداى نشستم تا و رفتم هامبل سمت به و چرخيدم
 مبل روى. خورد را شربت گريه همراه. ريختم دهانش در شربت قاشق با و خواباندمش دست روى. آمد پيشمان ميز

 .آمد جلو آروان. گرفت شدت اشگريه که خواباندمش
 .شد هالك من به بدش -

 .زدم کنار را دستش و کردم بلند را دستم
 .کنه خالى رو دلش باد تا کنيم کمكش بايد خوره،مى پيچ دلش باش، داشته صبر لحظه چند -
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 .شد قطع اشگريه صداى کردم، جمع شكمش داخل به و گرفتم را پايش ساق
 :گفت خوشحالى با نازار

 .شد آروم خوب چه واى، -
 یخنده باعث و کردمى خارج خودش از بادى شكم، در پايش کردن جمع بار هر با کمکم که کردم تكرار رىبا چند
 .بود شده من واقعى لبخند حتى بقيه،
 در را شكمش روى و کردم دراز را پاهايش شده، خالى شكمش بادهاى شر از دلش تمام شدم مطمئن کهاين از بعد

 صورت در غرق. بود کرده آوردن در صدا به شروع و بود گرفته آرام کامالً .دادم ماساژ ساعت هاىعقربه جهت
 :گفتممى وجود تمام با اختياربى صدايش، درآوردن هربار با و بودم شده زيبايش

 .شيرينكی جونم، اى -
 تمام با و بوسيدم را صورتش و کردم بلندش مبل روى از رفته، بين از دردشدل شدم مطمئن که دقيقه ازده بعد

 ترحم با نازار. کردندمى نگاهم هردو. ديدم نازار کنار رويم،روبه مبل روى را آروان که چرخاندم سر. بوئيدمش وجود
 نگرفته را آفشيد اگر و رفتم آروان طرف به سرعت با بست، را گلويم راه لعنتى بغض آن دوباره. تعجب با آروان و

 .دويدم هاپله سمت به. بودم کرده رها را آن بود،
 .نشستم در پشت همان و کردم قفلش. بستم را در اتاق به رسيدن با

 خاك خروارها زير االن و بود رفته من دختر. من نه بود آروان دختر او! بهار نه بود آفشيد او کردم؟مى کارچه داشتم
 :گفتم زد،مى دايمص در پشت که نازارى جواب در و شدم مچاله خود در و کشيدم دراز زمين روى. بود خوابيده

 .پايين برو بذار، تنهام -
 .رفتم خواب به و بستم را هايمچشم آرام طورهمان رفتنش، با

 دوباره و رساندم تخت روى به را خود. شدنمى صاف کمرم درد، شدت از و بودم گرفته درد بدن شدنم، بيدار هنگام
 روى از. نبودم خود حال در اصالً که کنم چه اما بود؛ زشت و بچگانه کارم دانممی. افتادم ديشب ياد به. کشيدم دراز

 .رفتم حمام به و شدم بلند تخت روى از زور به بود، نمانده ظهر به چيزى کردم؛ نگاه را ساعت گوشى
 را امگوشى موهايم، بافتن از بعد. کردم زدنشانه به شروع را موهايم و نشستم تخت روى به هايم،لباس پوشيدن با

 کردم باز را پيامك. نشناختم را شماره. داشتم ناموفق تماس يك و پيامك يك. کردم نگاه ساعت دوباربه و مبرداشت
 در که کردم راضيش جوارايى يه و زدم حرف داداشم زن با من برنداشتيد؛ گرفتم تماس سالم،»: خواندم را متن و

 .«بده رضايت ديه گرفتن مقابل
 هايملباس سريع. بودم بـرده ياد از را کمرم درد شكرت، خدايا. بودم شده خوشحال واقعاً. نشست لبانم روى بر لبخند

 .آمدم بيرون اتاق از گوشى و کيف برداشتن با و کردم عوض مشكى شلوار مانتو همان با را
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 مادر سمت به راستيك و رفتم آشپزخانه به. بود اخبار تماشاى حال در تلويزيون، مقابل پدر و بود آشپزخانه در مادر
 .بوسيدم را اشگونه و رفتم

 :گفتم گوشش کنار.بود ناراحت و دلخور نگاهش
 بقيه فهممنمى که گيرهمى آتيش جورى دلم اوقات گاهى! کنم؟ کارچی ولى نبوده، درست ديشبم رفتار دونممی -
 .خواممى معذرت همين براى سوزونم،مى خودم آتيش تو هم رو

 .دبوسي را صورتم و آمد جلو
 ديشبم. مادر بود تو پيش ذکرمون و فكر تمام ولى زنيم؛نمى حرف درسته. هستيم خودت نگران بيشتر ما -

 .«دنبالش برم من بذاريد» گفتمی مدام. بود نگرانت بانوخانوم
 :گفتم و بوسيدم را صورتش ديگر بارى. بودم انداخته راه آبروريزى حسابى ديشب پس

 .بدن راه شونخونه به خواستگارى براى رو ما دلخورى با ذارمنمی. يارمدرم دلشون از نباش، نگران -
 :خنديد

 .خوامنمى ديگه گفت،مى که پسر اين. بشنوه زبونت از خدا -
 .رفتم در سمت به و کشيدم عقب. کردم تبديل جهنمى چه به را ديشب ام،فكرىبى با من که واى

 .کنممى درستش نباش، نگران -
 .بخور چيزى يه بيا -
 .دادم را جوابش راه ودر رفتم پدر سمت به
 .دارم کار برم بايد مرسى، -

 .بوسيدم محكم را پدر ىگونه
 .مهربونم هميشه باباى به سالم -

 :خنديد
 .قلبمخوش دختر به سالم -

 .نبود ناراحتى روز امروز اما است؛ شده پر سياهى از قلبم دانستمی چه قلب؟خوش
 حتماً و کاردارم من چون باشه، شما یعهده به بختيارى یخانواده دعوت البته من، مونمه همه شام امشب، -

 .بيارم در دلشون از خواممى
 :پدر
 .نيست بقيه ناراحتی به راضى دلت دونستممی -
 :گفتم هايمکفش پوشيدن از بعد و رفتم در سمت به
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 .شما پاى هم رستوران زحمت باباجون راستى، -
 .گذاشت چشمانش روى هب را هايشدست

 .چشم روى به -
 .داد جواب تاخير کمى با. گرفتم را نازار یشماره. آمدم بيرون در از و کردم خداحافظى

 .کوچولو خانوم به، به -
 .خنديدم

 شدى؟ انداز تيكه -
 :گفت دلخورى با
 .برادرت نديد بوديم اومده انگار خدا به واهلل شما، عيادت بوديم اومده ديشب ناسالمتى آخه -
 بودى؟ نيومده دونىمی کجا از -
 چى؟ يعنى -

 :خنديدم دوباره
 .دنمی رضايت مقتول ىخانواده. دارم برات خوب خبر يه کن، ولش -

 :گفت متعجب
 شه؟مى مگه -
 .بده انجام رو قانونيش مراحل کن لطف حاال. شهمى بله، -
 .دممی انجام رو آزاديش هاىکار من د،ش گذاشته که مدار قرار. بزنيم حرف باهاشون اول بذار -

 :رسيدم سرکوچه
 .بزنم حرف باهاشون تا رممی پس باشه -
 بيام؟ منم خوایمى -

 :گرفتم تاکسى
 .خوادنمى نه، -
 .بزنيم حرف تا دفتر بيا بعدش پس باشه، -
 .شدم راهى مرد آن یمغازه سمت به و کردم قطع را تماس باشه، گفتن با

 شرط با و آمد کوتاه باالخره زن جگرسوز، آه و گريه هزار با. رفتيم مقتول زن ديدار به دو هر بعد و دمر ديدار به اول
 قرار بعد، روز چند براى و شد رضايت به راضى محل، آن از مريم رفتن ازآن، ترمهم و دوبرابر هم آن ديه، گرفتن

 .کند امضا را نامهرضايت ديه، گرفتن قبال در تا گذاشتيم
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 او به خود را مادرش آمدن خبر بايد. خريدم بزرگ خرسی عروسك يك مينا براى راه سر و رفتم نازار فترد به
 .دادممی
 .دادم جای آسانسور در را رنگ قرمز خرس سختى با و شدم آسانسور وارد
 را مرد كي صورت و آوردم پايين را عروسك. شد باز در ثانيه چند از بعد و فشردم هم پشت دوبار را زنگ کليد
 گذاشته نمايش به را هايشدندان کل که لبخندى با و کرد باز انتها تا را در. بود آشنا برايم اشچهره قدرچه. ديدم
 :گفت بود،

 .کنممى خواهش بفرمائيد -
 .بود نشسته ميزش پشت منشى معمول طبق. رفتم جلو و کردم سالم
 .گرفتم را نازار سراغ و کردم سالم

 :گفت تعجب با و انداخت صورتم به بعد و خرس به نگاهى
 .رسنمی ديگه ساعت نيم تا زياد احتمال به -
 :گفتم و رفتم اتاق سمت به
 .مونممى منتظر اتاقش تو -
 منتظر بفرمائيد، گفتن با. خورد در به ضربه چند. نشستم کنارش خود و دادم قرار مبل روى را خرس. بستم را در

 .شد باز در و شدم
 که آخم صداى. کرد برخورد ميز به زانويم که شدم بلند جايم از بارهيك به. آمد اتاق داخل آفشيد همراه به آروان

 :پرسيد و آمد کنارم سريع و بست را در شد، بلند
 شد؟ چى -

 :ايستادم مقابلش و کردم صاف را کمرم
 .هيچى -

 :گفت و رساند هايمچشم به زانويم از را نگاهش
 .دارم مهم خيلى ىجلسه يه من دارى؟ نگه رو آفشيد زار،نا اومدن تا شهمى -
 .حتما باشه، -

 :گفتم و گرفتم آغوشش از را آفشيد و رفتم جلو
 کجاست؟ وسايل فقط -

 .بوسيد را دخترش آروان،
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 دباي وگرنه رسوند، رو تو خدا که االنم. بيارمش شدم مجبور. داشت کار هم نازار. نبود خونه مامان امروز ببخشيد، -
 .شدممى حاضر جلسه تو آفشيد با

 :گفتم و بوسيدم را آفشيد
 کجاست؟ ساکش نگفتى فقط. مراقبشم نباش؛ نگران -
 .بگيره برات سعيد بگو داشت کم هم چيزى اگر. بياره برات منشى گممی االن -

 :پرسيدم متعجب
 سعيد؟ -
 نديديش؟ مگه آره -
 .باشه بود؟ در جلوى که آقايى همون آهان، -

 .چرخاند صورتم در را هشنگا
 .زنيممی حرف بعداً. کن ولش باشه؛ -

 :گفتم همين براى. است نگران دانستممی
 .بودم مادر روزى يه منم نباش، نگران -

 : گفت تشر با و کرد اخم
 .نكن ترجمه رو ديگران ىنگفته هاىحرف و نگاه خودت، براى قدران -
 .رفت بيرون در از و

 را او بيرونم هاىلباس تا درآوردم را شالم و مانتو. گذاشتم تخت روى را او و رفتم نازار دوم قاتا به آفشيد همراه
 شال و مانتو. رفتم اتاق داخل کمد سمت به. نبود هم باز اما نبود؛ پوشيده. داشتم تن به گرد يقه تاپى. نكند مريض

 تاپ روى و برداشتم آبى رنگ به مردانه اهنپير يك. بود آويزان کمد داخل کشيده اتو ىمردانه پيراهن چند با
 تنم تاپ آن از بهتر نبود، اىچاره اما بودم؛ شده گم آن در که بود بزرگ برايم حدى به لباس. پوشيدم رنگم مشكى

 طورهمان و درآوردم بسته حالت از را موهايم و گذاشتم باز طورهمان را هايشدکمه و زدم تا را هايشآستين. بود
 .کردم رهايش شده بافته
 و شيرين قدرى به. کردم دادنش بازى به شروع و بوسيدمش. بود پرانرژى و سرحال. نشستم مقابلش تخت روى
 با و زدمی برهم را هايشدست. خواندممى شعر برايش. بود کرده جدا بهار نبود حتى چيز، همه از مرا که بود بامزه

 :گفتم کشيدم اشچانه به را انگشتم و خنديدم بلند. بود آمده اشچانه روى به دهانش آب. کردمى پوف لبانش
 .کوچولو فرشته بشم، دهنت آب اين قربون الهى -



 

 

94 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 از و گذاشتم شكمم روى را او و کشيدم دراز تخت روى. رفت ضعف برايش دلم دندانش، دو ديدن با من و خنديد
 .رفتم اشصدقه قربان و خنديدم همراهش .شد بلند اشخنده صداى. کردم دادنش قلقك به شروع پهلوهايش

 بلند تخت روى از. کرد چشمانش روى به هايشدست کشيدن به شروع و بود گرفته خوابش شد، خسته بعد مدتى
 را ساکش. ديدم مبل روى را آفشيد ساك که بروم آروان سراغ به خواستم. بود نيامده هنوز نازار. رفتم بيرون و شدم

 بر آرام. دادم شير او به و گرفتمش ـوش*آغـ در. کردم آماده را خشكش شير پوشك، تعويض زا بعد و بردم اتاق به
 .آمدم پايين تخت روى از و گذاشتم هايشکناره را تخت روى بالش دو. بوسيدم را صورتش و گذاشتمش تخت روى

 خندان صورت. کردم بلند سر و کشيدم عقب کمى. کردم برخورد کسى به محكم که بروم بيرون اتاق از تا برگشتم
 :گفتم و بردم باال را ابرويم يك ديدم، را آروان

 نه؟ برى، جايى هر اجازهبى دارى عادت تو -
 .برد باال را ابروهايش

 اجازه؟بى -
 .بود مشكلى يه دونممی چه يا باشم نداشته مناسبى پوشش بود ممكن. اجازهبى بله، -

 :گفت شوخى با و کرد بود تنم در که پيراهنش به نگاهى
 .کردى حل رو مشكلت که تو ولى -

 .رساندم بهم را پيراهن هاىلبه
 . باشه پيكر و در بى جا اين زدممی حدس چون. درسته بله، -

 :گفت و انداخت آفشيد به را نگاهش و کرد عوض را بحث
 کرد؟ اذيت -

 :پرسيدم گيج
 کى؟ -

 .کرد نگاهم
 .ديگه آفشيد -
 باشه؟ داشته تونهمى ذيتىا چه آفشيد نه آهان، -

 :خنديد
 .خوابهنمى نخوابونه رو من تا هاشب که شيطونه قدران اذيته، خداى آفشيد -

 :گفتم و زدم لبخند و کردم نگاهش خواب در و چرخيدم
 .ميايى کنار باهاشون راحت کنى، پيدا. دارن قلق هابچه -
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 گذشتى؟ خودت یبچه از چرا ميدى، اهميت هابچه به قدران که تو -
 .کردم نگاهش اخم با و چرخاندم را سرم

 کنى؟ خراب رو من خوب حال دارى عادت چرا تو -
 .کرد اخم هم او
 .بدونم زندگيت از دارم دوست من -

 عقب را خود محكم. گرفت را وجودم تمام خشم نرسيد ثانيه به. گرفت را بازويم که بگذرم کنارش از تا چرخيدم
 :گفتم کردم نگاهش نفرت با و کردم زادآ را بازويم و کشيدم

 .نزن دست من به ديگه -
 : گفت کنايه با و زد پوزخند

 کردى؟می فرار داشتى که نيومد خوشت چيه؟ -
 شدم خيره هايش چشم در و کردم سربلند. ايستادم مقابلش و برداشتم سويش به قدم يك

 .خودت زندگی به برس. شده تموم زندگيم و من با رتکا وقته خيلى جان بابا شه؟نمى حاليت حساب حرف تو چرا -
 :گفت غضب با و گرفت را امطعنه

 ...تو اما نداره، رسيدگى براى چيزى. بستم وقته خيلى رو خودم زندگی ىپرونده من -
 :رفتم حرفش ميان

 در. نبود بدم راتب شكر رو خدا که کردى قبول رو پرونده يه که بودى وکيل يه. ندارم ربطى هيچ تو به من اما -
 خوای؟مى چى ديگه گرفتى؛ رو پولت کمال و تمام که قبالشم
 نگه را صورتش خورد،مى صورتم به هايشنفس حرم که کوتاه اىفاصله در کرد، خم صورتم روى به را سرش
 :گفت و داشت

 دارى؟ مهربونى قلب قدران وقتى مرموزى، قدران چرا بدونم خواممى -
. انداختمى خورشيد ياد مرا قدرچه. شدم هايشچشم زيباى رنگ طاليى هاىخط ىمتوجه وتاه،ک ىفاصله آن از

 .کرد فوت صورتم روى و کرد جمع را هايشلب
 کجايى؟ -
 :گفتم عصبانيت با رفتم، عقب و انداختم هم در را هايماخم خودآمدم، به
 کنى؟مى غلطى چه دارى -

 .پوزخندزد
 .گردممى هامسوال جواب دنبال دارم -
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 .بدونى رو حدت بهتره. نيست من صورت تو تو، هاىسوال جواب -
 :گفت و ايستاد پوزيشن همان با و آمد جلو دوباره

 .نرسم بهش و بخوام چيزى حال به تا نشده من -
 :زدم حرص پر لبخندى

 برات تونهنمى رسيدنى هر بگم، بايد. نداشت خوشى پايان برات که رسيدى زنتم مثل چيزهايى يه به درسته، -
 .باشه خوب
 .شد نفرت از پر هايشچشم

 .جااين به رسيده کارت همينه براى درازه؛ زبونت زيادى تو -
 .کنى نزديك من به رو خودت تا گردىمى بهانه دنبال مدام که طلبىفرصت آدم يه هم تو -
 :خنديد حرص با
 .مياد بدت تو که هم قدرچه -

 :گفت و رفت عقب که آيد،مى خوشم او از قدرچه بفهمانم او به بهتر تا کردم بلند را دستم
 .نيستى سوزىدهن آش هم قدرهااون. ندارم کارت به کارى باشى، آروم بهتره -

 .کردم نگاه را سرتاپايش
 .باشه داشته صاحب طرفت شايد نزنى؛ دست کسى به اجازهبى بگيرى ياد بهتره -
 .خنديد حرص با
 نه؟ صدريه، ونما البد صاحب؟ -
 کنه؟مى فرقى چه اصالً تو براى ديگه، نفر يه يا صدرى -

 .کشيد عميقى نفس و کشيد موهايش به را دستش
 .گذرهمى شوهرت فوت از ماه چهار فقط که صورتى در باشى پست تونىمی قدرچه تو آخه -

 :خنديدم
 .دهمی ديد خطاى بعديه چند عكس مثل من، یزندگ گفتم، هم ديگه بار يه. نيست بينىمى که طورىاون هميشه -
 :گفتم برگردم کهآنبى و رفتم در سمت به و گذشتم کنارش از
 سنگ تيكه يه شدم. نكرد رحم اونم به خدا که داشتم عزيز يه دنيا تو من بقيه، زندگی قضاوت براى نشين قدراين -

 نجات غريق بشى نكن سعى قدراين پس. فيانشاطرا هاىکنايه و نگاه از نه فهمه؛می چيزى زندگى از نه که
 .نداره وجود اصالً که ایزندگى
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 از و رفت در سمت به راست يك و آمد بيرون بعد دقيقه چند. نشستم نازار منتظر مبل روى و آمدم بيرون اتاق از
 .شد خارج اتاق

. کردممى نگاه صورتش به بود، ابخو که ساعتى يك طول در. کشيدم دراز آفشيد کنار و برگشتم اتاق به رفتنش، با
 روى از و گرفتمش ـوش*آغـ به. نشست جايش سر و شد بلند جايش از. زد لبخند هايش،چشم شدن باز محض به

 و گرفت ناديده مرا آفشيد ديدن با. آمد اتاق داخل به نازار و شد باز در که برگشتم نازار کار اتاق به. آمدم پايين تخت
 .کرد آفشيد رفتن صدقه قربان به شروع
 :گفتم و سپردم آغوشش به را آفشيد

 آره؟ ديگه، دوساعت شد ساعت نيم -
 .آورد در را اشناله صداى و بوسيد محكم را آفشيد صورت

 کرديم جداشون تا ديگه. شد دعواشون شوهرش با دادگاه تو اىدفعهيك بشه، جدا خوادمى امروزيم موکل اين بابا -
 .کشيد طول اومدم، و
 کشيدم بيرون بغلش از را آفشيد رفتم جلو. کرد پر را اتاق اشگريه صداى که بوسيد محكم را آفشيد ىگونه وبارهد
 :گفتم تشر با و
 درآوردى؟ رو بچه یگريه چته -
 .بخورم رو سبز گوجه اين ذارىنمی آروان مثل که هم تو -

 پنجره سمت به اشگريه بردن بين از براى. بود تهانداخ هقهق به را او گلويش ميان بغضِ اما شد؛ قطع اشگريه
 .کردم برايش خواندن شعر به شروع و دادم نشانش را بيرون و رفتم
 قشنگ هاىپرنده

 رنگارنگ هاىبال با
 هرجا به زننمى پر

 هاآسمون به رنمی
 :پرسيد ناراحتى با و آمد جلو .شد اتاق داخل به آروان و شد باز اىدفعه يك در
 کنه؟مى گريه آفشيد چرا -

 با نازار. ايستادم پنجره به رو باز و چرخيدم. کرد زدن پا و دست به شروع برايش و خنديد پدرش، ديدن با آفشيد
 :گفت و خنديد بلند صداى

 .برداشت رو اتاق کل صداش. زديم سبز گوجه اين از گاز يك بابا، هيچى -
 .آورد جلو را هايشدست و ايستاد کنارم
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 .شدى خسته من هب بدش -
 .چرخيدم پنجره روى به باز و فرستادم آغوشش به را آفشيد کنم، نگاهش کهآنبى
 .کرد نگاه صورتم رخنيم به و کشيد را پرده حرص با
 .نيست ايستادن براى خوبى جاى پنجره پشت وضعيت، اين با -

 .ستمنش و رفتم هامبل سمت به. بود بهتر چيز همه از مرد، اين براى محلىکم
 :گفت و داد بيرون را آن حرص با و کشيد بلندى نفس

 .دارى نگه شب تا آفشيد بايد دارم کار امروز من نازار، -
 .برداشت ميزش روى از شكالتى و نشست ميزش پشت صندلی روى بر نازار

 .مامان پيش بذارش جايى، برم داليا با بايد امروز داداش، شرمنده -
 . ايستاد من سر پشت و زد ردو را ميز کالفگى با آروان

 .بيرون بريم شام قراره هم شب بيرون، رفته مامان -
 :پرسيد تعجب با
 بيرون؟ ريممی شام امشب؟ -
 سر جا چند به حتما امروز بايد منم. باشيم خونه هم هفت ساعت بايد بيرون، ريممی امشب گفت و زد زنگ بله، -

 .بزنم
 من به را آفشيد تواندمى و هستند ما مهمان شام شب که بگويم و بياورم در بالتكليفى اين از را بچه داشتم دوست
 مانتويم و شال. رفتم اتاق به شدم بلند جايم از و زدم خيالىبى به را خود جايش به و گرفتم دهن به زبان اما بسپارد؛

 .برگشتم نازار کار اتاق به و کردم تن به را
 . بود هنشست مبل روى آفشيد همراه به نازار،

 بريم؟ -
 .شد بلند جايش از و گرفت ـل*بغـ به را آفشيد

 .بريم -
 مياد؟ ما با آفشيديم مگه -
 .ببريمش ما به بدش گفتم تو، اميد به منم راستش. داره نگهش تونهنمى ،آروان آره -

 :برداشتم را کيفم
 .شه مى گرمازده بچه هوا اين تو بيايى، تو خوادنمى خونه؛ برو -
 .ستخونه که هم جااون داره، کولر که ماشين با،با نه -
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 لب زير بود، ايستاده منشى ميز کنار آروان. آمدم بيرون اتاق از و برداشتم را ساکش و بردم باال را هايمشانه
 :پرسيد نازار از آروان. رفتم در سمت به و گفتم خداحافظى

 برداشتى؟ رو وسايلش -
 .ايستاد مقابلش نازار

 .گذاشته ساك تو پريسا -
 .کرد نازك را صدايش منشى

 .دارم نگهش تونستممى من خواستين،مى اگر. گذاشتم رو وسايلش تمام بله، -
... 

 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سايت در کتاب اين

www.negahdl.com 
... 
 .کنارشه تجربه با نفر يه حداقل تره،راحت خيالم باشه، داليا و نازار با نه -
 :گفت ناراحتى با زارنا
 دادى؟ من به سبزو گوجه داليا هواى به اولم از پس -
 .نگير حرف به قدرآن. دارم کار دختر، برو -
 آفشيد .شديم سوار دو هر و رسيد هم نازار آسانسور، رسيدن با. ايستادم آسانسور انتظار به و آمدم بيرون در از

 دل و جان با و خنديدم رويش به. کرد خارج دهانش از آقو به هشبي صدايى و کرد باز من سمت به را هايشدست
 :گفتم گوشش زير و کردم بغلش

 .عزيزم جانى شيرين فقط تو نيستى، سبز گوجه تو -
 .کردمى نگاهمان ـذت*لـ با نازار. کرد پوف برايم و زد امگونه روى به دست با
 .شده جور باهات قدرچه جونم،اى -
 :گفت نازار اول، ىطبقه به رسيدن با
 .بيارم پارکينگ از رو ماشين تا حياط، داخل ببرش -
 باد را هايملپ برايش و بوسيدم را صورتش. زد هم بر را هايشدست و کرد ذوق آفشيد حياط، ديدن محض به

 شكمش روى را هايملب بعد و بوسيدم را هردويشان. رساند لبانم به را هايشدست و شد بلند اشخنده صداى. کردم
 و خنديدممى او همراه بلند صداى با. خنديدمی و بود بـرده عقب را سرش. کردم دادنش قلقلك به شروع و گذاشتم

 .کردم باران ـوسـه*بـ را گلويش زير
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 به خود. آمد بيرون ماشينش همراه نازار. کردم نگاه رو پارکينگ ورودی و چرخيدم پارکينگ، در صداى شنيدن با
 .کردمى نگاه را ما و بود ايستاده پنجره پشت آروان. شد متوقف سوم یطبقه در و رفت باال نگاهم خود

 به نازار ماشين، عقب در نشستن محض به. رفتم ماشين بعد و در سمت به آفشيد همراه و گرفتم او از را نگاهم
 :گفت اعتراض

 نشستى؟ عقب چرا -
 .دادم قرار پايم روى را آفشيد

 بشينم؟ جلو بچه اب داشتى توقع نكنه -
 :خنديد

 هستين؟ هم شبيه خيلى آروان و تو يا هستن، هم شبيه مادرها و پدر همه يا بابا -
 :گفتم که بزند حرف خواست. شد حرفش متوجه نازار. شد دگرگون حالم بودم، مادر زمانى خود اينكه و بهار ياد با
 بياريش؟ رىمی مونده، جا باال بودم، خريده خرس يه -
 :گفتم و چرخاندمش خود به رو. ايستاد پاهايش روى آفشيد. شد پياده شرمنده و کرد خواهىذرتمع
 .عزيزم باشى شاد و بخندى هميشه خواممى خدا از -

 بين را او. بود شده جلب خرس به توجهش آفشيد. افتاد راه و نشست فرمان پشت بعد و گذاشت عقب را خرس نازار
 کرده استفاده خرس بينى عنوان به که اىدکمه با و کشيد دراز خرس پاى روى و خنديد. گذاشتم خرس پاهاى
 .برگشتم نازار سمت به. کرد بازى به شروع بودند،

 .دار نگه ديدى فروشىعروسك يه -
 .رفتم مغازه سمت به و شدم پياده ماشين از. کرد متوقف را ماشين فروشى، عروسك اولين ديدن با

 .افتاديم راه مريم ىخانه سمت به باز و شدم ماشين سوار رنگ، صورتى یبارب عروسك خريد از بعد
 .بود کرده سكوت هم نازار و رفت خواب به آفشيد راه، در
 .زدم لبخند غمگينش هاىچشم به و کردم نگاه هايشچشم به آينه از
 .گيرهمی دلش آدم ميشى، ساکت و ناراحت وقتى -

 .زد برق هايشچشم
 نيستى؟ ناراحت دستم از يعنى -

 :گفتم لب زير اىديوانه
 .مونهنمى بقيه دست از ناراحتى براى جايى که زياده درد قدراين من، زندگی تو -

 :گفت و گرفت خود به شيطنت رنگ هايشچشم
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 .ميارم در دلت از من ولى -
 :گفتم سريع که شتبردا را خرس آخر در و باربى ساك نازار،. شديم پياده و کرد پارك مريم ىخانه مقابل

 .آفشيده مال نيار، رو خرسى -
 .بودى خريده مينا براى تو ولى -
 .گرفتم باربى مينا براى اومده، خوشش ازش آفشيد -

 .ايستاد در قاب در مينا و شد باز خانه در. فشرد را در زنگ نازار و ايستاديم در پشت دو هر
 :گفت و خنديد شد، خوشحال ديدنمان با
 .اومدين بالاخره ون،ج خاله واى -

 .بوسيدم را رويش و شدم خم
 .خودت مثل کوچولو فرشته يك با اونم اومديم، که بله -
 :گرفت را آفشيد هاىدست و زد نمادندان لبخندى ذوق سر از
 شماست؟ دختر خاله، -

 :گفتم جو کردن عوض براى و کشيدم عميق نفس
 تو؟ بيايم ذارىنمی -

 :گفت بَم صدايى با و کوبيد نشدها روى را کوچكش هاىدست
 .سرم به خاك -

 .کرد باز را در و رفت عقب
 .جون خاله بفرماييد؛ -

 جونننه اتفاق به پرسىاحوال و سالم از بعد. بود نشسته تخت روى مينا مادربزرگ. رفتيم حياط داخل به نازار همراه
 مشغول اتاق، ديگر طرف هم ما. بود کرده سرگرم را آفشيد اش،باربى عروسك با مينا. رفتيم اتاق داخل به مينا و

 .شديم زدن حرف
 :گفت و زد لبخند ما آمدن حرف به از قبل جونننه
 درسته؟ ميشه، آزاد مريم -

 :خنديد بلند صداى با عادتش طبق نازار
 .ديه مونهمى فقط ميشه، آزاد بخواد خدا اگر بله، هستين؟ کى ديگه شما بابا -

 .کردم قيچى را حرفش
 .گرفتم رو قولش خير يه طرف از و کردم جور من رو ديه -



 

 

102 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 ميشه؟ قدرچه دونىمی اصالً مطمئنى؟ -
 .گرفتم ياد چيزايى يه نمم حفظن، از رو هاوديه هاحكم تمام قاضى مثل همه زندان تو. هستم مطمئن بله، -

 :گفت و فشرد دستم روى امدلگرمى براى را دستش
 .شده تموم سخت روزهاى -
 .نشست لبم یگوشه پوزخند و رفت باال بروهايما

 .شده شروع تازه سخت روزهاى -
 خريد به بعد و ناهار صرف براى رستورانى به اول نازار اصرار به و آمديم بيرون مريم ىخانه از ساعت، يك از بعد

 .رفتيم
 من صداى گاهى که گرفتمى سخت چنانآن کوچكى چيز هر براى. بود من مقابل ىنقطه درست کردن، خريد در
 خريد هم من براى خود، براى تنها نه و داد خريد به رضايت پاساژ، هاىمغازه تمام ديدن از بعد بالخره. آمدمى در

 :گفت و داد نشانم را پاکت چند ماشين، به بازگشت راه در. آمديم بيرون پاساژ از. کرد
 .شكنهمی دلم که نيار روم به اومد، بدت اگر فقط. گرفتم دلخورى رفع براى من رو هااين -
 .بودم زده را حدسش مرموزش هاىنگاه آن با و خريد موقع در
 .مرسى -

 .خنديد
 .بدى نشون العملىعكس چه ممكن هرآن دونهنمى آدم واقعاً يعنى -

 امشانه روى را آن خوردنش، از بعد و کردم درست را آفشيد خشك شير. افتاد راه به نازار و نشستيم ماشين داخل
 .زدممى ضربه دوکتفش بين آرام دست، کف با و گذاشتم

 .بيرون ريممی شام چرا امشب ببينم مامان، بزنم زنگ بايد -
 :گفتم شماره، ازگرفتن قبل

 .شماست از من دعوت خاطر به امشب شام -
 .کرد نگاهم شده گرد چشمانى با آينه از
 چرا؟ تو؟ دعوت -
 .کردم ادبىبى دونممی ادرت؛م و پدر از دلجويى براى -

 .داد تكان چپ و راست به را سرش
 .نيستى دىمی نشون که جورىاون تو آروانه؛ با حق -

 :گفتم و کردم نگاه را آفشيد
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 .بريم هم با شب تا ما خونه بيايى خواىمى -
 .بيرونم صبح از بگيرم دوش بايد حتماً من ما، ىخونه ريممی نه، شما یخونه -

 .نداشتم خانه در کارى نداشت، فرقى برايم
 ـوش*آغـ در محكم را آفشيد. کرد پارك و برد پارکينگ داخل به را ماشين نازار رسيديم، شانخانه به شش ساعت
 .شدم پياده ماشين از و گرفتم

 از جلوتر ،سايلو برداشتن از بعد نازار. داشت باال ىطبقه به اىشيشه اىپله راه پارکينگ از و بود وياليى شانخانه
 .افتاد راه ببخشيدى گفتن با من
 باسليقه و زيبا بسيار شانخانه نگاه يك در. شديم خانه وارد چوبى، در يك از گذشتن از بعد و رفتيم باال هاپله از

 اشناهارخوری و چوب تمام سلطنتى مبل دست يك و راحتى مبل دست چند با که بزرگ سالنى. بود شده چيده
 هاىپله سمت به نازار. داشت ديدش در را سالن کل که داشت قرار اپن اىآشپزخانه سالن، انتهاى. بود شده چيده
 :گفت و رفت در کنار

 . باال بريم بيا -
 سرويس و مقابلش تلويزيون همراه به راحتى مبل دست يك اتاق، چند باال، طبقه. رفتم باال هاپله از دنبالش به

 .بود بهداشتى
 :گفت و داد نشان را هاپله راست سمت در اتاقى نازار

 .تختش روى بذار رو آفشيد لطفاً وآروانه، آفشيد اتاق اين -
 با و رفتم جلو. بود گرفته قرار آروان یدونفره خوابتخت کنار آفشيد تخت. رفتم آروان اتاق به و دادم تكان سرى

 .پوشاندم رنگش ورتىص پتوى با را رويش و گذاشتم خوابشتخت روى را آفشيد احتياط
 مثل هم اتاقش. گذاشتم آروان تخت رنگ اىسورمه روتختی روى و آوردم در شالم همراه به را مانتويم. بود گرمم

 .خوابدمى او همراه اتاقش در عروسك و ملوس دختر يه انگار نه انگار. بود بد خودش
 ضخيم ىپرده سوخته، اىقهوه رنگ به آفشيد و خودش خوابتخت روشن، آبی رنگ به دست يك هاديوار تمام

 آرام اتاق در. نبود آفشيد از اثرى هيچ و بود همين اتاق تمام. بود شده ست پرده با که اشروتختى و رنگ اىسورمه
 و گرفت مقابلم را سينى. دوختم نازار به و گرفتم اتاق از نگاه. شد وارد آلبالو شربت سينى همراه به نازار و شد باز

 :گفت
 .خوردم پايين همون نياوردم طاقت من که بخور -

 : گفتم و کردم اىاشاره اتاق به نوشيدم، کمى و برداشتم را شربت باريك ليوان
 ست؟اجنه اتاق جا اين -
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 :گفتم زدم دهانش روى و کردم بلند را دستم سريع که خنديد بلند صداى با
 !کنیمى بيدارش االن خبره؟ چه -

 :گفت اشخنده یمانده ته با و شد مسلط خود به کمى
 .کنهمى رو تکله بفهمه آروان اگر داليا؛ تو دست از واى، -

 .گذاشتم سينى داخل را ليوانش و نوشيدم را شربتم
 .بود داده انجام رو کار اين االن تا اومدمی اگر که نمياد بر دستش از کارى باش مطمئن -
 .کردمى نابودم کالً هيچ، که سر بودم، پوشيده رو شلباس تو جاى به من اگر مثال واقعاً، آره -
 :گفتم و زدم امپيشانى روى به آروان، لباس ديدن با و کردم نگاه خود به اشهاشار با
 .نبود حواسم اصالً آخ، -

 .رفت در سمت به چرخيد
 .کنهمى رو سرمون پوست مامان برسيم، دير اگر که ميام سريع و گيرممى دوش يه رممی. ذارممی تنهات ببخشيد -
 نيستن؟ -
 .کرد باز را در
 ورودى بليط هرچند نرسه، دير هميشه مثل آروان اگر البته. باشيم جااون نُه گفت و داد رو رستوران آدرس نه، -

 .ماست دست
 :گفت دوباره و زد چشمكى

 .کن سرگرم تلويزيون با رو خودت سالن همين تو يا پايين برو خواستى اگر -
 .ترسهمى شهمى بيدار موقع يه .نه -
 .بيام تا کن استراحت يكم پس -
 و کشيدم دراز تخت روى. داشت را صبحم حمام نم کمى موهايم هنوز. کردم باز را موهايم بافت نازار، رفتن با

 .بستم را هايمچشم و کردم رها تخت روى چپم سمت به را موهايم
. کردمی بازى هايشعروسك با و بود نشسته تخت روى. شدم بيدار ازخواب آفشيد، هاىکردن پوف صداى با

 :گفتم و آمدم تخت ىلبه به بعد و نشستم سرجايم
 شدى؟ بيدار کى تو وروجك -

 .بپرم جايم در ترس از شد باعث و آمد آروان صداى ناگهان
 .نشدى بيدار که بود سنگين خيلى خوابت انگار اما وقته؛ خيلى -
 .چرخيدمى بار چند خودش دور شايد ديدم،نمى خود سر پشت را آروان اگر که بودم هچرخاند را سرم قدرى به
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 .بود ايستاده بود، دستش در رنگ طوسى پيراهنى و داشت تن بر حوله که حالى در کمدش، جلوى
 :گفتم حواسبی و چرخاندم را رويم سريع تنش یحوله ديدن با
 سرووضعيه؟ چه اين -

 .شنيدم را پوزخندش
 .بشم آماده تونممی کجا دونستمنمى خشيد؛بب -
 .رفتم اتاق در سمت به بردارم تخت کنار از را سرم کش کهآنبى و گرفتم ـوش*آغـ در را آفشيد. شدم بلند جايم از
 .شدىمى آماده ديگه جاى رفتىمی بودم، جااين من وقتى مردىنمى حاال -

 براى. است نازار اتاق کدام دانستمنمى. داشت وجود اتاق در ينچند. آمدم بيرون اتاق از معطلىبى من و خنديد
 .زدم صدايش همين

 نازار -
 .ايستاد در کنار نازار و شد باز آروان اتاق روى روبه در
 کرد؟ بيدارت بالخره جا،اين بيا -
 .رفتم سمتش به
 .بشم بيدار جورىاين هميشه کاش، اى -

 .شد گشاد هايشچشم
 .هستين وپنيرکارد کردممى فكر -

 .بوسيدم را آفشيد صورت. شدم سوءتفاهمش متوجه
 .اجنه اون نه کرد، بيدار رو من کوچولو اين -
 :گفت و بست را اتاق در سرم پشت. نداشت شام بازار از کمى دستِ. رفتيم اتاقش به
 . کنم پيدا جا برات بذار -

 :گفت و ريخت زمين روى به حرکت يك با را تخت روى هاىلباس
 .کنم جمع اتاق مونهنمى برام وقتى. ميام شب رممی صبح وقتيه چند يه ببخشيد؛ -

 .نشستيم تخت روى آفشيد همراه
 .گذشته هفت از ساعت بشى، آماده بهتره -

 .زد سرش به و کرد نگاهى اتاقش ديوار روى ساعت به نازار
 .شد دير خيلى سرم تو خاك -
 :گفت و انداخت نگاهى آفشيد به
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 .نيست آماده که سبزم وجهگ اين -
 : گفتم و شدم بلند جايم از فهميدم، را منظورش

 .کنممى اشآماده و ميارم لباس براش رممی االن -
 .گرم دمت -

 .کردم اخم
 .نيست وکيل خانوم يك صحبت لحن اين زشته، -
 داخل اما کردم؛ باز را در ماييدبفر گفتن با و زدم در به ضربه چند. رفتم آروان اتاق سمت به و آمدم بيرون اتاقش از

 .نشدم
 .تو بيام تونممى هستم، داليا -

 :پرسيد لبخندش همراه و کرد باز انتها تا را در ثانيه چند از بعد
 دارى؟ کارى -
 .بردارم لباس آفشيد براى خواستممى -
 .رفت اتاقش داخل به و گرفت فاصله در از
 .کن انتخاب براش خودت تخته، کنار کمدش -

 .کرد روشن را سشوار و رفت اتاقش درون سرويس به هم آروان. رفتم اتاق داخل
 جشن در که لباسى. برد گذشته عالم به مرا لباسى اما بودند، ناز و عروسكى هايشلباس تمام رفتم، کمدش سراغ
 را آن و کشيدم رونبي را لباس. چين از پر دامنى و سرخابى رنگ به لباسى. بودم خريده برايش بهار سالگی يك تولد

 دارچين لباس همين در بهار، از عكسى بود، دستانم در شب و روز زندان در که عكسى. گرفتم صورتم مقابل
 .بود سرخابى
 .آمد سرم پشت از آروان صداى

 .نيست امشب مناسب لباس، اين -
 .ايستادم رويشروبه و چرخيدم

 کنه؟ تنش رو اين امشب ميشه -
 :پرسيد و کرد خم صورتم روى به را سرش کمى. آمدندمى باال سخت هايمسنف و لرزيدمى صدايم

 پريده؟ رنگت قدران چرا تو شده؟ چى -
 هم خود که صدايى با و نشستم تخت ىلبه روى و رفتم عقب. نداشتم را پاهايم لرزش کردن تحمل توان ديگر

 :گفتم نشنيدم،



 

 

107 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 .نيست چيزى -
 .نشست زانوهايش روى پايم مقابل

 آره؟ سرخابيه، لباس اين به ربطش -
 :گفت که ديد چيز چه نگاهم در دانمنمی. کردم نگاه هايشچشم در و کردم بلند سر
 تموم خوره مثل و عذاب ميشه فقط صورت، اين غير در کنى؛ رها گذشته همون تو رو گذشته بايد اوقات گاهى -

 .خورهمى رو وجودت
 .کشيدم صورتم به دستى

 بخوام اگرم کنم، رهاش شهنمى پس کرده؛ نابود رو مآينده گذشته، که چيزى م؛آينده به زده گند من ىگذشته -
 .کنهنمى رها رو من گذشته

 .کن گريه حداقل يا بشى خفه کهاين از قبل بزنى حرف بهتره -
 .رفت باال ابروهايم

 که ريزممى اشك زمانى تنها کنم؟ هگري خودم درد براى حاال نريختم، اشك بهارمم مرگ براى حتى من گريه؟ -
 .بشكنم رو لعنتى بغض اين تونستم روز اون شايد. برسونم خاك به رو بهارم مرگ بانی و باعث

 .نكند اميدوار زندگى اين به مرا ديگر تا بفهمد را دردم عمق هايمچشم از خواستممى. کردم نگاهش. کرد نگاهم
 از و کشيد گردنش به دستى و آمد خود به. کشيدم عقب که کند لمس را امگونه خواست و آمد باال دستش اختياربى

 :گفت و رفت در سمت به شد بلند جايش
 .بيايين زود هستم، منتظرتون پايين من -

 اهدافم به رسيدن من. بگيرم فاصله کرد، مى وابسته خود به مرا که هرچيزى از بايد. گرفتممى فاصله آفشيد از بايد
 باز را آب و ايستادم آينه مقابل. رفتم آروان اتاق سرويس به و شدم بلند جايم از. بود امزندگی به دنرسي از ترمهم
 از مرا دستم ضرب و آب خنكى خواستممى. کوبيدم خود صورت به محكم و کردم آب از پر را هايمدست. کردم
 را آب شير خود، به شدن مسلط با. شدمى سوزن سوزن آب سرماى شدت از صورتم تمام. بكشد بيرون آفشيد عالم
 .برگشتم اتاق به و بستم
 و چپاندم کشو داخل حرص با را لباس کشيدم را کشو همان. رفتم آفشيد کمد سراغ و برداشتم را سرخابى لباس

 .رفتم نازار اتاق به و برداشتم سفيد رنگ به ساده شلوارى بلوز. بيندازم دقيقى نگاه کهآنبى
 کيف برداشتن با و انداخت سر به قرمزش مانتوى روى را سفيدش شال آخر در. شد آماده هم رنازا آفشيد همراه

 از را آفشيد و آمد جلو نازار. کردم بلند تخت روى از را آفشيد و شدم بلند جايم از. شد رفتن ىآماده بالاخره سفيدش،
 :گفت و گرفت من
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 .شو آماده برو هم تو -
 .وانهآر اتاق تو هاملباس باشه، -

 :گفت و زد صدايم که برم در سمت به خواستم
 .جاستهمين لباسات کجا؟ -

 .کردمى اشاره ديوار ىگوشه هاىپاکت به و بود ايستاده طورهمان. کردم نگاهش
 .بيرون برى مشكى لباساى با بازم شما که نكرديم خريد کلى امروز -
 .بعد براى باشه -
 .خواهشاً نيار بهونه ديگه پس خريدم، تيره هاىرنگ همين براى پوشى،نمی نروش دونستممی ببين نيار، بهونه -
 :گفت و آورد بيرون طاليى خاکسترى شالى و رنگ خاکسترى مانتويى داخلش از. رفت ساك سمت به
 .ندارن مشكى رنگ با فرقى هم اينا بين، -

 :گفت که کنم اعتراض خواستم. بود باز جلو مانتو
 .مياد در روانآ صداى االن بدو، -

 توان خب ولى نبود، مناسب لباسم. پوشيدم را مانتو و گذاشتم تخت لب و آوردم بيرون تنم از را آروان رنگآبى لباس
 .بپوشانم را امسينه روى کردم سعى و انداختم سرم روى باز ممكن حد تا را شال. نداشتم هم را نازار با مقابله

 :وگفت زد دورم به چرخى نازار
 .کن صبر دقيقه يه مياد؛ بهت قدرچه ببين به، به -
 .کردم اخم ايستاد، جلويم و برداشت رنگ قرمز رژى و رفت آرايشش ميز سمت به
 .عمراً ديگه يكى اين -
 .کرد اخم هم او
 .کنى تالفى رو ديشب ناراحتی امشب نبود قرار مگه -
 .گرفت امخنده اشقيافه و لحن از
 .ترماليم رنگ يه حداقل -
 :نديدخ
 .ببينم بگو هلو يه باش زود بهتره، اين ندارى آرايش نه؛ -

 کمرنگ امكان حد تا کردم سعى که حالى در. رفتم آرايش ميز مقابل و گرفتم دستش از را رژ. دادم تكان سرى
 .شد کشيده پررنگ هايم،لب روی کشيدن بار يك همان با شود،

 .زد برق هايشچشم م،چرخيد نازار به رو و دادم قرار ميز روى را رژ
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 .ورپريده شدى خوشگل قدرچه واى، -
 را هايمکفش. رفتيم پايين به نازار همراه و برداشتم را کيفم آروان اتاق داخل از. رفتم در سمت به و کردم اخم

 بيرون خانه از هايشکفش پوشيدن از بعد و داد من به را آفشيد بپوشد را کفشش بتواند که اين براى نازار. پوشيدم
 .آمديم
 .آمد سمتمان به و شد پياده ديدنمان با. بود کرده پارك پل روى را ماشينش آروان
 :گفت کرد اخم بعد و تعجب اول ديدنم با و کرد بلند را سرش

 .من به بده آفشيدو -
 :گفتم که بنشيند عقب خواست نازار. رفتيم ماشين طرف به و سپردم هايشدست به را آفشيد

 .جلو برو باشم، آفشيد ارکن خواممى -
 به رسيدن با. افتاد راه به و نشست فرمان پشت سرجايش خود بعد نشاند، کودکش صندلی روى را دخترش آروان

 :گفت کنايه با و انداخت صورتم به آينه از نگاهى اصلى، خيابان
 نبود؟ رنگ اين از بهتر -

 .پرسيدم نشدم متوجه
 رنگى؟ چه -

 .زد پوزخند
 قرمز -

 .داد جواب من جاى به نازار. بود رژم رنگ رشمنظو
 .داره داداش خودش اون دارى؟ کارچی داليا با ديگه بزنم رنگ اين از من ذارىنمی. بابا خيالبى داداش، اه -

 :گفت لب زير و کرد روشنش برد، ماشين ضبط سمت به را دستش
 .بگيره رو جلوش تونهنمى هم خدا هيچ، که داداش بكنه، کارى بخواد اگر خانوم اين -

 .دادم گوش آروان منتخب آهنگ به و چرخاندم خيابان به رو را سرم
 ميارم بد دارم دَم يه زندگى اين از بريدم

 ميارم کم دارم ديگه بده رو جوابت خدا
 .دهنمی پس رو حقم که دنيايى اين از دلگيرم
 دهنمی امونم چرا دممی پس رو چى تقاص

 .ندارم رو کسى اخه نزنيد جونم به آتيش. ندارم گناهى هک من نزنيد زبونم زخم
 .اومد سرم بال هرچى روزگار اى ديگه بسه. اومد در هاىچشم اشك که زمونه اى بشه خراب
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 .بكشم حسرت عمرى که نرسم آرزوهام به. بكشم درد دنيا اين تو که اينه قسمتم که شايد
 .بزنم زار کنم گريه بشينم گوشه هي برم. بزنم فرياد که خواممى ندارم تحمل ديگه

 (زبون زخم -عباسى على)
 :گفت اعتراض با نازار. بود شكستهدل و دلخور دنيا اين از هم او. بود خود در انداختم، هايشچشم به نگاه آينه در
 در خودش پوست از کردم کار داليا روی ساعت يه ناسالمتى عزادارى؟ ريممی داريم مگه چيه؟ اين داداش اه -

 کنى؟مى خرابش وقتاون اومده،
 .دوخت چشم نگاهم به وسط ىآينه از
 شماست؟ پختدست پس -

 .دادم جواب نازار جاى به من باراين
 .ديگران پختدست بشم که نيستم آدمى -

 :گفت و زد برهم را هايشدست نازار
 خودش به يكم فقط من. شتدا رو خوشگلى همه اين گنجايش خودش چه من به خال، وسط زدى درست. اينه -

 .همين آوردمش،
 :گفتم بودم، شده استاد درش تازگى به که کارى بحث، کردن عوض براى

 وقتشه؟ چند دقيق آفشيد -
 :گفت رفتنش صدقه قربان با و انداخت خوابش در غرق صورت به نگاهى نازار

 .تولدشه مهر اول درست و ماه يازده تو رهمی فردا عمه، ىگوجه -
 :گفت خنده با آروان بوسيدم، آرام و کردم بلند را رمشن دست

 .ببوس دستشم اون خواىمى -
 :گفت و زد برادرش بازوى به محكم نازار. نشدم متوجه هم باز
 .کنه رنگ کم رو رژت خوادمى گـه، مى دروغ -

 .دوخت چشم خيابان به و رفت باال ابروهايش. کردم نگاهش
 :گفت ماشين پارك از بعد و شتدا نگه را ماشين رستوران مقابل

 .بردار جاش تو از آروم رو آفشيد داليا، -
 .دادم جايش آغوشم در و کردم بلندش جايش از آرامو بردم باال را جلويش محافظ و کردم باز را کمربندش

 :گفتم که يردبگ را آفشيد تا آمد جلو و کرد باز برايم را در هم آروان. رفت رستوران در سمت به و شد پياده نازار
 .ميشه بيدار -
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 .بخوابه جااون بتونه بردارم رو پتوش بذار -
 ما از باالتر را خود نشود کم آن از کردمی سعى که اىفاصله با و شد خم ماشين داخل. دادم تكيه صندلى به را خود
 جورى عمد از را پتو و رفت عقب نكردم، درکش. کرد نگاهم لبخند با و چرخاند را سرش برداشت، را پتو. داشت نگه

 .شد کشيده هايملب روى به که برد خود با
 :گفتم حرص با. بفهمم را لبخند آن معنى توانستم تازه

 کنى؟مى کارچی -
 .گرفت پايين را سرش

 .نبود حواسم ببخشيد اِ -
 :زدم بازى لج سر از لبخندى

 .کنممى درستش گيرممى نازار از االن نيست؛ مهم -
 .شد خم صورتم روى به کامل و برد ماشين سقف روى به را دستش يك

 .نشه پاك اصالً که بده تو به چى دونستهمی مارمولك اون الكى؛ نخورى حرص بهتره -
 .گرفت صورتم مقابل را پتو
 .نشده پاك هم ذره يك حتى ببين -

 .کردم کنترل را خود اما گرفت، امخنده
 .نداشت ربط تو به اولشم زا هرچند زياده، دست باالى دست باالخره -

 .کرد ريز را هايش چشم
 .رهمی سرسنگين رهمی بيرون مرد با وقتى زن بدونى نبايد چى؟ تو ولى فهمهنمى ستبچه اون -

 .کرد گل شيطنتم
 .موننمى باباشون مامان دل ور دخترها یهمه که جورى اين -
 ... يا و قرمز رژ به چى همه. هاستحرف اين از ترارزش با زن يه ولى -
 :کرد اشاره اميقه به
 .آدماست دل مهم نيست، باز ىيقه به -

 مشكى رنگ با سفيدم پوست تضاد خاطربه اما نبود؛ باز زياد کهحالىاين با. کردم نگاه اميقه به و انداختم زير را سرم
 :گفتم و انداختم اميقه باز قسمت روى را شال و کردم جدا آفشيد از را راستم دست. آمدمى چشم به
 .نيستم هادلبری اين دنبال گذشته، هاحرف اين من از -
 .نيست تو دست نه، يا بره تو با بقيه دل که اين -
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 رفته داخل نازار. گذشتم کنارش از و شدم پياده ماشين از. شدم خيالشبى و گرفتم آميزششيطنت نگاه از را نگاهم
 :گفت زودتر آروان که پرسيد را فاميليمان ان،نگهب. شديم رستوران داخل هم ما. بود
 بختيارى -

 :گفت و داد نشانمان را باغ راست قسمت و گفت آمدخوش نگهبان
 دوازده یشماره آالچيق -

 :گفتم نازار ديدن با و افتادم راه به او از جلوتر
 . کردم پيداشون نگرد -
 در هم او بودمش؟ ديده کجا بود، آشنا .ايستادم خودخودبه .شد جلب زنى به نگاهم که شديممى رد هاآالچيق کنار از

 .زد لبخند بعد ثانيه چند اما ماند؛ خيره نگاهم
 :گفت و داشت نگه گوشم کنار را سرش آروان

 رى؟نمی چرا -
 ،آوردم ياد به را زن مرد، ديدن با. چرخيد من روى نگاهش مرد. گفت چيزى او به آرام و زد دستش کنار مرد به زن
 .عطائى ميالد داداش زن محضر، عقد، روز

 :گفت و کرد گوشم نزديك دوباره را خود کالفه آروان
 .آورديم بند رو راه ديگه، برو داليا -

 از قبل. رفتم عقب به و چرخيدم صدايش شنيدن با. داشت را کنارمان از شدن رد در سعى گفتنش ببخشيد با مردى
 با و بود ايستاده رويمروبه مرد. شد افتادنم مانع و داد قرار کمرم روى را دستش سريع آروان باغچه، در افتادن

 :گفتم لب زير را اسمش ناخوداگاه. کردمى نگاه آروان دست به خشمگين چشمانى
 !ميالد -

 :پرسيد نگرانى با و داد نجات باغچه در واژگونى از مرا و آورد فشار کمرم به آروان
 خوبى؟ جان، داليا -

 خبرى هيچ او از مدت، اين در. بودم مانده خيره او به طورهمان و نگرفتم ميالد ىنشسته خون به هاىچشم از نگاه
 .بود امشناسنامه درون اسم بود مانده خاطرم در او از که چيزى تنها و نداشتم
 بگذارد، تاراج به را رويمآب که اين از قبل. کردمی نگاه چشمانم به خشم و نفرت تمام با و بود ايستاده مقابلم ميالد
 .کردم سالم و کردم دستى پيش
 و دوخت آرون به را نگاهش سالمم به توجه بدون هم ميالد. کرد نگاه ميالد به و برگرداند روى تعجب با آروان
 :گفت
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 کنى؟نمى معرفى -
 او خيال در من و بود کشيده را هايشنشان و خط برايم محضر در او. خواندم را ذهنش کالمش، دارنيش لحن از

