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وخاطرم مانده اند که خاک  ادیشده اند ، ان قدر در  یکه خاکستر نمیبیرام ینگرم خاطرات یدور دست ها که م به

 شهیر یشو کیازجنس زمستان سرد و خشک به من نزد ،یحس یراساخته اند از جنس ب یخورده شده اند،وحال من

ومجنون کرده !گرده گناهم  وانهیراست گفته اند من گناهکارم گناهم عاشق را د ندیخشکانم ......ازمن اگرگو یم

 را کور کرده. زانمیچشمان عز

 از من ، خاکستر ساخته...... گناهم

 !چه کنم؟ یدوگانگ نیباا دانمی، حال نم کمینزد یایدر رو شومیگم م یگاه کمیتار یدر گذشته  شومیگم م یگاه

 

*** 

 د!کر یترم سیرو خ  سمیخورد و  تن خ ی، بارون شالق گونه به سرو صورتم م نداختیم سمیو برق لرز به تن خ رعد

وار به  وونهیگرفتم و بلند شدم. قلبم د واریامو از د هیتک زدیم رونیکه از چراغ هاش ب ییونور باال نیماش دنیچیباپ

نخورده بودم و  یچی، ضعف داشتم سه روز بود که ه شدیم شتری، لرز تنم هرلحظه ب دیکوب یم نمیس یقفسه 

 بودم؛ ابونایسرگردونه کوچه و خ

 یکس تو چیبود و به جز من و اون ه کیوتار اهیشد. کوچه س ادهیپ نیمکث از ماش یپام ترمز کرد،  باکم یجلو

ه باعث ک یبه کس یپناه یکه  از سر ب یمن نهیبب نجایکه من وا شدیکوچه نبود . ناباور به من زل زده بود، باورش نم

 یلی، حال وروزم خ دیچشمم چک یلجوجانه از گوشه  یشکا یدم. قطره نابودشدن خانوادم بود پناه اورده بو یوبان

دل اشوبم  شدویم یچون اشکام با بارون قاط دیو د دیلرز یکه م یچونه ا میداشت اما اون تنها از گر هیگر

 بم و مردونش. یکرد. چه قدر دلتنگش بودم دلتنگ صدا یم یبااسمونهمدرد

 ؟یکن یکارمیچ نجایتوا دایآ_

 .شهیم انیاز زبون قاتل روح وقلبم ب یشدوقتیو فراموش کرده بودم چه اسمم قشنگ م اسمم

 توروخداکمک کن._تونستم زمزمه کنم فقط

 .ومدنیندم.بروتا ن ستیپل لیکه تحو نهیدرحقت انجام بدم ا تونمیکه م یبرو، من تنها لطف نجایاز ا دایآ_

 ازت متنفرممممممممممممممم._، دادزدم یکرد.نابودم یپست یلیخ یلیخ ،یپست یلیخ_دمیدرد نال با



 مریم کوهپیما-گناه من تقاص تو

 
5 

 

ار فر زدیم شمیداشتم از اون نگاهش که ات نمشیبب خواستمینم گهیازش برگردوندم و پابه فرار گذاشتم د رومو

 ادم  خودخواه نشم...... نیقرارا یب گهیکه  د کردمیداشتم از خودمم فرار م ی.من حتکردمیم

خدددددددااااااااا کمک کن، خدااااااااااا _.دادزدم،شدم نیبودم که از نفس افتادم و پخش زم دهییچه قدر دو دونمینم

رفت و بادرد  لیصدام تحل ست؟یمن ن دنیخواب یجابرا هی یشهر لعنت نیتوا یعنینگام کن........خداااااااااااا

 ..نگام کن... گهیباردیفقط  باریلطفا  یول دونمیاره م دم،یوم یدارم تقاص بد ایخدا_دمینال

بلند شدم  نیزم یذهنم زده شد ازرو یکه تو یموندم ، کهبا جرقه ا کیتنگ وتار ابونیاون خ یچه قدر تو دونمینم

اون خودش گفت اگه به  ؟نهی؟اگه بهم جانده چ یکنه چ دمینا ام هیتلفن رفتم، اگه اونم مثل بق وسکیو به سمت ک

 کنه. یاون خودش گفت کمکم م ریشب بود نصف شب بود هروقت بود باهام تماس بگ یمشکل برخورد

 یمردونش تو یکه صدا شدمیم دیداشتم نا ام گهیلرزونم شمارش وگرفتم، د یبود بادستا ادمیو خوب  شمارش

 کنه! لیتحل هیصدام و تجز خواستیمکث کرد انگار م کمی هیگر ریالو سامان......زدم ز_دیچیپ یگوش

 تو؟ ییمن کجا یخدا ی؟واییتو دایآ_دادزد وهی

.زانوهام خم دیچیپیگوشم م یممتدد قطع شدن تلفن تو یبه خودم اومدم که صدا یچجور ادرس دادم، وقت دمینفهم

 زجر اور بود. یوچه قدر ناتوان نیزم یشد و افتادم رو

و  هیگر ریرو بهم دادن و زدم ز ایسامان چشمام برق زدانگار دن دنیشونم چشمام و باز کردم.باد یرو یدست بانشستن

 بود. ی، جد یواز چشماش خوند جد زیچ چیه شدیرو  از سر گرفتم ، کمکم  کرد بلند شدم. نم هیگر

 شمیسوار نم دید یو باز کرد واروم گفت سوار شو .وقت نیکرد در ماش تیهدا شیوبه سمت مازرات من

 سوار شو! یچرا منتظر_کالفه گفت: 

 .شهیم سیخ یصندل سهیلباسام خ_

 .یبست خیسوار شو  شهیم سیسرت به درک که خ یفدا_

ه ب یو لرز بد ستادنیا یهم نم یگرفتم.دندونام از فرط سرما رو ینشستم و دستم وبه طرفه بخار یصندل یرو اروم

 و به حرکت دراورد. نیکرد و ماش میوبه طرفم تنظ یبخار یتنم افتاده بود. سامان دهانه 
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فاصله  ی. گرمم شده بود از بخارشکستیاهنگ م یو هق هق من وصدا نیو روشن کرد.سکوت ماش نیماش ضبط

 گوش سپردم. نیخدامنو بب_نیدادم چشمام وبستم و به اهنگ فرزاد فرز هیتک یگرفتم ،به صندل

 ییتنها نیاز ا امان

 ییایمثل در شدم

 چرخهیهر طرف م که

 ییساحلش تو تو

 نهیبیم سرابتو

 نهییهر ا توقلب

  نهیفکرش ا تمام

 ییتو مقابلش

 ستیمن ن یایرو یزندگ نیا نیمنو بب خدا

  نیخدا منو بب ستیمن ن یجا جا نیا دونمیم

 وبرگردون به شب هام امیرو نیبب خدامنو

 نیخدا منو بب خوامیو ازتو م میزندگ من

 اهنگ و قطع کرد. کنمیم هیدارم گر دیکه د سامان

شد.زودتر  نگیخودش نبود.وارد پارک یکه خونه  نیطبقه نگه داشت. ا ۶_۵ساختمون   هی یساعت بعد جلو مین

 بشم.... ادهیشد در سمت من و باز کرد وکمک کرد پ ادهیپ نیازمن از ماش

خوب نبود که خونه رو  نقدریحال من ا یبود ول یکیوش ینقل یو باز کرد و چراغ کنار در و روشن کرد. خونه  در

 کرد. تیهدا نهیمبل ، من و به سمت شوم یکنم. کتش و پرت کرد رو لیو تحل هیتجز

 .یفکرکنم بدجور سرما بخور ارم،یبرات لباس ب رمیم_
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 ......نجاکهیا_زدم که برگشت صداش

 .راحت باشه  التیرو نداره خ نجایکس ادرس ا چیامن، امنه ه نجایا_حرفم وادامه بدم  نزاشت

سامان به  یتو همون حالت موندم که باصدا یا قهیچند دق هیشکمم جمع کردم. یسرم وتکون دادم و پاهام و تو 

خودم تا راحت  یخونه  رمیاز حضور من ، م یستیاگه راحت ن_دست لباس به سمتم گرفت هیطرفش برگشتم 

 .....یباش

 نه نه ، من راحتم فقط تورو خدا تنهام نزار!_وسط حرفش دمیپر

در ق نیکرد تا لباسم و عوض کنم.ا مییراهنما یمهمون صورتش شد.لباس و ازش گرفتم به سمت اتاق یمحو لبخند

 نباشم. یزیبهش اعتماد داشتم که نگران چ

تن  یسامان تو ی.خب مسلما لباسادمیشلوار گشاد وبزرگ بود پوش هیرونم بود و یبلند تا رو رهنیپ هیو که  لباسم

.به میدیخندیمسخرم م ی افهیبه ق یقبل بودم اگه سامان قبل بود حتما کل یدایرفتم اگه ا رونی.از اتاق بزنهیمن زار م

 که خوردم ریاز ش یداغ و به دستم داد.کم ریش وانیکه ل تماشاره کرد، کنارش نشس نهیشوم یکنار خودش روبه رو

 شد. قیبدنم تزر یبه سلول ها یحس لذت بخش هیتن سردم داغ شد و

 ؟یکردیم کاریچ ابونیبارون تو خ نیبعداز نصف شب تک و تنها تو ا۲ساعت  یکن فیتعر یخوایمن_

برام درست کردن زندان  ایکه اون عوض یکه به خاطر پاپوش یدونیم _گفتم: مکثیگذاشتم باکم زیم یو رو وانیل

 دیزلریکه م ییکرد.با صدا یم سیاز راهه دادگاه به زندان فرار کردم.باز اشکام بود که صورتم و خ شیبودم،سه روز پ

هم  ماین دیمامانم و بابام حکم اعدام بر یبرا یقاض _دادم امهزدم و اد یمامانم....حکم مامانم اعدامه. هق_ادامه دادم

نشده  لی. دادگاه من تشکهیگر ریپوشوندم و زدم زباشاهرخ حبس ابد........صورتم و با دستام  یبه خاطر همدست

اغوش  نیو چه قدر من به ا دیکرد و به اغوش کش کی.اروم من و به خودش نزدخورمیحبس ابد م گفتنیم یهنوز ول

سامان بلند شد دستم و  شکستیاومدم، هق هقم سکوت زجر اور خونه رو م رونیداشتم،از اغوشش ب ازیمنت ن یب

 گرفت و بلندم کرد

 !یبهتر استراحت کن هیکاف یو زار هیامشب گر یبرا_

دم بود وبه ا دیو سف یاتاق اب بیته راهرو رفت و درش و باز کرد ترک یکه دستم و گرفته بود به سمت اتاق همونطور

 .دادیارامش م
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 کردنم فراموش کن. یزار هیگر گهیخوب استراحت کن ، د_

 ینفره  کیرفت و در و بست. به طرف تخت  رونیگفتم ،از اتاق ب یممنون رلبیقدر شناسانه بهش نگاه کردم و ز 

ه که ب یشده بود ؛ اما ضربات محکم دهیاتاق کش ی. پرده  دمیپتو خز ریو ز دمیتخت خواب یوسط اتاق رفتم ، اروم رو

 .دادیبارون و م دنیبار دینو خوردیپنجره م

 به پرواز دراومد............ شیسال پ کیمت ذهنم بود که به س نیوا بردیخوابم نم یخسته بودم ول یلیخ

 

بم کرد قل یکه نشستن پرواز و اعالم م یزن فیظر یصدا دنیسالن فرودگاه نشسته بودم و منتظر بودمباشن یتو

پا بند نبودم ، از جام بلند شدم و به طرف بخش اطالعات رفتم. مسعول  یرو جانیشروع به تپش کرد، از شدت ه

 مایهواپ یمنتظر خدمه  نجایا رفط نیاز ا دییخانم محترم بفرما_چهرش درهم شد دیاطالعات تا من و د

 «کنم کارتیچ دونستمیک بابات شهر خره وگرنه م فی، ح شیسر یدختره .»دیباش

سوال کرده بودم.پشت  هیکردم،ازصبح تاحاال اعصاب همه رو خرد کرده بودم ازبس درمورد پرواز ترک یزیر ی خنده

وباخودش  کردیبارو حمل م یسر هیرد شدکه  داشت  یکارگر هیفتادمبه سمت اخر راهرو.از کنارم سروحراست راه ا

ربع  هی.دمینشن یزیچ گهیازش رد شدم و د«چندر غاز پول... یهمش سگ دو زدن برا یشد زندگ نمیاخه ا_»زدیغرم

اوردن ، شش نفر بودن سه تا مرد سه تا  فیتشر مایراهرو چرخ زدم که باالخره کادر هواپ یلنگه پا تو هیساعت 

 زن،.منتظر شدم که از در عبورکنن.

اومده دنباله  نیخدا به من صبر بده اخه ادم قحط بود ا یوا_»دیبه خودش گرفت ونال هیحالت گر دیتامن و د لدای 

لبخند  هیو«نکن. یزیتوروخدا فقط ابرو ر یخونیبااون لبخند مسخرت ذهنم و م یکه دار دونمیمن م دایمن،ا

 لباش نشوند. یرو یمصنوع

 یماچش یشراب یباموها  شیکیبودن.  دهیاون و پوش ههیکه لباس فرم شب شیافتاد به دوتا دختر بقل دست نگاهم

که چشم و ابرو  و  یکیواون  دیبار یاز سرو صورتش م ینازک وقد بلند بود وخستگ ی، دماغ متوسط و لبا یقهوه ا

 گذشتیذهنش م یتو یباحال یزاینقش تربود چ زیو اون دختره ر لدایبود و نسبت به  یمو مشک

خدا  ی.... واگهیاهم د کنمیم یقرار امشب و اک زنمیزنگ به مهران م هیبعد  رمیگیدوش م هیخونه اول  دمیتارس_»

 چه قدر کار دارم......
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 کیهم نشد، بانزد قهیپنج دق ایونو ذهن خ زایانال نی، نگاهم و ازش گرفتم .البته ا گفتیچرت و پرت  م شیبق گهید

چطور خودم و بهش رسوندم محکم بقلش کردم و شروع کردم قربون صدقش رفتن امگار  دمینفهم گهید لدایشدن 

ود ب کیبا شتاب ولش کردم که نزد هوی.نمکه ولش ک کردیدلش فحش بارونم م ی. اونم داشت تودمشیصدساله ند

ازمون ردشدن و  رهیخ یبهم رفت و خودش و جمع و جور کرد اون دوتا دختره با نگاه یبشه.چشم غره ا نیپخش زم

مهماندار بود و اون دوتاهم خلبان وکمک  شیکیمخصوص که  یساله بالباسا۸_۲۷رفتن ، اما  اون سه تا پسر حدودا

 راهرو نشستن.  یتو یصندل یخلبان بودن رو

ه من ب رهیمبل نشسته بودن خ یاون دوتا که رو یش به ما بود ولوپشت زدیکه خلبان بود داشت باتلفن حرف م اون

 یولمعم ی افهیاز اون دوتا جوون تر باشه ق دیرسیتنش بود و به نظر م یکه لباس  مهماندار یکی، اون  کردنینگاه م

 شده بود رهینگاهه هوس الود بهم خ هیداشت  و با

ش به رمی، ولش کن م کنهینگاهش ادم و مست م یشده وا رهیجانم نگاه کن چجورم بهم خ یکلیاوففففففف چه ه_»

 «همن.... هیخدا چه قدر شب یمثل خواهرش چموش نباشه ! وا دیشا دمیم شنهادیپ

 نگاش کردم. یاز بازوم گرفت به خودم اومدم.عصب لدایکه  یشگونیبان

 .؟زیه یپسره  نیبه ا ی. چرا زل زدزنمیساعته دارم صدات م کیتو؟ ییکجا_

 .رسمیم زیه یپسره  نیاالن به خدمت ا_

 .رشدید میتابر ای؟بیریاه کجا م_دستم و گرفت لدای 

 ازجاش بلندشد و به سمتمون اومد. پسره

 .دیکن یمن و به خواهرتون معرف دیخواینم یخانم تهران_لداگفتی پسرهروبه

 .نمیبیالزم نم_لدای

 شما؟من حامدم و_دستش و به سمت من دراز کرد ییباپررو پسره

لبانه خ ی نهیبه س نهیگفتم. روم و برگردوندم که س ییلب برو بابا رینگاهش کردم و دستم و باال اوردم و ز بااکراه

 سرم گذاشتم ی.دستم و رودیکش ریشدم.به چشماش نگاه کردم. سرم ت

 ؟یداخوبیا_لدای
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 .میاره اره بر_

 .میاومد رونیاز فرودگاه ب لدایکرد انداختم و با  یبه پسره که مرموز نگام م ینگاه هی

 که با رخش اومدم دنبالت.   ابیو در نیا میکه بگذذ یخانم از همه چ لدایخب _

 تااسم رخش اومد چمدون و رها کرد  

 ؟یگیدروغ م_

 جون تو._

 غیو ج میدییدویفرودگاه  دنبال هم م یمحوطه  یزنان پا به فرار گذاشتم وتو غی.افتاددنبالم منم جکشمتیم دایا_

 .....میزدیم

 

 بود ستادهیکنار پنجره ا نهیپلکامو باز کردم ، سامان دست به س یچشمام ، اروم ال یتو دینور خورش باخوردن

 بعداز ظهره!۱ ن؟ساعتیشدن ندار داریقصد ب انایاح داخانمیا_

 رفتم. یبهداشت سیبه سامان زدم و به طرف سرو یاومدم.لبخند نییتخت پا یدادم و از رو یبدنم کش و قوس به

تخته ، همونطورکه از در  یناهار سفارش دادم لباساتم شستم خشک شده رو نییپا ایب یکارت و که کرد_سامان

 .یمربض دار یمن خودم و اماده کرده بودم برا ؟یمن موندم تو چرا سرما نخورد_ادامه داد رونیب رفتیم

 شدم...... ییخسته زدم و وارد دستشو یلبخند

 که داشت با تلفن ومدیسامان از اشپزخونه م یرفتم.صدا رونی، تخت و مرتب کردم و از اتاق ب لباسام ضیتعو بعداز

نشستم.منتظر بودم تا صحبتش  یو پشت صندل دمیکش رونیو ب یکرد.وارد اشپزخونه شدم اروم صندل یصحبت م

ردو ک یکردم.خدافظ لونیاوردن غذا از نا رونیخودم و مشغول ب ستیاون ن یبفهمه حواسم پ نکهیا یتموم بشه و برا

 ؟یخوریچرانم_زدو گفت: یتلفن و قطع کرد.لبخند

 منتظر بودم تاصحبتت تموم بشه._
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 روبه موتم.! یتوندارم خودم از گرسنگ یبه نازکردنا یمشغول شو ؛من که کار_تکون دادو اشاره کردبه غذا یسر

نه بز زیبخوام ناز کنم.بعداز خوردن غذا نزاشتم دست به م گرسنه بود که یلیخوب نبود درست؛ اما شکمم خ حالم

 یو یت یرفتم ، جلو رونیکردم ب یاندک ناهار وشستم. همونطورکه دستام و خشک م یجمع کردم و ظرفا زویم

 مین من بود ، یحواسش پ ینشستم ، همه  رشکرد. اروم کنا ینگاه م لمیف شکوندینشسته بود و همونطور که تخمه م

 هم انداخت و ظرف تخمه رو به طرفم گرفت.ب ینگاه

 .خورمیممنون نم_

و خاموش کرد ، ظرف تخمه رو  یو یصحبت کنم .ت یکیداشتم با ازی، دوست داشتم باهاش حرف بزنم ن اصرارنکرد

 ی. از گفتن فسقل خانومش زهر خندیحرف بزن یخوایخب فسقل خانم انگار م_من نشست یوکنار گذاشت. روبه ر

 لبم نشست. یرو

 بدم. لیخودم و تحو خوامیم_

 ؟یزندان چرا فرار کرد یبر یخواستی، اگه م وونستیدختر د نیا کنهیکرد حتم داشتم داره باخودش فکر م تعجب

ما ا انهیباشه  دهیبه گوشت رس دیشا دونمینم لدا،یانجام بدم، اولش  دیناتموم دارم که با یکارا یسر هی_دادم ادامه

 رو بهش بسپرم. لدای دیکنم با دایتا اون نامرد وپ یکمکم کن دی، با مارستانهیت یاون االن تو

م ک خواستمیو ازت نداشتم من م میتصم نیاصال انتظار ا کنم،امایم داشیکه حله برات پ یخوایاگه ادرس اون و م_

 اون ور اب.  یبر یکم دنبال رابط بگردم قاچاق

 ششیانا برم چون تحت مراقبته سه روز پ شیتونستم پ یراحت نبود، نم لدایاز  المیفقط خ_زدم و گفتم یپوزخند

 اما اونجاهم تحت مراقبته. نمیبب لداروی گهیبار د هیکه  نهیبودم اما جام لو رفت ، ارزوم ا

، کاش اسمش  شدیم یهم گره خورده بود ، به شدت اخم کرده بود.داشت عصب یسامان از اوردن اسم انا تو یابروها

 به اشپزخونه رفت...... یبودم ، از جاش بلند شد و عصب دهاوریو ن

 اومد. رونیاز اشپزخونه ب یکالفه و عصب سامان

 .......دستش و به عالمت سکوت باال اورد ، خواستمیمن نم_

 کنن. دایو برات پ هانیتا آ سپرمی، مواظب خودت باش به بچه ها هم م میبردار لمیسر ف کیمن تاساعت _
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درست کن بخور اگرم که برات  یزیچ هیهست  خچالی یتو یشامم همه چ یاهان برا_بره که برگشت خواستی.م

 دیهم زنگ نزن شا ی، به کس ارنیکنار تلفن خونه هست زنگ بزن به حساب من برات غذا ب یشماره ا هیسخته 

ه شدن در ناخوداگاه چشمام رفت ، بابست رونیتکون دادم .از در ب دنیبه عالمت فهم یخطاشون کنترل باشه..... سر

 و نداشتم بهش زنگ بزنم. یمنظورش انا بود.وگرنه من که کس دمیخوب فهم یو بستم.منظورش و از کس

 خودم و خانوادم سوخت. یکس یب یزانوم گذاشتم ، دلم برا یشکمم جمع کردم و سرم و رو یتو پاهامو

 

*** 

 باز گذاشتم. لدای یخونه رو باز کردم و وارد شدم و در و برا در

 .دیکن یبیاگر غر دیونیمد د،یخودتون بدون یهم مثل خونه  نجارویخانوم ، ا لدای دییبفرما_

 خفت کنم. ای یشیخفه م_زد توسرم یکیگذاشت و نیزم یچمدونش و رو لدای

از متانت و وقارتت کم شد ،  لدایمن  یخدا یوا_که زده بود وجواب دادم ییو گذاشتم پشت سرم همونجا دستم

اه کن نگ_مداربسته که دور تادور خونه بسته شده بودند اشاره کردم و گفتم: یناینکن به دورب یچشمات و باباقور

گن چه قدر دختر دوقلو و بزرگ تر اقا شاهرخ یحاال م کننیزحمت کشش دارن مارو تماشا م میشهروز مو قشنگ و ت

 یا وونهیتفاوت از کنارم رد شد د یب لدایو شروع کردم ادا در اوردن.  نایدورب از یکی یجلف و سبکه. رفتم جلو

 نثارم کرد و ازپله ها باال رفت.

 ؟یسرتق صبر کن حسن اقارو  صدا کنم چمدونت و ببره.اخه مگه تو چه قدر زور دار یدختره _

 .وادامو دراورد.ستین شتریلباس که ب کهیالزم نکرده دوسه تا ت_

نر ه هیکه  دادیقل قلکم م یحس هیانداختم ،  ینگاه به سالن خال هیخارج شد. دمیعبور کرد و از د چیمارپ یپله ها از

مامانم قبض روح  غیج ی. که با صداستادمیپشتک وارو زدم و صاف ا هینبود  یکس دمیسرک کش هیبکنم ،  یینما

م تو بهت بگ دیمن چند بار با دایا_که تشر زد رگشتمقلبم به طرفش ب یشدم. همونطورکه دستم و گذاشته بودم رو

 إه سالم مامان_وسط حرفش دمیباشگاه.....پر یتو نیزم ریبفرما ز یجفتک بنداز یخوایم ستیکارا ن نیا یخونه جا

 دلم؟ زیعز یجونم خوب
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 ؟ یرو اورد لدایچاخان بسه ، _

 .یبچه رو اورد نیا گهیانگار م یرو اورد دایا گهیم نیهمچ_

 کرد. ینگام م نهیبااخم ودست به س مامان

 .کنمیم سینگام نکن خودم و خ نجوریمامانم ا_

 بهتره. ینش یافتاب نجایا میبزرگ دار یجلسه  هیامروز  نجایا انیو رهام قراره ب اریفورا برو تو اتاقت رام دایا_

 است؟کج شاهرخیم؟راستیشیص مدوتا خال نیازدست ا یاه گ _بلند گفتم یباصدا رفتمیکه از پله ها باال م همونطور

 !؟یکنیم یشاهرخ نه و بابا بعدشم مگه هم سن توعه که باهاش شوخ گمیزود،مگه من هزارباربهتون نم یبه زود_

 کنم. یمن غلط بکنم شوخ_

 یتخت نشستم هدفونم و از رو یپله هم باال رفتم و وارد راهرو شدم در اتاقم وباز کردم و واردشدم. و رو نیاخر از

 کردم. یبودم و پل ختهیکه ر یدیجد یگوشم گذاشتم، اهنگا یبرداشتم و رو یعسل زیم

 یچهار چوب در ظاهر شد.هدفونم و برداشتم تابفهمم چ یکرده تو کیو پ کیش لدایبه در خورد و بعد  یا تقه

 .خوادبگهیم

 رستوران. میبزرگ دارن بلند شو بر یجلسه  هی نکهیمثل ا نجایا انیب خوانیدوتا انترام نیا دایا_

 .یعال میلیخ میریباشه بارخش م_گفتم جانیگذاشتم وباه یعسل زیم یتخت نشستم هدفونم و رو یرو

اتاقم و  ی شهیخورد به ش میدادم مستق یپاشنه بلندش و از پا دراورد و پرت کرد طرفم که جاخال کفش

 توهم رمیمن باراننده  م_نگام کرد ی. عصبختیها فرو ر شهیش یبود وهمه  هیشیاتاقم تماما ش ی وارهیشکست.د

 ایب یخوایم یباهر خر

بود چون هفته  یعاد یلیخ زیچ هی لدایمن و  نیخرد کردن ب شهیش نی.ادیرفت ومحکم در و به هم کوب رونیب ازدر

عتقد م لدای.کردیپاشنه بلندش خورد م یکفشا نیاتاق من و با ا ی شهیش زدیشش روزش و م لدایکه هفت بار بود  یا

ماد به پاشنه بلند به ادم اعت یکفشا گفتیبپوشه م دپاشنه بلن یکفشا دیود دختر چه قد بلند باشه چه نباشه باب

ر دردس یخودش و تو دیقد ادم بلند باشه چرا با یمن مخالف بودم وقت ی، ول رسهیادم با وقار تر به نظر م دهینفس م
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 یودابا شلوار برم دمیکش رونیمردونه ب دیسف رهنیپ هیکفشاست؟  نیا دنیبندازه؟اصال مگه متانت و وقار به پوش

 یرژلب قهوه ا هیتنم کردم شال گردن و کالهمم سرم کردم ،  ممیکوتاهه مشک ی، بارون یمشک یها یو کتون یکمش

نوشته بود بود  لدای؛ نگاه انداختم  میگوش یاومد روsmsرفتم ،  رونیلبم زدم و از اتاقم ب یبردن خشک نیازب یهم برا

 .ایمن رفتم رستوران انا توهم هرچه زودتر ب

رم س نییپا رفتمیرستوران انا انگار شش دونگ سندش به نامه اناست.از پله ها که م گفتیم نیگرفت همچ خندم

لطفا به چشماشون نگاه نکن ذهنتم  نجانیو رهام ا اریرام دایا_»درد گرفت وبعدش مامانم به ذهنم رجوع کرد

 شهیش لدایاره مامان. اهان _«»؟یدیفکر نکن فهم یدونیکه خودت م ییزایچرت و پرت کن به چ یزایمشغول چ

 «کنمیروز سکته م هی لدایازدست وتو_«»بندازند شهیش انیب نیاتاقم وشکست بگ

شروع کردم چرت و پرت  شهیبودند، مثل هم دمید یسالن نشسته بودند تو یکه تو ییاومدم ، کسا نییپله ها پا از

 رفتم. مامانم نکیو به سمت پار ک دمیکش یقیاز سالن خارج شدم نفس عم هیتوجه به بق یذهنم و ب ین توگفت

 فتگیبود البته مامانم م یکه داشتم ذهن خوان ییرویبود ، اما من تنها ن شتریتر و ب یکه داشت ازمن قو ییروهاین

ودم ، ب وفتادهین رومین تیبشن و من تا به حال به فکر تقو تیکه تقو یازمنه در صورت شتریتر وب یتو قو یروهاین

ساله که داره تالش ۲۴و مامانم  دونستینم یداداشم  واناکس مایو ن لدایکه داشتم به جز مامان و  مییروین نیهم

 یشفرامو ای رهیمیمغزت م ایباالست چون  سکشیبره اما ر نیاز ب تونهیم روتین گهینفهمه ، مامانم م یسک کنهیم

امانم . مرمیو ازت بگ روتیارزه ن ینم سکشیبه ر یول وفتادیبرات ن یاتفاق چیه دمیشا ایتو کما  یریم ای یریگیم

اما  قفل کنم نیذهنم و باتمر تونمیم منمذهنش و بخونن  توننیکه مثل خودش هستند نم ییذهنش قفل بود وکسا

 ذهنم و قفل کنم. زارهیمن خبر دار بشن نم یرویاز ن هیبق خوادیچون مامان نم

گاز دادم و حرکت کردم به سمت رستوران.  هیرخش شدم ، روشنش کردم ، خودم و محکم چسبوندم بهش و  سوار

ساعت بعد موتورم و  کیبود.   ییسرسبز و خوش اب و هوا یتو جا یاز تهران فاصله داشت ول لومتریک۱۵عمارت ما 

 تونمینم دمیدر اخرم د میها داشت لوتورم ما جنگ و جدم نیا دنیرستوران پارک کردم. سر خر نگیپارک یتو

پام ، منم تا  ریو انداخت ز نیمدل موتور سنگ نیروز اخر هیکنم متوصل به شاهرخ شدم اونم در عرض  یمامانم و راض

 موتورم و گرفتم . ی نامهیچه مدت کالس رفتم و گواه

رستوران کامال مدرن با  هیموتور گذاشتم ،به سمت  رستوران  راه افتادم  ،  یکاسکت و از سرم در اوردم و رو کاله

روشن بود و  یبزرگ یاز راه  سنگ فرش بود و کنار سنگ فرش ها مشعل ها یاز رستوران کم رونی. ب ییاروپا یطراح

و وارد رستوران  خوردیاز سنگ فرش به دوطرف پله م بورانداز سنگ فرش شده بودند. بعد از  ع هیسا دیب یدرختا

که من و عاشق  ییزایاز چ یکی.  شدیپخش م میمال یقیموس هیو کرم بود  ییرستوران طال یداخل ی، طراح یشدیم
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، دستم و براش تکون دادم و به سمتش رفتم   دمیرو د لدایبودنش بود. از دور  سیرستوران  کرده بود سلف سرو

 و نشستم. دمیو کنار کش ینشسته بود صندل یشگیهم یجا لداهمیشلوغ نبود و ادیرستوران ز

 ا؟یقل دن نیبهتر یچطور_

 «نجاینکبت سه ساعته من و کاشته ا زنمیم شیروز موتورش و ات هیبالخره  شعوریب_»خوبم به لطفه شما._

ذهنت و  تونهیکه جلوت نشسته م یادم  شهیفراموشت م یوگاه ستیمسلما کنترل ذهن دست خودم ادم ن خب

باخوشون  دیو خوندن با انتیذهن اطراف هیکار زشت گفتی، مامان م کردیطور بود فراموش م نیهم اهملدیبخونه و 

 یکوندی. لبخندژدمیشنیذهنشون و م یمنم ناخوداگاه صدا یاما گاه کردمینم یذهن خون ادیمنم ز یراحتشون بزار

 گرفتم.که چشم غره رفت. لدایزدم و چشم از 

 انا کجاست؟_.دمیتا دور سالن و باچشم گشتم اما انا رو ند دور

 .دمشیکه اومدم ند یاز وقت_

 زنگ بهش بزنم. هیبزار _

 یوشگ یانا تو یگرفته  یتماس وصل شد صدا دهیبوق نرس نیاوردم و با انا تماس گرفتم.به چهارم رونیو ب میگوش

 .دایجانم ا_دیچیپ

 شده چرا صدات گرفته؟ یسالم انا چ_

 ؟یزنگ زد یداشت ی. کارمارستانی، بازم طلبکارا وباز قلب مامانم و بازم ب ستین یمهم زیسالم چ _

 انجام بدم؟ ادیاز دست من برم ی، انا کمک ییکجا نمیگفتم بب یرستوران نبود میاومده بود لداینه من و _

 خونه. میگردیمامانم بهتر شد برم زمینه عز_

 شد بگو. یزیخبرم نزار هرچ یاهان خب ب_

 ؟یندار یباشه گلم خوش بگذره کار_

 . نه نفس خدافظ_
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کنه  یصحبت  م یباهرکس تلفن تونستیکه داشت م یا گهید ییروین هیکرد و تماس قطع شد، مامانم  یخدافظ اروم

 بودن و هم  بخونه! ونیزیتلو یکه تو ییذهن کسا تونستیذهنش و بخونه و م

 نمکیاالن غش م ی، وا کنهیم کاریچ نجایا نیمن ا یخدا یوا_»نقطه زل زده بود. هی که نا باور به لدایافتاد به  نگاهم

 .......شدیهنگ اصال باورم نم یرفتم تو لداینگاهش وگرفتم و منم مثل  «رهیچه قدر جذاب و نفس گ

ا داشتن امض یشلوغ بود وهمه هم سع یلیبه طرفش. دورش خ میدییخودشه! دو میو گفت میبلندشد لدایبا  همزمان

 شه؟یبه نظرت نوبتمون م_پکرگفت: لدایو عکس بندازن. رنیبگ

همون سامان رادمنش باشه، تو  نیا شهیباورم نم لدای یوا _سکوت گفتم: ی.....بعدازکمشهیصبرکن خلوت م کمی_

 یمن چه افتخار یخدا یمدل سالم شناخته شد وا نیو گرفت بهتر یگریباز نیبهتر ی زهیفجر جا یجشنواره 

 نگفت. یزیزد.وچ یلبخند گله گشاد لدایشده. بمونینص

 »خوشکل تره هااااااااا. کیکصافط از نزد_لدای»

 ییباخوش رو میسالم کرد جانیباه میبه طرفش رفت لدایدورش که خلوت شد با میمتظرموند یا قهیچند دق هی

 جوابمون و داد

 م؟یعکس بنداز هی میتونیم_

 .یافسانه ا یچراکه نه دوقلوها_سامان

 گرفت. یمختلف سلف یها هیاورد و از زاو رونیو ب فونشیا لدای م،یدیخند زیر

 ممنون. ن،یافتخار و بهمون داد نیا میخوشحال شد یلیخ_لدای

 خانما. کنمیخواهش م_سامان

 یحالم مثل خر شدمیداشتم ذوق مرگ م یعنی. میرفت زمونیبه طرف م لدایدادم و با  لشیلبخند گله گشاد تحو هی

 تاب دادن. یبود که بهش ت

 من که عاشقش شدم. یچه قدر خوب بود اصال مغرور نبود ، وا دایا یوا_لدای.مینشست زیم پشت
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 ریکردن از جنس مخالف ، قربون صدقه رفتن ، ابراز احساسات کردن واقعا متح فیبود تعر دیبع لدایحرفا از  نیا واقعا

 رفت یجنس مخالف م یقربون صدقه  ارهیدرب مارویکه حرص ن نیا یبرا شهی.همدهیعب زایچ نیو ا لدایشده بودم ، 

 نبود. یاما االن باورکردن

 افسانه یبهمون گفت دوقلوها یدیمن فداش بشم ، د یاله یکردناشم، وا یبهت گفته بودم که عاشق باز دایا یوا_

 دایا_»دیچیسرم پ یمامانم تو یبودم.سرم درد گرفت و صدا دهیذوق زده ند نطوریرو ا دایوقت ا چی. هیا

رستوران، _»دهیانجام م یذهن سزنگ بزنه همش تما دهیوقت به خودش زحمت نم چیمامانمم ه نیا«ن؟ییکجا

که  دمیکش یغیچنان ج.«یخوشحال بش دیبرگشته شا مایبگم ن خواستمینه نگران نباش م_«»اومده؟ شیپ یمشکل

وران رست یرو گرفتم و به سمت خروج لدایبرگشتند.وچپ چپ نگام کردن. بلند شدم دسته  کل رستوران به سمتم

 .دمییدو

 شده؟ یدستم کنده شد چ دایا_

به خودم  یبقلش پرت کردم کم یبرگشته. خودم و تو ماین_زدم غیداشتم کنترلش کنم ج یکه سع ییباصدا ستادمیا

 فشردمش و رهاش کردم.

 .میبعد بر میکوفت کن یزیچ هی ایانتر ، ب ی نهیبوز ،یانگور لیبه من چه که برگشته گور_

 فتم.دنبالت من که ر ادیبخور زنگ بزن راننده ب یزیچ هیتو برو  خوامیمن شام نم نینبود باهم قهر ادمی_گفتم دپرس

 راه افتادم نگیاعتنا به سمت پارک یمن گوش ندادم و ب یول یریکجا م سایاز رستوران خارج شدم چند بار داد زد وا 

 ، کالهم و سرم گذاشتم موتور و روشن کردم و گاز دادم به سمت خونه.

اول رفتم. خونه که نه  یگذاشتم و با اسانسور به طبقه  نگیپارک ی، موتورم و تو دمیساعت بعد به عمارت رس کی

حوض بزرگ وسط عمارت بود،  هیبود  ، اهیکه نه باغش پراز درخت و گل و گ اطیبزرگ بود ، ح یلیعمارت شاهرخ خ

 بود ، سمت راست بالیو بسکتبال و وال بالفوت نیسمت چپ باغ زم هیمجسمه به شکل فرشته وسط حوض بود. هی

 یو باشگاه و استخر و سونا و جکوز نگیپارک نیرزمیز یطبقه بود، طبقه ۴قرار داشت، خود عمارت  یاستخر بزرگ

دوم عالوه بر اشپزخونه و سالن پنج تا اتاق  یکامل طبقه  سیه بود باسروو اشپزخون ییرایاول سالن پذ یبود طبقه 

 دندشیدوم ختم م یاز اتاقاهم کتابخونه بود .پله ها به طبقه  یکیو شاهرخ و مامان بود و مایو ن لدای وبود که مال من 

عمارت وارد  یدر پشت دو طبقه از نیو ساکنان ا یرفتیبا اسانسور م دیسوم و چهارم با یرفتن به طبقه  یوبرا

چه  دونهیاسانسور نگاه کردم خدام ی. به در باز شده کردندیعمارت کار م نیاز پنجاه نفر خدمه تو ا شی.بشدندیم
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گرفتم با دو  یدوباره انرژ ومدیم یکه ازسالن اصل ماین ی.باصدادمیفکر بودم نفهم یدر باز شده ومن تو نیمدته ا

 دیدلتنگ من بود گونم و بوس ییبقلش پرت کردم.اونم گو یرفتم و خودم و تو مایبه طرف ن غیازراهرو گذشتم و باج

رو  مای.لپ نکردینگام م شیشگیهم ژیبه خودش فشرد. چشمم به شاهرخ خورد که بالبخند محو وپرست مومن و محک

 اومدم رونیگاز گرفتم و از بقلش ب

 ؟یک نکردعادتت و تر نیأه زلزله هنوز ا_لپش گذاشت یدستش و رو مای.ن

 .یانگور لینه گور_

 مهماندار. یکوچولو ومد؟خانمیکردناش تنگ شده ن یلجباز یدلم برا_دیخند

 هم فحش داد. یکل ومدینه ن_

 پس هنوز قهره؟_دیخند دوباره

 اقا شاهرخ) ی)خوش اومدگیشاهرخ ب یخوش گلد_دمیو گونش و بوس دمیو کش لشیبیطرف شاهرخ رفتم س به

را  مینوازشگونه اش گوش ها یگرانقدر اوست و صبح الطلوع با صدا یپاها ریتر از جانم که بهشت ز زیمامان عز وا

 و صبورم. یقو یلیمن طاقتش و دارم!من خ دیکجاست؟به من بگ دهدینوازش م

مامانم و که پشت  ی.صداکردیم ابینا یشده بود شاهرخم از اون خنده ها نیکه دلش و گرفته بود و پخش زم ماین

 لحظه نزد هیقلبم  دمیم شنسر

 روسرت؟! یبازخونه رو گذاشت یگیم یچ_

 ..م.ما...مامان.اوا ...س ..س ..سالم ._

خندش و قورت داد و از سرجاش بلند شد  مایبه سالن ن لدایمبل نشست.با وارد شدن  یسرش و تکون داد ورو بااخم

گوش  یتو دیکش یکینه گذاشت نه برداشت  لداهمی،  سادیغضب وا ریم یلدای یرفت. روبه رو لدایو به طرف 

 سالن بوجود اومده بود...... یتو ی.سکوت بدماین

 از جاش بلند شد تیباعصبان مامانم

 ماین ی نهیس یوشروع کرد مشت زدن تو اد،ی! ازت بدم مماین یپست یلیخ_بابغض گفت لدای  
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 االن تمومش کن.  نیهم لدای_مامانم

ذهنشون و  شدیمامانم نم ی. أه جلوهیگر رینکرد و زد ز یهم مقاومت لدایقلش کرد. رو گرفت و ب لدایمچ دست  ماین

 !کنهیکار و بکنم به شدت باهام برخورد م نیو نخونم واگر ا یبخونم.مامانم تذکر داده بود که ذهن کس

 یشعوریب یلی؟خیسال و بامن حرف نزن کیچطور دلت اومد_گفت زدیهمونطور که هق م لدای

 رو از خودش جدا کرد... لدایو  دیخند ماین 

 

فرو رفته  یمطلق یاهیسکوت و س یشده بود وخونه تو کیچشمام و باز کردم ، هوا تار یدیگردن درد شد باحس

کاناپه بدون بالشت و پتو! از جام بلند شدم ،  ی. اونم کجا خوابم برده بود؟ رودمیکه من چه مدته خواب دونهیبود. خدام

 شدم و ییچا الیخی. بدمیکشیخونست و خجالت م یتو یکی کردمید امامعذب بودم ، حس مکرده بو ییدلم هوس چا

 .......ردمداکیبدرد بخور پ لمیف هیو رو کردم تا  ریکاناال رو ز یو روشن کردم.کل ونیزیو برداشتم و تلو یو یکنترل ت

*** 

 آنا

 مدیرس شگاهیفرو بردم و به قدمام افزودم. به از ما بمیج یتو شتری.دستام و بومدیم یمیسرد بود ، و سوز مال هوا

 نبود. وارد شدم و به بخش اطالعات رفتم ی،خلوت بود و کس

 .نیسالم خانم خسته نباش_

 یارجانم ک_گفت: دهیکش یسرش و باال اورد و بالحن دییجویبود وادامس م وتریکامپ توریکه پشت مان یجوون دختر

 ؟یدار

 .شیجواب از ما یاومدم برا_

 ه؟یاسمت چ ی، اهان گفت ارنیجا منتظر بمون تا جوابا رو ب نیهم_گفت شتریباغلظت ب ندفعهیباهمون لحن ، ا باز

 .بایانا، انا شک_
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 یادینگران بودم ، معلوم نبود ا یلینشستم. خ یصندل یزمزمه کرد. رو رلبیو  تکون داد و اسمم وچند بار  ز سرش

 لدایبه  دی.حتما بادادیخبر از خودش بهم م هیقرار داره ، کاش تحت کنترل نبودم تا حداقل  یتیتو چه وضع چارهیب

 دالیو  دایا یبیغر یبدبختم اما وقت یلیمن خ گمیم باخودمبود. همش  دایچهار روز بود که چشم انتظار ا زدمیسر م

 یمادرم باال ی هیمن هنوز سا گمیم مکنیسرشون اومده ، هزاربار خدارو شکر م ییچه بال نمیبیم یوقت نمیبیرو م

 پهیمضحکش و ت ی افهی. همون دختره مسعول بخش اطالعات بااون قستمین ابونایکوچه خ یسرمه سرگردون و اواره 

 هیاومد و  رونیاز اتاق ب قهیبود چندش.بعداز چند دق یعمل شیرفت، همه چ یاتاق هیاز جاش بلند شدو به  خرفشمز

 .دیکش رونیبرگه رو ب هیگشت تا  نشونیاز ب کمیبرگه دستش بود ،  یسر

 سربزن. هیبه دکتر شت،حتمایازما نمیا ایب_باتاسفبه من نگاه کرد 

زدم. اگه اصرار  رونیب شگاهیلب کردم واز ازما ریتشکر ز هیو ازش گرفتم. شیازما یسمتش رفتم و برگه  به

 ینگاه به برگه  هی.ومدیضعف سراغم م کمی یروح یانبود بخاطره فشاره میزی، چ دادمینم شیاستادمنبود هرگز ازما

.بغض راهه گلوم و گرفت.نه دیکردم رنگم پر حسکرد ، کف دستم عرق کرد،  دنیانداختم، قلبم شروع به تپ شیازما

افتادم.همه جا دور  نیزم یمن، زانوهام خم شد و رو یخدا یسرم وا یرو ااوارشدیامکان نداره اشتباه شده ،دن نیا

 مطلق فرو رفت......... یاهیلحظه همه جا تار شد و درس هی،  دیچرخیسرم م

و که به دستم زده بود و  یداشت سرم دیزن باروپوش سف هیدستم چشمام و باز کردم. یتو یزیاحساس سوزش چ با

 دیداشت تاد ینیدلنش یکه پرستار بود و چهره  یبود.زن زاریب دیبود ومن از رنگ سف دیهمه جا سف کرد،یچک م

 دیو د شاتیافتاده بود ، دکتر ازما ارتفش کمیحالت چطوره عروسک؟نگران نباش _زد یچشمام و باز کردم لبخند

 .ادشیاالناست که ب میخونه به مادرتم خبر داد یبر یتونی، سرمتم تموم شد م یدرمانت و شروع کن دیحتما با

 اولش بودم که بهم گفت عروسک! یمن هنگ جمله  اما

 طور شدم. نیا یچ یو درک کردم که کجام و برا تمیبغض راهه گلوم و سد کرد و تازه موقع 

بست. بابهم خوردن  یذهنم نقش م یبم تو یو اون لبخند جذاب و  صدا شدیذهنم اکو م یعروسک تو یکلمه  یه

د اتاق وار یچندتا پرستار فورکردم و ضجه زدم که  هیبلند بلند گر نقدری. اهیگر ریدر بغض گلوم راه باز کرد و زدم ز

 پناه بردم. یخبر یب یایشد و به دن نیسنگ کامکردن پل قیارام بخش بهم تزر هیحال و روزم  دنیشدن وبا د

*** 

 !نجایا ادیپدر و مادر ب یب یاون خسرو یزنیاالن زنگ م نیهم بایخانم شک_سرم دادزد بلند
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 د؟هان؟یزنیسر من داد م یراهه، بعدشم شما به چه حق یکه تماس گرفتم تو گمیم_تر از خودش داد زدم یعصب

 سکوت و بهتر از جواب دونست. دویبه موهاش کش یدست کالفه

 یسر کارتون اقا نیاالن بر نیهم_تشر زدم کردنیوارد اشپزخونه شدم وبه اشپزا که به جرو بحثمون نگاه م کالفه

 انیاالن ب نیجا برن هم نیاز ا ییاشکو یاقا ستین ی، هرکسم که راض کنهیمسعله رو حل م نیا ادیم یخسرو

 .نجایا میاریسراشپز و م نیزودم بهتر ی.به زودهیتصو

کار  یلک میوقت ندار یلی، تاظهر خ دیکنینگاه م یبه چ_متشنج به سالن برگشتم و روبه گارسونا داد زدم یبااعصاب

 نیبجنب االیروسرمون، ختهیر

ه که رنگش ب ییبه اشکو ینشستم. نگاهه خصمانه ا یصندل یرو دیلرزیطور که تنم م نیرو پراکنده کردم و هم همه

اب به دستم  وانیل هیازکمک اشپزا  یکیانداختم ،و روم و ازش گرفتم که خانم محبت  تیاز عصبان زدیم یقرمز

صفحه  یرو دایا اوردم.اسم  رونیب بمیاز ج خوردیو که زنگ م می.گوشدمیکردم و اب و الجرعه سر کش یداد،تشکر

 دا؟یجانم ا_اتصال و زدم و جواب دادم ینقش بسته بود دکمه  یگوش ی

 ؟یسالم انا جونم خوب_

 ؟یاره تو چطور خوب_

 ی.....آمای....نی.کردم....رو.ی....وان.....اب.....خا...لی......لهی.....ی.....صب....حمی......عالیوا _گفت: دهیبر دهیو بر دیخند

  دیمضحکش...... کرکره خنده بود.......دوباره خند ی افهی......اصال قدمیخند

 برگشته؟ مایمگه ن_گفتم: بااخم

 شده. دهیتوپ تدارک د یمهمون هیاره بابا، تازه به مناسبت برگشتش _

 خب به من چه ؟_

 .کنمیکنم.االن حست و درک م یپکرت و تصور  م ی افهیجا دارم ق نیانا هم یوا_دیخند

 چشمم تکون دادم. یکاسه یچشمام و تو ی لهیت

 ؟یزنگ زده بود یچ یخب برا_
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 داشتم. جانیه یلیفرداهم خ یحال مامانت و بپرسم، بعد برا خواستمیاهان م_

 . گهید یمامانم خوبه نگران نباش،فرداهم مثل روزا_

 فردا...... گست؟قرارهید یها فردا کجاش مثل روزا یذوق یب یلیخ_

 .دمییشده بود دو ریدرگ ییکه با اشکو یو با دو به سمت خسرو دمیصداش و نشن گهید

 رسما از رستوران اخراج شد. ییجروبحث کردن اشکو یو ازهم جداکردم. بعد از کل ییو اشکو یخسرو یبدبخت با

 یو از امروزتامدت هرچ دیسراشپز جد یبدن تو روزنامه ها برا یبه بچه ها بسپر اگه نیبا،بسپریخانم شک_یخسرو

 خونه. دییو بفرما دیو اعالم کن نیا لهیرستوران تعط میسراشپز نگرفت که

از رستوران خارج  یخسرو یبا اقا یو اعالم کردم و فرستادم برن ، خودمم بعد از خدافظ ییهمه اخراج اشکو به

.  در دمیساعت به خونه رس کیاتو بوس رسوندم و بعداز  ستگاههی. خودم و به اومدیم یشدم. هوا سرد بود وسوز بد

و مامانم و صدا زدم اما جواب نداد، حتما هنوز  ذاشتمگ یجاکفش یباز کردم و وارد شدم. کفشم و تو دیخونه رو باکل

 یلباس رو ضیراست به اتاقم رفتم و بعد از تعو هیبه غذا نداشتم.  یلیگاه برنگشته. اصال گرسنه نبودم و مکار یاز تو

با افتاد، من و با یعسل زیم ی.نگاهم به قاب عکس رودادیم زهیسرم بود بهم انگ یکه تو یقشه ا. ندمیتخت دراز کش

ه کارمند ساد هیمن  ی.بابالبخنداش تنگ شده بود ی. دلم برامیزدیولبخند م می.هرسه خوشحال بودمیو مامانم بود

. وضعمون خوب نبود اما کردیم یاطیکارگاه خ یکرد، ومامانمم تو یپوشاک کار م دیتول یکارخونه  کیبود تو 

و  انرستی.من سه سال دبمیبود که پول کالس کنکور من و نداشت یوضعمون جور د،مثالیرسیدستمون به دهنمون م

 میبود اما خوشبخت بود رانهیاگر چه فق مونی.زندگارمیبکوب خوندم تا دانشگاه تهران رشته قلب و عروق رتبه ب

 ارامش و گرفت. نیاومد و ا یگردباد نکهیتا ا میوارامش داشت

از  یزیکه بابام تونسته بود بکنه وچ ینبود.تنها کار یشهر بود اما اجاره ا نییپا یبود وتو کیگرچه کوچ خونمون

 ادیبود، به قول مامان از سرمونم ز یکیجمع و جور وکوچ یخونه بود.خونه  نیسالها هم نیبزاره توا یخودش باق

 یدست کمدو تخت چوب هیساده بود  یلیبابا.اتاق من خ اماناتاق مال م هیاتاق مال من و هیبود.خونمون دو خوابه بود،

. من بعداز اون مختلف یکنایاتاقم پر بود از عکس باز واریبه فوتبال در و د ادمیز یعالقه  لیمطالعه.و به دل زیوم

 .....میزنیدرجا م ییجاها هیاتفاق شروع کردم کار کردن تا کمک خرج خونه بشم اما هنوزم 

*** 
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قرمزش خورد داغه دلم تازه شد.بغض کردم اما  یسرم چشمام و باز کردم.چشمام که به چشما یرو ینوازش دست با

گونم  یکردن.اشکام از حصار چشمام ازاد شدن و رو یبامن مدارام یلعنت یاشکا نینکردم،اما مگه ا هیجلوش گر

که باهام  کسالیبعد از  یعنیبود  دهیشمن و بخ یعنی،  شدیم نمشد. خودم و تو بقلش انداختم ، باور یجار

و اصال براش  زاشتیبهم محل نم خوردمیسال اگه سرماهم م کی نیتو ا مارستانیبود االن اومده بود ، ب نیسرسنگ

 .دونستمیچه قدر داتنگ بودم و نم یمهم نبود.چه قدر دلتنگ اغوشش بودم وا

من _ادامه دادم  زنمیشد؟اخه چرا من؟ بعد انگار باخودم حرف م یچ یدید ؟یمامان بالخره اومد_هق گفتم: باهق

 !.دهی، خدا داره عذابم م دمیدارم تقاص م

 ...شتمیاروم باش. من پ زمیاروم باش عز_گفت: دیلرزیکه م ییباصدا کردیهمونطور که پشتم و نوازش م مامانم

 ؟یادکتر صحبت کردب_اومدم. رونیاغوشش ب از

قدر  نیهم ا یماریب نیدرمورد ا ستمیمامان من بچه ن_.دیچادرش وبه لب کشو یانداخت وگوشه  نییو پا سرش

 گفت؟ یدکتر چ دیتوروخدا بگ دیگولم بزن دیکه نخوا دونمیم

تاخدا هست نگران نباش  زمیانا عز_کرد دنیچونش شروع به لرز دیاز چشماش چک یاشک یو باال اورد قطره  سرش

 به خداهست! دمونیما ام

 تاچه قدر وقت دارم؟ _!بابغض ادامه دادممهیپس بدخ_کردم زمزمه

 تا شش ماه!_زمزمه کرد: یشدت گرفت به سخت شیگر

 یلیخ  میحاال درمان وشروع کن نیدکتر گفته اگر ازهم_ادامه داد هی، واقعا حالم خراب بود.مامانم باگر هیگر ریز زدم

 توکلت به خدا باشه. زمیبه، عزخو

 کردمیم هیو گر زدمیباخودم حرف م یشک عصب یبودم تو رفته

وقت موهات و کوتاه  چیه گفتی، اون موهامو دوست داره،خودش م خوامینم_هق زدم زهیریموهامم م یهمه  یوا_

زشت  خوامیدرمان بشم من نم خوامیمن نم خوامیوقت موهات و رنگ نکن،هق زدم، من نم چیه گفتینکن، خودش م

 کرد..... هیکرد و پابه پام گر مشدت گرفت. مامانم بقل میبدون موهام من و دوست نداره.گر گهیبشم اون د

*** 
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 دایا

 

 بزنم که از بدو ورودم بهم یسر به تراس هیگرفتم  مینگاه کردم خسته شدم ، تصم لمیشده بود، ازبس ف کیتار هوا

 یقشنگ یدادم. نما هی.دستام و بقل کردم و به پنجره تکومدیم یدم سوز سرد. وارد تراس شزدیچشمک م

 بودند......... اختهو س یقشنگ یکوه صحنه  یدامنه ها یتو دهیسربه فلک کش یداشت،ساختمونا

 لب زمزمه کردم ریاهنگ به ذهنم اومدو ز نیا ناخوداگاه

 اون خوبه حالش یتو غم دار ادشیبه  ینشست

 الشیخ نیکه ع ستین ینوزم وله یراونیدرگ تو

 تو جاشو یشکیبه ه یچشاتو نداد یبست تو

 خنده هاشو کمیایلحظه بادن هیعوض کرد  شهینم

 تنها یکه بش رتوعهیتقد ستیتون ریاما تقص رهید

 مونهیاشکات اون نم گهینداره د یریتاث

 دوست دارم. یلیخ_روش زدم و زمزمه کردم یدستم انداختم بوسه ا یتو یبه حلقه  ینگاه

*** 

انوم بود و از ز یمانتوم تا رو دمیپوش یمانتو شلوار مشک هیوقت نداشتم، شتریساعت ب مین دم؛یتند لباسم و پوش تند

از موهام و  یسرم درست کردم و کم یبود. مقنعه مو رو یمشک نیکمرم چاک داشت و شلوارمم ج یدو طرف تا گود

 و برداشتم و از اتاقم میسورمه ا یو کوله پشت میمشک یبرق لبم زدم و کتون هی ختمیصورتم ر یبه صورت کج تو

 روش بود. یبرگه جلو یسر هیمبل نشسته بود و  یرفتم. مامانم رو نییرفتم ، با دو از پله ها پا رونیب

 مامان راننده امادست؟_

 کردو سرش و تکون داد و دوباره به برگه ها چشم دوخت. نگام
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 !ایت باشمواظب خود دایا_

 شروع کنما! مارستانیب یکارم و تو خوامیامروز م یناسالمت ستمیباشه بابا بچه که ن_

 .یبه کارت ادامه بد زارنینم گهی، د یدیبدبخت و سکته م یمارایکه همون اول کار ب ییاگه تو_

 .رونیو از در زدم ب دمیخند

 یلیبود و خ یمن عال یبرا یلیخ نیا یبشه. وا لیتشک یعمل مارستانیب یاز کالسامون تو یامروز قرار بود بعض از

باشم. راننده در عقب و برام باز  یعمرم جد یبارم که شده تو هی یاسترس داشتم ، باخودم شرط بسته بودم که برا

 و دور زد و سوار شد. نیکرد و سوار شدم. در و بست و ماش

 شده. رمید یلیکه من خ نیتند تر بر شهیاگه م_

 چشم خانم._

کار  نیبه شدت متنفر بود باا لدای ارمیشاهزاده خانما رو درب یمن که دوست داشتم دستور بدم و ادا عکسبر

و  کردمی.اما من حال مدیبخر نیبرام ماش دیبا خوامیکه من راننده نم کردیهم با مامان و شاهرخ جروبحث م شهیوهم

خره من ب نیکنه ماش یمامان و راض تونهیکه نم لدای فه، البته برخال دهیبه ادم م یخاص ژیپرست هیاصال  بردمیلذت م

 نیکارام و باا شتریکنم اما االن ب حیموتور داشته باشم و تفر یجور نیهم خوامیم گفتمیاولش م دمیموتورم و خر

 شدم و به سمت در ادهیپ نی، زود از ماش میمورد نظر برس مارستانیتا به ب دیساعت طول کش کی. دمیموتور انجام م

و  ریساعت تاخ میکرد.بان سیوهم نبستم اناهم که ازبس زنگ زد دهن من و سرو نیدر ماش ی، حت دمییدو یدروو

 دهی، نفسم بر دمیششم رس یکردم، از اسانسور استفاده نکردم به طبقه  دایمختلف اتاق مورد نظر و پ یپرس و جوها

زن توجهم و به خودش جلب کرد. سرم و بلند  هی ی هیگر یصدا زدمیبود همونطور که خم شده بودم و نفس نفس م

شدنش  یخبر افتاب یگرفتم که نگو وا ییروین کیاصال  نمشیبب نجایکه ا شدیکردم ، به چشمام شک داشتم باورم نم

 .ترکهیمثل بمب م

شدم تا  کی.بهش نزددمیداره ، حاال عواقبش و نشونت م یمهال خانم دو دره کردنه شاهرخ خان عواقب بزرگ اوف

 کردیو ناله م هیطور گر نیتونم ذهنش و بخونم.همب

 نیکرد و شروع به نفر هیگر«و بهم منتقل کرد؟. روسیو ی، اخه کدوم عوض ادیسرم ب دیبال با نیخدا اخه چرا ا یوا_.»

 کردن کرد.
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شاهرخ فرستادم ،  یاوردم و ازش عکس گرفتم و عکس و برا رونیو ب می.گوشزدیسر به ذهنم م هیمامانم  کاش

مهال برو که شاهرخ  یو کت بسته ببرنش ، آ نجایا زنیسه سوته ادماش بر بندمیو دادم شرط م مارستانیوادرس ب

شده. بادو به  رمیخدا من د یشد ، وا ارسال. عکس ستیبرات داره ، کاله گذاشتن سر شاهرخ کمتر از مرگ تاوانش ن

نگاه ها به سمتم  یو در زدم و وارد شدم. همه  دمیکش قینفس عم هی دمیطرف اتاق اخر سالن رفتم.پشت در که رس

 برگشت.

 ونهطیوقت نشناس ش یدختره _استاد»شهیتکرار نم گهیاومد د شیکار مهم پ هیتورو خدا  دیاستاد ببخش یوا_ذهن

 .ماش گرفتمنگاهم و از چش« ، توبه. کنهیم یدیها ، نگاه کن نگاه کن چطور داره چشم سف زهیبزنم فکش بر گهیم

 تکرار نشه. گهیود دینیبش دییبفرما_استاد

 «و جواب بده. تیخب انتر حداقل گوش رون،یب میدعاکن ازکالس نر دایا_ذهن انا» به انا افتاد وفاتحم و خوندم. نگاهم

 هیدادم که چشم غره رفت و  لشیلبخند گنده تحو هیبود نشستم. یخال یجا هیزدم و به سمتش رفتم ،  یلبخند

شد و از پشت موهامو گرفت.همه  یوحش هویگفتم. وبا پام به ساق پاش لگد زدم  یاز بازوم گرفت. آخ خفه ا شگونین

 .کنمیمعطلشون م رمهمه از دستم شکارن که دا بندمینگاها به سمت ما برگشت شرط م ی

 د؟یشد ریخانما چه خبرتونه درگ_استاد

حرکات  نیبخوابونن تو گوششون که  ا یکی ستنیباهاشون مرد نگنده با یدخترا کشنیواال خجالتم نم_ذهن استاد.»

 «بره ادشونیو 

به سه  ینشست.استاد شکوه یصندل یکرد، وصاف رو یمن و ول کرد و عذرخواه یتوهم رفت. انا هم موها اخمام

ا بود و من و ان ریگ یلیخ یدانشگاه بود ول یاستادا نیاز بهتر یکی یکرد. استاد شکوه ممونینفره تقس۵گروهه 

الزم خسته  حاتین طورم شد.بعداز توضیو هم میو بردار مارستانیب یکالسا گهیاستاد د هیبا میگرفت میتصم

ونم. ذهنشون و بخ وفتهیکه نگاهم به چشم بچه ها ن نییرفت. سرم و انداخته بودم پا رونیگفت و از اتاق ب یدینباش

چرا _زد پشت سرم  یکی. انا دایرفتم و منتظر شدم اناهم ب رونیدرباز  ریطور سربه ز نیو جمع کردم و هم لمیوسا

 ؟یاریو درم کیتار وتنگ  یادما یادا

 ذهنشون و بخونم. وفتهیاخه دوست ندارم نگام به نگاشون ب_کنار گوشش گفتم: اروم

 کلت خورده؟ یتو یزینکنه چ_. کله بدنم و نگاه کرد وادامه داد شنومیم یچ ایخدا یوا_نگام کرد باتعجب
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 . میتابر ایحاالهم راه بندون نکن ب یکار تکرار نیخب خسته شدم از ا_

که  یبه مرد تیسفت فرو رفت، سرم و گرفتم و باعصبان زیچ کیکلم تو  هوی. میانداختم و راه افتاد نییو پا سرم

 انگار ستون سفت بود انداختم تا فحش بدم که دهنم بسته شد..

خم شدم و سرم و محکم گرفتم. لعنت به من که به چشماش نگاه کردم.چشماش ذهنم و بهم  د،یکش ریبدجور ت سرم

 .تندتندچندبارپلک زدم.ختیر یم

 شد؟ یچ زمیعز دایا_

 .می.برستین یزیچ_و بلند کردم روبه انا زمزمه کردم سرم

 از کنارش رد بشم که بازوم و گرفت ،  اومدم

 کجا خانم کوچولو؟_اروم گفت: کنارگوشم

 نیمحترم حدتون و بدون یاقا_گفتم: یبازوم و از دستش جدا کردم و عصب 

خفش  خواستیزد دلم م یباال برد و پوزخند میتسل یتکون دادم. دستا و به نشونه  دی. ودستام و به حالت تهد

 کنم.دست انارو گرفتم و به سمت اسانسور حرکت کردم.

 ش؟یشناختیم_

 اره._

 ه؟یخب ک_گفت: دییدویهمونطورکه دنبالم م جانیباه

 ؟چشمات و گرفته؟ هیچ_

عادت  نیتوروخدا دست از ا یدختر؟أه دستم و کبود کرد یضیانا مگه مر_.سادمیازم گرفت که وا شگونین هی انا

 زشتت بردار.

 اسانسور و زد و منتظر اسانسور موند.  یدکمه  اوردیادامو در م همونطورکه

 نازش و بکشم و التماس کنم. یکه ه کارمیانگار حاال من ب یگیبه درک که نم_
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و  نیبود ا یهمکف و زدم.انا کامال عصب یطبقه  یزودتر از انا در و باز کردم و داخل شدم و دکمه  دیرس اسانسور

 . دیاز حرکاتش فهم شدیم

 باهاش لدایخلبانه! رفتم فرودگاه دنبال   شناسمشیچشماش م یاز رو یخب بابا ، باهاش هم کالم نشدم ول لهیخ_

 دیهمکف رس یدادم. اسانسور به طبقه  حیکردم بهم دست داد و توض یکه به چشماش که نگاه م یاشنا شدم. وحاالت

 زدم خارج شدم. یهمونطور که داشتم حرف م

 درموردش بامامانم صحبت کنم. دیذهنش و بخونم غلط نکنم ذهن خونه با تونمیذهنش قفله چون نم یدونیم_

 و رفته بود.فکر فر یتو قیاناعم

*** 

خورده بودم  مرویشام دوتا ن یشده بودم،  برا رهیروبه روم خ واریبود اما من خوابم نبرده بود و به د کی ساعت

وقت نداشتم که به خودم  یقدر نیا یول دادیحالت تهوع بهم دست م یلیمدت خ نی،همشم حالت تهوع داشتم توا

 کاریپر توقع بودم اما خب چ یلیخ دونمی، م دو تنها گذاشته بوبدم، ازدست سامان ناراحت بودم چون من  تیاهم

چشمام و بستم و خودم و به خواب  یدر فور یو رها کنه و درخدمت من باشه. باصدا شیکنم، توقع دارم سامان زندگ

و گفتم.در اتاق باز شد وبعداز چند  کیاسم کوچ هینگفتم فقط  یبد زیبره من که چ ینطوریزدم ، حق نداشت ظهر ا

زده  هیسامان روبه روم  به درکمد تک  دمیدربسته شد و حس کردم سامان رفته.چشمام و اروم باز کردم که د قهیدق

راحت  المیبسم اهلل گفتم و به پاهاش نگاه کردم ، خدارو شکر سم نداشت و خ هی! دمیفرابنفش کش غیج هی.

 .فتهوا گر ی،و بالشت و محکم به طرفش پرت کردم که توکرد میسامان عصب یشد.خنده 

. دهیکشیم یبا تو چ کنمیو درک م اشاری، اخ که من االن  یخدا ، دختر تو چه قدر خل یوا_باخنده گفت: سامان

 اشاری_شدم گفتم: دیکل یدندونا ریلباش محو شد،ز یو گرفتم که خنده رو قشیبلند شدم و به طرفش رفتم  یعصب

بهت  ریدله س هیزنت کچل باشه من  یو اون زن کچلت اله یدلش بخواد، بعدشم خودت خل میلیباشه خاز خداشم 

 بخندم.

 خنده ها بودم. نی. و چه من محتاج ادمیلگد به ساق پاش زدم و خودمم خند هیخنده ،  ریزد ز سامان

 اشاری
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 یبدبخت بودم که نتونستم به زن خودم جا بدم نتونستم از بچه  نقدریمن ا یعنیگذاشته بودم ،  زیم یو رو سرم

و شروع کردم داد زدن. محکم مشتام  ختمیر نیو زم زیم یرو لیوسا یبلند شدم و همه  یخودم مراقبت کنم .عصب

بود.  یداشتم اغوش کت ازیکه ن یزیاالن به تنها چ ،باسرعت وارد شد  ی. در باشدت باز شد و کتدمیکوبیم واریو به د

 محکم مچم و گرفت ومانعه کارم شد. من و محکم در اغوش گرفت.