 .بودم گذاشته دست ضعفشنقطه روی درست
 زبان. بود چسبيده همبه و خشك هايملب. بود درآمده لرزه به بدنم تمام و بودم گرفته قلب تپش استرس شدت از
 :گفتم بود مشهود آندر لرزش که صدايى با و چرخاندم دهان در
 .هستن دوستان از يكى ايشون -

 :گفت و داد تكان را سرش و کرد درشت را هايشچشم
 دوستانتونن؟ از يكى تازه ايشون جالب، چه -

 :پرسيد ميالد روبه تشر با و عصبى آروان
 داره؟ ربطى شما به -

 :گفت نداشت فرياد از کمى دست که صدايى با و چرخيد آروان به رو خشمگين ميالد
 کنى؟می سوال من حقانيت مورد در دارى االن -
 ميالد، به رو و برداشتم جلو به قدمى. آمدند بيرون آالچيق از دادشش زن و محمد برادرش صدايش، شدن بلند با

 :گفتم کشيد،مى فرياد درآن التماس که نگاهى با و ايستادم آروان به پشت
 .زنيممی حرف بعداً. کن تمومش کنممى خواهش -

 .انداخت من به و گرفت آروان از را آلودشغضب نگاه
 ...بودم تهگف بهت -

 :گفت گوشش کنار آرام و گرفت را بازويش و رساند ميالد کنار را خود برادرش
 .باش آرومهيس، -

 :گفت دادمی خشمش از نشان که دورگه صدايى با سرم پشت از آروان،
 من به بدش رو آفشيد -

 .برد بين از را جانم نصف همان تيام صداى بزنم حرف خواستم تا و چرخيدم
 :پرسيد آروان به رو و شد ديكماننز تيام

 اومده؟ پيش مشكلى -
 .شنيدم را ميالد هاىلبى زير و پوزخند

 دوستانن؟ از ديگه يكى ايشونم البد -
 :گفت و گرفت را آفشيد خشم با آروان
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 بودن؟ ايشون بچه باباى پس -
 و ايستاد کنارم تيام. شد جمع چشمانم در اشك. نبود روا کردن قضاوت چنين اين. نبود روا واهلل به. نبود روا خدا به

 :پرسيد آروان از و دوخت ميالد به را نگاهش
  آمده؟ پيش مشكلى -

 :گفت و کرد سالم رويىخوش با و آمد جلو ميالد برادر محمد آروان، از قبل
 .همين اومده پيش سوءتفاهم يك نيست مشكلى سالم، -

 :گفت حرص با ميالد
 .شديم شما مزاحم ببخشيد ،بود کوچيك سوءتفاهم يه بله -

 :گفت و چرخيد ميالد به رو غضب با محمد
 .ميالد بسه -

 .زد نيشخند آروان
 بوده؟ کى سوءتفاهم بفهميم بزنه حرف بذاريد بسه؟ چرا -

 خيره خشمگينش نگاه در و شدم ميالد روبه. شنيدم و ديدم که چه هر بود بس. نداشتم را کردن تحمل توان ديگر
 :گفتم و شدم

 .بسه -
 .رفت باال ابروهايش

 بسه؟ -
 :گفتم و کردم اشاره تيام به اشکنايه به توجهبى
 برادرم ايشون -
 .کردم اشاره آروان به
 .هستن خانوادگى دوست هم ايشون -

 :گفت و کرد اشاره ميالد به تمسخر با و نداد مهلت آروان
 ... هم ايشون و -
 :گفتم و کردم نگاه هايشچشم به نفرت با
 سينا دوست -
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 با و شدم داداشش زن به رو نشوم رسوا اين از بيشتر کهاين ترس از. شنيدممى را ميالد حرصی و بلند هاىنفس
 به من، کردن سالم با اما بود؛ شوك در من پيش دقيقه چند همانند هم او کردم، سالم مصنوعى کامالً لبخندى
 :گفت آمد جلو و زد لبخند. فهميد را نيتم و آمد خودش

 .بزنم سر هي بهت نرسيدم بود، شلوغ سرم وقت چند اين تو ببخشيد عزيزم؟ خوبى دالياجان، سالم -
 :گفت سرم پشت از آرام صدايى با آروان

 .هستى ماهرى بازيگر خوبه -
 :گفت و چرخاند او سمت به را سرش خشم با ميالد

 .شينمی خسته دستتونه بچه نباشيم، شما مزاحم -
 .زد دلبخن رويش به
 .کنيد رسيدگى سوءتفاهمتون به تا شممی مرخص شما حضور از بنده. شماست با حق -
 :گفت تيام به رو آالچيق سمت به رفتن حين در و گذشت کنارم از خشم با
 بقيه پيش رممی من -

 :گفت و شد محمد به رو رفتنش با. خورد جا آروان ناراحتی ديدن از تيام
 .اجازه با ببخشيد ديدنتون، از شدم خوشحال -
 :پرسيد من از
 شما؟ نميايى -

 .کردم نگاهش
 .ميام االن برو شما چرا، -

 حرف از قبل و آورد هجوم سمتم به ميالد رفتنش، محض به. رفت آروان دنبال به و کرد خداحافظى همه از تيام
. دويدممى او به رسيدن براى نم اما رفت؛مى راه تند او. کشاند در سمت به مرا و فشرد دستش در را دستم مچ زدن،

 قدرى به او اما زدم؛ صدايش. رفت بود، تاريك و ماشين پارکينگ که خيابان ديگر طرف به و شد خارج رستوران از
 را سوئيچ جيبش از. ايستاد بلندى شاسى ماشين کنار و رفت پارکينگ داخل به. نداد نشان توجهى که بود عصبانى

 جلوى ماشين، در مقابل مرا و برد جلو را دستم مچ. کرد باز سوئيچ روى یدکمه یوسيله به را در. آورد بيرون
 :گفت و کرد اشاره ماشين به. داشت نگه خودش

 .سوارشو -
 .رفت درهم ابروهايم

 بشه؟ چى که شم سوار شدىچ ديوونه -
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 هاىنفس. داشت گهن خود صورت مقابل مرا و کشيد خود سمت به را دستم مچ و فشرد هم روى را هايشدندان
 :گفت قروچه دندان با و نگذاشت که بروم عقب خواستم. خوردمى صورتم به سنگينش و بلند

 . نكن مديوونه -
 .خنديدم

 هستى؟ کارهات ىمتوجه اصالً تو -
 :گفت و کشاند هايشدندان به را هايشلب و کرد نگاه هايمچشم به
 .اعصابم رو نرو -
 .نبود شدن تسليم قتو اما بودم، ترسيده او از
 کنى؟مى محاکمه چى واسه رو کی دارى. بيا خودت به کافيه؛ -

 ديد،مى وضعيت آن در را ما کسى اگر که جورى. کشاند جلو به مرا و کرد قطع را اشخنده بارهيك به اما خنديد؛
 :گفت بلند صدايى و غضب با و چسباند گوشم به را سرش. کردنمی خوبى فكر

 .کنممى محاکمه کنه،مى لمسش راحتى به که ديگه مرد يه کنار بودن براى رو زنم دارم -
 .کردم نگاه هايشچشم در و بردم عقب را سرم

 ...فقط ما ازدواج -
 .زد فرياد و آمد حرفم ميان

 نه؟ ديدى زياد فيلم انگار تو باشى؛ کارهات مراقب بايد شناسنامته تو اسمم وقتى تا بودم گفته بهت -
 .داد ادامه کردم، سكوت

 متاهل، زن ميشى کنىمى ازدواج وقتى جااين. ما ايران تو نه خارجيه، فيلماى اين تو شماست سر تو که اونى -
 زد؟ دست بهت نامحرم يه چرا محرم، حاال. نامحرمه مردها بقيه به و محرم مرد يه به که زنى يعنى چى؟ يعنى
 :گفتم و کشيدم بلند را امحرصى نفس

 بودى؟ کور افتادم،مى تمداش -
 .خنديد

 بودم؟ وحشتناك قدراين من -
 :داد ادامه وارکنايه

 دادى، هرکارى به تن دخترت نجات براى که قدراين راستى،. داشتم رو تو ناجى و آزادى حكم که زمانى يك -
 بيايى؟ کنار مرگش با زود قدراون تونستى طورچه
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 بزنم را او ديگرم آزاد دست با خواستم .گرفت ترمحكم او اما کشيدم؛ را دستم. کشيد آتش به را قلبم هايش،حرف با
 .کوبيد جلو در به را کمرم و چرخاند ماشين سمت به مرا و گرفت هم را آن که

 نفرت با و کرد قفل را پاهايم و داد نشان العملعكس من از زودتر باز که بزنم را او پا با خواستم و شدم ترعصبى
 :گفت

 ؟ کردى رَم چيه -
 :گفتم امشده کليد هاىدندان بين از
 .شو خفه -

 .خنديد
 .بيرون بياييد خانوادگيتون دوست بود، کى اين با تا بودى رسيده خودت به کلى امشب که تو چرا؟ -

 :زدم فرياد
 کنى؟مى بازخواست رو من دارى که هستى چى اسم يه جز تو چه؟ تو به اصالً. کن ولم -
 .کشيد ريادف هم او
 شوهر با شب اون چرا اى،شناسنامه زن اين ببينه اومده دنيا ور اون از خريت روى از که شمام فعلی شوهر من -

 زندان؟ به رسيده کارش و کرده دعوا سابقش
 . کن ولم -
 ديوونه زنممی بهت دست محرمت، من، اما کردى؛نمى تقال بود گرفته رو کمرت ساعت دو مردك اون چيه؟ -

 آره؟ شى،مى
 .اىديوونه تو -
 .ماشين تو بشين -
 بشه؟ چى که -
 چى؟ يعنى -

 .زدم پوزخند
 پنج نيست الزم. دارم شما موقعيت و اسم به احتياجى نه و هست فرار براى دليلى نه ديگه. شد تموم مرده، دخترم -

 .کنيممى تمومش هفته همين تو کنيم، صبر سال
 :گفت و شد خيره هايمچشم به
 نميام؟ کارت به ديگه کردی؟ پيدا جديد کِيس چيه -

 .شدم ديوانه دوباره
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 تونهمه از مغروريد؟ خودتون به قدراين که مونه،مى لنگ شما بدون دنيا کنيدمى فكر درك؛ به بريد تونهمه -
 .متنفرم

 کارچی تو با من ينبب وقتاون ببينم، رو تو مرد يه نزديك حتى دارم دوست فقط ميشم، جدا ازت که مدتى تو -
 آره؟ شدم، غيرتبى کنمنمى زندگى ايران چون کردى فكر .نكنن نگاه بهت تمخانواده حتى ديگه که کنم

 .هستى ديونه تو -
 .زد پوزخند

 .نديدى من هاىديوانگى از چيزى هنوز که تو -
 :گفت و رفت عقب

 حاضر دخترت خاطر واسه که تويی فداکار، مادر اام ،«فداکارى مادر چه» گفتم خودم پيش ديدمت، وقتى اول روز -
 اما باشى؛ داشته فرق دنيا هاىزن یهمه با کردممى فكر. کردى فراموشش زود قدرچه دربيای، من عقد به شدى

 .نداشتى
 :کشيد عقب کامل و کرد رهايم. کرد تبديل خاکستر به مرا هايشحرف با
 .زدى کارها اون هب دست بهار، براى دونممی بعيد حتى االن -

 .رفت رستوران سمت به و کرد ترکم لب، بر پوزخندى با او و نشستم زانوهايم روی. نداشتم ايستادن توان ديگر
 در که کردم کارچه ؟ ندارى رو هوايم ديگر چرا ها،تهمت یهمه از شكسته دلم. بقيه قضاوت از شدم خسته خدايا
 عذاب با را من نبود بس گذاشتى؟ دلم روی را بهارم داغ نبود بس د؟نبو بس برگرداندى؟ رو من از سال، ده اين

 بس از شدم خسته. معرفتتبى و نامرد دنياى اين از شدم خسته شدن؟ تحقير قدرآن نبود بس گذاشتى؟ تنها وجدانم
 را کسى يچه ببين. نگير من از را خودت ام،شده خسته. امبريده ديگر، است بس. نگرفتم جواب اما کردم، صدايت

. کنم تكيه تو به تا باش خدا برايم فقط تو نكن، تو اما کردند؛ قضاوتم فهميدند را امزندگی از قسمتی تا همه. ندارم
 .نكند نابود را من تنهايى احساس تا باش خدا

 را من طفق هايم،ناشكرى براى نبودنم، اليق مادر براى. نكردنم بندگى براى ببخش ببخش، را من و باش خدا اصالً
 .همين باش، خدايم و ببخش

 خاکى هايملباس تمام. شدم بلند جايم از و آمدم خود به غريبه چند صداى با که بودم حال آن در مدت چه دانمنمى
 به بهداشتى، سرويس ديدن با در کنار. رفتم رستوران طرف به. بود چسبيده سرم به عرق شدت از موهايم و شده

 کرده تحمل که عصبى فشارهاى اثر بر هايمچشم و بود شده سرخ صورتم تمام. ترسيدم د،خو ديدن با. رفتم داخلش
 باالى و شال. ريختم گردنم و صورت به و کردم آب از پر را هايمدست کردم، باز را آب شير. بود شده قرمز بودم،

 با را موهايم و برداشتم سرم از را شال. بود نشده کم چيزى من درون آتش از هم باز اما بود؛ شده خيس تاپم یيقه
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 به و کردم شانه دست با را سرم به چسبيده موهاى و کردم باز را موهايم بافت. کشيدم بيرون مانتويم از حرص
 .کردم رها مانتويم روى طورهمان را موهايم و انداختم سرم به را شال. بستم کش با و بردم سرم باالى

 نگرانى با و آمد جلو ديدنم با. آمدمى داخل رستوران در از که ديدم را متيا دستشويى، از آمدن بيرون محض به
 . پرسيد

 بودى؟ دستشويى مدت همه اين -
 .رفتم هاآالچيق سمت به و انداختم پايين را سرم

 .نكن سوال قدراين -
 .شنيدم را زدنش غر صداى

 .بده جواب مياد زورش نبوده، وقت همه اين -
 آالچيقشان در جلوى هاىکفش از. شدم رد چيقشانآال کنار از و انداختم پايين را سرم ببينم، ار ميالد کهاين ترس از

 :پرسيد تيام شدن، رد محض به. است شده اضافه آنان به جمعى شدم، متوجه
 زده؟ حرفى آروان به پسره اين. ناراحته خيلى آروانداليا، -

 :گفتم و گذاشتم شانىپي به دست. بود شدن منفجر درحال درد شدت از سرم
 .زنيممى حرف بعداً تيام -
 :کرد باز را در و شد بلند جايش از ديدنم با نازار. بزند ديگرى حرف نتوانست آالچيق، به رسيدن با
 .نگرانى از مردم بودى؟ کجا -

 .کردم نگاهش و آوردم در را هايمکفش
 تو؟ بيام ميشه -

 و رفتم مقابلش سريع که شود بلند جايش از خواست خانوم بانو. گفتم همه به رو سالمى و رفتم داخل. رفت کنار
 :گفتم گرفتم را هايششانه

 .کنممى خواهش بفرماييد، -
 . برگشت جايش سر و زد لبخند

 دخترم؟ خوبى -
 :نشاند خودش کنار مرا و گرفت دستش در را دستم

 .بشينى بايد خودم کنار جاهمين امشب، -
 :زدم لبخند

 .چشم -
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 :گفت و خنديد رويم به بود نشسته خانوم بانو کنار که نازار، رپد
 .زحمت به افتادى امشب دخترم؟ خبرا چه خب -
 صداى با. بود نشسته کنارم در کمى ىفاصله با آروان. کردم نگاه کنارم به و چرخاندم سر پوزخند صداى شنيدن با

 .برگرداندم رو پدر
 .بودن شما با جان، بابا -
 .کردم نگاه زارنا پدر به
 .بود عذرخواهى براى امشب دعوت چيه؟ هاحرف اين -
 .ترهمهم هاحرف اين از زندگى دخترم، کن فراموش -

 :گفت شنيدممى من تنها که آرام صدايى با کنايه، با آروان
 .برس زندگيت به شما بله، -

 :گفت مادر که کنم اشحواله را پرنفرتم نگاه خواستم
 .خريد رفتى جان مانما کردى خوب چه -

 .داد جواب من جاى بود، نشسته مادر کنار در که نازار
 .ببينيد نبوديد خريد، بردمش بدبختى هزار با بله، -

 :گفت بود نشسته در جلوى يعنى خالى، جاى درتنها که تيام
 .نداشته پاساژگردى حوصله وقتهيچ. کنهمى خريد مغازه تا چند از کالً داليا -
 .کنه خريد بعداً ببينه، اول رو پاساژ کل کردم مجبورش. نشد من حريف اما -

 :گفت لب زير کنايه با آروان دوباره
 .بشناسيد رو خانوم داليا تا مونده -
 پوزخندى و رفت باال لبش ىگوشه. کردم نگاه اشبرزخى هاىچشم در و چرخيدم سمتش به عصبانيت و حرص با

 و کردم اشاره بود، خوابيده تخت روى بر پتويش روى کنارش در که فشيدآ به و زدم حرص پر لبخندى. زد کوچك
 :گفتم

 .شده عرق خيس االن حتماً. بندازين پتو روش نبايد گرما اين تو باشه، آفشيد به حواستون يكم -
 پتوى امتي. برگرداند روى و آمد خودش به بود رفته آفشيد کنار که تيام صداى با و شد خيره هايمچشم در ثانيه چند

 :گفت کشيد، گردنش به دستى و زد کنار را آفشيد
 .عرقه خيس بچه اين آخ، آخ -

 :گفت آفشيد ديدن با و آمد جلو و برداشت را اشتكيه خانوم بانو
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 .خورهمى سرما خورهمى بهش باد در جلوى من، به بدش رو بچه جان، آروان -
 جاجابه کمى جايش در خانوم بانو. داد خانوم بانو به و کرد ـل*ـبغ را آفشيد و شد بلند جايش از آروان جاى به نازار
 آروان سمت به کمى و نشستم هايمزانو رو. بخواباند تخت روى را آفشيد و کند باز جايى خودش و من بين تا شد

 .شود باز آفشيد براى جا تا رفتم
 :گفت تيام به رو پدر تخت، روى آفشيد گرفتن قرار از بعد
 .بيارن رو شام بگی بهتره -

 :گفت و شد بلند جايش از تيام
 .چشم -

 .دادمی سفارش و رفتمی دوستش سراغ به تيام خود هميشه و بود تيام دوستان از يكى رستوران صاحب
 :گفت بود نشسته نازار پدر کنار در که پدر تيام، رفتن با
 .تيامه دوست رستوران صاحب ماس، هميشگی پاتوق جا اين -

 :گفتم آهسته و شدم آروان رخنيم روبه شدند، زدن حرف شغولم بزرگترها
 ورتر؟ان برى نيست بهتر -

 .دوخت صورتم به را نگاهش
 کمه؟ جات چرا؟ -
 .کن تمومش -

 .رفت باال ابرويش
 دقيق منظورت رو؟ کنىمی بازى همه براى که نمايشى يا رو؟ جنينت سقط يا رو؟ شوهرت به تو خيانت رو؟ چى -
 چيه؟ به
 نفس فشردم، دستانم در خويش کنترل براى را هايمناخن و کردم مشت را دستم. شدمى سوزن سوزن سرم مامت

 .کشيدم عميق
 .کن تمومش -

 .گرفت گوشم نزديك را سرش
 آره؟ شكمته؟ تو ديگه يكى ىبچه بود، فهميده شدى؟ درگير سينا با شب اون همين براى -

 .پيچيد زنى صداى و شد باز آالچيق در که بدهم را جوابش خواستم
 .دوختم زن به و گرفتم آروان نفرت از پر هاىچشم از نگاه زن، صداى شنيدن با

 :گفت من به رو لبخند با و کرد سالم همه به رو. بود ميالد داداش زن
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 .يننتبب خوانمى جايى،اين فهميدن که اومدن قديمى دوستان از سرى يه بيايی؟ من همراه تونىمى دلياجان، -
 کردم عذرخواهى بقيه به رو و شدم بلند جا از. است خراب اوضاع فهميدم بود، آن در نگرانى رنگ که هايشچشم از
 :گفت مادر ببندم را آالچيق اىشيشه در خواستم تا و پوشيدم را هايمکفش. رفتم بيرون و
 .مياد شام االن بيا زود جان، داليا -
 .ميام زود چشم -
 زن صداى با. کردمى نگاهم نفرت و پوزخند با. افتاد آروان هاىچشم در نگاهم که کردم بلند سر و بستم را در

 :گفت چرخيد من به رو و ايستاد آالچيق از شدن دور با. رفتم او همراه و گرفتم او از نگاه ميالد، داداش
 .نده جواب گفت هرچى. عصبيه خيلى ميالد جان، داليا -
 شده؟ چى مگه چرا؟ -
 .آمد سرش پشت از ميالد عصبی داىص
 .بغلش تو برى بود کم فقط نشده، چيزى هيچى، -

 :گفت و چرخيد ميالد روى به سريع زن
 .باش آروم زديم، حرف ميالد -
 :گفت و کرد نگاه زن به
 ...هر زن يه گذاشتين، من یسفره تو شما که بود نونى اين -
 :گفتم و رفتم جلو عصبانيت با
 .نكن نگاه خودت چشم از رو همه باش، نتزد حرف مواظب -
 .ايستاد مقابلش زن که برداشت خيز سمتم به
 .زديم حرف ما -

 .کرد نگاهش
 کردم؟ قبول من ولى زديم، حرف. خانومسيمين بله -
 .کردى قبول رو شرايطش تو -

 .خنديد
 کنه زندگى من با سال پنج ،اتريش بياد من کمك به بشه من زن باشه، شوهرش خونه تو که اين رو؟ چى شرايط -
 آره؟ زندگيش، پى بره هرکى بشيم جدا بعدش و بگيره اقامت تا
 ...ولى کردى؛ قبول محمد خاطر به دونممی ميالد -
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 خودم هنوز که کسى مياد، حساب به زنم که کسى شناسناممه، تو اسمش که کسى بشينم بايد االن چى؟ ولى -
 آره؟. بشينه ديگه مرد يه جفت من، اسم یسايه زير. ننشستم کنارش

 .رفتم حرفشان ميان
 من زندگیِ. کن بس خدا رو تو. ننشستم جااون قصد روى از من خودت، براى بذار کثيفتم افكار اون کن، تمومش -

 حرص قدراين رفته، بين از که چيزى واسه پس. ستزنده ظاهر به ىمرده يه فقط روته، جلو که اينى شده؛ تموم
 زندگيم، نحسی بهارم، عمر. نشد کنى، کمك خواستى نداره، جايى ديگه کسهيچ نه تو، نه زندگيم، وت من. نزن
 واقعاً ت،شناسنامه شدن خراب براى و ممنونم ازت هم همين براى من اما کنى؛ کمك بتونى که نخواست خدا حتى

 .خواستى هم خودت چون برنمياد؛ دستم از کارى ام،شرمنده
 .دادم ادامه باز و گرفتم نفس

 کمكم که کسى به باشم هرچيزى من باش مطمئن. بده زمان يكم فقط. ميشى خالص شرم از فرصت، اولين تو -
 .کنممی خيانت نه زنممی نارو نه کرده
 آفشيد سرگرم را خود تيام و نازار کنار تنها. کردم گوش نه و زدم حرف زياد نه آخرشب، تا. برگشتم و نايستادم ديگر
 .کردمنمی توجهى آروان هاىنگاه و هاکنايه به اصالً و ودمب کرده
 .شنيدم را آروان ىکنايه سر پشت از و گذشتم ميالد خالی آالچيق کنار از. آمديم بيرون همه و کردند رفتن قصد

 شدى؟ دلتنگش آخی، -
 و نكرديم نگاه كديگري صورت در کدامهيچ هم خداحافظى موقع حتى و نكردم توجهى. بود کافى امشب براى ديگر

 .رفتيم هاماشين سمت به و داديم قرار مخاطب را همديگر کلى، خداحفظی با
. رفتم تخت روى شلوار و تاپ همان با و آوردم در را هايملباس. رفتم اتاقم به و گفتم بخير شب خانه، به رسيدن با

 .خوابيدم و بستم را هايمچشم زاحم،م افكار هجوم از قبل همين، براى. کنم فكر چيزهيچ به نداشتم دوست
 را خود کمى بايد. کردم خاموش نيز را موبايلم و نرفتم بيرون خانه از مدت، اين در. گذشت روزى چند شب، آن از

 خانه تلفن که گفتم بخير شب شام، از بعد شب. داشتم را آروان يا و ميالد از تربزرگ اهداف من. کردممى آماده
 .دادم جواب و رفتم طرفش به بود، من به ديكنز چون و خورد زنگ

 بله؟ -
 !بال -
 جانم؟ -
 کجايى؟ معلومه اصالً تو دختر، -
 تويى؟ نازار، -
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 شناختى؟ تازه -
 خوبى؟ طوری؟چه -
 ىشماره و شدم تپرونده دامان به دست آخر ديگه گيرم،مى رو گوشيت دارم روزه سه. بگى بايد شما رو اين -

 .برداشتم وکالتت یپرونده ور از رو تونخونه
 :گفتم هايشگاليه به توجهبى و نشستم تلفن ميز کنار مبل روى

 نازار؟ داشتى کارى -
 .کرد کوتاهى مكث

 .مونده ديه پرداخت با رضايت فقط و دادم انجام رو مريم کاراى بگم خواستم فقط نه؛ -
 .حسابت به بريزم رو ديه تا بده من به حساب شماره يه و بذار رو قرارت مقتول یخانواده با -
 :پرسيد تعجب با
 نميای؟ تو مگه -
 .بكش رو زحمتش خودت نه؛ -
 .باشه -
 .بگو بهم رو آزاديش روز فقط -
 .مونهنمى تو اون زياد بگيريم رضايت -
 کيه؟ صدرى دادگاه -
 .گوشى بزن، حرف آروان خود با بيا کن صبر. نيستم پرونده اين جريان تو من -

 :گفت نازار با که شنيدم خط ور آن از را آروان صداى کنم، مخالفت بتوانم کهاين زا قبل
 کيه؟ -
 .داليا -
 .بعد براى باشه ندارم، حوصله االن -
 بعد، ثانيه چند. نكنم گوش را شانجروبحث صداى تا گرفته را گوشى یدهنه نازار شدم متوجه صدا، شدن کم با

 .پيچيد ىگوش در آروان عصبى و خسته صداى
 بله؟ -
 سالم -
 .عليك -
 :گفتم و نياوردم خود روى به اما شدم؛ ناراحت کالمش لحن از
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 روزيه؟ چه صدرى دادگاه -
 .بود کرده سكوت شنيدم،مى را تندش هاىنفس

 نداشت؟ جواب سوالم -
 :گفت عصبى

 .گوشى لحظه چند -
 :گفت که شنيدم نازار با را اشمكالمه صداى باز و
 .ميام االن من باشه آفشيد به حواست -

 :گفت مقدمهبى. شنيدم را اتاقش در شدن بسته بعد و هايشقدم صداى
 کيه؟ عطائى ميالد -
 .خوردم جا پرسشش و لحن از
 .نبود اين سوالم -

 .شد بلند صدايش
 .نده بازى رو من داليا، -

 :گفتم در بستن با و رفتم اتاقم به شدم، بلند جايم از. کنم صحبت بقيه حضور در توانستمنمى ديگر
 کنى؟ دخالت من زندگی تو نبايد فهمىنمى چرا تو -
 تو؟ زندگی -
 .من زندگی آره، -
 :گفت و کرد فوت گوشى داخل به محكم را نفسش خشم، از
 گرده؟مى تو دنبال چرا مرد، اين -
 .رفتم بالكن به
 .بهش بده بگير نازار از رو مشماره -
 :گفت تمسخرآميز لحن با
 عزيزم؟ بدم رو تشماره فقط ندارى؟ پيغام -

 .شدم مسلط خود به زور هزار با و کردم مشت را دستم
 صدرى؟ دادگاه -

 :گفت و آمد حرفم ميان
 .ديگه ىهفته -
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 خب؟ -
 :گفت متعجب

 خب؟ -
 :گفتم حرص با و نشستم صندلى روى. بودم شده کالفه

 براش؟ کردى کارچی -
 :خنديد

 کرد؟ کارى ميشه تلمقا براى مگه هيچى؛ -
 .خداحافظ کنم، مى درستش خودم. نداشتم اميدى تو به اولشم از. نيست مهم باشه -

 .شد مانعم فريادش صداى که کنم قطع خواستم
 ميفتن؟ قاتل نجات دنبال دم، اولياى حاال تا کى از -

 .زدم صدايش ناخوداگاه
 آروان؟ -

 :گفتم شدم آرام که بعد ثانيه چند. داديممی گوش را يكديگر هاىنفس صداى و بوديم کرده سكوت دو هر
 شدم باعث خودم که اىمخمصه اين از تا منه نوبت االنم. کرده حمايت من از هميشه اون نبود؛ مقصر صدرى -

 .بدم نجاتش بيفته، توش
 .کشيد عميقى نفس

 .بيام بيرون جهنم اين از تا افتاده اتفاقى چه زندگيت تو بگو بهم -
 هرچى ولى دونم؛نمى. قاتلم من کنىمى فكر شايد و کردى ناحقى من آزادی تو کنىمى فكر دونممی ،آروان -

 جون شن،نمی قائل ارزش که چيزى تنها براى که کنم بازى کسانى با خواممى من. بهتره خودت براى بدونى ترکم
 .آدماست

 .کنم کمكت خواممى -
 .دارى رو آفشيد تو ولى ندارم، باخت براى چيزى چون ندارم؛ احتياجى -
 .کنم تمرکز کارام رو تونمنمى حتى ريختى، همبه رو فكرم داليا، -
 .ديگه يكى به بده رو صدرى ىپرونده گفتم بهت -
 .نيست صدرى حرفم -

 .شدم گيج
 .اشهنب سرم تو افتاده خوره مثل که فكرهايى از کدومهيچ کردم، باز وقتى و ببندم رو چشمام دارم دوست -
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 .نيست خوب حالت انگار کنى؛ استراحت بهتره -
 .بود کرده سكوت

 خطى؟ پشت آروان، -
 .هستم -
 .بخير شب ببوس، آفشيدم من طرف از بخواب، برو -
 :گفت گفته؛ چه زدم حدس تنها که جورى آرام، صدايى با
 .بخير شب -

 را بودم داده قول مقتول برادر به که پولى و مکشيد بيرون را هاپول ساك. رفتم اتاق داخل به و کردم قطع را تلفن
 .بريزم نازار حساب به را پول و بروم بانك به صبح تا گذاشتم، کوله يك داخل و کردم آماده

 و کشيدم دراز تخت روى! هيچ ديگر و داشتم نازار از پيام چند. کردم روشنش روز، چند از بعد و برداشتم را موبايلم
 کنم؛ شروع را بازى بعد و بدهم ام،نكرده پيدايش هنوز که مطمئن آدمى به را فلش بايد .بودم دوخته چشم سقف به

 دانستممی. زدممی آب به گداربى نبايد. بود اتفاقى هر افتادن احتمال ساسان، به پيغامم رسيدن محض به چون
 که رساندممى را پيغامم او به مادرش و پدر يا وکيلش طريق از بايد يا همين براى. آمد نخواهد دادگاه به ساسان

 همانند هايش،بچه کردمی فكر و بود مادر او. نداشتم را سينا مادر یحوصله زيرا کردم؛ انتخاب را وکيل البته
 ...اما ام؛شده سينا زندگی کابوس من خود، خيال در و اندمانده معصوم و پاك کودکيشان

 در که پولى با بود اشآزادی انتظار به زندان در مريم که مدتى لطو در. شد گرفته رضايت و داده ديه قرار، طبق
 را زندگيشان خرج تا دادم جونننه به پول مقدارى و کردم رهن اىخانه بهتر، اىمحله در مريم، براى. داشتم اختيار
 کمكش هم باز مينه براى. دارد زمان به احتياج و کشدمى طول کند پيدا را خودش تا مريم دانستممی. باشند داشته
 .کند پيدا را اشزندگی درست راه تا دادم قرار اختيارش در را زمان و کردم

 مامانم جون خاله» پرسيدمى مدام و نداشت قرار و آرام مينا. رفتيم استقبالش به نازار و مينا همراه اش،آزادی روز
 و شدنمى بند خود جاى در که بود مادرش يدارد مشتاق قدرى به. بوديم جوابگويش نازار يا من بار هر و «مياد؟ کى

 واقعاً. رفتمی ضعف اش،تنگىدل و اشمهربانی کردنش، ذوق کودکانه براى دلم. کردمی حرکت ماشين در مدام
 تنها مينا بفهمد؟ را مادرش از دورى درد توانستمی کسى چه کند؟ درك را کوچك ميناى توانستمی کسى چه

 ماند او و گرفت او از را آنان هردوى زمانه اما بود، پدر حمايت و مادر نوازش محتاج سن اين رد که بود اىبچه دختر
 .تنهايى و

 اما خنديد؛می لبانش. ماندم خيره اشچهره روى به. شد ثابت در روى به مينا مشتاق چشمان و شد باز زندان در
 را عذاب اين بتواند که بود نشده بزرگ مادرش ورىد درد براى قدرآن او. داشت غريبى حال. بود بارانى هايشچشم
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 داشتن نگاه در سعى و برد لبانش روى به را دستانش. شد تربارانى چشمانش و ترعميق لبخندش. کند تحمل
 :زد صدا ديدنش با را مادرش نام آلودبغض و بم صدايى با. کردمی اشگريه

 !مريم مامان -
 .ماندم باقى گرنظاره تنها من و رفت دنبالش به سرعت به نازار. شد پياده ينماش از و برد در یدستگيره به دست
 داشته نگه اشآزادی روز به اميدوار را او که عزيزى. دويد عزيزش سوى به و رها را ساکش مينايش، ديدن با مريم

 نازكدل نازار. دندکرمی را دوريشان هاىروز تالفی در سعى يكديگر ـوش*آغـ در و ريختندمی اشك هردو. بود
 بود قرار روزى. کردممی نگاه داشتند را يكديگر تنها دنيا، اين در که دو آن به من اما گريست؛می آنان پاىپابه هم،
 .نداد مهلت زمانه اما کنيم؛ آغاز نو از مريم و مينا همانند را زندگيمان و باشيم يكديگر کس همه بهار و من گونهاين
 شروع و اشآزادی تا شدم پياده ماشين از. آمدند ماشين سمت به و کندند هم از دل باالخره ،طوالنى مدت از بعد

 انداخت آغوشم به را خودش بزند حرفى کهآنبى و آمد جلو ديدنم، محض به مريم. بگويم تبريك او به را زندگيش
 :گفتم بود، بسته را نفسم راه گلويم در که بغضى با و گذاشتم کمرش روى به دست. کرد گريستن به شروع و
 .باشه مبارك -

 .کرد زدن حرف به شروع هايشاشك ميان در و شد ترشديد اشگريه
 کسى چون نداشتم اميد .برگردونم زندگيت به رو تو خواستممى فقط. نداشتم آزادى؛ به دارم اميد گفتممى دروغ -
 هر که کسايى. برگردونم عزيزات به رو تو اميدم، دادن وننش با خواستممى. داشتى تو اما باشه؛ اميدم که نداشتم رو

 استفاده ازش تو نبود، اختيارم در من که فرصتى خواستممی. کردنمی گوش تو سكوت به تنها و اومدنمى هفته
 مريزمی اشك تنها ريزم،نمى اشك کردى آزادم کهاين از من داليا،. زندگيم اميد ىهمه شدى نااميد، توى اما کنى؛
 بشه، مادربى مينام بذارى تونستىمی. نكنى کمكم تونستىمی. کردن زخميش رحمىبى با که مهربونت قلب براى

 که اين براى ممنونم. کنم ادا نتونستم من که حقى. کردى ادا من کوچولوى مينا براى رو مادريت حق تو نكردى اما
 جورههمه دنياست، دنيا تا. شد ما زندگی جديد شروع عثبا که مهربونيت، براى ممنونم. دادى يادم رو کردن مادرى

 .مديونم تو به رو اومده باال هاىنفس اين زندگى، اين من. کن حساب من روى
 . فشردم آغوشم در را او محكم

 رو داده بهت خدا که اىدوباره فرصت قدر بايد. داشتی رو زندگيت یهدوبار شروع لياقت تو دختر، باش آروم -
 ما دوستی تازه چون. کنى حساب من کمك روی تونیمی هميشه. نداشتم رو فرصت اين لياقت من که بدونی
 .شده شروع

 :گفت خيس صورتى و خنده با و آمد جلو نازار. کردم پاك را هايشاشك و کردم جدايش خود از
 است؟ گريه روز امروز آخه. کنم گريه تونمنمى ديگه من بابا، ديگه بسه -
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 .زدم لبخند يممر روى به
 .دره به چشمش بدجورى مامانت که بريم بيا. بسه گـه؛می راست -
 :گفتم ام،آزادی روز ياد به خنده با و کردم نگاه ظاهرش به
 .شدى که نوارم نو به به -
 :گفت و خنديد اشگريه ميان در
 .شدم نوار نو ديگه يكى دست به وزامر اما کردم؛ نوارش نو من شد آزاد کى هر چهارسال، اين تو زندانه، رسم اين -

 .شد آغاز مريم زندگی جديد فصل بار اين و شديم ماشين سوار
*** 

 در خواستم، او از و بگذارم مريم پيش را مدارك کپى گرفتم تصميم باالخره من و بوديم صدرى دادگاه به نزديك
 .دهد تحويل هاآن به و ردبب پليس نزد را مدارك کپی من، شدن ناپديد يا و اتفاقى آمدن پيش صورت

 هيچ مدت، اين در. بودم شده ساکت و آرام نهايتبى روز، دو اين در من و بود مانده باقى روز دو تنها دادگاه، تا
 انجام خواستم او از که را کارى زدممی حدس. بپرسم او مورد در آروان از نكردم هم جرئت و نداشتم ميالد از خبرى
 .بود گرفته تماس ميالد حتماً حال به تا دادمى انجام اگر و نداده

 کالفه من و گذشتنمى ساعت. بودم بيدار جايم در صبح شش ساعت از من و شدمى برگزار صبح نه ساعت دادگاه
. گرفتم آرام کمى سرد آب دوش گرفتن با و بردم پناه حمام به ناچارى ازسر. بودم هاثانيه شمردن مشغول جايم در

 نازار با که مانتوهايى بين از. کردم عوض مشكى کوتاه آستين بلوز و رنگ مشكى جين شلوار يك با را امحوله
 همراه و کردم انتخاب شد،می بسته کمر روى به مشكى کمربند با که بلند رنگ اىسورمه مانتويى بودم، خريده
 ساعت. زدم بيرون اتاق از و رداشتمب را اممشكى کيف. نداشتم را ماندن خانه طاقت ديگر. پوشيدم اممشكى یمقنعه
 دادم او به پيام يك نشود، ناراحت تيام کهاين براى و آمدم بيرون خانه از. بود زود شدن بيدار براى هنوز و بود هفت

 .روممی دادگاه به گفتم و
 با. رفتم دادگاه سمت به پياده و دادم ترجيح انتظار به را آن من اما نبود، روىپياده براى مناسبى زمان و بود گرم هوا

 جا ساعت باديدن کردم، نگاه ساعت به. امآمده را زيادى مسافت شدم متوجه اتوبان، به رسيدن و خيابان شدن تمام
 ماشين يك و رفتم خيابان به سريع. برسانم دادگاه به را خود ترافيك اين در داشتم وقت ساعت يك تنها. خوردم
 دادگاه مقابل جلسه، شروع به مانده دقيقه پنج درست. برساند ساعت سر شده جور هر مرا خواستم راننده از. گرفتم
 به شدم متوجه بود، کرده وحشتناك اخمى و زدمی قدم در جلوى عصبى که آروان ديدن با. رفتم داخل و شدم پياده
. نداشت اطراف به وجهىت و زدمی قدم زير به سر آروان. برداشتم قدم جلو به و کشيدم راحت نفسى. امرسيده موقع
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 بودند نشسته هاصندلى روى يكديگر کنار بود؛ کرده قبول را سينا یپرونده که ساسان وکيل همراه سينا، پدر و مادر
 .بود ايستاده بود، من به پشت که مردى همراه به تيام ها،آن از جلوتر. بودند زدن حرف مشغول و
 و شد بلند جايش از من، ديدن با سينا مادر که بگذرم کنارشان از تا نداختما زير را سرم سينا مادر و پدر به رسيدن با

 :گفت فرياد با و گرفت دستم مچ
 ما که نگذره ازت خدا. کردى نابود رو مبچه زندگی که نگذره ازت خدا! طاعون؟ اومدى باالخره اومدى؟ باالخره -
 .کردى پوشسياه رو

 :گفتم لب زير خشم با و کشيدم را دستم
 .کن ول رو دستم -

 :کشيد فرياد
 صدرى اون مال کشتى، زندان تو که اىبچه اون نكنه چيه، آره؟ صدرى، به برسى برى که کنم ول رو دستت -

 طالقت که حالى اين با کرد بد پسرم کردى؟ خيانت بهش که بود گذاشته کم چى تو براى زندگيش تو پسرم بوده؟
 .نداشتى رفتن براى جايى چون داشت؟ نگه رو تو شخونه تو داد،

 چشم بارهيك به تيام، فرياد با. ندهم دست از را خويش کنترل تا فشردم هم روى را هايمچشم خويش، کنترل براى
 :غريد سينا مادر به رو خشمگين و آمد کنارم تيام. است شنيده شنيد،مى نبايد که را چهآن فهميدم و گشودم

 زنيد؟می حرف طالق کدوم از زنيد؟می تهمت من خواهر به ددارى چى براى. کنيد ول رو دستش -
 :گفت تمسخر با و ايستاد زنش کنار سينا، پدر
 شده؟ جدا سينا از خواهرت دونستىنمى که بودى برادرى جورچه زنى،می برادرى از دَم دارى که تويى -

 .کرد نگاه صورتم در و کشيد عقب به محكم را من گرفت، را بازويم تيام
 بودى؟ شده جدا تو داليا، -

 :گفتم کلمه يك من ولى نه، بگويم خواستمى وجود تمام با. کردم نگاهش و کردم بلند سر
 آره -

 کارىپنهان يك براى تنها او. رفت حرفى هيچ بى بعد و گذراند ازنظر را سرتاپايم ناباورانه نگاهى با و رفت عقب
 .کنم تكيه او به کودکى همانند داشت توقع گونهچه پس. نپرسيد هم را دليلش حتى و رفت

. بودم دوخته چشم خالى راهروى به هنوز من و بود رفته تيام. داد را جلسه شروع از خبر هايمان،نام خواندن با مردى
 روى رگ پريده، صورتش رنگ و سرخ چشمانش سفيدى. ديدم را ميالد ىچهره و برگشتم. آمدم خود به صدايى با

 .است برزخى هم او يعنى اين و بود کرده ورم اشپيشانى
 .بريم بايد شده؛ شروع جلسه -
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 زد پوزخند ميالد، ديدن با. بود ايستاده انتظارم به آروان در، مقابل. افتادم راه دادگاه سالن سمت به و گرفتم را نگاهم
 :گفت او به رو و
 .نيست عَلَنى جلسه نميدن، راه رو شما ببخشيد -

 :گفتم التماس با و گرفتم را بازويش. چرخيدم سيش به بزند، حرف خواست تا و کشيد پوفى ميالد
 .نزن منو رسوايى طبل ديگه تو کنم،مى خواهش -

 .آروان براى اين از ترکوبنده جوابى چه و شود دادگاه وارد من با نسبتش گفتن با تواندمی بخواهد، اگر دانستممی
 :دوخت چشم من به و گرفت آروان از نگاه کشيد، پرحرص نفسى

 .وکيل جناب اين و دونممی من بزنه، سرت به فرار فكر درم؛ جلوى پايين من -
 .رفت خروجى سمت به و کشيد محكم را دستش

 .داشتم راه در را آروان واکنش از بدتر من اما ديدم؛ را پوزخندش و چرخيدم
 .نشستم زنش کنار و دادم تكان سالم نشانه به سرى صدرى، ديدن با. شدم سالن وارد و گذشتم کنارش از
 !ساسان ديدن کردم؛می فكر چيز يك به تنها دادگاه، کل در و شدم ترمصمم کارم به بيشتر ىکينه و خشم با

 نگاه اطراف به. گرفت دست در رفتن براى را بازويم صدرى زن که شدم متوجه را آن زمانى من و شد تمام دادگاه
 هم باز راهرو، به شدن وارد با. دويدم در سمت به و شدم بلند جايم از سريع ساسان، کيلو خالی جاى ديدن با. کردم

 حياط، به رفتن با و دويدم ورودى در سمت به را راهرو. بود گذشته رفتنش از زمانى چه دانستمنمی حتى. نديدم را او
 .زدم صدايش هاپله باالى همان از. ديدمش رفتن پايين حال در هاپله پايين

 .محمدىنيك آقاى -
 نفس دويدن شدت از. ايستادم او از باالتر پله يك و رفتم پايين. ماند جايش سر من ديدن با و سرچرخاند و ايستاد

 .بودم آورده کم
 داشتين؟ کارى من با -

 . کشيدم عميق نفسى
 .داشتم پيغام يه ساسان براى بله، -

 .رفت باال ابرويش
 بفرماييد؟ -

 :گفتم ذبهج با و کردم اخم
 هوا رو تشكيالتش همه با رو خودش دودمان الّا و بده، نشون رو خودش داره وقت روز دو فقط بگو؛ بهش -

 .فرستممی
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 .کرد کنترل را خود ماهرانه اما پريد؛ صورتش از رنگ و درشت هايشچشم
 .بگيرن تماس باهاتون گممی شد واگر رسونممى رو شما پيغام -

 .ايستادم مقابلش و رفتم پايين را پله
 .مونه مى ايران تو صدرى خيانت براى دونممی حتى ايرانه، دونممی. نكن بازى فيلم من براى -

 ! همين داره، زمان روز دو فقط. منه دست دنبالشه پليس که مدارکى. برسون پيغام فقط پس
 .رفتم عقب آمد، پايين را هاپله ما ديدن با و آمد بيرون دادگاه در از آروان

 .بريد تونيدمى -
 .دوخت محمدىنيك شدن دور به چشم و ايستاد کنارم آروان. رفت و گرفت پيش در را خروجى راه حرفبى
 شدى؟ کار به دست بالخره -
 .چرخيدم سمتش به خشم با
 بشى؟ نزديك من به نبايد فهمىنمى چرا تو -
 ... خاطربه چيه -

 .رفتم حرفش ميان
 .عطائى الدمي خاطربه درسته؛ آره -

 .شد خشمگين
 ميالده؟ شده سقط یبچه باباى پس -
 گردى؟نمى آفشيد مادر دنبال باهوشى، و پيگير که قدران چرا تو -

 .شد نزديكم
 .کنممی روشن رو تو تكليف اول ولى هستم؛ اونم دنبال نترس؛ -

 .خنديدم
 اى؟کارهچی شما وقت اون -

 تنها خود حال در را او و رفتم عقب. ندانستم جايز را ماندن. کرد نگاه غضبناك هايمچشم در تنها و ماند ساکت
 .ماندنمى نصيببى او سيلى از صورتم شايد گذاشتم،نمى اگر که گذاشتم

 .کردم اخم ميالد ديدن با و رفت پايين شيشه. کرد توقف پايم جلوى ماشينى خيابان، به رسيدن محض به
 .باشم تنها خواممى -
 .باشى تنها بخواى تو که نكردم صبر ساعت دو جااين من -
 .گذاشتم امپيشانى روى به دست. بود شده شروع املعنتى سردرد عصبى، فشار از
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 چيه؟ براى بازيا مسخره اين. شيممی جدا بده زمان گفتم بهت -
 به مرا و کرد باز را نماشي در. کشاند خود سمت به گرفت را بازويم. آمد طرفم به عصبانيت با و شد پياده ماشين از

 .کوبيد بهم محكم را در اخر در و داد هل ماشين داخل
 خود تماشاى مشغول روپياده در را آروان. دوختم بيرون به را نگاهم و چرخاندم روى فرمان، پشت گرفتنش قرار با

 وجدان واقعاً. کردمنمى درك را او عصبانيت همه اين دليل واقعاً. بود شده کبود حتى و سرخ صورتش تمام. ديدم
 باشد؟ شده حساس من کارهاى و زندگى روى گونهاين که داشت اهميت او براى قدرآن اشکاری

 .رسيد خواهد کجا به مرد اين با من مقصد ببينم تا دوختم چشم رويمروبه به و گرفتم او از نگاه ماشين، افتادن راه با
 بعد. نزديم حرفى کدامهيچ بود، اشکننده تعيين او که مقصدى به دنرسي تا و بوديم کرده سكوت دو هر راه، بين در
 :گفت و کرد باز برايم را در و شد پياده ماشين از. کرد پارك را ماشين آپارتمانى مقابل طوالنى، مسافت از
 .شو پياده -

 .کردم نگاهش
 چى؟ براى -
 محكم که بكشاند خود دنبال مرا خواست. کرد ادهپي ماشين از مرا و گرفت را دستم مچ. آمد جلو و کرد رها را در

 .کشيدم را دستم
 کشى؟مى خودت دنبال گوسفند مگه -

 اششدهقفل هاىدندان بين از برد،می خودش با که طورهمان و کشيد را بازويم خشم با باراين و کرد نگاهم چرخيد
 :گفت گوشم زير
 .داليا نكن، بازى من اعصاب با -

 .کرد باز را آن و انداخت قفل به را کليدش د،ايستا در مقابل
 فهمى؟مى رو خودت و من شرايط واقعاً تو -

 .ايستاد منتظر و زد را آسانسور ىدکمه
 توام؟ با -

 .کرد پرت را بازويم و انداخت صورتم به خشمگين نگاهى
 .بزنيم حرف جااين که اومديم. باش داشته صبر -

 .زدم رويش به نيشخندى
 حتماً؟ اومدىمی جااين تا بايد شد،نمى ونخياب تو -
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 من، توقف ديدن با. ايستادم در کنار و رفتم بيرون. ماند من رفتن بيرون منتظر و کرد باز را در آسانسور، ايستادن با
 :پرسيد خشم با
 ترسى؟مى قدران نبودى سقف زير نامحرم يه با حاال تا چيه؟ -

 . گرفتم را اشکنايه
 .داشتم آدرس رفتن براى قبلش ماا بودم؛ چرا -

 .داد تكان صورتم روى به را اشاشاره انگشت. شد خم صورتم روى و شد نزديكم
 ...کن درازىزبون من واسه ديگه باريك فقط -

 .رفتم حرفش ميان
 چيه؟ تهش کنى؛ تونىنمى کارىهيچ -

 .زدم اشاره خود سرتاپاى به و رفتم عقب
 ترسم؟مى چيزى از من -
 اين تا دادم ادامه قدرآن و کردم نگاهش خاموش و سرد طورهمان و نكشيدم عقب هم من. شد خيره هايمشمچ در
 .ايستاد در کنار باز و کرد باز را در. رفت آپارتمان در سمت به و کشيد عقب که

 مجردى یخانه بود، مشخص ظاهرش از. رفتم سالن به و آوردم بيرون پايم از را هايمکفش و شدم آپارتمانش وارد
 ميز يك و رنگ کرم راحتی مبل دست يك تنها که بزرگ سالنى. کردم نگاه آپارتمان کل به. است ميالد خود

 ىوسيله چند و يخچال يك که بود راست سمت در هم کوچكى اىآشپزخانه. داشت قرار آن در مقابلش تلويزيون
 .داشت را هاسرويس و هاخواب قاتا از نشان که بود راهروىی هم چپ سمت. بود آن در برقى

 .شنيدم گوشم کنار را صدايش
 .کن تفحص بعدا بشين؛ -

 .رفتم عقب او با آمدن در سينهبهسينه با و برگشتم سريع
 .رفت آشپزخانه سمت به و کرد پرت مبل روى فاصله همان از را کليد و زد پوزخند

 .ندارم رو نموخونه یحوصله و ميام ايران که زمانيه مال جااين -
. نشست رويمروبه مبل روى و برگشت آب ليوان يك همراه به. نشستم اشنفره تك روى و رفتم هامبل سمت به

 .کرد اشاره آن به و گذاشت ميز روى مقابلم را آب ليوان
 .کنى تعريف بتونى برام و بياد جا قشنگ نفست تا بخور -
 .دادم تكيه مبل به
 خوای؟مى چى -



 

 

135 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 .شده سقط ىبچه اون همه از اول -
 .کردم متوقف را حرفش

 .بود سينا مال -
 و شد پشيمان که بيايد من طرف خواست. شد بلند جايش از و ديوانه که نكشيد ثانيه به اما ماند؛ حالت همان در

 .کشيد فرياد کرد، پرت سالن ىگوشه به را آن آن، زير لگد زدن با و کرد خالى مقابلم ميز سر را حرصش
 .خوابيدى... حرو اون با وقتاون بودى من محرم من، زن تو -
 .کشيد فرياد باز و کرد خم صورتم روى را خود و آمد سمتم به
 ... بايد تهشناسنامه تو من اسم وقتى بودم گفته بهت -

 .شدم بلند جايم از و دادم هل عقب به را او و زدم اشسينه تخت به را دستم
 سر از من کنىمى فكر حاال. شدی ازدواج اين به حاضر من، نجات براى حتى ونى؛دمی رو من زندگی یهمه تو -

 شدم؟ بـستر*هـم چيزهمهبى اون با عالقه و ميل
 :دادم ادامه و نگذاشتم که بزند حرف خواست

 .داشت نظر اون به پدرش که بود کوچولويى دختر از محافظت سر از نبوده، عالقه سر از نه -
 سر حال اما کشيدم؛مى سينا سر بايد که فريادى. بودم داشته نگه امسينه در را آن هاسال که ىفرياد. زدم فرياد
 .کشيدم ميالد

 رحمیبی بود، عروسكاش عاشق که جايى کرد،می بازى اون تو عشق با که اتاقى تو ترس، از که کوچولويى دختر -
. شد نصيبش پدر شيطانی ىغريزه از پر ـوش*آغـ پدر، مهر پر ـوش*آغـ جاى که کوچولويى دختر. ديد رو پدرش

 لباساى باباها یهمه پرسيد،مى من از که دخترى. کردمی خيس رو جاش باباش، پاى صداى با ترس، از که دخترى
 کنن؟مى اذيت رو دخترشون زور به باباها یهمه ميارن؟ در رو دختراشون

 .زدم فرياد تربلند
 من فهمى؟می رو دونهنمى پدرش هایاذيت و آزار با رو محبت فرق هنوز که اىدختربچه يه درد تو فهمی؟مى -
 خودم فقط. کنىمى رو فكرش که هرکارى. زدم کارى هر به دست بدم، نجات جهنم اون از رو بهارم کهاين خاطربه

 من براى اسم، هي حق از فقط اومدى کاره يه گى؟مى چى وسط اين تو حاال. دادم دست از اونم که بودم مونده
 براش دنيا و زندگى که کسى براى. گذشت ش،آينده از حتى و زندگيش از خودش، از که کسى براى گى؟مى
 خالفكار صدرى اون ؟ گىمى چى دارى اومدى شده؛ معنیبى

 ،اسم يه خاطر به کنم؟ کارچی داشتى توقع مادرشم، که من. کرد قربانى رو خودش کشيد بهار که عذابايى واسه
 که بهارى. ديد رو مهريشبى و سردی و زمستون فقط زندگيش از که بهارى بكشه؟ عذاب دوباره بهارم ذاشتممی
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 که بهارى. داشت دوسش و بخشيد رو پدرش بازم که مهربون قدراون بود، مهربون بود؛ خندون بود، شاد بود، بهارى
 يه حرص دارى تو وقتاون. آوردشنمى زبون به پدر ترس از اما بودغ شده تنگ پدرش پرمهر ـل*بغـ براى دلش
 کاراى االن من. بده زمان فقط گردونم؛برمى بهت رو چيزتهمه رسمت اسمت، نترس زنى؟می من براى رو اسم
 .گردونمبرمى رسمتم و اسم شد، تموم دنيا اين با کتابم حساب هروقت. دارم تو رسم و اسم از ترمهم
 رفتن با که نفسى. بود جدال در لعنتى، بغض آن با که نفسى. بازگردانم را امرفته هاىنفس تا نشستم زمين روى
 روز و حال اين به شنيدش، با ميالد ديدنش، با صدرى کردنش، تعريف با من خدايا. بود گرفته بازى به را من بهار،

 تربزرگ خودشان از هابچه قلب گفتند راست خدايا کرد؟ تحمل عذابى چه بهارم کشيد؟ چى بهارم پس. آييممی در
 روى زور به او اما زدم؛ پس را آن. شد گرفته سمتم به آبى ليوان. نبود بخشنده قدرآن بهارم نبود، اگر که است،

 .داد خوردم به را آن و گذاشت هايملب
. بودم بسته را هايمچشم درد شدت از و کشيدمى تير سرم. نشاند مبل روى و کرد بلند زمين روى از را من ميالد

. برداشتم مبل روى از را سرم و کردم باز را هايمچشم زور به. آمدمى سمتم به که شنيدممى را ميالد پاى صداى
 :گفت و گرفت طرفم به قرصى همراه آب ليوانی

 .دارى احتياج بهش بخشه،آرام -
 .خوردم و گرفتم دستش از را قرص و آب ليوان

 .بيام تا کنى استراحت اتاق تو برى بهتره توام. بگيرم ناهار بيرون رممی من -
 :گفتم گرفته صدايى با. بود درآمده سوزش به فريادهايم شدت از گلويم

 .رممی من -
 . نشست زانوهايش رو مقابلم

 .خطرمبى کبريت تو براى من نترس. ذارىنمی اما کنم؛ رفتار درست خواممى من ببين، -
 .رسيدمى نظر به هصادقان. کردم نگاه هايشچشم به
 .ببر کليدم -

 .رفت در سمت به و شد بلند جايش از خنديد،
 .داريم هم ديگه جنگ يه گفتم واال. شدی قانع زود قدراين که خوب چه -
 همراه دونفره خوابىتخت ديگر اتاقى و خالى اتاق يك. رفتم راهرو سمت به و شدم بلند جايم از در، شدن بسته با

 براى معمول طبق سردرد، اين دانستممی. کردم باز را خيسم موهاى بافت و آوردم در را مانتويم. داشت آرايش ميز
 خوب چه. خزيدم آن زير و زدم کنار را رنگش زرشكى روتختى. است عصبى فشار ديگرى و موهايم نكردن خشك

 .نداشت ورود ىاجازه اتاق در نورى هيچ و بود شده تاريك زرشكى ضخيم ىپرده آن با اتاق که بود
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 بشوند، اگر که نشوند متوجه چيزى هاآن تا کردممی امخوانواده برخورد ىآماده را خود بايد. کردممی استراحت بايد
 .کرد نخواهند هم نگاه مرا روى ديگر مطمئناً

 به و ستمنش سرجايم. نبود روز از اثرى هيچ و بود شده تاريك اتاق کل. شدم بيدار خواب از تلويزيون، صداى با
. رفتم بيرون اتاق از بودم، خوابيده تمام ساعت هفت يعنى من و بود گذشته شب هشت از ساعت. کردم نگاه ساعتم
 روى را ميالد و کردم نگاه آشپزخانه به و چرخاندم را سرم. بود روشن تلويزيون تنها و نبود سالن در کسى

 را سرش. کردم کوتاه سالمى و رفتم سمتش به. ديدم ساالد کردن درست درحال آشپزخانه اُپن پشت هاىصندلى
 :گفتم و برداشتم شده خرد کاهويى و ايستادم اُپن پشت. دوخت صورتم به را متعجبش نگاه و کرد بلند

 کنى؟مى نگاه جورىاون چرا چيه؟ -
 :گفت و آمد خودش به گذاشتم، دهان بر را کاهو

  کيه؟ حورى اين گفتم ديدمت، االن لحظه يك. کردم خداحافظى بروسلى خواهر از رفتم وقتى هيچى؛ -
 .زدم نيشخندى جايش به و نخنديدم اما داشت؛ را خنديدن توقع

 خوابيدم؟مى مقنعه مانتو اون با داشتى توقع چيه؟ -
 .گرفت طرفم به شده گرفته پوست خيارى

 .کنى برخورد راحت قدراين نداشتم توقع فقط من خيال،بى -
 .رفتم هامبل سمت به و گرفتم ازدستش را خيار

 .خودهبى درآوردن، رو ساله بيست دخترهاى اداى اين پس محرمى، خودت قول به -
. داشتم رفته دست از تماس چند و پيام چند. آوردم بيرون داخلش از را امگوشى و برداشتم مبل روى از را کيفم

 .بود نوشته که بود تيام به متعلق اول پيام. بود تيام و انآرو طرف از هاپيام اما بود؛ خانه و نازار طرف از هاتماس
 کردممى فكر کهاين براى شكست دلم!  نه طالقت، کردن پنهان براى کهاين نه. شكست خودم از نه، تو از دلم -

 من. نبودم کدوم هيچ. نبودم اما شناسمت؛مى کنم،می درکت کردممى فكر. نزديكم بهت کردممى فكر رازتم، محرم
 کهاين از غافل ولى نكنى؛ تنهايى احساس کهاين براى دادگاه، اومدم امروز. بودم ترغريبه برات هم غريبه يه از حتى

 ... تنهايى وقته خيلى تو
 .بود برايش اتفاقى افتادن از بهتر او، و من دل شكستن اما شكست؛ اشناراحتی براى دلم
 .بود نوشته برايم ود ساعت. بود آروان به متعلق بعد هاىپيام

 .شد روشن برام کارات دليل االن تازه -
 .بود نوشته دقيقه ده و چهار ساعت

 .دخترت از کردن سوءاستفاده براى هم و خيانتت براى هم نامردى -
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 .بود هفت ساعت بعد پيام
 .کنى نگاه گوشيت به ندارى وقت حتى که هستى سرگرم قدرچه خوبه، -
 .بود نوشته قبل دقيقه ده
 زندگيت؟ وسط انداختى منو چرا چيه؟ من با بازى از قصدت چيه؟ من دادن عذاب از قصدت داليا، -
 طوردرهمان. داشت معنى چه هاحرف اين ديگر. بود کنجكاوى يك دنبال به تنها او. آوردمسردرنمى هايشحرف از

 کشيده دستم از گوشى تماس، ردنک وصل از قبل. شد ظاهر رويش آروان نام و خورد زنگ امگوشى که بودم فكر
 .زد پوزخند و کرد نگاه را گوشى. ببينم را ميالد آلوداخم ىچهره توانستم برگشتن، با و شد
 نه؟. شدن نگران -

 :گفت تند لحنى با و تشر با. گرفت من از را توضيح مهلت بله، گفتن با و کرد وصل را تماس دادنم، جواب از قبل
 فرمايش؟ -
- ... 
 .بنده دستش اما منه؛ پيش -
 و داشت نگه خود کنار مرا و گرفت را دستم مچ که بردم گوشى سمت به دست. رفتم طرفش به و شدم بلند جايم از

 :گفت خشمگين
 منى؟ با نسبتش دنبال که اىکارهچی تو -
- ... 
 ...ز اسم باشه هم آخرت ىدفعه. نداره ربط يكى تو به باشم داشته اىـطه رابـ هر داليا با من. کن گوش تو نه، -
 :گفتم عصبانيت با و کردم قطع و گرفتم را گوشى آزادم دست با و ايستادم مقابلش نيتش، فهميدن با
 کنى؟مى کارچی دارى -

 : گفت غضب با و فشرد را دستم مچ ميالد
 شدى؟ ناراحت چيه؟ -

 .کرد نزديك خود به مرا و کشيد عقب را دستم مچ که بروم عقب خواستم
 .ذارىمی دست روش بد دارى تو که دارم ضعفنقطه يه من داليا، -

 .کردم نگاهش
 .همين باشه کرده ناعدالتى کارش تو موقع يه داره، وجدانعذاب فقط اون -

 .کرد بلند را صدايش
 فهميدى؟ کنى، توجيه رو اون من براى نيست الزم. شناسممى تو از بهتر رو مرد يه نگاه مردم، من -
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 با و رفتم اتاق سمت به. رفت آشپزخانه سمت به و کرد رها را دستم. کردم سكوت و نداشتم را بحث ىحوصله
 .شنيدم کنارم از را صدايش که پوشيدم را مانتويم. آمدم بيرون اممقنعه و مانتو برداشتن

 رى؟می جايى -
 :گفتم تمسخر با
 .سختمه اينا با بيارم، خونه از راحتى لباس رممی آره -
 :گفت اشخنده کردن کنترل با و کشيد اششده اصالح تازه صورت به ستىد
 .دممی بهت لباس دست يه من برى؛ راه همه اين نيست الزم -

 .کردم نگاه را وسرتاپايش چرخيدم
 هستى؟ يكى من با گوريل توى که کردى؟ فكرى چه وقتاون -

 .خنديد بار اين
 .منه پيشه سال ده مال هالباس اون هرچند. هستى شكننده قدران تو که نداره ربطى من به -

 .بردم باال را ابرويم
 .نشى پولبى وقت يه کنى،می خرج خودت براى قدراين تو اوه، -

 .کشيد را امبينى نوك
 .برمتمی خودم شام از بعد بريم، بيا -
 آشپزخانه به. بود شده متوجه ساالد به درازيمدست از هم او و بودم کرده ضعف اول همان غذا، بوى پيچيدن با

 امشانه روى و بافتم طرف يك از را موهايم. برداشتم پتو کنار از را سرم کش و برگشتم اتاق به ديگر بارى. رفت
 .کرد دعوت شام به مرا و زد صدايم. کردم رها

 : گفتم تعجب با و کردم نگاهش شده، چيده ميز ديدن با
 کردى؟ درست خودت -

 .ستنش اشصندلى روى
 .موندمنمى که گرسنه سال ده اين تو من کردى؟ فكر چى پس بله، -
 .نشستم اپن پشت صندلی روى و رفتم آشپزخانه به

 :گفت و کشيد بود، کرده درست که ماکارونى از برايم ميالد
 . باشى خورده ماکارونى همچين عمرت به عمراً که بخور -

 .آوردم ايمان حرفش درستی به قاشق، يناول خوردن با و برداشتم را بشقاب کنار چنگال
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 نشدى بلند تا گفتم ديگه. بخورم رو دوتاش خودم شدم مجبور نشدى، بيدار کردم هرکارى که گرفتم پيتزا ظهر -
 .کنم پا و دست چيزى يه برات

 .نبود مهم -
 .کرد نگاهم

 ...همه از ربدت موندى، الغر جورى اين دارىمی نگه گرسنه رو خودت قدراين ديگه، آره -
 .زد لبخند کردم، نگاهش سكوتش با
 .گيریمی رو همه ىپاچه -

 :گفتم غذايم خوردن از بعد و شدم خوردن غذا مشغول دوباره
 برات فرقى بودنت گرسنه يا سير که تو مردم، هاىپاچه به افتهمی اميدمون ميشيم، گرسنه حداقل ما خوبه -

 .کنهنمى
 .کشيد امنىبي به و کرد سس داخل را دستش

 .کنىمى وحشت تو که قدرمچه -
 .کردم پاك را امبينى تيشرتش یگوشه با و شدم دوال

 دارى؟ مشكل من بينى با تو -
 .کشيد اشاشاره و شست انگشت دو با را امبينى باز و خنديد

 .کوچولوئه بس از مياد خوشم -
 .جورىينا دقيقه يه جورى،اون دقيقه يه ندارى، شخصيتى ثبات کالً -

 .برداشت را چنگالش
 .داريم وقت دعوا براى بعداً رو، غذات بخور -
 .رفتم آشپزخانه بيرون به و شدم بلند جايم از غذا خوردن با
 .بوده وظيفه اشهمه چيه، براى تشكر اصالً کنى؛ جمع خوادنمى روخدا تو -
 .ايستادم مقابلش و رفتم سمتش به
 بگيرى؟ خواىمى انرژى همه اين دادى، ماکارونى بشقاب يه کالً -

 :گفت شيطنت با و دوخت هايمچشم در را هايشچشم
 ندی؟ جواب شده حال به تا خدايى نه بيارى؟ کم حال به تا شده تو -

 .گذاشتم دهانش به و کردم سس در و برداشتم کاهويى
 .برسونى رو من و کنى جمع سريع رو جااين تا بخورى زود رو غذات کن سعى. نزن حرف قدراين -
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 :گفت پر دهان با و خنديد
 گن؟مى کجا از هستن، تعارفى ايرانيا گنمی پس دونمنمى من. هستى جالبى زن واقعاً تو -
 :گفتم راه ميان در و رفتم هامبل سمت به
 .باش زود نزن، حرف قدران -

 از نگاه مقابلم، چاى ليوان گرفتن رقرا با. کردم سرگرم چيست دانستمنمی که فيلمى با را خود و نشستم مبل روى
 .دوختم چشم ميالد به و گرفتم تلويزيون

 .بكنى بايد تو رو کارا اين -
 .گرفتم دستش از را چاى ليوان

 شناسناممه؟ تو اسمت فقط چون چرا؟ -
 .نشست کاناپه روى کنارم

 .ميشم تلخ بشنوم، تلخ من داليا، نباش تلخ -
 را چايمان سكوت در. داشتم احتياج تيام با شدن رودررو براى را امانرژى رازي کنم؛ سكوت دادم ترجيح هم باز

 .رساند خانه به مرا ميالد آن از بعد و خورديم
 :گفت و چرخيد سمتم به کرد، خاموش بعد و داشت نگه را ماشين ميالد در، جلوى

 .بزن زنگ تك يك منم براى کن، سيو گوشيت تو رو مشماره -
 روى به امشماره تا زدم زنگ او به بعد و سيو را اششماره ميالد یگفته به و کردم خارج ازکيف را امگوشی
 :گفتم و زدم بازويش به مشتى. کرد سيو بروسلى خواهر مرا نام او و کردم سيو ميالد را او نام. بيفتد اشگوشى

 اسميه؟ چه اين -
 :گفت خوردهچين صورتى با و ماليد را بازويش

 .کنم سيو مهربانى ىفرشته رو اسمت داشتى توقع نكنه ديگه، کارات همين براى -
 .زدم بازويش به مشتى

 .کنممى سيو گوريل رو تو اسم االن منم جهنم، به اصالً -
 .کشيد را امبينى نوك ديگر دست با و کشيد دستم از را گوشى

 .باشى هافرشته مثل تونىمى وقتى نباش، بد قدران -
 .کردم پوفى

 نيست؟ بهتر عذاب یفرشته شته؟فر -
 .شد خيره هايمچشم عمق در و نشست ورىيك من سمت به و گذاشت کيفم روى را امگوشى
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 .نده عذاب رو خودت گذشته با قدراين. نبودى مقصر چيز هيچ واسه تو داليا، -
 .کردم عوض را بحث حرفش، به توجهبى همين براى. بزنم حرف نداشتم دوست

 .ممنون نذاشتى اما باشه، اين از بدتر تونستمی که روزى و شام بابت -
 .زد امبينى به انگشت با و زد لبخند

 .باش بروسلى دالياى همون من براى حداقل. نباش مظلوم قدراين برو -
 در را کليدم تا بردم باال را دستم. رفتم خانه سمت به او رفتن با. شدم پياده ماشين از بخير شب گفتن با و زدم لبخند
 .چرخيدم سمتش به سريع ترس از آروان، صداى با که بيندازم قفل

 گذشت؟ خوش -
 .شدم مسلط خود به
 کنى؟مى کارچی جااين تو -

 .زد لبخند پرحرص
 !گردىبرمى خونه به کى ببينم خواستممى -
 .رفتم در کوره از
 خواى؟مى من زندگی جون از چى تو -

 :گفت کشيدمى رخ به را اشىخستگ که هايىچشم با و آمد جلو
 خواى؟مى چى من جون از تو -

 .پرسيدم سردرگم نفهميدم،
 چيه؟ منظورت -
 دی؟می بازى رو من دارى چرا. باشم آروم ذارىنمی چرا -

 .شدم حرفش ىادامه منتظر
 .بيام خودم به تونستم تازه من ريزى؟می همبه رو زندگيم کل دارى چرا -

 .شدم ترگيج
 گى؟مى پرت و چرت دارى چرا تو خوبه؟ حالت -
 .کشيد موهايش داخل به را دستش خشم با
 تو پسره اون خونه، گردىبرمى پسره اون با شب ببينم کهاين از اما نفهميدم؛ رو خودم درد هنوز واقعاً دونم،نمى -
 .ميشه بد حالم کنى،مى لمس رو اون تو يا رو

 :گفتم کالم يك در اما شد؛ چه دانمنمى
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 .منه شوهر اون -
 تكان صورتش مقابل را دستم. زدنمى حرف و کردمى نگاه صورتم به طورهمان. شد شوکه و ماند دهانش در حرف
 :گفتم و دادم

 .نكردى گوش تو اما ندارم؛ چيزى برات زخم و درد جز که بگير فاصله من از گفتم بهت -
 :گفت ناباورى با و رفت عقب

 دروغه -
 بستىبن به و برى بيراهه نخواستم اما داشتم؛ کردنش پنهان براى بهتر دليل حتى. ندارم دروغ فتنگ براى دليلى -

 .نياد بر دستت از کارى ديوار، با برخورد جز که برسى،
 .کنم وجدان عذاب درگير هم را او بلكه خود، تنها نه و بشوم مرتكب ديگر گناهى ناخواسته نداشتم دوست
. بگيرم او از نگاه و بيندازم زير به را سرم شد باعث و برد رو از مرا که ماند خيره هايمچشم در قدرآن و کرد نگاهم
 .رفت و شد ماشينش سوار زدن برهم چشم يك در و رفت عقب
 بودند، نوشته که ديدم را شانيادداشت جاکفشى ىآينه روى. نبود منتظرم کسى خيالم، عكس بر و شدم خانه داخل

 ناراحتى، از تيام پس. بخور کن گرمش. هست يخچال تو شام نخواستى، اگرم بيا، خواستى اگر اله،خ یخونه ريممی
 عذاب بيشتر سكوتش، با من که دانستمی خوب او. داشت مرا مجازات قصد سكوتش با و بود کشيده عقب را خود
 .کشممى

. باشد خونسرد قدرآن او نداشت انامك. نبود ساسان از خبرى و گذشتمى صدرى دادگاه از ساعت چهار و بيست
 به امگوشى زنگ با نه؟ يا اندگرفته جدى مرا پيغام اصالً هاآن آيا که کردممى فكر اين به و بود درگير فكرم تمام
 ميالد، اسم ديدن با. برداشتم را آن و رفتم تختم کنار ميز سمت به سريع باشد، ساسان شايد کهاين از و آمدم خود

 .کردم وصل را تماس حوصلهبى و کشيدم پوفى
 بله؟ -
 .بروسلى خواهر به سالم -
 دارى؟ کارى -
 .بودا واجب زمانى يه سالم جواب -

 .نشستم تخت روى
 .سالم -

 .خنديد
 طورى؟چه حورى؛ گممى بهت بروسلى، خواهر گمنمى شدی خوبى دختر قدران که حاال آفرين، -
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 .ندارم لقب به هم احتياجى و دارم اسم خودم من ولى -
 !بداخالق قدرچه -
 .ندارم حوصله اصالً. بگو رو کارت ميالد -
 .بيرون بريم بيايى گفتم بود رفته سر محوصله منم اتفاقاَ تفاهمى، چه اِ -
 .باشه -
 .خنديد بلند صداى با
 کرد؟ بينىپيش شهنمی چرا رو تو بابا -
 .نيست بينىپيش به احتياجى چون -
 .دنبالت ميام ديگه ساعت يك ات تسليم، باشه -
 .باشه -
 .بردم پناه حمام به مزاحم افكار هجوم از فرار براى و شدم بلند جايم از تماس قطع با

 را بود زانو باالى که کوتاهى رنگ مشكى مانتويى و پوشيدم رنگ مشكى شلوارى با مشكى شرتىتى معمول، طبق
 به کوچك کيفى و سفيد رنگ به کتانى همين براى. بود اسپرت تيپم. پوشيدم مشكى سفيد شالى همراه و انتخاب

 ديگر و بود رفته پوستم زير آب معروف، قول به زندان، از بعد. کردم نگاه آينه در صورتم به. برداشتم سفيد رنگ
 .کردم رها مانتويم روى به را امشده بافته موهاى و زدم هايملب به لبى برق. نبود پريدگىرنگ آن از خبرى

 گفت و شد بلند جايش از ديدنم با مادر. بودند نشسته تلويزيون جلوى سالن، در تيام همراه پدر و مادر. رفتم پايين به
: 

 داليا؟ رىمی جايى -
 .کرد نگاهم سرد و چرخاند را گردنش تيام

 .بيرون رممی شام دوستام از يكى با دارم بله -
 .باشى خوش عزيزم؛ باشه -
 بوق با. گرفتم را ميالد شماره بود، شده رد شش از. کردم نگاه ساعت به و آمدم بيرون خانه زا کلى خداحافظى با

 .داد جواب اول
 جانم؟ -
 کجايی؟ -
 .شد دير يكم ببخشيد ميام، دارم -
 ...تا زنممی قدم کمى روپياده تو اصلى خيابون تو من نداره؛ مشكلى -
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 .کرد صدايم ماشين داخل از مردى
 شناسيد؟مى رو محل اين شما نوم،خا ببخشيد -

 .ايستادم اشمشكى بلند شاسى ماشين مقابل و رفتم جلوتر
 .آوردمنمى ياد به را او اما بود، آشنا اشچهره

 . شناسممى بله -
 .کجاست بگيد و بخونيد رو آدرس اين کنيدمى لطف پس -

 .نگرفتم صورتش از را نگاهم اما گرفتم؛ دستش از را برگه
 شناسم؟مى رو اشم من -
 سربلند. کردم برخورد کسى به چرخيدم وقتى و رفتم عقب. کردم شك شد، گشاد هايشچشم مردمك و خورد جا

 در اما نبود؛ وحشتناك اشقيافه .کردم برخورد ماشين به که رفتم عقب. ديدم شناختمنمى که را ديگرى مرد و کردم
 و کرد گشاد را هايشچشم و کرد هم در را پرپشتش هاىابرو. بود وحشتناك بسيار و ترسناك من براى لحظه، آن

 :گفت
 .نكردم مجبورت تا شو سوار سروصدابى -

 .برساند را خودش صدايمان شنيدن با ميالد شايد. کردم نگاه کوچه سر به. کرد پيدا شدت قلبم ضربان
 .نكن فكرشم حتى -

 :کردم نگاهش
 بريم؟ خوايممی کجا -

 .کرد اشاره در به رويمروبه مرد. کرد باز را در و شد ادهپي فرمان پشت مردِ
 .بفرماييد -

 به. نبود چاره اما بود؛ نشده قطع تماس کردم، نگاه دستم ميان گوشی به. گشتمی فرصت دنبال به ساسان پس
 شيشه نشد، باز اما کردم؛ باز آرام را در یدستگيره. افتادند راه و نشستند جلو هردو. شد بسته در و رفتم ماشين داخل

 و چرخيد سويم به مرد. بودند کرده رها تنها عقب، مرا که بودند کرده را جاهمه فكر پس آمد؛نمی پايين هم
 .گرفت سمتم به ایآبميوه

 .بخوريد اينو -
 .خورمنمى -
 .کنم بدرفتارى باهاتون نكنيد مجبورم -
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 از را نگاهم. چرخيد سويم به غضب با. ريخت راننده روى آن از مقدارى که کشيدم دستش بين از را آبميوه خشم با
 کوچه داخل به سرعت با که ديدم را ميالد ماشين اصلى، خيابان به رفتن با. نوشيدم را آبميوه و گرفتم او

 وحشيانه و شد عصبانى دستم درون گوشى ديدن با و برگشت مرد. بود نشده قطع هنوز. کردم نگاه را گوشى.پيچيد
 آورد پايين را گوشى. زدمی صدايم و کشيدمی فرياد ميالد. گذاشت گوشش روى به را وآن کشيد دستم زا را گوشى

 را خود توانستم زمانى تا تنها و دادممی دست از را امهوشياری لحظهبهلحظه. کرد نااميد را اميدم تماس، قطع با و
 .شد تاريك برايم دنيا تمام بعد و پيچيد همت اتوبان در که کنم کنترل
*** 
 امپيشانى روى به دست.رفتمی گيج وسرم سياهى هايمچشم. ديدم تخت روى را خود و کردم باز را هايمچشم

 تنها. کردم نگاه دربسته اتاق به. شدم بهتر کمى يكديگر روى هايمچشم فشردن با. شدم خيزنيم جايم در و گذاشتم
. رفتم اتاق یگوشه یپنجره کنار به و شدم بلند جايم از. بود سيلهو از خالى اتاق باقی و بود اتاق درون تخت يك

 نگاه روروبه به. بود زيادى ارتفاع. کردم نگاه بيرون به هايشحفاظ بين از و کردم باز را پنجره. بود باغ روبه پنجره
 .بودن ديگرى چيز يا خيابان از اثرى هيچ و شدمی ديده تنيده درهم و بلند درختان تنها کردم،

 بلكه استرس، نه و داشتم دلشور نه من اما آمد؛می نظر به مضحك. زدم در به ضربه چند و رفتم در سمت به
 .ساسان قراربی یچهره ديدن براى بودم اشتياق سراسر برعكس

. شد ظاهر وحشى مرد همان و شد باز در.ايستادم و رفتم عقب. شنيدم را کليد چرخش بعد و کسى هایقدم صداى
 :گفتم خشك و سرد لحنى با و کردم ماخ
 .پليسه دستِ زندگيش کلِ نرم، بيرون جااين از شب١٢ تا اگر من بگو ساسان به -

 .کشيدم دراز آن روى و رفتم تخت سمت به. بست را در حرفبى و زد پوزخند
 اى. نداشتم هم خود ماندن زنده از خبر حتى. باشم داشته پايانش از تصورى کهآنبی بودم، کرده شروع را بازى
 نگاه ذهن در را پرمهرشان ـوش*آغـ و گرفتممی ـوش*آغـ در را عزيزانم باقی جا،اين به آمدن از قبل کاش

 من و بود ناراحت و شكستهدل برادرم چون بودم؛ دلتنگ شنيدم،می را مرگ بوى چون بودم؛ شده دلتنگ. داشتممی
 او پاگير امزندگی زهر کهاين براى ماندم تنها گفتممی برايش ش،کا اى. بودم نكرده کردنش آرام در سعى حتى
 مادرانه او براى هايممحبت من اما بودم، ترکوچك او از بود درست. بود بهار همانند برايم او زيرا ماندم تنها. نشود

 کودکى همان از و ندگيرمی ياد هايشانعروسك با کردن بازى با را مادرى شان،کودکی زمان در دختران تمام. بود
 گرسنه که زمانى. کردم خرج مادرى مهر او براى مادر همانند من اما بود؛ من مراقب تيام بود درست. شوندمی مادر
 من کرد،می ناله زندگى از که زمانى. بردممی غذا بهارم همانند او براى و گرفتممی او براى را مادر جاى من بود،

. است بودن مادر از بهتر بودن سنگ گفتممی برايش کاش، اى. دادممی گوش انهمادر را هايشحرف مادر، جاى
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 داشتم، نگهت دور بودم گفته کاش اى. بود شده کسم همه او بهار، از بعد و داشتم دوستش بودم گفته برايش کاش
. پدرم ایهمحبت به کردن شك براى داشتم وجدان عذاب. خودش از محافظت براى بلكه بودن، غريبه براى نه

. ديدممی بهار ديد از را هاآن تمام و بودم متنفر پدرها تمام از بهارم، بودن زنده زمان در چون داشتم؛ وجدان عذاب
 پدرش بگويد من به کرد را اشسعی تمام که کوچولويى دختر. کند حس نتوانست را پدرى مهر وقتهيچ که بهارى

 عذاب حتى. باشد داشته نظر دختر به پدر دنيا اين در کردمنمی مه را فكرش هرگز من اما دهد؛ می عذاب را او
 را دردم تو تنها که گذراندم سر از روزهايى خدايا. بهار براى بد، پدر و من براى خوب پدر داشتن براى داشتم وجدان
 گونهچه. کردم حبس سينه در ام،نابودی شب آن از که رازهايى. ماندى امسينه درون رازهاى محرم تو تنها و ديدى
 دخترش نام و بنددمی هم روى بر چشم اش،حيوانی یغريزه با ـطه، رابـ طول در پدر که بگويم دردى از بقيه براى

 من جاى را بهار حيوان، از کمتر آن وقتى کنم، فراموش را شب آن عذاب گونهچه من خدايا. آوردمی زبان بر را
 شده نابود را خود هم خوشبختى اوج در که دادى من به را عذابى ى،ساخت که دنيايى در خدايا. کردمی تصور

 هايمدرد از گونهچه. داشته نگاه خود در ساسان همانند هايىآدم و نكرد رحم من کوچك طفل به که دنيايى. بينممی
 از تنهايى من. اندممنمی تنها تا گفتممی را هااين تيام براى گونهچه. آورستشرم خودم براى تكرارش وقتى بگويم،

 آتش من. گرفتممی مادرم و پدر از را او نامردى با و کردممی ديوانه هم را او گونهچه. بودم شده ديوانه خود غم
 براى تنها بگذار. بسوزانم خود با را هاآن تا نكردم نامردى عزيزانم حق در اما شدم؛ خاکستر حتى و سوختم گرفتم،
 .است امزندگی فهميدن و شدن خوار از بهتر که بريزند اشك سكوتم و من مرگ
 :گفت و کرد نگاهم مرد. نشستم تخت یلبه در، شدن باز با و چرخيد قفل در کليد

 .منتظرن آقا بيا، -
 از ديگرى فصل به و کردم مرتب سرم روى را شال و شدم بلند جايم از! ديدند؟می چه در را آقايى هاآن. زد پوزخند
 .شتمگذا پا امزندگی
*** 
 ٣ فصل

 در٢٠ِ حدود شايد. بود در از پر راهرو طول تمام. برداشتم قدم او همراه. گذاشتم پا راهرويى به و آمدم بيرون اتاق از
 پايين سمت به هايیپله انتهايش، در که رسيديم بزرگ سالنى به راهرو، از بعد. داشت وجود راهرو آن در اتاق

 باشد، اتاق از پر باال همانند زدممی حدس که راهرويى يك با سالن يك باال انندهم هم پايين یطبقه. رفتيم داشت،
 سالن انتهاى به. نبود آن در ایوسيله هيچ که گذاشتيم پا بزرگ سالنى در باراين و رفتيم پايين هاپله از هم باز. بود

 .دايستا در کنار خود و کرد باز را آن مرد که بود جاآن در در يك تنها. رفت
 .بفرماييد -
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. داشت کامل سرويسى جااين بود، وسايل از خالى جاهايش بيشتر که خانه برعكس. رفتم اتاق به و گرفتم نفسى
 داشت قرار دونفره خوابىتخت پنجره، کنار در و باغ روبه سرتاسر هاىشپنجره انتهايش در که بزرگ بسيار اتاقى

 تلويزيون ميز همراه به مبل دست يك اتاق وسط. بود شده جدا اتاق نشيمن قسمت از پارتيشنى یوسيله به که
 اتاق ایقهوه هایمبل روى به. شد بسته سرم پشت در و رفتم داخل کامل اتاق، بودن خالى ديدن با. داشت وجود

 .ماندم منتظر و نشستم
 تنها. بود نكرده يرىتغي هيچ و بود هاسال همان همانند درست. آمد داخل ساسان و شد باز در بعد دقيقه چند
 داشت صورت در که اخمى با و آمد جلو. بود کرده زمخت و خشن را اشقيافه واقعاً که بود تراشيده ته از را هايشمو

 .زد پوزخند
  آره؟. ببينى منو بودى مشتاق -

 . زدم لب بر پوزخندى خودش مثل
 نه؟. نيستى بلد معاشرت آداب هنوزم تو -

 . نشست رويمروبه
 .نيستيم جااين گفتن گل براى ما -
 .برسيم تفاهم به مسائل از سرى يه سر تا جاييماين ما درسته؛ -
 .مطلب اصل سر برو -

 .انداختم هم روى را پايم
 .بدم رو مدارکت تا کن آزاد رو صدرى -

 .خنديد کوتاه و شد باز هم از ابروهايش
 آره؟. داشتى اعتماد خيلى صدرى به -

 .کردم سكوت
  آتيش؟ اين تو انداختى رو خودت اون خاطر واسه -
 . دادم ادامه سكوتم به هم باز
 .عطائى ميالد با ازدواج حتى دونم؛می رو زندگيت تمام -

 .نشكستم را سكوتم چنانهم و کردم کنترل را خود اما شدم؛ غافلگير
 ...دختر به رو سينا گرايش حتى -

 .کردم بلند را صدايم
 .نيار دهنت به منو دختر اسم! شو خفه -
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 .خنديد بلند
 .عصبانيت تا مونده حاال! نيار جوش زود قدران -
 . بگير رو مدارکت و بده رضايت نمونده؛ چيزى -

 :گفت و شد خيره هايمچشم در. داد قرار گاهشتكيه و گذاشت زانو روى به را دستش آمد، جلو
 !قباديه؟ مريم دست که مدارکيه همون منظورت -

 .کردم اخم. خوردم جا وضوح به ديگر باراين
 کجاست؟ مريم -

 .برگشت سرجايش
 .شهخونه تو اون نباش نگران -
 .کنممی نابودت بياد سرش باليى اگر -

 .کشيد اشچانه به دستى
 .کن تهديد بعد بيرون، ميرى سالم جاازاين ببين بذار اول -
 .بشه آزاد بايد صدرى -

 .داد تكان تاسف ینشانه به سرى
 .احمقى واقعاً يا باهوشى خيلى يا تو -

 .کردم سكوت
 هر پول، خاطربه که ایغريبه يه براى دخترت یآينده کردى فكر کنى؟ اعتماد صدرى به تونستى چرا اصالً تو -

 کنه؟ نابود خودشو بخواد که مهمه قدران کنهمی کارى
 .بگو واضح رو منظورت -
 :گفت و ايستاد قد تمام یشيشه پشت. رفت اغب روبه یپنجره سمت به و شد بلند جايش از
 گرددندون هم بچگيش اول از کالً. سينا براى فرستادم رو صدری همين براى ميره، زيرآبى داره سينا دونستممی -
 دست همين براى. بندازه دنبالم رو المللبين پليس تونستمی که بود کرده جمع مدارکى من از سينا. بود کارطمع و
 تونست تا گذاشت سينا براى رو جونش شده،حساب ینقشه چند با و دستش زير اومد صدرى. بود بسته پام و

 و تو بين اتفاقات به رسيد کهاين تا کنه پيدا رو مدارك اون نتونست اما کرد؛ تالش خيلى. کنه جلب رو اعتمادش
 تو سمت به رو صدری و شدم هم تو ترلکن به مجبور همين، براى. ريختمی همبه چيزهمه فرارت، فكر با. سينا

 بود سمج قدران. شد پيدا آگاهى افسر يه یسروکله داشتم، مدارك اون کردن پيدا در سعی که مدتى تو. فرستادم
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 به روز اون و شد ايران از خروجم مانع سازى،پرونده با و کرد رو منو ینامهزندگى تمام روز، بيست مدت ظرف که
 .اومد دنبالم سايهبهسايه بعد،

 به را من دوباره بود، کشيده که اینقشه گفتن با و پيشم اومد صدرى کهاين تا بودم، کرده گير ایمخمصه بد تو
 :داد ادامه و چرخيد سويم به. برگرداند زندگى

 دىنابو به رو من داشت لحظهبهلحظه که کسى. بود آورده دستبه رو عطائى محمد زندگى اطالعات تمام صدرى -
 .کردمی دعوت

 .نداشت گنجايش اتفاق همه آن براى مغزم. بودم شده گيج
 و بكنه ما جاسوسی به مجبور رو تو بهار، دزديدن با بعد و بياره در عطائى ميالد عقد به رو تو بود، کشيده نقشه -

 .بزنيم زمين رو عطائى محمد بتونيم تو یوسيله به اون، از ترمهم
 .زدم نيشخند

 خبر من زندگی از عطائى محمد باهوش، آقاى ولی کرد؛ اعتماد کسهيچ به شهنمی که الحق -
 .موادمخدره قاچاقچیِ سينا دونستمی حتى و داشت
 .زد لبخند

 اونا اما شديم؛ اونا یطعمه ما کردنمی فكر صدرى، قول به و بدونه خواستيم خودمون ما. دونستمی درسته؛ -
 سينا. گشتبرمى خالى دست بار هر اما کرد؛ تالش مدارك اون کردن پيدا براى توق تمام صدرى. بودن ما یطعمه

 من، بد شانس از که کنهمی جاسوسش رو يكی صدرى، خودِ آدماى بين از همين براى و بود کرده شك صدرى به
 واقعاً کنى، فرار بود قرار تو که شبى اون. دهمی سينا به رو صدری راپورت و کنهمی رو کاراين واقعاً طرف

 ترکيه همون بلكه نبود؛ اتريش بعدتون مقصد اما برسونيم؛ ميالد به و کنيم رد ترکيه مرز از رو تو خواستيممی
 خودش صدرى بود قرار. بشه رفع من الخروجیممنوع حكم برادرش، براى ميالد تهديد یوسيله به تا موندينمی

 ما هاینقشه تمام و ريخت همبه چيزوهمه سينا تو، فرار فهميدن با اما بكشه؛ رو سينا شده حتى کنه، پيدا رو مدارك
 تو از کهاين تا نيومد، بر دستم از کارى ديگه من بيمارستان، توى صدرى و زندان توى تو، افتادن با. برد بين از رو

 خيلى قبادى، مريم. دىنيوم حرف به تو و نبود من با شانس بازم اما بكشه؛ حرف تو از تا کردم پيدا نفرو يه زندان
 خواستممى. کنه کارى برام نتونست اما بود؛ گرفته من از بودى گرفته صدرى زن از تو که پولى ساك اون از بيشتر

 اول از که رسيده بهم خبر االن اما نداشتم؛ قبادى مريم براى وقتى که بودم افتاده گير خودم قدران اما کنم؛ نابودش
 .بوده تو تدس من به مربوط مدارك هم

 .بود مريم دست یشدهکپى مدارك همان داشتم، دست در که مدارکى تنها من. نشدم متوجه
 چيه؟ منظورت -
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 !داده بهت سينا که مدارکيه همون منظورم -
 . نگرفتم سينا از چيزى من اما -
 رو مدارك شده، که مبرادرت جون حفظ براى بهتره نميرى؛ بيرون سالم جااين از تو صورت هر در داليا، ببين -

 .بدى تحويل
 فرياد. شدم بلند ازجايم و رفتم در کوره از تيام، نام شنيدن با که بودم نيامده در صدرى و مريم خيانت شوك از هنوز
 :زدم

 کجاست؟ برادرم -
 : گفت خونسردى کمال در و انداخت هم روى را پاهايش

 . فعالً البته گردن؛می تو دنبال عطائى ميالد با -
 .آمد داخل مرد همان و شد باز در او به رسيدن از قبل رفتم، سمتش به
 .نيست نفعت به اصالً جورىاين باشى، آروم بهتره -
 .کنممی خفه دستام همين با رو تو خودم من بياد، سرش باليى اگر بهارم روح به -

 .خنديد
 بهتره. ازت گيرممی رو مدارك اون باشه هرطورى من. کن باز رو گوشات فقط و خودت براى بذار رو تهديدهات -

 .بدى تحوليشون خودت من، عصبانيت از قبل
 :زدم فرياد خشمگين

 .دونمنمی چيزى من -
 . بكشى دوباره رو درد اين باشى داشته دوست نكنم فكر. گرفتى قرار سينا... تجـ مورد بار يه کنممی فكر -

 جا از نرفتم، رو از. انداخت زمين به مرا سيلى زدن با و گرفت قرار مقابلم مرد که بردم هجوم سمتش به. شدم ديوانه
 . کرد گيرزمين مرا سيلى هم باز که شدم بلند

 :گفت مرد روبه و شد بلند مبل روى از ساسان
 .نداريم شوخى ما بفهمه وقتشه شده، تموم مهمونى -
 دست با. نداشتم هم را کردن ناله توان حتى درد از. نشست پهلوهايم و شكم روى به هايیلگد حرفش، شدن تمام با

 از مرا و گرفت را موهايم وحشيانه آمدنش، درد با. کردم فرو پايش گوشت درون را هايمناخن و گرفتم را پايش مچ
 : گفت فرياد با و کرد بلند زمين

 ...حرو زنىمی منو -
 .برد هوش از مرا و تاريك برايم را دنيا که زد صورتم به مشتى
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*** 
 از دستم برخورد با گذاشتم، رويشان به دست. کردمی سنگينى پلكم پشت چيزى انگار. کردم باز زور به را هايمچشم

 براى که بودم حالبى و سنگين قدرآن. نداشتم را سرم چرخاندن قدرت. کردمی درد بدنم تمام. پيچيدم خود به درد
 ام،انرژی شدن تمام از بعد. بخورم کوچك تكانى نشدم موفق تىح اما گرفتم؛ کار به را زورم تمام بدنم، دادن تكان
 در سالم جاى يك حتى کنمنمی فكر که بود، زده مرا چنان حيوان آن. شدم نااميد و خسته بدنم دادن حرکت براى
 .دمز فرياد هايمکردن تقال از خسته. بود چسبيده هم به هايملب و بود شده خشك گلويم. باشد مانده باقى بدنم

 نيست؟ جااين کسى -
 .کشيدم فرياد دوباره نيامد، صدايى

 نيست؟ جااين کسى -
 اتاق وارد جوان مردى و شد باز در. انداختم نگاه در به و چرخاندم را سرم کمى زور به. آمد کسى هایقدم صداى

 :گفت و آمد سمتم به راستيك. شد
 .اومدم باش، آروم -

 .گرفت قرار سرم باالى
 اومدى؟ بهوش هباالخر -

 . کشيدم هايملب روى به زبان
 .تشنمه -

 و آورد باال آرام و برد سرم زير به را دستش. نشست سرم باالى. برگشت ليوان يك با و رفت اتاق بيرون به حرفبى
 .گذاشت هايملب روى به را ليوان

 :گفت و برگرداند جايش به را سرم آرام طورهمان و زد لبخندى. کردم تشكر و گرفتم دوباره جانى آب، خوردن با
 .کنى استراحت بهتره -
 ام؟جوریاين ساعته چند من -

 .رفت باال تعجب از ابروهايش
 .نداشتيم برگشتنتون به اميد جورايى يه هستين؛ هوشبی که روزه چند شما! ساعت؟ چند -
 بخورم؟ تكون تونمنمی چرا -
 .معموله حد از زيادتر کمى درمانتون طول داشتين، شما که وضعيتى با اما شيد؛می بهتر کمکم. داروهاست براى -
 چيه؟ منظورتون وضعيت؟ -

 .کرد کم را صدايش و آمد جلو
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 مخصوصاً شده، زخمی و کوفته شما بدن تمام بوده، سنگين خيلى خورده، بدنتون و صورت به که هايیضربه -
 !صورتتون

 .نداشتم هم ار دردش کردن تحمل توان اما نبود؛ مهم برايم
 .نكرده فلج رو من درد اين تا بده دارويى يه -
 .کرد اشاره دستم سرم به
 .کنى استراحت بتونى تا بخوابى کمى بهتره. کنهمی اثر االن. زدم مسكن سرمت به تازه -
 .شد بسته و رفت هم روى هايمچشم خودخودبه اتاق، از رفتنش با

 از زحمت به. آمدمی ديدارم به پرستار مرد همان تنها مدت، اين در و بروم راه پاهايم روى توانستم روز دو از بعد
 ديدن با. ببينم را صورتم پنجره انعكاس از خواستممى. رفتم پنجره سمت به لنگان پايى با و شدم بلند تخت روى

 بود، سياه و کبود هايمگونه روى. کردم نگاه اممنفجرشده صورت به و رفتم جلوتر. بشناسم را خود نتوانستم تصويرم،
 آمدنمی يادم حتى من. بود خورده بخيه که بود امپيشانى راست سمت و صورتم چپ سمت یگوشه آن، از بدتر

 زده صورتم به که هايیمشت اثر در هايمپلك زير. کنم باز چشم توانستمنمی نبود خودبی! خورده کجا به امپيشانى
 اثر در هايملب و بود نمانده سالم چيزى امبينى و هاچشم جز صورتم رد کل در.بود شده زخمى و ورم بود،

 اتاق در. برگشتم سرجايم به و گرفتم فاصله پنجره از. بود کرده ورم و زخمی تمام بود، زده حيوان آن که هايیسيلى
 .شد اتاق وارد پرستار مردِ و شد باز
 نه؟. ميشى بهتر دارى روزروزبه انگار -

 .زدم رويش به نيشخندى
 !نيست؟ معلوم وضعم سرو از. آره -
 . کن شكر موندى، زنده که همين. نكن ناشكرى -

 .بازگشتم تخت روى به باز و رفت بيرون اتاق از هايم،قرص خوردن با. کردم سكوت
 از که بود خشمگين و عصبانى قدرى به. آمد اتاق داخل به ساسان و شد باز هوابی اتاق در که بودم حالت همان در

 :گفت فرياد با و انداخت بازم موهاى در دست و آمد طرفم به طورهمان. نشستم سرجايم سريع ترس
 اتاق اين تو رو تو جورى شب الّا و بدى تحويل رو مدارك اون دارى وقت هوا تاريكی تا فقط -

 .رسيده حسابت به تنهايى کهاين از بخونى فاتحه سينا براى که کنممی نابود
 :گفتم و کردم ناله. بود شدن کنده حال در مسر پوست

 .زنىمی حرف چى از دارى دونمنمی خدا به -
 :گفت خشم و نفرت با و کرد خم گوشم کنار را صورتش
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 .بيارتت زبون به حسابى بسپارم، بهش رو تو امشب اگر ميدم قول. بود شكار دستت از خيلى محمود -
 :کشيدم فرياد

 !حيوونى يه تو -
 .داد هول عقب به محكم را سرم و کرد رها را وهايمم و خنديد

 .هستم حيوونى جورچه من بفهمى مونده حاال -
 .کرد بلند را صدايش و زد گره هم در را ابروهايش

 باشم، نداشته تو از خبرى و بشه شب اگر اما باشى؛ داشته خوبى مرگ ميدم قول بهت هيچ، که گفتى شب تا اگر -
 .بشى خالص من ازدست تا بكنى دنمر آروزى بايد وقتاون

 او اما بودم؛ انداخته ساسان آتش در را خود صدرى، به دين اداى براى من خدايا. رفت بيرون و نماند جوابم منتظر
 ذهنم به چيزى هيچ کنم؟ پيدا را مدراك آن گونهچه من. ندارم تحمل ديگه واقعاً خدايا. بود هاحرف اين از نامردتر

 هم مردن ديگر کنم، تجربه را شب آن ديگر بارى اگر من. بود گرفته را وجودم تمام ترس و استرس. رسيدنمی
 به. بود نمانده شب به چيزى يعنى اين و بود غروب حال در آفتاب. رفتم پنجره سمت به. بود خواهد معنابی برايم
 از که شالى همراه به شلوار و شرتتى همان تنها. پايم به کفشى نه و داشتم تن به مانتو نه. انداختم نگاهى خود
 .داشتم داد، من به را آن اصرارم با او و بودم خواسته پرستار مرد
 

 گوش و رفتم در سمت به. گرفتم را خود تصميم بود هرچه اما بود؛ متر٧ بر بالغ ایفاصله پايين تا. کردم باز را پنجره
 به دقت با و برگشتم پنجره سمت به باز. آمد نخواهند مسراغ به وقتش تا يعنى اين و آمدنمی صدايى هيچ. کشيدم
 تنها. بود اتاق در ماندن از ترشيرين مردن من، براى که بود مرگ با مساوى رفتن پايين واقعاً. کردم نگاه اطراف
 قرار پنجره مقابل که بود درختى شاخه همان کنم، حساب رويش رفتن پايين براى آن از توانستممی که چيزى

 کند، پيدا راه دلم به ترس کهاين از قبل. کرد نخواهد تحمل مرا وزن مطمئناً که نازك، بسيار ایشاخه. بود هگرفت
 خيس استرس از تنم و بود انفجار حال در ضربان شدت از قلبم. رفتم ديوارش یلبه به و کردم باز کامل را پنجره
 از را خود و گرفتم شاخه به محكم را دستم دو هر. ردمسپ خدا به را خود و گرفتم نازك یشاخه به را دستم. عرق

 به مرا و رفت پايين سمت به کامل و نداشت را وزنم تحمل قدرت شاخه بود، درست حدسم. انداختم پايين به پنجره
 کوبيده درخت به باز و گرفتم را آمد دستم زير که ديگر ایشاخه غيرارادى و شد رها شاخه از دستم. کوبيد درخت

 .شدم پرت زمين روى مترى٢ ىفاصله از و شدم
 و دَمر صورت به که زمين روى از. بود کرده حالبی مرا که بود دستم درد آن از بدتر. بود گرفته را وجودم تمام درد

 خاطربه. بودم شده شوکه بود، زده بيرون آرنجم استخوان که دستم ديدن با و شدم بلند بودم، افتاده دستم روى
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 به و برداشتم سر از را شالم. بود زده بيرون و پاره را دستم پوست و شكسته دستم آرنج استخوان آن، ىرو افتادنم
 پاى مچ. شدم بلند جايم از و انداختم شال روى به را دستم برد، مرگ پاى تا مرا که دردى تمام با و زدم گره گردنم
 و هستم کجا دانستممی نه من. نداشتم رفتن جز ایرهچا اما ندارد؛ خوبى اوضاع دادمی نشان و کشيدمی تير راستم

 .بروم بايد دانستممی تنها داشتم، فرار براى زمان قدرچه دانستممی حتى نه
 .دهم نجات را خود بتوانم تا کردم حرکت پايين روبه بلند، درختانى ميان از و افتادم راه
 هوا. باغ نه بود جنگل جاآن واقعاً انگار. نداشتم راه یمهادا براى توانى ديگر که بود شده زياد قدرى به دستم درد

 برگ و شاخه از گذر با هم آن که بود ماه نور روشنايى تنها. بودم رفتن حال در چنانهم من و بود شده تاريك
 راه اگر. مبود جنگل در واقعاً و امکرده اشتباه شدم متوجه باريك ایجاده به رسيدن با. ماندنمی باقى نورش از چيزى
 سر سمت به جنگل داخل همان از جاده امتداد در همين براى کردند؛می پيدا مرا زياد احتمال به رفتم،می را جاده

 نور ديدن با. ايستادم سرجايم ماشين، صداى شنيدن با که داشتمبرمی قدم لنگانلنگ طورهمان. افتادم راه پايينى
 پايين مشكى بلند شاسى ماشين. شدم پنهان آن پشت و رساندم امکناری رختد به را خود آمد،می باال از که ماشين

 حال در کم سرعتى با. رفتم درخت پشت به کامل بود، آورده در روز اين به مرا که لعنتى همان ديدن با من و آمد
 خدايى تا بروم پايين را جنگل گرفتم تصميم آنان، عبور از بعد! گشتندمی من دنبال به يعنى اين و بودند رفتن پايين

 .نيفتم آنان گير ناکرده
 سقف به زبانم که بودم تشنه قدرى به. نداشتم رفتن براى نايى ديگر و بودم شده دور جاده از که شدمی ساعتى يك

 صداى از. ايستادم سرجايم و کردم تيز گوش آب، صداى شنيدن با که رفتممی پايين طورهمان. بود چسبيده دهانم
 بيشتر سرعت با و گرفتم دوباره جانى تشنگى، از رهايى براى. است رويم پيشِ ایرودخانه بود معلوم بآ خروشان

 را مشتم. نشستم کنارش و رفتم جلو کنم صبر کهآنبى و رسيدم رودخانه به باالخره دقيقه، چند از بعد. برداشتم قدم
 آب کنار. بود شده لرزم باعث و بود شده خيس باسمل روى خوردن، آب خاطر به. خوردم ـل*ميـ با و کردم آب از پر

 خدا تنها بودم؟ کجا در من. بود جنگل سرم پشت و کوه رويمروبه. کردم نگاه اطراف به و نشستم زمين روى
 براى منطقه اين در را هايشآدم تمام کهاين از قبل بايد دادم،می دست از را وقت نبايد. دهد نشانم را راه توانستمی
 سمت به رودخانه کنار از باراين و افتادم راه دوباره نفسم، آمدن باال با. شدممی دور جااين از کردمی اجير کردنم اپيد

 يك رودى هر پايين گفتمی که بودم افتاده مانتاريخ معلم ياد. بود شده ترپهن راه و کمتر آب. رفتم پايين
 .نداشتم را دستم درد تحمل توان ديگر واقعاً. بيايد در درست حرفش کاش اى. ستآبادی
 شادى از لبريز وجودم تمام خانه، چند ديدن با و رفتم جلوتر. ديدم نور چند خود از جلوتر که رفتممی پايين طورهمان

 .نايستادم راه از آبادى به رسيدن تا و دادم ادامه خود راه به. شد
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. بود آدم از خالى هايشکوچه تمام شب، وقت آن در و بود کاهگل از تمام هايشخانه که رسيدم کوچك دِهى به
 اما بود؛ روشن هايشانبرق هاخانه. گرفتم ديگرم دست با را دستم و انداختم سر به و کردم باز گردنم دور از را شال

 هروب را سرم و ايستادم داشت قرار بزرگ یخانه چند آن در که ایکوچه وسط. آمدنمی بيرون هاخانه از صدايى
 .کردم آسمان

 .بده نشون بهم رو راه خودت. شدم خسته خدايا -
 و گذاشت خانه داخل به قدمى ترس از من، ديدن با. آمد بيرون محلى لباس با دخترى و شد باز رويمروبه یخانه درِ
 :پرسيد داشت، شمالى یلهجه به زيادی شباهت که ایلهجه با
 هستى؟ کى تو -
 :گفتم و کردم شكر را خدايم دل در
 .آوردم در سر جااين از که بودم گمشده من. دونمنمى -

 .شد دوستانه لحنش و مهربان نگاهش دختر
 .زنممی صدا را پدرم االن. نده راه دلت به ترس نداره؛ عيبى -
 دختر روبه مرد. آمد بيرون شانخانه از کسى. زد صدا را پدرش و رفت حياط وسط و گذاشت باز طورهمان را در
 :فتگ
 سرت؟ روى گذاشتى حياطو دختر؟ چيه -

 :گفت پدرش به خطاب و زد لبخندى چرخاند، من روبه را سرش دختر
 بابا داريم شدهگم مهمان -

 :گفت زدن لبخند با و آمد ميانسال مردى دختر، همراه. دادمی آمدنش از نشان هايشدمپايى شدن کشيده صداى
 !افتادى؟ شكل اين به چرا دخترجان -
 :گفتم و رفتم وترجل
 کنيد؟ کمكم تونيدمى. دارم کمك به احتياج من -

 .ايستاد مقابلم دختر همراه و آمد کوچه داخل مرد
 .هستم من خواستى کمكى هر بعد برسيم، زخمت به کمى داخل بيا اول. باش آروم دخترجان، باشه -

 :داد ادامه و گذاشت هايشچشم روى به دست
 .چشم روى به -

 :گفت او به مرد. آمد استقبالمان به بود، دختر همان مادر که زنى. رفتم خانه به همراهشان
 .کرده گم راه خداست؛ مهمان -
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 .خنديد خوشرويى با زن
 . بفرماييد آمديد، خوش -

 :وگفتم رفتم عقب. شدم آلودمخون و کثيف پاهاى متوجه تازه که بروم اتاق داخل به خواستم
 .کثيفهو زخمى پاهام. نميام تو -

 :گفت و انداخت پاهايم به متعجب نگاهى مرد
 .نيست مهم -

 .دخترشد روبه
 .ببنديم رو زخماش و بشوريم پاشو تا بيار تميز دستمال با آب تشت يك آهو، -
 که بشويد را پايم خواست و برگشت آبى تشت با آهو،. کردم دراز را پايم و نشستم در مقابل یپله روى خستگى از

 دستم درد قدرى به. بست برايم وسفيد بزرگ هايیدستمال با برايم او و شستم را آن سالمم دست با ودخ و نگذاشتم
 زخمم، بستن شدن تمام از بعد. بودم نشده پاهايم شدن زخمى متوجه اصالً راه، طول تمام در که بود زياد

 آورد بود چه دانمنمی که شربتى از يوانىل برايم زن. بود اتاق دو آن کل که ایخانه. شدم شانخانه وارد همراهشان
 : گفت و
 .بشه باز نفست راه تا بخور -

 .نوشيدم را آخرش یقطره تا و گرفتم ازدستش را ليوان تعارفبى
 :گفت دستم ديدن با و آمد کنارم به مرد

 .بندازم جاش بايد شكسته، -
 .کردم نگاهش

 .زده بيرون استخوونش اين ولى -
 .گذاشت امشانه روى دست و نشست کنارم آهو

 . بندهشكسته ده اين در پدرم نباش، نگران -
 دهانم در را پارچه زن و زد باال امشانه تا شرتمتى آستين مرد. نشست کنارم آبى از پر تشت و پارچه چندين با زن