 اریطاقت ب کمی، اون حالش خوبه  اشاریاروم باش _و نوازش کرد موهام

 . بانوک انگشتش اشکام و پاک کرد.ختیریصورتم م یرو یکی یکیاشکام  کردمیم هیداشتم گر شدینم باورم

 ، باهات کار داره. نجاستیجناب سرهنگ ا_

ناراحت بلند  یبلند شدم و لباسم و مرتب کردم.کت نیزم یو تکون دادم و اشکام و با دستم پاک کردم، از رو سرم

 !ه؟یچ شیاب یچشما نیدرد ا دونستمیرفت و من م رونیشد و از در ب

سرهنگ وارد شدم.سرهنگ  دییبه در زدم و  با بفرما یاتاق و باز کردم و به سمت اتاق سرهنگ راه افتادم. تقه ا در

و پشتم و نوازش کرد.ازم جدا شد و به مبل کنار  دیبه احترامم بلند شد وبا لبخند به سمتم اومد.من و در اغوش کش

 اشاره کرد. نشستم و سرهنگم روبه روم نشست. زیم

 ؟یاستعفا داد دمیشن_

سرهنگ تورو جون جدت  دونه،یخودشم نمزن من بارداره سه ماهه بار داره  نیفهمیسرهنگ، شما نم تونمینم گهید_

 دمیفهم میداد شیطالق ازما یهمون روز که برا دهیو ند شیباردار شیاون ازما _لب زمزمه کردم ری. وزدیکن داشیپ

 درکم کنه. تونیکیسرهنگ نگرانم، _بلند گفتم:

 نمونیبود که ب یبه خاطر جاسوس زیو بدون جاش امنه،همه چ نیبه وقتش فقط ا زیهمه چ_زد یلبخند سرهنگ

سکوت ادامه  ی..بعداز کممیکن یم ریو دستگ یعوض نیاون شاه یوبه زود میکرد داشیهست وخوشبختانه پ

 .یباهوش و بااستعداد یلیخ وت یاستعفاداد ه؟چرایبدونم برنامت چ خوامیاما م زارمیمن به نظرت احترام م_داد

 یراب خوامیمنم _چه قدر بااستعدادم ازسرجام بلندشدمپس من  هیدختربااستعداد هیکردن بااحساسات  یاگه باز _

 .ورکیویبرم  ن شهیهم

ه ب نهیاومدم که س رونیو از اتاق ب مینگفت . به احترامم بلند شد، باهم دست داد یزیتکون داد و چ یسر سرهنگ

،  تمکشیخودم م یو با دستا میشی خواستیچه قدر دلم م ایبهش نگاه کردم ، خدا تیشدم ، با عصبان میشی ی نهیس
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ونم داغ شیتفاوت یب نی. ادمیروبه روم کوب واریو به د متفاوت از کنارم رد شد و وارد اتاق شد. دستام و مشت کرد یب

 شغل و نداشتم االن زن و بچم کنارم بودن. نیبودم اگه ا ی.از دست خودم عصبانکردیم

شدم و به سمت خونه حرکت  میمشک یار پورشه رفتم ، سو نگیاومدم و  به سمت پارک نییعجله از پله ها پا با

 فتگیبهم م گهیبار د هیبودم ، کاش  طنتاشی، ومن چه دلتنگ ش دیچیپیگوشم م یخنده هاش تو یکردم.مدام صدا

 .نشستیعقشم و چه عقشم گفتناش به دل م

*** 

 .سرم و کالفه تکونبستیذهنم نقش م یتو شیاب یبود.مدام اون چشما یو کوفته وارد خونه شدم پرواز سخت خسته

 رفت. حالم رونیاز کنارم ردشد و باعجله از خونه ب زدیهمونطور که با تلفن حرف م میشیدادم واز پله ها باال رفتم ،

 و خود خواه و فیادم ضع هی میشیاورد ازش متنفر شدم ،  تمدوس نیاون بالرو سر بهتر نکهی. بعداز اخوردیازش بهم م

تخت پرت کردم و طاق باز  یباز کردم و وارد شدم. چمدونم و کنار کمد گذاشتم ، خودم و رو بود. در اتاقم و یاغده ا

جان یه مکیروش فکر کنم.  شتریجالب بود ، خوب نبود فقط جالب بود ، بهم گفته بود ب یکت شنهادی.پدمیدراز کش

م و لباس نکهیخسته بودم بدون ا یلیچون خ کردمیاستراحت م دیروحم بد نبود ، االن فقط با یب یزندگ نیا یبرا

 هم گذاشتم و خواب مهمون چشمام شد..... یعوض کنم چشمام و رو

 دایا

 .کردینگام م طنتیباز و ش شیشدم به سامان که بان رهیچشمام و باز کردم و خ تیباعصبان

 .یرسونیازار م یاول صبح یضیچته ؟مر_

 یطورکه به سمت در م نیصبحونه امادست ، هم ایخانم ب پاشو تنبل_تخس سرش و چند بار تکون داد. یبچه ها مثل

رفت مثل فشنگ از سر جام بلند  رونیخوب خوبم برات دارم. از در ب یتازه خبرها_برگشت و گفت: طنتیرفت باش

شدم و بعد از شستن دست و  ییدستشو ردوا تیاهم ی. بدیکش ریت ردلمیکه ز دمییدو ییشدم ، وبه طرف دستشو

 نشستم، زیحال پشت م ی، ب رفتیم جیسرمم گ کردیدرد م یلیصورتم از در خارج شدم ، دلم خ

 ؟ دهی؟ چرا رنگت پر دایشده ا یچ_سامان نگران گفت: 

 .ستین یزیچ_زمزمه کردم یحال یباب
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وقت  یبه غذا نداشتم و بعض لیب ماما خو شدیزود گرسنم م یلیمدت خ نیاصال اشتها نداشتم ، توا یبود ول گشنم

نکردم ،  ییو خوردم ، حالم بد شد ، اما اعتنا میاز حل یغذا بخورم. کم یمجبور بودم کم شدمیها از بس که گرسنه م

 خودم توجه کنم. یوقت نداشتم که به حالت ها رقد نیاما ا شدمیم یجور نیاوقات هم شتریسه ماه ب نیتوا

 ه؟یخبرت چ یبگ یخوا ینم_

 کردم. دایو پ هانیآ_

 .ششیپ میبلند شو بر یچرا نشست ؟خبیجد_بلند شدم یصندل یاز رو یباخوشحال

 االن؟_

به کارام سر و سامون بدم برم زندان، تورو خدا بلند شو  دیبمونم زود با نجایا تونمیسامان من که تا اخر عمرم نم_

 طولش نده.

 ببخش. گهید دونستمینم زتمیسا دمیدوسه دست لباس برات خر هیباشه فقط _

 نبود. ازیممنون بابت لطفت.امان_

 کنسول. زیم یگذاشتم رو_رفت گفت: یهمونطورکه به اتاقش م سامان

و  فیک هیبود با دوتا مانتو  یتکون دادم و بعد از جمع کردن سفره به سمت اتاقم رفتم ، دودست لباس راحت یسر

، انگار شده بودم شبه شب. از اتاق  یوکفش مشک فیشال و کبا  دمیپوش یمانتو شلوار مشک هیبود.  دهیکفشم خر

ود ، تا ارنج باال زده ب ناشمیبود و است دهید پوشیسف رهنیپ هیکرده منتظرم بود. کیو پ کیرفتم. سامان ش رونیب

 ختهیصورتش ر ی. موهاشم به صورت کج روکردیو کامل م پشیت یمشک یو کفش ورن یمشک یشلوار کتون

،  میترف رونیب یحرف چیبرداشتم و بدون ه یاز جالباس مویقهوه ا یدستش منم بارون یبود.پالتوشم انداخته بود رو

 و لب و ییخرما یموها بایعسل یخوشکل و جذاب بود، چشما یلیشدم.خ رهیبهش خ نهییاز توا میسوار اسانسور شد

مرد  کیازش  نهایا یداشت ، وهمه  یا دهیورز لکیبود وقد و بلند بود و ه یمناسب داشت، پوستشم گندم یدهن

ن ساما نیم ، به سمت ماشیاومد رونیکه شونه هام و باال انداختم واز اسانسور ب هیجذاب ساخته بود.بااشاره گفت چ

و باز کردم که سامان مچم و  نی. در ماشمیدیرس هانی.تو سکوت کامل به شرکت آمیو زد و سوار شد موتیر میرفت

 گرفت:

 مواظب خودت باش زود برگرد._
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 ؟ یایمگه نم_

 نه تو برو منتظرتم._

تهران  یجاها نیاز بهتر یکی یبود و تو شهیساختمون ش یساختمون شدم ، نما یشدم و وارد الب ادهیپ نیماش از

 یو اروم میمال یمورد نظر و زدم.صدا یطبقه   یداشت. وارد اسانسور شدم و دکمه  یعال یویساخته شده بود و و

 بود رفتم در هانیآ یغاتیو داد. خارج شدم و به سمت در سمت چپ که شرکت تبل ستمیب یبه طبقه  دنیخبر رس

 ییرفتم. صدا زشیانداختم و به سمت م یمنش یخال یسالن نبود ، نگاه به جا یتو یباز بود ، وارد شدم ، کس مهین

خنده و  یدر باز بود و صدا یتوجهم و به خودش جلب کرد وارد راهرو شدم و به سمت در. اخر راهرو حرکت کردم. ال

 .دیرسیبه گوش م یباز

 باز کردم که سرجام خشک شدم. درو

و  دیندخیکه بقلش بود قش قش م یبابا ، قربونت بره بابا دلم برات تنگ شده بود. دختر بچه ا زیخوشمل بابا ، عز_

 شد. کیچشمامتار یشدم و همه جا جلو نیو پخش زم دیکش ریدلم ت ریز ستمیپاهام با ینتونستم رو گهیمن د

اطراف برام گنگ و  طیپلکام و باز کردم. چشمام و بستم و دوباره باز کردم.مح یدهنم ، ال یتو ینیریش عیما باحس

لند ب خواستمیجابه جاشدم وم ی، زل زدم.کم کردینگام م یبه دختر روبه روم که بالبخند مهربون یجیمبهم بود. باگ

 کرد دیبشم که مانعم شد و لبخندش و تمد

 دوران استرس برات سمه؟ نیا یتو یدونستیم اد،یدراز بکش تا حالت جاب کمی زمیعز_

ع وض نیتوا ایبودم؟ نکنه سرطان دارم؟ نه خدا یو دوران یتیخدا مگه من تو چه وضع ایسرم سبز شد ،  یرو دوتاشاخ

 و خنده داره. یا شهیکل یلیحال وروز من خ یسرطان برا

 .؟میمن تو چه وضع یبگ شهیم دیببخش_

 شه؟یاونم سه ماهه؟اخه مگه م یباردار یدونیتو واقعا نم یعنی_گفت: یدفعه اون دختره تعجب کرد.باناباور نیا

 فکر کردم یاصال انتظار نداشتم.کم یوا شد،ی.مگه مهیگر ریسرم اوارشد.زدم ز یرو ایچشمام جمع شد، دن یتو اشک

 هق گفتم: گهباهقیدرست م دمیوفهم

 ؟یدونیاصال تو از کجا م_
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 .مانهیبهار دکتر زنان و زا_که تا اون موقع ساکت بود جواب داد هانیاز اون دختره آ قبل

رم شکم ب یتو یبچه  هیبا  دیبدبخت بودم که با نقدریمن ا سوختیم میخودم و اوارگ یشدت گرفت،دلم برا میگر

 داشت ارومم کنه. یاسمش بهار بود سع دمیزندان.اون دختره که حاال فهم یگوشه 

 پام زانو زد یوارد شد ، جلو مهی، در با شدت باز شد و سامان سراس شدیم شتریمن هرلحظه ب ی هیگر یول

خوشکلت  یچشما فیاون اشکارو ح زیشده نر ینکن بگو چ هیتورو خدا گر ؟یکنیم هیدلم چرا گر زیعز_

 کرده ؟هان بگو نترس. تتیاذ یک_ادامه داد یگرفت. بلند شد عصب یمن شدت م ی هیسامان گر یست،باحرفاین

؟چرا  یکرد کارشیچ_سامان گذاشت که سامان با خشونت دستش و پس زد و داد زد یشونه  یدستش و رو هانیآ

 .کنهیم هیگر

 ستادیسامان ا ی، بلند شد و روبه رو که تا اون لحظه ساکت بود بهار

و بهشون دادم  شونیخبر باردار ینکردن، من وقت تیخانم و اذ لدای هانمی، آ وفتادهیکه ن یاتفاق دیاروم باش_ 

 .هیگر ریزدن ز یعنی نجورشدنیا

 مبل نشست. یناباور رو ،یبه بهار نگاه کرد و زمزمه کرد باردار جی.سامان گ

 یچ لدایمنظورش از  دمیخوشکل بود چه برسه به صداش.نفهم یلیو قشنگ بود اصال خودش خ میمال یلیخ صداش

 .شناسهیکه مارو م هیک نیاشتباه گرفته؟اصال ا لدایبود؟نکنه من و با 

 ؟یشناسیرو از کجا م لدای!تو لدای، نه  دامیمن ا_گرفته گفتم یباصدا

 .یاومد یداشت یبامن کار نکهیل امث دایا_وسط حرفش و گفت: دیپر هانیحرف بزنه آ اومد

 .میتنها صحبت کن شهیاره اما اگه م_

 رفت. رونیسرو صدا ب یحرف بهار ب نیاز تنها بهار بود که مزاحم بود، باا منظورم

 منتظرتم. نیتو ماش_

 بگم که از در خارج شد. یزیچ هی خواستمیم
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 یوا د،یچیگوشم پ یاون دختر بچه تو یصدا هویزل زدم.  شیمشک یمبل نشست. به چشما یرو به روم رو هانیآ

،من هنوز هنگ بودم اخه  دیکش ریدلم ت ریغش کردم. تند از سرجام بلند شدم، که ز یچ یاومد که برا ادمیخدا تازه 

به سمتم اومد. بلندشدم و بادرد بهش نگاه  هانیبودم.خم شدم و دلم و گرفتم. آ دهیچطور حامله بودم و نفهم

 برم. دی، من با ستین یزیچ_کردم

 مجبورم کرد نگاش کنم. دیبه سمت در ، قدم اول و برداشتم که از پشت دستم و کش برگشتم

 !؟یحرفت و نگفت_

 ؟یتو ازدواج کرد_

 لدای_به چشمام زل زد،زمزمه کرد یموهاش فرو کرد.بادرموندگ یانداخت و دستش و کالفه تو نییو پا سرش

 کجاست؟

 !یزن دار_

 بدونم حالش چطوره؟!. خوامیفقط م_

 که شده مادر بچت؟ هیدختر خوشبخت ک نیا_بلند گفتم: یسمت در رفتم ، در و باز کردم وباصدا به

 ....... هانیآ_مبل کنار اتاق بلند شد. یاز رو بهار

 کرد  کیدستش و بلند کرد و نزاشت ادامه بده. دست بهار و گرفت و به خودش نزد هانیآ

 و مادر بچم. زمیعز عشق بهار_چشمام زل زد یتو 

 شد. ختهیسرم ر یرو خیپارچ اب  هی

من و چوب بزنه ، من زن و بچه  اههیو نفرسته زاغ س یکس گهیبه اون خواهر خودخواهتم بگو د_رحمانه ادامه داد یب

 و باهاش شروع کنم....... یعشق ستمیحاضر ن گهیدارم و د

 مارستانیت یکنه ، اون خواهرخودخواهم االنتو یمنت کش قدر بدبخت نشده که نیا_و دادزدم دمیحرفش پر وسط

رفت و زمزمه  لیداغون شد.صدام تحل یولش کرد نکهیکه سرش اومد نه به خاطر ا یی، نه به خاطربال هیبستر

 یحرف چی. بدون هیحالش و خوب کن یبتون دیگفتم که شا ستیحالش اصال خوب ن_کردم
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 ناباور و رها کردم...... هانیرفتم و آ رونیدر شرکت ب  از

ل ونتونستم خودم و کنتر دمیکش قیو باز کردم و نشستم ، بغض راه گلوم و بسته بود ، چند بار نفس عم نیماش در

 ؟یواقعا تو حامله ا یعنی دایا_که تو چشماش بود زمزمه کرد یبی.سامان با غم عجهیگر ریکنم زدم  زدم ز

 ، فقط دعاکن اشتباه گفته باشه. یزیچ یشگاهیاز ما هی ، توروخدا برو دونمینم_دمینال هیباگر

 .شکستیاز سر درد من م یو هق هق ها  نیو روشن کرد و راه افتاد. سکوت ماش نیماش یحرف چیبدون ه سامان

 شدم ، ادهینگه داشت و اروم در و باز کردم و پ کینیلیک هی یجلو

 .میشد کینیلیپشت سرم در و قفل کرد و وارد ک سامان

تفاوت به طرفه بخش اطالعات  یبه طرفش هجوم بردن ،ب دنیبودن تا سامان و د کینیلیکه تو ک یافراد ی همه

 رفتم.

 اومدم. یباردار شیازما یبرا دیسالم خسته نباش_

راهرو اشاره کرد.  یتند تند سرش و تکون داد و  به سمت در انتها کردیکه با شوق و ذوق به سامان نگاه م زنه

 به در وارد شدم. یگفتم. به سمت در رفتم و با تقه ا یمن چ دیاصال نفهم مطمعنم که

از دخترا باخنده بلند شد و  یکی دنیدختر جوون که خندشون به هوا بود با باز شدن در به سمت من چرخ دوتا

 زم؟یجانم عز_گفت:

 و از نظر گزروند. کلمیاومدم.بانگاش کله ه یباردار شیازما یبرا_

 ه؟یچ یسرو صداها برا نیا یدونیم_نشسته بود ، گفت: یصندل یدختره که رو یکی اون

 نگفتم. یزیهام و باال انداختم و چ شونه

 .نمیدختره که بلند شده بوداشاره کرد بش همون

 و بده. یگرفت رونیکه از ب یبرگه ا زمیعز_
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 دهینشن یبیعج زیته بودکه انگار چبه من برگه نداد ، فقط اشاره کردن برو ته راهرو.اون دختره که نشس یکس_

 _بلند شد و  گفت: تیباعصبان

 نهیدر باز شد و س رونیحواسش کجاست؟اومدبره ب ستیمعلوم ن رسمیحواس پرت و م نیمن امروز حساب ا یلیل_

 رادمنش؟ یلب زداقا ی.باناباورزدیم رونیسامان شد.چشماش داشت از حدقه ب ی نهیبه س

 ن؟یچرا خواهرم و معطل کرد_کالفه گفت: سامان

 خواهرشماست؟_بودبا ذوق گفت: ستادهیبود و کنارمن ا یلیدختره که اسمش ل همون

 .ندازمیو بزن باال االن کارش و راه م رهنتیپ زمیعز_تندگفت: وتند

حالم از خودشون و با سامان عکس انداختن و امضا گرفتن. سادیوا یفیبا خرک رونیبره ب خواستیدختره هم که م اون

 .           خوردیبهم م ششونیپراز ارا یچهره 

اعت س کیسامان بود. دیبه خاطر حضور مف نیتا جواب و بدن البته ا میمنتظر باش رونیازم خون گرفت گفت ب یلیل

و  نقدر حالم خوب نبود که رفتارشو نیو من ا گشتنیمثل پروانه دورم م نکیلیتا جواب اومد.پرسنل ک دیطول کش

 بخش اطالعات بود ،  یکه تو یکنم.همون دختر لیتحل هیتجز

 .یباردار یمبارک باشه خانوم_کردم که دروغ باشه که با باذوق گفت: یزدکنارش رفتم تو دلم خداخدا م صدام

 میشد نی، چطور سوار ماش میخارج شد نکیلیچجور از ک دمی. اصال نفهمهیگر ریتوانم و جمع کردم که نزنم ز تمام

شده بود.سامانم  ختهیمن با اهنگ درهم ام ی هیو پر کرد و گر نیماش یاهنگ فضا یبه خودم اومدم که صدا یوقت

 .گفتینم یزیسکوت کرده بود و چ

 !یاز تو که عمرم ستین یشوخ ییجدا

 ندارم ، نه یراه امیکنار ب چطور

 کنمیعادت نم کنمیم یهرکار

 نه ارهیقلب من طاقت ب محاله

 ممکنه،دلتنگ تو نشم ریغ نه
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  شمیتو له م یمن ب تونمیمن نم نه

  نیحال بعد ازا نیا ستیدست من که ن نه

 شمیتو پ یبرگرد کنمیم یهرکار

 وونمید دونمیم رمیمیتو م یب من

 مونمینم نجایتو من ا یتو ب یرفت

 وونمید دونمیم رمیمیتو م یب من

 مونمینم نجایتو من ا یتو ب یرفت

 دل بدم به تو کندم از همه تا دل

 باهام یشد یازمن و سنگ یکند دل

 من و شکست تیحق من نبود دور نیا

 امیفاجعست چطور کنار ب هی تیدور

 و حال و روز من  نیا ستیعادالنه ن نه

 بسوزم و زانو بغل کنم  یتاک

 نشد یکیبامن  یکس چیتو ه رازیغ

 هام بغضام و حل کنم هیبا گر یتاک 

 وونمید دونمیم رمیمیتو م یب من

 مونمینم نجایتومن ا یتو ب یرفت

 وونمید دونمیم رمیمیتو م یب من

 ........مونمینم نجایتو من  ا یتو ب یرفت
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 )یی/ جدای)شهاب مظفر

 اطراف انداختم،  یناآشنا یو ساختمونا ابونیبه خ ینگاه نیتوقف ماش با

من  که یوا دم،یفهمیم دی، از اولش با یبد سیپل لیمن و تحو یکجاست؟نکنه اومد گهید نجایا_سامان گفتم: روبه

 .گفتمی.وپرت و پال مکردمیچه قدر خر بودم.اصال حالم خوب نبودو صدام و انداخته بودم پسه کلم و داد و هوار م

 اروم باش دایا_داد زد سامان

 ؟یفهمیم یتو حامله ا_.بعد اروم زمزمه کرد

 بده؟...... سیپل لیمن و تحو دیحامله باشم ، حاال که حامله ام با خب

 نینگاه به ساختمون روبه روت بنداز بب هی یفهمی؟اوردمت دکتر ، م یگیچرا پرت و پال م دایا_کالفه گفت: سامان

 ساختمان پزشکان.

و دور زد و در سمت  نیشد ، ماش ادهیو باز کرد پ نینگفتم، در ماش یزیچ گهیو د نییزده سرم و انداختم پا خجالت

 انداختم. نییمن و باز کرد. سرم و پا

 فسقل خانم شرو شور؟! یبش ادهیپ یخواینم انایاح_

ج پن هی.میو دکمه رو زد میبه سمت اسانسور رفت میشدم ؛ و دنبالش راه افتادم. وارد ساختمون شد ادهیپ ریز سربه

 هشت و زد. یطبقه  یسامان دکمه و  میاومد.سوار شد نییتا اسانسور پا میمعطل شد یا قهیدق

 اونجا. میوبه امکانش نبود بر میبود یدکتر بهتر سراغ داشتم اما خب باهم دوست خانوادگ یلیخ_

 !دیببخش_

 بابت؟_

 .میو خارج شد ستادیا اسانسور

 بود. ادیز یلیخ میلحظه مغزم از کار افتاد شوک باردار هیسرت دادزدم به خدا _

 .شهی؟ اصال باورم نم شمیم ییمن دارم دا یعنی دایا یاد،واینم ادمی یزیمن که چ _گفت: جانیبا ه لبخندزدو
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 ؟ییحاال چرا دا_گفتم: باخنده

 .استیدن یابج نیچون مامانش بهتر_گفت: شدیو همونطور که وارد مطب دکتر م دیو کش دماغم

نفر بود  هیکه  نیاز خدا، هم خواستمیم یچاورده بود ، ومن  فمیحرف از زبون سامان سرک نیغم واقعا ا ی، ب دمیخند

 بود. یبرام کاف کردیم تی، ازم حما کردیدرکم م

 .....دااااایدا،ایا دا،یا_

 هان؟_گفتم: یجیباگ_

 .نیبش ایب یسادیوا نجاینوبت گرفتم سه نفر جلوتن ، چرا ا_

عکس و امضا  یکه اونجا بودند تازه سامان و شناختند و برا یی. و اونجا بود که کسامینشست یمبل دونفره ا یرو

مخ بود ،  یرو هیمنش غوعهیج غیو ج یتو دماغ یدورش جمع شدند ،همشونم شکم گنده ومسخره بودن.  صدا

ن نوبتمو یساعت االف می.بعداز نخواهرشمداد که من  حی. سامان به همه توضدیپرسیم یخیتار یبود سواال سادهیوا

و چک کرد و سونو  شمیکرد و ازما نمیبود، معا ییموند ومن وارد شدم.دکتر مهربون و خوش رو رونیشد و سامان ب

برسم و گفت  یلیکرد که به خودم خ هیسالمه و بهم توص نیداد که جن نانیدارو داد و بهم اطم یسر هیازم گرفت و 

فکر بودم که بچه رو بندازم ،  نیرام سمه. تاقبل از سونو تو ا. وگفت استرس بفنیضع یلینم خیکه هم خودم هم جن

قلبش گوش  یکه دوست داشتم فقط به صدا یقلبش مهرش بدجور به دلم افتاده بود ، جور یصدا دنیباشن یول

 کنم.

 که دفترچه نداشتم نیزد و بلند شد. به خاطر ا یلبخند دیتامن و د رفتیور م شیدر خارج شدم. سامان با گوش از

 میکه شد نی. سوار ماشمی، باسامان از مطب خارج شد ی.بعداز گرفتن نوبت بعدشدیدوبرابر حساب م تیزیپول و

 چطور بود؟ ییخب حال وروجک دا_سامان باخنده گفت:

 و روشن کرد و حرکت کرد.دوست نداشتم حال خوبش خراب بشه. نیافتادم.ماش ماین ادیبغض کردم و  ییدا باگفتن

 بود. طونیچه قدر ش یاگه بدون_گفتم: بالبخند

 مشخص نبود؟ تشیجنس_

 تکون داد. دنیبه عالمت فهم ی.سرشهیمشخص م گهیماهه د هینه گفت _
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تم نصبت بهش نداش یحس چیقلبش و بشنوم ه یصدا نکهیسامان من تاقبل از ا یدونیم_سکوت گفتم: یاز کم بعد

ار ک چیه دمیبدجور به دلم نشست و فهم دمیقلبش و شن یصدا یبندازمش ، اما وقت خواستمیتازه ناراحتم بودم وم

 توش باشه. یحکمت دیشا ستیحکمت ن یخدا ب

 کنم؟ هتیتنب ؟خوبهیشدن و به دلم بزار ییداغه دا یخواستیخب، م_

 ؟یو متوجه شد نیمن فقط هم یتو از حرفا_کردم  یبلند ی خنده

 ده؟کجا جاش ییفندل دا نی، پس ا خورهیحامله نم یبه زنا تیچیتو اصال ه گمایم_کرد کلمینگاه به ه هی دیخند اونم

، همش فکر  شهی، سامان من اصال باورم نم نیفیشکمت ضع یتو نیهم خودت هم جن گفتیدکتر م_زدم یلبخند

 نم.ک لیتحل هیقدر وضعم خوب نبود که حالم و تجز نیا یول شدیچندماه حالم بدم نی. توانمیبیدارم خواب م کنمیم

 ادهیشدم. سامانم پ ادهیپارک کرد. کمربندم و باز کردم و پ یشگیهم یو جا نشیو ماش دیچیپ نگیپارک یتو سامان

 یشکمت وا یدست بزارم رو خوامی، م یکه اگه بچت لگد زد بهم نگ یونیمد دایا_شد کیو زد.بهم نزد موتیشد و ر

 .......هیخدا چه حس خوب

اگه پسر شد اسمش و  گفتیم نداختیو من و به خنده م زدیحرف م یو وارد اسانسور شدم ، سامان ه دمیخند

ه رو . در خوندیخندیکه م ارمیب ایجونور دن خوامینم گفتمیجوجو.منم بهش م میزاریگوالخ اگه هم دختر شد م میزاریم

 .میباز کرد و وارد شد دیبا کل

 یمن و رو ی رهینگاهه خ یگذاشت. وقت زیم یمبل نشست و پاش و رو یمبل پرت کرد و خودشم رو یو رو کتش

 و پاش و جمع کرد. دیخند دیپاهاش د

 مثل توهم وجود داره. ییاخه مگه مامان کوچلو ،یشیمامان م یدار شهیباورم نم_

ه خودم و نگ یلیخ کردیم یکه سامان شوخ یمدت نیا یکه توش ساکن بودم رفتم.تو همه  یو به سمت اتاق دمیخند

داشتم.من عاشقش بودم اما ازش متنفرم بودم دچار  ازین اشاریسامان من به  یاالن به جا هیگر ریداشتم که نزنم ز

 شده بودم. یدوگانگ

پاهام شل  دیچرخیدور سرم م ایثابت موند. دن یو یت یرفتم ، نگاهم رو رونیو عوض کردم و از اتاق ب لباسم

 .شدیباورم نم ایشد.خدا
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 بچت سقط شد؟_نگران گفت: دییبرخوردم به پارکت سامان متو جهم شد و به سمتم دو با

 دکتر. میخدا بلند شو تا بر یوا

 و خاروند ؟سرشیبه فکر بچم یبه فکر من باش نکهیا یتو به جا شعوریب_تو بازوش زدم یمشت

 .کردمیم ینگاش کردم به بچمم حسود ینشد.عصب شیزیچ ؟بچتیخوب_و گفت: دیخند

. هیگر رینتو نستم ادامه بدم و زدم زکنم؟من بدون مامانم..... کاریسامان من چ_دمیچشم دوختم و نال ونیزیتلو به

حرفا  نیتر از ا یقو دی، با یدونستیتو که حکمشون و م_گفت: کردیسامان  بقلم کرد و همونطور که پشتم و نوازش م

 .یباش

 مامانم..... ی، ول ستین المیخ نیهم ع رهیندارم بم ی، از شاهرخ دل خوش تونمیسامان نم_

مبل نشوندتم ،  یحرف بزنم. سامان ازم جداشد و بلند شد ، دستم و گرفت و بلندم کرد،رو دادیهقام اجازه نم هق

 زانو نشست. یروبه روم رو

 مشکوکم. هیقض نیمن به ا دایا_

کنه،  داتینتو نسته پ سیاما پل یینجایو روز اتو االن د_بند اومد و متعجب و کنجکاو نگاش کردم که ادامه داد میگر

و مجرمراست  یادم فرار هی زارنینم  یول مایگیو م نیا دی، ببخش یرفت رونیکه امروز و هم از خونه ب یدر صورت

 دنبالت نباشن. گهید دمیو شا یفرار کن شتهاز عمد گذا سیکه پل گمیبچرخه. من م ابونایراست تو خ

 ؟یچ یاخه برا_دهنم و قورت دادم اب

 داتیپ دهیبه دو روز نرس یفرار کرد ی، من مطمعنم که وقت گردنیکه دنبالت نم دونمیو م نیفقط ا دونمینم_

 ، من مشکوکم. یو ندار شناسندیو جز چند نفر که م ینه سرپناه ، و کس یدار یکه نه پناه یی، اونم تو کردندیم

 .ترسمیسامان دارم م_

 لباسات و بگردم. دی، با یزیچ هیوجود نداره ، فقط  دنیترس یبرا یزینترس چ_

 دادن . بیکه فرارت و خودشون ترت میمطمعن بش دیبا_نگاش کردم متعجب

 .دونستنیکه نم سایفکر فرار و مامانم تو سرم انداخت پل امااخه
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، لباسام و براش اوردم ، بعد از  میدرو باز کرد و وارد شد میجاش بلند شد، دنبالش بلند شدم و به سمت اتاق رفت از

خشک شد و بعد از  بایاز ج یکی. دستش تو  بمیج شیشلوار ش یبایجست و جو شروع کرد به پاره کردن ج یکل

 اورد.  رونیو ب یکوچولو و گرد زیچ هیچند ثان

 سراغت. ومدنیتو رو بلدن فقط موندم چرا ن یاونا جا_

 مگه نه؟ ابهیرد_

 من کجام؟ دوننیاالن م یعنی_کرد. نییو باال و پا سرش

 کنن! رتیدست گ خوانیاره و نم_

 بده. تیفرار خواستهیم اشارهیکار  دیشا_تخت نشستم. یرو

 که باردارم. دونستیبهم پناه نداد تازه م ششیبارون رفتم پ یسرما تو یمحاله ممکنه ، من اون شب تو نیا_

 ؟یدونستیو نمت دونستیچطور اون م_

 .دهیرس اشاریبه دست  شیفرار کردم و اون ازما شیو من بعد از ازما یبد یباردار شیازما دیگفتن با طالقیبرا_

 دادیراهه فرار و برات فراهم کرده ، واگه اون شب بهت پناه م اشاریکه  گمیمن م کنمیفکرو نم نیمن ا یول_

 .یاززندان فرارکرد یبه راحت یناتوان نقدریکه ا ییتو یکه جات کجاست.اخه چطور دنیفهمیم

 کنه. میمخف گهید یجا هی تونستینه م یجادوگر بهم جا نداد، ول میشیاز ترس اون  دیباشه شا نطوریا دیشا_

 شده بوده. بنیاز قبل تع یبه هر حال فرارت نقشه _

 ؟یتنهام بزار شهیم_

 قیسراسر وجودم تزر یتو یبیارامش عج هیشکمم گذاشتم ،  یرفت، دستم و رو رونیو تکون داد و ب سرش

 نامرده. یلیبابات خ_زمزمه کردم دمیتخت دراز کش یشد.رو

 باور نکرده بودم. خورهیتکون م زنهیلگد م گفتیکردم تکون خورد. ذوق کردم دکتر م حس
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خدا  یتوهم زدم وا دیشکممه اما به امانه خدا ولمون کرده و رفته.اما تکون نخورد  ،شا یبچش تو دونهیم_دادم ادامه

 باف شدم عقلم و از دست دادم. ینکنه مرده باشه ، اه من چه قدر منف

*** 

 میاب یبسته بودم ، دور چشما یو دم اسب میخرما یشدم واقعا خوشکل شده بودم. موها رهیبه خودم خ نهییتو ا از

 ی هقیبا جل دیتاپ سف هیکرده بود.  لیو تکم شمیارا ییالبالو یبودم و رژ لب و رژگونه  دهیکش یخط چشم ساده ا

 بود. دهنقصم و کامل کر یاندام ب قهیو شلوار کوتاهه همرنگ جل یل

وقتش و دست  یکل ششیارا یو برا دیپوشیلباس بلند م شهیکه هم دایاسپرت بودم ، برخالف ا پیعاشق ت من

 رفتم. رونیو ب دمیو پوش دمی. کفش سفدادیم شگریارا

و نداشتم. از پله ها  دنیانتظار کش یاسانسور و زدم درش باز نشد ومنم حوصله  یود دکمه اهنگ کر کننده ب یصدا

اشنا  ییبلند به چهره ها یاخر بودم که شاهرخ توجه همه رو به خودش جلب کرد و باصدا یپله  یاستفاده کردم ، رو

 ژهیدادم دو مهمان و بیرم ترتبرگشت پس یکه برا یوهمراسم باشک یتو خواستمیمن م_اشاره کرد گفت: بهیاما غر

 پچ پچا اوج گرفت. یکنم.صدا یروهم بهتون معرف

 بود با دهن باز بهش زل زدم. دهیچسب نیبودمش فکم به زم دهیاز همون موقع که د من

 ؟یشد رهیخ یبه چ_سرم و گفت: یزد تو لدای

 کنه؟یم کاریچ نجایستوده ا یوا اقا_نگاهم و گرفت و اونم متعجب شد. رد

 طرف ستوده و اون دختره رفت و منم به طرف مامانم رفتم. به

 کردم. یمشغول صحبت کردن بود.با اون دوتا مرد اشنا دست دادم و سالم احوال پرس گهیبادو تا مرد د مامانم

 با شاهرخ داره؟ یکرد چه سر و سر شیپسره که شاهرخ معرف نیا_گوش مامانم گفتم: کنار

 کنه؟ یهمکار غهیات یتو پروژه  خوادیم_اهسته تر از من گفت: کردیحفظ مهمونطور که لبخندش و  مامانم

 اونم خالفکاره؟ یعنی_
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،  هبیغر بیمرموز و عج یلی، خ خونهی، پسره ذهن م ستمین یشاهرخ راض میاز تصم دونمیکه م یزیتنها چ دونمینم_

 . من که بهشون اعتماد ندارم.دهیبهم م یمنف یاون خواهرشمانرژ

 کنه؟یم یباهاش همکار خونهیکه ذهن م نیشاهرخ به خاطره ا یعنی_

 .ادیازش خوشم نم چینشو . ه کیپسره هم نزد نیمواظب رفتارت باش به ا دایصد البته! آ_

 ی.واارمیسرازکارش درب یمامانم به سمته ستوده رفتم. بدنبود باهاش اشنابشم و کم یبرخالف حرفا شهیمثل هم منم

.از اون دختره که کنارش بود و مامانم گفته بود خواهرشه خوشم دمیحواسم نبود نفهم یشاهرخ اسمش و گفتا ول

 یشیکردم و با جفتشون دست دادم ، سرم و نما زسالم کردم ، به طرفم برگشتن.دستم و درا یبلند ی.باصداومدین

 بود؟ یاسمتون چ_خاروندم

 .اشاری_زد یلبخند

 زم؟یعز هیاسم تو چ_مثل خودش خوشکل بود ، روبه خواهرش گفتم: اسمشم

هم ب ینگاه مین خوردیم شیدنی. همونطور که داشت از نوششدمیم یمیبود که باهمه زود صم یطور نیاخالقم هم کال

 .میشی_شد و گفت: رهیانداخت و به روبه رو خ

 ختم...، خوشب دامیمنم ا_. یتا اسمت و بگ یکه جونم و گرفت یریبم یا

من حاال _لب با حرص گفت: ریکردو ز یشد.معذرت خواه دهیحرفم تموم نشده بود که دستم توسط مامانم کش هنوز

 گفتم؟ یبهت چ

 هم کنارشون بود برد.من و یا گهیدختره د هیکه  مایو ن لدای زیزد و من و به سمت م میشیو  اشاریبه  یمصنوع لبخند

 ،  یدار یچشم ازش بر نم ماین_هل داد مایبه طرف ن

 کنم. کارتیچ دونمیم یکه من گفتم و انجام بد یخالفه کار نمیفقط بب_گفت: دیمن با تهد روبه

ته لباس دکل هیناز شده بود  یلیشدم ، خ رهیخ لدایکردم، به  یمامانم مچ دستم و ماساژ دادم و پوفه کالفه ا بارفتن

 ییباال جمع کرده بود،  رژلب البالو یموهاش و به طرز قشنگ ومدیم دشیبه پوست سف یلیتنش بود که خ یگریج ی

 ینبود کس دنمونیاگه طرز لباس پوش میزدیمو نم باهتاز نظر ش لدایو  محشر کرده بود. من و  شیقلوه ا یلبا

 ونهیو پاپ دیسف رهنیبود با پ دهیپوش یکاربن یکت شلوار اب هیشدم.  رهیخ مایبده. به ن صمونیازهم تشخ تونستینم
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 دیبود ، پوستش سف یداشت چشم و ابروش مشک یجذاب یچهره  مایست شده بود.ن شیقرمز که با لباس دختر کنار

داشت که فوق العادش کرده بود. دماغ و دهنشم متناسب بود و اندام  شمیته ر کمیبود   یقهوه ا هاشمبود و مو

بود و  دیشدم. پوستش سف رهیخ شیر کناربه شاهرخ رفته بود. چشم ازش گرفتم و به دخت دشیو ورز دهیکش

 یاز همه چال گونش تو شتریبساخته بود ،  بایز یچهره  هیازش  شیقلوه ا یو لبا شیاب یموهاش بلوند ،  چشما

شونه هاش رها  یبود و ازادانه رو دهیالغر و تو پر بود .موهاش و اتو کش کلشمیچشم بود. قدشم متوسط بود و ه

 ؟یضیچته مر_گفتم: یکفشش به پام زد که اخم به هوا رفت عصب یلگد با پاشنه  هی لدایکرده بود. 