 :گفت و گذاشت
 . بكش عميق نفس چند -

 .برد حال از مرا داشتم، من که ضعفى با و شد جارى وجودم تمام در ایکشنده درد که چه براى بپرسم خواستم
*** 
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 گچ. انداختم نگاهى دستم به. بود نشده روشن کامل هوا هنوز. نشستم جايم در و شدم بيدار خواب از دستم درد با
 از که جايى همان در و انداختم اطراف به نگاهى. بود بريده را امانم درد.بود شده بسته گردنم به ایپارچه با و گرفته

 در مرد و زن زياد، احتمال به و بود خوابيده آهو اتاق یگوشه. بودند کرده پهن جا برايم بودم شده هوشبی درد
 بعد و کردم باز آرام را آن و رفتم در سمت به. بروم دستشويى به تا شدم بلند جايم از. بودند خواب در ديگر اتاقى
 نگاهی حياط به و کردم پايم به را آهو هایدمپايى. انداخت جانم در ایلرزه صبحگاهى هواى سوز. رفتم بيرون

 .بودمی دستشويى بايد زياد احتمال به که بود اتاقكى راستش، قسمت در حياط، انتهاى. انداختم
 هايمدست و گرفتم قرار روشويى مقابل دستشويى، از بعد. شدمی بلند هايیقدم برادشتن از مانع پاهايم وسوزش درد

 ديشب چهره، اين با من خدايا! واى. کردم نگاه را آينه. پيچيدم خود به صورت درد از و زدم آب صورتم به. ستمش را
 قدرى به ديشب! برگشت شانخانه داخل به ترس از و بود خورده جا نبود خودبی! بودم؟ شده ظاهر دختر آن مقابل
 شود،می باورش کسى چه. نبودم امبرهنه پاى يا و تمصور هایزخم ياد به اصالً که کردمی درد ودستم بودم خسته

 از که فهمندمی مرا کسانى تنها! باشد؟ رفته پياده ساعت٦ کفش بدون زخمى، صورتى و شكسته دست با دخترى
 .باشند گذاشته فرار به پا آبرويشان ترس

 .نشست جايش در و شد بيدار آهو در، صداى با. بستم را در و برگشتم داخل به
 .رفتم جايم به و کردم مسال

 .کردم بيدارت ببخشيد -
 :گفت و کرد نگاهى بيرون به
 .شديممی بيدار بايد اذانه، وقتِ -
 روشن را زيرش و کرد خالى آن در را کنارش آب پر پارچ. رفت اتاق یگوشه سماور سراغ به و شد بلند جايش از

 :پرسيد و نشاند رتصو روى به زيبا لبخندى ديدنم، با و برگشت جايش به. کرد
 بهترى؟ -
 .زياده دستم درد ولى نيستم؛ بد -
 .دستته هایبخيه و استخوان خاطر به -
 بخيه؟ -
 .بزنه برات بخيه تا چند شد مجبور زخمت، جاى بستن براى بابام آره -

 :پرسيدم و کردم تشكر
 .بزنم زنگ يه تونممی من -
 .گممی بهش بشه بيدار باباجان آره، -
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  کجاست؟ جااين راستى -
 .آمل به نزديك وانا، روستاى -

 بودم؟ آمده جااين به کجا از اصالً! بودم؟ کجا من خدايا وای
 :گفت و آورد برايم را خانه تلفن سريع زن که بزنم زنگى خواستم آنان از زن، و مرد شدن بيدار از بعد
 . باش راحت يم؛هست آشپزخونه تو پايين هم آهو و من. بگيرن نون رفتن مظفرخان -
 و خانه ساسان مطمئناً زدم؟می زنگ کسى چه به بايد. برداشتم جايش از را تلفن. زد صدا را آهو و رفت در سمت به

 و بوده ساسان نظر زير اول روز از که هم ميالد. بزنم زنگ توانستمنمی هاآن به و بود گرفته نظر زير را امخانواده
 و بود مانده برايم که کسى تنها صبح، وقت اين در. باشد ساسان هاینقشه جزو هم ايران به او آمدن شايد حتى
 خورده ديگرى از پس يكى هابوق. گرفتم را اششماره و برداشتم را تلفن.بود آروان بگيرم تماس او با توانستممی
 که بگذارم دستگاهش روى را تلفن خواستم و شدم نااميد. بودم آروان صداى شنيدن منتظر چنانهم من و شدمی

 .شنيدم را آلودشخواب صداى
 بله؟ -
 .سالم -

 .است شده بلند جايش از دادمی نشان همش پشت هاینفس و کرد سكوت
 کجايى؟ معلومه داليا،تو -
 دنبالم؟ بيايى تونىمی. ندارم وقت کن، گوش آروان، -

 :گفت و کرد مكثى
 بيام؟ بايد کجا -
 جفت يه خودت با فقط. بگير رو بندشكسته مظفر یخونه سراغ روستا، تو اومدى .آمل به نزديك وانا، روستاى -

 . بيار لباس و مانتو دست يه با کفش
 .برسونم بهت رو خودم زود کنممی سعى -
 .منتظرم -
 .بگذرانم خواب در را انتظار دادم ترجيح و برگشتم جايم به تلفن، قطع با

*** 
 را گوشم هايشنفس و شد خم صورتم روى به کسى. شدمی کشيده صورتم ىرو به دستى و شدمی نوازش موهايم

 :زد صدايم و انداخت قلقلك به
  دالياجان؟ -
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 با و رفت عقب. ببينم توانستممی را رنگش ميشى هایچشم تنها فاصله، آن در. چرخاندم صورت و گشودم چشم
 :پرسيد ناراحتى با و کرد اخم صورتم ديدن

 ميالده؟ کار -
 و آورد جلو را دستش. افتاد صورتم به بعد و گرفته گچ دست به نگاهش. نشستم و شدم بلند جايم از و زدم خندپوز

 :پرسيد ناباورى با و گرفت را امچانه
 آورده؟ در روز اين به رو تو کى -

 :پرسيدم سوالش به توجهبى و کشيدم عقب به را سرم
 آوردى؟ لباس -
 :پرسيد عصبانيت با و نكرد سوالم به توجهی هم او
 آره؟. مردکه اون کار -

 .کشيدم پوفى
 اطالعى اون از هم نازار حتى که جايى گردم،می امن جاى يه دنبال. ندارم جواب سوال یحوصله االن آروان -

 .باشه نداشته
 . شد بلند جايش از
 .هستم منتظرت بيرون. بپوش لباسه، دست چند ديوار کنار ساك اون تو -
. رفتيم حياط به تميز، شالى و مانتو پوشيدن با. کنم تن به را نازار مانتوى تا کرد کمكم و آمد داخل آهو ،او رفتن با

 دور به شده بستن یپارچه همه آن با را نازار هایکفش نتوانستم کردم، کارى هر. بود مرد با صحبت درحال آروان
 .داديم رفتن به يترضا مرد، یمردانه هایدمپايى با آخر ودست بپوشم پاهايم
 نفس رنگ، مشكى بلند شاسى ماشين ديدن با. آمدم بيرون خانه از و کردم تشكر اشخانواده و مرد از آروان، همراه

 :گفت و گرفت را نگاهم رد. ايستادم آروان به برخورد با. رفتم عقب به و شد حبس امسينه در
 .ماومد بابا ماشين با همين براى نداشت، بنزين ماشينم -

 :گفت و کرد نگاه را رخمنيم آروان جاده، در افتادن با. رفتم ماشين سمت به راحت خيال با بعد و کشيدم بلند نفسى
 خيالم تا بگو پس. ميشم ديوانه وضعيتت ديدن با دارم من ولى نيست؛ جواب سوال براى مناسبى وقت دونممی -

 .بشه راحت
 .کردم نگاهش

  بگم؟ چى -
 .چرخيد سويم به و داشت نگه ابانخي کنار را ماشين
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 کيه؟ کار -
 . ساسان -

 .رفت باال ابرويش يك
 ساسان؟ -
 .شوهرم برادر -

 .کوبيد ماشين فرمان روى به و کرد مشت را دستش و شد خشمگين
 کرده؟ باهات کارو اين جرئتى چه به! هستى شقىکله آدم چه تو داليا، واى -
 . برگشتم جاده سمت به
 .نيست قبلش هایضربه صدم يك ىحت کارشاين -
 . ماند خيره رخمنيم به
 چى؟ يعنى -

 .زدم پوزخند
 اوايل. موادمخدر قاچاق کار تو برد رو سينا. شد پيدا شسروکله زندگى، شروع از بعد سال چند -

 با شدمی تىوق چند. دادم ادامه نكبتم زندگی به و کردم سكوت بهارم براى حال، اين با. فهميدم بعد اما نفهميدم؛
 که هربار اون، از بعد. آورد سرم به هازخم اين از بدتر و کردم اعتراض بهش شب يه که اومدمی خونه به بدى حال

 رو بهار سريع اومد، حال اون با دوباره که شب يه. رفتممی اتاقم به خودمم و خوابوندممی بهارو اومدمی حال اون با
 چشم بهار جيغ صداى با. خوابيدم و خوردم بخشآرام قرصى و رفتم اتاقم به اون، خوابيدن از بعد و بردم اتاقش به
 صحنه اون ولى شدممی نابود کاش ای که رفتم اتاقش به سريع باشه، افتاده تخت روى از کهاين تصور با. کردم باز
 ... .ديدمنمی رو

 با. شدمی ترفشرده فرمان دور به دستش لحظهبهلحظه و کرد گوش تنها او و کردم تعريف برايش را هااتفاق تمام
 اشپيشانى روى رگ و افتاده خون به هايشچشم. کردم نگاه صورتش به و کردم سكوت اماجبارى ازدواج گفتن

 .بود شده برجسته
 :دادم ادامه و زدم نيشخند

 .ديگه طرف مريم و صدرى خيانت طرف، يك به همه هااين -
 :پرسيد فرياد با
 چى؟ -
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 مربوط که بوده کرده جمع رو مدارکى ساسان، گذاشتن کنار براى سينا و بود اومده ساسان جاسوسى براى صدرى -
 پيدا رو اونا تا کنهمی کارى هر صدرى. دادهمی انجام وراون که بوده کارهايى بهراجع و المللبين پليس به شدهمی

 کارهاى متوجه ايرانم پليس اون، از بدتر و ميشه شروع يناس با من هایدرگيرى کهاين تا شه،نمی موفق اما کنه؛
 قدران کنن؛می ساسان دماغ موى بگم بهتر يا مامور رو شونکارکشته ازمامورای يكى و ميشه ساسان خالف

 مامور، زدن زمين براى. کننمی الخروجشممنوع کالً و کنهمی پيدا ازش مدارك سرى يه کهاين تا شهمی پاپيچش
 به منو من، به هااون کردن کمك نظر به و عقد مراسم کردن جور با و کنه استفاده من از که کشهمی نقشه صدرى

 ساسان و کنهمی خودشو بازى سرنوشت اما بكنن؛ هرکارى به مجبور رو من بهار، دزديدن با تا ميارن در ميالد عقد
 بازم که کنهمی اجير کشىزبون زير براى زندان تو هم رو مريم. نديدم اونو هم باريك حتى من که مدارکيه دنبال به

 .مونده باقى حنا داخل چنانهم دستشون و ميره خطا به تيرشون
 کرده نگاهش بندپای هم مرا که بود نگاهش در چيزى چه دانمنمى. ماند خيره هايمچشم در و کرد نگاه صورتم به

 :گفت و آمد خودش به ماشينى بوق با. بود
 .برسيم تا کن استراحت عقب برو -

 و خواباندم انتها تا را صندلى همين، براى. دارد زمان به نياز اتفاقات، اين تمام فهميدن و درك براى دانستممی
 :گفتم

 ميرى؟ کجا دارى فقط خوبه؛ جاهمين -
 .افتاد راه به و کرد روشن را ماشين

 .تهران -
 نهايتبی آروان، به کردن اعتماد با باراين بودم، نگراندل مدت تمام در و داشتم صدرى به که اعتمادى برعكس

 .رسيدم آرامش به بود، پريشانى و جنگ در که امزندگی سال چند اين تمام برخالف کنارش در و بودم گرفته آرام
*** 

 دالياجان؟ -
 !داشت لب بر لبخند واقعاً او يا کردممی اشتباه من. کردم نگاهش. نشستم جايم در و گشودم چشم آروان صداى با
 .سالم -
 .عزيزم سالم -

 . رفت باال ابروهايم دو هر
 !جانم؟ -

 .زد کوچك لبخندى
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 !کنيم؟ دعوا هميشه کردى عادت چيه؟ -
 .چرخيدم خيابان سمت به
 . نداشتم کردنم دلبرى به عادت آخه -

 همان با آروان و شد باز ماشين در. نبود اآشن برايم خيابان. شد پياده ماشين از و گفت ایديوانه لب زير و خنديد بلند
 :گفت هايشلب روى بر لبخند

 .بود غريبه من با شدى، آشنا باهاش تو که اونى کنى، عادت برخوردم اين به بعد، به اين از بهتره -
 : پرسيدم و شدم پياده ماشين از
  هستيم؟ کجا ما -
 .ترف روپياده به پل روى از و کرد قفل. بست را ماشين در
 . خودم یخونه آوردمت -
 .رفتم دنبالش به
 خودت؟ یخونه -

 . ايستاد آپارتمانى مقابل
 کنم؟ زندگى مادرم و پدر با من که کردىنمی فكر -

 .ايستاديم آسانسور مقابل و رفتيم داخل
 .کردممی رو فكر همين دقيقاً چرا، -
 :گفت دارخنده حالتى با و کرد نگاه هايمچشم به
 رفته؟ همين براى مزن البد -

 :گفتم شوخى لحن با و خنديدم
 .رفته و برداشته رو جونش که اون -

 . کشيد را امبينى نوك
 دادى؟ گير من بينى اين به ميالد مثل هم تو چرا -

 پياده من از جلوتر و کرد باز را در سوم، یطبقه در آسانسور رسيدن با و شد جدى کمى. رفت لبانش روى از لبخند
 :گفت و ايستاد در کنار کرد، باز را در آروان. بود واحد تك آپارتمان. رفتم بالشدن. شد
 .تو برو -

 نهايت با که بزرگى سالن به و آوردم بيرون پايم از را مظفر هایدمپايى جاکفشى، مقابل در، جلوى. رفتيم داخل
 به چوب، تمام سلطنتى مبل يك و سفيدوآبى راحتی مبل دودست با که بزرگ سالنى. رفتم بود شده چيده سليقه
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 ديده داشت، راه چپ و راست سمت به که راهرويى خانه، در روىروبه. بود شده چيده اشناهارخوری ميز همراه
 روى را ماشينش سوئيچ و گوشى و گذشت کنارم از آروان. بود اپن ایآشپزخانه خانه، ورودى چپ سمت در. شدمی
 .ايستاد من روبه و گذاشت ميز
 . بگيرى دوش يه هترهب -

 .رفتم جلوتر
 . ندارم لباس -

 .رفت راهرو همان سمت به و چرخيد
 .ميدم بهت. هست لباس جااين نباش، نگران -
 روى کنارم برگشت، لباس دست يك همراه بعد دقيقه چند آروان. نشستم راحتى هایمبل از يكى روى او، رفتن با

 سمتم به و آورد بيرون بزرگ یکيسه چند آشپزخانه، ميز زير کشوى از.رفت آشپزخانه به و گذاشت مبل یدسته
 :گفت و نشست زانوهايش رو مقابلم. آمد

 .جلو بيار رو دستت -
 پاهايم روى از را هاپارچه بعد و پوشاند هاکيسه با را دستم گچ تمام دقت با. رفتم جلو و کردم جدا مبل از را امتكيه

 .گذاشت نمايش به را اشپيشانى مابين خط و کرد فرو هم در را ابروهايش م،پاهاي وضعيت ديدن با. کرد باز
  تو؟ کردى کارچی بدبخت پاهاى اين با داليا، -
 .نشاندم لب یگوشه بر پوزخند و کردم نگاه پاهايم به
 .گذرىمی جونت یهمه از هيچ، که پا باشه، وسط آبروت پاى وقتى -
 راهرو همان سمت به و شد بلند جايش از عصبانيت با رفتم، پياده کجا تا کجا از کهاين و فرارم دليل يادآوری با

 :گفت خود با راه بين در. رفت راهرو راست سمت به باراين و رفت
 .ملكى ساسان برسه بهت دستم فقط -

 تقسيم قسمت دو به راهرو.رفتم سمتش به داشت، پاهايم کف که سوزشى تمام با و شدم بلند جايم از. زد صدايم
 آروان من، رسيدن با همزمان. رفتم بازنيمه در سمت به. در دو با چپ سمت از و در سه با راست، سمت از بود، شده

 : گفت زيرسربه و آمد بيرون حمام از
 . کنى استراحت داخلش کمى بهتره. کردم آماده برات رو وان -

 .کرد اشاره بود، حمام داخل که ديگر درى به و چرخيد
 .جااون ذارممی رو لباسات کنى؛ استفاده اتاق اون از تونىمی. شهمی باز اتاق داخل به در اون -
 .انداختم زير به را وسرم کشيدم خجالت بود، من راحتی به حواسش تمام و بود فكرم به همه اين او کهاين از
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 !مرسى -
 بخش سه به کوتاه ديوارهايى با که بزرگ بسيار حمامى. شدم حمام داخل.رفت سالن به و گذشت کنارم از حرفبى

 هم حمام وسط. بود فرنگى دستشويى در، کناری قسمت و دوش قسمتى حمام، وان قسمتى. بود شده تقسيم
 یلبه قيچى ديدن با و رفتم وان سمت به. انداختمی ترکى هایحمام ياد مرا که داشت وجود سنگ از گرد سكويى

 .بود کرده را چيزهمه فكر او. زدم لبخند وان،
 باعث يادآورى، اين با و بود کرده بودم، بـرده ياد از که چيزى گرم، آب از پر را وان آروان مدت، اين تمام برعكس
. رفتم اتاق به و پوشيدم را رختكن ديوار روى بر شده آويزان تنی یحوله. بود شده دردهايم شدن کم و آرامش

 مبل سالن، پايين و نفره دو تختى سالن، باالى. بود متر پنجاه حداقل هک سالنى. بود کوچك ایخانه خودش جااين
 تنها که داشت قرار اتاق روبه کوچك بسيار ایآشپزخانه ها، پنجره کنار و روروبه در و مقابلش تلويزيون، و راحتى

 اتاق اين. خوردیم چشم به آن کانتر روى سازوقهوه سازچای هایدستگاه و ديوار کنار کوچكى يخچال سينك، يك
 از بود پر اتاق. دانستهمی دکوراسيون از که چيده را جااين کسى مطمئناً. بود شده چيده رنگخوش و زيبا واقعاً
 .است بوده ایسليقهخوش آدم که واقعاً. ليمويى و صورتى بادمجانى، بنفش نيلى، آبى سفيد، هایرنگ

 چيز،همه فكر با هم باز او. کشيدم خجالت ديگر بارى ها،لباس يدند با. بود گذاشته مبل روى را هالباس آروان،
 .بود کرده آماده لباس برايم

 در داشت، را وحشتناك شب يك گذراندن از نشان که هايیلباس و رفتم حمام داخل به ها،لباس پوشيدن از بعد
 را پاهايم هم باز بايد و بود سخت واقعاً برايم رفتن راه. زدم گره را آن در و ريختم حمام داخل یزباله سطل

 متوجه اصالً. بود چيده صبحانه ميز. کردم نگاه ميز به. بود ميز چيدن مشغول آشپزخانه در آروان. کردممی پانسمان
 !زد؟نمی لبخند زيادى امروز مرد اين.زد لبخند باز و ديد مرا ميز، سمت به برگشتن با. نبودم امگرسنگى

 .بشين بيا -
 سراغ به بعد و داد قرار ميز روى را هاچاى آروان. نشستم ميز پشت لنگانلنگ و شدم آشپزخانه وارد حرفبى

 پايين و نشست زانوهايش روى پايم مقابل. برگشت اوليه هایکمك یجعبه با و رفت آشپزخانه یگوشه در کابينتى
 شد، بلند جايش از است؟ قبل آروان همان مرد ينا واقعاً. کرد پانسمان را پايم دقت با و زد باال را شلوارم یپاچه

 پماد آن با را امپيشانى و پلكم پشت هایزخم تمام. کشيد بيرون جعبه داخل از پمادى و انداخت صورتم به نگاهى
 . گرفت سمتم به را پماد و کرد نگاه هايمچشم به لبم کنار زخم به رسيدن با و داد پوشش

 .بمونه ازشون اثرى رهذانمی. زخمات رو بزن اينو -
 .گرفت سمتم به و گرفت برايم پنير و گردو از ایلقمه آروان. زدم لبم هایزخم روى به و گرفتم دستش از را پماد

 .نخوردى چيزى ميشه روزى چند کنم فكر بخور، -
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 ادامه کارش به ه،صبحان آخر تا و گرفت برايم ديگر ایلقمه لقمه، خوردن با. گرفتم دستش از را لقمه و کردم تشكر
 :گفتم و گرفتم دستش از را لقمه آخرين شدنم، سير با. داد
 .خورمنمی ديگه مرسى، -

 :گفت ناراحتى با و کرد اخم
 وضعيه؟ چه اين خوردى؛ گنجشك يه یاندازه -

 روى زا اش،صبحانه شدن تمام با. شد خوردن صبحانه مشغول او. برداشتم را چای ليوان و کردم تشكر زدم، لبخند
 :گفت و گرفت را دستم مچ که کنم کمكش تا شدم بلند جايم از. کند جمع را ميز تا شد بلند اشصندلى

 .ميام االن بشين؛ هال تو برو بيا -
 :گفتم لبخند با و کردم نگاه مهربانش صورت به
 !شدى مهربون زيادى امروز -

 .رفت كسين سمت به و برداشت را چای هایليوان. کرد رها را دستم مچ
 .نشو شيطون داليا، برو -

 .رفتم سالن به و نگرفتم را دنبالش اما نشدم؛ متوجه را منظورش
 به ایدلشوره. بود داده نشان العملعكس حتماً ساسان االن تا. نشستم سفيدرنگ راحتی مبل روى تلويزيون مقابل
. رفت خواهد تيام سراغ نرسد، من به دستش راگ زياد، احتمال به. شدم بدتر ساسان تهديد يادآوری با و افتاد جانم

 .دادم تكيه مبل به و رفتم عقب. نشست امکناری مبل روى و آمد آروان که شوم بلند جايم از خواستم
 بزنى؟ زنگ بهشون شهمی. تيامم نگران آروان، -

 .برداشت را موبايلش ميز روى از و زد لبخند
 .زنممی زنگ االن باش، آروم -

 .کرد صحبت به شروع و گذاشت اسپيكر روى را موبايل آروان. داد جواب باالخره بوق، چند از بعد
 نشد؟ خبرى سالم، -

 .شنيدم را ناراحتش و خسته صداى
 .بردنش کجا نيست معلوم بعدش ولى زدن؛ هراز یجاده تا رو ردش گـهمی ميالد. نشده خبرى نه -
 احتمال چون کنم؛ مطلع خود محل از را او توانستمنمى. دپيچي گلويم در بغض صدايش، درون غم و ناراحتى از

 .بشنوند را تلفنمان حتى يا باشند گذاشته کار شنود دستگاه مانخانه در داشت
 . کنه مراقبت خودش از تونهمی داليا نباش؛ نگران -
 : گفت و زد گريه زير تيام بارهيك به
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 درد همه اين اون وقتى برادرشم؛ بگم شهمی شرمم واقعاً من... ستتنها که وقته خيلى داليا. تنهاست داليا آروان، -
 .نياورد ابرو به خم ولى کشيد

 کارهای درد اون آروان. بوده بيشتر بهارم مرگ از دردش فهمممی تازه. بمونه زنده نداشت دوست چرا فهمممی تازه
 روى به هم کلمه يك حتى من، افتادن خطر به خاطربه که بود مهربون قدران اون کرده؟ تحمل جورىچه رو سينا
 من، خواهری. باشم مراقبش نتونستم چون پستم؛ خيلى. باشم کنارش نتونستم چون پستم؛ خيلى من. نياورد من

 فهمممی تازه کرد،می محبت مامانم مثل چون خوردممی حرص کاراش دست از هاموقع بعضى. بود مراقبم هميشه
 بخشم؛نمی وقتهيچ رو خودم بياد، سرش باليى اگر. شممی ديوونه دارم. بود درانهما بلكه نبود؛ خواهرى مهرش

 !وقتهيچ
 .کنم کم بغضم از اندکى توانستم من و شد سرازير هايمچشم یگوشه از آرام هايماشك
 :گفت تيام به و کرد امبارانى هایچشم به نگاهى آروان

 دل به حتى که داره بزرگى قلب قدران که مطمئنم هرچند. مديونيم داليا به اشتباهمون قضاوت خاطر به همه ما -
 . مياريم در دلش از وقتش به اما نگرفته؛ هم
 اما بود، چه نگاهش در دانمنمی. بگيرم هاچشم آن از را نگاهم توانستمنمی و بودم شده اسير هايشچشم عمق در
 .کردمی دنيا اين از دور و آرام مرا بود، چه هر
 .دزديد را نگاهش و آمد خودش به تيام داىص با
 .دزديدن رو خواهرم که آدمايى اون به برسه دستم فقط خداست، به فقط اميدم -
 .نزن آب به گداربی نباشه، کنيممی فكر ما که جورىاون داستان ممكنه. باش تخانواده و خودت مراقب -
 !فعالً. باشه -
 .پرسيدم تماس قطع با
 کشيده؟ چى بهار فهميده کجا از تيام کنيد؟می كرف جورىچه شما -
 :گفت بود، شده عوض رنگش که نگاهى همان با و داد تكيه مبل به
 کهاين جالب و بشه رو ماجرا اصل نخواسته ميالد آقا برادر يعنى؛ اين و باشن گرفته گروگان رو شما شايد کهاين -

 .گفته رو گذشته کوتاه قسمت يه ميالد خود
 بگه؟ منو یگذشته از قسمتى ميالد بايد چرا اصالً ميالد؟ برادر -
 .داد خبر برادرش به ميالد -
 اصالً يا باشه داشته تونهمی دليلى چه نظرت به. کرده کارىپنهان برادرش که اينه اون، از ترجالب حتى! جالبه -

 داره؟ وجود ميالد کار براى دليلى
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 .کشيد کوتاهش هایريش به دستى
 که رفته در دهنش از ميالد نظرم به البته. دارن کارىپنهان براى چيزى هم هااون ميده نشون اين ولى دونم؛نمی -

 .افتاده براش اتفاقى چه بهار
  کنم؟ کارچی بايد من -

 :گفت بعد و گرفت دست به را بازم موى از ایدسته. آمد جلو به و کشيد بلند نفسى
 .زنيممی حرف بعد بزنم تلفن تا چند يه منم. کنى خشك رو موهات برى بهتره -

 . ريختم چپم یشانه به و کردم جمع دورم از را موهايم
 .موهام کردن خشك به ندارم عادت شن؛می خشك -
 :گفت و کرد اخمى ظاهر به
 . موهاته نكردن خشك همين براى گيرىمی که هايیسردرد بيشتر -
 .شد بلند جايش از
 . مبد سشوار بهت تا بيا -
  کنم؟ سشوار مورو همه اين جورىچه دست، يه اين با من -
 .کشممی سشوار برات خودم! ضرر و جهنم -
 . کرد اشاره آرايش ميز صندلی به و شد اتاق همان وارد. رفتم دنبالش به و شدم بلند جايم از
 .بيارم سشوار کمد از من تا جااون بشين برو -

 تمام، دقت با. آورد بيرون را سشوار داخلش از و رفت حمام در کنار کمد سمت به آروان و نشستم آرايش ميز پشت
 :گفتم شوخى به. بافت برايم بعد و خشك را موهايم

 ! بابايى همچين با آفشيد حال به خوش -
 .دبو سينا مثل پدرى مستحق که بود کرده کارچه او اصالً نداشت؟ پدرى همچين چرا او. افتادم بهارم ياد به ناگهان
 :گفت و آورد در حرکت به صورتم جلوى را دستش آروان

 تو؟ رفتى کجا -
 . زدم کوتاه لبخندى

 .هستم جاهمين هيچى؛ -
 :پرسيد مدتى از بعد و شد خيره هايمچشم در
 کنى؟ می کارچی ميالد با تو -
 !اشموقعبى سوال از خوردم جا
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  طور؟چه -
 شى؟می جدا ازش -
 . دونيممى رو خودمون تكليف اون و من معلومه؛ خب -

 .زد پوزخند
 .نه اون ولى آره؛ تو -
 چى؟ يعنى -

 .ماند خيره هايمچشم در باز و کرد سكوت
 نكردى؟ پيدا بهش حسى -

 .زدم نيشخند
 روز از غير البته وقتش تمام دفعه سه اون از و ديدمش دفعه سه جمع، سر وقتى کنم پيدا بهش تونممی حسى چه -

 !بوديم؟ دعوا تو آخر،
 : پرسيد و کرد اخم

 رفتين؟ کجا روز اون -
 :گفت بهتر لحنى با و بست را راهم که بگذرم کنارش از خواستم و کردم اخم خودش مثل. شدم ناراحت لحنش از
 .بده جواب کنممی خواهش -

 !بود داده ارقر تاثير تحت را او قدرآن کنجكاوى و وجدان عذاب حس واقعاً! بختيارى؟ آروان هم آن! خواهش؟
 .کردم نگاه هايشچشم به کم یفاصله آن در و کردم بلند سر
 بعد و کردم استراحت کمى ديگه، هایچيز خيلى و شدم باردار سينا از چرا کهاين گفتن با بعدشم. شونخونه رفتيم -
 . رسوند رو من شام، از
 :پرسيد عصبانيت با و شد خم صورتم روى به
  کردى؟ می ستراحتا جااون بايد حتماً -
  ميرى؟ در کوره از چرا تو! کنم درکت تونمنمی واقعاً آروان، -
 !خورم؟می حرص قدران چرا بفهمى تونىنمی واقعاً -
 به طورهمان هم او. کردم نگاهش سكوت، در. کردمی عاجز فهميدنش از مرا که بود شده عوض چيزى نگاهش در

 :آمد در گردش به صورتم تمام روى نگاهش و شد کاسته عصبانيتش از کمکم کهاين تا بودم مانده خيره هايمچشم
 . زنىمی همبه رو زندگيم کتاب حساب یهمه دارى داليا، -

 : گفتم و رفتم عقب کند، نوازش را امگونه دست پشت با خواست و آورد باال را دستش



 

 

170 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 . بگيرى رو تماسات برى بهتره -
 :گفت بل زير و رفت در سمت به کشيد، موهايش به دستى کالفه و دايستا صاف سريع. آمد خودش به
 !شيطون به لعنت -
 صداى و کوبيدمی امسينه به را خود وارديوانه قلبم. شدم متعجب خود حال از و نشستم صندلى روى رفتنش با

 اين حالبهتا قعاًوا من بود؟ حالى چه آن. بشنوم را آن توانستممی راحتى به که بود زياد قدرى به ضربانش
 .بودم نكرده تجربه را وحالحس

 و بلند را سرش. نشستم رويشروبه و رفتم جلو. ديدم خود در مبل، روى را آروان و رفتم سالن به خود، کنترل با
 .بود شده فرساطاقت و سنگين هايشنگاه چرا. کرد نگاهم

 رسيدى؟ نتيجه به -
 :تگف طورهمان و نگرفت هايمچشم از نگاه

 .جااين مياد داره عطائى محمد -
 :گفتم زناننفس و شدم بلند جايم از سريع ترس از
 کردى؟ کارچی تو -
 .آمد سمتم به و شد بلند جايش از نگرانى با هم او
 .کنه اذيتت کسى ذارمنمی داليا، باش آروم -

 . شدم عصبانى
 . کرده گوش رو صداتون اًحتم. داره نظر زير رو اون ساسان زدى؟ زنگ اون به چى براى -

 .گرفت را بازوهايم و کرد بلند را هايشدست
 ! باش آروم. جاماين من گممی بهت! باش آروم. توام با داليا داليا، -

 کنترل به قادر خود وقتی کرد،می آرام گونهچه مرا او حضورش؟ يا داشت آرامش صدايش مرد، اين. کردم نگاهش
 :گفت من، به آن خوراندن با و برگشت آب ليوانى با. رفت آشپزخانه به و نشاند مبل روى مرا نبودم؟ خود آرامش

. ديدى خيانت مريم و صدرى از دونهمی حتی. گناهىبی دونهمی گفت جايى؛اين دونستمی و زد زنگ خودش -
 .بدونى رو هايیچيز يه بايد بره، بين از چيزهمه کهاين از قبل و بزنه حرف بايد گفت

 .کنن دستگير رو من ميان دارن اونا روانآ -
 . باش آروم خدا رو تو. کنن اذيتت ذارمنمی قسم آفشيد جون به داليا، -
 .بكشه جااين به کارم خواستمنمی آروان، -
 . دونممی -
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 .بدم نجات رو بهارم خواستم فقط -
 .دونممی -
 .دادم نجات زندگى فقط. نساختم زندگى پوال اون با من -

 .کرد نوازش را ايمموه
 .دونممی -
 .پليس دست بدم رو مدارك بعدش خواستممی بود، بهونه صدرى آروان -
 .باش آروم دونم؛می داليا -
 . ايستاد آروان. ايستادم و شدم جدا آروان از آيفون، زنگ صداى با
 .ببرنت جااين از ذارمنمی پيشتم؛ من -
. ماندم خود سرنوشت پايان منتطر و نشستم مبل روى. انداخت پاى از مرا در، کردن باز با و رفت آيفون سمت به

 آن قبول به مجبور مرا رحمىبی با و نوشت ويرانى به مرا زندگى و گرفت دست قلم منبی و نديد مرا که سرنوشتى
 .کرد

 متوقف کتحر از مرا قلب سالمش صداى و شد باز در.رفت در جلوى به بعد و انداخت سرم روى به شالى آروان،
 :گفت کلمه يك وتنها انداخت وضعيتم به نگاهى. نشست رويمروبه و آمدند آروان همراه. کرد

 !متاسفم -
 .کردم بلند سر
 چى؟ براى شما -

 .داد قرار ميز روى و بست را سيمشبى
 .شدم زندگيتون اتفاقات و شما شدن عزادار باعث کهاين براى -

 :پرسيدم سردرگم و نشدم متوجه
 کردنم؟ ادارعز -

 :گفت و کشيد صورتش کل روى به را دستانش بعد و کرد پنهان دستانش در را صورتش
 .هستيم ملكى ساسان دنبال وقته خيلى ما -

 .نوشته چه برايم سرنوشت ببينم تا بسپارم تقديرم به را زندگى هم باز تا کردم سكوت
 خطر هزار يا هاخانواده نابودی يا پدرشون شيطانى هایوسوسه از رو بهار هزاران تا داريم نياز شما کمك به ما -

 .بديم نجات کنه؛می تهديد رو ما هایوپسر هادختر که ایديگه
 نيومدين؟ من دستگيرى براى شما. شمنمی متوجه -
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 از ترسخت خيلى برام رفتن، محل اون از که روزى. شديم بزرگ هم با سال١٢. بوديم محلبچه صدرى با ما -
 دزدى جرم به ديدمش، شدم کار به مشغول آگاهى تو تازه که زمانى سال،٧ از بعد. رفت ايران از ميالد که بود روزى
 گرفته دزدى جرم به رو پسرش محل، يه اعتماد مورد مسجد، یجمعه امام صدرى، يونس حاج پسر. بودنش گرفته
 تحمل که زنى. گرفته گردن به زنش خاطر به رو برادرزنش جرم فهميدم زدم، حرف باهاش. دنبالش افتادم. بودن

 بگيرم تخفيف براش تونستم زحمت و زور هزار با. داده قرار برادرش سپر رو شوهرش و نداشته رو برادرش گرفتاری
 انجام رو کوچيكش کارهاى ايران تو تازه زمان اون ساسان. برگشت شخونه به زندان، کشيدن دوسال از بعد و

 آشنا ساسان با. قانع آدم نه و بود اهل نه صدرى، خودِ برخالف صدرى، برادر. کردمی وارد کم هایقاچاق و دادمی
 اعتياد درگير سينا مثل اونم که زمانى تا ميره پيش خوب کاراشون. ميده بهش رو مواد پخش کارهاى و شهمی
 خراب اوضاع وقتى. خودشون ینابود براى نه خواستنمی درآمد براى کنندهمصرف هااون. فهمهمی ساسان و شهمی
 دنبال افتاد روز اون از صدرى! تموم و ميارن درش پا از ناخالص مواد با مهمونياشون از يكى تو روز يه شه،می

 متوقف براى هرکارى همين، براى. ببره بين از رو ما یساله چند زحمات بذاريم تونستيمنمی ما اما ملكى؛ ساسان
 معطلىبی. بشه باندشون وارد و بشه نفوذى دادم پيشنهاد بهش همين، براى. نبوديم جلودارش اما کرديم؛ کردنش

 موند دور ايران از سال چند کنه، جلب رو ملكى ساسان اعتماد بتونه کهاين براى. کرد شروع رو کارش و کرد قبول
 اين تو که قدران زرنگيه، خيلى مآد. کرد شروع سينا با ايران تو رو کارش دوباره کهاين تا. شد شخانواده خيالبى و

 که کارى اون... کرد شروع ايران در هم رو بدن اعضاى کار تازه و نذاشته جا به خودش از ردى هيچ سال چند
 بدون ما و کردنمی جنايت يه روز هر اونا. بوده کار همين کرده، ريزىبرنامه روش ساله چندين گفت بهت صدرى

 ازش رو ساسان کارهاى مدارك تمام سينا فهميد صدرى کهاين تا بوديم، گرنظاره هاتن باشيم داشته مدرکى کهاين
 تو رو مدارك بود گفته بهش سينا. نكرد پيداش گشت، هرچى اما کنه؛ استفاده نابوديش براى خوادمی و دزديده
 بتونيم تا کنيم پيدا رو مدارك بايد. رسيد نخواهد اون به دستش کسهيچ مطمئنه و گذاشته دنيا قلب ترينکوچك

 .بگيريم پس ازش رو ـناه گـبی آدم هزاران يا صدرى برادر بهار، حق
 از نحس، شب آن از بعد و انداخت گردنش به بهار سالگى چهار تولد روز در که قلبى پالك همان کوچك؛ قلب

 .گذاشتم طالهايم یجعبه ودر کردم بازش بهار گردن
 کمكمون اگر. داره شما به بستگى ديگه آدم هزاران و صدرى برادر خون انتقام ،بهار خون انتقام ما، زحمات تمام
 مثل هااين درسته. رفت خواهد بين از همه وراون چه و جااين چه تشكيالتش تمام کنيد، پيدا رو مدارك اون و کنيد
 رو مملكت تمام يم،نكن قطع ريشه از رو هرز هایعلف اين و نباشيم باغبون اگر اما کنن؛می رشد هرز علف
 .کننمی نابود رو چيزهمه و گيرنمى
 .انسانه بدن اعضاى قاچاق از اومده دستبه پول ساك همون روى کمد داخل قلب، پالك يه تو مدارك -
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 :پرسيد ناباورى با و کرد نگاهم ثانيه چند
  هستيد؟ مطمئن -
 .بله -
 .زد زنگ کسى به و شد بلند مبل روى از
 .سالم -
- ... 
 پيامك برات که آدرسى اين به بردار. طالست کيف يه ساك، روى کمد، توى اتاقش، تو برو. کن ولش رو اينا -

 .بيار کنممی
 :پرسيدم مبل روى نشستنش با
 .بود بازى بهار و من نجات -

 :انداخت زير به سر شرمنده
 .بود نقشه جزو ميالد با شما موقت ازدواج اما نبود؛ -
 موقت؟ -
 بوديم، نزده اون مدت از حرفى که جايىاون از و شد خونده موقت عقد دائم، عقد جاى به روز اون شما اورب براى -
 .شد خوانده ساله٩٩ یصيغه اشتباه، به

 .زدم پوزخند
 بديد؟ نجات رو بهارم طورىچه بود قرار وقتاون -
 .بوديم شما مراقب دور از ما اين، از غير و کردينمی پيدا نجات شما خودخودبه باند، انهدام با -

 .خنديدم
 .نخورد تكون دلمون تو آب اصالً ما ممنون، واقعاً -

 .انداخت زير به وسر گرفت را امکنايه
 !متاسفم -

 به و شدم بلند جايم از. بود انداخته زدن نفس به مرا و بود آورده در بازى هايمنفس. بود گرفته را گلويم راه بغض
 کى زندگى اين در. کردم نگاه آسمان به. کردم باز را آن هردوى و رفتم پنجره مقابل راستيك. برگشتم آروان اتاق

 پاکم بهار اما کردم؛ ـناه گـ من خدايا! داد؟ را چيز چه تاوان بهار و چيز چه تاوان من زندگى اين در شد؟ کى تاوان
 را تو یگله اما. تو پيش آوردم را همه یگله خدايا. دارم گله تو از خدايا! شد؟ آن پايانش که بود کرده گناهى چه

 من از را او هايمچشم جلوى چون دلگيرم؛. کردى مجازات ـناه گـبی را بهارم چون دلگيرم تو از خدايا! ببرم؟ کجا
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 جاى به که رحمتبی دنياى خاطر به دلگيرم. ببينم رو هايشاشك لبخند جاى گذاشتى چون دلگيرم. گرفتى
 . ببر او کنار مرا يا برگردان مرا یفرشته خدايا. گيردمی قالبش به فرشته نما،آدم هایحيوان
 .کردم دردم دادن التيام در سعى کردن، گريه با و شد جارى صورتم روى هايماشك و شكست بغضم

 دختری م،دخترم پوشسياه من اين؟ شد تاوانم که کردم گناهى چه من خدايا. کنه آرومم تونهنمی هم انتقام حتى -
 کن تمومش. رو عذاب اين کن تمومش خدايا. نيست درش آرزويى و اميد هيچ که ایآينده و قبرستونه یسينه که
 .کن تمومش منه، براى درد فقط که زندگى اين

 .چرخيدم سمتش به کنارم در آروان صداى با
 گله. شهمی شروع تازه خدا حضور با اما تمومه؛ تو خيال به که خورهمی رقم جورى برات زندگى اوقات، گاهى -

 کردن؛ شك خدا به يعنى نااميدى. ناشكريه بزرگترين نااميدى خود که نباش نااميد اما کن؛ ناله بريز، اشك بكن،
 با حتى من. کنه درك رو تو حال تونهنمی کسىهيچ چون کنم؛می درکت گمنمی. کردن شك عدالتش به يعنی
 ...به برسه چه شم،می هديوان آفشيد، نبود به کردن فكر

 :داد ادامه و شد نزديكم
 رو بهترين هابهترين براى اون باش، مطمئن. بسپارى اون به رو خودت خدا، به کردن شك جاى بهتره داليا، ببين -

 .خوادمی
 .کردم پاك را هايماشك و چرخيدم خيابان به
 !شده تنگ براش دلم -

 .ايستاد کنارم
 .هاست دمآ ما یهمه ضعف دلتنگى -
 .بود جااين آفشيد کاش -
 .فرستاد گوشم پشت به را موهايم از ایطره و کرد نگاه رخمنيم به
 . ميارمش ميرم شب تا -
 او بود، جالب. شدم خشمگين اشبچگانه و مسخره هایبازىغيرت آن ياد با و ميالد ديدن با و کردم نگاه پايين به

 :گفت ميالد ديدن با و کرد دنبال را نگاهم رد آروان.کشيدمی ونشانخط برايم نگاهش با و بود کرده اخم هم
 .اومد غيرتى آقاى -

 :گفت و چرخيد سمتم به لب بر پوزخند
 .کنممی خبرت رفتن کن، استراحت -

*** 
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 .زدمی فرياد کسى روى به که شد ترنزديك صدايش. رفتم در سمت به و شدم جدا پنجره از ميالد فرياد صداى با
 .ميارى زبونت به رو من زنِ اسم کنىمی جابی خيلى وت -
 .ديدمشان راهرو ورودی جلوى و کردم باز را اتاق در
 خبريه؟ واقعاً شده باورت نكنه چيه، -

 :گفت من روبه و کرد اخم بيشتر من ديدن با که دهد جواب خواست ميالد
 اين؟ به زنىمی زنگ من جاى به -

 :زد فرياد
 داليا؟ آره -

 .زد اشسينه تخت به نآروا
 .باش زدنت حرف مواظب -

 :گفت آنها روبه و برد عقب به را ميالد و گرفت قرار بينشان ما محمد
 .کننمی دعوا دارن عروسكشون سر انگار. بكشيد خجالت! کافيه -

 .کردم نگاه ميالد به و ايستادم آروان کنار
 !نه؟. کرده تعريف من براى رو چىهمه برادرت نفهميدى هنوز -

 :گفت من به خطاب و انداخت محمد به نگاهینيم ميالد
 .بدى گوش هم منو حرفاى بايد -
 و نداريم مشكلم اون ديگه که زدىمی رو رسمت و اسم و شناسنامه حرص حاال تا. نمونده گفتن براى حرفى -

 .کنيم فسخ رو صيغه اين شاهد تا دو جلوى االن همين تونيممى
 اما گرفت؛ قرار مقابلش زد، خواهد صدمه من به کهاين فكر با آروان. آمد جلو و زد کنار را برادرش عصبانيت با

 کهاين از قبل و رساند من به را خود و داد هل محكم را آروان. باشد جلودارش آروان که بود آنى از ترعصبى ميالد
 به مشت با و رسيد در به آروان اتاق، در نکرد قفل با. کشاند اتاق به و گرفت را سالمم دست بيايد خودش به آروان

 :گفت و کرد بلند را صدايش ميالد. کند باز را در تا خواست فريادکنان و کوبيد در
 . بزنم حرف باهاش خواممی -

 :گفتمى و بـرده عقب را آروان که شنيدم را محمد صداى
 .بگيره آروم تا بزنه حرفاشو بذار -

 .زد ادفري و کوبيد در به لگدى آروان
 ! بشه کم موش تار يه اگر حالت به وای -
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 صدايى با و انداخت هايمزخم به نگاهى. ايستادم جايم سر او، ايستادن با و رفتم عقب. آمد جلو و زد پوزخند ميالد
 :پرسيد بود، گرفته هايشفرياد از که
 آوردن؟ سرت رو بال اين اونا -
 !بود؟ اين حرفت -

 . برد عقب به را آنان خشم با و برد موهايش به را دستش
 .نبود اين حرفم نه -

 :داد وادامه کرد مكث
 شايد. لرزيد دلم ديدنت با اول روز همون من داليا. کنم بازى ديگه خوامنمی االن ولى کردم؛ بازى دارم قبول -

 .گفت برام محمد که ديشب تا بوده الكى امضاها و دفتر اون و بوده موقت عقد دونستمنمی منم ولى نشه؛ باورت
 .نشد بد تو براى کهاين -

 :انداخت هايمچشم به ناراحت نگاهى
 فقط! جنسيه چه از تو به امعالقه دونمنمی واقعاً حتى نه، عاشقتم، گمنمی. شممی ديونه دارم ديشب از من ولى -

 . ببينم ونهخ تو رو تو مدام دارم دوست و ندارم وقرارآروم رفتى مخونه از که شبى از دونممی
 .آمد جلوتر و کشيد عميقى نفس

 واقعاً من. نشو جدا من از داليا. ترکممی نگم اگر ولى نيست؛ وقتش االن و داشتى سختى زندگى دونممی داليا -
 !نشو جدا من از فقط. بكنم کارى هر تو آرامش براى حاضرم. آرومم کنارت

 سر از تنها و دادم انجام را کارهمين سينا زمان در باركي من اما بفهمى؛ هايشحرف از توانستىمی را صداقت
 شروع کسى با را اشزندگى توانستمى و بود پسر ميالد. کردم بدبخت را خود طرفم، به نزدن رد دست و مهربانى

 بودم، درگير خود با من. بودم کشيده را عالم عذاب که منى نه. باشد خودش جنس از و خودش همانند که کند
 :گفتم سرد و خشك لحنى با و رفتم عقب. کنم آرام را او توانستممی نهگوچه
 از پر خودت مثل که کن پيدا رو کسى زندگيت؛ دنبال برو. بكنم کارواين ديگه محاله. کردم ازدواج عشقبی بار يه -

 از بعد. ساسانم نابودی منتظر فقط من ميالد،. رسيده آخر به برام دنيا ديگه که منى نه باشه زندگى به اميد و انرژى
 .نبند پوچى به دل پس دونم،نمی خودمم تكليف حتى اون،

 تكرار را اشتباهم ديگر بارى و بودم شده گذشته سال ده از ترسخت من اما بود؛ برانگيزترحم نگاهش و کرد نگاهم
 .کردمنمی

 را خود آروان نشستم، مبل روى. رفت بيرون اتاق از «شوی خوشبخت» گفتن با و رفت عقب من به رو طورهمان
 .زد زانو مقابلم و رساند اتاق به
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 خوبى؟ جان، داليا -
 . خوبم -
 کرد؟ اذيتت -
 .کنممی خاکسترش خودم آتيش تو باشه، نزديكم کسى هر من. شد اذيت فقط نه -

 .گرفت دستش در را دستم
 بايد ما از کدوم هر. نيستى ناراحتيش مقصر تو خواى،نمی رو آدم يه تو کهاين. نيست ما دست اتفاقات بعضى داليا -

 موضوع اين با باالخره بقيه، مثل من، مثل تو، مثل هم ميالد. بايستيم پا رو طورچه سخت، شرايط تو بگيريم ياد
 .مياد کنار
 .داد نجات وجدان عذاب از مرا و کرد آرام مرا هايشحرف و نگاه جادوى با هم باز

 :گفت و آمد کنارم آروان. دهدمی را هايشآدم تمام و ساسان دستگيرى خبر زودى به ددا قول و رفت عطائى محمد
 .بيارم برات رو آفشيد بعدشم تيام، پيش سر يه برم خواممی -

 .زدم لبخند محبتش براى و کردم نگاهش
 .باشه استرس و ىنگران تو اين از بيشتر ندارم دوست. دارم شرايطى چه و توام پيش من بگو تيام به فقط. مرسى -

 :گفت و داد پاسخ لبخندش با را لبخندم
 . برگردم تا کن استراحت چشم، -
 دعوت آرام خوابى به را خود دارويش، هایجعبه از بخشآرام قرصى خوردن با و رفتم خوابش اتاق به رفتنش با

 .کردم
*** 
 .کردم باز چشم صورتم شدن خيس با شد،می زده صورتم روى به دستى
 .بوسيدم را دستش و خنديدم. بود شده من صورت با بازى مشغول و بود نشسته صورتم کنار تخت روى آفشيد

 کنى؟ بيدار تو منو جورىهمين هميشه شهمی چى آخه. بشم کوچولوت دستاى قربون -
 :گفت تخت کنار از آروان

 .ستساده ازدواج يه خرجش فقط هيچى، -
 :گفت شوخى لحن با و خنديد. کردم نگاهش تعجب با و چرخيدم

 . کنه بدبخت خودشو که نشده دراز گوشاش جااين کسهيچ که نزن صابون دلتو الكى! پاشو پاشو -
 .کوبيدم شكمش به و برداشتم را سرم زير بالشت و نشستم جايم در
 .نيست شوهر دنبال به جااين هم کسى -
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 .خنديد
 خوای؟می آفشيد جورى چه پس -
  دارم؟ باباش با کارچی. خواممی خودشو -

 :گفت شوخى با و برداشت تخت روى از را آفشيد و آمد جلو
 .بخواى گوششم بايد خوای،می گوشواره اگه ولى -

 .خنديدم
 .شىمی حساب بنجل جنس که نكنى قالب زور به رو خودت بهتره گوش، آقاى -

 . کشيد را امبينى محكم
 آره؟. کنىمی رو خودت غتبلي اخالقم، همين با البد. گرفت دردم آى -
 .رفت در سمت به
 . هستى نمكخوش هم جورىهمين. نريز نمك قدران! بيا پاشو -
 .کرد اشاره غذا ميز به و رفت آشپزخانه به. رفتم دنبالش به و شدم بلند تخت روى از
 .فرستاده غذا دارم؛ مهمون کرده فكر مامان -

 .نشستم صندلى روى ميز پشت
 ! نىمهربو مامان چه -
 .نشاند اشصندلی روى و بينمان را او آورد، را آفشيد مخصوص صندلی و رفت آشپزخانه یگوشه به

 .داد قرار آن روى مرغى تكه بعد و کشيد برنج برايم
 . بگيرى سوءتغذيه کامل ديگه روز چند کنم فكر که بخور -

 دل ته از او همراه. خنديد هم باز که آوردم رد ادا دوباره. شد آفشيد یخنده باعث که کردم وکولهکج را امقيافه
 را آروان که آمدم خود به. ماندمی کنارم هميشه بهارم جاى او کاش اى. بردممی ـذت*لـ بودنش از و خنديدممی

 .دادم تكان رويش جلوی دست. ديدم خود به خيره
 خورى؟نمی رو غذات چرا کجايى -

 .زد لبخند
 .ميدى آدم به خوبى انرژى هاتخنده با -

 .زدم عميقى لبخند
 .ميدى خوبى انرژى آفشيد با هم تو -

 .خنديد
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 .هست خانوم آفشيد که داره شكر جاى پس -
 .داره شكرگزارى جاى آفشيد بودن هميشه! بله -
 . منى پيش االن و کردى فرار گفتم تيام به راستى -
 :گفتم و کشيدم دست غذا از
 !نيومد؟ ديدنم به چرا پس -

 .شد هل کمى دمکر احساس
 .کنن پيدا رو جااين و کنن تعقيبش ساسان آدماى ممكنه -
 .بياد تونهمی اونم بياد، نتونست ميالد مگه -
 .ميارمش برات خودم ديگه روز چند يه بذار -

 .دهم انجام توانستمنمی کارى خب ولى بود؛ مشكوك
 شدت از نبود، کنارم آفشيد اگر کنممی فكر. دنبو تيام يا عطائى محمد از خبرى هيچ و گذشت روز دو شب، آن از

 خيال و فكر اگر. خوابيدممی آفشيد اتاق در من و خود اتاق در شب، دو اين در آروان. شدممی ديوانه انتظار
 ديوانه مرا داشت تيام از خبرىبی اما شدم؛می آفشيد با خوشى در غرق قطعاً نبود، تيام نگرانى يا و ساسان دستگيرى

 .دکرمی
*** 
 ديدن با او و رفتم در مقابل. است چيزى نگران بود مشخص اشچهره از. آمد آروان که بوديم خانه در آفشيد همراه
 و کشيدمی پدرش صورت به دست آفشيد. کشيد ـوش*آغـ به را او و آمد جلو. زد لبخند هايش،کردن تقال و آفشيد
 را حالم و کرد سالم ديدنم با. رفتمی آفشيد یصدقهقربان و زدمی لبخند دل ته از قبل، دقيقه چند برخالف آروان
 آروان، همراه تلفن زنگ صداى با. بود کرده پيدا التيام صورتم هایزخم و بودم بهتر پيش روز دو به نسبت. پرسيد

 او به دمبو کرده درست برايش که ایزمينىسيب یپوره تا رفتم آشپزخانه سمت به و گرفتم را آفشيد رفتم، جلو
 تمام از بعد. شدم آفشيد به دادن غذا مشغول من و رفت اتاقش به زدمی حرف تلفن با که طورهمان آروان. بدهم
 و کشيدم باال را تخت محافظ گذاشتم، تختش روى. بردم اتاقش به و کردم ـل*بغـ را او سختى به غذايش، شدن

 امكان تيام. شدممی خبر با امخانواده از بايد. زدممی حرف نآروا با بايد. دادم دستش به را اشعالقه مورد عروسك
 زدند؟نمی مادرم و پدر از حرفى چرا مدت اين در اصالً. نيايد ديدارم به و هستم کجا من بداند روز دو اين در نداشت

 داخل داشتم تصميم .گرفتم در یدستگيره به را دستم باز،نيمه در ديدن با که بزنم، در خواستم و رفتم اتاق سمت به
 .شدم ميخكوب جايم در هايشحرف شنيدن با که بروم
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 نداره، خوبى وضعيت داليا. بكنيد کارواين شما بذارم تونمنمی ولى هستم؛ قائل زيادى احترام براتون من آقا محمد -
 قصد که جهنمى تو برگرده بدم اجازه طورچه من بعدش زخمه، پاش کف تمام هنوز. بره راه درست تونهنمی حتى

 !کرده فرار جااون از بدبختى با و دارن رو جونش
- ... 
 !داليا نه داريد، رو تيام نجات یوظيفه و هستيد پليس شما -
 جلو حرفبى. پريد رنگش و کرد قطع را حرفش من، ديدن با. شدم اتاق داخل و نكردم معطل تيام، اسم شنيدن با