 .؟!یدیجواب نم کنمیصدات م یهرچ یزل زد یسه ساعته به چ_

 ست؟یسال مناسب ن۱۸ ریز یبرا_

 ؟یکنینم یخانم خوشکله رو معرف نیا_گفتم: ماین روبه

 یحواست کجاست؟همون موقع که اومد_ردو گفت:ک یپوف لدایانداخت و  نییخنده دختره سرش و پا ریزد ز ماین

 کرد. یارغوان و معرف ماین

 پس اسم خوشگل خانم ارغوانه._

 ردم.ک یگرفتم. واظهار خوشبخت مانهیسرش وبلند کرد و باخجالت دستش و به سمتم دراز کرد. دستش و صم ارغوان

انگار فرشته ها بود ، تو  شیدوست دختر قبل نی، مثال هم زارهیم نایبهتر یدست رو مای، ن گفتمیداشتم م_لدای

 .....خوردندیکرده بود همه به حالشون غبطه م ماستیبود و با ن دهیپوش میلباس قرمز هی دمشید یمهمون

 تمومش کن.! لدای_دیبا حرص غر مای.ندیپریرنگش م شتریارغوان هر لحظه ب چارهیب

دلم به  یداداشمم هست ول ماین _!روبه ارغوان ادامه دادشده یبه ضررت شد؟بزار ارغوان بفهمه عاشق چه کس هیچ_

!خندم گرفته بود. مثال سه تا دختر و حامله کرد و هیدوسر ک یوالیه نیا ی،بزار بفهم سوزهیم تیو سادگ یحال پاک

 مجبورشون کرد که بچه هاشون و سقط کنن....

 تمومش کن. لدای_ماین

و هار یبعض کنهیدوسه تا دوست دختر عوض م ی،  روز گفتمی. داشتم مگمیم قتاروینگو،دارم حق یچیلحظه ه هی_

 دستمال...... کیتو سطل زباله مثل  ندازتشونیابروشون کرد م یو کارش و که کرد و ب خوادیتخت خواب م یهم برا
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 لدای_فت:به موهاش زد و گ یکالفه چنگ مایو از سالن خارج شد . ن دییدو یو به سمت در ورود هیگر ریزد ز ارغوان

 .دیی! به سمت در دوکشمتیم

 ؟ ینکرد یرو ادهیز کمی لدای_

 .رفت یرحمیشد؟باب یچه قدر التماس کردم نرو فرانسه چ یدیند شهیدلم خنک نم ارمیسرش ب ییحقشه هربال_

 اخه شبه دختره خراب شد......_هام و باال انداختم وزمزمه کردم شونه

 .یمن برم ارغوان و برگردونم گناه داره طفل_

داشت متقاعدش  یسع ماین   کردیم هیبودن ، ارغوان گر سادهیپله ها وا نییپا مایدو از سالن خارج شدم ارغوان و ن با

 داخل. ادیکنه که ب

 رفتم. بهم نگاه کردن. نییپله ها پا از

 .برمتیم اخرشب خودم زمیداخل عز ایب یبر یخوایارغوان جون کجا م_

 اونم با موتور.خندم گرفت. برتتیگفت اره م رلبیز ماین

 مای.اومد بره که نمونمینم نجایلحظه هم ا هی گهیمن د_گفت: دیلرزیم هیهمونطور که چونش ازشدت گر ارغوان

 دستش و گرفت و نگهش داشت.

 .یکنیاشتباه م یارغوان تو دار_ماین

 .ینکرد بشونیکه تو تکذ ینقدریبود.ا قتیهمش حق یدیخواهرت و شن یحرفا یخودت که بود_ارغوان

 .میبرگشت لداینبود! هرسه تامون به سمت  قتینبود. حق_

 نجایاز ا یطور نیکه نزارم ارغوان ا گهیوجدانم م شهی، وجدان سرم م ستمیمن مثل تو نامرد ن_ادامه داد ماین روبه

 یارهرک شیبا زندگ تونمیکنم که م یحال مایبه ن تمخواسیحرفام کذب بود ، م یهمه _بره.روبه ارغوان کرد و گفت:

 .هداخل هوا سرد نیاینداشت االنم ب یصحت چیکنم حرفام ه
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. واقعا هم هواسرد بود.مامانم با میها باال رفت و وارد سالن شد. ماهم بدون حرف پشت سرش وارد سالن شد ازپله

نکردم. به طرف مامانم  داشیسالن پ یگشتم تو لدایدنبال  یمشغول صحبت بودند. هرچ اشاریو  میشیشاهرخ و 

 ؟کجاست یدونینم یدیرو ند لدایمامان _دمیرفتم. روبه مامانم پرس

 . رونیب نیرفت دمتونیاخه د ن؟یاز پله ها رفت باال باهم بحث کرد دمشیچرا د_

 بحث کرده. ماینه بان_

زدم ازش خوشم اومده بود  اشاری یبرا یندلبخ کردندیاون سه نفر نگاه کردم که کنجکاو به صحبت ما گوش  م به

 یبودم،هههههههه ادم شناس شده بودم برا دهیاخالقش و فهم کیسالم عل هیداشت. فقط در حد یاخالق جالب

 خودم.

 .یخونیبفهمه ذهن م دیپسره نبا نیا_کنار گوشم گفت: مامانم

 .دهیازقبل فهم_

 .لدایاالن برم دنبال  دمیم حیبعدا توض_تم :گف گرفتمینگام کرد.همونطور که ازشون فاصله م باتعجب

ر . به سمت اتاقش رفتم ، دزدمینفس نفس م دمیسمت پله ها رفتم و با دو از پله ها باال رفتم ، به اخر پله ها که رس به

و من  دیلرزیبود و شونه هاش م دهیتخت خواب یشکم رو یبه در زدم و وارد شدم. رو یباز بود. تقه ا مهیاتاقش ن

 ی.رواوردیکم م ییجاها هیقدرم که لجباز وخودخواهبود اما  ههر چ شناختمیخواهر سرتقم و م نیاز هرکس ا شتریب

چشمش برداشت و بهم نگاه کرد از جاش  یشونه هاش گذاشتم. دستش و از رو یتخت کنارش نشستم دستم و رو

 .هیگر ریود.بقلش کردم ، زد زچشمش پخش شده ب ریز ملشیر یهمه  هیتخت نشست. دراثر گر یبلند شد و رو

 تنگ شده. یب یب یچه مرگمه چه قدر دلم برا دونمیکشش ندارم ، خودمم نم گهید دایا_

 و نوازش کردم. موهاش

 دلخور نباش اون مجبور بود بره. ماینباشه ، ازدست ن نمونیب گهیبود که د نیمنم دلم براش تنگ شده اما قسمت ا_

 سنگدله. یلیداشتم اون خ ازیبهش ن یب یاون حق نداشت بره من بعد از مرگ ب_هق گفت: باهق

 خونه براش زندون شده بود . نیهم داغون بود ا ماین لدای_
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 هات و بده. هیتاوان گر دیاون با گهیرو ببخش اما دلم م ماین گهیمنطقم م_

 عشقش و ازدست بده؟ یکن یکه کار ینجوریا ؟اهانیچطور _

ارم و د ازیپسرا تا بفهمه من بچم و به مراقبت ن نیتر یسمت عوض رفتمیم یکردم الک ینره هرکار نکهیا یبرامن _

 نره اما اون رفت.

 .میباهم خلوت عاشقانه کن امیبرم لباسام و عوض کنم ب یمهمون الیخیاصال ب_

رفتم.هنوز دو قدم بر  رونیدادم که به در اتاق خورد. از در ب یبالشتش و برداشت و به طرفم پرت کرد جا خال لدای 

تقال  یچسبوند. دست و پاهام و قفل کرده بود. هرچ واریدهنم قرار گرفت ومن و به د یرو ینداشته بودم که دست

نافذش  یچشما نیحلقه بسته بود. من از ا مامچش یخودم و از دستش ازاد کنم.اشک تو تونستمینم کردمیم

 اتاق پرت کرد. ی. اروم در اتاقم و باز کرد و من و تودمیترسیم

 بلند و ترسناک. دیتخت.خند یشد رفتم عقب که پرت شدم رو کینزد بهم

و با خشونت دستش و به موهام فرو کرد یزد و دستش و تو مهی. روم خدمیتخت باال کش یسمتم اومد ، خودم ورو به

رو چون د دیفهمینم یکس شدمیکشته هم م نجایبود که اگه ا نیبود از همه بدتر ا دهیامونم و بر هیحرکت دراورد.گر

 .؟یلعنت یخوایاز جونم م یچ_دمینال هیپنجره ها ضد صدا بود. باگر

بود که مست  نی.ازهمه بدتر ایمال من باش شهیهم یبرا خوامیم_دیکش یقیگردنم فرو کردنفس عم یو تو سرش

 .یدیته ناام یعنی نیبود وا ارینبود و کامال هوش

 تو صورتش انداختم  ی.تفکشمیخودم و م رونیب یکه از در بر یمطمعن نباش چون به محض ادیز_هق گفتم: باهق

م . از خوددیبوسیلبام گذاشت و با خشونت لبام و م یشد. لباش و رو یگوشم زد که خون از دماغم جار یتو یلیس هی

و  رهنشیخدا کمکم کن توروقران کمکم کن. پ یپم و از وسط پاره کرد.اکنم. تا یکار چیه تونستمیبودم که نم زاریب

 نکن. کارو نیتوروخدا ا اریرام_. دیکش رونیدراورد و کمربندش و ب

 یدر باشدت باز شد و مامانم با چهره  دیچشمام و به در دوختم که انگار خدا صدام و شن دیبار ناام نیاخر یبرا

. با خوردیم یکی زدیم یکیمن کنار زد و شروع کرد به مشت و لگد زدن ،  یو از رو اریبرافروخته وارد شد. رام

 کمک کنه. یکی، کمک  کمک_زدن. غیرفتم شروع کردم ج رونیاز جام بلندشدم و ب یبدبخت
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و قلم ب ریو ز دییمن افتاد با ترس به سمتم دو ختیر یب ی افهیاومد نگاهش که به ق رونیاز اتاقش ب یبا نگران لدای

همه جا پرشد از  قهیافتادم در عرض دو دق نیزم یرفت و. رو یاهیبه اتاقم اشاره کردم و چشمام س یگرفت با بدبخت

 سالن. یتو یو بستن به صندل اریرام گاردیباد

 و تکون دادم و بلند شدم.  ؟سرمیزمزمه کرد خوب یکنارم نشت بانگران لدای

 که باهات نکرد. یکار دایا_

شرت و ساپورت عوض   یت هیلباسم و با  لدایتکون دادم و از جام بلند شدم. با کمک  یو به عالمت منف سرم

 تعادل کمیکرد نتونست متوقفم کنه به سمت در اتاق رفتم در و باز کردم و سالن راه افتادم  یهرکار لدایکردم.

 وارد سالن شدم. وارینداشتم اما با کمک د

ام و .دستدییاده بود و به باد کتکش گرفته بود. مامانم تا چشمش به من افتاد به سمتم دوافت اریبه جون رام ماین 

حسابش و  یچجور میدونیبرو استراحت کن ما خودمون م نجایا ی؟چرا اومد یخوب زمیعز_گرفت و نگران گفت:

 م؟یبرس

و  گاردایباد یاومد.همه  رونیببقل مامانم انداختم. شاهرخ با عصاش از اسانسور  یپراز اشک شد خودم و تو چشمام

 . کشهیانتظارشون و م یکه مجازات سخت دونستمیاومدم م رونیخدمه به صف شدند.از بقل مامانم ب

 بهتره. ینباش نجایاتاقت ا یتو یبهتره بر دایا_ماین

 کس چیوچشمام و بستم ، ه دمیتخت دراز کش یاز خدمتکارا رو صدا زد و با کمک اون به اتاقم رفتم. رو یکی مامانم

 حال خراب من و درک کنه. تونستینم

 می. از  سرجام نکردیتختم نشسته بود و موهام و نوازش م یبالباس فرم رو لداینوازش چشمام و باز کردم.  باحس

 ،یبش داریب خواستمیکنم و برم نم یصبحه من پرواز دارم اومدم خدافظ۶تازه ساعت _شدم که مانعم شد و گفت: زیخ

 حالت که خوبه ؟

 دستش قلم بشه. ی، اله کنهیطرف صورتم گز گز م نیاره.....فقط ا_

بدجور  ینیبیو دراوردن عواقبش و م اریرام ی.بعد شروع کرد اد یکرد عوض یم ییدایچه تهد شبید یاگه بدون_

اربسته ها مد نیبود از گروهه دورب ییبلبشو هی شبی. دمیترسیخانم. کصافط فکر کرده ازش م مایس زنمیبهت ضربه م

ه فکر کرده ب رونشیمامان از گروه ب نکهیبعد از ا نکهیشدن، مثل ا خیتوب یو خدمتکارا به سخت گاردایگرفته تا باد
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 هگی، د الیخیاصال ب_و گفتم: دمی... وسط حرفش پردیچیپیمثل مار به خودش م یدیند ماروین یانتقام افتاده وا

 .مینزن فراموشش کن روزمون و خراب نکن حرف یراجب اون روان

 برم. گهیباشه پس من د _تخت بلند شد یاز رو لدای

 به سالمت مواظب خودت باش. _

و  یمانتو سورمه ا هیندونستم و بعد از دوش گرفتن  زیو جا دنیخواب گهیرفت . منم د رونیو از اتاق ب دیو بوس گونم

 هیرفتم.  رونیو برداشتم و از اتاق ب میکوله پشت کردمیو همونطور که مقنعم و درست م دمیپوش یاب نیشلوار ج

ربوط م شتریمامانم که ب یهارو پوشوندم.بعد از سفارشا یدکرم پودر کبو یطرف صورتم کامال کبود شده بود و با کل

و دور زد و سوار شد و  نیده ماشرفتم. راننده در و برام باز کرد سوار شدم ، رانن رونیبود از عمارت ب شبیبه د

 حرکت کرد........

*** 

خوابم ب خواستمیباشه امشب که م ادمیتخت نشستم  یچشمام و باز کردم و رو یکه به چشمم خورد با بدبخت ینور با

رفتم و بعد از شستن دست و  یبهداشت سیرو بکشم تا نور افتاب مزاحمم نشه. به سمت سرو یلعنت یپرده  نیا

بود ، پس سامان  زیم یرو یمفصل ی حونهرفتم. خونه غرق درسکوت بود. وارد اشپزخونه شدم صب رونیصورتم ب

 نیا وونه،ید یبه مامان کوچولو ریسالم و صبح بخ_»:بود .نوشته شده بود خچالی یرو ادداشتی هیکجاست؟ 

ه گرسن دینبا ییهم نخور اما اون فسقل دا یتو نخورد دمیتدارک ند یناز ناز ینق نقو یتو یمفصل برا یصبحونه 

 االن نیچه پررو هم«خونه.دوست دارتون سامان. امیم میلمبرداریباش من تاشب سر ف نمیبمونه، مواظب خودت و ارت

 من پسره؟ یگفته بچه  یاسمم انتخاب کرده اصال ک

و و در زیم تونستمیستم و تا منش زیکردم. واقعا گرسنه بودم. پشت م یو با تاسف تکون دادم و تک خنده ا سرم

 کردم.

*** 

 اشاری
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فکر مثل خوره  نیتا حاال ا شبیخسته شدم ، از د یدم،کتیمن که گفتم ادامه نم_مبل بلند شدم، داد زدم یرو از

زن  ونمتینم یمن چه قدر بدبختم که حت کشمینم گهید یبره بچه رو سقط کنه ، کت دایافتاده به جونم ،که نکنه ا

 باردارم و کنار خودم داشته باشم.

 نافرجام باشه ، توروخدا درک کن. انشیکه پا میتالش نکرد نقدریصبر کن ، ما ا گهید کمیدلم ،  زیعز_یکت

من و درک  تونیکیچرا  یماجرا ، کت نیتو ا یدیماجرا بشم ، تو من و به زور پام و کش نیوارد ا خواستمیمن که نم_

 .زنم بارداره.... میتیمن تو چه موقع دیفهمی؟ چرا نم کنهینم

؟ زن  یزنم زنم راه انداخت یه هیخوبه بابا ، چ_میبه سمتش برگشت دیکه وسط حرفم پر میشیگوش خراش  یباصدا

 ؟یبچه داشته باش یمجرم  قاچاقچ هیاز  ستیتو ن فی؟ ح یفهمیکرده م ییتو ادم ربا

گش . رندست گرفتم و فشار دادم یبه طرفش رفتم و گردنش و تو تیپا انداخت.باعصبان یمبل نشست و پا رو یرو 

. دمیرزلیبه سرفه افتاده بود. از خشم م میشیجدا کرد.  میشیو من و از  دییبه طرفم دو یزد. کت یآن به کبود  کیتو 

روم ا پسرم_دستام و گرفت و اروم گفت: ی!کتکنمیم فتخودم خ یبا دستا یروز هی_دمیشدم غر دیکل یدندونا ریز

 .کردیترم م یجر میشی یشده. پوزخندا صیحر نطوریو به دل گرفته ا یک یاغده  دونمیباش ،نم

 دی.بادیخونه لرز یکه ستونا دمیو به طرف در رفتم ، درو چنان محکم بهم کوب دمیکش رونیدستش ب یو از تو دستم

 زدم. یحرف م مایبا س

*** 

 بهم بگو؟ هیاون ک ،یشناسیکه تو جاسوس و م دونمیم_چشماش زل زدم و گفتم: به

 .یرسپ یچرا از سرهنگ نم_از ابروهاش و باال داد وگفت: یکیکرد.  نشیداد و دستاشو قالب س هیتک یبه صندل مایس

 نبودم. نجایاگه سرهنگ گفته بود که ا_:دمیغر یعصب

 بهت بکنم. یکمک تونمیمنم متاسفم نم_

ا بچه اونم ب ابوناستیکه سر گردونه کوچه خ دای، به خاطر ا هیاون جاسوس ک یبگ بهم دیخانم، تو با ماینگاه کن س_

 شکم. یتو ی
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 التیهم خ دایاز بابت ا میکن رشیکه با احساسات تو درگ میهمه تالش نکرد نیبهت کنم ما ا یکمک تونمیمن نم_

تموم  تیکه مامور نیجاش خوبه بعدشم به محض ا نکهیهم ا شهینه عاشق سامان م کنهیراحت نه بچش و سقط م

 قدر حرص و جوش اون و نخور. نیا رمیگیرو ازت م دایبشه طالق ا

به سر داشت  یسرباز قد بلند که چادر مشک هیبه سلول.  دیمن و برگردون_اخرش و با نفرت گفت. داد زد یجمله  

شد. با دستام سرم و گرفتم  کهیزدم و هزار ت واریبه داب و  وانیل یدستبند به دستش زد و از اتاق خارج شد. عصبان

 نشستم. نیزم یو رو

*** 

 مدیاما حوصله نداشتم. طاق باز خواب رمیدوش بگ هی خواستیتخت انداختم دلم م یو باز کردم و خودم و رو کراواتم

خودم خفه کنم  شاهرخ که قبول  یبا دستا مارویس خواستیگذاشتم و چشمام و بستم ، دلم م میشونیپ یدستم و رو

 شنهادیپ خواستمینم یطرف یباک دمی. نشونت مهنزاشت یلعنت یمایس نیمطمعنم ا میکرده بود عضو گروهشون بش

، عرض دو  یدادم به کتpmاوردم و  رونیب بمیو از ج میخانم. گوش مایس یمجبورم کرد یدوم سرهنگ و قبول کنم ول

خودتون  یول ستمین یمن ادم پست_زمزمه کردم رلبیزدم و ز یفرستاد.پوزخندهم نشد برنامه هارو برام  قهیدق

 (یباشگاه سوارکار۵به برنامه کردم (فردا عصر ساعت  ینگاهپست بشم. دیخواست

*** 

تا ارنج  اشمنیو است ،یمشک رهنیبودم با پ دهیپوش یاب نیشلوار ج هیکامل بود،  پمیبه خودم نگاه کردم، ت نهییتو ا از

عطرم به خودم زدم و بعد از برداشتن پالتوم از اتاق  یمدل داده  بودم، کم یباال زده بودم ، موهامم به طرز قشنگ

ا شدم و ب نمیرفتم ، سوار ماش نگیبه پارک نیماش چییسو برداشتنشدم و بعد از  ریرفتم. از پله ها سراز رونیب

شدم. ازدر  ادهیباشگاه پارک کردم و پ یو جلو نیساعت ماش کیسرعت به سمت مقصد حرکت کردم. بعد از  نیاخر

 به سمتم اومد. شیشگیتا چشمش به من افتاد گل از گلش شکفت و با لبخند هم دمیکه وارد شدم از دور سپهر و د

 یاالغ یگوسفند یگفتی؟م یاز ما کرد یادیشده بعد از سه سال  یکجا چ نجای، تو کجا ا نجاستیا یک نیبه به بب_

 میکن یجلوت قربون یزیچ یشتر

بندفک  هیطور   نیزبونت سرپات کرده هم نیبزار ، هم گریلحظه دندون رو ج هیسپهر _و به پشتش زدم دمی.خند

 برام امادش کن. شهیخب طلوع کجاست؟احالش که خوبه؟اگه م _ادامه دادم ی.بعد از مکث کوتاهیزنیم
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من  دونستیهنوز نم«بدم یو چ نیدختر لعنت به بابات حاال من جواب ا یکه بدبختم کرد دایا یوا_ذهن سپهر«_

 خانم عاشق طلوع شده. دایپس ا گذره،یم یتو سرش چ فهممیم

  ؟ینیاون و بب یستیاسب دارم ماه تر از طلوع موافق ن هیفقط  _دهنش و قورت داد اشارابیبه چشم داش  یا_

 رت داد وگفت:.با ترس اب دهنش و قواریطلوع و ب خوامینه نم_

اشکال _. با ترس بهم زل زد.کنهیم یدختره عاشقش شده باهاش سوار کار هی......،  زهی..... چستیاخه طلوع االن ن_

 کنم دل تنگشم فقط. یسوار خوامیطلوع نم شینداره من و ببر پ

از کارم  وفتادمیم طونشیش یچشما ادیو بهم نشون داد. هر وقت  یسوار کار نیتکون داد و زم یسر باتعجب

 مسادیها وا لهی. پشت مزایچ نیبه ا کارمیلعنت به من اخه من چ یچه کنم که قول داده بودم.ا یول شدمیم مونیپش

 . رمیبعد م مونمیم نجایا کمی یبر یتونیبهت ندارم م یکار گهیسپهر من د_

ه به بود ک دیاخه از من بعکرد و رفت. یپاره کردن خدافظ کهیتعارف ت یتکون داد و بعداز کل یتعجب کرده سر سپهر

بود و چه  یزل زدم ، واقعا سوار کار ماهر دایبود. به ا یجنگ حساب هی.منتظر امیطلوع کنار ب یبا واگذار یراحت نیا

از پشت ستون کنار اومدم و وارد محوطه  نهیکه من و بب ییگرفتم برم جا میکرد. تصم یم یماهرانه با طلوع سوار

شد و افسار طلوع و گرفت و به سمتم اومد.  ادهیبا تعجب از اسب پ دیشت تا متوجه من شد. تا من و دگذ یشدم. کم

 .دبو دیهمه لطافت از من بع نیجوابش و دادم ا ییداشت.با خوشرو یبا لبخند سالم کرد.  چه قدر افکار بامزه ا

 .میخوریروزا به پست هم م نیقدر ا د؟چهیکن یم کاریچ نجایشما ا_

 و نوازشش کردم. دمیبه سر طلوع کش یطلوع. دست شیده بودم پاوم_

 ؟یشناس یتو طلوع و م_

 نشناسمش.اسمش و خودم انتخاب کردم. شهیمن بوده مگه م اری یزمان هیطلوع _

به  نسبت تمیگفت مطمعنم سپهر از ترساش وحساس طنتیو باش نی؟اییکرد تو یم فیکه سپهر ازش تعر یکس_

 طلوع براش گفته !

 من بزرگش کردم. ییجورا هیدونم اما طلوع دختر من بوده  یسپهر و نم یحرفا_
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کنم اسب  خودمم  یم یوقت ها با طلوع سوار شتریب یعنیمن عاشق طلوعم  یدون یجالبه ، م یلیح_گفت: رتیباح

ماده رو اسب  هیاسب نر  کیانتخاب  یکه تو به جا نهیکه جالبه ا یزیو چ گستید زیچ هیطلوع  یول رهینظ یب

 .یانتخاب کرد

 ارامشم. نی.ومن عاشق ادهیطلوع بهم ارامش م ستین میبیعج زیچ_زدم و جواب دادم یلبخند 

م خان نیتالش کنم! ا دینبا ادیباحاله. انگار من ز جانشیلبخند زد ، چه قدر لبخنداش بامزست و چه قدر حس ه اونم

شد،  کیبا دو بهمون نزد دایا یدختر جوونن هم سن و ساال هی. شهیهم داره بهم عالقه مند م یجور نیکوچولو هم

به  یانگار تازه متوجه ما شده سالم کردو با کنجکاو بعدتازه کرد،  یخم شد و نفس زدینفس نفس م  ستادیکنارمون ا

 .دییاشنا یلیخ دم؟یند گهید یجا هیمن شمارو _من زل زد

رو مالقات  گهیهمد مارستانیب یتو_ودتر ازمن جواب دادز دایمن اشنا بود. ا یاونم برا ی افهیق گفتیم راست

گرفتن  یبرا مارستانیاومد همون روز که رفته بودم ب ادمیگفت. حاال  یو ابروهم اومد که دختره اهان چشم هی.دیکرد

 اناهستم خوشبختم._اون دختره به خودم اومدم ی ه. با دست دراز شدمی.باهم برخورد داشتیکت یشایجواب ازما

 گفت: یانگار به خودش اومده باشه بانگران دایا هویمنم خوشبختم. اشارمی_وگرفتم و گفتم: دستش

 کرده؟ انا به پشت سرش اشاره کرد. تتیاذ یده؟کسیچرا رنگت پر یدییدویانا چرا م_

د لنب شتی، پ شتیپ گمیم یه یهرچ دهیخواب ییهاره ، دمه دستشو یلیسگه هستا خ نیا دایا_گفت: یکالفگ وبا

که  ییبرم دستشو مارستانیب یتو یباباش و خوردم ، اخه المصب نزاشت ی هیانگار ارث کنهینگام م میجور هی شهینم

 سگه بشه مفتشم؟! نیا نجایا میاریب

 .شتیپ گنیبه سگ نم_

 .ییخونه برو دستشو میتو نگه دار بر ییحاال دستشو_گفت: دیخندیخنده همونطور که م ریزد ز دایا

 جاهمنیتا ا زمایریدک و پزت و بهم م زنمیم دایا _ادامه داد دایگالب به روتونا روبه ا اشاریالبته اقا _روبه من گفت: انا

بشه، از کالست  یزینکردم ابرو ر سیخودم و خ دمیسگه رو د یخدارو شکر کن دیبا زور خودم و نگه داشتم تازه با

 دیدرو دیبود داو یکنم  اسمش چ ییاون دستشو یرو خوامیانگار م کردینگام م یجور هیپسره هم  نیا دایکم بشه. ا

از  نیسگ و جمع کن تا من برم مستعراب.ا نیا ایبهش بگه خبر مرگت ب ستین یکی. یخارج ی کهیمرت دیاهان دو

 هم زشت ترو ترسناک تره. یجس
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و گرفته بود تا تعادلش بهم من  یشده بود و ناخوداگاه بازو ریبود اشک ازچشماش سراز دهیازبس که خند دایا 

منم  دایکرد و دستش و برداشت.بعد از رفتن انا و ا یبه خودش اومدو معذرت خواه داینخوره. منم خندم گرفته بود. ا

 هنییپارکم و گرفت از ا یجا یمشک یمازرات هیدر اومدم  کهزدم از پارک  رونیکردم و از باشگاه ب یاز سپهر خداحافظ

و به جل الیخیچشمم ب یاشنا بود تو یلیشد خ ادهیپ نیاز ماش پیپسر جوون و  خوش ت هیانداختم  یعقب نگاه ی

 شدم. رهیخ

*** 

 شهاب و گرفتم.بعد از دو بوق جواب داد، یاوردم و شماره  رونیو ب میاومدم ، گوش رونیدر زندان ب از

 جانم داداش._

 شهاب؟ یخوب_

 اومده؟ شیپ ی؟مشکلیممنون تو خوب_

 اشار؟ی ییکجا_و روشن کردم. نیشدم. وماش نی. سوار ماشستیاصال حالم خوب ن شهاب_

 ؟ییتو کجا امیدارم از اونجا م مایس دنیرفته بودم د_

 اونجا. رسمیم گهیساعت د هیتا یکه دار دیبرو اپارتمانم کل_

 باشه پس فعال خدافظ._

 انداختم و وارد دیاپارتمان شهاب کل دمیساعت رس میداشبورد گذاشتم و به سرعتم افزودم. بعد از ن یو جلو یگوش

مبل انداختم به سمت اشپزخونه رفتم  یدراوردم و رو رونیو ازتنم ب رهنمیخونه ، پ یبود تو دهیشدم ، انگار بمب ترک

 ی. تلفن خونه زنگ خورد و رفت رودمیالجرعه سر کش و،  دمیکش رونیاب و ب ی شهیو باز کردم وش خچالیودر 

 .دیچیپ یگوش یتو یو گرفته ا فیظر ی، صدا ریگ غامیپ

توروخدا سامان و  ستیشهاب حالم اصال خوب ن_و ادامه داد هیگر ریسالم شهاب ، توروخدا حتما زنگ بزن ، زد ز_

ممتد  یکن. وبوقا دایسامان و پ کنهیعذاب وجدان داره نابودم م رمیمیشهاب دارم م_کن باهق هق گفت: دایبرام پ

 ونریباال انداختم و از اشپزخونه ب یشونه ا دابود،یانا دوست ا یصدا نکهینکه،ایا دیچیساکت خونه پ یفضا یتو
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 یتنگ شده بود صدا دایا یصدا یگذاشتم چه قدر دلم برا زیم یکاناپه پرت کردم و پام و رو یاومدم. خودم و رو

 نزار . زیم یگفت پات و رو یکه باتشر م غاشیج

کرد دست بردار نبود. دلت که  ینم یکرد و تا خاطرات ادم رو کالبد شکاف یه مغز ادم حمله مب انهیمثل مور یدلتنگ

که دلت و  یدورت باشن برات اون اهمیدن هیو اگه  رهیگ یسرتاسر وجودت و رو م یقیعم ییتنگ باشه احساس تنها

 مبل کردم و چشمام و بستم. ی هی. سرم و تکشهیتنگ کرده نم

* 

 انا

دادم و از درد به  یدستم گرفته بودم وفشار م یشد  پتو  رو تو ریتمام وجودم و گرفته بود اشک از چشمام سراز درد

 زمیعز_گفت: یزد وباناراحت یشد ، پرستار لبخند یحالم داغون م دمیدیمامانم و که م ی. اشکادمیچیپ یخودم م

 تخت نشستم به هق هق افتاده بودم.  یتموم شد. کمکم کرد رو

 .شهیبهتره حجم سرت کمتر م یلیخ یاگه موهات و بتراش زمیعز_باغم گفت: پرستار

مگه نه مامان؟مگه دختر باموهاش قشنگ _دختر باموهاش قشنگه روبه مامانم ادامه دادم خوامینم_دمیبادرد نال 

نداره.....به هق سامان دوسم  گهید ستمیخوشکل ن گهیدختره و موهاش اخه موهام و بزنم که د هی گنینم ست؟مگهین

گذاشت و بادهنش چادرش و نگه داشت.  از اتاق  نشیس ینتونستم ادامه بدم.مامانم سرم و رو گهیهق افتادم و د

دوتا نبود کاش فقط دردم  یکی.درد من که دمیتختم دراز کش یرو میو وارد بخش شد میاومد رونیب یدرمان یمیش

. و دیسرم و بوس یبود.مامانم رو ییبود درد من عذاب وجدان بود دردمن تنها یبود درد من دلتنگ یسرطان لعنت نیا

 .زکمیباش دخترکم عز ومار_زمزمه کرد

 مامان؟_

 جان دلم!_

 .یخوندیم شهیکه هم ییهمونا ؟ازیخونیم ییبرام الال_

 خوندن.... ییسکوت شروع کرد الال یاز کم بعد

 شم هر دم یتو  م یفدا میمر الالالالگل
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 نازم خودم رو من فدات سازم الگلالالال

 سمیتموم عمر به پات وا اسمی الالالالگل

 خوشبو ییخوشرنگ تو ییشب بو تو الالالالگل

 به تو دادن یالدن همه خوب الالالالگل

 اون قد و باال یگل نعنا فدا الالالال

 ره؟یگیچرا خوابت نم رهیز الالالالگل

 _بابغض ادامه داد دیکه رس نجایا به

 درد مرا درمون  ییخشخاش بابات رفته خدا همراش بابات رفته تو اسمون تو الالالالگل

 صندوق یفندق جهازت هست تو الالالالگل

 سرخم یسرخم مبادا بش الالالالگل

 چون گل ییمن تو زیسمبل عز الالالالگل

 یدلم هست نیا زیعز یگلم هست الالالال

 کرد . هیصدا گر یبشونه هام گذاشت و  یسرش و رو هیگر ریز زد

* 

 دایا

 یو رفتم تو دمیبود حوصلم سررفته بود بلند شدم پالتوم و پوش یزیچ یبودم کاش اهنگ دهیتخت دراز کش یرو

 پام انداختم. ینشستم و پام و رو یصندل یتراس رو

*** 
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خسته شده بودم صبح که رفته بودم  یلی، خ دمیتخت خواب یدوش رو هیپله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم بعد از  از

لند از جام ب دمیکه شن یخفه ا  غیج یخسته شده بودم. باصدا یبودم حساب یاالنم که باشگاه سوارکار مارستانیب

که  نییپا دمیبود؟ از پله ها با دو پر یمن اومداصال ک اتاقبود که تا  زیت غشیج یچه قدر صدا نییپا دمییشدم و دو

 یم دیبود ارغوان مثل ب یما عاد یبرا زایچ نی. ارغوان ازترس رنگش مثل گچ شده بودادمید مه لقا رو غرق خون

 زدم غینه که ج ایزندست  نهیبهش دست بزنه تا بب خواستیمال ارغوان بود. مامانم م غیپس ج د؛یلرز