 .دادم گوش محمد هایرفح به و کشيدم دستش از را گوشى رفتم،
 . بيفته براش اتفاقى ذاريمنمی ما برسن؛ مدارك به تا خوانمی رو داليا هااون. بردن کجا رو تيام دونيمنمی اصالً ما -
 کجاست؟ تيام -
 .دوختم آروان به را نگاهم. کرد سكوت صدايم شنيدن با
 کنيد؟می پنهان من از رو چى -
 رو تيام شما، به رسيدن براى هااون زنيممی حدس جورايى يه و نداريم خبر تيام از حاال تا ديروز از. بگم چى وهلل -

 .گرفتن
 هستين؟ چى منتظر -
 ...فقط نيست؛ نگرانى جاى. کنيممی پشتيبانى رو شما ما -
 چى؟ فقط -
 .ندارن خوبى زياد حال و هستن بيمارستان مادرتون کهاين فقط -

 .سوختنمی من زندگى آتش در آنان و بودم راحت جااين در من. خوردم زمين و کرد خالى بدنم
 بيمارستان؟ کدوم -
 .بديم جا هاتونلباس تو ميكروفون و ردياب چند امنيتى، تيم یوسيله به تا ببينم رو شما بايد رفتن از قبل -
 بيام؟ بايد کجا -
 شايد که راهى دارين، رو پيش سختى راه. نيدبك رو فكراتون قبلش خانوم، داليا فقط. جااون ميايم خودمون ما -

 .نباشه توش برگشتى
 .مونمنمی منتظر زياد من وگرنه برسونيد، رو خودتون زودتر -

 را آخر هایلحظه اين تا برگردم آفشيد اتاق به خواستم. انداختم آروان کنار مبل، روى را تلفن و کردم قطع را تماس
 .ايستاد مقابلم و شد دبلن جايش از آروان که باشم او کنار

 .بودم تو نگران فقط من -
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 .کردم روانه او سوی به را نگاهم خشم تمام و شد تمام تحملم
  گرفتى؟ تصميم من جاى حقى چه به تو -

 :زدم اشسينه به دست کف با که دهد جواب خواست
 اين از بعد تو دقيقاً. ندارم خبر شاز که بابامم و بيمارستان یگوشه مادرم و چيزههمهبی ساسان اون دست برادرم -

 تيام، نه بشه خراب من زندگیِ فقط بايد بشه، خراب قراره اگر! منه زندگیِ اين. بگى خواستىمی رو چى وقت، همه
 .تيامه به بسته جونش که بابام نه مادرم، نه

 . برد باال را هايشدست آروان
 االن که نرفتى راه پياده جنگل تو ساعت٦ ها، اون دست از فرار براى تو داليا اما. کردم اشتباه من! تسليم باشه -

 !جااون برگردى راحت
 . کنممی کارواين تيام براى هم ديگه بار يه. گذشتم وجودم یهمه از بار يه بهار، براى من -

 :زد فرياد و شد عصبانى
 آره؟. خودت الّا هستى همه فكر به -

 .رفتم آفشيد اتاق سمت و گذشتم رشکنا از. شد بلند آفشيد یگريه صداى
 .کرد فكر بهش بشه که نمونده چيزى من از -
 لوازم شدنشكسته صداى آن، از بدتر و آروان فرياد صداى با. رفتم آفشيد سمت به معطلىبى و بستم را اتاق در

 را دستانش و بود يستادها. رساندم اتاقش به را خود. بود کرده زدن جيغ به شروع و بيشتر آفشيد ترس و گريه اتاق،
 .رفتم سمتش به بعد و بيايد کمترى صداى تا بستم را اتاق در. بود گذاشته تخت حفاظ روى به
 .شيرينكم نكن گريه اومدم،! عزيزم دلم جان -
. کردم ـل*بغـ را او سالمم دست با و شدم خم بعد و کردم پايش سر اورا. کشيدم پايين را تخت حفاظ و نشاندم را او

 شده هم معصوم طفل اين زندگى اوضاع ريختن همبه باعث کهاين از.بود چسبانده من به را خود و کردمی يهگر
 به شروع برايش و گذاشت امشانه روى به سر. کردم آرامش بردنش، راه و بوسيدنش با. شدم متنفر خودم از بودم

 به کردم، نگاهش الاليى شدن تمام از بعد وقتى. رسيدمی آرامش به آن با بهار که الاليى. کردم خواندن الاليى
 با او و شد باز اتاق در. زدم صدايش را آروان همين، براى بگذارم، جايش در را او توانستمنمى. بود رفته خواب
 .گرفتم او از نگاه و کردم اخم. شد اتاق وارد ريخته همبه و برافروخته ایچهره

 . سرجاش بذار بگير رو آفشيد بيا -
 يخچال سردکنآب زير را آب ليوان. رفتم آشپزخانه به و آمدم بيرون اتاق از. گرفت را آفشيد و آمد جلو حرفبى

 .نشستم تلويزيون مقابل مبل روى و برگشتم هال به. نوشيدم ضرب يك را آن ليوان، شدن پر با و گرفتم
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 .کرد مشت را دستش خشم با و کرد نگاهم. نشست رويمروبه و آمد سالن به آروان بعد مدتى
 .بيارن سرت بال قبل یدفعه از بدتر ممكنه حتى. نكنن رحم بهت ممكنه جااون برى اگر داليا -

 .زدم غمگين لبخندى و کردم نگاهش
 . نكن من زندگى بند خودتو گفتم بهت اولم از اما نگرانمى؛ دونممی آروان -
 اين و پريدى پايين رو طبقه سه ها،آدم اون از فرار براى نمکمی يادآورى دارم فقط. زنمنمی حرف خودم از داليا -

 ....حاال کنى، فرار جهنم اون از فقط که کردى درست خودت براى رو نكرده پيدا بهبود هنوز که وضعيتى
 .رفتم حرفش ميان

 تاوان بايد که نىاو منه؛ زندگیِ اين نيستى متوجه چرا. بردارن تيام زندگی سر از دست تا جااون گردمبرمى حاال -
 .نداشته دخالتى هيچ من زندگی جريان تو اصالً که تيامى نه منم، بده رو زندگى اين

 ...داليا ببين -
 اول بذارم بشينم کنم؟ کارچی من دارى توقع حاال کشن،می عذاب دارن مخانواده من خاطر به آروان، ببين تو نه -

 ببينى نشستىمی من؛ جاى تو اصالً! بيفته؟ اتفاقى من برای شايد چون بشن؛ نابود پدرم بعد و مادرم بعد تيام
 !ميشن؟ نابود دارن تخانواده
 .کشاند آتش به مرا و کرد زيادتر را قلبم ضربان ناخودآگاه که نگاهى. کرد نگاهم

 .شدم بلند آيفون زنگ صداى با
 .کن باز رو در. کنم تنم مانتو تا اتاق ميرم -

 بود، مانده امان در آروان خشم از که چيزى تنها. کردم نگاه خردشده اتاق به ناباورى با و شدم آروان اتاق داخل
 بين از. بود شده ديوار یروانه هم آن صورت اين غير در نداشته، را کردنش بلند زور شكبی که بود خوابىتخت
 کردم تن به را بود آورده برايم ولا روز آروان که هايیلباس. رفتم حمام کنار کمد سمت به و گذشتم خردشده لوازم
 با و بود نشسته مبل روى هم آروان. بود آمده مامور مردِ دو و زن دو همراه عطائى محمد. برگشتم سالن وبه

 :گفتم و نشستم آروان کنار مبل روى. کردم سالم هاآن روبه و رفتم جلو. کرد می نگاه هاآن به عصبانيت
 !امآماده من -
 فقط. ميدن توضيح رو چيزهمه شما براى و کننمی جاسازى شما لباس تو رو هاردياب خسروى خانوم -

 .اتاق داخل کنيد راهنمايشون
 .رفتم آروان یخانهِ مهمان اتاق سمت به و شدم بلند
 .سپردم آنان به را خود و درآوردم را شالم و مانتو آنان یگفته به



 

 

183 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 سپس. بافتند را آن امتداد و بستند کش با سرم باالى از را هايممو بعد و کردند وصل لباسم زير ميكروفون يك
 چيزهمه برايم کار اتمام از بعد بود، موسوى اشفاميلى که زن. دادند جای موهايم بين بود کوچك بسيار که رديابى

 :داد توضيح را
 زير رو منطقه و هستن جااون هم ما ماموران کهاين و دارن نظر زير رو بيمارستان هااون زياد خيلى احتمال به -

 به موفق دليلى هر به اگر اما ميان؛ شما دنبال ما ماموران. نباشيد نگران اومدن شما سراغ به جااون اگر. دارن نظر
 و ردياب به رو هااون توجه باشيد مراقب فقط. کنيممی پيدا رو شما ميكروفون و ردياب یوسيله به ما نشدن، کاراين

 .نكنيد جلب ميكروفونتون
 .کنممی خودمو سعى -
 خوان،می رو کردن پيدا ما نيروهاى موجود، مدارك روى از که هايیمواد اون، از ترمهم و مدارك شما از هااون -

 که کنيد وانمود جورى و بگيد بهشون رو ميدم بهتون من که رو جايى آدرس تنها بلكه کنيد، مقاومت نيست الزم
 .کرديد خفىم رو هااون شما انگار

 ميشه؟ چى برادرم -
 .کنند آزاد رو برادرتون بذاريد شرط جوابگويى از قبل تونيدمی -
 مامور دو و عطائى محمد. رفتيم بيرون اتاق از بود، آجرپزى هایمحله به نزديك که آدرسى حفظ و توضيحات با

 . شدند بلند همراهش
 داديد؟ توضيح براشون کامل موسوى خانوم -
 .انقرب بله -

 .ايستاد من مقابل و آمد جلو
 داريد؟ آمادگى هم شما -

 مدام فكش هایعضله و قرمز عصبانيت و ناراحتى شدت از صورتش. انداختم ديوار کنار در ايستاده آروان به نگاهى
 .چرخيدم محمد سمت به. بود خوردن تكان حال در
 .امآماده -
 بيمارستان بريد تونيدمی پس -
 . برگشت اشامنيتی تيم به رو
 .بريم -

 يك از بعد و برگشتم آفشيد اتاق به آنان رفتن با. شد رفتن به مجبور جواببی اما کرد؛ خداحافظى آروان از محمد
 به آيفون زنگ ديگر بارى بزنم، حرف خواستم تا و برگشتم حال به. کردم خداحافظى بوئيدنش و بوسيدن سير دل
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 از قبل داشتم دوست. کرد باز را در است کسى چه بپرسد کهآن بدون و رفت آيفون سمت به آروان. آمد در صدا
 مهمان انتظار به و شدم پشيمان آروان یچهره ديدن با اما است؛ کسى چه بپرسم آروان از آيفون پشت فرد آمدن

 .ماندم ناخوانده
. شد خانه وارد قرمز چشمانى و هپريدرنگ صورتى با نازار و شد باز در. نشست مبل روى و کرد باز را خانه در آروان

 شروع و گرفت ـوش*آغـ در محكم مرا و آمد سمتم به بياورد بيرون پايش از را هايشکفش کهاين بدون ديدنم با
 .کرد کردن گريه به
 . بينمتمی جااين که شكر رو خدا. سالمى شكر رو خدا -

 :گفتم کردنش ـل*بغـ با و گذاشتم کمرش روى را سالمم دست
 . نداره اشكاتو ارزش دنيا که نبينم غمگين رو وت -
 .کرد نگاه صورتم به و شد جدا من از
 . آورده سرت رو بالها اين کى هر بشكنه دستش شااهللان -

 . خنديدم
 ! کن فراموش نگير، آبغوره قدران دختر -

 :گفت نازار به رو و شد بلند جايش از عصبى آروان
 . بيام تا باش آفشيد مراقب -
 .دوخت من به را نگاهش پسس
 !ديگه باش زود! بكشى؟ خودتو برى نداشتى عجله مگه داليا، -

 :پرسيد تعجب با نازار
  آروان؟ گىمی دارى چى -

 :گفتم آروان براى کردن نازك چشم پشت با و فشردم را بازويش
 .گرديمبرمی زود ميريم! نباش نگران -

 .زد بيرون خانه زا هايشکفش پوشيدن با و زد پوزخندى آروان
  بود؟ چش اين -

 .رفتم در سمت به و بوسيدمش
 ! ديگه شماست وچل خل برادر دونم،می چه -
 .آمدم خانه بيرون به خداحافظى با و رفتم در سمت به بود، نازار به متعلق که هايیکتانى پوشيدن با
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 چند. رفتم ماشين سمت به و بستم را خانه در. بود نشسته انتظار به ماشين در آروان پارکينگ، پل روى در، مقابل
 :گفتم شيشه رفتن پايين با. زدم شيشه به ضربه

  شير؟ دهن تو ميرم تو با من گفته کى -
 .رفت فرو هم در بيشتر هايشاخم

 ! نديدى منو روى اون تا باال بيا داليا -
 :تمگف آرامش با و کردم کنترل را خود روزش، چند اين هایمحبت و لطف حرمت به
 ...من جان، آروان ببين -
 کرد نزديك خود به مرا و گرفت را بازويم خشم با. آمد سمتم به و کوبيد همبه را در شد، پياده ماشين از عصبانيت با
 :گفت خشم با ولى آرام گوشم زير و
 روز چند اين تو که ایـطه رابـ اين نذار پس کردم؛ سكوت و کردى خواستى غلطى هر االن تا دالياجان، ببين -

 .بشكنم سالمتو دست اين و کنم نابود بزنم رو شد درست
 .برد صندلى سمت به مرا و کرد باز را ماشين در
 ! شو سوار -

 سوار حرفبی. کنم دلخورش و دعوا او با آخر، هایلحظه اين نداشتم دوست اما داشت؛ را جروبحث و دعوا توقع
 .برگشت شاصندلی طرف به خود و بست را در او و شدم

 بيرون را نفسش کالفه بيمارستان نزديك. دوختيم چشم خيابان به و کرديم سكوت دو هر ماشين، افتادن راه با
 :گفت مقدمهبى و کرد فوت

 .بود خرد اعصابم! خواممی معذرت -
 :گفتم شوخى به. زد لبخند که کردم نگاهش

 !شى؟می پرجذبه خيلى شىمی عصبى که وقتايى بود گفته بهت کسى -
 آتش به مرا که نگاهى هم باز. کرد نگاه هايمچشم به و برگشت ماشين، پارك با و رفت بيمارستان پارکينگ به

 :گفتم و گذاشتم رويش به را دستم نشنود، را صدايش کهاين ترس از که کوبيدمی چنان قلبم. کشيدمی
 .بريم بهتره -

 .زدم صدايش. دنشني را صدايم اصالً و بود چشمانم در غرق آروان
 .بريم بهتره جان،آروان -
 بشنوى؟ حرفامو رفتنت قبلِ ندارى دوست -
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 را آن بود رسيده هزار به قلبم ضربان هيجان، فرط از خود که ایلحظه آن در توانستمنمی اما نبودم؛ خنگى دختر
 .کنم درك

 زندگيم تو من داليا. بزنم حرف ساسماح از نيستم بلد اما زدنه؛ حرف کارش وکيل و وکيلم کهحالىاين با من -
 نامرد آدمت چون خوردى شكست تو. دونستنمی رو محبت قدر که افتاد گيرم نامردى آدم چون خوردم، شكست

 مهر که دارى نياز دخترى به تو و داره نياز مادر مهر به که دارم دختر يه من. کرد عذاب به تبديل زندگيتو و بود
 متنفر من از دارى عمر تا برى، نذارم اگرم دونممی اما شم؛می ديونه دارم رفتنت با ادالي. کنى خرجش رو مادريت

 کنمم خواستگارى درست ازت کهاين تحمل حتى بگم، برات دلمه تو که حرفايى عاشقانه نيستم بلد من. شىمی
 بدونى تا گفتم رو اينا. ميارم دست به رو تو اجبار به شده حتى و کنمنمی قبول نه جواب دونممی چون ندارم؛
 . آفشيد و من براى مياى، بيرون آتيش اين از هم طورهمون آتيش، تو ميرى تيام براى دارى االن که طورهمون
 . گرفت را امزدهيخ و سرد دستم

 مردىنا تونمنمی تو به اما برى؛ نذارم رو تو ولى کنم؛ نامردى تيام به االن حاضرم که خوامتمی قدران من داليا -
 به دونممی. باشى داشته دوسم بايد و دارم دوسِت داليا. ميدم دست از رو گرمت نگاه اين ديگه بكنم اگر چون. کنم

 ببينى نيست ممكن و هستى زيبايى مادر تو اسمت، معنى قولِ به چون کنى؛می قبول منو شده که آفشيدم خاطر
 .گردىمی بر که بده قول پس بگذرى، ازش راحت و داره نياز مهرت به آفشيد

 روى از تا فشردممی قلبم روى را دستم تنها و کردممی نگاهش فقط زدن پلكبی که بودم شده شوکه قدرى به
 .نگردد متالشى هيجان
 .آورد دستم به کوچكى فشار آروان

 !پيشمون؟ برگردى بده قول -
 :گفتم و شدم گم هايشچشم خواستن فرياد در ناخودآگاه

 !ميدم قول -
 شدن خاکستر اين اما رسيدم؛ شدن خاکستر و سوختن به که کرد گرم چنانآن مرا نگاهش با و کرد نگاهم روانآ

 .کشاند خودش سمت به مرا و زد لبخند. بود بخشـذت*لـ برايم واقعاً
 شده مانبين بخشآرامش ملودیِ قلبمان ضربان صداى و کوبيدمی سينه به را خود وارديوانه قلبش من همانند هم او

 نداشته ایآينده که نيستم داليايى ديگر و رسيدم آرامش به او حضور و گرما با من دانممی اما شد؛ چه دانمنمی. بود
 هایپله تا پارکينگ مسير کل و شدم پياده ماشين از شوم منصرف رفتن از کهاين از قبل و رفتم عقب. باشد

 .دويدم را بيمارستان
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 بيدار خواب از را او نداشتم دوست. دوختم چشم خود هوشبی مادر به و ايستادم ويژه هایمراقبت یشيشه پشت
 توانستمی او ديدن با تنها و بود شده دچار حال اين به تيام دوری از او. نداشتم جوابى هايشسوال براى زيرا کنم؛

 :گفتم شيشه پشت همان از و گذاشتم شيشه روى را دستم. برگردد اشسالمتى به
! کشىمی دارى عذابى چه و فرزند از دورى درديه چه دونممی. برگردونم بهتون رو تيام ميدم قول جانمامان -

 !همين ببخش، منو فقط. ببوسمت نزديك از بيام حتى ندارم رو خدا به! تمشرمنده
 دنبالم به کسى شدم متوجه کنارم در پايى صداى از. گرفتم پيش خروجى سمت به را بيمارستان راهروى و برگشتم

 کنار ماشينى. رفتم روپياده به و آمدم بيرون بيمارستان از. کردم تند را هايمقدم و گرفتم استرس خودخودبه. است
. کردم نگاه را سرم پشت و ايستادم ماشين دو برخورد از وحشتناکى صداى با بارهيك به. بود حرکت در من با خيابان

 شيون قدرى به. شد پياده ماشين از خودزنى و گريه با راننده مرد و بود زده شده پارك ماشينى به سرعت با ماشينى
 .بود بسته را خيابان کل که بود انداخته راه به زارى و

 برگردم، فرد آن سمت به خواستم تا. شنيدم سرم پشت از را فردى هایقدم صداى و شد باز خيابان کنار ماشين در
 .درآورد پای از مرا و کوبيد گردنم کنار به را دستش محكم بخشيد، سرعت هايشقدم به
 بيشتر خواندمى مرا که صدايى و شديدتر هاضربه. نداشتم را کردن باز چشم توان من و خوردمى ضربه صورتم به

 و دادمی تكان مرا هم باز. کردممی ناله لب زير. برد بين از را جانم و پيچيد دستم در درد دادنم، تكان با. شدمى
 و بودم گيج. زد صدايم هم باز. ديد شدنمى را جايى و بود تاريك کردم؛ باز را هايمچشم زور به. زدمی صدا را نامم
 گردنم در شديد درد که کردم بلند را سرم. بود آشنا کردم، نگاه صورتش به.  نداشتم را محيط کردن درك توان

 :دپرسي گرفتم، گردنم روى را ودستم کردم ناله. پيچيد
 ؟ دارى درد -
 درد. بود پاره هايشلباس و زخم صورتش کل تيامی، چه اما. بود تيام شناختم؛ تمرکز کمى با. کردم نگاهش هم باز

 .کرد جمع را هايشچشم و کشيد عقب درد از. گذاشتم صورتش به را دستم و کردم فراموش را خود
 آوردن؟ سرت رو بال اين چرا -

 .گذاشت امگونه روى به را تشدس و کرد باز را هايشچشم
 .کردن پيدا رو تو طورىچه و کجايى تو بگم بهشون خواستنمى چون -
 راحتى همين به مرا وقتى چون کنم؛ چك را هاآن توانستمنمى. افتادم ميكروفون و ردياب ياد گذشته، يادآوری با

 .باشند داشته نظر رزي را ما توانستندمى زياد احتمال به بودند داده قرار برادرم کنار
 .بيمارستان رفتم همين براى بده، حالش مامان شنيدم. بودم شده قايم کرج تو -

 .پرسيد را حالش و نشست کنارم
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 بود؟ طورچه -
 .نداره پرسيدن ويژه هاىمراقبت -

 .بود کرده بغض
 .شد بد حالش دزديدن رو تو فهميد وقتى -

 .کردم نگاهش
 کردن؟ اذيتت خيلى -

 :گفت هايمزخم روى به دوختن چشم با و دکر نگاهم
 تو ىاندازه به نه -
 :گفت آرام و فشرد دست در را دستم تيام. شد من ترس باعث ديوار به شدن کوبيده با و شد باز شدت با در
 .پيشتم من نترس -

 را صدايش. دايستادن مقابلمان که شنيدممى را هايشانقدم صداى. ببنديم چشم دو هر شد باعث و شد زده برق
 :گفت که بود ساسان شناختم،

 .جونى سگ قدرچه تو دختر -
 .شد خشمگين تيام

 .عوضى بزن حرف درست -
 دست، دو هر با و کرد رها را دستم تيام بزند، را او خواست تا و آمد سمتش به بود کرده زخمى مرا که حيوانى همان
 زدنش به شروع و آمدند تيام سمت به ديگر مرد چند. خوردنش زمين با. کشيد نيرويش تمام با و گرفت را پايش
 .زدم فرياد رفتم، سمتشان به و شدم بلند جايم از. کردند

 .بينيدمى رو چى همه خواب نكنيد، تمومش اگر -
 :گفت و کرد بلند را دستش ساسان

 !کافيه -
 .چرخيدم رويش به
 .بينىمى رو هامواد اون خواب برنگرده، تيام گر ا -

 :گفت کنايه وبا خنديد
 اومد؟ يادت شد چى -
 .بره بفرستى رو تيام بايد نرفتنم، ياد از براى اما اومد؛ يادم -

 .زد فرياد هايشناله با تيام
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 .رمنمى جايى من نه، -
 :گفتم و نكردم تيام به توجهی

 .داريد وقت ساعت دو فقط -
 :گفت حيوان همان به رو و زد پوزخند

 .بره بفرست -
 .ميام حرف به امنه جاش بشم مطمئن و بشنوم رو صداش که زمانى -
 :گفت اششده کليد هاىدندان بين از و گرفت را امچانه و آورد هجوم طرفم به
 .زنىمی حرف حدت از زياد دارى -

 .کشيدم عقب محكم را سرم
 .شده شروع ساعتت دو -

 .کرد تهديد و داد حرکت را سرش
 کنى؟ کارچی خوایمى بعدش که بكن تا دو دو يه بشين پس باشه -
 .ندارم دادن دست از براى چيزى نباش، نگران -
 .زدم فرياد و کردم نگاهش رفتنش، از قبل. بردند بيرون اتاق از زور به را تيام هايش،آدم و رفت بيرون اتاق از
 هميشه بگو داره، سشدو خيلى داليا بگو بهش .بفهمه رو من درد اون مثل نتونست کسهيچ بگو مامان به تيام -

 مثل منم. نخواستم رو زندگى اين من اما کردم؛ خطا کجا از دونمنمى. نتونستم نشد؛ ولى باشم اون مثل خواستم
 ويران ىخرابه يه فقط نبود، زندگى زندگيم اومدم خودم به تا اما کردم؛ ازدواج آرزو و اميد هزار با دخترها ىهمه
 .بود شده
 .بردند زور به را تيام و نشد موفق اما نكنندغ جدايش من از تا کردمى مقاومت هاآن مقابل در و کشيدمى فرياد تيام

*** 
 در که بود صبح نزديك. نبود خبرى هيچ اما کنم؛ پيدا اطمينان بودنش سالم از تا بودم تيام از خبرى منتظر هاساعت

 و نشست زانوهايش روى. آمد مقابلم دست به گوشى هايشآدم از يكى و ايستادند مقابلم. آمدند اتاق به باز و شد باز
 .گذاشت گوشم کنار را گوشى

 تيام؟ -
 .زدمى فرياد و کردمى گريه

 محافظت من از هميشه تو اما باشم؛ تو مراقب هميشه خواستممى من. نبود رسمش اين نامردى، خيلى داليا -
 .کردى
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 .آوردند هجوم هايمچشم به هايماشك
 .تونمنمى هم شما دونب فهميدم االن ولى بود؛ بهار فقط زندگيم، عزيزم، کردممى فكر. رمدا دوستون -

 .پرسيد و زد لبخند ساسان. شد جدا گوشم از گوشى
 .مطلب اصل سر بريم بهتره داداش، زن خب -
 کنى؟مى کارچی من با -
 .خنديد و کرد نگاه هايشآدم به
 .بعدش يا کنى گذرونى خوش يكم زدن حرف قبلِ بخواى که اين داره؛ تو به بستگى دونمنمى -
 .کردم نگاهش نفرت با
 .ترىلجن هم سينا از تو -
 .خنديد هم باز
 ديگه؟ بود تعريف يه اين دارى، لطف شما -
 .کرجه سمت کارخونه يه تو هامواد اون با مدارك تمام -
 .کرد نگاه هايمچشم به دقت با

 .زدم رويش به نيشخندى
 گردى؟مى چى بالدن چيه؟ -
 بلوفه؟ فقط يا گىمى راست دارى کهاين -

 .بردم باال را ابروهايم
 اون به من شما، از قبل شما، بد شانس از خب، اما بود؛ سينا جاساز کردن پيدا فقط مدارك، اون از شما هدف -

 .رسيدم مدارك
 .ميان در خجالتت از اينا ىحساب که بخون رو خودت فاتحه نباشه، جااون اگر اما جا،اون ريممی -

 دنبال به مرا خشونت با و گرفت را سالمم دست بازوى و کرد بلند زمين روى از مرا وحشيانه و آمد جلو حيوان همان
 .کشاند خود
 در متروکه ىکارخانه ديدن با خود و بردم جاآن به را هاآن بود، داده توضيح برايم موسوى سرگرد که آدرسى طبق
 سفيد کوچك در ديدن با و کردم نگاه اطراف به. پرسيدند را راه و کردند پياده زور به مرا. افتادم حشتو به بيابان
 .گفتم و کردم اشاره آن به خانه، کار اصلی ورودی کنار رنگ

 .بريم جااون از بايد -
 :گفت خشم با و کشاند خودش سمت به مرا و انداخت موهايم بين را دستش ساسان که بيفتم راه به خواستم
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 .کنممى نابود هم با رو تخانواده کل باشه؛ کفشت به ريگى اگر حالت به واى -
. کرد پرت جلو به مرا و کرد شل کمى را دستش. بودم موهايم بين ردياب نگران فقط من اما بود؛ گرفته درد سرم

 زمين روى و برگشتم. افتاد زمين روى چيزى که برداشتم را بعد قدم. کردم شكر را خدايم و کشيدم راحت نفسى
 گذاشتم عقب به قدمى. دوختم چشم ساسان خشم پر هاىچشم به و کردم بلند را سرم ردياب، ديدن با. کردم نگاه
 زد فرياد عصبانيت با و کرد ثابت من روى را نگاهش که
 گذاشتى؟ تله من واسه -

 ساسان. کشيد خود طرف به محكم و گرفت موهايم از مرا کسى که کنم فرار دستشان از تا چرخيدم نكردم معطل
 :زد فرياد

 . کشممى رو دختر اين برم، جاازاين نذاريد اگر -
 و برگشتند هايشانماشين طرف به. شد مى شنيده که بود اىگلوله صداى تنها بعد دقيقه چند اما ماند؛ پاسخ منتظر

 یروانه سيلى قدرتش تمام با ساسان و گرفتند پناه آن پشت ماشين، به رسيدن با. کشيدندمى خود دنبال به مرا
 .کشيد فرياد پوشاند، را گردنم تمام خون و شد پاره گوشم ىپرده هم باز. کرد گوشم

 ...نريم اگر که بريم جااين از کن دعا -
 .فشرد را آن و گذاشت گاهمگيج روى به را تيرشهفت

 .رسممى رو حسابت همين با -
 .ببينم رو تو نابودی که اين شتم،دا آرزو يه زندگيم تو -
 .خنديدم و ريختم بيرون را دهانم هاىخون. شد خون از پر دهانم و کوبيد دهانم به تيرشهفت انتهاى با
 طوريه؟چه نابودى حس واقعا. ببينم رو حالت اين تا دادم رو زندگيم تمام -

 .زدم فرياد
 بودى؟ ناراحت االن مثل گرفتى،مى بدنشون عضاىا برای رو هاآدم جون وقتى نه؟ ست،کننده ديوانه -

  بودى؟ ناراحت االن مثل نابودکردى، کردى،مى توليد که مخدرى مواد اون با رو بهارم زندگی وقتى
 .دوختم چشمانش در چشم صورتش، مقابل در و رفتم جلو

 و دادم دست از رو چيزمهمه چون خوام،نمى هيچى زندگى اين از ببين، رو من ندارى؛ هم مردن لياقت حتى تو -
 .کنم تقال کردن زندگى براى تو مثل بخوام که ندارم چيزى جنگيدن براى ديگه

 من.  کردم حرکت نه و کردم التماس نه اما شدم؛ مى خفه داشتم. فشرد زورش تمام با و گرفت گردنم به را دستش
 .مبكن را التماسش بخواهم که دانستممی آن از ترارزش با را مردن
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 به من و شد رها بارهيك به ساسان هاىدست و شد شليك اىگلوله. شد بسته هايمچشم و افتاد خرخر به هايمنفس
 روى را خود. شدم خيزنيم جايم از. کردممى تقال اکسيژن اىذره براى من و آمدنمى باال نفسم. افتادم زمين روى
 مانع و بود کرده پر را چشمانم اشك سرفه، شدت از. کردممى سرفه هم سر پشت و کشيدممى عقب به خاکى زمين
 ساسان توانستم هايم،اشك شدن پاك با. کشيدم چشمانم روى به را لباسم آستين و کردم بلند دست. بود شده ديدم

 افتاده زمين روى پايش مقابل تيرشهفت و بود شده زخمى راستش دست. ببينم کشيدن درد حال در زمين روى را
 پناه هاماشين کنار هايشآدم. انداختم اطراف به نگاهى. کند وارسى را زخمش تا کرد پاره را لباسش ستينآ. بود

 اشاسلحه سمت به زمين روى آرام را خود و کردم استفاده فرصت از. بودند منطقه بررسى حال در و بودند گرفته
 سريع و نكشيدم کار از دست. افتاد دستم به اهشنگ بردارم، زمين روى از را آن خواستم تا و شدم نزديكش. کشاندم

 با و کرد بلند را پايش و بود سريع العملشعكس من همانند هم او که گذاشتم دست رويش و بردم جلو را دستم
 هم روى را هايمچشم. رفت سياهى چشمانم دستم، درد از و شدم پرتاب عقب به.  کوبيد من بازوى به نيرويش تمام

 تا و کردم باز چشم. آمد من سمت به و برداشت را اشاسلحه و شد بلند زمين روى از ساسان. کردم ناله و فشردم
 روى را تيرشهفت و کرد خودش به پشت و چرخاند مرا و کرد بلندم موهايم از دهم نشان العملىعكس خواستم

 .کشيد فرياد داد، قرار گاهمگيج
 .کشممى رو زن اين نكشيد، عقب اگر -

 .گفتم و زدم پوزخند
 .بميرم حاضرم بشه؛ کم مردم اين از شرش قراره تو مثل انگلى اگر -

 :گفت حرص با و کرد خم صورتم کنار را سرش
 .بكشمت خودم من کهاين از قبل شو، خفه -

 راحتى، به نه البته. شدمى ديده اىسايه بيابان در کارخانه کنار درست. ديدم را کسى رويمروبه کردم احساس
 . بودم اشتباه در من هم شايد دانمىنم

 :گفت بلندگويش با دور همان از پليسى
 .نيست فرارى راه بشين، تسليم بهتره -

 و ترسيدم گلوله صداى از. کرد شليك زمين روى پايم کنار سپس و داد هل جلو به مرا و شد خشمگين ساسان
 خود سپر مرا و رساند موهايم به را دستش باز و آمد جلو ساسان. کشيدم جيغ و دادم قرار هايمگوش روى را دستانم

 .کشيد فرياد و کرد
 .کنممى خالى سرش تو رو بعد ىگلوله نكشيد، عقب اگر -
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 وحشى مرد همان به رو ساسان. بود ساسان فرار معنی به اين و کشيدمى عقب من، جان حفظ براى پليس مطمئناً
 :پرسيد و چرخيد

 نفرن؟ چند -
 .ماموره وندورم تا دور -

 .خنديدم
 .ملكى آقاى رسيدى، خط آخر به -

 :کشيد فرياد گوشم کنار
 .شو خفه -

 کردم دنبال چشم با را نور. شد روشن که قرمزرنگى نور بعد و ديدم را سايه همان هم باز که داشتم روروبه به چشم
 مرد. بگيرد نشانه را ساسان خواستمى که بود تيرانداز تك او بودم، ديده درست پس. رسيدم خود روى به که

 :گفت و زد صدا را ساسان وحشى
 .دارن تيرانداز تك ساسان -

 بازويم. ببيند تاريكى در را تيرانداز تك سايه بيشتر دقت با بعد و نور توانست تنها و کرد نگاه رويشروبه به ساسان
 :زد فرياد و کرد پنهان من پشت را خود و فشرد را
 .طرفين کى با دممی نشون بهتون نكشين، عقب ديگه ىدقيقه چند تا اگر -

 . بود گرفته نشانه را امشانه سر باالى درست انداختم نور روى به را نگاهم
 تمام با را امگرفته گچ دست آنى، تصميم يك در بزند، حرفى پليس آن کهاين از قبل و آمد بلندگو خشخش صداى
 استفاده فرصت از. کرد رها مرا درد روى از و شد غافلگير. کوبيدم ساسان هاىدنده به و کردم بلند داشتم که دردى
 :زد فرياد و آمد خود به ساسان. دويدم جلو به و کردم

 .بزنيدش -
 گلوله. کرد شليك مكثبى و رفت نشانه مرا ساسان. برگشتم عقب به و ايستادم ترس از گلوله، صداى شنيدن با

 را اشاسلحه. کردم نگاه را او و کردم بلند سر هم باز. نشستم ترس از من و کرد برخورد زمين به پايم جلوى درست
 .بود شده گرفته نشانه قلبش روى درست قرمز نور و بود رفته نشانه طرفم به

 :گفت بلندگو پشت از مردى
 .بشين تسليم اخطاره، آخرين اين -

. گرفت هدف را او و شد بلند شليك صداى او از جلوتر که کند شليك خواست و کشيد را ماشه و شد عصبى ساسان
 روى بر دست افتاده، زمين روى بر ساسان. شد آغاز درگيرى و کردند تيراندازى به شروع او نجات براى هايشآدم
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 چرخيد. بخورم تكان جايم از توانستمنمى و بودم شده شوکه. داشت چرخيدن در سعى و بود گذاشته قلبش
 او، از قبل و نشست اشپيشانى روى به قرمزرنگ نورى هم باز که کند شليك خواست و کرد بلند را اشاسلحه
 .انداخت پای از کامل را او و کرد شليك

 :گفتم او به رو کشيد،نمى نفس ديگر و بود دوخته من به چشم کردم، نگاهش
 .کرد بازىپارتى شما براى دنيا بازم خب اما کشيدى؛مى درد هااين از بيشتر بايد -

 شده تمام چيز همه فهميدم خسروى، ستوان ديدن با. چرخاندم سمتش به را سرم. نشست امشانه روى بر دستى
 سبك کمى مرا تنها او مردن. نبود انتقام در من آرامش. بودم نكرده فرقى من اما ام؛رسيده امخواسته به من و است
 .کنم پيدا ساسان مرگ با را آن بودم نتوانسته من نه، آرامش اما بود؛ کرده

 و پيچيد محوطه درون ماشينى. رفتم پليس هاىماشين سمت به و شدم بلند جايم از خسروى، ستوان کمك به
 روى به را دستم. زدمی را هايمچشم ماشين نور تاريكى، آن در. شد متوقف مقابلمان و آمد من سمت به راستيك

 و کردم بلند سر تا شنيدم را کسى دويدن بعد و در شدن باز صداى. گرفتم را شدنم کور جلوى و گذاشتم هايمچشم
. کشيدم نفس عميق و بلند. داشتم دوست را تنش عطر. رفتم فرو کسى آرام و گرم ـوش*آغـ در ببينمش خواستم

 .گفت گوشم کنار و نشاند سرم روى به ایـوسـه*بـ
 .وقت هيچ باشى، دور ازم ذارمنمی ديگه -
 از هاسال که امنيتى. کردم احساس وجود تمام با را امنيت و رفت خلسه حالت به وجودم تمام صدايش، شنيدن با

 .دهند من به را آن نتوانستند برادرم و پدر حتى که امنيتى. بود شده دريغ من
 بخشى؛می دانممی. نزدم دَم و کشيدم که هايىعذاب تمام براى ببخش مرا اما بود؛ ـناه گـ نامحرم ـوش*آغـ خدايا
 و نيستم تنها کند، ثابت کهاين. بوده امنيتم ايجاد براى تنها و نبوده ـوس*هـ و هوا سر از ـوش*آغـ اين چون
 .ماند نخواهم تنها ديگر

 .کرد نگاه را هايمزخم جاى و صورت تمام دقت با و گرفت هايشدست بين را صورتم و برد عقب مرا
 نفس... رو صورتت هاىزخم اين تمام تا بودى محرمم االن تمداش دوست ولى هستى؛ عقايدت پايبند دونممی -

 .داد ادامه و کشيد عميقى
 براى قدراينن دنيا شايد. خداست خواست فقط نيست؛ تو تقصير رفته، بهار کهاين. بودی اليقى مادر واقعاً تو داليا -

 دوسِت قدرى به داليا. داشته رو جااين از بهتر لياقت و نداشته دنيا اين تو جايگاهى که بوده ارزشبى و کوچيك اون
 .بيارم در رو کشيدى که هاىعذاب و دردها تمام تالفی عمرت، ىادامه براى خواممى که دارم

 .خواستم خدايم از را بودن او با و کردم شكر کرد،می آرام گونهاين مرا و بود کهاين از
 .بزنم حرف باهاش بايد بهار؟ پيش برىمی رو من -
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 .کرد حرکت و نزديك خود به مرا گرفت قرار نارمک
 .برى جايى ندارى حق تنها ديگه. ريممی بگى که هرجا بعد. ببنده رو زخمات تا آمبوالنس پيش بريم اول -

 .شديم زهرا بهشت راهی بهار به دادن مژده و ديدن براى دو هر هايم،زخم به دادن سروسامان از بعد
 .بود شده نعمتى برايم وجودش و بود آروان ىمردانه و گرم دست در دستم مسير تمام

 :گفتم و کردم نگاهش قطعه مقابل ماشين، شدن متوقف و زهرا بهشت به رسيدن با
 .باشم تنها خواممى -
 روى و نشستم زمين روى کنارش. بود گرفته خاك را قبرش سنگ روى. رفتم بهار سمت به و شدم پياده ماشين از

. ديدممى را زيبايش صورت نامش، جاى واقعاً يا بودم زده توهم من دانمنمى. کردم نگاهش کشيدم، دست نامش
 خجالت کردن گريه از ديگر باراين. شد بغض از پر گلويم و اشك از پر چشمانم. بوسيدم را صورتش و شدم خم

 به و کرد باز را چشمانم قفل هايماشك. کشيدمنمى خجالت بهار، با زدن حرف و شدن روروبه از ديگر و نكشيدم
 .شد جارى هايمگونه روى

 تو که حيف چه ولى اومدم؛ خوب خبر با باالخره مامان خزونم، بهار سالم دخترم، سالم جون، مامان سالم -
 ـل*بغـ رو مامانت تا کجايى مامان، بهار. شده تنگ بوسيدنت براى دلم. شده تنگ برات دلم مامان، بهار. نيستى

 براى وقتى. کشهمى چى قلبش تو مامان ببينى بتونى تا کجايى. ميارم کم زندگيم تو تو، بدون ببينى تا کجايى .کنى
 بايد هميشه که دخترى منه، دختر اين گفتم؛ کردم نگاه نازت کوچولوى صورت به و گرفتم ـل*بغـ رو تو بار،اولين
 نبود؛ اما باشه سرزنده هميشه بهار مثل تا مذارمی بهار رو اسمش همين براى. کنه زندگى باشه، شاد و بخنده
 از شباون تو مامان، دختر. بودى خودت عذاب و من شادی تو. بودى خودت زمستون ولى من، بهار تو. نشدى

 دنيا، اين از شب اون از. مردممى يادآوريِش از بار هر من اما ترسيدى، ريختى اشك کشيدى؛ عذاب پدرت رحمیبی
 با منم قلب تو، بدون اما موندم، من و رفتى مامان، بهار. شدم بيزار هامحبت تمام از دخترى، پدر هاىحس تمام از

 طورچه اصالً کنم؟ زندگى طورىچه تو بدون حاال. بودی مامان جون تمام مامان، روح مامان، قلب تو. بردی خودت
. نشد عوض چيزى اونم گرفتن با اما بود؛ تو خون انتقام داشتم، زندگى اين ىادامه براى که اميدى تنها موندم؟ زنده

 که بود چى در خدا عدالت دونمنمى. امزنده من ولى نيستى، تو کشم،مى نفس دارم من ولى نيستى؛ هنوزم تو
 برگشت منتظر بار هر و کنهمى تحمل طورچه رو شبنده دادن دست از مادرها مثل هم خدا اما رسيد؛ تو به زورش

 رو من. دارم نگهت بهارى نتونستم. کنم مراقبت ازت نتونستم کهاين برای مامان، ببخش رو من مونه؟مى اون
 ياد که بار هر. کشممى عذاب دارم تو مثل منم چشمت، هاىاشك براى ببخش پردردت، کوتاه زندگی براى ببخش

 اين تو چرا دونمنمى اقعاًو من بهار. ميرممى ميفتم، ريختىمى اشك و لرزيدىمى بغلم تو ترس از که هايىشب
 تو اصالً. کردىمی صداش و آوردىمی رو بابات اسم خواب، تو باز عذاب، همه اين با بازم چرا کشيدى؛ عذاب همه
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 حيف که قدراين بود، بزرگ دلت بهار بمونی؟ محبتش منتظر بازم تونستى طورچه بخشى؟ رو پدرت تونستى طورچه
 تو عزيزم دخترم. بودى حيف وحرص، خشم از پر دنيای اين براى که بودى مهربون قدراين بهار. بودى دنيا اين

 .بودى قلبخوش و بزرگ زيادى دنيا اين براى
 :زدم فرياد. سوزاندمى بيشتر مرا اين و شنيدمنمى جوابى

 آروم و دارى آرامش بينممى االن کهاين از اما سخته؛ خيلى دوريت تحمل. سخت خيلى سخته، عزيز، بهارم، -
 .امراضی خوابيدی؛

 .زدم ضجه خدايم براى و گرفتم آسمون به رو را سرم
 خوشحالش تو ولى دارم؛ نگهش خندون و خوشحال نتونستم. باش مراقبش تو ولى باشم؛ مراقبش نتونستم خدايا -

 حداقل نشد، هک دنيا اين. باش محافظش تو اما کنم؛ محافظت دنيا نامردی از رو بهارم نتونستم من خدايا. کن
 .بده بهش دنيا اون تو اليقشه که زندگى

 اشك من با بهارم هاىعذاب و مظلوميت براى من همانند هم او. شدم گرفته آغوشى در و شد کشيده عقب امشانه
 .ريختمى
 دنيا اين. بدهكاره بهش رو من ىبچه کودکی حق دنيا اين آروان. ريخت اشك خيلى کشيد؛ عذاب خيلى آروان -
 .بدهكاره چيزا خيلى دخترم به دنيا اين بدهكاره، بهش تو مثل پدرى دخترم، به دنيا اين. بدهكاره لبخند بهارم هب

 :گفت گريه با و فشرد خودت به مرا
 اين اليق رو اون هم خدا که بود ناچيز و کوچيك براش قدراين. نداشت رو بهار لياقت دنيا اين داليا دونم،می -

 خدا ـوش*آغـ به بهار. بهشت شد خودش براى اما عذاب؛ شد تو براى. رفت اون. ندونست خشم و کينه از پر دنياى
 اشك تونهنمى کسهيچ ديگه. کنه اذيتش تونهنمى کسهيچ ديگه. هست بهش حواسش مراقبشه، خدا. برگشته

 بهارم تا بگير آروم لم،د عزيز بگير آروم. خداست ـوش*آغـ تو جا، بهترين االن اون چون بياره؛ در رو هاشچشم
 تو که ایکودکى و باشه خوشحال بعد به اين از بتونه اونم تا بگير آروم. باشه بهارى بعدش به اين از اسمش مثل
 .باشه شاد و بگيره پس نهايت دنيا اون کنه، دفاع حقش از نتونست و شد گرفته ازش دنيا اين

 از بهار که حال گفت،مى درست آروان. کرد آرام مرا بود، چههر دانمنمى هايش،حرف جادوى يا بود آغوشش جادوى
 براى شدم راضى پس. نشستمى غم دلش در من هاىگله و هااشك با نبايد بود، شده رها دنيا اين هاىبند ىهمه

 .رفتنش براى شدم راضى لبخند، براى شدم راضى اش،شادی
*** 
 چهار فصل
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 در عزيزانم، ارزش با وجود ديگر بارى من و برگشت زندگيمان به هم ازب آرامش بيمارستان، از مادر برگشت با
 هم من و بگيرد را سينا مادر و پدر رضايت توانست عطائى، محمد کمك با صدرى. فهميدم و کردم درك را زندگيم

 با باشد ستهتوان او شايد. گشتمى خود آرامش دنبال به و بود خورده زخم من مثل هم او. نداشتم شكايتى اول از که
 .نه من اما کند؛ پيدا دست آرامش به انتقام

 و کنيم درست اعتياد ترك براى رايگان کمپى بود، مانده که هايىپول با گرفتيم تصميم آروان، پيشنهاد به
 و خوبى بلكه. بدهيم بود، کرده ساسان از انتقام صرف را اشزندگی از سال چندين که صدرى به را مديريتش
 دخترش براى من، همانند هم او که چرا نداشتم؛ اىکينه هم او از مريم، اما. بگيرد را اشکينه و خشم ىجا مهربانى

 تنها کردم، گله او از و رفتم ديدنش به که روزى. کند حفظ نبودش در را اشزندگى تا بود زده چنگ چيزى هر به
 از هم مريم. کردممى سكوت من و يدندپرسمى را کارهايم دليل که منى مثل درست. کرد سكوت و ريخت اشك

 داده انجام ساسان هاىتهديد و فرزندش جان حفظ روى از تنها را کارش یادامه و بود داده کار آن به تن اجبار سر
 .نداشتم دل به هم اىکينه او از اما بدهم، ادامه را دوستيمان یـطه رابـ يا و ببينمش خواستمنمى ديگر چند هر. بود

 .کند تمام را بود مانده ناتمام که هايىحرف تا برويم بيرون به را امروز بود خواسته و بود زده زنگ وانآر صبح
 و ريختم تخت روى را هايملباس هامدت از بعد. رفتم حمام به نايلون، با امگرفته گچ دست پوشاندن با ناهار از بعد

 دورش به باريك کمربند يك وتنها بود ساده که بلند گىرنکرم مانتويى هاآن بين از. کردم نگاهشان وسواس با
 و کردم شانه را موهايم. برگرداندم جايشان سر را هالباس باقی و کردم انتخاب رنگ کرم شالى و شدمى بسته
 کردم مشكى را هايممژه ريمل زدن با. برسم نظر به بهتر داشتم دوست. کردم نگاه صورتم به. گذاشتم باز طورهمان

 کرده تغيير کلى هم کم آرايش همين با سادگى، هامدت از بعد. بخشيدم رنگ هايملب به رنگ صورتى رژى اب و
 روى به را موهايم. رفتم انتخابيم شال و مانتو سراغ به و پوشيدم مشكى تنگ شلوارى همراه به مشكى تاپى. بودم

 شدن آرام از بعد بود آروان حق اين کنممى فكر. مبود شده دلربا و زيبا. انداختم سرم به را شال و ريختم مانتويم
 .ببيند زيبا مرا چيز، همه

 .دادم جواب در، جلوى ماشينش ديدن با و رفتم بالكن سمت به آروان نام ديدن با. خورد زنگ امگوشى
 .سالم -
 .بانو سالم -

 .آمد در لرزه به قلبم کردنش خطاب از و زدم لبخند
 .درم دم من پايين بيا -
 .اومدم -
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 در پدر و مادر. رفتم بيرون و برداشتم را کيفم. رفتم اممشكى دارپاشنه هاىکفش سراغ به و کردم قطع را تماس
 مرا و بود شرکت هم تيام شكر را خدا. دارند ناهار از بعد خواب به عادت هاآن دانستممی من و نبودند هال
 .ببيند شكل سرو اين با توانستنمى

 را گلدسته و خنديدم. شد گذاشته پايم روى سفيد رزهاى از گلىدسته نشستن، محض وبه کردم زبا را ماشين در
 :گفتم خود به خيره آروان به و بوئيدم را آن وجود تمام با. برداشتم

 .مرسى -
 يك با آمد جلو رسيد که موهايم به. گذراند نظرش از جز به جز را صورتم و کرد نگاهم لبخند و اشتياق با طورهمان
 .ريخت چپم ىشانه به و کرد جمع را موهايم گردن، از دست

 .ببرم ـذت*لـ ازشون و ببينم بايد من فقط رو اينا -
 .کردم نگاهش شيطنت با
 شدى؟ غيرتى يا کردى حسودى االن يعنى -
 .کرد اخم ظاهر به
 باشه، من برای که ايىچيزه و حسودم خيلى من بدونى بهتره اصالً. کردم حسودى هم حسابى و شدم غيرتى -

 آوردى؟ کش خودت با برسه، کسهيچ به ذارمنمی
 چى؟ براى نه -

 کوچك پاکتى با دقيقه چند از بعد. شد پياده و داشت نگه آرايشى لوازم يك مقابل. افتاد راه به و نداد را جوابم
 .پرسيدم ماشين در نشستنش با. برگشت

 چيه؟ اون -
 . گفت و گذاشت پايش روى را پاکت

 .برگرد -
 چى؟ براى -
 .باش زود برگرد، -

 .بوئيد را هاآن و کرد جمع کامل را موهايم. نشستم او به پشت و چرخيدم
 !داليا خوبه موهات بوى قدرچه -

 .کردممى سكوت و کشيدممى خجالت کرد، مى تعريف من از وقتى نبود، خودم دست
 موهايم انتهاى به بود مرواريدى که زيبا کشى آخر، در. کرد فتنبا به شروع را موهايم و انداخت سرم باالى را شالم

 .رفت عقب و زد
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 .بندازى مانتوت زير تونىمی شد، تموم -
 .کردم نگاهش و چرخيدم

 .مرسى -
 .خنديد

 .داريم حسابى و درست دعواى يه االن گفتم اى،دونه يه تو -
 . نداره برام اهميتى چيزا اين -
 به نگاهى ماشين، توقف با. بود رفته فرو خودش در کجاست؛ دانستمنمى من که مقصدى به نرسيد تا و افتاد راه به

 . کردم نگاهش متعجب و برگشتم طالق و ازدواج دفتر ديدن با و انداختم اطراف
 اينجا؟ دارى کارى -

 .چرخيد سمتم به و کرد خاموش را ماشين
 .بگيرى تصميم عدب و بدى گوش حرفام به اول دارم دوست داليا، ببين -
 دارى؟ استرس قدران چرا حاال باشه، -

 .کشيد عميقى نفس
 از ترارزشبى خيلى چون بزنيم، حرف موردش در خوامنمى حتى عمر آخر تا که داشتم تو از قبل زندگى يه من -

 دست بهت وقتى ندارم دوست و خواممى وجودم یهمه با رو تو من داليا. نداره حرفى جاى اصالً و بوده تو زندگى
 دممی سروسامان رو کارهام من که کمى مدت براى خواممى همين براى باشم، تو ناراحتى نگران مدام زنممی

 .کنم رسمى رو چى همه و جلو بيام زندگيم به دادن سروسامان از بعد تا بشى محرمم بقيه اطالع بدون
 .کردم انتخاب را او کنار بودن قلبم، یاراده با و تمخواسمى قلباً را او من. نشدم هم ناراحت حتى و نشدم شوکه

 .کشاند خود سمت به و گرفت را بازويم. کرد باز را ماشين در
 .کنيممى فراموشش اصالً کنىمى قهر چرا داليا، باشه -
 .کردم نگاه هايشچشم به
 .بهتره منم حال باشيم محرم وقتى. باشم آفشيد و تو کنار دارم دوست من -

 .خنديد
 دادى،می سكتم داشتى دختر -

 . رفتم خود جديد سرنوشت سراغ و شدم پياده ماشين از و کشيدم را بازويم
 را دستم راحت خيال با آروان شدنمان، محرم با. ماندم خطبه خواندن منتظر و نشستم موقت عقد براى آروان کنار

 آسمانى، آبى پيراهن آن با مشكى سپرتا شلوار و کت آن در کردم، نگاهش. چرخاند خود طرف به مرا و گرفت



 

 

200 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 که ساده انگشترى. آورد بيرون اىحلقه یجعبه و برد کتش جيب داخل به دست. بود شده جذاب و زيبا نهايتبى
 .بوسيد را دستم روى و انداخت دستم به بود آن روى نگين يك تنها

 .کنىمى اعتماد بهم راحت قدران که مرسى -
 .رفتمگ را دستش و زدم لبخند

 .نكنه خيانت بهم سرنوشت دفعه، اين اميدوارم. کردم انتخاب قلبم با رو زندگيم راه باراين من آروان، -
 .بوسيد را امپيشانى و آمد جلو

 .بشينه دلت به غم ذارمنمى عمر آخر تا -
 بيرون شام براى و ودبر آفشيد دنبال به شب او تا رفتيم اشخانه به آروان، پيشنهاد به و آمديم بيرون محضر از

 .برويم
 ميز روى را سينى. برگشت پرتقال شربت دو با و رفت آشپزخانه به آروان. نشستم آشپزخانه مقابل مبل، روى

 :گفت و کرد نگاهم. نشست دونفره مبل روى کنارم خود و گذاشت
 .گرمه بيار در رو لباسات برو پاشو -
. بودند نو وسايل تمام و بود کرده تغيير چيزهمه. شدم شوکه اتاق ديدن با. رفتم آروان اتاق به و شدم بلند جايم از

 متضاد رنگش که چيزى تنها و بود سفيد اتاق تمام. باشد مانده باقى سالم چيزى روز آن کنمنمى فكر چند هر
 و شال و رفتم حمام کنار کمد به. بود شده بخشآرامش و زيبا واقعاً. بود رنگآبى روتختی و پرده بود؛ هاسفيدى
 داشت، که بازى جاى تنها و بود اىحلقه آستين و گرد يقه تاپم. کردم آويزان جالباسى به و آوردم در را مانتويم

 روى بر را شالم داشتم دوست کشيدم،مى خجالت. بود خورده برش قلب شكل به لباس وسط که بود آن پشت
 به و نكردم را کاراين همين براى. شدمى ناراحت آروان شايد اما بپوشانم؛ را لباسم پشت لختى تا بيندازم هايمشانه
 کنارش به که بنشينم رويشروبه خواستم و رفتم جلو. بود نشسته انتظارم به مبل همان روى آروان. برگشتم سالن
 :گفت و کرد اشاره

 .بشين جااين بيا -
 .خنديد و کرد نگاهم. نشستم فاصله با و رفتم کنارش

 .هستى خجالتى درقچه تو -
 .داد دست به را شربت ليوان

 .نشده گرم تا بخور -
 .گرفت را موهايم پايين و آمد ترنزديك آروان گذاشتم، ميز روى و نوشيدم را شربت از مقدارى