 داره؟ دزیدست بهش نزن ا_ 

 ؟یدونیاز کجا م_مامانم

 یلعنت بر دهان یشدند ا رهیبا تعجب بهم خ اریذهنش و خوندم. ، شاهرخ و رام مارستانیتو ب _و گفتم: دیپر ازدهنم

 .ومدیخون درنم یزد یلعنت به من مامانم کارد بهش م یموقع باز شود ا یکه ب

 شد  کی...رهام به مامانم نزدزهی..چیآ...خ.خه..چ_سالن ساکن بود. با لکنت گفتم: یفضا یتو یبد سکوت

 براووو _شاهرخ ادامه داد ؟روبهیکرد یتو پنهون کار میدار ازین یقو یروین هیو به  میکه افتاد یهچل نیتو ا_داد زد 

 کنه! ی.داره دخالت مارهیدم در م یادیزنت داره ز یفهمیهمونطور ساکت بمون تا زنت سرمون و بر باد بده.شاهرخ م

وارد گروه بشه توهم به نفعته دهنت و  دای! عمرا بزارم ای؟دور برداشت هیهان چ_به خودش مسلط شد ودادزد مامانم

 شدم. یمن مار خوردم افع ارمیسرت م دیکه نبا یی،بالینیبیو م نشیوگرنه بد که نه بدتر یببند

سرش و تکون داد وانگشتش و  ستین یزیکم چ ،یبترس دیکه با ییتو نیا یترسونیهه بچه م_زد یپوزخند رهام

 زاریمو زرد ب هیپسره چشم اب نیلبش نشوند و من چه قدر از ا یو رو یهوا تکون دادو لبخند زشت یوار تو دیتهد

رهام  یدکتر خبر کنند. بعد از رفتن ارغوان جلو واز خدمتکارا گفت که ارغوان و به اتاقش ببرند  یکیبه  مایبودم. ن

؟ رهام خوب گوشات و  یسوزیاز درون م یدمت رفته دار هیهان چ_دیغر تیزد وبا عصبان نشیبه س یو مشت سادیوا

 کتیت هکیت یجس یجلو ندازمیجنازت و م یو گزارش بد یو باز کن فتیدهن کث نیخدانکنه ا گمیم یچ نیباز کن بب

 !کنمیم

 ستمین یمن باد_از ابروهاش و باال انداخت و ادامه داد یکیکرد و  ینوچ نوچ ؟یکن دیتهد یحد بلد نیفقط در هم_

دستاش و مشت کرد تا به  مای.نیقالب ی نگه دار اقا زاده گهید یکی یهارت و پورتات و برا نیبلرزم بهتره ا دایب نیبه ا

 یاز هرک_شدش زمزمه کرد دهییسا یدندونا ریرهام و گرفت و ز یها قهیاز  یکیرهام حمله کنه که مامانم مانع شد 
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 یاز زندگ یراپورت بد هیکاف وفتهیبه خودش جرات نداده باهام درب ی، سال هاست کس یبترس دیاز من با ینترس

 فهم شد؟ ریش_کنم داد زد یم رتیس

 یچون کاف دیاز مامانم ترس دیاورد، واقعا با یخودش نم یبه رو یرهام خوند ول یشد از چشما یبه وضوح ترس و م و

اهرخ ش،اگه تااالنم  ارهیسرش ب گهید یکنه و صدتا بال وونشیو د رهیو ازش بگ روهاشین تونستیبود لب تر کنه م

 کرد.  یباهاش مخالفت نم وقت چیشاهرخ ه لیدل نیسرپا بود به خاطر مامانم بودو به هم

 شاهپور؟_مامانم

بله _کلفتش گفت: یداشت از در وارد شد و با صدا یترسناک ی افهیمرد قد بلند و چهار شونه بود و ق هی شاهپورکه

 خانم؟

داره تو کارمون موش  یکی نکهیمثل ا_بلند ادامه داد یکه..... باصدا نیکن ، وا ستیمه لقا رو ن یجنازه _مامانم

 یعمارت و نم نیا یجاسوس یکیمگه نه رهام خان مگه _ادامه داد ی، به رهام زل زد و با لبخند حرص درار دوونهیم

ه انداخت یچه هچلمامانم و تو  نی.من چه احمق بودم بببردند رونیمه لقا رو ب یجنازه  گهیکنه؟ شاهپور و چند نفر د

  یه بگبه نفعت_و محکم گرفت قشیشدو  یکنه؟عصبیم کاریچ دایکه ا دنیمگه بهت خبر نم_زد یبودم.مامانم چشمک

  خونه؟یذهن م دایا بهت گفته یو چه کس یک

 ؟یکنیم کاریبا اون شخص چ_اب دهنش و قورت داد رهام

 کنن؟یم کاریخاعن چ یتو بگو با ادما _مامانم

 ؟یخونیذهن قفل من و م یفقط بگو چطور_رهام

 سوال و با سوال جواب نده._مامانم

 .....لدای_سکوت گفت یاخه.......بعد از کم_رهام

 کار و بکنه نیامکان نداره که ا لدایبود  یباف ابهیامکان نداشت همش  نیا ؟یشد اخه چطور ینم باورم

 من نده تا دهنت و گل نگرفتم دهنت و باز کن. لیحوخزعبالت ت_گفت: تیزد و با عصبان نشیبه س یمشت مامانم

 یبه شاهرخ نگاه کرد که شاهرخ محکم و جد دیباتهد رهام
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 یپنهان کار نیبعدا درمورد ا یچشم من نباش یرهام توهم بهتره جلو ما،یتمومش کن س_سکوت گفت: یبعد از کل 

 نباشه بهتره.  یریخودمون درگ نی، فعال ب میکنیصحبت م

 دیمارو تهد یکه نه تنها تو بلکه همه  یبه دور از خطرات دایا نیبب_ستادیمن ا یمبل بلند شد و عصازد و جلو یرو از

گوش نده اون مادره و  مایبه حرف س یشیمحسوب م یکمک بزرگ یاگه وارد گروه بش ر،یبگ میکنه خودت تصم یم

 نگران

د ز یحرف م یگاه ضهینبودن غر یخال یکرد و برا یسکوت شاهرخ متنفر بودم سالهابود که باسکوت نظاره م نیازا

 تر بود. نیسنگ زدیکه اگر نم ییحرفا

فقط  _.مامانم ادامه دادستادی،ا یپدر بود یکاش توهم کم_.از کنارم گذشت اومد از پله ها باال بره که مامانم گفت:

احساس  یکاش فقط کم یالوده کرد ییکه من و به چه کصافطا یدید یکاش م ینگران من و بچه هات بود یکم

نداشتم  یمن حام شیسال پ۲۰ یکن یباز نیرو وارد ا دایزارم که ا یگوشت کن شاهرخ من نم ی زهیو او نی، ا یداشت

شکمم اما حاال اگه از  یتو یکنم به خاطر بچه  یتونستم باهات مخالفت یپناه بودم و نم یمن آق پدر شده بودم ب

 .دیمثل من بکن یکیرو هم  دایبزارم ا نیمن رد بش یجنازه  یرو

سکوت شاهرخم با کمک عصا از پله  یمحو شد. بعد از کم دمونیبادو به سمت پله ها رفت و به شاهرخ تنه زد و از د 

 و جلوش و گرفتم دمییبره که دو رونیاز سالن ب خواستیها باال رفت. رهام م

 !خونم؟یه من ذهن مک یدیکه چطور فهم یبه من بگ دینگاه کن رهام تو با_

 ی هیبه ساق پاش زدم که بق ی.....باحرصلگد محکمنیندار یا گهیچشم قربان امر د یوا_گفت: یبامسخرگ رهام

 حرفش وخورد و خم شد و با دست ساق پاش و گرفت. 

 . دمیعمرم د یکه تو یهست یادم نیرزلتر_

 .یخونیذهن م میدونستیما از اولشم م میما احمق نیکنیشما فکر م_

صورتش انداختم و از پله ها باال رفتم، وارد اتاقم شدم و در و محکم بهم  یتف تو هی. یگیمثل سگ دروغ م یدار_

 اول ماجرا بود. نیتازه ا نکهیتخت انداختم غافل از ا یو خودم و رو دمیکوب

*** 
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گام داده بود و بالبخند ن هیبه در تراس تک نهیسامان به سمتش برگشتم که دست به س یو بقل کردم باصدا دستام

 داخل. ایدختر پاشو ب یخوریسرما م_کرد یم

 ؟یاومد یک_

 !یدینفهم یوقته تو فکر بود یلیخ_

 نشستم. نهیکنار شوم میبلند شدم و با سامان داخل خونه شد ازجام

 اشنا شد؟ هانیچطور با آ لدایسوال! هی دایا_روبه روم نشست وگفت سامان

 با من اتفاق افتاد. ییاشنا نیدرواقع اول_زدم یتلخ لبخند

دونم و اصوال ادم  یم زارویچ نیزندان و ا ی هیکه من فقط قض یدون یم یالبته اگه دوست دار یکن فیتعر شهیم_

 کن.  فیتعر اشارمیخودت با  ییاز اشنا یاگه دوست دار ستمین یکنجکاو

و  ؟سرشیشناس یرهام و که م_کردن فیروع کردم تعرذهنم و مرتب کردم و ش یتو یجمله ها یزدم کم یلبخند

 به عالمت مثبت تکون داد؛ 

بهش گفته  یدونم ک ینم_بغض کردم خونمیبود که من ذهن م دهیاون اشغال، رزل کصافط فهم_ادامه دادم بانفرت

ازاون روز که  یماه کی هیو دست گرفت، خالصه  یسوت نیبزرگ دادم و اونم ا یسوت هی میبود، بعد منم کال ادم احمق

متعجب زدهنگام  یگذشت. به سامان نگاه کردم با چشما یمن باخبرشد م یرویبامامانم بحث کردند و شاهرخ از ن

 خنده ری. زدم زدونستهینم یزیچ رومینبود که سامان از ن ادمیکرد، یم

 یچه قدر بهت هشدار م یدیداشتم. د ییماورا یروهاین یسر هینبود که بگم من قبال  ادمیمن اصال  دیببخش یوا_.

 بود.  نیبه خاطر هم دهیم تیدادم که انا داره باز

 راه برگشت یانا، با موتور بودم تو شیگفتم ، رفته بودم رستوران پ یخب م _سامان توهنگه ادامه دادم دمید یوقت

 بمیج یکرد، اخه داشتم تو یو پارک م نشیکه داشت ماش یبوگات هیتصادف کردم مقصرم من بودم ازپشت زدم به 

ور موت یشدم و کالهم و رو ادهیبود. از موتورم پ دهیترک ن،پشتشیگشتم که زدم به پشت ماش یم میدنبال گوش

 یخدا یوا_نگاه کردو گفت: نیو دراورد و به ماش نکشیشد ع ادهیپ نیاز ماش پمیپسر جوون و خوشت هیگذاشتم ، 

رم دونم مقص ینگام نکن م نجوریا_کردم ینگاش م نهیدست به س ییبا پررونگاه به من انداخت که  هی ده،یمن ترک

 .ادیب سیزنگ بزن پل
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 ؟یو ترکونده تو بود نمیکه ماش_به موتورم اشاره کرد و ادامه داد هیموتور نیا یعنی_

 اره مگه من چمه؟_

. اومدبه سمت ساختمون بره  که ستیجاش ن ابونیتو خ یکن یخاله باز یخوا یبه هر حال م یچیه_زد یپوزخند

 خسارت بدم. خوامیم یر یم یکجا گذاشت سایوا_جلوش و گرفتم

 اقا من از شر خسارتم گذشتم برو کنار خانم محترم._

نگاه نکنم که ذهنش و بخونم ، خالصه از اون  انکار ازمن  میکردم به چشماش مستق یم یوسط سع نیمن ا حاال

 رمیمهم دارم د یجلسه  هیخانم من االن  نیبب_چندتا کارت بهم داد هیاخرم کالفه در یریخسارت بگ دیاصرار که با

ش که شمارش و پشت ی. به کارت یخسارت بد یایو ب یبه شمارم زنگ بزن یتون یمنه تو م یکارتا نایا  ،یشده حساب

بود. بعداز رفتن اون پسره منم سوارموتورم شدم و برگشتم خونه ،  یغاتیشرکت تبل هینوشته بود نگاه کردم کارت 

 :وگفتدیسامان وسط حرفم پر

ه ب خوننیکه ذهن م ییاونا دمیکردم من شن یبه چشمش نگاه نم یحرفات گفت نیتو ب ؟یخونیذهن م یچطور دایا_

 ؟یخوند یهن نمروش ذ نیباا یعنی  ینطوریتو ا یتونن ذهن بخونن اخه چطور یطرفم که فکر کنن م

 یارامنم د یبخون یتونیناخوداگاه ذهنش و م یکه بگذر گرانمیهستند که از کنارد روهایاز ن یسامان بعض یدون یم _

ن م یروین  روهاش،یبه ادم داره که چه قدر تمرکز بزاره رو ن یبستگ یعنیکردم  تیو تقو رومیبودم اما ن روین نیا

گرفت حاال فکرش و بکن منم که  یسرم درد م ایفتر یم جیکردم سرم گ یم یبود که هروقت ذهن خوان یطور

شدم  یو سر درد م جهیخب دچار سرگ خوندمینفر و که م۱۰ذهن  میحساب کن میکه بخوا میو سربه هوا روز طونیش

لبته ا ذهن بخونم و تونستمیم هیبق یکردم که فقط با نگاه کردن به چشما تیو تقو رومین یجور شد که من طور نیو ا

 نیخب من حرف گوش کن نبودم ا یکارو نکنم ول نیکردم مامانم به شدت منع کرده بود که ا یم طنتایش یلیمن خ

ون ذهنش یتو یکردند دوست داشتم بفهمم چ یو که توجهم و جلب م یی.منکساشنیم تیتقو وگایبا ورزش  روهاین

گفت بهنفع  یمامانم درست م عاواق یکار.ول نیاواخرشم خسته شده بودم از ا گهیکردم که د یم یگذره ذهن خون یم

مثال مدرسه که کرد یبه ضررم بود و حالم و بد م خوندمیاز ذهنا رو که م ینکنم مثال بعض یخودم بود که ذهن خون

 کرد. یحالم و بد م زایچ یرفتم بعض یم

 ؟یکن یچرا همش از فعل گذشته استفاده م_

 ندارم! ییروین گهیچون د_
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 ل؟یچرا؟به چه دل_

 ییزایچ هینگران من بود،  شهیداشته باشم و هم روین نیو ازم گرفت ، مامانم دوست نداشت که من ا روهامیمامانم ن_

من مجبور  ینکرد اما با خودسر سکیوقت ر چیومامانم ه دیارز یدونست اما به مضراتش نم یم رویدرمورد گرفتن ن

 کنه. سکیشد ر

 قابل باوره ، اخه امکان نداره. ریاصال غ_

 .دیحرف زدم ببخش یلیخ_زدم و گفتم: یقابل باوره. لبخند ریاره خب غ_

 افتاد؟ یبعد از تصادف چه اتفاق مونیسر موضوع اصل مینه بابا جالب بود، خب بر_

 .یستیازقلم مثال کنجکاوم ن وفتهیجا ب یچیه یزار یکه نم ادیخوشم م_دمیخند

ه ک ماگفتینکردم ، ن داشیدنبالش گشتم پ یرو حرص دادم، هرچ لدای یرفتم خونه کل ین روز وقتهمو_دمیباز خند 

 نشستم و یصندل یبود. رو لیتردم یرو لدای. نیزم ریباشگاهه منم لباسام و عوض کردم با اسانسور رفتم ز یتو

 خانم ماشاال به پشتکارت. لدایبه به _گفتم:

 کوسالمت؟_بهم انداخت ینگاه مین

 .ایدن یابج نیسالم بر زشت تر_

 شده؟ یبگو چ لدای_اومد نییپا لیرو به سمتم پرت کرد و از تردم حوله

 شده؟ یچ_گفت یباکالفگ

 و برات تور کردم ماه. یپسر هی_

 کمرم. یدنبالم کرد از پشت موهام و گرفت. وبازانو رد تو یعصب لدای

 خنده. ریز میزد باسامان

 .ریبخ ادشیدادم. یحرصش م یلیخ_

 شد؟ یخب بعدش چ_
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 بعد دهنم کف کرد ازبس حرف زدم. یو بزار برا شی، بق گهید یچیه_

 ؟یدبش چطور یقهوه  هیبا  _کرد یتک خنده ا سامان

 .هیعال_

 . میپدر یاومده بود دمه خونه  هانیآ_رفت گفت: یکه به سمت اشپزخونه م همونطور

 کار؟یاومده بود چ_گفتم: باتعجب

 .شتهیپ دایکه ا دمیو لوت م سیپل شیپ رمی، م هیبستر مارستانیکدوم ت یتو لدای یاگه نگ گفتیم_

که  بگو تو یعوض ی کهیمسخرست ، غلط کرده مرت_زدم یمبل بلند شدم و به طرفه اشپزخونه رفتم. پوزخند یرو از

من هرطور شده  سامان_نشستم ، وادامه دادم یصندل یرو یعصب ؟یرو تازه کن لدایداغ دل  یخوا یم یازدواج کرد

 برگردم زندان. خخوام قبل از اعدام مامانم و شاهر یم نمیرو بب لدای دیفردا با

 ؟یپس بچت چ یشد وونهیتو د_

ادامه دادم  یبا ناراحت  ارم،یب ایکنه تا بچش و به دن تیخواد موظفه ازم حما یاگه بچش و م اشارهی یبچه  نیا_

 شکمم بفهمه من مامانشم. یتو یوقت بچه  چیه خوامیسامان نم_

 !یکن یم یکار اشتباه یبفرستمت خارج. دار یتونم به راحت یفکر کن من م شتریب دایا_

 لدایکنم.تورو خدا مواظب  یو برم خودم و معرف نمیرو بب لدای دیاما من فردا صبح با تتیممنونم بابت حما_

 _سکوت گفت: یانداخت بعداز کم نییباش.سرش و پا

 ؟یخبر نداراز انا  دایا

 تگفیشهاب زنگ زده بود م_تکون دادم که گفت یبود سرم و به عالمت منف دیسوال از سامان بع نیکردم ا تعجب

 .نهیخواد من و بب یگذاشته که حتما م غامیپ

 داره؟ کاریباهات چ یعنی_

 کرده بوده. هیصداش گرفته بوده!ناراحت بوده گر گفتیدونم م ینم_
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 ش؟یدیهنوزم نبخش_

 ؟یتونیمن م یتوخودت و بزار جا_

 سوزه. یدلم براش م_

 یو با دستا میشی دیروزم از عمرم گذشته باشه با هیمن اگه _فنجون قهوه رو جلوم گذاشت.با نفرت گفتم سامان

 .یعوض اریهم اون رام میشیخودم خفه کنم هم 

 شد؟ گرفتنش؟ یرهام چ یراست _

 نشد. گریکس دست چیبود ه یعوض اریاون رام شیکیکه  یشدند اما از باند اصل ریاز باند شاهرخ همه دستگ_

 بود؟ یحکم رهام چ_

 .شنیهمه اعدام م مایاز من و ن ریبه غ_

 خواد خفش کنم. یدلم م وفتمیم یاون شب لعنت ادی یوقت_

 روز انداختند. نیمن و به ا میشی.اونا برام توطعه درست کردند اون و اریپست بودند هم اون هم رام یلیخ_

 !ok لدایقرار فردات با  م،یبگذر الیخیب_

 ؟یدار یچه نقشه ا_

 !یفهمیصبر کن م_

 آنا

هوام و داشتند، لبخند به لب وارد  یلیو خ میبخش که حاال باهم دوست شده بود یاتاق باز شد و دوتااز پرستارا در

 دستام بود محکم فشار دادم. نیمامانم و که ب یشدند. دستا

و  یچ یغصه _کرد و گفت: دیخانم خوشکله؟لبخندش و تمد یچطور_گفت: کتابود،یاز پرستارا که  اسمش  یکی

کچلتم  یکله  نینترس من با ا وونهیدیدختره _و ادامه داد ختیدوتا مو رو،موهام و بهم ر نیا یغصه  ؟یخوریم

 خوبه. میلیاصال بشو زن داداش خودم خ دمیشوهرت م
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؟جز درد سر و عذاب  خورهیمن و مو به چه درد م یموها نیبب_که اسمش صدف بود مقنعش و دراورد  یکی اون

 غصه خوردن نداره! زایچ نینداره!ا یزیچ

 خودش و مدل پسرونه کوتاه کرده بود . یموها

بدتره کم کم موهات و از  ینجوریو ا زهیریکم کم م یدرمان یمیش یط یدرد اور تره ه یلیخ ینجوریانا جان ا_کتای

 .یدیهمش و از دست م یا دفعهی یطور نیا یدست بد

کرد شالم  و از سرم دراورد، و کش موهام و باز  یم هیصدا اشک گر یاورد مامانم  ب رونیموتراش و از جلدش ب صدف

 کرد.

 ختیر یم نیزم یه روهر دسته از موهام ک د،یاشکم چک یقطره  نیموتراش و روشن کرد و به سمتم اومد.اول صدف

اتاق و پر کرده  ی، هق هقم  فضا سوختیکرده بودم چشمام م هیکردند. ازبس گر یاز قلبم و ازم جدا م یانگار تکه ا

ا من بود ، ب ییخرما یتخت نگاه کردم پر از موها نییا.به پختیر یصدا اشک م یبود.مامانم دستام و گرفته بود و ب

 .ستیدختر ن کی یسخت تر از نداشتن مو برا زیچ چیوه دیکش رینگاه کردن بهشون قلبم ت

 

*** 

هارو نداشتم. سراشپز  یسر و کله زدن با مشتر یاومده بودم و اصال حوصله  مارستانیخسته بودم ، تازه از ب یلیخ

 ژیمعترض و نشونم داد. با پرست زیم هیاز گارسونا  یکیها به منو معترض شده بودند، مهران  یلیکه عوض شده بود خ

 هیدختر مو بلوند و  هیکه سامان راد منش و  یبقل زیم یشدم رو خیلحظه م هیرفتم که  زیمخصوص خودم به طرف م

اونا  ؟یمن بود که خودم و باهاش اشنا کنم اما چطور یفرصت برا نیبهتر نینشسته بودند.و ا گهیپسر جوون د

 ه؟یمشکلتون چ دییبفرما_ها گفتم: ینگاشون نکنم. روبه مشترکردم  یحواسشون به من نبود. سع

و غذار نیوا نمیرستوران و بب سییر دیغذا تلخه من با نیا_زن جوون با اعتراض از جاش بلند شد و با داد گفت: هی

رستوران متوجه ما  یو دادش همه  غیج یچه وضعشه اخه مگه پول علف خرسه.باصدا نیفرق سرش.  ا یبکوبم تو

 شده بودند.

غذاتون و عوض  دیتونیسالن هستم و م یداخل ریمن مد ن،یخانم محترم لطفا مودب باش_به غذا انداختم ینگاه هی

 ریران و زرستو تیفیو ک دیتست نکن نیدیو که تا حاال نچش یی، و غذا دیدقت کن کمیدرضمن در انتخابتونم  دیکن
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اما  هکنیکم م شیغذا از تلخ ادیز یتلخه و تند یمک خکیاستفاده از م لیو به دل هیهند یغذا کی نیا دیسوال ببر

،  دندیخندیم زیها داشتند ر یغذاتون و عوض کنند.دور تادور رستوران و نگاه کردم مشتر گمیدر هرصورت من م

کنم. زنه اب  تشونیکه راه انداختند مجبور شدم خ یزیو ابرو ر ادیکنم اما به خاطر داد و فر عشونیضا خواستمینم

 داد و نشست. رتدهنش و قو

 دایحال و روز ا دنیکه با د رمیفاصله بگ زشونیاز گارسونا رو صدا زدم و دوباره سفارش غذا دادند. اومدم از م یکی

 مدونستیشده بودم نم بقلم از حال رفت، هول یبه سمتم اومد و تو خوردیسرجام خشک شدم. همونطور که تلو تلو م

هم  یرو ب زدوریخوابوندند. چند تا م نیزم یبقلم گرفتند و رو زرو ا دایسمتم و ا دندییکنم دوتا از گارسونا دو کاریچ

 یدهنش فرو کردم. داشتم از ترس م یاز اب و تو یاز گارسونا اب قند اورد و با زور کم یکیدورمون حلقه زده بودند. 

 فتاده بود؟ا یچه اتفاق یعنیمردم 

 هیو  هیگر ریخودش و پرت کرد تو بقلم و زد ز دیانداخت تا من و د هینگاهه گنگ به بق هیچشماش و باز کرد  اروم

 دای. امیهارو متفرق کرد ی. مشتردمیفقط موتور و از حرفاش فهم گهیم یچ دونستمیکه نم گفتیم ینامفهوم  یزایچ

 نشوندمش. یصندل نیتر کینزد یرو بلند کردم و رو

 شده؟ شیطور یشده؟کس یچ نمیدرست بگو بب زمیعز دایا_

 مرده؟ یکس_و به عالمت نه تکون داد سرش

 ؟یدعواکرد یباکس_و تکون داد سرش

 .هیگر ریزد ز ؟یو کشت یباموتور کس_و تکون داد سرش

 مرده؟ میبدبخت شد یوا_

 ؟یک_گفت: هیباگر

 !یهمون که باموتور بهش زد_

مامانم  گهیکنم؟د کاریخدا حاال چ یتو اخه؟موتورم و دزد برد،بدبخت شدم عشقم و ازم گرفتن. وا یگیم یچ _

 شاهرخ برام موتور بخره.  دهیتا مامانم نفهم گفتمیموتور بخرم.کاش م زارهینم
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 یگزندبود من و از کار و  تتیهمه غش و ضعف به خاطر موتور درپ نیا_گفتم: تیلگد به ساق پاش زدم و باعصبان با

 زدم به پاش گهیلگد د هی. دایا کشمتیم ،یکردیم تیشکا یرفتیم سیبه پل یزدیخب خبر مرگت زنگ م یانداخت

 . یچشمام محو شو عوض یپاشو گمشو از جلو یخبر مرگت نصف عمرم کرد_

 نیتر یسامان راد منش که گوشه ا زیبه م دمیحرفش و قطع کرد رد نگاهش و گرفتم رس هوی....خورمیشام م هیحاال _

 سالن  بود.  یجا

 ؟یکنینگاه م یبه چ_

  ست؟ین مایکنه ارغوان دوست دختر ن یدختره که با سامان و اون پسره دل و قلوه رد و بدل م نیا_

 سامان انگار پسر خالشه.  گهیم نی.همچیمیسامان؟چه صم_شد که بره به اون سمت دستش و گرفتم: بلند

شدم  دیکل یدندونا نیب ی. به مچ دستش فشار دادم و عصبگمیم یتوچه که من به سامان چتوچته؟خب ب_

 رادمنش. یاقا_گفتم:

 شیتا دوروز پ ؟یدار رتیتو مهم شده روش غ یرادمنش برا یمن و دراورد اقا یشده  ادا یچ نمیبب سایوا سایوا_

 !یکرد یو خاموش م ونیزیتلو شیدید یم ونیزیسربه تنش نباشه.تو تلو یکه دوست داشت

 ارن؟یبگم برات ب یخوریم یچ_

 کوفت، بحث و عوض نکن._

 کنه؟یم کاریچ نجایارغوان ا ینیبب یبر یخواستیمگه نم_

 ادیب یزدیزنگ م هی لدایکاش به _سامان راه افتاد ومنم پشت سرش. زیکه، به سمت م یزاریادم نم یحواس برا_

 .نجایا

 ؟یچ یبرا_

ذوق کرد تا حاال  نقدریا لدای میدیرادمنش و د یاقا_ساما...حرفش و قطع کرد یتو نبود انجیا میاوندفعه که اومد_

 واستخیبزنم فقط دلم م یو نتونستم حرف میدیاونا رس زیقربون صدقش رفت. به م نقدریبودمش ، ا دهیند نطوریا
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.  اون پسره کنجکاو نگامون یمیسامان من چه صم اوهو. رهیسامان من م یقربون صدقه  یرو بکشم به چه جرات لدای

 .دهیو ارغوان رنگ پر یاما سامان عاد کردیم

 .یزیچ یخبر نجاهایا یایبه به ارغوان جون تنها تنها م_دایا

 یاقا_گفت: ینگاه به من کرد و بالبخند مسخره ا هیسام...  نیخوب ونیسالم اقا_و ادامه داد دیو کنار کش زیم

 رادمنش؟

 رشیدادند. ارغوان درحال سکته کردن بود. اون پسره جوونه که از بدو ورودمون نگاهه خدوتا مودبانه جوابش و  اون

 د؟ینیشیشما نم_روم بود گفت:

 .نینه شما راحت باش_

 وشما؟ ارهستمیخب من سام لهیخ_و جلو اورد و گفت: دستش

 خوشبختم. دامیمن ا_گذاشت و گفت: اریدست سام یدستش و تو دایا

 به من نگاه کردند. زمزمه کردم انا. منتظر

 کار دارم. یلیمن برم خ دایا_

 خب ارغوان خانم ام،یلحظه صبر کن تامنم ب هی_دستم و گرفت دایا

 اشاره کرد. اریکجا و به سامان و سام نجایشما کجا ا نینگفت

 .دمیم حیمن توض_ ارغوان

 چه خبره؟ نجایارغوان ا_سامان

 

 .ستین یکن یبه خدا اونطور که تو فکر م دایا_اب دهنش و قورت داد ارغوان

 .کنمینم یفکر چیمن ه زمیعز_دایا

 ده؟یخانم چرا ارغوان از شما ترس دای؟ایدیشده مگه ؟ چرا ترس یارغوان چ_سامان
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 کنه. یم خیاخه بتوچه؟مثل کاراگاها نشسته دختره رو توب ماستیبگه دوست دختر ن ستین یکی اصال

د، بو مونیبقل ی هیشدند مژگان خانم همسا رهیساکت شد. وهمه به من خ دایمن ا ی.......با زنگ گوششونیچون که ا_

 مامانم افتاده باشه. یبرا ینکنه اتفاق

 سالم مژگان جون._

 ؟ییکجا زمیسالم عز_

 افتاده؟ یرستوران اتفاق_

زودتر خودت و برسون اخه بچه ها خونه  شهیاگه م مارستانیب مشیبریم میبگم واال مامانت حالش بد شده دار یچ_

 تنهان.

 مژگان جون حالش خوبه؟_بغض گفتم با

 زودتر خودت و برسون. زمینگران نباش عز_

 .فرستمیکنم ادرس و م یکه من توش کار م یمارستانیب نشیزحمت ببر یمژگان جون  ب_

 پس فعال خدافظ. زمیباشه عز_

 نگران به سمتم اومد. دایو قطع کرد ا یگوش

 شده انا.؟ یچ_

 ؟یستیمیمامانم حالش بدشده، جام وا دایا_.

 اره اره تو برو._

 ؟یاوردیبا خودت ن نیماش_

 ؟یدار نیارغوان ماش_نه روبه ارغوان گفت:_

 . مینه باسامان اومد_
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 خودم هستم خبر بده لطفا. نجانباشی، انا نگران ا گهید یچیپس ه_

 .میشوکه شد سامان متعجب و باحرف

 د؟یبرگرد دیتونیتو و ارغوان که م اریبرسونمتون ،سام تونمیمن م دیاگه بخوا_سامان

 اره داداش برو راحت باش._اریسام

 .شهیزحمت، براتون بد م یتو نیوفتیشما م ینجوریاخه ا_گفتم: معذب

راهش  یهمه بدرقه  ی رهیرستوران راه افتاد و نگاهه خ ی. کتش و برداشت و به سمت خروجدیشما نگران نباش_

 از رستوران رونیاز رستوران خارج شدم.سامان ب مویکرد ضیکردم لباسامون و باهم تعو دایشد. سفارشات الزم و به ا

شد من با  یباورش م یکردم.اصال ک یصداش م کیبودم که به اسم کوچ یمیمنتظر بود ،  چه قدر صم نیبا ماش

 ییباز کردم و نشستم.من کال ادم پرو یی! در جلورو با پرونم؟یبش نشیماش یاصال تو مارستانیسامان رادمنش برم ب

 ی رهبیبشم. با و کیمن بود که بهش نزد یفرصت برا نیبهتر نیبودم و اصال اهل تعارف و خجالت نبودم و به نظرم ا

نبود که لباسامون و باهم عوض  ادمیبود اه اصال  دایا یکه گوش نیاوردم. ا رونیب بمیاز ج واون  میگوش

 فحش مثبت یبود که کل لدایاز  امیدم. پ یبهش م مارستانیب یو بهش بدم اشکال نداره فردا تو شی.گوشمیکرد

تم دس یاگه تو دایا_نوشته بود فحش یو باز کردم بعد از کل امیبود. پ ختهیر یدونه باز چه کرم یداده بود. خدا م۱۸

کنه که برام کالس بزاره وقت  خمیانتراقاکه سنگ رو  نیشرکت ا یفرستیاال من و مخودت و کچل فرض کن ح یایب

اصال کدوم  ره،یخبرمرگش خسارتش و بگ یمهمون ادیمجبور شدم دعوتش کنم اخرهفته ب کشمتیم دایندارم! ا

پرواز ۱۲قبرستون من ساعت  ی نهیس یریفقط دردسترس نباش که م ،ینک یباهام خدافظ یکه نبود یرفت یگور

 ساعت بزنگ. نیدارم حتما بعداز ا

 برم ؟ مارستانیکدوم ب_سامان به خودم اومدم یباصدا

 میدیکه رس دیساعت طول کش می. نرفتمیو دادم. ونگران با انگشتام ور م مارستانیقدر مودب بود.ادرس ب چه

.  ویس یمامانم و بردن آ دمیشدم. بعداز پرس و جو فهم مارستانیکردم و وارد ب یتشکر خدافظ ی.بعداز کلمارستانیب

به مامانم زل زدم هربار که  شهیرفتند. ازپشت ش وکردند  یاقا خدافظ یاز مژگان خانم تشکر کردم و با شوهرش عل

 اروز نبود مامانم و نداشتم. ب هیطاقت  هیگر ریشد . زدم ز یم کهیت کهیقلبم ت دمشیدیو دستگاها م مایس نیپشت ا

 کرد؟ یم کاریچ نجایا نیشونم نشست به سمت عقب برگشتم. تعجب کردم ا یکه رو یدست

 ن؟یچرا برگشت_
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 .نیو جا گذاشت تونیگوش_

 و به سمتم گرفت ، یگوش

 .نشیممنون که اورد داست،یدوستم ا یگوش نیا تشیشرمنده، راست یوا_

 نیصدا ماله ا دمی،گشتم د نهیلحظه فکر کردم سگ تو ماش هی ادیسگ م یصدا نیماش یتو دمیبله ، د_

 زنگ زد من جواب ندادم. مینام ماین هیبعد  _خاروند و ادامه داد یشی.سرش و نماهیگوش

 زنم حتما نگران شده. یحاال بهش زنگ م_لب گفتم : ریدستتون دردنکنه  ز_

 حال مادرتون چطوره؟  یاهان راست_

 ون بابت لطفتون.خدارو شکر بهتره، بازم ممن_

 شده. رمید کمیپرستارا معطلم کردند،  نیکنم پس من برم سه ساعته ا یخواهش م_

 بازم ممنون شرمنده._

 .ادیمعلومه خوابتون م یچشماتون قرمز از صد فرسخ یلیاخه خ نجایا ادیب یزنگ بزن یو ندار یکس_

 اشکال نداره ،عادت دارم ._

 .نه به اون  قهرم.ادیب مایزنگ زدم ن دمیشا

 اهان باشه پس با اجازه خدافظ._

من  هیاز زرنگ نیرفته بودم ا شیخوب پ نجایکردم.  و چه قدر تا ا شیهمراه ویس ی، و تا در آ کردم یلب خدافظ ریز

ز ا یکی یمامانم رفتم رو شیکه پ نینبود از متانت و محبت سامان بود چه قدر مهربون بود اصال غرور نداشت.بعداز ا

چه قدر گذشته بود خوابم برده بود  دونمیو چشمام و بستم نم مداد هیتک وارینشستم. سرم و به د رونیب یها یصندل

 نجایانا چرا ا_ گهیم یچ دمیتا فهم دیطول کش یبود کم دای. ادمیچشمام و باز کردم. چشمام و مال یکی یکه با تکونا

 ؟یدیخواب

 چنده؟ ؟ساعتیکنیم کاریچ نجایتو ا_به بدنم دادم یو قوس کش
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 ؟یدیخواب نجایچرا ا یبامداد.نگفت۲ساعت _

 خوابم برد. هویدونم  ینم_

 استراحت کن من هستم. یخب پاشو برو کم_

 برم بادکتر صحبت کنم. دیبا خوامینم_

 کرد، االنم رفت خونه خسته بود تازه از اتاق عمل اومده بود. نشیاالن معا نیدکتر هم خوادینم_

 گفت؟ یخب چ_

 کاسه است. نیاش و هم نیکه عمل نکرده هم یعمل کنه تا زمان دیهرچه زودتر با گفتیم یچیه_

 !؟یمن و ببر یحتما ابرو دیتو با گمایبه عملش کنم،م یراض تونمینم مینگرانشم از طرف یلیلجبازه خ_

 شده مگه؟ یچ_

 !؟یسگ گذاشت یو صدا تیزنگ خور گوش _

 ؟یمن و بهم نداد یشده مگه اصال تو چرا گوش یحاال چ یگیاهان اون و م_کرد یخنده ا تک

 .یتو کجاست همه جا ابرو بر یندارم گوش بیلباست بود من که علم غ بیج یتو_

 شده مگه؟ یخب چ_

 سامان..... نیماش یو جا گذاشته بودم تو تیگوش_

 رادمنش. یاقا_

نگ ز ماین ی.اهان راستشهیم یزیکنه ابرو ر یواق واق م تیبعد گوش گفتمینه، خب م ای یشیخفه م_سرش یتو زدم

 یزدم تو یکینکرده، دوباره  یعذر خواه هیدوباره هم نزدم هنوز بابت اون قض ادیخواستم زنگش بزنم ب یزده بود م

مونده بود سکته کنه.اخه من از دست تو چه  کمبدبخت  یدختره  نیبه ا یداده بود یچیسه پ رهیتو چه گ_سرش 

 بافحش روحت و پر فتوح کرد. یحساب دایا یختیر یباز چه کرمقدر حرص بخورم ، 
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که  دای. ا یکی یکیتو از من  یدار یبابا چه درد و دل_داد گفت: یخنده همونطور پشت گردنش و ماساژ م ریز زد

 خنده. رینبوده. دوباره زد ز میکرد یاون طور که فکر م هیمفصله ارغوانم قض انشیجر

بود که من به  دهیبود داداش ارغوان بود و ارغوان ترس اریاون پسره که اسمش سام_گفت: دیخند یطور که م نیهم

 نیا ی هیحاال قض یارغوان و سکته داد چارهیب_مشت زدم به بازوش هی.دیو لو بدم. دوباره خند یداداشش همه چ

 بود؟ یچ دایا

رار خفن ، بعد  اص نیماش هیزدم به  نمیمرزنازنایرفتم خونه با موتور خداب یکه از رستوران م شیبابا دو روز پ یچیه_

رو زدم که بره شرکت پسره  لدایمخه  یخوام خسارت بدم بعد ادرس و شماره تلفن شرکتش و گرفتم کل یکردم که م

 .فتادها یدونم چه اتفاق ینم گهیامروز با پسره قرار داشت د

 ؟یکجا تصادف کرد_

از رستوران دور  یلیساختمون.خ یجلو هست همونجا هیمون تجارساخت نیباالتر ازرستوران شما ا ابونیخ هی_

 .ستین

 شرکتش اونجا بود؟_

 نه فکر کنم اونجا کار داشت._

 ؟یاخه مگه تو کور_

 به تو رفتم._

 .ییخبر بده کجا مایزنگ بزن به ن هی ریبگ_و بهش دادم ،  یچپ نگام کردوادام و دراورد. گوش چپ

 داشتم. یالزم نکرده با مامانم تماس ذهن_

 بهش رفتم.وروم و برگردوندم. یغره ا چشم

*** 
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ل ز رونیو به پشت پنجره رفتم. به ب دمیتخت بلند شدم ، شنلم و پوش یبعد از بارون و دوست داشتم ، از رو یهوا

ند و زد یقدم م اطیح یه بودند و تورفت مارستانیاز ب رونیها از فرصت استفاده کرده بودند و ب ضیاز مر یزدم ، بعض

 لب زمزمه کردم. ریذهنم نقش بست و ز یشعر تو نیا گاهنشسته بودند. ناخودا اطیح یها مکتین یهاهم رو یبعض

 را به چشمانم بافتم اسمان

 رابه قلب و سمانیه،ریگر یبرا

 یرمردیمثل پ ،یدلتنگ یبرا

 را ن،خاطراتتیغمگ

 یکییکی حیتسب یها بردانه

 کنم یم رها

 رسم،بازهم ذکر یاخر م به

  گرید کباریرا  امدنت

 کنم یم زمزمه

 دهند یتورا م یبو

 یگل محمد یبو خاطراتت

 گل ناب یبو

*** 

 لدای

کردم از اون شب نحس گرفته تا  یتمام خاطراتم و که مرور م ،یحس یو بقل کردم ، پر شده بودم از ب زانوهام

نامرد که سهماه بود  یلدایاز اون  یروح خستم. دلم از همه گرفته بود حت یبود به رو یهمه زخم هانیبا آ مییاشنا

 نبودش و شمرده بودم. یروزا یبهم سر نزده بود.همه 
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 و مهمون لبام کرد. یپوزخند هانیبا آ مییروز اشنا ی خاطره

*** 

کرده بود. وارد ساختمون  باشیز شیا شهیش ینگاه به ساختمون  روبه روم انداختم که نما هینگاه به ادرس و  هی

اسانسور به خودم نگاه  ی نهییدهم و زدم.از تو ا یطبقه  یبه نگهبان وارد اسانسور شدم و دکمه  حیشدم بعد از توض

اشنه پنج پ یبا کفشا یبودم با شلوار فاق کوتاه مشک دهیوشزانو پ نییبلندجلو باز تا پا یمانتو سبز لجن هیکردم 

 کرده بود. لیو تکم پمیت میمال شیارا هیسرم گذاشته بودم و  یزاد روو ا، شالم یسانت

شدم.سمت راست تابلو زده بود  ادهیداد از اسانسور پ یدهم و م یبه طبقه  دنینازک زن که خبر از رس یباصدا

 هیدختر جوون و خوشکل که  هی هی.ابروهام و باال انداختم. زنگ درو فشردم بعداز چند دقهانیآ یغاتیشرکت تبل

م نداشت یخوشکل بود. منم کم از خوشکل یلیخ هک  نیشد از ا میلحظه حسود هیزده بود  در و باز کرد. یرسم پیت

 بود به خودم اومدم. ییبه الال هیکه شب یینبود. باصدا یحسرت خوردم که چرا چهرم شرق یول

 ؟یکار دار یبا ک زمیعز_

 کار دارم. یفرهاد یهستم با اقا یتهران لدای_

 خبرشون کنم. دیلحظه صبر کن هیبله منتظرتون هستند _

 یخبر داد اشاره کرد که برم داخل و با لبخند بدرقم کرد. چه قدر مهربون بود.تقه ا سشییکه با تلفن به ر نیا بعداز

 . سرمومدیرور خوشم نهمه غ نینشسته بود. از ا یصندل یرو یخاص ژیپسر جوون با پرست هیبه در زدم و وارد شدم. 

 .نمی. واشاره کرد بشادجوابم و د یو به عالمت سالم تکون دادم که همونطور

 .دینیبش دییبفرما_

 ومدیخسارتتون چه قدره تقبل کنم.ازش خوشم ن دیبگ دیوقت ندارم لطف کن ادیمن ز_نشستم. زیمبل کنار م یرو

 شکل گرفته بود. یجنگ نمونی،انگار ب

 .دیخودتون حدس بزن_

 حدس بزنم. شگوهمیمگه رمال و پ دایببخش_

 .نیخودتون اصرار کرد خوامی.البته من از اولم گفتم خسارت نمنیو ترکوند نمیماش نیکه زد دیدیخودتون د ینه ول_
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ه پاره کنم ب کهی! دوما من وقت ندارم که باشما تعارف تنیاوال من باشما تصادف نکردم و شما با خواهرم تصادف کرد_

 .میقراربزار یزیچ یکیمکان یتر بود تونظرم به

و  نمیمن ماش ن،بعدشمیانگار دعوا دار نیاورد فیتشر یشما تهاجم نکهیمثل ا_باال اورد میو به عالمت تسل دستاش

 نبردم بپرسم چه قدر خسارت خورده. ییجا

 کنم؟ کاریپس من االن چ_

 خسارت چه قدره. مینیبب یکیمکان میبر_

 لیحوصلش و نداشتم انگار از دماغ ف گهیزاشتم د یشده پرواز دارم .حاال داشتم کالس م رمیاالنم د نینه من هم_

 .ادعاش تو حلقو.فیپ فیافتاده.پ

 م؟یخسارت بگذر ریاز خ میکارکنیخب چ_

 یبود که تو ی.منظورم قرارمیشیحسابم م یب ینجوریا گمیکه من م ییبه جا نیاریب فیعمرا، شما اخر هفته تشر_

 بود. شرکتش گذاسته

 ندارم. یباشه حرف_

پس _تلفنش گفتم: یکنم.بعداز گرفتن شماره smsتا ادرس و  دیشمارتون لطف کن هیمهمون هیزارم  یکه م یقرار _

ابم حداقل نداد  هیگلوم خشک شد  ستیبلد ن میمهمون نواز_لب ادامه دادم ریبااجازتون من رفع زحمت کنم. ز

 .میکوفت کن

 کنم. یم ینواز شاالمهمانیبعد ا یواقعا حاال دفعه  دیببخش_گفت: رهیداشت جلوش و بگ یکه سع یا باخنده

 .دمیاز در خارج شدم و در و محکم بهم کوب تیشدم رفت، لبم و به دندون گرفتم و با عصبان عیضا

 رفتم. راننده در و برام باز کرد. سوار شدم. نیاومدم وبه سمت ماش رونیشرکت ب از

گفتم که راننده ساکت شد. نگاه به ساعتم کردم هفت عصر و  ی. محکم نه انیبر ینم فیتشر گهید یخانم جا_

کله خراب نوشتم اما شارژ نداشتم  یدایاون ا یبرا ومدیاز دهنم در م یاوردم و هرچ رونیو ب میداد گوش ینشون م

چمدونم و برداشتم دوباره  نکهیبعد از ا مارتع میدیساعت رس کیداغون شده بود.بعد از  یارسال نشد.اعصابم الک
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.  میگوش یشارژ بندازم رو هی دمیباشه به فرودگاه رس ادمیدادم ،  هیتک نیماش ی شهیشدم. سرم و به ش نیسوار ماش

 بخورم. ریپرس غذا برام بگ هینگه دار  یزیچ یبر رونیب هی_روبه راننده گفتم:

 چشم خانم. _

 رد و بدل نشد. نمونیب یحرف چیه گهید

*** 

 یحس و با چشما یب شهیزانو برداشتم و مثل هم یپرت شدم. سرم و از رو رونیبه ب الیخ یایباز شدن در از دن اب

 زل زدم. کردیبه پرستار که با لبخند نگام م یخی

. پرستار به پشت سرش اشاره کرد دنمیاومده به د دایخوشحال شدم مطمعنم که ا یلحظه ا ی. برایدار یمالقات هی_

بود  یک گهید نیسرم و بر گردوندم. ا دیکرد ناام یبلوندش جلب توجه م یزن جوون پشت سرش که موها دنیبا د

 داشت؟ کاریاصال بامن چ

تخت نشست و دستم و گرفت،  یخودم جمع شدم. کنارم رو یتو شتریشد که ب کیاز رفتن پر ستار زنه بهم نزد بعد

 و روم و برگردوندم. دمیکش رونیدستم و ب

 .....لدای_غض گفت:با ب زنه

. شوک زده به سمتش برگشتم. دلخور به چشماش زل داستیکه ا نیمن ا یخدا چه قدر صداش اشنا بود، خدا یوا 

 کرده؟ یشکل نیبقلم انداخت چرا خودش و ا یزدم که از چشمام بخونه ازش ناراحتم. خودش و تو

من!  یخدا ی. واشمیمن دارم مامان م لدای_من زندان بودم از زندان فرار کردم. تعجب کردم.باهق هق ادامه داد لدای_

 .تعجب کردم.دندیبرام حبس ابد بر لدای_ادامه داد هیباگر

 چرا؟_هوا بعد ازچندماه سکوت گفتم: یب

 دیمن و دزد یعوض اریاون رام شیدوسه ماه پ_شد نیبه چشمام زل زد. بعد چشماش غمگ رتیجدا شد و باح ازم

غروب بود دستام و باز  یهم بود، سه چهار روز اونجا بودم روز اخر دم دما یلعنت میشیگاراژ اونجا  هیمن و برد تو

که  یزدنش طور خوردیتا م اریرام ی. و دوتا از ادماشبستن یمن نشوندند و با طناب به صندل یو به جا میشیکردند و 

به  ریت هیدر اخرم _زد و ادامه داد ی. هقدشیزدم نزن یخبر نداشتم و داد م تشونیاولش از قصد و ن. اوردیخون باال م
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اسلحه رو گرفتم بعدم  یمنم مجبور مشیکش یم شیریبازوش زدند ، اسلحه رو به دست من دادند. گفتند اگه نگ

 یهم همه  میشیگاراژو یتو ختندیمثل موروملخ ر سایپل دینکش هیارواون دوتاهرکول از گاراژرفتندوبه ثانیرام

ه ک شیتفنگ بود  چند روز پ یخواستم بکشمش.اثر انگشتم رو یکردوگفت که من م فیمن تعر هیوعل اناتیجر

خبر  تمیاز وضع یمنتظرم بود ونطالق،تو راهه برگشت فرارکردم، همشم به خاطر تو بود چ یدادگاه داشتم برا

 .ینداشت

 شد برات؟ لیدادگاه تشک ؟مگهیحبس ابد خورد یدون یاز کجا م_شوکه شد  شتریسوالم ب نیبادوم

ندادند گفتند فعال بره زندان تا بعد حکم صادر بشه اما  شد اما حکم لیدادگاه برام تشک_سکوت گفت یبعدازکم

فرارم و اون  ینقشه  یمامان گفت بهتره فرار کن یخور یگفتند که حبس ابد م یزندان  بودندم یکه تو ییکسا

 منه. هیعل یچ هکنه هم یکسم حرفم وباور نم چیهیسامان بودم.از بدبخت شیپ دیکش

برات  اتفاق ممکن نیدونم بدتر یاتاق؟م نیاز ا یخسته نشد یبسه افسردگ یخوب بش دیتو با لدای_و گرفت دستام

انداخت و  ریز کنم!سرش و یخوام برم خودم و معرف یجا م نی!من بعداز ایبه خودت کمک کن دیخودت با یافتاده ول

اگه هم تاحاال حکمم  میخور یکه حبس ابد م مای.من و نور ماینه مامان و نه ن ینه من و دار گهیتو د لدای_ادامه داد

پس فردا مامان و شاهرخ اعدام _بابغض گفت: دیلبش کش یحبس ابد نبوده بعد از فرارم حتما هست. زبونش و رو

 بود ومن و شوکه کرده بود. نیسنگ یلیبقلم پرت کرد حجم حرفاش خ یو خودش و تو هی.زد با گرشنیم

 ؟یزندان به بچت فکرکرد یرفت_زدم. یهوا حرف م یقفل دهنم باز شده بود و ب انگار

 یاگه هم نخواستش که سقطش م ارمیم اشیوبه دندارم یبچش و خواست نگهش م اشاریاگه _زد یتلخ لبخند

 یجا بند نم هیلحظه  هیرفت  یراست باال م واریکه جلوم نشسته از د ینیا یروز هیشدم  رهیبهش خ نیکنم.غمگ

بودم که بارداره وچه قدر  وشحالاما مونسم بودوهنوزم هست و چه قدر خ میکرد یباهم بحث م یلیخ نکهیشدباا

عمرم و بدم از  یتنگ شده بود حاضر بودم نصف ماین یچشه. چه قدر دلم برا یناراحت بودم که طعم مادر بودن و نم

 . دلم از سنگمیکه از دستشون داد میدون یم یوقت میو که دار ییزایمامانم و بقل کنم. ما ادما قدر چ گهیبار د هیاما 

 کردم. یم هیو زار زار به خاطر سرنوشت شوم خودم و خواهرم گر نشستمیبودم م بلق یلدایبود اگه 

ودتر ز ییرحمن ، تواز االن تنها یب یلیشهر و ادماش خ نیا یایاز پس خودت برب یتا بتون یکن خوب بش یسع لدای_

 کنم. یخوب شو منم برات دعا م
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گرده  یو دارم اون هنوزم به فکرمه حتما  برم هانیگفته من تنهام من آ ینه ک_و ازدست دادم و داد زدم کنترلم

 حتما.خودش قول دادتنهام نزاره!

 میلیدختر کوچلوهم داره خ هیازدواج کرده  هانینزن آ نهیسو به  هانیقدر سنگ آ نیا_مثل من داد زد اونم

 و خودت. یبردار تو االن فقط خودت ایخوشبخته تورو خدا دست از رو

 خواستیدهنم تلخ بود دلم م یچند ماه تو نیفروغ شد سردشدم حالم بد شد بدتر از ا یشدم، چشمام ب ساکت

شکست و اشک  یسد لعنت نی.بعد از چند ماه باالخره اارمیجا باال ب کیگلوم کنم و تمام خاطره هام و  یدستم و تو

من و _اغوشم گرفت.وکنارگوشم زمزمه کرد دربود محکم  مونیکه زده بود پش یکه از حرف دایمهمون صورتم شد. ا

 . ازم جداشد. اشکاش و با دستاش پاک کردشهیدلم برات تنگ م ایب دنمیفراموش نکن به د

 . ایدن یابج نیخداحافظ بهتر_لب زمزمه کرد ری،ز

 منم ببر.با یریکرد داد بزنم بگم نرو من و تنها نزار ناتوان بودم بگم هرجا م ینم یاریشدت گرفت زبونم  میگر

 غیخواستم ج یم یپرت کردم هرچ نیی. خودم و از تخت به پاختیجا فرو ر کیخوردن در اتاق  بهم کاخ ارزوهام 

 ادی«کرده وونهیخانمم چه کرده همه رو د نیبب یوا_»شد. یگوشم تکرار م یتو هانیآ یشد مدام حرفا یبزنم نم

 الدی_»هق هقم گوش فلک و پر کرده بود.«کنه؟ یبهت گفته بودم رنگ سبز محشرت م_»زد یم شمیبوسه هاش ات

خند ب کمیمن چطوره؟عسلم  زدلیعز_»زدم و خدارو صدا زدم. غیاز ته دل ج «یکه لبخند نزن یترسم از روز یم

اشکاست از  نیا یباعث و بان یبگو ک یکن یم هیچرا گر نمت،یبب لدای»شد یم فهگلو خ یهق هقم تو«ذوق کنم

 نیزم یسرم و رو«وقت ترکم نکن. چیه میزندگ یهمه  یشد لدای»بادرد اسم خدارو صدا کردم.«کنم رشیس یزندگ

. صدام ستینخودت قسم حقم  یهمه عذاب به خداوند نیاخه چرا ا ینیب یخدا اصال تو من و م_گذاشتم و ناله کردم

ترانه هاهم دست به دست هم  یمن اومد کنارش.؟حت یجا ینبودم پس ک شیمگه زندگ_رفت و زمزمه کردم لیتحل

 ذهنم نقش بست وچه مصداق حال من بود یترانه ناخوداگاه تو هیداده بودند حالم و بدتر کنند.

 

 ینجوریو ا یمن توعاشق

 یستیمهربون ن بهیغر هیبا

 قدر صداش مثل صدات گرمه چه
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 یستیبگو تو اون ن توروخدا

 صداش کنم که برگرده خوامیم

 رهیچه قدر مثل تو راه م یول

 که نمیکنم بب ینم صداش

 .....رهیتا کجا م بهیغر نیباا

 نرفت! ستیمنتظرش ن یکس دیبود که موقعه فرار فهم یریشدت گرفت، حالم مثل اس میگر

زنه من  یکه جا م یقصه اون نیتو ا یگفتیمگه نم ؟یچرا ولم کرد هان؟یهقم و از سر گرفتم.خداااااااااا! چرا آ هق

بدم؟بسمه خدا تورو به  دیکرد تقاصش و من با گهید یکیخدا گناهش و  یا یعاشق یپس کواون همه ادعا ستم،ین

 .ستیبه خدا عدالت ن ستیعدالت ن نیقسم راحتم کن.ا تییخدا

*** 

زده وارد شد و خودش و  جانیه دایبودم و مشغول کتاب خوندن بودم که در محکم باز شد و ا دهیتخت دراز کش یرو

 ؟یشد یچته تو؟ جن_تخت پرت کرد، بلندشدم یرو

 شده؟ یچ یاگه بدون لدای یوا_

 شده حاال؟ یچ_

 داد. امیبهم پ لدای یوا_دستام و گرفت زد و یخفه ا غیج دایا

 داد؟ امیبهت پ یک_.دیابروهام باال پر جفت

 سرم سبز بشه.  ی. کم مونده بود دوتا شاخ رواشاری_

 !ست؟یستوده که ن اشاریمنظورت خلبان _

 چرا چرا خودشه._زده گفت: ذوق

 گفت اصال شمارت و از کجا اورده؟ یداد چ امیپ_
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 .دمیدونم از بس هول شدم نپرس ینم_

 گفت؟ یداد چ امیخب پ_

 اگه ممکنه. میقرار بزار هیکردم بهتره  دایپ ییحسا هیکنم بهت گفت فکر _

 زد. یاز فرط خوشحال یغیهم وج یدستاش و مشت کرد تو 

 هم وجود داره؟ یلحظه ا یازت خوشش اومد اصال مگه عالقه  یک یدیو د نیا یاصال توک نمیبب سایوا_

 دونم حتما وجود داره. ینم_

خالفکار  هیبا یخوا یشاهرخه نکنه م یاز ادما نی؟ایخوشحال شد نقدریاصال تو چرا ا نمیلحظه صبر کن بب هی_

 .یازدواج کن

نم فکر ک _خاروند یشیکه نکرده بعدشم شاهرخ که قبولش نکرد بره تو باندشون.سرش و نما یاوال ازم خاستگار_

ازش خوشم اومده  داریدوتا د یتونکن.همونطور که من  چیقدر من و سوال پ نیا ستم،إهین لیم یمنم نسبت بهش ب

 که خالف نکنه. گمیبعدشم بهش م گهیاونم اومده حتما د

 ناست؟یقصدتون ازدواج و ا یعنی_

 .یمعمول یها یفراتر از دوست یدوست هینه بابا _

 بپوشم؟ یشب چ یحاال بگو من برا گه،یجور نگام نکن د نیإه ا_بهش رفتم که گفت: یغره ا چشم

 ؟یتو ذوق زنت بپوش یاز تاپ شلوارا ریغ یزیشب؟مگه قراره چ_

 .میشام قرار دار یرستوران برا یگم شب باهم تو یکه نم یمهمون ینه بابا برا_

 !یمهم در بر یمهمون نیا ریمامان بزاره از ز ؟محالهیچ_

 استرس دارم. کمیبره، اخه  شی.فقط دعا کن خوب پامیمگه من مثل تو کوتاه م_

 اناهم ستیازهمه مهم تر مگه قرار ن ا،یکه تو باهاش تصادف کرد نیمثل ا ادیخواد ب ینکبت م یپسره  نیامشب ا_

 ؟یبر یبزار یخوا یکجا م ادیب
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سگ اخالق نباش تا مثل  کمیشاهرخ باهاش صحبت کنه،توهم  شیر خیپسره هم بندازش ب نیانا که از خودمونه ا_

 هی _م بالشت و به سمتش پرت کنم که دستاش و باال اورد. اومددیترش یاخرش تو با انا م گمیمن بختت باز بشه من م

 کردم؟ فیرستوران و برات تعر ی هیلحظه صبر کن  گفتم انا قض

 .نمیکن بب فینه تعر_

که موتورم و دزد برد رفتم رستوران انا، سامان  نیبعد از ا_کردن کرد فیتخت چهار زانو نشست وشروع به تعر یرو_

نشسته بودند که از قضا داداش ارغوان بود پسره و من دچار  زیم هیسر  گهیپسر د هیبا ارغوان و  دمیرادمنش و د

 یدید یانا رو م دیبا الیخیتفاهما رو ب سونیحرفا،ا نیا وکرده  انتیخ مایسوتفاهم شدم .من فکر کردم ارغوان به ن

 رادمنش. یاقا یگب دیسامان با یگیبهش م یگفت تو به چه جرات یزد م یم نهیچطور سنگ سامان و به س

 ناموسن؟_

شد من خودم تا  یباورش م یاصال ک مارستانیواال، بعدم گفتم که، حال مامانش بد شد با سامان رادمنش رفت ب_

ه به نظرم سامان قاپ یافتاد، ول نتونیب یهنگ بودم و ازهمه بدتر جرات نداشتم به انا بگم چه اتفاق یچند ساعت تو

 انا رو برده. نیا

 ؟یرو بگ نایا دیتو االن با شهیاصال باورم نم_

 .گهیرفت د ادمیخب _

 شونیچ چیه گرایباز نیبشه بعد افسرده بشه.ا یطرفگ هیسامانه نشه بعد دچار عشق  اروی نیعاشق ا هوی یوا_

 .ستیمعلوم ن

 کرد. ینگاش م یچشم ریچون ز ومدهیسامانه هم از انا بدش ن نینه من حس کردم ا_

شلواره.نکنه به چشم دوست  دنیدختر عوض کردن براشون مثل خر ؟دوستیشناسیرو نم گرایباز نیا اخه مگه تو_

 نداره که. یماشاال اناهم کم از خوشگل ندشیدختر بب

 حواسم به انا باشه. دیپس با_

که  یوار نخشل هیبود با  دهیپوش دیپانچ بلند سف هیکه مامانم وارد شد  میکه به در خورد به سمت در برگشت یتقه ا با

 گذاشته بود. شینقصش و به نما یو ب دهیکش کلیه
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 شگر؟یبه ارا یزنگ زد لدای گهید دیاماده بش دیبلند ش دینشست کاریسالم دخترا چرا ب_

 .رسمیم گهیساعت د میاره مامان گفت ن_

 ؟یاماده بش یخوا یم یپس ک گهیبلند شو برو لباست و عوض کن د دایا_

 کنم. یشرکت نم یمهمون یعنی گهید یجا هیخوام برم   یاما م شمیاماده که م_

 .یریجا نم چیبهما تو ه زیباز اعصاب من و نر دایا_

 .رمیمن م_

کار  نیبا ا یکاف یاعصاب من و خرد نکن به اندازه  دایا_گفت: یموهاش کرد و عصب یکالفه دستش و تو مامانم

 نکن. یل یرو اعصابم ل گهیسرو کله زدم تو د دیجد یاموزا

چرا  رمیکنم اما م یفرار م وارمیمن شده از د یدون یتو که م یکن یاعصاب خودت و خرد م یمامان تو خودت دار_

 !؟یشیم یعصب یالک

 . کنهیداره خستم م اتیخودسر نیبه خدا ا دایا_

 یتا اخر برا شهی. اون برخالفه من همدایا یروزیپ یعنی نیرفت و ا رونیشونه هاش و باال انداخت و از در ب دایا

 نیهم ا یکنم از طرف یزدم.در واقع دوست نداشتم مامانم و عصب یاما من وسط راه جا م دیجنگ یخواسته هاش م

بدست اوردن خواسته هاش به شاهرخم رو  یبرا دایا یبخوام ول یزیکه برم و ازش چ ومدیاز شاهرخ بدم م یقدر

 .زدیم

ره قرار دا یاگه بفهمه با ک یخواد بره وا یکجا م دایا دیت و حتم دارم فهمرف رونیگفت و از در ب یپوف کالفه ا مامانم

 .ادیبدش م اشاریدونم چرا مامانم از  ی. نمالستیکه واو

 وارد شد. لکسیر دایکه در باشدت باز شد و ا دمیکش رونیخواستم بپوشم و از کمد ب یکه م یلباس

 لباس مناسب بهم بده. هی_

 ؟یشیوارد م ینجوریا یضیمر_
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 یمانتو هیبشر پرو بود.بعد از انتخاب لباس که  نیلباسام شد چه قدر ا یکمد کنارم زد و مشغول وارس یجلو از

کفش  هیهمرنگ مانتو برداشت و  یشال زرشک هیو فاق کوتاه بود یخی نیشلوار ج هیزانو  و  نییبلندجلو باز تا پا

وش د هی شگریگرفتم تا اومدن ارا می.تصمگهیدا بود دیا تکون دادم یرفت. سر رونیهم برداشت و از اتاق ب یگریج

 حولم و برداشتم و وارد حموم شدم. رمیبگ

 میگریداشتم و رژ ج ممیمال شیارا هیبود و دنباله داشت.  ییبه خودم انداختم.لباسم بلند و طال نهییاخرو از تو ا نگاه

رفتم  رونیاوردم و پام کردم. از اتاقم ب رونیو از کمدم ب میمشک ییکمرنگش کردم،کفش طال کمیچشم بود، یتو ادیز

 باندشون بودند همه دیجد یکه عضوا یاومده بودند به جز عده ا همونام شتریرفتم. ب نییو سالنه سالنه از پله ها پا

 گرفتند عالوه دیهمه عضو جد نیچه قدر سود توشه که ا دشونیجد یپروژه  نیا دونمیثابت بودند،من نم هیپا

 ییمامانم گفته پنج برابر دارا گفتیم دایهم عضو کله گنده گرفتن ا یدخالت داره کل یمثلث لعنت نیا نکهیبرا

اورد من  یدر م یکرد و سر از همه چ یوقت ها تو کارشون دخالت م یکه بعض دایارزه.برعکس ا یم غهیشاهرخ اون ات

تصادف کرده  دایو ارغوان و اون پسره که با ا مایکردم.ن کیمهمونا سالم و عل شتری. با بومدیاصال ازشون خوشم نم

ه گرفتم و با ارغوان و پسر ماروین ینازک کردم و به سمتشون رفتم . بازو یبودند. پشت چشم سادهیوا زیم هیبود سر 

 رفته بود ادمی.اسمشم میومدیهم چشم و ابرو م یبرا میدست دادم.انگار باهم سر جنگ داشت

 تصادف کردم. گهیهستم.اما با اون قل د شونیمهمون اجان من  ماین_پسره

 کرد. یوگرنه امشب و برات خاطره ساز م ستیجان داداش اون زلزله  امشب ن هانیآ_دیخند ماین

سمت خودش.چه  دهیرو کش مایبود چشم غره رفتم چه زودم ن هانیخنده اما من به پسره که اسمش آ ریز مازدین

و له پاشنه بلندم پاش ی. با کفشایدعوت کن یمهمون افتخار یعرضه ها نداشت نیاز ا_کنار گوشم گفت: مای. نیمیصم

 ارغوان جون؟ یخوب_از بازوش گرفتم و ولش کردم. شگونین هیکردم. که چهرش جمع شد. 

 خانم. دایا ای نیخانم هست لدایشما  دونمیمن هنوزم نم دی.....ببخشیممنون شما خوب_

 ظلوم بود.مودب و م چه

اسپرت  یلباسا شهیهم دایا ،یبد صمونیتشخ ینشونه بهت بدم بتون هیبزار  لدامیباش من  یخودمون زمیعز_

 نشونه هامون. نمیا هیو هشت کیمنه،ماله من بار یتر از ابروها دهیو ابروهاش کلفت تر و کش پوشهیم

 سر اصل مطلب. میخب بر_گفتم: هانیزد که جوابش و دادم.روبه آ ینی. لبخند دلنشکنمیدقت م شتریچشم ب_
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 زدم. یمصنوع ه؟لبخندیمگه خاستگار_ماین

آهم _دهنش زد ی. باچشم و ابرو ارغوان و نشون دادم که دستش و رودیکن اریسکوت اخت شهیداداش گلم لطفا م_

 .زنمیحرف نم گهیآه،من د

 چه قدر شد؟ نتونیخب خسارت ماش_

 افتاد. متشیاز ق ونمیداغون شده بود و سه چهارمل یلیخ_هانیآ

 خسارتش چه قدر شد؟_

 نداره. یالبته قابل ونیلیچهار م_

 به حسابتون.  زمیریفرصت م نیلطفا من فردا در اول نیباشه شماره کارت بد_

 جان. ماین یگوش یرو دمیم امیپ_

 پول و بپرداز.  گهیخودت د مایباشه پس ن_

رقص رفتند.حوصلم  ستینگفت.دست ارغوان و گرفت و به پ یزیتکون داد و چ یسر مایکه پخش شد ن یبااهنگ

 یو که حساب وونمیخواهر د نیکه من قدر ا یکرد.ه یبود سرمون و با چند نفر گرم م دایسررفته بود. کاش حداقل ا

  لباس بلند سبز  که پارچش مخمل بودبه تن هید،دونم.نگاهم به مامانم افتاد،واقعا محشر شده بو یشده رو نم وونهید

باال جمع کرده بود و  یبلوندش و به طرز قشنگ یزاشت.موها یم شیو قشنگش و به نما دهیکرده بود که اندام کش

هم  یکردند وگاه یشاهرخ و گرفته بود و با چندتا کله گنده صحبت م یهم داشت. دستا یظینسبتا غل شیارا

ودماغ  دمونیو پوست سف ییخرما یو موها به مامانم رفته بود دایمن و ا ی. چشماو لباترف یخندشون به هوا م

سال بود ۱۵مامانم با شاهرخ  یجذاب و داد. تفاوت سن رمردیشد به شاهرخ لقب پ یسرباالمون به شاهرخ رفته بود. م

 یم رونیباهم ب یبود. وقت وونشده و پا به سن گذاشته اما مامانم ماشاال ج ریخورد که شاهرخ پ یقشنگ به چشم م

مامانم و خواستند  رستانیبار تو دب هی. داستیهم سن و سال من و ا کردندیفکر م خوردیمتلک م یکل میرفت

 هیشب امیگفت ن یو ارغوان افتاد، مامانم م مای. چشمم به نتوینه ابج یاریگفت من بهت گفتم مامانت و ب یم رمونیمد

ه بوده ک یا کهیوالخش بود. پدرش عجب تگ کلیقد و ه نیداد ا یشاهرخ شباهتش م هکه ب یزیبه پدرشه،اما تنها چ

. شاهرخ پدر من بود وقت مامانم و درک نکردم که چرا با قاتل شوهرش ازدواج کرد چیاومده. من ه رونیازش ب ماین

 یخالفکاراست کس هکه خونش پاتوق یاسم پدر و خراب کنم و اون و پدر صدا بزنم. کس دمیکش یمن خجالت م یول
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تونم با افتخار  یشمره لعنت بهت شاهرخ که نم دهیزی ستیکشه پدر ن یادم م یعاد یلیبچه هاش خ یکه جلو

به منافعش  از اسم و رسم شاهرخ  دنیرس یبرا دایپدر منه. البته ا نیاسمت و بگم وبه همه نشونت بدم بگم ا

 یهمه ازش مبود  دهیبود که اسم شاهرخ به گوشش نرس ی. کم تر کسدمیکش یکرد اما من خجالت م یاستفاده م

 زیچ هیمن بود تا بگم اسم پدرم  یکوعن مثبت برا کی نیبودند وا دهیاون و د یکم یاما عده  دندیترس

 مدونیپدرش و کشته.نم دایوقت نفهمه پدر من و ا چیه مایکنم ن یسوزه ودعا م یم ماین یدلم برا شهی.همگستید

 وقت نفهمه. چیکنه. کاش ه یم دایپ یقاتل باباش بزرگ شده چه حال ی هتو خون دیفهم یوقت

از  یکی یو دختر ساالر هانیآ یکردم چشمام رو یرقص بودند نگاه م ستیپ یکه تو ییکه به کسا همونطور

هر دوتا شون  خواستیشد و دلم م میدونم چرا حسود یبزرگ که با شاهرخ دوست بود ثابت موند. نم یها یقاچاقچ

 هیزشت که شب یبا اون دختره  هانیآدوست نداشتم  ینداشت ول یربط چیخودم خفه کنم.اصال به من ه یو با دستا

داره؟اصال به من چه؟ با حرص چشم ازشون  یبرقصه ،اصال من که خوشگل ترم. خب خوشگل باشم چه ربط مونهیم

کرد  یدلم صدتا فحش به هر دوتاشون دادم. مامانم با لبخند نگام م یبه سمت مامانم رفتم. و تو تیگرفتم. وبا عصبان

 عبوس من خنده داره؟ ی افهیوا مگه ق

 کدومشه؟_. مامانم کنار گوشم گفت:دمیهمه سالم کردم و جواب شن به

 ؟یک_

تونه ذهنمون و  یرفت که مامانم م یم ادمیوقت ها  یشدم،بعض یبعد عاد ی. اولش تعجب کردم ولگهید هانیآ_

 بخونه.