 .خيابون تو نه بكنى خونه تو شوهرت براى رو دلبريات بهتره -
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 بلند را سرم و گرفت را امچانه. انداختم زير به را سرم التخج شدت از ريخت، امشانه دور به و کرد باز را موهايم
 .کرد

 .کنهمى خودش اسير رو آدم که دارى هم باطنى و خاص زيبايى يه ظاهرى، زيبايى از غير واقعاً تو -
 :گفتم و کشيدم دندان به را لبم
 .کشممى خجالت دارم آروان، -

 .کرد نزديك خود به مرا و خنديد
 .تتمخجال اين عاشق -

 .کرد نجوا گوشم زير دوباره و کرد نوازش را موهايم
 .بدم هم رو جونم لبخندت يه براى حاضرم که دارم دوست قدران. عشقمى آخرين و اولين تو داليا -

 .کشيدم عقب
 .نزن حرف مرگ از -
 .کرد نگاه هايمچشم به
 .خوشحالم منى، مال االن کهاين از -
 .بود گرفته آتش بدنم تمام شرم دتش از. کرد نگاه صورتم تمام به
 آروان؟ -
 .کرد نگاه هايمچشم به
 دى؟می اجازه -

 باراين رفتم، بيراهه به و گرفتم تصميم زياد عاقالنه امزندگی در من اما کرد؛مى منع را او عقلم و آره گفتمی قلبم
 .کردم قلبم در زده جوانه تازه عشق تسليم را خود و سپردم قلبم نداى به را خود

 در من که بود کسى آروان. آوردم ايمان قلبم نداى و خود به بيشتر حال. بودم فكر در من و بود رفته حمام به آروان
 پايين ممكن حد تا را سرم و پيچيدم خود به بيشتر حمام، در شدن باز با. کنم پيدا را خوشبختى توانستممی کنارش
 .نشست تخت ىلبه ىرو کنارم و آمد سرم باالى آروان. انداختم
 .کرد نوازش به شروع را موهايم

 .شدى خانومم که االن مخصوصاً دارم، دوست خيلى داليا -
 .شد بلند جايش از و زد لبخند سكوتم، ديدن با
 .آفشيد دنبال رممی پوشممى لباس من بگير، دوش يه بعدش کن استراحت دارى دوست اگر -
 : گفتم بزرگ لبخندى با و کشيدم بيرون مالفه زير از را سرم و شدم زده ذوق آفشيد، اسم شنيدن با
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 واقعاً؟ -
 .کشيد را امبينى نوك. آمد جلو به و خنديد بلند صداى با
 .عاشقتم -
 :گفت و آمد سمتم به سبزرنگ شرتىتى و آبى جين شلوار پوشيدن با و رفت هايشلباس کمد طرف به
 .ميام ديگه ساعت چند من کن استراحت يكم -
 .کرد اشاره دستم به
 بگيرى؟ دوش راحت تا ببندمش برات رفتن از قبل خواىمى -

 .کردم نگاهش
 . بندمشمى خودم مرسى، نه -

 به و بستم را هايمچشم. رفت بيرون و کرد خداحافظى بعد و کرد سيراب خودش مهر از مرا ديگر بارى و شد خم
 .رفتم آرام خوابى

 به آفشيد همراه آروان. نشستم جايم در سريع تاريك اتاق ديدن با و شدم بيدار خواب از آفشيد، صداى شنيدن با
 :گفت تعجب با و آمد اتاق

 خوابى؟ هنوز تو داليا -
 .شدم بلند جايم از
 .بودم رسيده آرامش به حد از زياد انگار ببخشيد، -

 :گفت آميزشيطنت لحنى با و خنديد منظوردار
 .من زيبای بانوی ؛باشی آرامش در هميشه اميدوارم -

 .کردم پرت سمتش به و برداشتم را تخت روى بالش. شدم اشفهمى کج متوجه فكر، کمى با اما نشدم؛ متوجه
 .منحرفى که واقعاً -
 :گفت رفتمى بيرون که طورهمان و خنديد دادنش، خالى جا با
 .ذارممی لباس برات خودم من بگير، دوش برو -
 رفتم هاحوله هاىقفسه سمت به همين، براى نپوشاندم، کيسه با را آن که افتاد يادم تم،دس ديدن با و رفتم حمام به
 .زدم صدا را آروان و رفتم راهرو به رو در سمت به خود، پوشاندن با و
 جان؟ آروان -
 جانم؟ -

 .کردم پنهان را خود و رفتم در پشت. آمد در جلوى باالخره تا شدم منتظر کمى
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 بپوشونم؟ رو دستم من تا بدى بزرگ یسهکي تا چند شهمى -
 .االن -

 :گفتم و داشتم نگه محكم را در که بيايد حمام به خواست و آمد بزرگ ىزباله کيسه چند با بعد، دقيقه چند
 .دممی انجام خودم -
 .بندممی برات من بذار تونى،نمى -

 :گفت و نشاند هايشلب روى به لبخندى و آمد خلدا به آروان. کردم باز را در و کردم محكم حوله روى بر را دستم
 .گرفتى حجاب -
 .امشنيده چه نياوردم خود روى به
 .ببند محكم -
 .کنى باز بتونى ماه يك از بعد کنممى فكر دکتر، برمتمى فردا -
. رفتم گرم بآ دوش زير به و کردم جدا تنم از را حوله راحت خيال با من و رفت بيرون حمام از کارش، شدن تمام با

 دامنى و تاپ. کردم نگاه آينه در را خود و پوشيدم را بود شده خريدارى آروان ىسليقه به که هايىلباس حمام، از بعد
 را آروان پوشيدم،نمى اگر اما بود؛ کوتاه زيادى دامنش. آمدمى حد از بيش سفيدم پوست به که صورتى رنگ به

 براى نپوشم را هالباس اين او براى اگر من. بود نمانده شرم و خجالت براى چيزى بود؛ او با حق. کردممى ناراحت
 پوشيدم؟مى بايد کسى چه

 و کردممی ـل*بغـ را او کردممى پيدا که اىبهانه هر با من و خنديديم آفشيد، هاىکارى شيرين با را شب تمام
 .است خوابش وقت شدم متوجه زدنش غر و گريه با که بود گذشته ده از ساعت. بوسيدمشمى
 .کنم دعوت خوش خوابى به جايش در را او توانستم او به شير دادن با و بردمش اتاقش به
 . رفتم کنارش به مبل، روى آروان ديدن با و برگشتم سالن به
 بگيرى؟ آژانش يه من براى شهمى -

 .کرد نگاهم دلخور
 بمونى؟ امشب ميشه -
 همه زود يا دير بديم؛ انجام رو هاکاراين بخواهيم اگر هستيم، وضعيت اين وت فعالً ما کهاين و شنمى نگران -

 .شنمى متوجه
 :گفت خواهش با و کرد نوازش را امگونه. نشاند خود پاى روى به مرا و گرفت را دستم

 . باشم خوبى پسر دممی قول! کنممى خواهش امشب، همين فقط -
 ...ولى -
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 .بمونى بايد ولى؛ بى ولى -
 .نديدمخ
 ؟ هستى زورگو قدرلين هميشه تو -

 .کشاند آغوشش به مرا
 .هستم زورگو هميشه بودن، تو با براى -
 به اما شد؛ ناراحت. گشت برنخواهم خانه به شب و هستم دوستانم از يكى ىخانه گفتم، دروغ به و زدم زنگ تيام به

 :گفت تنها و نياورد رويم
 .باش خودت مواظب -

 کنار زيبا اىآينده با مرا و گفتمى هايشعاشقانه از برايم مدت تمام او و بوديم بيدار صبح تا روانآ همراه شب، آن
 داده دخترم جاى را آفشيد آن از ترمهم و بود داده هديه من به را آروان خدا کهاين از. کردمى تصور آفشيد و خود
 از را او و کنم مادرى برايش بهارم همانند تا دادم قول يمخدا به قلب صميم از و آوردم جا به را شكرش بار هزار بود،

 .کنم نيازبى مادر محبت
 طعم و ببينم را خداوند مهربانی و لطف بودم توانسته مدت اين در من و گذشتمى ما ىـطه رابـ از ماه دو

 هاىمحبتىبى گردي که بود، کرده سيراب قدرى به خودش محبت از مرا مدت، اين در آروان. بچشم را خوشبختى
 .بود بهارم نبود ناراحتيم، تنها و دادنمی آزار مرا دنيا
 به نازار باالخره وآمدها، رفت تكرار جلسه چند از بعد و رفتيم نازار خواستگاری به تيام، خواست به و مادر اسرار به

 .بود شده مندعالقه امتي به و داشت هم را خودش دل هواى چند هر. داد را مثبتش جواب و کرد رحم تيام دل
 را عروسى مراسم ،بگيرند هابزرگتر حضور با برانبله عنوان به مراسمى شد قرار خانواده دو هر هاىصحبت طبق
 .بگذارند بهار سال مراسم از بعد براى

 .بود اشرويايى لباس دنبال به االن از نازار و بود شده ديده تدارك ديگه ىهفته دو براى مراسم
 هرکدام از و شدنمى واقع نازار پسند مورد کدامهيچ اما بوديم؛ گذاشته پا زير را معروف هاىمزون و اساژهاپ تمام

 به خواهرش پيشنهاد به. نداشتم رفتن راه براى توانى ديگر و بودم شده خسته اشهمراهی از واقعاً .گرفتمى ايرادى
 .رفتيم بود کرده معرفى که مزونى

 :گفتم ىشوخ به پله راه در
 .کنه رحم بهمون خدا -

 :گفت ناراحتى با و چرخيد سمتم به نازار
 آره؟. شدى خسته داليا -
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 .خنديدم
 .عروسيه براى مسابقه تمرينه، االن راهيم، اول تازه ما چى؟ براى خسته عزيزم، نه -

 .ايستاديم انتظار به و فشرد را واحد زنگ
 .راحتيم عروسى براى باشه، نداشته حرف آريانا قول به و باشه خوب کارشون اگر -
 هم من. داد نجات مرا خريدنش با و کرد پيدا را نظرش مورد لباس نازار باالخره مزون مدير کمك با و آريانا لطف به

 به اسرار نازار. خريدم اىساده رنگ مشكى شلوارى و کت نازار هاىغرزدن با و خود انتخاب به برانبله شب براى
 مسكوت را چيزهمه همين براى هم آروان شايد. دانستممی عزادار هنوز را خود من ولی کردمى روشن هایرنگ
 .بود داشته نگه

 .داد جواب بوق اولين با. زدم زنگ آروان به و آوردم بيرون کيفم از را امگوشى خانه، به رسيدن با
 خانومم؟ دلم، جان -

 .زدم لبخند
 .هاشهمي بد خودت براى بشم لوس جورىاين -

 .خنديد
 کجايى؟ خرم،مى جون به رو نازت عمر يه خودم -
 داشتيم هنوز االن کنم فكر کرد،نمى معرفى رو مزون اون خواهرت اگر خدا به آروان، ميرممى دارم خونه، رسيدم -

 .گشتيممى
 مزون؟ کدوم مزون؟ -
 .فرشته خيابون تو بود، نيانا کنم فكر اسمش دونمنمى -

 .شد عصبانى
 کردى؟ خريد جا اون از هم تو -
 ...لباس دست يه آره -

 :گفت تشر با و آمد حرفم ميان
 .خريد برمتمى خودم دور، بريز خريدى هرچى -
 .خوردم جا لحنش از
 چى؟ براى -

 .کرد فوت گوشى داخل حرص با را نفسش
 .کنى خريد ازش کرده، معرفى آريانا که جايى نمياد خوشم چون -
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 مزون؟ يا دارى كلمش خواهرت با تو -
 .بزنى حرف اون با اصالً نمياد خوشم و دارم مشكل خواهرم با -
 شه؟مى مگه -

 .برد باال را صدايش کالفه
 .داره بحث جرو به نياز نه سخته نه حرفام فهميدن داليا -
 کنى؟مى پنهان من از رو چيزى دارى تو آروان، -

 .لرزاند مرا دل سكوت اين و کرد سكوت
 کنى؟مى پنهان رو چى دارى زنی؟نمى حرف چرا -

 :گفت دستپاچه
 کنى؟مى عوض رو بحث چرا تو اصالً هيچى؛ -
 .کردمى قايم را اىمسئله من از او
 .مونهنمى گذشته به برگشتى هيچ جاى کردى، خيانت اعتمادم به يا گفتى دروغ بفهمم زمانى اگر اما نگو؛ باشه -
 :گفت بعد دقيقه چند کردم، همراهيش هم من باراين و کرد سكوت هم باز
 .دممی توضيح برات بده، زمان داليا -

 .زدم رويم پيش انتظار به نيشخندى
 .بود انتظار کشيدم زياد زندگى اين تو که چيزى اما بودم؛ متنفر انتظار از زندگيم تو -
 .بگيريم لباس بريم تا دنبالت ميام بعدازظهر -
 :گفتم دلخورى با
 من لباس يا مزون به ربطى دارى، مشكل خواهرت با اگر هم تو پوشم،مى همينم. خريدم لباس من نيست؛ نيازى -

 .نداره
 .زد صدايم خشمگين

.... 
 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سايت در کتاب اين

www.negahdl.com 
.... 
 داليا؟ -
 ندارى؟ کارى -
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 کنى؟مى لج دارى داليا -
 .نشستم تخت روى

 رو مشده خريدارى لباس من قهرى، خواهرت با تو چون شهنمى دليل کهاين من، نه کنیمى دارى تو رو یبازلج -
 .داده رو مزون اون آدرس تو خواهر که دليل اين به نپوشم،

 .خداحافظ باشه، -
 وطمرب خواهرش به مساله گفتمى حسم اما چرا؛ دانمنمى. کرد قطع را گوشى و نماند من خداحافظی منتظر

 زنش از حرفى چرا اما بود؛ نظيربى مردى واقعاً مدت اين در آروان.  کردم فكر و کشيدم دراز تخت روى. شدنمى
 بدى حس دانمنمى. بود نكرده عوض خواب اتاق آن از غير را بود کرده زندگى درش او که را اىخانه حتى و زدنمى

 تنها و کنم اشتباه من تا خواستم خدا از. نداشتم را مشكلى يچه با مقابله توان ديگر من. ترساندمى مرا که داشتم
 .باشد برادرى و خواهر قهر همان مساله همان

 شده دلخور. پرسيدمى را حالم و زدمی زنگ باريك روزى تنها و بود شده سرسنگين من با آروان برانبله روز تا
 دادمی توضيح که بودمى او بايد حداقل و بود کرده دورى من از او. بياورم او روى به دادنمی اجازه غرورم اما بودم؛

 .کند ترخراب را چيزهمه فاصله، با کهاين نه. بشوم اشتباهم متوجه هم من تا
 قطع با. شوممى آماده خودم و نه گفتم هم من که نه؛ يا روممی آرايشگاه به آيا پرسيد؛ و زد زنگ صبح بران،بله روز

 پيشانى روى از را موهايم جلوى و کردم باز کج فرق و کشيدم سشوار را موهايم حمام، از بعد و مرفت حمام به تلفن،
 .بافتم

 و کشيدم باريك چشمى خط چشمم، پشت. بود زشت رفتممی گونهاين اگر اما نداشتم؛ را کردن آرايش ىحوصله
 سراغ به و کشيدم هايملب به رنگ کرم رژى آخر در و زدم اىقهوه اىرژگونه. کردم مشكى ريمل با را هايممژه

 .رفتم هايملباس
 پا به را امسانتى هفت هاىکفش کوتاه، و تنگ کتش و بود گشاد دمپا شلوارش. بود دوختىخوش بسيار شلوار و کت
 بسيار مخود نظر به و بودم راضى خودم از. زدم لبخند خود، ديدن با و رفتم آينه مقابل. بايستد زيباتر شلوارش تا زدم
 آينه جلوى و برداشتم را شالم. کردم تن به را آن و رفتم خود کوتاه مانتوى سمت به مادر صداى با. بودم شده زيبا

. انداختم سر به را امطاليى و مشكى شال. کردمى فرق امشب اما ببيند؛ کسى را موهايم نداشت دوست آروان. رفتم
 صدايمان مدام و بود ايستاده در جلوى آماده و حاضر مادر. مرفت بيرون و برداشتم را خود دستی کوچك کيف
 .ايستادم مقابلش و رفتم پايين هاپله از. کردمى
 .امآماده من -

 .کرد فوت صورتم به بعد و خواند لب زير اىآيه و انداخت رويم به کلى نگاهى
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 .بدم سروسامان رو تو بشه روز يه شاءاهللان اکبر،اهلل هزار -
 :گفت بلند صداى با و آمد پايين هاپله از تيام

 .امآماده من -
 :گفت و کرد فوت تيام صورت به بار اين و خواند را آيه همان ديگر بار مادر

 .مادر بشى خوشبخت الهى -
 آمديم بيرون خانه از پدر آمدن با. کردم برايش خوشبختى آرزوى ديگر، بارى و گفتم آمين لب، زير وجود ىهمه با
 .افتاديم راه نازار ىخانه متس به و
 تمام توانستيم کوچه، داخل پيچيدن با. آمدندمى نازار ىخانه در مقابل هايمان،فاميل تمام تيام و مادر هماهنگى با

 :گفت و زد صورتش به اىضربه هاآن ديدن با مادر. ببينيم را اقوام
 .رسيديم ديرتر همه از ما شد، زشت قدرچه -

 :گفت و انداخت نگاهى بود نشسته سرش پشت که مادر به ماشين ـل*بغـ ىآينه از پدر
 يادت رو خودمون کشه،می طول بكنه دل آينه از بخواد تا داماد دوننمی همه خانوم، نخور الكى حرص قدراين -

 رفته؟
 .خنديد تيام

 بله؟ هم شما روشن، دلم و چشم -
 :گفت غرور با و انداخت صورتش به نگاهى پدر
 با اىدوره هم ما پسر نخير اومديم؟ دنيا به جورىاين اولش از ما کردى فكر نكنه کردى؟ فكر چى بله، هم ما -

 ...که داشتيم مادرت
 :گفت پدر به تشر با مادر

 مرد؟ گىمى چى دارى -
 .کرد خودش همراه هم مرا و خنديد بلند تيام

 شما؟ دوره بوده خبر چه من، بر داد اى -
 :گفت و کرد پارك پل وىر را ماشين تيام

 .شما ىدوره به برسيم بعداً تا بريم بفرماييد -
 و هالباس تمام تا بود رفته فروشىگل به عمه، همراه به قبل روز از مادر .رفتيم بقيه جمع به و شديم پياده ماشين از

 زحمت امروز عمه ن،خودشا قرار طبق و شود تزيين امروز براى که دهد فروشىگل تحويل را نازار هاىخريد
 تحويل را کيك امروز هم او و بود داده کيك سفارش و بود رفته فروشىشيرينى به خود هم خاله. بكشد را تحويلش
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 سبد کدام هر و رفتند عمه دنبال به هادختر بعد و کرديم پرسىاحوال و سالم همه با. بود آورده خود با و بود گرفته
 تيام کنار طورهمان. رفتند عروس یخانه سمت به و برداشتند را بود گرفته رارق درونش نازار هاىخريد که گلى

 :گفت و گرفت مقابلم را هاحلقه سبد و ايستاد مقابلم عمه که بودم ايستاده
 . برهمی داماد خواهر رو حلقه -

 را گل از پر سبد در شده تزيين هاىحلقه و شدم لبخندش تسليم ميلم، برخالف و انداختم تيام صورت به نگاهى
 .آورد در صدا به را عروسش یخانه در زنگ و گرفت دست به رز گل از بزرگى گل سبد نيز خود تيام. گرفتم

 براى هاپله روى آروان همراه تيام مادر و پدر. شدم خانه وارد نفر آخرين من و رفتن داخل به همه و شد باز در
 داخل به آخر در و کردندمی پرسىاحوال و سالم آمدگويىشخو ضمن همه با و بودند ايستاده آمدگويىخوش

 .کردندمی تعارفشان
 وشلوارشکت. بود شده نظيربى رنگ خاکسترى وشلوارکت آن در واقعاً. زدم ديد را آروان و کردم استفاده فرصت از
 .بود کرده ست داشت، رنگ صورتى یرده چند که خاکسترى کرواتى و ماليم بسيار صورتی پيراهن با را
 را موهايش و بود کرده اصالح را صورتش. رفتم اشصدقه قربان بار هزار دل در ديدنش با و کردم نگاه صورتش به

 حدود در چيزى و نداشت قبل آروان با شباهتى اصالً که بود شده عوض قدرى به. بود کرده درست باال به رو تمام
 من همانند هم او. ديد مرا و چرخيد سرش که بودم شده ذابشج صورت محو طورهمان. بود شده ترجوان سال ده

 پايين را سرش و نشست ابروهايش به اخم که نگذشت اىثانيه اما بود؛ گرفته خودش به تعجب رنگ نگاهش
 .انداخت
 :گفت و زد لبخند ديدنم با خانوم بانو. رفتم باال را هاپله و انداختم زير به سر کارش از دلخور

 .شدى ناز چقدر دخترم اکبر، اهلل هزار -
 :گفتم روبوسى از بعد و کردم سالم

 .داريد لطف شما مرسى، -
 :گفت و داد را جوابم رويىخوش با نيز او و کردم سالم پدرش به رو
 .شدى زيبا خيلى دخترم، ماشااهلل -
 . داريد لطف شما ممنون -

 .رفتم لداخ به و دادم سالمى کنم نگاه صورتش به کهآنبى و چرخيدم
 .کرد استقبال من از گونهاين او و بوديم دور که مدتى اين براى تنها اخمش، براى نه بودم؛ دلخور دستش از

 لبخندى شوهرش و آريانا مقابل رسيدن با. کردممی پرسىاحوال و سالم نازار اقوام با او مثل و رفتم مادر سر پشت
 :گفت مهربانى با و زد لبخند تصورم عكس بر. کردم سالم دو هر به و زدم
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 درسته؟ باشى، داماد آقاى خواهر بايد شما عزيزم سالم -
 .زدم رويش به لبخند

 .خوشبختم درسته، بله -
 .بود گفته برام شما از درست نازار -

 :پرسيدم و کردم تعجب
 گفتن؟ چى مگه -

 :گفت و گرفت دست دو هر با را دستم
 .جذبه با ترمهم همه از و مهربان زيبا، -

 .رفتم باال ابروهايم
 .شما طورهمين داره، لطف نازار -
 ... با زيادى شباهت تو -
 به رو و گرفت من از را نگاهش. ديدم سرم پشت برافروخته صورتى با را او و چرخيدم آروان خشمگين صداى با

 :گفت خواهرش
 .داره کار شما با مامان -

 ديگر هاىوسيله کنار و ميز روى را هاحلقه تا بروم مادر کنار به استمخو. رفت عذرخواهى با و کرد رها را دستم آريانا
 : گفت خشم با و کشيد صورتش به دستى. گرفت قرار مقابلم آروان که بگذارم

 .شماست منتظر من اتاق تو باال نازار -
 :گفتم و بردم باال را دستم درون سبد

 .رممی ميز روى بذارم -
 غضبى با. ماندنمى باقى هايشگل از چيزى کردمنمى رهايش موقع به اگر که کشيد مدست از حرص با را سبد آروان

 :گفت بود هايشچشم در که
 .ميز روى ذارممی رو اين من برو شما -

 .بود شده بيدار امبازیلج خوى آن و بود گرفته حرصم
 .مونممى منتظرش پايين بگيد، بهش بهتره -

 :گفت لرزيدمى خشم از که صدايى با و آمد جلو
 .نكردم خراب رو جشن اين تا باال برو داليا -
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 به و کردم درك خوبى به را خشمش اما کردم؛نمى درك را عصبانيتش. دوخت هايمچشم به نگاه و رفت عقب
 .نيست خود خشم کنترل به قادر ديگر او بدعم، ادامه امبازیلج به بخواهم اگر فهميدم خوبى
 . رفتم هاپله سمت به و چرخيدم و کردم نازك چشمى پشت
 تخت و رفتم جلو. بستم سرم پشت را در و رفتم آروان اتاق به و کردم استفاده فرصت از. نبود باال ىطبقه در کسى
 ضرب با در که بودم آفشيد فكر در. نديدم را او پايين یطبقه در زيرا باشد؛ جاآن داشتم توقع. ديدم خالى را آفشيد

 .بست سرش پشت را در محكم و آمد اتاق داخل به آروان و شد باز
 :گفتم و کردم اخم

 خبرته؟ چه -
 .رفت اتاقش سرويس سمت به و گرفت را دستم مچ و آمد جلو

 کنى؟می چيكار دارى آروان -
 :پرسيد خشم با و کرد نگاهم آينه از. داشت نگاه آينه مقابل مرا
 وضعيه؟ چه اين -

 .کردم نگاه آينه در خود، به و چرخاندم را سرم
 وضعى؟ چه -

 .آورد باال را موهايم ، چرخاند خود طرف به مرا
 دارخنده درسته؟ بپوشونى رو سرت نصفه يه بعد بذارى نمايش به پات رون تا رو موهات نظرت به وضع، اين -

 نيست؟
  بيارم در رو لباسام خواستممى دادىمی اجازه اگر -
 :کردم اشاره خود به
 .بيرونم لباس با هنوز که بينىمى -

 .برد باال را صدايش
 .داليا نكن ديونه رو من -

 .کشيد را بازويم که کشيدم عقب را خود
 .کن جمعشون االن همين -

 .زدم تمسخر روى از لبخندى
 .ميشه اطاعت چشم، -

 .زد صدايم اششده قفل هاىدندان بين از گرداند بر جايم سر مرا و فشرد را بازويم که بروم بيرون تا چرخيدم
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 .داليا -
 .کردم نگاهش حرص با
 منم و بود برادرم جشن امروز. کنم کارى خودنمايى براى بخوام که نيستم آدمى من آروان، بدونى رو حدت بهتره -

 .شدم آماده هميشه از ترساده خيلى البته هميشه، مثل
 :زد پوزخند

 .باشه داشته غيرت تو روى بخواد که کردهنمى توجهى هازن به اون خب سيناست، زمان به منظورت اگر -
 که بوديم حالت همان در ثانيه چند. کردم نگاهش تنها آورد، در پاى از مرا و گرفت آتش قلبم تمام کردم احساس

 .فرستاد بيرون اشسينه از حرص با را نفسش و کرد رها را بازويم. آمد خودش به
 .بودم عصبانى ببخشيد -

 را ساختمان آن تمام گرفتمى را جلويم اگر شكبى. آمدم بيرون و چرخيدم در سمت به و گرفتم ازش را نگاهم
 حدس توانستممى شكبى که شنيدم را چيزى شكستن صداى اتاق، در شدن بسته با. کردممی خراب سرش روى
 .است بوده سرويس درون ىآينه بزنم،

 :گفت و اومد جلو ديدنم با خانوم بانو. مرفت آشپزخانه سمت به راستيك و آمدم پايين هاپله از
 تنته؟ مانتو هنوز چرا تو دخترم -
 .ميارم در االن -
 دارى؟ احتياج چيزى -
 .خواستممى آب ليوان يه ببخشيد -
 . داد دستم به و ريخت ليوان درون آب مقدارى اپن، روى آب پارچ از
 .عزيزم جونت نوش -

 :گفت و آمد مادرش کنار آريانا
 .داره کارت باال نازار گنمى خانوم سليمه جون، مامان -

 .رفت هاپله سمت به خانوم بانو
 نازار؟ پيشه رفتى شما -

 .گذاشتم ميز روى را ليوان
 .نكردم وقت نه -
 .اومدى باال از شما ديدم من ولى -

 .آمد شوهرش من شانس از و بدهم نداشتم جوابى
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 .ميشم مزاحم ببخشيد -
 :تگف و شد آريانا به رو
 .نداده بهش رو آفشيد لباساى ساك آروان گـهمى زده، زنگ دنيا -
 .ميارم رممی االن -
 .نداده عمد از دونممی که من -
 .کنممى خواهش نيست، وقتش االن بهرام -
 رس از گونهچه دادنمی کسى به را آفشيد که آروانى. رفتم مادر سمت به و آمدم بيرون آشپزخانه از آريانا، رفتن با

 نازار. کردم بلند سر و آمدم خود به بقيه زدن دست و ايستادن با. بود داده زور به هم آن نامى دنيا به را او اجبار،
 روى و درآوردم را امروسری و مانتو. بود ايستاده انتظارش به مشتاقانه تيام و آمد مى پايين هاپله از خانوم بانو همراه

 مادر کنار. امنياورده خود با را کيفم شدم متوجه که بگيرم عكس نازار از امىگوش با خواستم مى. انداختم صندلى
 .بود ساده و زيبا سادگى، کمال در لباسش. بود شده هافرشته همانند رنگش، بلندشيرى لباس در نازار. ايستادم

 جيب از حرف،بى. بدهد را ماشين سوئيج خواستم او از. ايستادم کنارش و رفتم تيام سمت به نازار نشستن از بعد
 .انداخت پايين را سرش و داد دستم به را سوئيچ کتش داخل

 جلوى را آفشيد همراه به زنى درب، کردن باز با. برداشتم را شالم و رفتم امصندلى طرف به سوئيچ، برداشتن از بعد
 .انداخت جلو به را خود و کرد باز را هايشدست ديدنم محض به آفشيد. ديدم در
 :گفت و گرفت را او ريعس زن
 !افتادىمی داشتى عزيزم؟ کنىمى جورىاين چرا -

 .دوخت من به را نگاهش
 شم؟ رد ميشه ببخشيد؛ -

 و بود ريخته بيرون پشت از را بلندش مشكی موهاى. زيبا نهايتبى و قدبلند با زنى. دوختم چشم او به و رفتم کنار
 و بودند صورتش مناسب و کوچك صورتش اجزاى تمام. بود شتهگذا بيرون را کوتاهش هاىچترى سرش جلوى از

 کرده عمل هاىبينى با فرقى که بينى و برجسته هايىگونه و کوچك و اىقلوه هايىلب و عسلى رنگ به هايىچشم
 .آمدند بيرون آريانا دنبالش به و آروان در، مقابل رسيدن محض به و رفت باال هاپله از. نداشت
 :گفت عصبانيت با و کرد نگاه دقت با را زن جايش به اما يد؛ند مرا آروان

 کنى؟مى کارچی جااين -
 .ندادى رو آفشيد ساك -
 .بدم نداشتم دوست چون ندادم -
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 .بكنى رو کاراين ندارى حق تو آروان -
 :گفت التماس با و آمد بينشان آريانا

 .کنيد تمومش بسه، -
 :گفت اعتراض به و کرد بغض زن
 ...رو اون من دارم، حق من اما -

 :گفت خشم با و آمد جلو آروان
 چى؟ بعدش آوردی؛ دنياش به فقط رو اون -
 بشيم؟ جدا نذاشتی چرا مياد، بدت من از قدراين اگر تو -

 .کرد مداخله هم باز آريانا
 .خورهمى همبه نازار جشن. نيست وقتش االن خدا رو تو دنياجان، -

 :گفت و کرد هدايتش پايين به و کرد جدا آروان یخيره نگاه از را وا و داد دستش به را ساك
 .زنيممی حرف بعداً برو -

 دستم مشت در را سوئيچ. بود آمده در لرزه به بدنم تمام گذشته، همانند هم باز. رفت عقب آريانا و آمد پايين دنيا
 با. رفت بيرون در از و شد رد مقابلم از دنيا. بود دوخته چشم من به تعجب با هم او. کردم نگاه آروان به و فشردم

 :گفت آروان به رو عصبانيت با. کرد قطع را ما چشمی تماس و ايستاد آروان مقابل آريانا ،دنيا رفتن
 .آفشيده مادر و زنت هنوز اون بزنى، حرف طوراين باهاش ندارى حق -
 ضد دنيا غافلگيرهاى تمام قبال در مرا که بودم شده اين از ناگوارتر اتفاقات خوشدست قدرآن ام،زندگی طول در

 چيزى آنان مقابل در کهاين بودم، نياورده ابرو به خم و بودم گذرانده سر از را هااين از بدتر من. بود ساخته ضربه
 دمبو شده سختجان من. او غم همانند هم آروان دادن دست از. بودم چشيده را فرزندم دادن دست از غم من. نبود
 .بود من مقاومت سنجيدن براى ديگر آزمايشى اين. کردممى مقاومت چيزهمه مقابل در که
 شادی نداشتم حق من. کنم فكر قبلش لحظه چند به نداشتم دوست حتى. آمدم بيرون و چرخيدم در سمت به

 را آروان که بروم خانه سمت به تا چرخيدم.  بستم را در و برداشتم ماشين داخل از را کيف. کنم خراب را او امشب
 .ديدم خود مقابل

 ... من داليا -
 .رفتم حرفش ميان

 تا چرا دونمنمى فقط من. رسيدى بودى، خواسته که چيزى به تو. مونده حرفى ديگه نه وقتشه، االن نه آروان، -
 !دادى ادامه رو بازی اين االن



 

 

215 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 .نگذاشتم هم باز که بزند حرف خواست
 تا ولى نيست، معلوم توش اين که ديدم معرفتىبى و نامردى کافی یاندازه به دنيا تو من. کن گوش نزن حرف -
 به کنم،مى تحملت رو امشب. کردم شتجربه تو لطف به اونم که بگيره بازى به رو قلبم بود، نتونسته کسى حال به

 .ديدنت به برسه چه بشنوم رو صدات خوامنمى حتى ديگه اما برادرم؛ خاطر
 . رفتم داخل به و گذشتم کنارش از

 خورده ترك وجودش تمام که آخر در و بود زده زخم او روى به کسى هر که سنگى. بود کرده سنگ از مرا زندگى
 !من مثل درست. نگذاشتند باقى آن از چيزى ديگر و پاشيدنش فرو هم از کوچك تلنگرى با را او بود،

 و شد باز خانه در. ماندمنمى جاآن اىلحظه شكبى نبود، برادرم طرخا به اگر. نشستم مادر کنار در و برگشتم خانه به
 خوبى به. کردم اىميوه کندن پوست به شروع و برداشتم را امميوه بشقاب ، خونسردى به تظاهر براى من
 .دادم ادامه خود کار به و نكردم بلند سر اما کن؛ احساس را نگاهش سنگينى توانستممى

 خانواده دو هر رضايت باالخره. کردممی گوش و بودم دوخته فرش به را نگاهم تنها من و دندزمی حرف ترهابزرگ
 .مراسم اين شدن تمام زودتر، هرچه براى شدم خوشحال من و شد اعالم وصلت اين از

 سبد من خواست و آمد سراغم به عمه. رسيد داماد و عروس ىحلقه موقع و خواند را محرميتشان یصيغه عاقدى
 شادى براى ها،جوان مراسم شدن تمام با. نشدم بلند جايم از و کردم مخالفت که بدهم داماد و عروس به را هالقهح

 :گفتم مادر به آرام و نياوردم طاقت ديگر که بياندازند راه پاىكوبى خواستند جشن
 .برم خواممى من جان مامان -

 :گفت و دوخت صورتم به را ناراحتش نگاه
 ...خوانمى نداشتيم خبر ما رماد داليا -

 .رفتم حرفش ميان
. کنم همراهيتون تونمنمى که ببخشيد بايد شماها. هاستحرف اين از تراليق تيام من؟ مادر چيه هاحرف اين -

 .بشه ناراحت که نزن حرفى تيام به هم االن برم،می رو ماشين من فقط
 .بوسيد را صورتم مادر

 .بشم مهربونت دل اون قربون -
 .رفتم در سمت به و گرفتم دست به را شالم و مانتو و شدم بلند جايم از

 به و نكردم معطل آروان ديدن با. کردم نگاه در به و کردم بلند سر شد، باز در. پوشيدم را شالم و مانتو راهرو داخل
. دويدممی تقريباً او از دورى براى من و آمدمى سرم پشت حرفبى. آمدم پايين هاپله از و چرخيدم کوچه در سمت

 :پرسيد عصبانيت با و کرد باز را در. رسيد ماشين به آروان که زدم استارت. نشستم درونش و کردم باز را ماشين در
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 رى؟می دارى کجا -
. کرد تكرار را سوالش دوباره و داشت نگه محكم را در که ببندم را در خواستم و گذاشتم جواب بى را سوالش
 :گفتم کنايه با و کردم نگاهش

 .ميارن در حرف برام. ببينن دارزن مرد با رو بيوه زن يه نيست خوب لطفاً، کنار برو -
 :گفت و شد خم صورتم روى ماشين داخل به و کرد رها را در
 ندارم؟ خبر من و شدى بيوه حاال تا کى از -

 :خنديدم
 !حرفا اين به چه رو اىصيغه زن گى،مى راست -
 .مچرخيد رويش به
 شدى؟ عصبانى که زنتم شبيه من گفت مى داشت آريانا راستى -

 .دادم ادامه و خنديدم
 و زيبا واقعاً اون نديدمو شباهتى زنت ديدن با اما باشيم؛ داشته شباهت شايد گفتممى ديدمنمى رو زنت اگر -

 که ایصيغه زن هرچند !کردى زندگيت وارد رو من چرا زنى، همچين وجود با دونمنمى من فقط. بود ـد*لونـ
 .رهمی و مياد نسيم يه مثل نداره؛ موندن به اعتبارى

 .زد فرياد صورتم درون خشم با آروان
 .داليا شو خفه -

 «زدم نيشخند و کشيدم عقب را صورتم
 . آوردمنمى درد رو سرت گرنه و ندارم هم صحبت حق دونستمنمى ببخشيد، -

 کنايه با باز و گرفتم را در یدستگيره و شدم دوال بيرون به. کرد عنتل را شيطان و کوبيد سقف روى به مشتى
 .گفتم

 .کنم گم رو گورم خواممى بدى اجازه اگر -
 :گفت ترآرام لحنى با و شد خم دوباره

 .بزنيم حرف بايد -
 کى؟ مورد در بگم، بهتر چى؟ مورد در -
 .زندگيمون مورد در -

 .خنديدم دل ته از واقعاً باراين
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 حرف زندگى کدوم از دارى وقتاون. زنته پيش تبچه خونته؛ تو شجهيزيه شناسنامته؛ تو اسمش زنت بابا -
 .من نه دنياست تو زندگى تمام زنى،می

 :گفت حرص با و کرد اىقروچه دندان
 .کنىمى مديوونه دارى داليا -

 با و ايستادم اشسينه به سينه شدم، پياده ماشين از رفتنش، عقب با و زدم اشسينه تخت به محكم و برگشتم
 :گفتم عصبانيت

 .بشكنيم رو هم حرمت نذار زندگيت، دنبال برو آروان -
 .کرد نوازش را موهايم و کرد بلند را دستش کرد، پر را بينمان یفاصله

 ...اما کردم؛ کارى پنهان دونممی -
 تو ولى اى؛ديگه چيز نه. بود دلم رو از فقط کردم، محرميت به قبول اگر. نبودم کنخرابخونه من آروان چى؟ اما -
 زن اون رو، من رو، خودت دارى چرا خب دارى، دوسش قدراين که تويى. کردى سوءاستفاده وجودم از احساسم، از

 کنى؟مى اذيت رو بدبخت
 .دارم دوست رو تو فقط االن ندارم، ديگه -
 .زندگيت سر برگرد رو، بازی اين کن تمومش -
 .دممی طالقش الياد -

 .دادم تكان تاسف نشانه به را سرم
 .ندارم کارى تو با ديگه من بدى، طالقم رو زنت اگر تو نه؟ نشناختى، منو هنوز تو -
 .کردم فراموشش تو وجود با اما داشتم؛ دوسش داليا -

 :گفتم نفرت با و کردم اخم
 از گفتی، عشق از من براى و داشتى زن تو.... تخـ روى توحريمش، ش،خونه تو بردى رو من داشتى زن تو آروان -

 تو. گفتی عشق از من براى اون جاى به. کردى پر رو جاش من با ولى داشتى زن تو زدى، حرف نفره سه یآينده
 قدران رو من که کردى خودت پيش فكرى چه. کردممى پاك برات رو ديگه يكى ردپاى داشتم من فقط مدت، اين

 اون براى دارن که همينايى اگر االن همين کردى؟ ارزشبى رو من قدراين اىاجازه چه به ببينى؟ حقير و کوچيك
 من تو آروان کنن؟ مى خودشون پيش فكرى چه بودم، زنت یخونه تو تو، با من بفهمن کنن؛مى خوشحالى نفر دو
 اون تو پا دلم براى من نامرد، آخه دِ. نكرد رو کار اين من با ميالدم حتى سينا، که کردى ارزشبى قدرى به رو

 .گذاشتم محضر
 :گفت و کشيد نفس بلند
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 .شدىمى مصيغه بازم دارم، زن گفتممى بهت اگر کردى؛ قبول رو من آفشيد خاطر به تو -
 :گفتم بلندى صداى با و رفتم در کوره از
 .بزنى اىديگه زن از حرف نخواى ديگه که نمينداختم صورتت تو تفم يه حتى شدم،نمى که معلومه -

 .زد پوزخند
 .نگفتم همين براى -

 .کنم تحملش توانستمنمى ديگر واقعاً
 چى هر هم ما بين. زندگيت به برس برو. دارهخنده برام مساله اين که کشيدم سختى زندگيم تو قدراون آروان، -

 .بخشيدم تبه رو مدت اون من چون کنى؛ نابود رو دفترچه اون تونىمى. شده تموم بوده
 به را پرغضبش هاىچشم. کشاند خودش سمت به مرا و گرفت خشم با را بازويم که شوم ماشين سوار تا رفتم عقب

 :گفت و دوخت چشمانم
 کنى؟مى غلطى چه تو -

 .زد فرياد گوشم کنار و کوبيد دهانم روى به محكم ديگرش دست با که بزنم حرف خواستم
 .داره طعمى چه بفهمونم بهت تا بيار ونتزب به رو حرف اين ديگه باريك -

 :کشيد فرياد باز و داد تكانم محكم
 .باش زود -
 .بشنود رو ما صداى کسى گذاشتنمى موسيقى صداى که کردم شكر را خدا دل در
 .داشتم عاشقى خيال فقط و نبودم اما عاشقشم؛ کردم مى فكر چون ندادم، طالقش -

 قفل را در. نشستم ماشين داخل و کردم استفاده فرصت از دادم، هل عقب به كممح را او دست دو هر با و کردم داغ
 :گفتمى و کوبيدمى شيشه به آروان. زدم استارت و کردم

 .بيننامی آسيب همه بشم، ديوونه اگر داليا -
 من ولى بودم؛ انداخته راه به گرمى بازار برايش من خود، خيال به او. فهميدنمى مرا درد که بود نفهمى آدم عجب
 رسد چه شدمنمى قائل ارزش خودم براى نيز خود حتى که بود کرده ایبازى درگير مرا او. بودم کنده او از دل واقعاً

 .بقيه به
 .شدم دور او از و انداختم راه به را ماشين سرعت با و گرفتم عقب دنده
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 را وجودم گرماى از کمى بتواند خنك باد تا ردمآو پايين را ماشين یشيشه و گرفتم آرام کمى خيابان به رسيدن با
 عصبانى آروان ىشماره ديدن با و کردم خارج کيف از را گوشى. آمدمى گوشی زنگ صداى کيفم از. بياورد پايين
 . کشيدم فرياد ماشين در و شدم

 .تو به لعنت اى -
 در من. آمدندنمى باال هايمنفس و بود رفته باال قلبم ضربان. کوبيدم کنارم صندلی روى و کردم خاموش را گوشى

 دانستند؟نمى چيزى اعتماد از که آنانى يا بود من از مشكل. شكست را اعتمادم کردم، اعتماد کسى هر به دنيا
 چرا بود؟ چيز چه از مشكل دادند؟ خيانت با را جوابم رحمانهبى که آنان يا کردم اعتماد آنان به که بود من از مشكل

 گرفتند؟مى بازى به را ديگر آدمى زندگى و احساسات خود منفعت براى
 چه من .شدم خسته هم اين از ديگر اما زدم؛ صدا را تو نامردى و خيانت هر به رسيدن با تنها امزندگى اول از خدايا

 هک آتشى در گونه اين ام،زندگى در بايد چرا است؟ سياهى دانىمی اليقش مرا که رنگى تنها که کردم گناهى
 بسوزم؟ اندانداخته راه به ديگران

 باور را اين کسى چه اما نداشتم؛ دخالتى آروان زندگى آتش در من. شوممى استفاده هيزمش عنوان به من که آتشى
 به تا بود آمده او. ديدم اشزندگى به را اميدش زن، آن چشمان در من. دانستمی ـناه گـبی را من و کردمى

 گونهاين که دهممی را چيزى چه تاوان شدم؟مى چه بودم، باخته را دلم که منى چى؟ من اام برگردد، اشزندگى
 ببينم؟ را آرامش رنگ گذاردنمى و گرفته مرا نحسى
 خسته. ديدم خيانت و کردم اعتماد بس از شدم خسته. شدم نااميد و بستم اميد بس از شدم خسته. شدم خسته خدايا
 آروان، با خودت اما رسيدم؛ پوچى به امزندگی در من. شدم شكسته رحمى بى با اما م؛نشكن دل خواستم بس از شدم
 چه در گناهم بازگرداندى؟ اول ىنقطه به هم باز گونهاين مرا که بود چه در گناهم. برگرداندى زندگى اين به را من
 اى؟زده گره تنهايى با را تقديرم که بود
 بگيرم فاصله خواستند، خودشان آرامش براى خودشان، براى مرا که کسانى تمام از خواستممى. شوم دور خواستممى

 را مقصدم کهآنبى و رفتم خانه به سرعت با. نداشتم را جنگيدن و مقاومت توان ديگر. باشم خود براى مدتى براى و
 به دلم هم باز پدر، و درما عكس قاب ديدن با. آمدم بيرون اتاق از و کردم جمع کوچك ساکى در را هايملباس بدانم
 .نرفتم خبربى و آمد رحم

 . نوشتم و کردم پيدا رنگ سفيد اىبرگه و آوردم بيرون را تلفن دفترچه تلفن، ميز کشوى از
 از آن، از بيشتر ام،خسته بودنش رو دو و خيانتش اش،نامردی از.  امشده خسته زندگى اين اتفاقات تمام از. امخسته»

 آزمايش يا دهممی تاوان دانمنمى. بودم سير زندگى اين از خود اما ام؛مانده زنده ديگران دل براى که امخسته اين
 خواهممی. است گرفته چيز همه براى مرا توان ديگر و است زده قلبم به زخم بار اين هست که هرچه اما خداست؛
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 پاك امزندگی از چرا اشسياهی رنگ و امهسوخت گناهم کدامين به زندگى اين در بفهمم کهاين براى باشم، تنها
 زندگى اين و خودم با تا رفتم بدونيد تا گفتم فقط بگردين، دنبالم يا بشيد نگرونم دل که نگفتم رو اينا. شودنمى

 .«کنم کتاب حساب
 .آمدم بيرون خانه از و دادم قرار تلفن کنار باز را دفتر

 .افتادم راه به و نشستم فرمان پشت
 هايیروز تمام. بودم کرده سفر گذشته به و بود خاموش همراهم بودم، آمده شمال به که ایهفته يك مدت تمام در
 در چيزى ولى باشد؛ بارنكبت زندگى اين تاوانش که کنم پيدا را خطايى آن در تا کردم زيرورو را داشتم ياد به که را

 آن از يكى و گرفتم مهمى تصميمات امزندگى ىبرا هفته، يك اين در. شدم سردرگم بيشتر و نكردم پيدا آن
 خيانت براى وقتهيچ را او اما بودم؛ داده او به را قلبم بود درست. بود بختيارى آروان گذاشتن کنار مهم، تصميمات

 از را خود بودم، کردن زندگى به محكوم که حال. داشت نخواهد امزندگى در جايى ديگر و بخشيدمنمی اعتمادم در
 کسى به نه و کرد خواهم شكايت امتنهايى از نه ديگر. دهممی خود سرنوشت و تنهايى به تن و کنممی ورد همه
 و خودش به تنها داليا ديگر. نزدم دم و کشيدم زندگى اين از که هرچه بود بس. دهد بازى مرا تا داد خواهم اجازه
 .کرد خواهد زندگى خوش براى
 .افتادم راه تهران سمت به ایاجاره یخانه یتسويه با و برداشتم را امنخوردهدست ساك

 را کليدم و شدم پشيمان که بزنم را در زنگ خواستم. رفتم خانه سمت به و کردم پارك پارکينگ پل روى را ماشين
 با. رفتم جلو به و آوردم بيرون را هايمکفش. بود روشن خانه هایبرق تمام. انداختم قفل به و آوردم بيرون کيفم از

 کردن صحبت درحال و بودند نشسته تلويزيون مقابل من به پشت. افتاد تيام و نازار روى به چشمانم سالن به ورودم
 را سالمم جواب نازار تنها شدند، بلند جايشان از متعجب نازار و تيام. افتادم راه هاپله سمت به و کردم سالم. بودند

 :پرسيد عصبانيت با تيام که رفتم باال را اول یپله. داد
 بودى؟ گورى کدوم -

 .دوختم خشمگينش هایچشم به را نگاهم و چرخيدم
  زدنه؟ حرف طرز چه اين -

 .ايستاد مقابلم و آمد جلو تيام. پذيرايى سالن از پدر و آمد بيرون آشپزخانه از مادر
  هفته؟ يك اين تو بودى کجا گفتم بهت -

 :کرد رىگميانجی و رساند تيام به را خود نازار
 . نيست زدن حرف براى مناسبى زمان االن. باشى آروم بهتره جان،تيام -

 : گفت گاليه با و دوخت من به چشم مادر
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 .کنى خداحافظى کهاين بدون رفتى -
 .کرد بلند را صدايش عصبانيت با تيام

 کنه؟می فكر کى به خودش غير خانوم اين -
 .زدم پوزخند

 .نكردم فكر کسهيچ به گيم،زند تو من! گىمی درست تو -
 . گرفت خودش به شرم رنگ نگاهش

 .کنم اقدام بهار سال بعدِ نگفتى چرا نبودى، راضى که تويى. برگشتى که االن تا رفتى برونمبله تو از -
 . تو مراسم نه بود خودم مشكالت براى رفتم، اگر. نداشتم چيزا اين با مشكلى من -
 برى؟ خبربی شدى جبورم که بوده چى خودت با مشكلت -
 .چرخيد او سوى به و رفت عقب تيام پدر، صداى با
  کنى؟می بلند صدا که شدى خونه اين تربزرگ حال به تا کى از -
 !بابا ولى -

 :گفت و دوخت من به را نگاهش پدر
 . بزنيم حرف بعداً تا باال برو -

 .رفتم باال هاپله از و گفتم چشمى لب زير
 .شدند جارى امگونه روى بر و کردند آزاد را خود چشمانم، در شدهحبس هایاشك اتاق، در گرفتنم قرار با

 : گفتم و رفتم عقب کمی. زد در به کسى که بودم نشسته در پشت
 .بفرماييد -
 . شد اتاق وارد تيام و شد باز در

 :گفتم و کشيدم بيرون تنم از را مانتو. رفتم تخت سمت به و برگرداندم روى
 .برو و بگو مونده ایديگه توهين راگ -

 . ايستاد سرم پشت تيام
 .بودم نگرانت داليا -
 .زدم لبخند و چرخيدم طرفش به
 !سالمم؟ اصالً يا خوبه حالم پرسيدىمی بودم؛ گورى کدوم کهاين پرسيدن جاى به بايد صورت، اون در پس -
 شدى؟ ناراحت برونبله جشن براى من از تو داليا -
 .نه -
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  رفتى؟ و گذاشتى خبربی چرا بودى، خوب که تو پس -
 . نشستم تخت یلبه و رفتم عقب

 .داشتم نياز تنهايى به چون -
 .گرفت دستانش ميان را چپم دست و نشست کنارم

  زندگيته؟ تو کسى پاى داليا -
 .کردم نگاهش

  چيه؟ منظورت -
  .بودى زده شكستندل از حرف نامه، اون تو که اينه منظورم -

 . دادم فرو سختى به را گلويم درون بغض
 تيشه شد، زندگيم وارد کسى هر. نيستم جام سرِ ديگه هم من خود حتى. نمونده جاش سرِ چيزهيچ زندگيم تو تيام -

 !زندگيم شده اين که کردم خطا کجا دونمنمی. زد زندگيم یريشه به و شد
 .فشرد را دستم

 نبايد هميشه اما کنى؛می گذر زندگيتم یمرحله اين از دارم اطمينان من. ستىه محكمى العادهفوق زن تو داليا، -
 تونهمی خواستن کمك کسى از يا ساده دردِدل يه گاهى. خورد غصه تنهايى نبايد يا کرد غلبه مشكالت به تنهايى

 نكنم؛ سوال ى،نخواست خودت که زمانى تا ميدم ترجيح همين براى بپرسم، ندارم دوست. کنه معجزه خودش براى
 هر بعدِ باش مطمئن و شدى دنيا اين طوفان دچار فقط! دادى تاوان نه کردى خطا نه تو بدون، اينم داليا، ولى

 .راهه در آرامشى طوفانى
 . زدم لبخند

 روش به تباهى و سياهى گرد نحسيم، با شممی نزديك که چيزى هر به و گرفتم نحسى کنممی حس تيام، -
 چوب بس از شدم خسته. دارم رو اطرافيانم ترحم حس فقط که شدم بدبختى آدم قدران کنممی حس. پاشممی

 . خوردم نامرد جماعت اين به رو اعتمادم
 . گرفت ـوش*آغـ به و کشاند خود سمت به مرا
 !بوده؟ گرفتنت بازى براى رفتنت پس -
 از که وجدانى. شده وجدانم درگير قلبم تيام. بودم خبربی من و بوده من با اصليش نقش که بازى يه اونم بازى، -

 .داد بازيم نامردى با که شده آدمى گير دلم. گرفته بازى به رو من ديگران، زندگى گرفتنبازى ترس
 .کرد نوازش را موهايم او و گذاشتم پايش روى را سرم
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 مال چون بكنم؛ تونمنمی کارى داشتنش دوست جز اما دارم؛ دوسش وجود یهمه با که شده کسى بنده دلم تيام -
 .نيست من
 ! زنىمی حرف پيچيده -
 . داد پيچم زندگى تو دنيا بس از -
  کرده؟ خيانت -

 . خنديدم
 ...اما کرده؛ ارزشبی منو وجود تمام حتى داده؛ بازى گفته، دروغ کرده، خيانت -

 .کردم زندانى را آن قدرتم تمام با من و شد جمع چشمانم در اشك
 چه اما بزنم؛ حرف برگشتش از ميشه شرمم حتى. نداره که داره برگشت جاى نكنى فكر. دارم دوسش مهنوز اما -

 . دارم دوسش هم باز هافاصله تمام با که کنم
 .کرد نگاه امبارانى چشمان در و شد خم صورتم روى به
 !شدى؟ عاشق تو داليا -
 نامردى به حاضر نامرديش، تمام با. نيستم ناراحتيش به ضرحا اتفاقات، تمام با دونم می اينو تيام ولى دونم؛نمی -

  ذارن؟می چى اينو اسم. نيستم دلش شكستن به راضى اما شكسته؛ دلم. نيستم ديدنش
 ! عشق -
 تمام با يار، ديدن با که نيست همونى کنه؟می تاببی معشوق به رسيدن براى رو آدم که نيست همونى عشق -

 با که نيست همونى کنى؟می نگاه دقت با رو صورتش اجزاى تمام وارديوانه هم باز دارى، لد به اون از که ناراحتى
 نيستى؟ اون نابودی ديدن به قادر خودت، نابودی وجود
 .نشاند ایـوسـه*بـ امپيشانى روى به تيام

 . جنگيد عشق براى بايد داليا -
 با خودمه، با من جنگ. بجنگم باهاش بخوام که ندارم دشمنى من. باشه داشته دشمن که کسيه مال جنگيدن -

 !همين عشقمه، از دورى تحمل با احساسمه؛ کردن سرکوب
 . کنىمی نابود خودتو فقط تحملش، با -

 .دادم را هايماشك شدن جارى یاجازه باالخره و کشيدم عميقى نفس
 . داره زياد بازپخش خودمون، تلويزيون هایبرنامه مثل که زندگيم از قسمتى شده هم نابودى -

 .خنديد
 !زدى بود مثال اين آخه! اىديوانه تو -
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 چيزهمه از شهمی ساده گاهى. خوند شعر عشق از و شد شاعر نبايد که هميشه. زد حرف فلسفى نبايد که هميشه -
 .زد حرف

 :گفت و خنديد ديدنمان با. کرد باز را در نازار و شد بلند در صداى
 . نمياد در صداش که مرده يا شده ناقص يا يكيتون االن گفتم. نگرانى از مردم بابا -