نگاه از همونا که  هیدادم. مامانم  یداشتم فحشش م نیهم یبرا ادیازش خوشم نم ینداره ها ول یالبته به من ربط_

 بهم انداخت. یخر خودت گهیم

و  هینوک مداد یتنشه و کراواتش مشک دیسف رهنیکه پ هیاون کت و شلوار نوک مداد_رقص اشاره کردم ستیپ به

 فهیو واقعا ح هیهاشم مشکداره و چشم و ابرو یا دهیورز کلیقشنگ باال داده برنزه هست و قد و ه یلیموهاشم خ

 .مونیکوفتش بشه م یه مونه،یم نیچهره که ماله ا نیا

......تو نمیخواستم بب ی......کدومشه.....م هانی.....آدمیخودم.....که....فهم_گفت: دهیبر دهیخنده وبر ریزد ز مامانم

 ی. خندش و از سر گرفت و بعد از کلیکرد شیتمام .... بهم معرف اتی....که با جزعیکنیم شی......معرفیچطور

 یول ،یسرلج برداشت مونیخوشگل م یپسره  نیبا ا همتو االن  هم باخودت و_خودش و جمع و جور کرد دنیخند
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داشته باش.  مانیچون تو از پسره خوشت اومده و به عشق در نگاهه اول ا یایکه کم کم با خودت کنار م گمیبهت م

ه پس بهتره ب شهیمزه م یدونم که اگه بگم قصه ب یهم م گهید یزایچ هی_م انداخت.زد و دستش و دور گردن یلبخند

 .وفتهیب فاقوقتش ات

و به نظرم عشق در نگاهه اول مسخرست و شماهم دچار  ومدهیخوشم ن مونیم یپسره  نیمن اصال از ا رشمینخ_

 .نیسوتفاهم شد

 شد. یمتوجه حرفامون نم یو کس میکرد یاهنگ بلند بود ما هم بلند صحبت م یصدا چون

کار و  نیکار و نکن چرا خودتون ا نیا نیگیم دای! چطور به ا هیکار زشت گرانیبعدشم مامان خانم رجوع به ذهن د_

 کرد و با دستش به پشتم زد یمامانم تک خنده ا د؟یکن یم

با خنده ادامه  هیوونورچه ج شیشناس یبراش ضرر داره و خودت که م دایا ؟یدیبه من درس م یپدر سوخته دار یا_

پسر امشب قرار داره  هیدونم که با  یازبس که زلزلست، م زنهیو بهم م عتیطب یرو بخونه چرخه  هیاگه ذهن بق_داد

 ه؟یک یدون یتو نم

 !یخوندیخب ذهنش و م_

 کرد.باهوشه ، نزاشت بفهمم. یچرت و پرت بلغور م یزایبا خودش چ یهرکار کردم نشد ه_

تکون دادم و عقب عقب  یبا ی. دستام و به حالت بانیخانم که شما شکست خورد مایو من خوشحالم س_دمیخند

م. با لباس یشربت برعکس شد رو ینیاز خدمتکارا و س یکیآن برگشتم که برم  برخورد کردم به  هیازش دور شدم، 

 .یدیشنگاه کن لباسم و به گند ک یمگه کور_، به خدمتکار تشر زدم تیعصبان

 خانم......._

ه طرف ب تیمخ بود. با عصبان یبودند رو دهیصحنه رو د نیکه ا ییکسا یخنده  ی. گصدایحرف نباشه دستپاچلفت_

نفر زود  هیخواست بسته بشه  یکه در م نیاومد و سوار شدم هم نییاسانسور رفتم و دکمه رو زدم اسانسور پا

اروم  یعطرش شناختمش. وکم یاب وارد شداما بعد از بوچون با شت دمیاسانسور اولش ترس یخودش و پرت کرد تو

 شدم.
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  د؟یکن یم کاریچ نجایشما ا دیببخش_گفتم: نهیبدم؟ دست به س صشیاز عطرش تشخ دیچرا من با اصال

 ن؟یچرا شما با من سر جنگ دار_جا خوردم شیدفعه ا هیسوال  با

اومدم و اونم پشت  رونی. جواب ندادم و  زود از اسانسور بدیدوم رس یدهنم و قورت دادم که اسانسور به طبقه  اب

من  انجیا نیکه با من اومد ستیپاساژ ن ایرستوران  نجایا_برگشتم  یاومد. مچم و از پشت گرفت. عصب رونیسرم ب

 .یبه مهمون نیپس برگرد ن؟یفهمیبرم اتاقم لباسم و عوض کنم م خوامیم

 .نیجواب منو نداد_

 به شما گفته من با هاتون سر جنگ دارم؟ ی....من... من اصال... کخب_من و من کردم کمی

 .دهیو نشون م نیبگه رفتار شما ا ستیالزم ن یکس_

 .زارمیجور افراد ب نیو من از ا نیهست یمغرور و خودخواه و از خود راض یلیچون شما خ_هوا گفتم: یب

به من  نیموقع باز شود خب اصال رفتار ا یکه ب یشدم أه لعنت بر دهان مونیپش یکه زدم حرف دلم بود ول یحرف

 هیشد که  کیمن عاشق چال گونه بودم. بهم نزد یچالش زل زدم وازد که چال گونش معلوم شد. به یچه؟ لبخند

ابروم کنه؟ نه بهش  یو ب ارهیسرم ب ییبال هیخدا نکنه  یقدم رفتم عقب و به ستون پشت سرم برخورد کردم. وا

 ابروم نکنه؟ اب دهنم و قورت دادم. یخدا ب ی. واشناسمشیبخوره من که نم دمی!خب شاخورهینم

 باهات ندارم. ینترس من کار_

 و کم داشتم. نیخدا ا یذهن بخونه؟ ا نمینکنه ا یوا

 ن؟یریفاصله بگ کمیاز من  شهیم_

 نه._کنار سرم گذاشت و قاطعانه گفت: وارید یرو دستاش

ه هم نبود که ب یو کس ارهیسرم ب ییبشه بال یبکنم عصب یکار دمیترس یبودم و م دهیچرا دروغ من ازش ترس خب

 .دمید یو نم یچیو گرفته بود و ه دمید یگنده بود جلو کلشیدادم برسه. ازبس ه

 .....شکوندنیدوست بودم که برام سرو کول م یادیز یمن با دخترا_

 .دیمبارک دوست دختراتون باش_و با حرص گفتم: دمیحرفش پر وسط
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الت ، خج نییپا دمیچالش فرو کردم و زود دستم و کش یکرد. نا خوداگاه دستم و تو وونهمیزد که با چالش د یلبخند

 گفتم. یاروم دیانداختم و ببخش ریو سرم و ز دمیکش

 اد؟یاز چاله گونه هم که خوشت م_دستاش سرم و باال اورد با

با  یلیتو خ_بندازم که اجازه نداد و لبم و محکم به دندون گرفتم نییسرم و پا خواستمیو م دمیخجالت کش شتریب

از خودشونه اما هر چه قدر منتظر بودم توهم مثل  شنهادیشم پ یکه دوست م یی، با دخترا یدخترا فرق دار ی هیبق

 یگیبهم برخورد حاال تو م یو حساب یکرد یفتارتازه باهامم بد ر چیه یکه نداد شنهادیپ یبد شنهادیاونا بهم پ

 نهادشیبهت پ امیب ینیدلم دراوردم ، تو خواب بب یپررو اداش و تو یشده بودم از حرفاش پسره  یکنم؟ عصب کاریچ

. اشک ومدی یدر نم کممیصورتم کرد چشم از چشمام گرفت و به لبام زل زد. رسما خفه شدم. ج کیبدم.سرش و نزد

زمزمه  دیلرز یکه م یکمکم کن. با بغض و چونه ا ایبودم. خدا دهیه زد. مثل سگ ترسحلق مچشما یتو

 توروخدا بزار برم._کردم

شده بود نگاه  یکه خون از سرش جار یهانیروبه روم و آ یافتاد ناباور به صحنه  نیزم یبدنش شل شد و رو هوی

 دهنم گذاشتم.... یکردم و دستام و رو

 ! کنارش نشستم و تکونش دادم.شیکشت دایا_گفتم: باترس

 ؟یشنویمن و م ی، آقا صدا هانیاقا آ_

 یمن فکر کردم اونه، وا نهیکه ا نیا_نشست.با استرس گفت: نیزم یانداخت و رو نیزم یو رو شیچوب اسک دایا 

 نمرده باشه. لدایکردم  یخدا قاط

 ش؟یکشه چرا زد ینه نفس م _

 م؟یکن کاریحاال چ نه،یدونستم ا یمن که نم اره،یسرت ب ییبال هیخواد  یفکر کردم م_

 .ادیبرو به مامان بگو ب_

 تونم برم تو برو. ینبودم نم یمن تو مهمون_

 باال. ادیبگو مامان ب مایلباس؟زنگ بزن ن نیبا ا_لباسم اشاره کردم به
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 دیشنک قهی. به دقمیبود دهیترس یبود و حساب دهیکرد.هردومون رنگمون پر فیرو تعر هیو قض مایزنگ زد به ن دایا

مان و پانس نهیحضور داشت. دکتر بعد از معا یمهمون یاومدند باال. حاال خوبه دکترم تو یو دکتر ارسالن مایمامانم و ن

 یحالش خوبه و جا هانیآ دی. مامانم همون موقع که فهمردآمپول بهش زد و بهش سرم وصل ک هی هانیکردن سر آ

و برداشت و به اتاقش رفت تا لباسش و  شیچوب اسک دایوقع شام بود. امهمونا. چون م شیرفت پ ستین ینگران

به  یبودم که خدمتکار تقه ا ریدرگ میکنار تخت نشستم و با گوش یراحت یعوض کنه ، منم لباسم و عوض کردم و رو

 باال.  ادیزنگ بزن انا هم ب هی_وارد اتاق شد. دایرفت. ا رونیگذاشت و ب زیم یدر زد و وارد شد ، ظرف غذا رو رو

 زدم. میشونیکف دستم به پ با

 .ومدهیانا اصال انا ن یگفت_

 کجاست؟ نمیزنگ بزن بب هی یچ یعنی_

 دوست توهه من زنگ بزنم؟_

 شدم. یاحاالشد دوست من اگهشارژ داشتم که معطل تو نم_

 ع کرد به حرف زدن.جواب داد و تند تند شرو دهیبوق نرس نیانا رو گرفتم که به دوم ی شماره

 دیزنزنگ ب هی دیانتر نبا یشعورای؟ب سازهیخونه م ابونیوسط ب ادیم ی؟اخه کدوم احمق نیخونست که شما دار نمیا _

 کردم؟! ریگ یمن کدوم گور دینیبب

 ؟یکرد ریگ یحاال کدوم گور_

ن نه م یمتاسفانه  از بدشانس م،یپنچر شده زاپاس ندار نیماش یعنی میکرد ریگ ابونیوسط ب یما تو جاده خاک_

 ن؟یزنگ زد ریقدر د نیمنتظر تماستون بودم.چرا ا ناهمیشارژ داشت نه راننده زودتر از ا میگوش

 ن؟یافتاد ریحاال از ساعت چند تاحاال اونجا گ شیمفصله قض _

 ساعت هفت تاحاال چطور مگه؟_

 .نیگم شد دیشا دهید یشمار و م دیبا یکی بهیکس تو جاده تردد نکرده؟اخه عج چیه_

 کن. یکار هیتوروخدا  ادیکس نم چیچرا ه گمیم ؟یگیراست م_
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 ؟یبا اژانس_

 مدل بابام. نینه با بنز اخر اینه با خر مش غالمم _

 کنم. یم فشی! ردیینجایخودم ا شیپ گهیساعت د میخبه حاال، تا ن_

 بنده خدا رو روبه راه کنه. نیا نیبفرست ماش میکیفقط _

 باشه._

 گردم خونه ها. یبر م امینم نجایا گهیفقط من د_

 فردا برو. نجایا ایکنه ب یپوست از سرت م دایا یغلط کرد_

 مامانم تنهاست._

 .ششیپ رهیمژگان خانم م اریبهونه ن_

 خب باشه پس زودتر دست بجنبون._

 کردم. به فیتعر دایا یو برا انیو قطع کردم و جر یکنه فعالخدافظ. گوش ادتیپ یفقط بگو راننده از در پشت _

ودند ب یحرفه ا یلیکنن و بفرستن دنبالش. اخه باند شاهرخ خ یابیگروهه تجسس زنگ زدم و گفتم که خط انا رو رد

کرد.  یناله ا هی هانیکه آ میخورد یشام م دایبا ا می. داشتمیکه بگذر هیاز بق گهیتجسس د یگروه بودن برا هیفقط 

 شد. رهیکل اتاقم و از نظر گذروند و با سوال بهمون خ یجیکه چشماش و باز کرد با گ میتو به سمتش رف میبلند شد

 کجاست؟ نجایمن کجام؟ا_ناله گفت: با

بهت لطف کرده ما رو برات فرستاده. خندم گرفته  یلی، خدا خ میهست یبهشت یها یبهشته و ماهم حور نجایا_دایا

 تشر زدم.  دایبود به ا

 ن؟یهوش شد یسوتفاهم اتفاق افتاد شما ب هیشد، اهم  زیچ_گفتم هانیآ روبه

 کنه؟ یچرا سرم درد م_سرش گذاشت: یدرد دستش و رو با

 راه انداخته. یسوال یب_لب گفت: ریز دایا
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 .نتویهم خودت و ترکوند هم ماش زشدیکرد چ زیخواهرم چ_

 داد. هیمسلط شده بود از جاش بلند شد و به بالش تک طیبه مح کمی انگار

کارت  یمثل مرد پا یادم و بترکون یخوا یحداقل م_انداخت و ادامه داد دایبه ا یشده، نگاه یاومد چ ادمیاال ح_

 سرمن نازل کن. یاسمون یکه بال نینه ا سایوا

 منم. یاسمون یمنظورش از بال دمیبعد فهم دمیمنظورش و نفهم اول

 ه؟یدار چ هیکنا یحرفا نیمنظورتون از ا دایببخش_

 !ن؟یدونم شما بگ ینم_

 ورمالم. شگویمگه من پ دایببخش_بالفاصله بامن گفت: بعد

 ادیحمله کنه که ا دایاومد به ا دیو ند هانیوارد شد. آ غیدر محکم باز شد و انا با ج هویبهش نگاه کردم که  یعصب

 هی هانید تو بقل آو انا هم نتونست خودش و کنترل کنه صاف افتا میتخت نشسته بود یداد و چون ما رو یجاخال

که  هم نشد هیثان کیها تو  نیا یپرت شد. همه  نییپا بهو ازتخت  دیفرابنفش کش غیج هیانداخت و  هانینگاه به آ

 اتفاق افتاد.

 ه؟یک گهی...دنی...ایا..ا_بلند شد و با وحشت گفت: نیزم یاز رو انا

 .میجوابش و بد میتونستیو نم میشده بود نیاز زور خنده پخش زم دایو ا من

خدام که خدا بهم لطف کرده اوردتم  یبنده  هیسالم مادام، من _با خنده  همونطور که سرش و گرفته بود گفت: هانیآ

 .یبهشت یها یوسط حور

صورتم و پاک کردم. دست انا رو که مات  یخندم و جمع و جور کردم واشکا یخندش شدت گرفت. منم با بدبخت دایا

 .ویهمه چ گمیخودم برات م میبر ایب_میاومد رونیبود گرفتم و از اتاق ب ستادهیو مبهوت وسط اتاق ا

 یشد. نفس راحت یرفت. واتاق منم خال گهید یموند و حالش که بهتر شد با مهمونا کیتا ساعت  هانیشب آ اون

 تخت انداختم. یو خودم و رو دمیکش
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داد. با لذت تخت و بو کردم. عطرش ادم و مست و  یو م هانیعطر آ ی. تختم بوشهیجا بهتر از اتاق خود ادم نم چیه

حرکتشون متنفر بودم ، که مثل االغ در و  نیباز وارد شدند از ا شیبا ن دایکرد. در به شدت باز شد و انا و ا یم وونهید

 سمت راستم. داهمیا و دیکردند. انا سمت چپم  طاق باز خواب یباز م

 .یزک نیگفت نیقزو یبه سنگ کف پا_

 از قلم جا ننداز. شمیکیو بگو نکته به نکته  یافتاد؟همه چ یزود بگو چه اتفاق دایخب ا_ناا

 یشب ب کی _کردند فیسوال بود با ذوق بلند شد چهار زانو نشست و شروع کرد تعر نیکه انگار منتظر ا داهمیا

 یبا رهنیپ هیشده بود  پیخوش ت یلیمن قربونش بشم خ یاله یاومد دنبالم وا شیمشک یبود،  با پورشه  رینظ

م باال زده بود که اد یقسنگ یطور هی. موهاش و بگو نیشلوار جذب ج هیو  یبود باکت اسپرت مشک دهیپوش یاسمون

و  شیخاکستر ی.چشمازمیفرو کنم و بهمشون بر شییخرما یموها یخواست دستم و تو یکرد. دلم م یم وونهیو د

 م به چشماش.و زل بزن نمیدوست داشتم ساعت ها بش بگو

 افتاد؟ یکن بگو چه اتفاق فیخبه حاال کم ازش تعر_انا

 بگو. اتیبا جز ع یخودت االن گفت _دایا

 .یکن یاالن غش و ضعف م یبگ اتیبا جزع خوادینم_انا

گفت  یخونه بهم م یمثال اونم مثل من ذهن م م،یدرمورد خودمون حرف زد شتریب_دیاز سر حرص کش یدانفسیا

دوست دارم عضو باند شاهرخ بزرگ بشم اما  یلیخ گفتیمثل خودت ذهنت و نخونن ، م ییذهنت و قفل کن تا کسا

و دوست دارم  جانیه یلیمنم خ فتمچرا، بعد من بهش گ دونمیکه گفتم نم دیو پرس لشیمامانت باهام لجه و دل

 .میزد گهید یحرفا یلیخزاره و  یعالقه دارم با شاهرخ کار کنم اما خب مامانم نم یلیخ

 کنه که وارد گروهه شاهرخ بشه؟ یپسره داره ازت سو استفاده م نینکنه ا دایا_

 اخه چطور ممکنه تو دوتا برخورد بهت عالقه مند بشه؟ دایا گهیراست م_انا

 طوره. نیجذبش شدم حتما اونم هم نقدریخب همونطور که من تو دوتا برخورد ا دینکن یدلم و خال یبچه ها تو_دایا

شد؟  یچ گهیطور باشه خب د نیکه هم شاالینگران نباش ا یکنه ول یاحساساتتون فرق م یاون پسره تودختر _

 رستوران چطور بود؟



 مریم کوهپیما-گناه من تقاص تو

 
95 

 

 خوش گذشت. میعکسم گرفت یخوب بود همه چ_دایا

 اورد و عکسارو بهمون نشون داد.  رونیو ب شیگوش

  یخوب افتاد یلیخ نجایا_انا

 زده بود و حیلبخند مل هی دایعکس گرفته بود و ا ستادهیا اشارمیهار زانو نشسته بود و چ یتخت سنت یرو دای. ا

 شده بود. یبه پوزخند بود.عکس جالب هیلبخند که شب هی اشارمی

 ما راست باشه. یبود حرفا دهیتو خودش بود و دپ شده بود. حتما ترس قیداعمیا

 .زایچ نینگفت ؟مثال چندتا خواهر برادر داره و ا یزیدرمورد خودش چ_انا 

سال ، پدرش و مادرش ازهم جدا شدند و  کیازش بزرگتره  مهیشیخواهر داره اسمش  هی نکهیچرا گفت مثال ا_دایا

مادرش  یمونده و اگه وابسته  رانیکنه، خودشم فقط به خاطر مادرش ا یم یزندگ ورکیویپدرش ازدواج کرده و ن

 .ورکیوینرفت  ینبود م

 خب چند سالشه؟_انا

 سال.۲۹_

 ؟یدون یتو از کجا م_انا

 رفته خلبانه ها. ادتی نکهیمثل ا_

 درمورد خودت؟ یگفت یخب تو چ_تکون داد دنیبه عالمت فهم یسر انا

 من اشنا شده. یاون با خانواده  ؟یراه انداخت یسوال ستیانا ب_دایا

 ؟یاستقالل ای هیسیخبه حاال، پرسپول_انا

 نبود بپرسم. ادمی دونمینم_دایا

 .نیبخواب نیریبگ گهیبهم د نیچرت و پرت نباف گهیبسه د_

 باهم گفتند خفه مامان بزرگ. هردوتاشون
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 .یاز همون کالس اولم ضد حال بود_انا

 .یباهامون نبود شتریب ییخوشحالم که تا راهنما_دایا

 سرشون انداختند . یو گفتند و پتو رو نیا

 یکه تو  ییکسا یهمه  میدرست کن کیو انا ک دای. قرار بود با امیگذاشت زیم یو رو میخواستیکه م یلیوسا

 خوشم ادیدرست کنه من از شکالت ز یشکالت کیخواست ک ی. انا ممیکردند و مرخص کرده بود یاشپزخونه کار م

نا درست کنم و ا یلیوان کیکه من ک میقرار گذاشت نیبنابرا میدرست کن یلیوان کیو دوست داشتم ک ومدی ینم

هم قرار شد به هردومون  دایو از بازنده بخواد، ا یزیچ هی دیمال هرکس خوشمزه تر بود برندست و با یشکالت کیک

با  م،یبود دهیپوش یصورت یدرب و داغون و افتضاح بود. هر سه تامون سه تا شلوار گل گل یلیخ افمونیکمک کنه. ق

ون و بندام شیو پ میرو چک کرد الیگذاشته بود. وسا شیمون و به نما یشل بود و زندگ قشیدوبنده که  دیتاپ سف

روبه رومون نشست  و مشغول چت کردن شد ازش حرصم  یصندل یرو الیخیهم ب دای. امیو مشغول شد میبست

 اماده بود.  کمونیک ی هیاول عیگرفته بود قرار شد بهمون کمک کنه. ما

 کار. یادامه  امیب ییمن برم دستشو_انا

ردم. ک مشیو داخل فر از قبل روشن شده گذاشتم و تنظ ختمیقالب ر یو تو کمیک عیرفت. ما رونیاز اشپزخونه ب انا

رد ک یم پیباز بود و تند تند تا ششینگاه بهش انداختم ن هی ستادمیا دایا یبه بدنم دادم. و روبه رو یکش و قوس

 نیجون که ا دایممنونم ا_.ختمیاز اب و روش ر یو کم برداشتمازش مونده بود و  یکه کم یاب وانیاصال تو باغ نبود! ل

 ؟یدیقدر زحمت کش

 یرو ختیروش و برداشت و ر یارد جلو یشده بود که حس و حالش و خراب کردم بالفاصله کاسه  یعصب یحساب

موهاش فرود  یتخم مرغ بود و برداشتم و به طرفش پرت کردم که تو یکه جلوم بود که تعداد یزیمن. منم تنها چ

تخم مرغ برداشت که به طرف من  هی دبلند ش یصندل یتخم مرغ از سر و صورتش چکه کرد. از رو یاومد و زرده 

 یتخم مرغ تو مینگاه کرد یعصب یو به انا میباال رفت. برگشت یکیدادم که پشت سرم اخ  یپرت کنه جا خال

 و نیتزع یبرا میکه اب کرده بود یمن و شکالت یوکرد ر شیو خال ریبرد سمت ش ورشیصورتش فرود اومده بود  

قالب مخصوص بود و  برداشتم و  هی یفرم گرفته رو که تو ینکردم و  خامه  یرد. منم نامختیر دایا یبرداشت و رو

ند و رفت رونیاز خودشون دفاع کنند با دو از اشپزخونه ب تونندینم دندیکردم اوناهم که د کیشل دایبه سمت انا و ا

 شدند و هر سه تامون خشکمون زد. یمنم دنبالشون. وارد سالن اصل
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و  امین یروبه رو بای. انا جلو تر از ما بود و تقرمیو به سرو وضعمون که داغون بود نگاه کرد میدهنمون و قورت داد اب

اون دوتا فرار کنه پاش  دیسرشون سبز بشه. عقب عقب اومد که از د یکه ازتعجب کم مونده بوددوتا شاخ رو یسامان

 ی افهیخندمون به هوا رفت. ما ق کیو شل میخودمون اومد هشد و ما چهار تا ب نیکرد و پخش زم ریگ زیپشت م

و اصال سامان راد منش  میهست یتینبود با چه وضع ادمونی. اصال میدیخند یو به انا م میخودمون و ول کرده بود

 کنه؟ یم کاریچ نجایا

دختر نامحرم تو خونه باشه.  دید،شایاهلل بگ ای هیدر و صاحاب نداره  نجایا نیخند یه؟میهان چ_بلند شد. یعصب انا

 ؟یخند یتو چرا م_به سمتش رفت ینشست. انا عصب نیزم یکه خندش شدت گرفته بود رو ماین

که  یبه خاطر کار دییبالش دوپا به فرار گذاشت. انا هم دن دینکش هیقطع شد و از جاش بلند شد و به ثان ماین ی خنده

 کنه. یصبح کرد انا از دستش شکار بود چون از خونه فرار کرد و انا نتونست تالف

. میبود دهیاز خنده ترک گهیکه محکم به شاهرخ برخورد کرد ما د رونیاز در سالن خارج شد انا هم اومد بره ب ماین

 کرد یتضاحمون نگاه ممامانم پشت سر شاهرخ وارد شد و با تعجب به سرو وضع اف

رد ک زیچ دایبعد ا م،یکرد یم زیچ میداشت تشیشدم، راست زی، من چ زهیاخه چ دیببخش_انا هول از جاش بلند شد 

 ز؟یعموچ نیدیرو ند ماین دیخند مایون

 فت.ر رونیگفت و با دو از در ب یدیمثل فشنگ رفت به طرف استخر. انا ببخش_که خندش گرفته بود گفت: شاهرخ

 .دنیرو به کشتن م گهیدوتا همد نیبدو که االن ا لدای_دایا

 . میدیی. و به سمت استخر دومیاز در خارج شد دایو ا من

 یالفخوام ت یمگه نه؟ نترس فقط م یدیترس رونیب ایب یگیترسو؟اگه راست م ییهان کجا_ستادیکنار استخر ا انا

ودت خ یکه اله مارستانیب دییاره؟که مامانتون حالش بده بفرما یدیکه صبح من و سکته م ارم،یصبح و سرت در ب

 . مارستانیب یحالت بد بشه بر

از پشت به انا  مایستاد؛نیکردو کنارمون ا بشیج یاومد دستاش و تو رونیگفت سامانم ب یم ونیداشت هز رسما

ر. استخ یپرتش کرد تو مایه نشد یچ نهیانا مواظب باش. انا برگشت بب_میشد همزمان هر سه تامون داد زد کینزد

به انا زل زده  یبا نگران دایمن و ا دیخند یغش غش م مایزد و ن یاب دست و پا م ی. انا تومیدییدو مایبه سمت ن

 ادیبره تا حالش جاب دیبا مایدادم اما نه ن یرفتم نجاتش م یکرد.اگه اب سرد نبود م یکه داشت تقال م میبود



 مریم کوهپیما-گناه من تقاص تو

 
98 

 

 .رونیب ارشیبرو ب ؟یخند یچرا م_

 باال. ادیشنا داره که خودش ب_ماین

 بمونه. یسرد نیاگه شنا داشت مرض داشت تو اب به ا_مایزد تو سر ن دایا

 شنا نداره؟_و سامان وحشت زده گفتند: ماین

 اب سنگ کوب کرد که. ینه زود باش توروخدا اگه خفه هم نشد از سرد_

 یجون انا رو رو یاب به سمت انا شنا کرد و جسم ب یتو دیپرت کرد و پر نیزم یان کتش و دراورد و رو هیتو  ماین

کنارش نشست و دستش و  دایبود. ا هوشیب مهیخوابوند. انا ن نیزم یاومد. انا رو رو رونیاب اورد بقلش کرد و از اب ب

شد و شروع به  زیخ میاومد و به سرفه افتاد ن رونیب هنشاب از د یگذاشت و چند بار فشار داد. کم نشیس یرو

مله ور بهش ح یگرفت و مثل ببر زخم یافتاد انرژ مایکه انا چشمش به ن دیکش یاز سر اسودگ ینفس مایسرفه کرد. ن

ان جاش و  هیمچ دستش و گرفت و در  مای. نماین ی نهینشست و شروع کرد به مشت زدن به س مایشکم ن یشد ، رو

 .دیانا خواب یعوض کرد و رو نابا ا

 ها. یکن یم یبا من نا مهربون یدار یلیانم خخب انا خ_

 نکنم. یحقته نامردم اگه تالف_گفت: یزل زده بود عصب ماین یچشما یهمونطور که تو انا

 ؟ینجوریاهان ا یکن یتالف یخوا یچطور م_ماین

 ولش کنه. مایکرد ن یکرد قلقلک دادن انا ، اناهم که  حساس از خنده غش کرده بود و التماس م شروع

 .....تو ......رو....خ..خدا....ولم کن.....ماین_ 

انا بلند شد. نگاهم به سامان افتاد  یو از رو دیدست از قلقلک کردن کش مایشده بود ن ریاشک از چشماش سراز انا

 به انا کمک کرد و بلند شد.  دایا کنه؟ینگاه م ینطوریچرا ا نیکرد.وا ا ینگاه م مایکه خصمانه به انا و ن

 .میبه طرف عمارت راه افتادداخل هواسرده میبر بهتره_

 .میسادیماهم وا ستادیا مایاد؟نیکه قراره ب یاگه گفت دایا_که جلوتر از همه بود داد زد ماین

 مگه؟ ادیخواد ب یم یک_دایا
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 مایه نب یمتوجه نشده بود سوال یزیرو دستت. سامان که چ وفتهیاالن جنازست که ب ایسامان داداش زودتر راه ب_ماین

 کرد. یبود نگاه م سادهیکه روبه رومون وا

 اد؟یقرار ب یک گهیبگو د_انا

 ن؟یخانم گل اگه گفت هی_

 م؟یلیمگه ما بخ ادیخب ب ادیخواد ب یاهان ارغوان جونتون م_گفت: اناباحرص

 یتو تو یه انداز یخانم گل چیه یکن یم یچرا حسود زمیعز_به سمت انا رفت و دستاش و دور گردنش انداخت: ماین

کرد که ما به خنده افتاده  یاجرا م یشیرو نما نایاز قلبمه. ا یکنه خب حاال ارغوانم بخش کوچک یقلبم حکومت نم

 .میبود

 ه؟یمنم مخمل یاهان گوشا_انا

 اد؟یقراره ب یاگه هم نه که خب بگو ک میتا ما بر هیاگه سرکار مایأه ن_دایا

 خانمم بگم؟_ماین

 .یکرد وونمونید گهیزود پسرخاله نشوبگو د_انا

 ه؟یک نیاگه گفت نیدوسش دار یلیشماهاخ_ماین

 تو حلقت؟! امیجفت پا ب ای یگیهات وندارم م یلوس باز نیا یمن اصالحوصله  ماین_

 دیکش فرابنفش غیج هیگفت که انا  یزیچ هیگوش انا  یبهتون بگه. تو گمیبه خانمم م ناهایحرکات خشن چرا ؟ا_ماین

 .میگوشمون گذاشت یکه هممون دستامون و رو

 نجا؟یا ادیخواد ب یم طهیافر یدختره  نیباز ا کشمتیم ماین_انا

 نه!!!! یساناز؟وا_:میداد زد دایبلند با ا یباصدا

 زدن. یراحت حرف م یلیو انا بدون توجه به سامان خ ماینشست.ن نیزم یسرش و رو یدستاش و گرفت رو دایا

 کنم. ینم ینقش زنت و باز گهیاالن گفته باشم د نیمن از هم ماین_انا
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که بهت خانمم نگفتم که االن  ی. بعدشم الکیسال گذشته و تو االن باردار کیمثال  گهیإه انا خرابش نکن د_ماین

 .یتا اخرش باش دیبا رشیز یزنیم

 هی ارمیبادا در ستمیباردار باشم اصال بلد ن تونمیباردار باشه من نم ادیبرو به ارغوان بگو ب_زد ماین یبه پا یلگد انا

 کنم هنوز بوست و فراموش نکردم. ینم یسو استفاده گر همکار یمن باتو_مازدین یمشت به بازو

 .یدیاز اون دوست پسرات که بهشون بوس م یکیاوووووففففففف انا خب فکر کن منم _ماین

به  ینگاه مینگاه کرد بعد ن مایگفت. انا اول ناباور به ن دینبا و که یزیکه چ ی، وا نیزم یهممون افتاده بود رو فک

قهر کنه  افهیق نیخواد با ا یکنم که م یرفت. باور نم اطیبرافروخته به سمت در ح یسامان انداخت و  با چهره ا

توجه به سمت  یو انا ب دییدو یدنبال انا م مایدارو ندارش معلوم بود. ن یبود و همه  سیکه لباسش خ نیمخصوصا ا

 و خراب کرد یسال تازه امروز انا باهاش حرف زده دوباره همه چ کیگند بزنه بعد از  دیبا شهیهم مایرفت. ن یدر م

 و از دست بدم. اشاریخوام  یمن که نم_با ناله گفت: دایا

م که کپ کرده بود. بنز به سامان انداخت ی. نگاهستادندیسرجاشون ا مایانا و ن وارد شد. یرنگ یباز شد و بنز مشک در

 کنه؟ یم کاریچ نجایا نیشد و در عقب و باز کرد. وا ا ادهیپامون ترمز کرد. راننده پ یجلو

 .میسادیبلند شد. کنار سامان وا نیزم یاز رو دایا

 یپالتو کیبود با  دهیزانو پوش یتا رو یبوت پاشنه بلند مشک هیشدند. ساناز  ادهیپ نیاز ماش اریو پدرش و رام ساناز

سرش  یشال گردن و کاله مشک هی یروسر یبود  و به جا یتر از زانو که دکمه هاش و نبسته بود و مشک نییبلند تا پا

 یازهمه خنده  شتریو گرفت و بدون توجه به ما که خشکمون زده بود از کنارمون رد شد  ب اریرام یکرده بود، بازو

اومده بودند داخل عمارت  شوازشونیبا مامانم و شاهرخ که به پ یهوس الود پدرش ازارم داد. بعد از احوال پرس

 .میبهم نگاه کرد دایشدند.من و سامان و ا

 بود؟ یخفاش شب بود ک هیدختره که شب نیا_سامان

 جادوگر!_

 انا. یخونه  رمیمن که م_دایا

 منم!_
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 یازب نیبه ا گهیمن که د ماین_گفت مایو روبه ن ستادیپشت سرش انا کنارمون ا ماهمیبه سمت ما اومد. ن یعصب انا

 مکیرو ،  هیبه دختره و پدرش بگو قض ینیخانمم ، برو راست و حس یبهم بگ ادیاصال خوشم نم دمیمسخره ادامه نم

رو  دایخوام و تمام. و در اخر دست ا یو نم خترتونبگو اقا من د ستین یشهامت داشته باش.بگو ازدواج که زور

 بیعج نجایواقعا امروز ا دیببخش_کرد زل زدم. یبه رفتن انا نگاه م جیگرفت و به سمت عمارت رفت. به سامان که گ

 داخل. میبر ایب_سامان گذاشت یشونه  یدستش و رو مایشده. ن بیغر

 برم. دیبا گهینه د_سامان

 .میهم برداخل منم با ارغوان قرار دارم تا لباسام و عوض کنم با میبر ایب_ماین

تا حاال جزغاله شده.  کیافتاد و آه از نهادم بلند شد ، حتما ک کیبه ک ادمیاز رفتن اونا منم وارد خونه شدم. تازه  بعد

 اومدم.  رونیگرفتم و ب یا قهیدوش پنج دق هیاز پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم 

تنم کردم و بعداز سشوار  ممیمشک شرتییسو یخاکستر یبا شلوار ورزش دمیپوش یمشک یتاپ دوبنده  هی

ولو شده بودند و خندشون به  نیزم یو سامان رو دایرفتم. انا و ا رونیبستم و از اتاق ب یموهام و دم اسب دن،یکش

 کرد. یو ماتم زده به اسانسور نگاه م ودسرش گذاشته ب یهم  چها زانو نشسته بود و دستاش و رو مایهوا بود، ن

 چه خبره؟ نجایا_

 .به سمتم برگشتند مهه

 از خنده. دندی.....از.....دست...سا..ناز....باز ترکمیخالص.....شد _گفت: دهیبر دهیبر انا

 برگردم فرانسه. دیکه با نیمثل ا_زد تو سر خودش ماین

 شده؟ یچ دیخب به منم بگ_

 خنده. ریو به ساناز گفت دوباره زد ز زیانا همه چ_خندش و جمع و جور کرد و جواب داد: دایا

 میستیزن و شوهر ن مایبهش گفتم! بهش گفتم من و ن یچ ینیبب ینبود لدایکنم ،  یم فیخودم تعر سایوا سایوا _انا

دونم خودم  یبهم گفته م یرام _ساناز و دراورد و  یو دماغش و گرفت وادا دیخند م،یتو رو اسکول کرده بود یعنی

 هم بگم بعد گهید زیچ هیبعد منم بهش گفتم خب حاال بزار  ددکنم،یتمد مایجا رابطم و با ن نیو االنم اومدم ا نیا

. ارهی متا چند روز باال نهیب یتورو م ینه تنها تو رو دوست نداره بلکه وقت ؟ینیبیرو م مایاقا ن نیکن، ا دیرابطت و تمد
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نفر  هی ماین ینکن عیبهش گفتم بهتره خودت و ضا _از خنده. منم خندم گرفته بود انا ادامه داد دنیترک دایسامان و ا

اقا رو  نیا یدختر عمو مایندارم  ن یفرق چیه لدایو  دایبا ا ماین یخودم چون من برا گمیرو دوست داره نم گهید

نگاه کرد و  مایند و چشماش برق زد و به نبه اقا سامان زل زد زشیه یدوست داره االنم راهت و بکش برو ، با چشما

رفت  ختیاشک تمساح ر کمیو قورت داد و سرش و تکون داد اونم  هنشاب د ماهمیگه؟نیراست م یهان_گفت:

 جونش. یدد شهیپ

 ؟یچرا ماتم گرفت ماین؟نیهم_

 کشمت انا. یم_ماین

 دیدختره نباش نیا یدجلویاقا سامان مواظب خودتون باش_جاش بلند شد که انا عقب عقب رفت  وتند تند گفت از

 مایدوست دخترت و بدبخت کرد. پا به فرار گذاشت و ن یدید هویرو از دست داده و چشمش تو رو گرفته  مایچون ن

و راه  یباز نیو بگم مرض نداشتم که ا قتیحق هخواستم ک یاگه م_مای.ندندییدو یسالن م یهم دنبالش دور مبل تو

 چرخ زدند و جاشون و باهم عوض کردند. هیبندازم. 