 :گفت شوخی لحن با تيام
 ! بودى ايستاده در پشت بگو، راستشو -
 :داد را تيام جواب نازار. کردم بلند سر تيام پای روى از
 .داريم مهمون امشب بگم داليا به تا جااين فرستاد رو من مامان و بودم مامان پيش من نخير، -
 :گفتم تعجب با
 مهمون؟ -
 .کردن دعوت مخانواده بقيه با رو شوهرش و آريانا کشيدن زحمت بابا و مامان -

 :شنيدم را تيام صدای
 .بشى حال سر بگير دوش يه برسن کهاين از قبل پاشو -

 !کردى؟ شروع خودم با مرا جنگ نرسيده چرا خدايا
  کنيد؟ معاف منو شهمی -

 :داد را جوابم نازار
 . مياد تو خاطربه فقط آريانا که پاشو داليا، واى -
  چى؟ براى -

 .کرد بلندم جايم از زور به و گرفت را دستم
 کردى بزرگى بودنت، عزادار وجود با کهاين و زندگيت جريان فهميدن از بعد و بود اومده خوشش خيلى تو از چون -
 .ببينتت برگشت، از قبل خواستمی و شدى جالب براش اومدى، برونمونبله به و
 : گفتم و فشردم هم روى چشم خشم شدت از
  نه؟. بودم شده محفلتون نقل حسابى پس -

 :گفت نازار به رو و شد امناراحتی متوجه تيام
 . ميام االن پايين برو نازارجان، -

 .رفت بيرون اتاق از و برگشت در سمت به دلخور نازار
 :گرفت قرار مقابلم تيام
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 . کنهنمی دقت حرفاش به زياد شناسى،می نازارو که تو باش، آروم داليا -
 . باشم تنها بذار بيرون برو -

 :گفتم که بزند ديگر حرفى خواست
 .برو کنممی خواهش -
 دنيا فهميدن براى بلكه نشدم؛ دلخور بفهمد را امزندگی آريانا کهاين از. نشستم تخت یلبه روى به تيام، رفتن با

 حال شدم،می دلخور هايم،کاستى و کم ديدن با و کردممی مقايسه خود با را او نبود، خودم دست. مشد خشمگين
 .ديدم شده نابود را خود امزندگى فهميدن با ديگر که
 مرا عشق و شك تيام بود ممكن اما بروم؛ پايين نداشتم دوست. کردم طوالنى را حمام ممكن حد تا و رفتم حمام به

. دهم نشان خيالبی و محكم را خود تا پوشيدممی را لباس بهترين بايد. رفتم هايملباس کمد غسرا. کند پيدا
 سينه، زير از. بود جذب کمى و زانويم باالى تا قدش. کردم تن به و انتخاب مشكى رنگ به کوتاه پيراهنى

. شدمی بسته گردن دور به لباس، رنگ از حريرى یوسيله به لباس یيقه و شدمی بسته پهن و چرم کمربندى
 مشكى ساپورتى. شدمی حل آن بود باز مشكل موهايم گذاشتن باز با که بود، باز سانت ١٠ تا گردن از لباس، پشت

 سشوار با و زدم شانه را موهايم. رفتم آينه سراغ هايم،لباس شدن کامل از بعد و برداشتم سانتى ٣دارپاشنه کفشى و
 کش با و کشاندم سرم باالى به سرم ىنصفه از را موهايم جلوى و ريختم دورم به و کردم ـان*عـريـ را تمامش
 ام،پريدگى رنگ ديدن با اما کنم؛ آرايش زياد نداشتم دوست. بستم داشت رويش به درشت گلى که رنگىمشكى

 به رنگ قرمز رژى و دادم حالت مشكى ريمل با را هايممژه. دادم قرار ميز روى را آرايشم لوازم کيف و شدم پشيمان
 اما است؛ متنفر تندى اين به هم آن قرمز رنگ از او دانستممی. کردم تمام را کارم برنزه، ایرژگونه با و زدم هايملب

 و حالم نه واقعاً. کنم جلب خود به را او توجه خواستممی که بود ایکودکانه بازىلج هم شايد و نداشت اهميت برايم
 .کنم درك انستمتومی را کارهايم نه
 :گفتم و شدم بلند جايم از در صداى با
 !بفرماييد -
 پرواز سمتش به و نشست هايملب روى به لبخند آفشيد، ديدن با. آمد داخل به آفشيد همراه به نازار و شد باز در

 . بوئيدم را او و گرفتم ـوش*آغـ در را او. کردم
 . شىمی خوشحال ببينى رو سبزگوجه دونستممی -
 . عزيزم ببوسمت تونستممی تا زدمنمی رژ کاش اى -
 موهای. بگيرم او از را نگاهم توانستمنمی که بود شده ناز و زيبا حدى به اش،عروسكی زيباى قرمزرنگ لباس در

 . بود شده بسته سفيد زيباى سر گل دو با کوتاهش
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 .نازار مياد بهش لباسش قدرچه -
 :گفت و کشيد را آفشيد لپ نازار

 . آورده براش مامانش مياد؛ بهش خيلى آره -
 برگشتم آرايشم ميز سمت به و دادم نازار به را آفشيد. بود آمده امشب براى او يعنى شد؛ حبس امسينه در نفس

 .ميام االن منم برو باشه -
 .بيا زود باشه -
 شده ورشعله من در حسادتى حس. داشتم نگاه سرپا را خود و گذاشتم صندلى روى را لرزانم دست در، شدن بسته با

 به و بود نرنجانده را او امدوری حتى که بودم ارزشبی او براى قدرآن يعنى بود؛ کشانده ديوانگى به مرا که بود
 هايماشك در غرق چشمان و آينه به! بود آمده بودم، آن در من که ایخانه هم آن مهمانى، به همسرش با خوشى

 : تمگف خود به و کردم نگاه
 آروانو نخواستن ذکر هفته يك مگه نكردى؟ تموم خودت براى رو ـطه رابـ اين اون از قبل مگه تو داليا؟ چته -

 االن؟ چته پس! نداره؟ جا زندگيت تو نگفتى مگه نگفتى؟
 از افتادم؟می لىحا چه به ديدم؛می دنيا کنار را او و رفتممی پايين اگر داشتم، را حال اين و بودم نديده دنيا کنار را او

 خودت. کردممی فكر که بودم آنى از ترضعيف من خدايا. بود شده قرمز چشمانم و سرخ هايمگونه ناراحتى، شدت
 .نشوم داده نشان کنخرابخانه همه، مقابل در و بشكنم اين از بيش نگذار کن کمك

 از معطلى بدون و دادم فرو را بغضم. يدمکش عميق نفس چند و رفتم عقب زد،می صدايم پايين از که تيام صداى با
 .زدم بيرون اتاق

 :گفتم و دادم نقش هايملب به مصنوعى لبخندى تيام، ديدن با و رفتم پايين هاپله از
  زنى؟می داد قدران چرا -

 :گفت و کرد دراز سمتم به را دستش. خنديد
 !بودى؟ کرده پنهان االن تا چرا رو زيبايى همه اين شما بانو، -

 :گفتم و زد دستم روى ایـوسـه*بـ او و گرفتم را دستش
 . بينىمی زياد بعد به اين از -
 :گفت شوخى به
 !جاست؟اين امشب بـرده دل که اونى نكنه -
 .ايستاد تپش از قلبم باشد، فهميده کهاين از و کردم نگاهش تعجب با
 : گفت و خنديد بلند صداى با
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 !کنى؟می نگاه رىطواين چرا! بابا کردم شوخى -
 لحظه هر که بود رفته باال حدى به قلبم ضربان. رفتم پايين نيز را پله آخرين و فرستادم بيرون را نفسم و زدم لبخند

 :گفت و انداخت صورتم به نگاهى تيام. دادممی را ايستادنش احتمال
 يخه؟ قدران دستات چرا -

 :گفتم و بردم يىپذيرا سالن سمت به را او دادنم، نشان عادى براى
 .پايين اومده فشارم همين براى. حمام رفتم رسيدم راه از -
. ايستادم و فشردم را تيام دست خودخودبه بود، نشسته پايش روى که آفشيد و دنيا ديدن با و رفتيم پذيرايى سالن به

 :پرسيد نگرانى با و کرد نگاهم تيام
 شد؟ چى داليا -

 خود سياه دنياى از تيام دست فشار با. کردم سالم و شد بلند او همراه کرد، بلند پايش ىرو از را آفشيد ديدنم، با دنيا
 .کردم سالم و نشاندم لب به بود کجىدهن بيشتر که لبخندى، زور به و شدم جدا

 سفيد رنگ به دامنى و کت دنيا. رفتم جلو به و خوردم تكان جايم از تيام کمك با من و برگشتند من سمت به سرها
 يك در که بود شده گيرنفس اشزيبايی حدى به. بود ريخته دورش به و بود کرده فر را موهايش تمام و بود پوشيده
 و شد دود زدنبرهمچشم يك در بودم، کرده جمع خود براى باال یطبقه بدبختى، با که نفسى به اعتماد تمام لحظه

 . دوختم او به و گرفتم دنيا از را نگاهم د،بو ايستاده دنيا کنار که آريانا صداى با. رفت هوا به
 !ديدار مشتاق عزيزم، سالم -

 :گفتم داشتم آن کنترل در سعى که لرزشى با و کردم صاف را گلويم
 . اومدين خوش خيلى سالم، -
 .بشم آشنا باهات بيشتر دارم دوست من نگفتى هفته يك از بعد رفتى دختر، -

 :گفت بود، شوهرش که کنارش مرد
 !بينيمنمی رو داليا چرا پرسيد بس از رو ما کشت خانوم آريانا اين خانوم، داليا المس -
 .داريد محبت جان آريانا و شما سالم، -

 :گفت سرم پشت از نازار
 !دارى مار یمهره که توئه تقصير چيه؟ محبت -
 هایچشم روى بر گاهمن چرخيدنم، با. ايستادممی طورهمان مهمانى آخر تا کاش ای که چرخيدم سمتش به

 :گفت نازار هم باز. نشست آروان پرنفرت
 . باشه داشته رو عروس جذابيت از يكم بايد خواهرشوهر بالخره داريا؛ حقم البته -
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 اين به نه ببينم، عزادارها به نزديك چيزى و داغان ایچهره با را او داشتم دوست وجود تمام با ولى چرا؛ دانمنمى
 که بود کرده تن به قرمزرنگ پيراهنى و سفيد شلوار و کت آروان. باشد رسيده خود به بيشتر هم قبل از که شكل

 خانوم بانو به و گرفتم او از را نگاهم و دادم فرو حرص با را دهانم آب. بدانم دنيا به را ظاهر اين مديونى توانستممی
 .رفتم مقابلش و کردم رها را متيا دست ناخواسته که شود بلند جايش از خواست خانوم بانو. دوختم

 .بفرمائيد نكنيد شرمنده کنم،می خواهش -
 نزدى؟ ما به سر يه مدت اين تو چرا دختر، مايى عزيزدل تو -

 :گفتم و کردم راست کمر
 . برگشتم نيست بيشتر ساعتى چند يه و بودم مسافرت حقيقتش -

 :گفت و داد را وابمج لبخند همراه. کردم سالم و دوختم آريا آقاى به را نگاهم
 دخترم؟ بهت گذشت خوش -

 .زدم لبخند
 . نبود بد -

 .دادم سرد سالمى و کردم نگاهش. شنيدم را پوزخندش صداى
 . سالم -

 .درشت هايشچشم و شد فشرده هم روى فكش
 . گردش به هميشه خانوم، داليا سالم -

 :گفتم خونسردى با و زدم ترپهن لبخندى
  .بشنوه دلتون از خدا -

 . نشستم کاناپه روى پدر کنار و رفتم عقب
 .زد چشمكى و آورد شربت برايم تيام

 . باال بياد فشارت بخور -
 :پرسيد آريانا. گذاشتم ميز روى بعد و نوشيدم را شربت از کمى. کردم تشكر و برداشتم را شربت ليوان

 .بگو خودت از يكم جان داليا -
 :گفتم نازار به کنايه با
 !خدمتم در من بفرمائيد، هست؛ سوال جاى اگر بهتون، داده کامل منو بيوگرافی نازار مکنمی فكر -

 نگاهم دلخور نازار. دادم جواب محكم گونهآن که دنيا، حضور از امناراحتی يا بود هايمضعف پوشاندن براى دانمنمى
 :گفت آريانا روبه و کرد



 

 

229 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 .بزنه حرف گذشته از زياد نمياد خوشش داليا خواهرجون، -
 پاى روى را پايش. کردم نگاه آروان به و چرخيد سرم. کرد می نگاه آروان به خشم با. افتاد دنيا به نگاهم خودخودبه

 صداى با. بود شده خيره من به وحشتناك اخمى با و بود کرده قفل پايش روى را دستانش و بود انداخته ديگرش
 .برگرداندم رو دنيا

  ميده؟ آزار خيلى ور شما گذشته کهاين مثل -
 .زدم لبخند. رسيدمی نظر به عصبى و ناراحت

 بدتر هم گذشته از ممكنه که ایآينده حتى. بكشيم عذاب يادآوريش، با ممكنه که داريم ایگذشته ماها یهمه -
 هستيد؟ راضى تونگذشته از شما خود مثالً. باشه

 :گفت و انداخت ابروهايش به کوچك اخمى
 ! نه باشه، کرده سفيدمپيشونى که ایگذشته -

 که بدهم شكندندان را جوابش خواستم. کشاند تلخى به را وجودم تمام که بود زياد قدرى به کالمش درون زهرِ
 :گفت آروان

 . زدىنمی رو حرف اين ديدىمی اگر که بينى؛نمی آينه تو رو خودت شما -
 :گفت آريانا شوهر و دوخت ميز ىرو به را نگاهش دنيا. کردند سكوت همه و شد سنگين جو
 . کرده انتخاب تنها نداشته، خطايى هيچ جاى گممی من و منه خواهر دنيا جان،آروان -

 :گفت تشر با خانوم بانو که بزند حرف خواست و دوخت بهرام به را اشبرزخى نگاه آروان
 .نيست حرفا اين جاى جا،اين -

 . رفتم آشپزخانه سمت به و شدم بلند جايم از شد، تمام تحملم
 : گفتم و رفتم جلو. بود چاى ريختن مشغول مادر

 . بقيه پيش بريد شما من، بديد بهتره -
 دل براى بيشتر اشدلخوری دانستممی و بود دلخور. رفت بيرون و داد قرار هاليوان سينى کنار را قورى حرف،بى

 .آوردممی در دلش از فرصت سر بايد. بوده اشنگرانى
 روى را قورى. ريختم را هاچاى و برداشتم را قورى. ريختم جلو به چپم یشانه طرف از و کردم جمع را ايمموه

 سينى روی هاچاى. رفتم عقب و ترسيدم آروان، ديدن با. چرخيدم در سمت به و برداشتم را سينى و گذاشتم کترى
 :گفتم عصبانيت با من ريخت،

  ايستادى؟ من سر پشت چرا تو -
 :گفت و فشرد هم روى را هايشندندا
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 کنىمی عوض لباستم. کنىمی جمع موهاتو. کنىمی پاك لبات روی از رو مسخره رژ اون باال ميرى االن همين -
 .بزنيم حرف مسافرتت درمورد بعداً تا پايين، ميايى
 و برداشتم را سينى. ردمک تميز رو سينى داخل و برداشتم گاز کنار از کاغذى دستمال. برگرداندم سرجايش را سينى

 . بست را راهم که برداشتم قدم در سمت به
 کجا؟ -
  بينى؟نمی -
 :کردم اشاره چاى ليوان به
 . ببرم چاى بقيه براى خواممى -

 : گفت و زد لباس باز قسمت روى. رساند پشتم به و کرد بلند را دستش
 وضع اين با بخوای اگر که امکفری قدران االن و دمخور حرص دستت از هفته يك اين تو کافى یاندازه به داليا -

 .کنمنمی تضمين رو چيزى ديگه بقيه، پيش برگردى
 .خنديدم تمسخرش براى

 شما؟ -
 .گرفت را بازويم حرص با
  شناختى؟! شوهرت -

 .خنديدم
 ! دارشتاريخ نوع از البته -

 .کردم نگاه را سرتاپايش
 .بندازم يادگارى عكس يه ازتون کردين، که ستى از تا خانومت کنار بشينى برى بهتره -
 .شد آماده من بعدِ اون بودم، پوشيده لباس من -
  ميدى؟ توضيح من برا چرا باشه؛ رنگهم تو با خواسته شوهرشى؛ خب! مگه؟ داره عيبى چه! آخی -
  کنى؟ رفتار بچگانه طوراين قراره کى تا -
 .تموم و هستى ما عروس ربراد االن شما. کن تمومش بختيارى، آقاى -

 .زد پوزخند
  کنى؟ بازى خواىمی -

 . خنديدم و بردم باال را سرم
  بازى؟ -
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 .کردم اخم و بستم را نيشم
 برو راهم ازسر هم حاال. کردى ارزشبی رو خودت کردنت، بازى با که بودى تو نبودم، من کرد بازى که اونى -

 . نكردم داغون سرت تو رو سينى اين تا کنار
 :.رفت عقب و کرد رها را بازويم

 !بدم؟ توضيح ذارىنمی چرا -
 . نشنوم ميدم ترجيح که معنيهبی و مسخره زنت، حضور با قدران توضيحت چون -
 .رفت بيرون حرفبی و کشيد عقب آروان نازار، آمدن با

 :گفت و دوخت رفتنش به چشم نازار
 بود؟ چش اين -
 .رفتم در سمت به
 .دونمنمی -
 هم او کردم، نگاه دنيا به. نبود پذيرايى سالن داخل آروان. برگشتم جايم سر و دادم تيام به را سينى. رفتم سالن به

 و آمد من کنار تكى مبل به و شد بلند جايش از آريانا. نداد نشان العملىعكس او اما زدم؛ لبخند. داشت نظر زير مرا
 :پرسيد و شد من به رو. نشست

  چيه؟ تحصيليت یرشته -
 .نساجى مهندسى -
 . خورهنمی بهت آفرين، -

 .دوخت چشم زمين به و نشست مبل روى و برگشت پذيرايى به آروان
 . شدم آريانا روبه

  خوره؟نمی چرا -
 . آقايونه براى جورايى يه و سخت خيلى رشته اين آخه -

 . بردم باال را ابروهايم
 جااون کارورزى یدوره براى زيادى خانوم دانشجوهاى و کردم رکا»...«  ىکارخانه تو سال ٤ حدود من ولى -

 .اومدنمی
 . انداخت باال را هايششانه

 .متنفرم فيزيكه و رياضى هرچى از من ولى دونم؛نمی -
 .نشست مبل یدسته روى و آمد خواهرش کنار به نازار
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 .بزنيد حرف من عروسى از بيايد. کنيد ولش رو حرفا اين -
 . نكن شروع نازار خدا ور تو واى -

 :گفت خواهرش حرف از دلخور نازار
 .مونده هنوز که هست ديگه چيزاى خيلى لباس از غير آريانا ولى -

 :پرسيدم
 شده؟ حل لباس مشكل -
 .کنيممی خريد کرده معرفى دنيا که مزونى همون از ديگه؛ آره -

 .نشست آروان روى به نگاهم
 دنيا؟ -

 :داد جواب نازار. کرد نگاهم آروان
 . مزونه اون مال لباساش تمام دنيا آره، -

 :گفتم آروان به خطاب اما نازار به رو و زدم پوزخند
 .نيومد خوششون من شلوار و کت از نفرى چند چرا دونمنمی فقط. بود خوب کارشم. شدم متوجه -

 :داد را جوابم آريانا
 .بودى شده زيبا شلوار و کت اون تو واقعاً روز اون کرده؛ خودبی گفته هرکى واى -

 اتاقم به بخشيدى با و شدم بلند جا از. بود گرفته را وجودم تمام خشم و بود شده تند هايمنفس. کرد نگاهم آروان
 . رفتم

 لباس آن سر را خشمم تمام ميز، روى قيچى با و آوردم بيرون کمد از را لباس آن رفتم، کمد سمت به اختياربى
 . کردم خالى

 معرفتبی توى به را قلبم که تو به لعنت. کردى بازى امزندگی از ثانيه هر با که تو به لعنت! آروان تو به نتلع اى
 . دادم

 . کشيدم فرياد و شدم بلند جايم از عصبانيت با. بست را در و آمد داخل به آروان آوردم باال را سرم تا و شد باز در
 ...برو -
 .برد اتاقم تراس به مرا و گذاشت نمدها روى را دستش و آمد سمتم به

 .گرفت مرا محكم و گذاشت دورم را ديگرش دستش
 . بدم توضيح بذار اما کردم؛ بد دونممی. باش آروم داليا، -
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 کشيدن عقب با و گرفتم گاز را دستش کف. کنم تحمل را او ایلحظه توانستمنمی حتى ديگر و بودم شده ديوانه
 :گفتم و زدم فرياد خشمگين دستش،

 ! کن ولم. ببينمت لحظه يه حتى خوامنمی ديگه -
 : گفت و گذاشت کمرم از باالتر را آزادش دست

 ...دنيا. بدى گوش بايد داليا -
 . ريختم اشك و کشيدم فرياد اختياربى
 . نيار زبونت به اسمشو.نيار زبون به اسمشو لعنتى -

 .بوسيد را موهايم روى و گرفت ـوش*آغـ به را سرم
 . بگير آروم تو فقط. نميارم زبون به اسمشو باشه،! داليا باش آروم -

 در که را هرچه شدم متوجه تازه آغوشش، در گرفتن قرار با. کشيدمی نفس هم پشت و زدمی تند قلبش من همانند
 که دادم می عادت را خود نبايد. رفتمی فراموشى به آروان ـوش*آغـ يك با تنها بودم، گفته خود با هفته يك اين
 روى از را سرم. کردمنمی رها را او ديگر و شدممی وجدانم خيالبی گرفتم،می خو آغوشش به آن از بيشتر اگر

 .کردم نگاه هايشچشم به و کردم جدا اشسينه
 .جنگم تو خودم با هم طورىهمين من. بردار سرم از دست آفشيد، جان رو تو آروان -

 .شد خيره چشمانم به و گذاشت سرم پشت را دستش
 تو نذار. فهميدم هفته يك همين تو اينو. بودم توش قبالً که جهنمى همون ميشه تو، بدون من زندگى داليا، -

 .نيست حقمون که بزنيم پا و دست جهنمى
 . جااين اومده تو با زندگى اميد به نشسته، پايين اون که اونى آروان، دارى زن تو -
 . رفت و گذاشت جااين رو ماهه سه آفشيد ش،خانواده کنار گىزند براى زن اون داليا، -

 .کردم سكوت
 برم؛ اون دنبال به اجبار سر از من و جااون بكشونن رو زن اون توننمى من، گذاشتن فشار تحت با کردنمی فكر -
 داره؟ رو دوباره فرصت يا شدن داشته دوست ارزش گذره،می شيرخواره هنوز که ایبچه از که زنى اما
 .داشتى دوسش گفتى خودت تو آروان، -

 . کشيد عميق نفس
 دوسش کردممی فكر و بود شده دارجريحه غرورم بودم، شده زده پس و بودم شده رها چون نداشتم؛ دوسش داليا، -

 ياناآر کهاين! بود؟ جالب چی دونىمی رسيد، دستم به طالقش احضاريه وقتى مخصوصاً. بود کينه شهمه اما دارم؛
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 احترام کردمی خراب رو آفشيد زندگی که تصميمى به بايد من و خودشه زندگی گفت و اومد در اونا پشت هم
 .ذاشتممی
 . ندادى طالقش تو -

 .زد پوزخند
 .ديگه کسى با بره راحت خيال با خواستمنمی کهاين براى ندادم طالقش -
 .داره دوست هنوزم اون اما -
 . برگشته نرفته، جلو آرزوهاش طبق جااون زندگی چون فقط. نداره دوسم -

 .کرد نگاهم دوباره و بوسيد را امپيشانى
 چون برگشته االن. داشتمش نظر زير داده، شودارايى ر*ا*م*ق ميز پاى جااون اون، که مدتى اين تو من داليا -

 اون براى آروانى تو، وجود با اما ه؛کن نيازبی رو زندگيش یهمه قبل مثل که ایپيشهعاشق آرون به داره احتياج
 . نمونده

 و کردمی نگاه اتاق به حيرت با نازار. برگشتم اتاق به سريع من و گرفتيم فاصله يكديگر از دو هر در، صداى با
 .نداشت من به توجهی

  خواى؟می چيزى جان، نازار -
 .آورد باال را نگاهش

 . دنبالت اومدم. ستآماده شام چيزه، نه -
 .ميام االن باشه -
 .بشور رو صورتت اومدن پايين از قبل فقط پايين، ميرم من باشه -
 : گفتم خود سياه چشمان ديدن با و رفتم آينه جلوى نازار، رفتن با
 ! کنه کپ داشت حق بيچاره -

 :پرسيد و اومد اتاق داخل به آروان
 جام؟اين من نفهميد -
 .چرخيدم رويش به
 !نه -

 .آمد سمتم هب و شد اتاق داخل
 باشه راحت خيالم مونى،می من با کهاين از خواممی قبلش ولى برم؛ بايد داليا، -

 .شدم جدى
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 تصميمى هر از قبل بهتره. کنى مشخص زندگيت با رو تكليفت بهتره. نيستم بودن دوم زن اهل من چون نباشه؛ -
 .کنى فكر آفشيد به
 . نيازهبی مادر مهر از تو، وجود با آفشيد داليا، -
 .بودم کارى خطا آدم منم که نرفته يادت کنيم،می اشتباه ماها یهمه. سديگه چيزِ يه براش خودش مادر ولى -
. برسى بهارت هایخواسته به تا گذشتى خودت از تو ولى برسه؛ خودش هایخواسته به تا گذشت شبچه از اون -

  يكيه؟ هم با دوتا اين
 .پشيمونه کاراش از کهاين و آفشيد مادر اون از ترمهم و زنته هنوز االن اون که اينه مهم -
 گى؟می چى دارى فهمىمى داليا، -
 من، به احساست بدون من، بى. بگير تصميم بعد و کن نگاه زندگيت به. باشم نفر دو زندگی وسط خوامنمی من -

 نداره، اگرم. آفشيد براى حداقل برگرده؛ بذار داره، برگشت جاى اگر. بكن وجدانم و من حق در رو لطف اين حداقل
. جنگم تو خودم با هم جورىهمين من. نيا من سمت هستى، متاهلى مرد که زمانى تا فقط. بگير تصميم خودت بازم
 . ببندم چيزهمه روى چشم هم طورىاين تونمنمی ولى نيست؛ نه راحته، منم براى نكن فكر

 :گفت عصبانيت با
 .نداره رو بخشش ارزش زن اين کنممی ثابت باشه، -
 . رفت اتاق در سمت به
 بقيه جلوى مجبورم ضعفم،نقطه رو بذارى دست بخواى و جاشه سر صيغه اون بدونى بهتره مدت، اين تو ولى -

 . بهت کنم يادآورى
 .بست سرش پشت محكم را در و رفت بيرون در از
 بهتر و زدم ريمل کمى دوباره کردم پاك را صورتم تمام ،پاکن شير مقدارى با و نشستم آينه مقابل آروان، رفتن با

 شلوارى ساپورت، جاى به و کنم عوض بود، جذب اما مردانه پيراهن مدل که رنگمشكى تونيكى با را لباسم ديدم
 هم قرمز رژ خير از آخر در و کردم رها امشانه روى به و بافتم خود چپ سمت از را موهايم. بپوشم رنگمشكى
 . زدم رنگکالباسى رژى عوض در و کردم پاك لبانم روى از را آن .گذشتم

 جلو. بودند هاغذا کردن آماده مشغول نازار و خانوم بانو همراه به مادر. رفتم آشپزخانه به راستيك و رفتم پايين
 :گفتم ايستادم، نازار کنار و رفتم

  خواين؟نمی کمك -
 :پرسيد و انداخت سرتاپايم به نگاهى عجبت با بعد و انداخت صورتم به نگاهى نازار

 کردى؟ عوض خودتو چرا -
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 .خنديدم
  کنى؟می دفاع موکلينت از صحبتت، لحن اين با جورىچه تو نازار، خدايى -

 . برد باال را ابرويش تاى يك
 .که زنيمنمی حرف جورىاين جااون ولى زنيم؛می حرف جورىاين جااين درسته ما خانوم، داليا -
 .کردم رها را امخنده ليكش
 !ایديوونه واقعاً تو نازار، -
 .چرخيدم سريع و خوردم جا سرم پشت از آروان، صداى با
 .بياره در رو تو یخنده ديوونه، نازار همين مگه -
 جلو کمى. بست نقش لبانش روى لبخند کم کم. کرد نگاه هايملباس بعد و صورت به تعجب با نازار، همانند هم او
 :گفت آرام صدايى با و دآم
 ! آروان دالياى شدى حاال -
 : گفتم خود دادن نشان عادى براى او، از بلندتر صداى با و کردم نگاه اشميشى زيباى چشمان به
  داشتين؟ کارى -

 :گفت شيطانى نگاهی با و زد کوچك لبخندى
 !کمك؟ اومدم -

 .خنديد نازار
 . اومده در طرف کدوم از ماه واى -

 .ايستاد من کنار و آمد جلو آروان
 . بود آفتاب و نبود ماه زنى،می حرف ازش دارى که اونى -

 . کرد کجىدهن رويش به نازار
 . بود جماعت همرنگ نبايد که هميشه ولى بلدم؛ خودم -

 .خنديد بلند آروان
 .شنمی يمونپش وقت يه کنى، رونمايى هنرات و خودت از شوهرت، یخانواده جلوى خوادنمی تو بابا -

 . بوسيد و کشيد خود سمت به را او. گذاشت نازار سر روى کرد بلند دست و اومد نازار کنار مادر
 . ماست یخونه یفرشته دختر، اين -

 : گفت آروان به خطاب و بوسيد را مادر صورت و کرد لوس را خودش نازار
 .نداره خريدار جااين خان؛ آروان بكن هازنىزيرآب اين از ديگه جاى برو -
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 :گفتم و خنديدم
 !رفته؟ يادت رو خواهرشوهرت انگار -

 :گفت بدجنسى با و کرد اشاره من به و خنديد آروان
 . جورياستاين بله -

 :پرسيدم تعجب با و کردم نگاهش
 جورياست؟ چه -

 :گفت و زد نمادندان لبخندى. دوخت چشمانم سياهی به را چشمانش
 . ايمجبهه يه تو ما -
 .نگرفتم رنگ ميشى گوى دو آن از نگاه و زدم خندلب
 . چيز همه توى نه اما درسته؛ -

 : گفت آرام و کرد نگاهم سپس خنديد، و برد باال به رو را سرش
 . رسيممی تفاهم به هم اونا سر -

 جان مدَ در من شكبی نباشد، اگر که باشد شاد و بخندد هميشه کردم آرزو دل ته از و کردم نگاه را لبخندش
 چه دانمنمی. شدم غرق آن در و زدم لبخند نگاهش، شيطنت ديدن با و سپردم هايشچشم به را نگاهم. دادممی

 .نگريستم عصبانى دنياى به و شدم جدا هايش،چشم شيرين دنياى از دنيا صداى با که گذشت مدتى
 :گفت آروان به و کرد نازك برايم چشمى پشت

 . کرده کارىخراب کنى، عوض رو آفشيد بايد -
 :گفت و چرخيد سمتش به آروان

  برات؟ سخته -
 چى؟ -
 !بشورى؟ رو خودت یبچه بخواى کهاين -

 :گفت و انداخت من به پرخشم نگاهى دنيا
 .بوديم رسيده تفاهم به مساله اين سر ما -

 : گفت تمسخر با و زد پوزخندى آروان
 بخواد که مونده جاش سر چيزى نظرت به. االن نه بوده، دافشي اومدن دنيا به قبلِ مال نامهتفاهم اين -

 !باشه؟ جاش سر ما ینامهتفاهم
 : گفت آرام صدايى با اما خشم؛ با و کرد اخم
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 .کنهمی گريه داره آفشيد -
 زد نيشخندى و انداخت هايملب به نگاهى دنيا. رفت آفشيد دنبال به و کرد نثارش لب زير «لعنتى» حرص، با آروان
 :گفت

 کنى؟می امتحان دارى اين با نشد؛ اون با -
 :گفت تشر با نازار که بپرسم، را منظورش خواستم و نشدم متوجه

 !خورهنمی ناجنس توى به هاخيلى جنس چون نكنى؛ نگاه خودت ديد از رو همه بهتره -
 .زد صدا را ارناز اعتراض با و گذاشت آشپزخانه کوچك ناهارخوری ميز روى را برنج سينى خانوم، بانو
 !نازار -

 :گفت دلخورى با مادرش روبه نازار و رفت بيرون آشپزخانه از حرص با دنيا
 .زنيدمی صدا منو که نشنيدى رو حرفش شما آخه دِ! مامان؟ جانم -

 :گفت نازار به خطاب در و کرد نگاه مادر و من به شرمنده خانوم، بانو
 ما آروانه، و اون زندگی اين ولى نبود؛ مادر چون رفته ما دل از ستهدر. بگيره تصميم آروان خود بايد نازار، -

 .نياريد بار رسوايى اين از بيشتر کافيه؛ االنم. کنيم تعين مرز و حد براشون تونيمنمی
 :گفت و رفت خانوم بانو کنار به مادر

  .کنه کمك مونهمه به خدا داره، وجود همه براى مشكالت جان؛ بانو چيه حرفا اين -
 : پرسيدم نازار از آرام

 بود؟ چى منظورش -
 با شد بلند رويى چه با امشب دونمنمی من اصالً بيشعور، یدختره. گرفت جوابشو که بود اين مهم. کن ولش -

 . جااين اومد اينا آريانا
  آريانا؟ با -
 لباس ساك يه خودش با که بود اين اون از بدتر تازه. کرد آويزون رو خودش هست، آروانم فهميد وقتى آره، -

 .بپوشه لباس آروان رنگهم تا جااين بود آورده
 تالش حال در که بود دنيا اين و خواستنمی را دنيا آروان واقعاً پس. رفت او سمت به و زد لبخند نازار تيام، ورود با

 .رفتم بيرون و گرفتم را سينى آمدم، بيرون فكر از برنج، ديس قرارگرفتن با. بود
 . آمدند ميز سمت به همه و کردند دعوت شام صرف براى را همه پدر، و مادر ميز، شدن چيده با
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 برداشتن با و رفتم جلو ساالد، سس هایظرف ديدن با که نه؛ يا مانده باقى چيزى ببينم تا برگشتم آشپزخانه به
 ميز سر کند، درگير مرا حسادت حس کهناي از قبل. دنيا و آروان جز به بودند ميز دور همه. برگشتم پذيرايى به هاآن

 .دادم قرار ميز روى را هاسس و کردم اشغال را يكى مانده، باقى صندلی دو از و رفتم
 صندلی سمت به و کشيد بيرون آروان ـوش*آغـ از را آفشيد حرص با دنيا. شدند پذيرايى وارد دنيا همراه آروان
 و آمد من سمت به. شد پشيمان من، ديدن با که برود دنبالش به خواست آروان. نشست و رفت برادرش کنار خالی
 را دستش که بشم بلند آروان کنار از خواستم. افتاد خشم از پر دنياى به چشمانم که کردم بلند را سرم. نشست کنارم
 :گفت لب زير و برگرداند صندلى روى به مرا و گذاشت پايم روى

 . نكن زهرمارمون رو غذا -
 ...آروان اما -

 :گفت و فشرد کمی را دستش
 .ببرم ـذت*لـ خوردن غذا از کنارت هفته، يك از بعد بذار. نكن زهر خودت براى رو هالحظه ديگران، براى قدران -

 .نخوردم تكان کنارش از غذا پايان تا و شدم اشخواسته تسليم
 .ببرم ـذت*لـ بودن او کنار از نهايتبی و بخورم را غذايم آرامش در توانستم هفته يك از بعد او، همانند هم من
 پذيرايى ديگر سمت به مادر، از تشكر بعدِ و شدمی بلند ميز پشت از خورد،می را شامش که کسى هر کمکم
 به شروع و کشيدم ساالد کمى خود براى کنارش، در ماندن براى بود، غذايش مشغول همچنان آروان. رفتمی

 . کردم خوردن
 هر که چرا. کنم معطل توانستمنمی آن از بيشتر ديگر. بوديم ميز سر ما تنها و شدند بلند ميز سر از هم نازار و تيام

 .کند اشتباهى فكر بود، ممكن و رسيدمی ما به و کردمی دنبال را دنيا نگاه رد کسى
 :چرخيد سمتم به و گذاشت پايم روى را دستش دوباره که شوم بلند جايم از تا شدم خيزنيم
 . ببرم ـذت*لـ خوردن غذا از کنارت تونستم هفته، يك از بعد -

 .شدم استرس از پر من و بود شده قفل ما روى دنيا نگاه
 !کنهمی نگاه داره. زنيممی حرف بعداً باشه، -

 .زد پوزخند
 .بيرون بريم تا دنبالت ميام بعدازظهر فردا -
 .يمبگير فاصله هم از نشده، مشخص تكليفت وقتى تا بهتره -
 زندگى تا نكنم آبروريزى کرده خواهش مادر که اينه براى بينى،می منو تواضع اين اگرم مشخصه، تكليفم من -

 .نريزه همبه آريانا
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 . مونممی دور ازت وقتش تا اما هرچى؛ باشه -
 !داليا؟ -

 .دادم بيرون را نفسم کالفه
 . نكن درگير وجدانم با منو لطفاً. کنمیم رو خواهش همون ازت بازم. کردم خواهش يه ازت من آروان -
 چشم آروان به نه و دنيا با نه که کردم را خود سعى تمام شب، آخر تا و رفتم پذيرايى سمت به و شدم بلند جايم از
 .کرد اعالم را رفتن زمان آريا، آقاى که بود گذشته بامداد از ساعت يك. نشوم چشم در

 خواست و کرد سردى خداحافظى دنيا. بودند نفر آخرين آروان و دنيا. ايستادم خداحافظى براى مادر کنار در، جلوى
 .«دارم حق که خداحافظى يه یاندازه به»: گفتم دل در و گرفتم آغوشش از را آفشيد و رفتم جلو که بگذرد
 و کرد دراز را ستانشد آروان که دنيا، به برگردانم را او تا رفتم جلو. کردم خداحافظى او از و بوسيدم را صورتش تمام
 :گفت

 .گردهبرمی شخونه به هرکسى شده، تموم ديگه مهمونى -
 :گفت پوزخند با و چرخيد سويش به خشمگين دنيا

 .خونه گردمبرمی درسته -
 :گفت و خنديد ما به توجهبی آروان

  گرفتى؟ کى براى بليط سالمتى؛ به -
 . رفت يرونب بقيه، از کلى خداحافظى با و چرخيد حرص با دنيا

 .رفت دنبالش به و زد پوزخندى آروان
 .برگشتم اتاقم به آشپزخانه، به دادن سروسامان از بعد و کرديم جمع را خانه مادر و تيام اتفاق به

 منتظر و خوابيدم تخت روى. کردم روشنش و آوردم بيرون را همراهم کيف، داخل از و کردم عوض را هايملباس
 .شدم گوشى شدن روشن

 باز را آروان هایپيام. بود فرستاده پيام ٧٥ تيام و پيام١٠٠ آروان بود، خاموش گوشى و بودم شمال که مدتى اين در
 .کردم وصل را تماس و نشستم تخت یلبه آروان، یشماره ديدن با. کرد زدنزنگ به شروع گوشى که کردم

  ندارى؟ زندگى و خواب تو -
 . رهدو ازم زندگيم ولى دارم؛ خواب -
 ...گفتم بهت آروان -
 دارى بابا. دونمنمی چيزى زندگى از و امساله ٢٠ پسر من انگار زنىمی حرف جورى يه! خدا رو تو کن بس داليا، -
 ربطى چه من به باشه، پشيمون گيرم. رفت و کرد ول زندگيم با رو من یماهه سه دختر که کنىمی دفاع زنى از
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 تو اون کردى فكر تو! بدم؟ بايد من اونو اشتباه تاوان نمونده، چيزى که االن ولى زى؛چي يه بود احساسى اگر! داره؟
 زندگيشو که آرياناست براى ندارم، باهاش کارى اگر واهلل به. مونده سالم بود، حالش و عشق دنبال که کشورى
 زدى، سينه به رو گشسن قدران و رفتى و گذاشتى رو من هفته يه خاطرش، به که زنى اون وگرنه. داره دوست
 من. بيارى در من براى رو خودگذشته از هایزن اداى نكن سعى قدران پس! دادن فرصت نه بود سنگسار حقش
 به خودت يا ميدم، توضيح بهشون رو شرايطم و زنم می حرف مادرت پدرو با ميام شبم فردا. زنمى دارم، دوسِت
 نياى، در پشتم بخوای اگر کهاين يا کنم باز زندگيمون و خودم رس از رو دنيا اين شر تا کنى،می قبول خوش زبون

 .دادى من به رو بله قبالً شما بگم، همه به ميشم مجبور
 را او بتوان بود، ممكن محال دهد، انجام بخواهد را کارى اگر آروان دانستممی. گرفت استرس را وجودم تمام

 .کرد منصرف
 ...من جان، آروان -

 :گفت قاطع لحنى با و آمد حرفم ميان
 آبروش نگران بايد که اونى نه کنم، سكوت آبرودارى براى بخوام که هستم سنى تو نه من. کن تمومش داليا، -

 .بخير شب. کنممی تمومش فردا!  منم باشه؛
 الو؟ -
 ستمداننمی من و کردمی عمل حرفش به آروان. ايستاد تپش از قلبم تماس، قطع و ممتد بوق صداى شنيدن با

 .کنم پشيمان رسوايى از قبل را او گونهچه
 و شدم بلند تخت روى از. باشدمی خاموش نظر مورد مشترك کرد؛ اعالم درآورلج زنى که گرفتم را اششماره سريع

 شنيدم؛ را جواب يك تنها اما. گرفتم را آروان موبايل صبح، یسپيده تا و رفتم راه قفس، در قراربی ایپرنده همانند
 .باشدمی خاموش نظر مورد شتركم

 آروان اگر. نگرفتم آرام ایلحظه صبح خود تا و بود فايدهبی اما کردم؛ خود کردن آرام براى توانستم کارى هر
. دهند رضايت وصلت اين به بود غيرممكن مادرم و پدر کرد،می صحبت اشکنونی شرايط در من، و خود از کالمى

 . رفتم آروان دفتر سمت به و پوشيدم لباس ساعت، ديدن با
 . رفتم باال به و شدم پياده تاکسى از آروان، دفتر ساختمان به رسيدن با

 هر انجام از قبل بايد. نشستم انتظار به آسانسور کنار هایپله روى. بود فايدهبی اما فشردم؛ را واحد زنگ بارى چند
 . کردممی پشيمان خود غيرمنطقى تصميم از را او کارى،

 کرد تعجب ديدنم با. آمد بيرون آروان منشى و شد باز در. ايستادم در مقابل و شدم بلند جايم از آسانسور، ايستادن با
 : پرسيد سالم از قبل و
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  آمده؟ پيش مشكلى -
 :گفتم و رفتم عقب

 . ببينم رو آروان اومدم نه سالم، -
 و سوال حوصله که بودم نگران دل و رساست قدرى به. افتاد راه به دفتر در سمت به و گفت آهانى منشى
 :گفتم ورودم از قبل و رفتم آروان اتاق به. نداشتم را منشى هایجواب

 .منتظرم اتاقش تو من -
 . رفتم پنجره پشت به و گذاشتم صندلى روى را کيفم. رفتم هاصندلى سمت به و بستم را در
 هرچه دنيا. آوردمنمی را اسمش و گذشتممی هم خود دل از ديگر شد،می قائل ارزش من براى چنيناين آروان اگر
 اين و آمدمی حساب به آروان زن او اطرافيانم، هایآدم تمام ديد در و بود آروان شناسنامه در اسمش هنوز بود، که

 و درد من، با... است نمانده خطايى هيچ جبران جاى بفهماند دنيا به من، حضور با بخواهد آروان که نبود درست
 .بفماند او به را اششدهله غرور عذابِ

 . رفتم ميزش سمت به و رفتم عقب پيچيد، پارکينگ پل روى به که آروان ماشين ديدن با
 منشى. شنيدم را آروان سالم سپس و منشى سالم صداى. شد شروع ديگر قرنى و تمام قرنى من براى آمدنش، تا

 :داد ادامه
 ...خانوم بختيارى، آقاى -
 :پرسيد متعجب من ديدن با و چرخاند را سرش آروان. کردم باز را در او، خبرگزارى از قبل و رفتم در سمت به
 کنى؟می کارچی جااين داليا، -
. رسيدم ديوانگى به کرد،می برخورد عادى و خونسرد گونهاين و بود کرده خاموش را خود گوشى ديشب از کهاين از

 منشی به که شنيدم را صدايش. برگشتم اتاق داخل به و چرخيدم جايم در حرفى هيچبی و کردم درهم را هايماخم
 :گفت

 .برى تونىمی بعد. کن کنسل رو امروز هایقرار تمام -
 ...ولى -

 .غريد عصبانى آروان
 . ولىبی ولى -
 .فشردممی يكديگر به و گره درهم خود کنترل براى را دستانم و نشستم صندلى روى پايش صداى با

 .بست سرش پشت را در و آمد اتاق به آروان
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 دستانش. شد خم جلو به و داد قرار کنارش را کيفش. نشست چوبى ميز روى مقابلم و آمد من سمت به راستيك
 درهم را اشمانده هوا در دستان عصبى. کشيدم عقب را دستانم خشم با و کردم نگاهش نشست، دستانم روى بر که

 :گفت و زد گره
 بودن من با! کردى؟ درست خودت براى که ايهقيافه چه اين آخه. کنىمی کارواين خودت با دارى چرا داليا، -

 شدى؟ خواببی االن تا من، ديشب حرف با که سخته قدران
 :گفتم و کشيدم عميقى نفس

 . مقصرم من انگار که بدى نشون جورى رو قضيه نكن سعى -
 مقصر؟ -
 !باشم؟ شما زندگى وسط خوامنمی فهمىنمی چرا. منى هایريختگىهمبه اين امتم مقصر تو آروان! مقصر آره -
 زنى؟می حرف زندگى کدوم از دارى! زندگى؟ -

 :گفتم کالفه
 نرفته، بيرون تو یشناسنامه از دنيا کهاين از قبل خوامنمی من. نه زندگى اصالً ميگى، تو هرچى. آروان باشه -

 . بفهمه من حضور از کسى
  خوای؟می چى تو الياد -
 .رفتم پنجره پشت و شدم بلند جايم از
 کنىمی فكر. کنى فكر زندگيت به هست، نامى داليا بيارى ياد به اصالً و کنى فكر من به کهاين بدون خواممی -

 بدى؟ بهش دوباره شانس تونستىمی ببخشى؟ تونستىمی کردى؟می قبولش گشت، برمى دنيا و نبودم من اگر
 من فقط يا کردم سرد زنت به نسبت رو تو وجودم، با من کهاين. کنى فكر دنيا به من بدون خواممی فقط! همين
 دنيا طرف از شدهزدهپس و سرخورده غرور يه تنها و نبوده عشق کردى،می احساسش تو که اونى کردم ثابت بهت
 دل تو به تنها شدم، سرخورده جنگيدم، زندگيم تو هرچيزى با که مدت همه اين از بعد زندگيم، تو من آروان. بوده

. کنم حفظ رو غرورم کردم سعى رفتم، هم مرگ استقبال به حتى که مدتى تمام در من ولى شدم؛ عاشقت و بستم
 با نه اما خوامت؛می صددرصد آروان. مونهنمی داليايى ديگه که نذارى پات زير رو غرورم فقط خواممی ازت االنم

 .اىيگهد چيز يا مميزى
 و گذاشت چپم یشانه روى را سرش و انداخت دورم به را دستش. گرفت قرار سرم پشت و شد بلند جايش از آروان
 :گفت گوشم کنار

 هر باشه،. مهمه برام داليام منم مهمه، برات غرورت. مونهنمی هم آروانى ديگه نباشى اگر آروانى؛ زندگیِ همه تو -
 مثل بگيرى، اگر که بگيرى؛ من از رو خودت درگيرم، دنيا با که مدتى اين تو رىندا حق اما قبول؛ گىمی تو چى
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 آروم تا بمون کنارم فقط حداقل. ميشم ديوونه نباشى، ولى باشم؛ کنارت خواممی کنم احساس که وقتى ديشب
 . بگيرم

 :گفت ودب امپيشانى روى لبانش که طورىهمان و بوسيد را امپيشانى و چرخاند خود طرف به مرا
 تمرکز من نباشى وقتى داليا،. نيست قرص تو از دلم اما کنم؛ باز خودم سر از رو دنيا جورىچه دونممی خوب من -

 بدتر که نكن دور خودت از منو کشيدى؛ رو دوريش عذاب و درد که بهارت روح به رو تو.ندارم رو کاری هيچ انجام
 فكر منم به چی؟ من انصاف،بی اما سوخته؛ دنيا براى دلت دونممی مهربونه؛ قلبت دونممی. کشممی عذاب تو از

 آروان؟ جز کنن، فكر درست بايد همه! آروان؟ جز باشه خوب حالشون بايد همه! آروان؟ جز دارن، حق همه کردى؟
 قلبم تا کن راحت موندت از رو خيالم حداقل. بخوره خوره مثل منو ترس، اين نذار. کنم زندگى تونمنمی نباشى داليا،
 .بگيره آروم

 دل، در و بود شده جارى لباسش روى به صورتم روى از هايماشك باران صدابی من و زدمی حرف بغضش با او
 زدن، پس و قضاوت هر از قبل کاش اى. کردم لعنت بودم، داده او به هفته، يك آن طول در که عذابى براى را خود

 . بگيريم رفتن يا ماندن به صميمت بعد و بشنويم را مقابلمان طرف هایحرف
 ذهنم به او آرامش براى که ایکلمه تنها و چسباندم اشسينه به را سرم و انداختم دورش و آوردم باال را دستانم

 :بود اين رسيد
 !دارم دوسِت -

*** 
 فكر در دو هر اه،ر طول در. بخوريم صبحانه يكديگر با تا رفتيم درکه سمت به و آمديم بيرون دفتر از آروان، همراه
 سر در افكارى چه نبود مشخص که هم آروان و نه يا بودم کرده درستى کار آيا کهاين و خود فكر در من. بوديم
 .داشت

 را داشتم طوالنى مدت اين در که خوابى کمبود بتوانم تا رفتم اتاقم به راستيك و برگشتم خانه به صبحانه، از بعد
 .کنم جبران

. زدمی صدايم و بود ايستاده سرم باالی مادر. کردم نگاه خود سر باالی به و شدم بيدار خواب از مادر، صداى با
 .کشيدم چشمانم روى به را انگشتانم و شدم خيزنيم
 مامان؟ جانم -
 . شدم نگران تو؟ شىنمی بيدار خواب از چرا -
 . بودم شده بدخواب يكم ديشب ببخشيد، -
 .دىاوم بيرون از صبح که تو ولى -
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 .نشستم تخت یلبه
 . خوابيدم خونه برگشتم وقتى. کنم روىپياده يكم بودم رفته بله، -

 :گفت رفت،می در سمت به که طورىهمان مادر
 . بدم خبر يه بهت خواممی که پايين بيا!  عزيزم پاشو -
 . بروم سرويس به تا رفتم بيرون اتاق از شدم، بلند جايم از مادر، رفتن با

 . بود خواندن روزنامه مشغول باراين و بود نشسته تلويزيون مقابل هميشه، مثل پدر و بود آشپزخانه در مادر
 :گفتم پدر به رو و کردم بلندى سالم

 خوابيدين؟نمی ناهار از بعد شما باباجون، -
 : گفت و گذاشت ميز روى را اشروزنامه پدر
 !بخوريم؟ هارنا اون بدون ما و باشه خونه بابا دختر شهمی مگه -
 :گفتم معترض و انداختم نگاهى ساعت به
 نداشتيد؟ معده زخم شما مگه! موندين؟ منتظر االن تا چرا! ظهره بعداز ٥ ساعت ولى -
 .بوسيدم را اشگونه و رفتم سمتش به
 .بودم خوابيده راحت باال اون که بكشه منو خدا -

 . انداخت ابروهايش به اخمى پدر
 !بشنوه؟ آمين مرغ گىنمی کنى؟می دارى که يهدعاي چه اين دختر، -

 .انداختم راه آشپزخانه سمت به را او و گرفتم قرار اشصندلى پشت و خنديدم
  نخوردين؟ نهار داليا، جون خدايى، ولى جون، بابا -
 .نده قسم خودبی قدران نه، -

 سمت به و گرفت دست به را خود لکنتر اش،صندلی هایچرخ روى گذاشتن دست با پدر و شديم آشپزخانه وارد
 .رفت ناهارخورى ميز
 را صورتش و گرفتم ـوش*آغـ به بود، ديس درون برنج کشيدن حال در که سرش پشت از را مادر و رفتم جلو

 :بوسيدم
 !مهربونى قدران که برم مهربونت قلب قربون به من -

 :گفت و کرد نگاهم چشمى زير
 و اشتباهى در سخت بگم بايد کنم،می فراموش بردى، مرگ پاى تا منو که يتاهفته يه غيبت کنىمی فكر اگر -

 ...بشه تكرار ديگه یدفعه اگر
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 :گفتم و بوسيدم را صورتش باز و خنديدم
 خوبه؟ کن، جدا تنمون از رو ما سر اين بيا شما -

 :گفت و داد دستانم به را برنج ديس. چرخيد طرفم به مادر
 ! ميل کمال با حتماً، -
 و داد قرار ميز روى را تابه کباب ظرف مادر،. نشستم صندلى روى و گذاشتم ميز روى را سينى و رفتم ميز سمت به

 .نشست جايش سر
 در مادرم و پدر که کردم خوردن به شروع ـل*ميـ با چنانآن و شدم امگرسنگى متوجه تازه غذا قاشق اولين با

 .بودند مانده حيرت
 .بكش برو هست، برنج هقابلم تو مادر داليا، -

 :گفتم آن از بعد و خوردم را غذايم قاشق آخرين
 . شدم سير مرسى -
 !جان نوش -
  گفتى؟ رو مسافرت یقضيه داليا به خانوم، راستى -
 :پرسيدم متعجب و کردم نگاه پدر به
 مسافرت؟ -

 :داد را جوابم مادر
 .کردن دعوت شونويال به رو ما و زد زنگ خانوم بانو مسافرت؛ عزيزم آره -

 .شدم بلند ميز سر از و شدم غمگين دنيا حضور ياد با ديگر، ایلحظه و شاد بودن آروان با از ایلحظه
 . دارم کار بيام، تونمنمی من -
 . نياى زشته نميشه، -

 :گفتم و دادم بيرون را نفسم کالفه
 .نديد قرار منگنه تو منو اصرارتون، با مامان -
 : گفتم دادنش جواب محض به. زدم زنگ آروان به و برداشتم را گوشى. برگشتم اتاقم به و آمدم بيرون آشپزخانه از
 چيه؟ شمال قضيه اين آروان، -

 :گفت شوخى لحن با و خنديد آروان
  طورى؟چه تو. خوبم منم! عزيزم برم قربونت -
 :گفتم حرص با
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 ! آروان -
 .خنديد بلندتر کمى

 جونم؟ -
 .نياوردم خود وىر به اما لرزيد؛ دلم

  چيه؟ شمال قضيه اين -
 !خانوادگى مسافرت يه -
 . نميام من -

 :شد جدى
 . نذارى تنهام بود قرار داليا -
 ...هسـ اونم ولى -

 . کرد قطع نصفه را حرفم
 . بگيرم آروم منم تا باشى بايد داليا، نداره ولى -
 .بياد نزديكت کنم تحمل تونمنمی من -

 :رفت امصدقه قربان و خنديد
  خوبه؟ شم،نمی رد متريشم يه یفاصله از جااون من. برم خودم حسود خانوم قربون -
 مياد؟ داره چرا خوايش،نمی وقتى اصالً -

 .کرد فوت گوشى داخل به را نفسش
 . آخرشونه سنگ نازار، قول به -
 چى؟ يعنى -
 .بدن آشتى هم با رو ما جااون توننمی کننمی فكر -

 . باشم داشته بهترى العملعكس توانستمنمی. نبود خودم دست. کردم سكوت
  هستى؟ داليا -
 .هستم -
 خوش مار اون به رو من خواستىمی طورچه پس ندارى، رو شنيدنش طاقت حتى که تويى! برم قربونت آخه -

 !بسپارى؟ وخالخط
 . کردم اکسيژن از پر را هايمريه
 .گردم برمى بشم، اذيت اگر جااون -
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 . بودم مقصر من اگر اما برگرد؛ برم، قربونت باشه -
 .باشه -
 .شده تنگ برات دلم -
 ! خوب چه -

 . کرد پر را گوشم اشخنده انفجار
 !دختر ایديوونه تو -
  چرا؟ -
 .خوب چه نه دلتنگم، منم گفتىمی بايد. نبود اين جوابم چون -

 :گفتم و زدم لبخند
 دارى؟ دوست چرا رو داليا -
 غافلگير رو من هربار و کنه عوض رو من باورهاى تمام تونست شناختمش، که وقتى چند کل تو کهاين اىبر -

 گذشت، يعنى واقعی؛ معناى به بودن مادر داد، نشون چون. داره مهربونى و بزرگ قلب اما خشن ظاهر چون. کنه
 دالياى اما نداشتم؛ قبول رو خودم مادر جز مادرى ديگه و بودم بـرده ياد از کل به من که چيزى! فداکاری و عشق
 نيست قرار بود، نبرده بودن مادر از بويى مادرى، اگر کرد ثابت باطنش، دادن نشون و زندگيم تو پاگذاشتن با من،
 . بسوزن اون آتيش به هم هامادر یبقيه

 .ممنونم کنى؛می آرومم جورىاين کهاين از -
 .دارم دوست -
 .خداحافظ -

 مرتب به چيزى، هر از بيشتر که داليايى. برگردم خود اول روزهاى به داشتم دوست. رفتم هايمباسل کمد سراغ
 مناسبم هایلباس تمام و کشيدم بيرون کمد باالى از را امدانشجويى زمان کوچك چمدان. دادمی اهميت خود بودن

 و کنم مرتب را ابروهايم گرفتم تصميم خود، ديدن با و رفتم آينه سراغ آن، از بعد. چيدم آن در شمال براى را
 تمام با برگرداند، من به را زندگى خواهدمی آروان حضور با خداوند که حال خواستممی. کنم اصالح نيز را صورتم

 و آرامش خواهان نيز او از و بسپارم خدايم به را خود قلبم، با بار،اين و ديگر بارى و بروم استقبالش به وجود
 به را خود همه از آخر اين، از قبل زيرا کردم؛ خوشبختى آرزوى خود براى همه، از قبل باراين. باشم خود خوشبختى

 که کشيدم زجر و عذاب زندگى اين در قدرى به زيرا. آوردم ياد به زودتر بقيه از را خود باراين ولى آوردممی ياد
 .است رسيده فرا هم من لبخند و آرامش زمان کنممی فكر ديگر
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 آغاز اين و شد جمع آدم ترينموافق نازار، با زدن حرف از بعد و مخالفت اول مسافرت، خبر شنيدن با يامت
 پدر هایخاطره مادر، اعتراض با نهايت در و گفتمی مادر و خود زمان از برايش مدام و بود او با پدرم هایشوخى

 .شدمی تمام
 توانستممی و کردممی پيدا دست سابقهبی آرامشى به بودن، آروان کنار در فكر با اما دارم؛ انتظار در چه دانستمنمى

 .است من آن از چيز همه دارم، را او تا بگويم و بزنم لبخند راحتى به
 .باشيم ويال در را ناهار تا کرديممی حرکت صبح ٦ ساعت ها،پدر هایهماهنگى با
 آينه مقابل و پوشيدم بودم، کرده آماده قبل شب از که را هايیلباس. رفتم حمام به و شدم بيدار گوشى آالرم زنگ با

 باالى تمام را موهايم. کشيدمی رخ به را پوستم سفيدى که مشكى یدوبنده تاپى با رنگمشكى شلوارى. ايستادم
 بود، ريدهخ برايم آروان که مرواريدى کش با را موهايم انتها، در و بافتم سرم باالى از و بستم کش با و کشيدم سرم
 نازکى چشم خط. کردم آرايش را خود عالقه با بار اين و برداشتم را آرايشم لوازم. کردم رها خود پشت در و بستم
. دادم حالت و کردم مشكى را هايممژه ريمل با و شد هايمچشم بيشتر کشيدگى موجب که کشيدم هايمچشم پشت
 شال همراه به مشكى اسپرت کوتاه مانتوى سمت به خود، از ضىرا آخر، در و زدم ماليمى ایرژگونه با صورتى رژى
 .رفتم خود رنگ سفيد هایکتانى و مشكى سفيد
 باز را شالم که بود امسينه باالى بودن باز ايرادم تنها. بودم شده آراسته و زيبا. کردم نگاه آينه در خود به ديگر بارى

 و بود چيده را صبحانه ميز مادر. رفتم بيرون اتاق از و برداشتم را نمچمدا. پوشاندم را آن و انداختم امسينه روى به و
 .رفتم داخل به و گذاشتم آشپزخانه در کنار را چمدانم. بود خوردن صبحانه حال در ميز پشت پدر
 .بخير صبح سالم، -

 .رفت اشصندلى سمت به و برداشت را چاى سينى مادر
 .بخير صبحت عزيزم، سالم -

 :داد را الممس جواب هم پدر
 .بخور رو تصبحانه بشين عزيزم، سالم -

 : پرسيدم و نشستم صندلى روى ميز پشت
 نشده؟ بيدار تيام -

 :زد لبخند مادر
 .گذاشتن ما براى ماشينم... باشن هم با صبح تا نازار یخونه رفت ديشب -

 .خنديدم
 !اومد؟نمی کهاين -
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 :گفت شوخى به و خنديد من همانند هم پدر
 ! االن مال نه بوده مجردى زمان مال اداها اين گفتم؛ ديشب از که من اباب -

 :گفت مصنوعی اخمی با مادر
 . نبردى هابچه پيش رو ما یساله٤٠ آبروى اين تا عزيزم بخور -

 :داد جواب خنده با هم پدر
 .چشم روى به خانوم، چشم -
 وصل را تماس و رفتم باال هاپله از آروان، یشماره يدند با. رفتم کيفم سراغ به و شدم بلند جا از گوشى زنگ با

 .کردم
  جانم؟ -
 .گرفتم اشتباه انگار ببخشيد واى، -

 . بستم را در و شدن اتاق وارد
 !عزيزم گرفتى درست نه -
 .کنم کنترل رو خودم تونمنمی و هستم ایجنبهبی آدم من. بياد خودش بگو برو خدا رو تو خانوم، نه -

 .زدم صدايش اعتراض با و خنديدم
 !آروان؟ -
 :گفت کالمش درون شيطنت با و خنديد هم او
 . ميرم راه دارم ابرا رو کنممی احساس شنوم،می رو قشنگت صداى وقتى که برم قربونت! آروان دل جان -
 . رفتم بالكن به
  افتيم؟می راه کى ابر، آقاى -
 . تدنبال ميام باش آماده شما فقط افتيم؛می راه -
 .بذاريم قرار جا يه تونيممی. نيست احتياجى -
 !خانوم زنهنمی حرف شوهرش حرف رو زن -

 . زدم لبخند
 ! سرورم چشم -
 . دارى رو ما کردن در به راه از قصد انگار که برو -
 ! آروان -
 . ميشه حسبی تنم تمام خدا به. نگو جورىاين داليا، وای -
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 ! جنبهبی -
 . جاماون هديگ ساعت نيم تا -
 .خداحافظ. منتظرم -
 وسيله، آخرين دادن قرار با. دادم جايى ماشين صندوق در هاآن آمدن تا را لوازام و برگشتم پايين تلفن، قطع با

 . بستم را صندوق در من و شد پيچيده کوچه داخل آروان ماشين
 :گفت سالم از قبل و شد دهپيا ماشين از آروان. ايستادم ماشين کنار و رفتم جلو ماشين، توقف با
  چيدى؟ رو ماشين صندوق چرا ميايم، داريم نگفتم مگه -
 :گفتم او از ترآرام صداى با
 . زدم حرف کى با صبح من فهميدن کوچه کل! يواش هيس، -
 .رفتم او نزد و گذشتم آروان کنار از خانوم، بانو شدن پياده با
 .خانوم بانو سالم -
 :گفت و کرد نگاه صورتم به لبخند با
 . عزيزم شدى ناز قدرچه عزيزدلم، سالم -

 .زدم لبخند و بوسيدم را صورتش
 . داريد لطف شما ممنون -
 . کردم نگاه او به و چرخاندم سر آروان، پدرِ سالم صداى با
 .بخير صبحتون سالم، -
 .دخترم بخير هم شما صبح -
 و سالم از بعد و شد تكميل جمعمان مادر، و پدر آمدن با. نيامدند داخل اما کردم؛ تعارفشان و رفتم خانه سمت به

 :گفتم پرسى احوال
 هستن؟ کجا نازار و تيام -
 .برن شوهرش و آريانا با شد قرار اونا -
 ميشن؟ جا -

 :گفت و شد متوجه را منظورم
 . هستن ماشينه دو -
 . رفتم ماشين سمت به
 .بريم پس باشه -
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 :کرد متوقف مرا خانوم بانو صدای
 . بيا آفشيد و آروان با شما -

 : پرسيدم متعجب
 آفشيد؟ -

 :داد را جوابم آروان
 .  خوابيده ماشينه، تو -
 ...ولى -

 :گذاشت ناتمام را حرفم آريا آقاى صدای
 . بگيم هاقديم از جااون تا خواهيممی پيرپاتاال ما بابا ولى،بی ولى -

 :گفت لبخند با هم خانوم بانو
 . دخترم برو -
 :داد نشان را رضايتش پدر حرف. کردم نگاه پدر و مادر به
 .خوشيم بيشتر هم با ما دخترم برو -

 . رفتم آروان دنبال به و برداشتم را کيفم ماشين، داخل از. نشست فرمان پشت و رفت ماشين سمت به آروان
 راه به فرمان، پشت آروان پدر گرفتن قرار با! آمدنمی نظرم به شده هماهنگ جورى يك انگار ولى دانم؛نمى

 دستش به را دستم. بود رفته عميق خوابى به خود، کودك صندلی درون. کردم نگاه آفشيد به و برگشتم. افتاديم
 .کردم نوازشش و رساندم

 .مسافرتمونه اولين اين -
 . نشستم جايم سر و کشيدم را دستم

  زدى؟ حرف بابات و مامان با -
 . شنيدم را گردنش هایهمهر شدن شكسته صداى که داندگر سر محكم و سريع قدرى به
 .نزدم مونـطه رابـ از حرفى من کن باور نه، -
 . شدم خيره هايشچشم به
 ...ببين داليا -

 . رفتم حرفش ميان
  هستى؟ يكدنده قدران چرا تو -

 .بوسيد و رساند خود لبان به را آن و گذاشت دستم روى را دستش
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 تحمل دارن آريانا خاطربه و ندارن زن اون از خوشى دل هم اونا ديدم وقتى اما بزنم؛ حرف تمخواسنمی کن باور -
 .نمياد بدم ازش منم وگفتم؛ کنم کنترل رو خودم نتونستم منم دادن، پيشنهاد رو تو اون از ترمهم و کننمی
 . بودم شده گيج

 !دادن؟ پيشنهاد متاهلى هنوز که تويى به رو من اونا. نشدم متوجه -
 .شد من روبه و داشت نگه همت اتوبان کنار را ماشين

 بايد همين، براى. کنم برخورد خودشون با اون مثل تونمنمی شده، که هم آريانا خاطر به من ببين. کن گوش داليا -
 .باشه ناراحت آريانا ندارم دوست. بره خودش تا کنم کارى

 .کنمنمی درك رو منظورت -
 تو از حرف هااون فقط بشى؛ ناراحت تو کنمنمی کارىهيچ من کن باور. کنيم کارى قراره هن هست، منظورى نه -

 ! همين. نشدم منكر من و زدن
 :گفتم حرص با و کردم ريز را چشمانم

  نه؟. نمياد بدتم من از تو که -
 . بوسيد را امگونه و کشيد ـوش*آغـ به مرا
 .گىمی تو هرچى اصالً. کنممی غلط من -
 . ديدمخن
 !عاشقمى؟ -
 .کرد نگاه صورتم به و رفت عقب سوالم با
 چى؟ -

 .کردم نوازش را اششده اصالح صورتم
 !عاشقى بگو -
 .کرد بيدار را آفشيد و خنديد بلند صداى با
 ! عاشقتم -

 .بوسيد را دستم کف و کشيد لبانش روى به را دستم
 .افتاد راه به آروان و رفت خواب به دوباره شير، خوردن اب. سپردم دستانش به و کردم آماده را آفشيد شير شيشه

 گرم دستان ميان دستم که طورهمان و دادم تكيه صندلى به را سرم چالوس، یجاده هایوخمپيچ شروع هنگام به
 . رفتم آرامش از مملو خوابى به و بستم را چشمانم بود، آروان

 .چرخيدم آروان سمت به رويم، پيش درياى ديدن با و کردم باز چشم ماشين، توقف با
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  رسيديم؟ کى -
 :گفت و کشيد را امبينى نوك

 !کوچولو خانوم خواب ساعت -
 . مياد چشمام به خواب هستم کنارت وقتى چرا دونمنمی من ببخشيد، -

 :گفت مهربانى از پر نگاه با و زد لبخند
 . شده شروع تازه تو آرامش -
 :گفتم بازش هایچشم ديدن با و چرخيدم يدآفش سمت به آروان، شدن پياده با
 . نشستى سرجات خانوم قدران که برم قربونت. عشقم سالم -
 در و دريا روروبه. کردم نگاه اطراف به و گرفتم ـوش*آغـ در را او. رفتم آفشيد سراغ به و شدم پياده ماشين از

 .بود ورودى در تا سرسبز و ميوه درختان از پر باغى هم، سر پشت در. داشت قرار بزرگ وياليى راستمان سمت
 :گفتم و رفتم سمتش به. بود صندوق کردن خالى مشغول آروان

 نيومده؟ کسى چرا پس -
 :گفت و کرد اشاره رفتمی ويال پشت به که باريكى راه سمت به و کرد نگاهم

 .نرسيدن هنوز رهاماد و پدر اما داخلن؛ خودشون و پارکينگ تو ماشينا. پارکينگ تو ميره راه اون -
  خوای؟نمی کمك -
. آمدند بيرون آريانا شوهر بهرام با نازار همراه تيام. کردم نگاه ويال ورودى در به و رفتم عقب ويال درِ شدن باز با

 :گفت فاصله همان از و زد لبخند ديدنمان با تيام
 اومده؟ کى ببين! به به -

 :گفت و آمد بيرون صندوق پشت از آروان
 داماد؟ کو تسالم -

 .ايستاد مقابلمان و خنديد تيام
 .خونه صاحب سالم -

 :پرسيد گرفت ـوش*آغـ به را آفشيد و آمد کنارم نازار
 هستن؟ کجا بقيه پس -
 .بودم خواب من دونمنمی -

 .انداخت آروان بعد و من به نگاهى بهرام
 اومديد؟ هم با شما -
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 .آمد کنارم به و کرد اخم آروان
 . اومديم هم با ليادا منو! بله -
 .  شهمی تنگ بابا مامان جاى گفتى که بياد شما با خواست دنيا ولى -

 .داد جواب ترعصبى آروان
 .بدم توضيح بينمنمی دليلى منم. ميومد برادرش با بود بهتر دنيا -

 . کردممی نگاهشان استرس، از پر اما سكوت؛ در من و بود شده شروع جنگ نيامده
 :گفت بحث کردن ضعو براى تيام

 .کنيم پياده ماشين از رو لوازم بيا جان آروان -
 نازار. رفت داخل به و گرفت صورتم از را خشمش از پر نگاه بهرام. کشيد خود دنبال به و گرفت را آروان بازوى تيام،

 :گفت آرام و گرفت را دستم
 . ميايم کوتاه آريانا خاطر به اما ايناست؛ از بدتر لياقتشون -
 ورودى، در جلوى. رفتيم دنبالشان به هم نازار و من و افتادن راه ويال سمت به وسايل، برداشتن با آروان، و امتي

 .کرديم پرسىاحوال و سالم و آمد استقبالمان به آريانا
 را وجودم تمام استرس که نبود خودم دستِ. رفتند داخل به و گذاشتند زمين روى در کنار را هاوسيله آروان و تيام

 و داشت قرار ورودى در کنار که ایآشپزخانه و اتاق چند با بزرگ سالنى اول، طبقه. بود ایساده ويالى. بود گرفته
 :گفت و آمد کنارم به نازار. دادمی را باال یطبقه از نشان که ورودى، در راست سمت در هايیپله
  جايى؟اين چرا -

 سمت به و کرد نازك چشمى پشت ديدنم، با دنيا. ايستادم جايم سر فشيدآ و دنيا ديدن با و رفتم داخل به همراهش
 .رفت سالن انتهاى هایمبل
 :گفت دلخور نازار

 . بهش نكن توجه -
 :گفتم لبخندزنان و نشستم آروان کنار مبل. رفتم آروان و تيام سمت به و زدم پوزخند

 !خوشگله قدرچه جااين -
 :پرسيد بود مشخص وبىخ به نگرانى اشچهره در که آروان

  دارى؟ دوست رو جااين -
 :گفتم و خنديدم چشمانش به. شدم متوجه را منظورش

 . ميام کنار ولى سخته -
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 : گفت تيام به رو انرژى با و خنديد
 . کنم قربونى رو تو ميشم مجبور ديگه ساعت يه من که باشيم ناهار فكر. پاشو -

 :گفت تيام از دفاع به نازار
 . بيار رو بازيتونکباب بساط انبارى از برو بهرام با دارى؟ کارچی تيام هب داداش -

 :نازارگفت روبه کنايه با و کرد من به نگاهى آروان
 !خانوم نازار شده شروع تيام آقا با کارمون تازه ما -
 :داد ادامه و کرد اشاره من به
 .کنه عوض رو لباساش تا بده داليا به اتاق يه کنيم،می آماده ناهارو داريم ما تا -

 :گفت حرص با سرم پشت از بودم، نشده حضورش متوجه که دنيا
 .برس کارت به برو! نباش نگران شما -
 .چرخيد سمتش به اخم با
 .ماست عزيز و مهمونه چون نگرانشم، -

 :گفتم نازار به رو و شدم بلند جايم از بحث، شدن تمام براى
 بدى؟ نشون رو اتاقم ميشه -
 .باال بريم ،حتماً -

 : گفتم تيام روبه
 . باال بيار رو من چمدون ماشين، تو از اومدن، بابا و مامان وقتی لطفاً -

 .شديم اتاق داخل داد، نشانم نازار که اتاقى با و رفتم باال یطبقه به نازار همراه
 . دوختم چشم دريا به آن از و رفتم اتاق سرتاسری یپنجره سمت به نازار، رفتن با

 .بود نامعلوم انتهايش من، همانند که دريايى
 رفتم سمتش به. بست سرش پشت را در و شد اتاق وارد دست به چمدان آروان. برگشتم اتاق در شدن باز صداى با
 :گفتم نگرانى با و
  کنى؟می کارچی جااين آروان -

 .ايستاد مقابلم و گذاشت ديوار یگوشه را چمدان
 . کنممی رسانىخدمت خانومم به دارم -
  چى؟ ببينه؛ جااين رو تو يكى اگر -

 . کشيد خود سمت به مرا و انداخت دورم را دستش
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 .هستن حياط تو همه. نخور حرص قدران -
 :گفتم و نشاندم اشسينه روى به ایـوسـه*بـ و گذاشتم دورش را دستانم. شد راحت خيالم

 . نكن دو به يكه باهاشون قدران خدا رو تو آروان، -
 :گفت و کرد جدا خود از مرا
 .باشن نداشته کارى تو با که وقتى تا ولى باشه؛ -
 آروان؟ -
 آروان؟ جون -
 .کنى روشنش کامل و بزنى حرف باهاش بشه، متوجه چيزى بخواد کهاين از قبل بهتره -
 .شد خيره هايمچشم به
  پاداشم؟ شدى تو که کردم خيرى کار چه زندگيم تو من -
 . رسىمی نتيجه به باالخره کن، فكر يكم. دونمنمی -

 :گفت و کرد رها را اشخنده شليك
 دونى؟می متقابل هایجواب از چيزى تو يعنى -

 . رفتم چمدانم سراغ به و گرفتم فاصله
 .کنى خلق خودت رو هالحظه بهتره. برىمی بين از شومزه بدى، جواب متقابل که جورىاين -

 شوميزى داخلش، از و کشيدم را چمدان زيپ. انداختم آرايش ميز جلوى صندلی روى و وردمدرآ را وشالم مانتو
 :پرسيدم و گرفتم آروان سمت به را لباس. کشيدم بيرون خاکسترى

 بپوشم؟ خوبه طوره؟چه اين -
 را نگاهش رد. دبو مانده خيره من به و ايستاده طورهمان. کردم نگاه آروان به و کردم بلند سر نشنيدم، جوابى وقتى
 :گفتم و شدم بلند جايم از خود، به رسيدن با و کردم دنبال

 .نيستى فهمنمی االن که اينه منظورم برى؟ ميشه چيزه، -
 .رساند خاکستر به را وجودم تمام و کشيد باال را صورتم. گذاشت امچانه به را دستش و آمد جلو

 با من خدايا،. بود شده آرامش از لبريز وجودم تمام. بستم را نمچشما و کردم رها تخت روى را خود آروان، رفتن با
 کنم، شروع را امزندگى ديگر بارى توانممی او بدون کردم،می فكر زمانى کهاين از و داشتم دوست را او وجود تمام

 اگر و کندمی زندگى تپيدن، با که قلبى همانند. بود شده من وجود از جزئى ديگر او. خنديدم امسادگی و خود به
 تپش به را قلبم او روزى اگر و بود شده من قلب هایتپش آروان.ماند نخواهد زنده ديگر بماند، تپشبی قلبى

 .بود خواهد من مرگ روز روز، آن قطعاً نيندازد،
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 در هامادر. رفتم پايين بود، شده پاك که رژى تمديد از بعد و کردم عوض خاکسترى شوميز همان با را تاپم
 :گفتم پرانرژى و رفتم آشپزخانه به. بودند حياط در بقيه و شپزخانهآ
 .عزيز دو شما به مجدد سالم -

 :گفت جوابم در خانوم بانو و کرد تبسم مادر
 . مادر بخندى طورهمين هميشه که شااهللان. عزيزم ماهت روى به سالم -
 خواين؟نمی کمك. ممنونم -
 . نيست کارى جااين بقيه؛ پيش برو! مادرجون نه -
 هایصندلى روى هاخانوم و کباب پخت حال در مردها ايوان، روى خانه مقابل. رفتم حياط به و گفتم ایاجازه با

 جلوى به لبخندش کردن پنهان براى را دستش و انداخت صورتم به نگاهى آروان. بودند صحبت درحال هاپله کنار
 بلند صداى. رفتم هاخانوم پيش و کردم نازك چشمى پشت برايش بعد و بردم باال را ابروهايم. گرفت صورتش

. نشستم دنيا و نازار دست کنار صندلی روى و نكردم توجهی خود، دادن نشان عادى براى اما شنيدم؛ را اشخنده
 :گفت ديدنم با نازار

 کردى؟می استراحت داشتى -
 .داد جواب دنيا من جاى

  ايشون؟ کندن کوه مگه -
 :گفتم و زدم لبخند باشد، خودم دست کهآنبی و کردم نگاهش

 معلوم؟ کجا از باشم، کنده شايد -
 :گفت و خنديد نازار

 . کنى تازه گلويى بهتره -
 :گفتم سريع. زد صدا را آروان و چرخاند را سرش

  دارى؟ کارچی آروان با -
 :گفت و خنديد

 . هکن پذيرايى بايد و ويالست صاحب نرم، شدنده کور، چشمش -
 :گفت و فشرد هم روى را هايشدندان دنيا

 .آوردممی رفتممی من خب -
 .کرد نگاهش متعجب نازار

 .دنياجون ويال، صاحب گفتم -
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 :گفت نازار به رو شده درشت هايیچشم با آريانا
 . ميشه حساب ويال صاحب اونم آروانه؛ زن هم دنيا خب -

 :گفت خنده با نازار
 کنه،می نگاه زندگيش به باز چشم با اول آدم دنياجون، ولى جاست؛اين سرايدار آروان. کردم شوخى که رو اون -

 .کنهمی صحبت حقوقش و حق از بعد
 .گرداندم عقب به را سرم آروان، صداى با
 شد، مشخص که تكليفشون شااهللان. اومدن تعطيالت براى االنم ايرانه، از خارج زندگيشون خانوم دنيا نازارجان، -
 . زندگيشون سر گردنبرمى حقوقشون و حق با

 :کرد اضافه هم نازار
 ! پيش خير -

 : آمد حرف به هم آريانا
 .گيرننمی تصميم راحت قدران زندگى يه براى جان، آروان -

 :گفت و دوخت چشم دنيا به نفرت با و شد تند هايشنفس آروان
 ! االن نه. وندىخمی داشت ماه سه آفشيد که زمانى بايد رو هاروضه اين -

 :گفت آروان به رفتن از قبل و شد بلند جايش از دنيا
 .باشه شده بيدار شايد. آفشيد پيش ميرم -
 :گفت آروان روبه عصبانيت با و شد بلند جايش از آريانا دنيا، رفتن با
 . زنىمی طعنه بهش دارى مدام که زشته خيلى کارت -

 . زد پوزخند آروان
 . شد ناراحت! آخی -
 . برگشته تو خاطر به اون آروان، -
  مطمئنى؟ -
 . برگرده ما همراه خواست خودش آره -

 .شد خنده به تبديل پوزخندش آروان
 . نكنه گريه نيست، توش مرده که قبرى واسه قدران. ستشده تموم من براى بفهمون بهش آريانا، -

 .رفت داخل به و کرد آروان نثار «لياقتىبی» آريانا
 :نازار



 

 

260 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 . بگذره روز يه حداقل بذار آروان، -
 . دوخت من به را نگاهش آروان

 . کنه گم رو گورش بشه، تموم صبرم کهاين از قبل بهتره -
 و رفت مردها سمت به آروان. کردم آروان عصبانيت متوجه را او فشردنش، با و گذاشتم نازار دست روى را دستم
 :گفت دلخورى با نازار

 به بخواد احترامى،بی و گندکارى همه اين از بعد که باشه پرو تونهمی قدرچه زن يه خهآ دونمنمی من! اه -
 !برگرده؟ زندگيش

 و توانستمنمی کنم، فكر خوب دنيا مورد در کردممی سعى که هم قدرچه هر چون نزنم؛ حرفى دادممی ترجيح
 .بگيرم او از را مآروان هایعذاب تمام تقاص و کنم کنترل نتوانم را خشمم بود، ممكن

 و پدر به متعلق پايين اتاق دو. رفتم اتاقم به هم من و رفتن هايشاناتاق به استراحت براى همه ناهار، صرف از بعد
 تيام و نازار براى چپ، سمت اتاق و آروان براى راست، سمت اتاق. هاجوان به مربوط هم باال هایاتاق و بود هامادر
 اتاقش به من از قبل و سپرد خانوم بانو به را آفشيد آروان. بود شوهرش با آريانا و دنيا براى هم روروبه اتاق دو. بود

 . شدم اتاق وارد هم من و رفت
 باز را موهايم و کردم عوض ديگر تاپى با را لباسم و زدم ديوار به را هايمصندل آروان، نكردن خداحافظى از کالفه
 یپنجره سمت به. است پتو زير کسى شدم متوجه پتو، برآمدگى ديدن اب که بروم تخت سمت به خواستم. کردم
 یپنجره به و بود کناری اتاق به متعلق که بزرگ تراسى ديدن با. بردم بيرون را سرم آن، بودن باز با و رفتم اتاق
 سرش روى به که پتويى روى از و رفتم سرش باالی. باشد تواندمی کسى چه پتو زير فهميدم نزديك، بسيار اتاقم

 : گفتم بود کشيده
 سه تا و بندممی رو چشمام حاال. اتاق تو ريزممی رو همه وگرنه اتاقت تو گردىبرمى آدم یبچه مثل شىمی پا -

 . نبينمت جااين کردم باز شمارم،می
 به مرا و شد ـقه*حلـ دورم دستى که بودم نرسيده سه یشماره به. کردم شمردن به شروع و بستم را هايمچشم
 . ديدم را آروان خندان صورت و کردم باز چشم. کشاند خود سمت

 .اتاقت تو برو پاشو -
 :گفت و فشرد خود به مرا آروان

 .بينىمی بد نخوابى، که بخواب داليا -
 .زدم اشسينه به
 .رفتی خداحافظى بدون که کردممی دق داشتم! نگفتى؟ چرا! بدى خيلى -
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 :گفت خنده اب و بوسيد را امپيشانى
 . نذاشتى خودت بخوابم، خواستم که من -

 به. کرد هايمپهلو دادن قلقلك به شروع ديگر، دستى با و گرفت را دهانم مقابل دست يك با و نشست پاهايم روى
 آورد، در خنده از مرا اشك کهاين از بعد آروان،. خنديدم بود، هايمچشم مهمان اشك تنها که عمرى تمام یاندازه

 :گفت و بوسيد را چشمانم و شد مخ
 . برم هاتخنده قربون -

 :گفت بدجنسى با و فشرد خود به محكم مرا و کشيد دراز کنارم
 !بخور تكون دارى؛ جرئت حاال -

 خواب به آغوشش، گرماى با کم کم و ماندم ساکت کند، دادنم قلقلك به شروع بخواهد دوباره کهاين ترس از واقعاً
 .رفتم

 هايم،چشم شدن باز با. بود آروان مهربان صورت ديدم، که چيزى اولين و شدم بيدار خواب از موهايم، هاینوازش با
 :بوسيد،گفت را امگونه و آمد جلو

 .شىمی معصوم و پاك آفشيد مثل خوابى، وقتى -
 .نشستم جايم در و زدم لبخند

 چنده؟ ساعت -
- ٨. 

 بروم در سمت به تا آمدم پايين تخت روى از سريع! بود؟ نيامده راغمانس به کسى يعنى. بوديم خوابيده االن تا واى
 :گفت گوشم کنار و کشاند خود سمت به مرا آروان که
 ! بقيه بعد من، اول باشه، يادت هميشه -

 . کردم نگاه را رخشنيم
 .مياد يكى االن بريم آروان، -
 :گفتم و نزد صورتم به ام،نكرده قفل را در کهاين آوردن ياد به با
 !باشه؟ اومده کسى نكنه بوده، باز در! سرم تو خاك -

 :گفت و کشيد عميق نفسى و کرد موهايم نزديك را سرش آروان
  داليا؟ چيه شامپوت بوى -
 :گفتم و زدم صدايش حرص با
 !بازه در. خدا رو تو برو پاشو آروان، -
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 :گفت و کرد تنش را پيراهنش و آمد پايين تخت روى از من، شدن بلند با و کرد رهايم آروان
 ! قدران نباش نگران. ميرم دارم -

 به دهد؛ عبور آن از را خود کردمی تالش و بود پنجره چهارچوب بر سوار هيكل، و قد آن با آروان که ایلحظه واقعاً
 صداى با آروان،. کردم خنديدن به شروع بلند صداى با و کنم کنترل را خود نتوانستم که بود دارخنده برايم حدى
 :گفت و برگشت امخنده

 خواینمی که بيارى، ببرى پنجره از رو کيلو ٩٠ وزن ،١٩٠ قد با دادگسترى، يك پايه وکيل. بخندى بايدم! بله -
 !انصافيهبی خيلى بابا. داره خنده زنمى؛ تو بفهمه کسى

 :گفتم خنديدم،می که طورهمان و رفتم طرفش به
 .نيا خب چه؟ من به -
 . فرستاد بيرون به را بدنش نصف و نشست پنجره یلبه وانآر
 .بود تو تقصير شهمه بدون مردم، افتادم جااين از اگر ولى ميام؛ بازم -
 و کشيدم راحتى نفس بودنش، سالمت ديدن با و بردم پنجره بيرون به را سرم اتاقش، ايوان روى بر پريدنش با

 :گفتم
 !شكر رو خدا -

 :گفت و نشاند ابروهايش به اخمى
 .بيام اتاقت به پنجره از نباشم مجبور تا ميرى اتاقت به من از زودتر شب -
 ميای؟ شبم مگه -

 : گفتم و کردم رها را امخنده. برد باال را ابروهايش و کرد درشت را چشمانش
 ! عاشقتم -

 : گفت زنانه ایـوه*عشـ با و زد نمادندان لبخندى
 . لحظه اين خلق براى ممنون -

 .شد جارى چشمانم یگوشه از اشك
 .ديوونه برو -

 :گفت لبخند با و زد قلبش روى
 !کوچولو خانوم عاشقتم منم -
 سمت يك از را موهايم رنگش، هم تونيكى و ایسورمه شلوارى با هايملباسم کردن عوض از بعد و برگشتم اتاق به

 . رفتم پايين و ريختم امشانه روى و بافتم
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 روى به را دستش ديدنم، با تيام. نشستم تيام کنار در و کردم سالم. بودند زدن حرف مشغول و شستهن هم دور همه
 :گفت گذاشت پايم

 !خوابخوش خانوم خواب ساعت -
 :گفت شكلك آوردن در با نازار

  خواب؟ ساعت -
 . زدم لبخند

 ! ممنون -
 پدر و دنيا. بودند نشسته شوهرش بهرام و آريانا نفرهدو یکاناپه روى نازار، کنار و نازار نفره،تك مبل روى تيام کنار

 .بودند نشسته نازار مادر و پدر چپم، سمت در و رويمانروبه مادرم، و
 :پرسيد نازار از آريانا

 کجاست؟ آروان -
 :گفت و کرد هاپله به نگاهى نازار

 ! پايين سمت به پله آخرين رو درست االن -
 . کرد نگاه آروان به و کرد بلند سر ندزنانلبخ دنيا نازار، یگفته با

 :گفت آروان روبه آريانا
 !آروان؟ خوابيدى قدرچه -

 .زد لبخند و گذاشت من کنار در و آورد ناهارخورى ميز از را صندلى
 . داشتم استراحت به احتياج بودم؛ خسته خيلى -

 .رفت آروان سمت به و گرفت ـوش*آغـ به پايش روى از را آفشيد و شد بلند جايش از دنيا
 . خورديم تازه ما. بيارم چاى برات تا بگير رو آفشيد جان،آروان -

 : گفت و شد بلند صندلی روى از گرفت، ـوش*آغـ در را آفشيد آروان
 .خوادنمی ريزم؛می خودم -

 را او جمع در نبايد آروان بود، که چه هر او. سوخت برايش دلم. کرد نگاه آروان رفتن به و ماند ثابت جايش در دنيا
 . راندمی خود از گونهاين
 دريا لب. شد همراه ما با و سپرد مادرش به را آفشيد آروان،. کردند را دريا لب به رفتن عزم هاجوان نازار، پيشنهاد به
 لساح لب به بقيه همراه. بود شده روشن بود، شده تنظيم ساحل روى به نورش که بزرگ پروژکتورهايى یوسيله به

 . نشستيم هاماسه روى هم دور و رفتيم
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 :گفت و گرفت را دستم تيام
  بزنيم؟ قدم هم با يكم خواىمی -
 . شدم بلند ازجايم و زدم لبخند رويش به
 .بريم -

 :پرسيد ناز با نازار
  سالمتى؟ به کجا -

 :گفت و شد بلند جايش از تيام
 !برادرش با خواهر خلوت يه -

 :گفت و چرخاند را رويش دلخور
  باشيم؟ داشته برادرانه خواهر خلوت يه نيست بهتر هم ما نظرت به جان،آروان -

 کرده سكوت دو هر و زديممی قدم دريا امتداد در يكديگر کنار در. افتاد راه دريا سمت به و گرفت را دستم تيام
 .بوديم

  خوشبختى؟ نازار با تيام -
 !خيلى آره باشه؛ طرفه دو یعالقه و آرامش خوشبختى، از منظور اگر -
 .هست کلمه دو همين تو خوشبختى راز تمام -
  کنى؟ فراموش بود، شكسته رو دلت که آدمى اون تونستى داليا، چى؟ تو -
 !نه -
  بخشيديش؟ -
 . نبود بخشيدن به نيازى -
  بوده؟ تو از اشتباه که اينه منظورت -
 .دمکر قضاوتش شنيدن، از قبل که بود اين من اشتباه -
 خب؟ -
 !خب؟ -
 دارى؟ بهش حسى چه االن -
 .دارى خوشبختى از تو که احساسى همون -

 .کردم نگاهش و چرخيدم طرفش به. ايستاد
  کيه؟ بگى دارى دوست -



 

 

265 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 .زدم لبخند
 نيارى؟ در رو احمق آدماى اداى دارى دوست -
 ...آدم اون داليا -

 . رفتم حرفش ميان
 .آروان -

 دريا روبه هاماسه روى جاهمان. کرد نگاهم سكوت در تنها اما کند؛ اخم حداقل يا و شود عصبانى داشتم توقع
 :گفتم و نشستم

 و داره دوستم کردم احساس چون فقط نبود، عالقه روى از دادم مثبت جواب سينا به که روزى تيام، دونىمی -
 عشق با زندگى يه فرصت سينا، به دادن وابج با من. کردم اشتباه خيلى اما کافيه؛ کنه،می درکم و مهربونه کهاين
 سرپا بهارم مرگ وجود با حتى من و نخواست خدا اما کنه؛ نابود رو من زندگى تمام خواست اون. گرفتم خودم از رو

 که اینقطه هر تونيممی هاآدم ما یهمه که بود اين هادرس اون از يكى. داد درسا خيلى من به زندگى. موندم
 رو بهارم خدا کهاين. ميده درمانشم حتماً ميده، درد اگر خدا کهاين. باشيم داشته دوباره شروع کنيممی زندگى درش

 اشتباه اما بگذرم؛ ازش تونممی کردممی فكر شدم، روروبه زنش با که روزى. داد بهم رو آروان جاش به و گرفت ازم
 االن کهاين از و درگيرم وجدانم با هنوزم دونم،نمی. بردممی بين از رو خودم واقع در اون، از گذشتن با من. کردممی
 رو دنيا با زندگى ديگه اون و داره انتخاب حق آروانم تيام، اما ريزم؛می همبه سخت هستم آدم تا دو زندگی بين

 .نداره دوست
 :گفتم و کردم نگاه رخشنيم به. نشست کنارم

 دنيا. کنم زندگى دارم دوسش که کسى با دارم حق منم تيام، ىول نباشه؛ درست کارم نظرت به شايد دونممی -
. نكرد وفا دخترشم دونه يه به حتى اون داد، ترجيح رو خودش آروان، از گذشتن با و کرد رو انتخابش خودش، زمان
 وچيكک باالخره هاآدم ما تمام. بده بهش دوباره فرصت يه حتماً بايد آروان شده پشيمون چون که نيست قرار حاال

 از بايد آروان نظرت به. دادم رو اشتباهاتم تاوان بهارم با هم من خود حتى. داديم تاوان خطاهامون قبال در بزرگ، يا
  بگذره؟ شد، گذاشته پا زير راحتى به که غرورى و زندگى حق

 :پرسيد و گرفت دريا از را نگاهش
  بشنوى؟ چى دارى دوست -

 .آوردم زبان به را دلم حرف و کردم نگاه را دريا
 دنيا اين از رو خوشبختيم حق تا بيايى در پشتم کهاين. بگيره آروم وجدان عذاب اين تا درسته کارم بگى کهاين -

 .بگيرم
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 . شدم خيره چشمانش به
 و بشينم باهاش خواممی. بگيرم پس دنيا اين از رو خوشبختيم حق خواممی تيام! دادنى نه گرفتنيه حق کهاين -

 به. باشم داشته آرامش خواممی تيام. بگيرم لبخند ازش تا ريختم اشك عمرمو از روز چند ببينم و کنم بکتا حساب
 !نيست؟ حقم نظرت

 :گفت و کرد باز لب باالخره و ماند خيره چشمانم در
 !حقته -
 :گفتم و زدم لبخند بود، شده قلبم قوت باعث کلمه، يك همين با و بود کرده درك مرا که اين از
 !ممنون کردى، درکم و کنارمى کهاين از -
 :گفت و گرفت سمتم به را دستش و شد بلند جايش از نازار، صداى با
 .بزنم حرف آروان با بايد منم که بريم پاشو -

 . شدم بلند جا از و گرفتم را دستش
 دريا روبه برادرش کنار هم دنيا. نشستم آريانا کنار فاصله با هم من و رفت نازار سمت به تيام ها،آن به رسيدن با

 نگرانى دچار ناراحتش، و اخمو صورت ديدن با و کردم نگاه آريانا به. نبود کردم نگاه هرچه آروان، اما و. بود نشسته
 :گفت و چرخيد سمتم به که افتاده اتفاقى بپرسم آريانا از خواستم. شدم

 . فرداستپس برگشت، براى ما بليط -
 . کردم تعجب گفت،می من ىبرا را تاريخش کهاين از

 : پرسيدم
  افتاده؟ اتفاقى -

 :گفت فرياد با و شد بلند جايش از خشمگين دنيا
 .زندگيم جون به افتادى که تويی! تويى خود اتفاق -

 :گفت و ايستاد مقابلش عصبانيت با نازار که بپرسم، را منظورش خواستم و نشدم متوجه
 ! دنيا بدون حدتو -

 :گفت و خنديد هيستريك
 بدونم؟ حدمو بايد کنم؛ کم شوهرم زندگى از رو زن اين شر خواممی کهاين قدره؟چه حدم بگى شما شهمى! حدم؟ -

 :گفت دنيا به و شد بلند جايش از بهرام
 .نكن کوچيك رو خودت قدران دنيا؛ بسه -
 . نبود بيا کوتاه دنيا اما
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 :گفت کنايه با و دوخت من به را نگاهش
 !بشه؟ رو برام زودى همين به دستت نداشتى عتوق چيه؟ -

 :گفتم آرامش با و زدم لبخند
 . بشه رو بخواد که نبوده دستى -
 . بكشى بيرون من زندگى از رو پات بهتره -

 :گفت تشر و عصبانيت با تيام
 . داريد نگه رو خودتون احترام لطفاً خانوم، دنيا -
 نگاهش، با خواهرتون که بود زمانى ماله. گمشو برو نگه زنشم، هنوزم هک منى به آروان که بود زمانى ماله احترام -

 از دارى. ساختنمی آشيونه ديگه، يك زندگى هایخرابه رو که بود زمانى ماله. کردنمی دلبرى من شوهر براى
 !زنى؟می حرف احترام کدوم
 . نداشتم را شنيدن زبان زخم طاقت ديگر. شدم ديوانه

 :گفتم بلند صداى با و شدم خيره هايشچشم در و رفتم جلو
 نامردى با که روزيه تاوان شى،می زده پس دارى االن اگر. ندارم نقشى هيچ زندگيت تو من کنى؛می اشتباه -

 یهمه رو گذاشتى پا خودخواهى با که روزىه تاوان آرزوت؛ شده زمان اون خوشبختى اگراالن. زدی پسش
 شوهرت، غرور رو گذاشتن پا با آفشيد، کردن رها با رفتنت، با خودت. دمنكر خراب رو زندگيت من. خوشبختيت

 با اما گرفتم؛ فاصله آروان از تو، حقوق و حق حفظ براى وقت، چند اين مدتِ تمام من. کردى خراب رو زندگيت
 از شتربي رو هات آرزو و هارويا که کردى بد خودت به زمانى تو. شد عوض نظرم آروان، واقعى احساس فهميدن
 خاکستريت روياهاى به جديدت زندگى با داشتى تو که شدم آشنا آروان با وقتى من. داشتى دوست زندگيت

 .بدم دست از اونو نيستم حاضر و منه حق آروان. ببخشم کسى به رو حقم نيستم حاضر ديگه من دنيا،. رسيدىمی
 :کشيد فرياد و زد امسينه تخت به
 زنن؟می حرف ازت افتخار با بازم هستى؛ آدمى جورچه تو بفهمن هم بقيه وقتى بدونم خواممی -
 با و بود کرده فرو اشورزشى شلوار جيب در را هايشدست آروان. کرد نگاه او به و چرخيد آروان، پوزخند صداى با

 .ايستاد دنيا مقابل و آمد جلو. کردمی نگاه دنيا به لب، بر پوزخندى
 با و نيست موندن براى جايى بفهمی چشمات با تا چيدم رو مسافرت اين. نخواستى دتخو ولى برو؛ آبرو با گفتم -

 بازم اما. گفتم بهت رو واقعيت و زدم حرف باهات نازار خواهش با امشب. نشدى متوجه بازم اما. برگردى برادرت
 روت تو کن، ولش رو اينا اصالً داده؟ رو باختاش تمام که کسى کنى؟می تهديد رو کى دارى دنيا. نكردى توجه
  زندگيم؟ بگى ميشه



 

 

268 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 :گفت و نداد اجازه آروان که بزند حرفی خواست دنيا
 نگاهتم حتى زنه،می شسينه به رو سنگت قدران که برادرى همين ديگه وقت اون. بشه باز دهنم نذار دنيا -

 دندون اون پس. بدم بهت رو جديد زندگى يه ساخت فرصت رو، فاميلى حرمت تا ميدم رو تمهريه گفتم. کنهنمی
 .نشدم پشيمون همينم براى تا بيرون بنداز بكش رو طمعت
 : پرسيد دنيا از و رفت جلو بهرام

  گـه؟می چى آروان دنيا، -
 :گفت و گرفت چشم آروان از نفرت با دنيا

 ! پرت و چرت مشت يه -
 :گفت بهرام روبه و خنديد آروان

 هزار١٢٠ بدهكارى براى االن کهاين! پرته و چرت شانسه، بد اما ایحرفهباز ر*ا*م*ق يه شما خواهر کهاين -
 جان، بهرام! پرته و چرت گرده؛برمی داره زندگيش براى گفته شما به دروغ به و شده فرار به مجبور دالريش،

 . بودم مجبور که کنم چه اما کنم؛ معرفى بهت رو خواهرت شكل اين به خواستمنمی
 .زد آروان یسينه در را خود ظريف هایمشت و برد هجوم نآروا سمت به دنيا

 ! شو خفه -
 :گفت و داد حرکت بار چند را او اشکينه و خشم با و گرفت دستانش مچ آروان

 . گمشو زندگيم از نگفتم درخشانت زندگى از اين، از بيشتر تا -
 .ماند جايش در و نرسيد زورش اما بكشد؛ عقب را خود خواستمی دنيا

 :گفت اششده کليد هایدندان بين از غضب، و نفرت با روانآ
 درگير رو زندگيم اين از بيشتر خوامنمی که خودمه براى تنها نيست، تو خاطر به ندارم، باهات کارى بينىمی اگر -

 .کنم تو مثل زنى
 :گفت گوشم کنار آرام و آمد کنارم تيام

 . ميره پا زير هم روزى يه ذاره،می کسهمه و چيزهمه رو پا خودش، خاطربه راحتى به که زنى نسوزه؛ دلت -
 .کردم تشكر داد، که قلبى قوت از نگاهم با و کردم نگاهش
 . بود ايستاده کنارش نگرانى با آريانا و بود شده سرخ شرمسارى و ناراحتى شدت از بهرام صورت
 :گفت و داد هل عقب به را دنيا آروان،

 .نكردم خردت جااين اين، از بيشتر تا برو -
 .زد فرياد سرش بر و کرد ساکت ایکشيده با را او و رفت سمتش به بهرام که بزند حرف خواست دنيا
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 تشدهخالی حسابِ! بوده؟ ر*ا*م*ق اومدى،نمی خونه مدام شبهونه به که مزخرفى کار اون پس! شو خفه تو -
 .رقصوندی کثيفت بازى اين تو منم که کنه لعنتت خدا! بود؟ باختات براى

 :گفت شرمندگى با و ايستاد آروان مقابل. برد خانه سمت به را او و گرفت رو دنيا بازوى
 .کن حالل برگشته؛ تو براى کردممی فكر من -
 : گفت آريانا به آروان رفتن، از قبل اما رفت؛ دنبالشان به هم آريانا دنيا، و بهرام رفتن با
 .بشه انجام طالق کاراى تا بندازه عقب رو شبرگشت روزى چند بگو بهرام به -

 :گفت برادرش به بغض با آريانا
 .....من ببخش، داداش -

 :گفت و گرفت ـوش*آغـ در را او و رفت سمتش به آروان
 .بمونه تنها بهرام نذار زندگيت؛ به برس. کنم شرمنده رو تو بخوام که نكردم تحمل رو مدت اين من -
 !داداش ممنون، -
 :پرسيد و آمد سمتم به آروان آريانا، رفتن با
  خوبى؟ -

 . زدم لبخند
 .خوبم -

 :گفت و داد تكان سرى آروان. رفت نازار سمت به و کرد رها را دستم آلوداخم تيام،
 .بزنم حرف تيام با بايد انگار -
 .دارم دوسِت دونهمی -

 .شد درشت چشمانش
  دارى؟ دوسم مگه -
 ! قبل از بيشتر -

 :دخندي آروان
 . ميدى متقابل هایجواب. شىمی بهتر دارى نه -

 .چرخيد تيام سمت به و رفت عقب
 بزنيم؟ مردونه حرف کالم چند بريم تيام، آقا -

 :گفت و کشيد صورتش به دستى تيام
 .بريم -



 

 

270 

 

 تنهایی دالیا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیان سمانه

 .نشست کنارم و آمد سمتم به نازار. نشستم زمين روى جاهمان من و رفتند هاآن
 بسته رو آروان پاى و دست آريانا، براى نگرانيش با مامان خب، ولى شد؛می تموم دنيا داستان هااين از زودتر بايد -

 . بود
  زدى؟ حرف آروان با تو -
 .شدم مجبور -
 .کردم نگاهش تعجب با
 اجبار؟ -
 اب. اومد داخل سرم پشت تيام که ببندم درو خواستم خوابيدى، آروان با ديدم که کنم بيدارت خواب از اومدم -

 دوست رو همديگه وقته خيلى شما بگم شدم مجبور راستش. بده زدن حرف مهلت حداقل تا کردم آرومش بدبختى
 .داريد
 . بودم شده شوکه واقعاً

 فهميدى؟ کجا از تو -
 .خنديد

 و اومدم دنبالش هستم، فوضولى آدم من که جايىهمون از و دنبالت اومد آروان و باال رفتى قهر با تو که شبى از -
 پشت رو سختى خيلى روزاى آروان داليا،. فهميدم رو هاتوننگاه تمام بالكن، تو آروان شدن پنهان و اتاق ديدن با

. شد داده بازی غيرتش با غرورش، با که روزايى. کنهمی درکش من از بيشتر مرد يه مطمئناً که روزايى. گذاشته سر
 و عذاب هرچى بسه. باشيد شاد خواممی ازتون فقط. تيدهس همديگه اليق دونممی و کشيدى زياد سختى هم تو

 . کشيديد سختى
 :گفتم و گذاشتم دستش روى را دستم

 ....اما نباشم؛ تا رفتم فهميدم هم وقتى نداشتم؛ خبر دنيا از شدم برادرت زندگى وارد که زمانى من نازار، -
 .شد جارى هايمگونه رو هايماشك و گرفت را گلويم بغض

. بردم ياد از رو همه ديدنش، با اما کشيدم؛ خودم برای نشون و خط جور هزار برگشتم وقتى ونستم،نت ولى -
 .همين کنم؛ زندگى خواممی فقط االن. شدم خسته قضاوتم از من اما کنن؛می قضاوت طورچه بقيه دونمنمی
 :گفت و کشيد پرمهرش ـوش*آغـ به مرا نازار

 !توئه حق ندگىز اين و کننمی درکت باش مطمئن -
 لب به جان مرا که دنيايى از مرا حق ام،زندگی جديد فصل در و نوشت برايم زيبا تقديرنويسش بار، اين امزندگی
 بگيرم هديه لبخند دنيا، و زندگى اين از هايماشك تمام جاى توانستم محمدى،عالى داليا من. گرفت پس بود، کرده
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 درست. باشم داشته دوست دخترم همانند را او و بدهم آفشيد به وجود تمام با داشتم، امسينه در که مادرى مهر و
 با و نكردم ناشكرى ديگر اما ماند؛ خواهم عزادار عمر يك او، غم با من و بود ندانسته بهار اليق را دنيا خداوند بود

 . سپردم خدايم به را امزندگى و خود تر،قوى ايمان
 رخت تا گرفتم، اجازه امزندگی شروع براى او از و رفتم بهارم مزار سر بر صبحش عقدم، روز در بعد، ساليك درست
 تمام با را خوشبختى بتوانم و باشم شاد امزندگی در خواستم خدا از بار اين. کنم عوض عقدم سفيد لباس با را سياهم
 . کنم احساس وجود

 آروان که رنگىسفيد یساده لباس و آوردم بيرون تن از را سياهم هایلباس عقد، براى زهرا، بهشت از آمدن بعدِ
 تلى. کردم رهايشان اطرافم در ساده و کردم ـان*عـريـ نازار کمك با را موهايم و کردم تن به را بود خريده برايم

 .ماندم آروان انتظار به و کردم بود خواسته آروان که طورهمان ساده، آرايشى و زدم موهايم روى به مرواريدى
 .شدم آروان حضور یمتوجه قلبم، آمدن در تپش به از من و کرد تپيدن به شروع قلبم در، هایبهضر با
 به را شالم رنگهم کوتاه کت و انداختم سرم روى را حريرم سفيدرنگ شال و شدم بلند آرايشم ميز صندلى روى از

 .بردم پايين را در یرهدستگي و کشيدم عميق نفسى در، کردن باز از قبل رفتم، در سمت به. کردم تن
 از نشان که سفيد رزهاى به وجود تمام با من و گرفت قرار صورتم مقابل سفيد رزهاى از گلى دسته آروان، از قبل

 سفيد رنگ واقعاً. کردم نگاه آروان خندان و مهربان صورت به و گرفتم را گلدسته. زدم لبخند بود آرامش و صلح
 زيبا، لبخندى و چرخاند من روى را نگاهش آروان. بود کرده ترمهربان و زيباتر را مهربانش صورت شلوارش، و کت

 :گفت و کرد دراز سمتم به را دستش. نشاند هايشلب روى بر
 اى؟آماده آرامش و لبخند از پر زندگى يه براى -

 :گفتم وجود تمام با و سپردم اشمردانه هایدست به را دستم
 !امآماده -

 زندگى که کسى. کردم نگاه مهربانم مرد صورت به و کردم بلند قرآن از سر من و خواند را خطبه ومس بار براى عاقد
. ساخت زندگى دوباره و شد پا سر هم باز اما رسيد؛ خاك به حتى توانمی کرد ثابت بودنش، با و داد هديه من به را

 آروان، چشمان از اشك همان ديدن با و آمد چشمانم به سرمستى از و خوشبختى حس از رضايت، از اشكى بار اين
 :گفتم و زدم لبخند بود، گرفته وجودم از را لرزشش که صدايى با
 !بله -
 
 .است باقی گردن رگ يك خدا، تا
 مانی می تو نه
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 اندوه نه
 !آبادی اين مردم از يك هيچ نه، و

 قسم رود، يك لب نگران حباب به
 گذشت که شادی لحظه آن کوتاهی به و

 رفت خواهد هم غصه
 ماند خواهد ایخاطره فقط، که چنانیآن

 عريانند هالحظه
 .هرگز مپوشان اندوه جامه خود، لحظه تن به

 .کرديم کوهش که است کاهی ذره زندگی
 .کرديم خارش که است نكويی نام زندگی
 بهار، باران نم نم جز به نيست زندگی
 يار، ديدن جز يه نيست زندگی
 کسی، به محبت حرف جز به عشق، جز به نيست زندگی

 خسی، و خار هر ورنه
 !بسی کرده زندگی
 .دارد فراوان تلخ، تجربه زندگی

 .دارد بيابان عمر يك اندازه و کوچهپس و کوچه تا سه دو
 کم؟ فرصت اين در کرد خواهيم چه کرديم؟ چه ما
 آينه، به تو
 نه،

 !است شده خيره تو به آينه
 خنديد دخواه تو به او کنی، خنده اگر تو
 کنی، بغض اگر و
 .کرد خواهد هاچه که دنيا، آينه از آه

 حيف چه و اندوه و حسرت از شد پر ديروزت، یگنجه
 .کاش ای کاش، ای همه فردا، هایبسته
 .است خالی وليكن لحظه، اين ظرف
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 بود؟ خواهد کس چه پذيرای ـينه،*سـ ساحت
 .مكن باز او بر ـينه*سـ اين در رسيد، راه از که غم
 .است باقی گردن رگ يك خدا، تا
 مده خانه اين یوعده غم به مانده، خدا تا
 

 ١٣٩٦ پايان
 ١٤:٢٧ساعت

 
 اثر اين خلق برای ی نويسنده از باتشكر

 .است شده  ساخته دانلود نگاه سايت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان اين
 
 

 /188945http://forum.negahdl.com/threads/: نگارش منبع
 /3241http://forum.negahdl.com/members/ : نویسنده با ارتباط

http://forum.negahdl.com/threads/188945/
http://forum.negahdl.com/members/3241/
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