کشمت انا.  یکنه. م یندازه بدبختم م یمن و راه م یشکم گندش عروس یاالن من رسما بدبخت شدم االن اون بابا_

 گوش بده. حرف انا رو یشنویاز من م_گرفتم روبه سامان گفتم: وونهیدوتا د نیچشم از ا

 اشاریاز بابت  المیوخ د،یو بزنه که خدا رو شکر سامان و زودتر د اشاریمخ  ادین هویاوف همش استرس داشتم _دایا

ود و شده ب نیکه پخش زم میانا به طرفش برگشت غیشد که با ج رهیخ دایزده به ا رونیب یراحت شد! سامان با چشما

به پله ها افتاده بود اگه به مامانم برخورد نکرده  دهینرس. میدییشده بود. با وحشت به طرفش دو یخون از سرش جار

 شتافت. یو جان به جان م وفتادیم بنیبود حتما از پله ها پا

. مامانم کمکش کرد تا بلند بشه و بعد ومدیشکسته بود و خون م شیشونیکنار پ م،یچهار زانو نشست یرو کنارش

 بال نشوندتش.از م یکی یرو

 .اریهم ب هیاول یکمک ها ی، جعبه  اریاب قند ب هینرگس _گوشش بود داد زد  یکه تو یهدفون با

 زم؟یعز یخوب_مامانم

 بهترم خاله._سرش و تکون داد و زمزمه کرد یحالیبا ب انا

 ؟یخوب زمیانا عز_دایا
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 گفت خوبم. دیاالن مامان پرس نیهم_

 نازک کرد و روش و برگردوند. یپشت چشم دایا

 بچه ادتهی،یهست ینه انگار هنوزم دست پا چلفت یبهتر شد یکردم بزرگ شد یفکر م_کرد یتک خنده ا مامانم

 تا برات پانسمان کنم. اوردیم هیاول یکمک ها یهم نرگس خانوم جعبه  شهیهم نیزم یخوردیم شهیهم یبود

 .نیخوره زم یبارش م نیتا حاال که اومده سوم شبیاز د شتریبطوره با شدت  شهمونیمامان  هنوزم مثل بچگ_

رفت تو  یتو حلق دکتر پرستارا ، اون موقعم م رهیم مارستانیصد بار تو ب یکجاش بهتر شده مامان روز نیا_دایا

 شلوار مانتوش پاره بود. شهیحلقه دانشجوها.دوران مدرسه هم که هم

 .یدهنت و ببند ستیبهترن زمیداعزیا _و حرص گفت: یحال یبا ب انا

 اومد. هیاول یکمک ها یاب قند و جعبه  وانیل هیبا  نرگس

و پس زد. مامانم درجعبه رو باز کرد و با  وانیاز اون و خورد و ل یاب قند و ازش گرفت و به خورد انا داد. انا کم مامانم

 صورتش و پاک کرد. یتو یکرد و خون ها یزخم و ضد عفون نیباند و بتاد

 خواد تا چسب بزنم روش. ینم هیزخمش بخ نیبب ایمامان ب دایا_مانمما

 شد. قیانا دق هیشونیپ یجلو اومد و رو دایا

صورتش  یرو هیبخ یجا گهید شهیروش خودش خوب م نیالزم داره اما به نظر من چسب بزن هیتا دوتا بخ یکی_دایا

 نمونه.

 ؟یمطمعن_مامانم

 نگاه بهش بندازه. هی یکی گمیم مارستانیب میروش حاال فردا که رفت نیخاله چسب بزن گهیراست م_انا

به دست نرگس داد و  وانیو داخل جعبه گذاشت و با ل لیزخم انا زد. وسا یچسب رو هیسرش و تکون داد و  مامانمم

 از جاش بلند شد.

 راد منش. یاقا ارمیو به جا ب یخوام که نتونستم رسم مهمون نواز یواقعا پوزش م_سامان گفت: روبه
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ه ک مامین یدوستا نیاز هم یکی نی، فکر کن گرمیکه باز نینکن نیخانم ، نگاه به ا مایس هیچه حرف نیا_سامان

 ندارم. هیبا بق یقطعاهستم و فرق

 ؟یگفت وونهید یدختره  نیبه ا یچ مایاومد، ن ادمی ماین یگفت دیببخش یوا_مامانم

ازدهنش دراومد گفت و  یکرد و هرچ یو بهش گفت. اونم قاط زینگفتم انا همه چ یزیمن چ_گفت ریسربه ز ماین

 رفت گزارش بده. دیتهد یباکل

اگه _اومده رو به سامان گفت: شیپ یمشکل هیکه  میبر ایتونه بکنه فعال ب ینم یخب  اون و ول کن کار لهیخ_مامانم

 .رمیخودت بدون عز یرو مثل خونه  نجای. ادیبازم ببخش میایما م یلحظه وقتت و با دخترا بگذرون هی

 .دیکنم راحت باش یخواهش م_سامان

 .میتکون داد یاره؟سریو ب ییرایپذ لیبرم به نرگس خانم بگم وسا_دایا

 انا؟ یخوب_.میمبل نشست یرو

 بهترم._و تکون داد سرش

 ونریب دیرفت یرگ ترتونه وقتچه قدر مامانتون ماشاال بزنم به تخته جوونه من اولش فکر کردم خواهر بز _سامان

 یکنم ، شما هم تو یکه سوال م دیببخش_سکوت ادامه داد یمامانتونه.بعداز کم دمیکرد فهم یخودش و معرف

 د؟یکن یکار م مارستانیب

اون دوتا  میباهم بود ییتا راهنما دایشروع به کار کردم، من و انا و ا هیمدت هیتازه  ماهستمینه من مهماندار هواپ_

 یمدرسشون با مدرسه  دایالبته انا و ا دم،یو دوره د یو بعدش رفتم مهماندار کیزیف یاضیخوندند و من ر یتجرب

 رشت. یشبانه  یمدرسه  یو من تو دنددرس خون یعاد یمدرسه  یکرد اون دوتا تو یمن فرق م

 خوب. میلیاهان خ_سامان

سوال  نیاز طرفداراتونم ا یکیکه من  نیخاطر ا به ستیکارتون ن یتو یفوضول پرسمیو م نیا دیببخش_زدم یلبخند

 پرسم! یو م

 .دیراحت باش دییبفرما_سامان
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 ن؟یخوند گهید زیچ هی ایهنر بوده؟ تونیلیتحص یشما رشته _

خوندم اما خب همون سال تست  یانسان مایمنم مثل ن یعنی میبود یهم کالس رستانیسال اخر دب مایمن و ن_سامان

 دارم. اتیادب سانسیعرصه شدم اما ل نیدادم و وارد ا یگریباز

 و پنج سالتونه؟ ستیب یعنی نیاشنا شد از همون سال باهم مایپس تو و ن_

 یعجول بود و دوتا کالس و ترم تابستون پاس کرد و با ما هم کالس یادیز مایو هفت سالمه  منتها ن ستینه من ب_

 بود. میلیسال تحص نیشد و اون سال بهتر

 !میدونست یباشما دوست بوده؟ و ما نم ماین یعنی_

شما اسمتون  دیبگ شهیمنه ، م یچون ارغوان دختر عمو میارغوان باهم اشنا شد یبه واسطه  یاتفاق روزیما د_

 دیهست دایدونم کدومتون ا ینم دیبه هم هست هیقدر شب نیماشاال ا یول نیهست دایا تونیکیدونم  یه؟میچ

 .هدشوار صتونیتشخ کمیمن  یخب برا یند ولمثال صداتونم زد لدایکدومتون 

هم تو همون  گهیبار د هیالبته ما  داست،یا یدیرستوران د یهم که اون شب تو یاون لدامیمن _کردم یخنده ا تک

 .میشما رو داشت دنیرستوران افتخار د

تونم خانم و اقا بزارم تنگ اسم  یبا همه راحتم نم کمیمن  دایالبته ببخش دمیرو د دایچه جالب اون دفعه که ا_

 .یکس

 .دینه راحت باش_

 .دمشیدونستم کجا د یچشمم اشنا اومد اما نم یتو دمیرو د دایا یگفتم وقت یداشتم م_

 و قطع کرد. یکرد و گوش یمبل کنار من نشست و خدافظ یزد رو یحرف م شیهمون طور که با گوش دایا

 ؟یانا خوب_دایا

 شده؟ نیسنگ یلیکنه انگارسرم خ یسرم درد م کمی_گفت دییجویناخوناش و م یعصب اناکه

 ؟یشده باش نیاناضربه مغز_دایا

 چرت نگو._انا
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 کرد. یشده بودم سرم درد م نیپخش زم ینیزم بیمنم اگه مثل س یکن یشلوغش م یخودیچرا ب_

زنگ زد.بهش گفتم از  اشاری_اومده کنار گوشم گفت: ادشی یزیانگار چ هوینگفت.  یزیباال انداخت و چ یشونه ا دایا

 .یبد یبه منافعت باز دنیمن و به خاطر رس یبخوا دیشا یکجا معلوم که تو من و دوست داشته باش

 گفت؟ یخب  خب اون چ_

 شتریخواستم ب یدادم م یدوست شنهادیشد واز دستم دلخور شد گفت من اگه پ یعصبان یلیخ _ذوق زده گفت: دایا

نا باهم اش شتریب مینامزد کرد یوقت یخاستگار امیبهتره ب یفکر و کرد نیدرموردم ا حاال که تو میباهم اشنا بش

بقلم ازم جدا شد و  یتو دی. پرشمیذوق مرگ م رمخدا دا یوا یفهم یم میخاستگار ادیخواد ب یم لدای یوا میشیم

 ؟یاگه مخالفت کنه چ ادیخوشش نم اشاریمامان اصال از _ناراحت گفت:

 .دیشده به منم بگ یچتونه شما دوتا؟ چ_انا

 یخاستگار ادیخواد فردا شب ب یم اشاریانا _گفت : غیبقل انا و با ج یتو دیاز دست خارج شده پر یبا حرکت دایا

 مامانم و گرفت تا بهش خبر بده. یشماره 

 . برات از ته دلم خوشحالم.یمن چه قدر عال یخدا یوا_دیپر نییذوق زده باال و پا اناهم

 ؟یانا مامانم چ_دایا

 .میکن یم شیکار هیخدا بزرگه مامانم _

 کم داشت. نکیع هیکرد فقط  یخنگ نشسته بود و نگامون م ینگاه به سامان انداختم که مثل ادما هی

 خنده. ریز زدم

 ؟یخل شد لدایچته _انا

 فهمن. ینم یزیحرفامون چ اصال از میکرد تیاذ یلیانا امروز اقا سامان و خ یوا_

 یدیرادمنش فهم یاقا_کنار گوشم زمزمه کرد یاز بازوم گرفت واروم و حرص یشگونین انا

 ...ر...ا...د..م...ن...شیآ...ق...ا...

 ؟یدون یهم م یزیچ هیانا تو _و ماساژ دادم و بهش چشم غره رفتم.  بازوم
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 نابود شده. کمونیک_؟یچ_انا

ه فر خودش گفت  ک یانا رو هم گذاشته بود تو کیتورو از فر برداشته بود ک کیفاطمه خانوم ک دینگران نباش_دایا

 .دیکن نییو تزع کاتونیک دیایب

 ادتیتست کنند نظر بدن.شرطت که  هیبق میدیم میاریم میکن یم نییتزع میریم لدایپاشو _از جاش بلند شد انا

 نرفته.

 فیتشر نجایرادمنش چند لحظه ا یاقا_..به انا نگاه کردم و حرفم و خوردماقاسا. دینه.ببخش _از جام بلند شدم منم

 .دیکن ییرایاز خودتون پذ میرس یما خدمت م دیداشته باش

 .دیکنم راحت باش یخواهش م_سامان

 یونطیش یچشما ینبود.ول یکم حرف بودو اصال ادم کنجکاو یلیخ میمعذبه از معذب بودنش بگذر یلیکردم خ حس

 داشت.

هم  یبا شکالت سنگ ختیر کشیک یانا شکالت اب کرد و رو میکرد نییو تز کمونیو ک میانا به اشپزخونه رفت با

 یتو یو به دخترا کمونیاز ک یکردم. کم نییو تز کمیرنگارنگ ک یکرد. منم با خامه ها نییقشنگ روش و تز

وسالنم ت یبه خدمتکارا میگرفت میانا. تصم فرداد چهارن یتا تست کنند و نظر بدن،سه نفر به من را میاشپزخونه داد

تا  میبد داهمیبه سامان و ا میدادند و دونفرشون به انا. قرارشد بر یتا نظر بدن اونجاهم چهارنفرشون به من را میبد

 .دمیم یمن به انا را_انا رو هم تست کرد کیمن و تست کرد و ک کیک دایا میو بدند با اسانسور باال رفت یینظر نها

 من به....._هردومون و خورد و گفت: کیاز ک یداشت. کم یبه سامان بستگ یوهمه چ میشده بود یمساو حاال

 

 نیاز ا میمن ادم راحت تشیراست گمایو م کتونیاسم کوچ دیالبته ببخش دمیم یرا لدایباعرض پوزش من به _سامان

 .شمیاقا و خانم گفتناهم معذب م

 .یقبول کن گمیمن م یهرچ دیممنون اشکال نداره،انا با یوا_دمیزده باال پر ذوق
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داده.من  یمن را کیکنم که به ک کاریکرد خب چ یاومد.  با حرص من و نگاه م یخونش درنم یزد یبه انا م کارد

 یکردهروقت با سامان حرف م یرو نگاه م دایجور چپ چپ من و ا هیکرده. اخه  ریسامان گ شیمطمعنم گلوش پ

 .میزد

 شرطت و بگو. لدایخب _دایا

به رستوران  یو اگه اقاسامان افتخار بدن و دعوت کن مایو ارغوان و ن دایمن و ا دیاوممممم بزار فکر کنم ، اهان با_

 .ییایدر

 .ماینداشت ینامرد لدای_هم جمع شدانا یانا تو ی افهیق

 .شهیم ضیبخوره بهش مر یماه یبو  یدون یتو که م لدای_دایا

 اقا سامان مگه نه؟ نیایشرط بزارم ، اهم شما که م دیبردم با گهیدونم د یمن نم_

 .شمی. حتما مزاحم ممییایدر یمن عاشق غذاها_سامان

بشقاب گذاشتم و  یو تو کیاز ک یمبل نشستم و کم یرو الیخی. بدیکوب یم نیزم یپاش و رو یعصب یلیخ انا

 شدم. کیپا انداختم و مشغول خوردن ک یپا رو یبالبخند حرص درار

 خیگفت که اروم شد و مو به تن من س یزیکنار گوشش چ یطانیش یانا رو به زور کنار خودش نشوند. و با لبخند دایا

 نیو ا طنتاشیکرد اما ش یم طنتیکم ش یلیکه موتورش و دزد برده بود خ یبهش زل زدم. از وقت یکرد. با نگران

 کرد. یم خیلبخنداش مو به تن ادم و س

 .میکن یخاطره باز کمیانا چطوره _دایا

 .یبرد یخدا ابرومون و م ی شهیهم لدای ادتهی م،یداشت ییچه روزا ریبخ ادشیاره _دهنم و قورت دادم.انا اب

 .میکه از خاطره هامون حرف بزن ادیسامان خوشش ن دیشا دی.شماهم بس کنستین ادمینه اصال _

 . انا چشم غره بهم رفت.ادیمنم بدم نم دینه راحت باش_زد یلبخند سامان

 میکسل کننده است تصم یزندگ یلیخ میحس کرد مونیدوره از زندگ هی لدایبزار من بگم ،اقا سامان من و انا و _لدای

لوغ بود پر ش یلیسرکالس ، کالس خ میاول رفت یاقا ما جلسه  م،یریبگ ادی ینقاش میبر یحیچند جلسه تفر میگرفت
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اد است م،ینیاونجا بش میمجبور شد دایبود من و انا و ا وونپسر ج هیبود کنار  یکه خال ییاز دختر و پسر ، تنها جا

کنار پسره نشست. حواسمون بهش بود پسره  لدایکرد.  یم دایو پ یزیلب تابش داشت چ یکالس و ساکت کرد و تو

 گل کرد  شیاحساس خوشمزگ لداهمیاورد.  رونیب شیکوله پشت یاز تو یشیلوازم ارا فیک هی

 یادیز ی. عده یگرفت یدوست دخترت اشتباه یشیارا فیو با ک تیجامداد نکهیاقا پسر مثل ا_بلند گفت: یباصدا

خودته پنج شنبه شب خونمون  فیک نیا ادینم ادتی زمچطوریوا عز_پسره هم نه گذاشت نه برداشت گفت: دندیخند

 میدونست یکه ازخجالت و خنده نم مزخنده.ماها دیکالس ترک یعنی. یهان یحواس شد یچه قدر ب یجا گذاشت

 .میکارکنیچ

 .دیخند هیبق یکه مثل خرپابه پا ن،شمایدیشما کجا خجالت کش_

 هم از اون بدتر. دای. انا و ادیخند یخم شده بود و دلش و گرفته بود و غش غش م سامان

 هه هه هه خر بخنده._

 ؟یبا سامان هست_دایا

 دوتام. نینه نه سامان باتو نبودم با ا_گفتم: دستپاچه

خره ب یخواست چوب اسک یم دایبانک بود، ا یکه خورد تو میضد حال نیبدتربگم گهید یکی دیبزار الیخیب _انا

زد  یم حرف لشیکه با موبا ینیپسره جلومون بود درح هی م،یریاز عابر بانک پول بگ میکارت خوان نداشت مغازه رفت

چوپون تورو چه به پول و عابر بانک  یپسره  یاها_رفت جلو گفت: یعصب لداهمیداد.  یارش و انجام مک واشی واشی

 شهر؟ برگرد دهتون.ما روهم معطل نکن. یاومد یاصال تو ک

شدم اومدم  کاریهمون موقع که بابات گوسفنداش و فروخت و اومد شهر منم ب_هم با پوزخند جوابش و داد پسره

 .میو ترک کرد طیرو که نگو از خنده اون مح دایگله؟. من و ا سییدختر ر یکنم چطور دایکار پ نجایا

 کنن. عیکردن ضا عمیپسرارو که ضا انیحداقل نم شعورنیچه قدر ب شونینیبیم_

 مثال نیهست لهیپ لهیش یباحال و ب یلیشما سه تا خ_چشمش و پاک کرد. و باخنده گفت: یاشک گوشه  سامان

رفت  یو افاده م سیدرب و داغون باهزارتا ف  ی افهیشما بود با اون ق یهرکس به جا یظهر بعداز نینمونش هم

و ادم و به ذوق  نیبامزه هست یلیباحال تر خ ه. و ازهمدینداد تیاهم ادیز افتونیکرد اما شما به ق یلباساش و عوض م

 .نیداریوام
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 رنقدیا یکرد یاگه با ما حال م نیاغراق نکن یلی، اما شماهم خ میکن یم یاز خودتونه ما شاگرد یبرادر، بامزگ_دایا

 .ریجمع و به دست بگ.یمملکت گریمثال باز ینشست ینم نجایساکت ا

ها نه  یلیکم حرفم نه خ کمیباره ، من  یم طنتیاصال از وجودت ش ییازهمه باحال ترم تو_کرد یتک خنده ا سامان

کال ادم   یباز بشه ول خمیکشه تا  یطول م کمیکه تازه اشنا شدم  یاکسمثال ب میمثال با دوستام و اشناها عاد

 .میطونیش

 .دیباش یو باهامون راحت و عاد دیبه بعد مارو دوست خودتون بدون نیپس از ازا_دایا

 باشما دوست شدم، خب میادم عاد هی ستمین گریباهم اصال انگار من باز میبد یدسته دوست نیایچشم خب ب_سامان

 باشماهم خوشبختم انا دستش و دراز کرد و دست هم و گرفتند. ییخانما من سامان هستم از اشنا

 منم انا هستم._

 ها. وونهیمثل د میکرد یدست داد و خودمون و معرف داهمیو ا وبامن

 اومد. رونیباعجله از اسانسور ب ماین

 .یشده حساب رمیکه د میبر امیصبر کن لباسم و عوض کنم ب کمیرفت،  یداداش شرمنده معطل شد یوا_ماین

 ؟یرسونیم ییجا هیمنم تا ماین_انا

 اره برو اماده شو_ماین

کار و  یصحبتمون درباره  شتریبا سامان حرف زدم و ب کمیدنبال انا رفت. منم  داهمیرفتند تا اماده بشن و ا ماین اناو

خر ا می. در اخرم قرار گذاشتمیو تا دم در اونا رو بدرقه کرد میکرد یو انا با سامان خدافظ مایبود. با اومدن ن زایچ نیا

 .ابه خرج ان ییایرستوران در میهفته بر

 و برداشتم تا به استخر برم. لمیبه اتاق خودش رفت و منم وسا دایا

*** 

 واریسوخت از کنار د ید و چشمام مکرده بودم نفسم به شمارش افتاده بو هیکرد از بس گر یهاش داغونم م هیگر

 کنه. پاهام هیگر کمیشکست. به پرستارا گفته بودم که تنهاش بزارند تا  یبلند شدم هق هقم سکوت راهرو رو م
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نم بارون به مشامم  یو بو دمیکه رس اطیگذشتم . به ح مارستانیت یتحمل وزنم و نداشت سالنه سالنه از راهرو 

کرد. از خودم  یخاطره برام زنده م هی دنمیاروم شدم اما باز اشک مهمون چشمام شد، هر لحظه نفس کش یخورد کم

 موند. یم هانیبرگشت آ یایرو یکاش تو یو گفتم. ا قتیحق لدایبدم اومد که به 

 یم تمیاذ یسرم بود حساب یکه رو یسیرو شروع به قدم زدن کردم. کاله گ ادهیپ یخارج شدم و تو مارستانیدر ت از

 ای ندنیمن و بب سایبرام مهم نبود که پل گهیاب پرت کردم االن د یسرم برداشتم و داخل جو یو از رو سیکرد کاله گ

 روایبودم. پاهام توان راه رفتن نداشت ، به کمک د دهینداشتم و به ته خط رس یالیدغدغه و فکر و خ گهینه چون د

و سه تا کوچه باالتر پارک کرده  نشی. سامان ماشدیکش یم ریدلم ت ریبد بود بدتر از همه ز یلیرفتم.حالم خ یراه م

 رهظ هی دمیو شن ییقدما یرفتم صدا یطور که راه م نیبدم. هم لیو خودم و تحو سیپل شیخواستم برم پ یبود ، م

که تند بودند هر لحظه  ییماقد یحاکم بود. صدا یزد و سکوت مطلق یپرسه نم ابونایخ یتو یبود که کس یبارون

از اون خوردم.  واریدهنم قرار گرفت و هلم داد و محکم به د یبود که رو یشد و در اخر دست یم کیبهم نزد  شتریب

 خلوت انداختم. و ابونینگاه به خ هی. نفسم بند اومده بود و قلبم به تپش افتاده بود دمیترس یچشما و خشمش م

 شد. شتریترسم ب

ارم د یکنم االنم دستم و بر م یم رتیس یاز زندگ یاریدر ب یشلوغ باز یو بخوا یجم بخور_گوشم اروم گفت: کنار

 اشاره کرد! نی. به ماشیشیم نیسوار اون ماش یایاروم بامن م

بازوم و گرفت و با خشم من و به سمت  ریدهنم برداشت و ز یتکون دادم، دستش و از رو دنیو به عالمت فهم سرم

 هل داد. نیپارک بود برد و در و باز کرد و من و به داخل ماش ابونیخ یکه گوشه  یمشک یوپراد

شد، بغض کردم.  ریبد به قلبم سراز یو حسا ایدن یکه افتاد تمام ترسا اریکنارم سوار شد ، چشمم به رام خودشم

ر و د میشیو  ستاد،یرکت ااز ح نیدونم چه مدت گذشته بود که ماش یبا چشم بند محکم چشمام و بست. نم میشی

 هیباز شدن  یشدم. صدا یم دهیکش میشیو توسط  دمید یجارو نم چیکرد. ه ادهیباز کرد و بازوم و محکم گرفت و پ

شدم. چشم بند و با خشونت از  یم نیمن و هل داد که اگه خودم و نگرفته بودم پخش زم میشیو بعد  دمیدر و شن

اشاره  به دوتا قلچماق میشیانبار بزرگ بود که پر از کارتون بود. باترس چند قدم به جلو برداشتم.  هیچشمام باز کرد.

کارتون که  فیجلو تر از همه راه افتاد و ماهم پشت سرش از چند رد میشیسمتم و دستام و گرفتند.  ومدندکرد ا

 انداختند. نیزم ی. من و رومیدیرس بزرگ یلیخ یمحوطه  هیو به  میشده بودند گذشت دهیقفسه چ یهم تو یرو

 خواد شروع بشه. یتازه م یاصل شینما_کرد و گفت: یبلند یقهقه  میشی
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از  یچ_. هیگر ریکردم. زدم ز یباور نم دمید یو که م ییاومدند کسا رونیاتاقک باز شد و چند تا قلچماق ب هی در

 ؟یلعنت یخوا یجونمون م

هم هستم تا  گهیمهمون د هیرو روشن کنم، فعال منتظر  تایحق یسر هیخوام  یم_کرد یکیریهست یخنده  میشی

 .دیکن یرفع دلتنگ دیتونیاون برسه م

سالم براش نزاشته بودند، از جام بلند شدم و  یجا هیوجدانا  یب دیکش یانداختند ، به زور نفس م نیزم یو رو مامانم

 گذاشتم. نمیس یبلندش کردم و سرش و رو نیزم یبه سمتش رفتم. از رو

 من قربونت برم. یبه سرت اوردند؟ اله یمامان چ_

از مامانم نداشت و دونفر  یافتاد که اونم دست کم مایو اشکم و پاک کرد. چشمم به ن دیگونم کش یو رو دستش

داداشم کباب شد. نگاهم به شاهرخ که افتاد خشم و نفرت تمام وجودم و فرا گرفت.  یمحکم گرفته بودنش. دلم برا

 کرد. یداغونم م شیریسربه ز نیا

به طرفم اومد،  اریبستند. رام یاوردند و ما رو به صندل یچهار تا صندل گاردایداد. باد یزد ، و عالمت یبشکن میشی

 زارم. یدستت بهش بخوره زندت نم یعوض_دادزد ماین

 مایاز سر درد زدم. ن یغیج کرد و موهام و چنگ زد که یشال و از سرم برداشت. نچ نچ کرد و یزینفرت انگ ی خنده

 اومد. موهام و ول کرد و روم خم شد. یاز دستش بر نم یکرد اما کمک یم دادیداد و ب یه

 .اشاری یکار دارم سوگل یلیباهات خ_اریرام

. کرد خیمو به تنم و س ییاشنا یغایج یاز سر حرص زدم. صدا یغیکرد و ازم فاصله گرفت که ج یترسناک یخنده  

 دمید یعمرم م یبارم بود که تو نیکرد اول یمامانم کمرم و خم م یها هیگر ی. صداهیگر ریزدم ز یاز سر نا توان

 کنه. یم هیمامانم گر

ت داش یکرد و سع یتقال م لدای. یبه صندل دیهم ببند یروان یشد اون دختره  لیخب خب خب جمعمون تکم_میشی

که بهش زدند خفش کردند اما چند  یلیبستند و با س یرو به صندل لدایفرار کنه اما موفق نبود.  گاردایاز دست باد

از  یچ نیبه درک دست ازسرم بردار نی، بر متنفرماز همتون _زدن کرد. غیکه باز شروع به ج دیطول نکش یا قهیدق

ا به طرفش رفت و ب تیبا عصبان میشی. ندارم یچیه د؟منیخوا یم یچ گهید دیو که ازم گرفت هانمیآ دیخوا یجونم م

 که به دهنش زد خفش کرد. صورتش پراز خون شده بود. یمشت



 مریم کوهپیما-گناه من تقاص تو

 
113 

 

*** 

 کل. یبک به گذشته از زبان دانا فلش

*** 

 ییکت طال ینایو است قهیبود که دوره  دهیپوش دیکت و دامن سف هیبه خودش انداخت ،  نهیینگاه اخر و از تو ا دایا

 شیارا لدایگذاشته بود.  شیبافته شدش و به نما یقشنگ دور گردنش بسته بود و موها یلیو خ شیبود. روسر

 یم دایکرده بود. ا زیابروهاش و تم ریهم ز یمداده بود و ک رشییصورتش نشونده بود که به کل تغ یرو یمیمال

ش ت و همرنگ لباسپاشنه نداش ادیکه ز یکیخودش  یمخالفت کرد و از کفشا لدایخواست کفش ته صاف بپوشه که 

 چطور شدم؟_گفت: لدایچشم برداشت و با ذوق به  نهییاز آ دای. ادیبود و بهش داد و اونم مجبورا پوش

 !یبد نشد یا_

ود و ب دهیزانو پوش یکوتاه تا باال یلباس  نبات هیانداخت که  لدایبه  قینگاه عم هیخوب شدم،  میلیمرض خ_دایا

 کامل بود. ششیارا شهیبود و مثل هم دهیکش سیموهاش و بابل

 بال! یشد هانکشیتوهم خوب آ_دایا

 خوشکل بودم. شهیمن هم_به سرو گردنش و داد یقر لدای

فتند ر ییرایخارج شدند و با اسانسور به سالن پذ لداینثارش کرد. از اتاق  یا فتهیزد و خودش لدای یبه پا یلگد دایا

ه ک زدیهم مدام غر م لدای. و ادیسرش ن ییکرد که بال یسخت بود وهمش دعا م یلیخ دایا یراه رفتن با اون کفشا برا

و  یپاشنه بلند راه بر یکفشا نیباا یتون یکه نم نهی، و بدتر ازهمه ا یو اصال ادا و ناز دخترونه ندار یشلغم یلیتو خ

ر رو از ب لدای یاز صبح تا حاال حرفا گهید دای. و ایاریبابالنگ دراز کم م اشاریبه خاطر قد کوتاهت از  تیشب عروس

 اورد. یرو در م لدایحرص  نیکرد و ا یبود و باهاش زمزمه ک

رفت و اون و  دایدخترا از جاش بلند شد و به طرف ا دنیبا د ماینشسته بودند. س یمبل سلطنت یرو مایو س شاهرخ

 دیمادرانه به اغوش کش

 دخترم دودکن. یاسپند برا هینرگس خانم _. و دادزدزمیعز یچه قدر خانم شد_

 کرد. لداینثار  یو حسودخانم دیخند مایناز ترشدم. س نیکه ازا ؟منیوا پس من چ_لدای
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 گفت نکنه امشب یاما استرس مانع بروز خجالتش شد مدام باخودش م دیعمرش خجالت کش یبار تو نیاول یبرا دایا

نه به تو ینم یاگه مامانش مخالفت کنه حت گفتیخودش م دبایچرخ یسرش م یتو گهینره و هزارتا فکر د شیخوب پ

 یزرگشکست ب دایمامانش مخالفت کنه و ا دیترس یمنگران بود  لداهمیبگذر  دایفکرکنه.  از ا اشارمیلحظه نبود  هی

 بخوره.

ور ط نیا که دختراش و هیخاستگار ک نیدوتا خواهر رجوع کرده بود نتونسته بود بفهمه ا نیهرطور به ذهن ا مایاماس

ممکنه. نرگس خانم اسپند دودکرد و  ریفکر غ نیزده بود اما خودش و اروم کرده بود که ا ییحدسا هینگران کرده. اما 

 چرخوند و به اشپزخونه رفت. لدایو  دایدورسر ا

زنه ، کف دستش از  یحس کرد که قلبش نم دایکه زنگ در به صدا دراومد ، ا نهیخواست سرجاش بش یم مایس

 مایداشت. ن ازین مایارومش کرد. اون چه قدر به ن کمی مایو لبخند مهربون ن تگریحما یاسترس عرق کرده بود. دستا

 رهنیبا پ یکت شلوار مشک هیشده بود  پیخوشت یلیخ مایزد ن ینترس من باهاتم. لبخند_اروم کنارگوشش گفت:

 مهمونا رفت و کنار در منتظر مهمونا شدند. شوازیبه پ هیداده بود.با بق قشنگ حالت یلیبود وموهاش و خ دهیپوش یاب

که تا اون موقع داشت گرم با مهمونا سالم  مای. سینیریبا دسته گل و ش اشاریو بعد  میشیوارد شد و بعد  یکت اول

 اراشیاز  یلیرو نشونه گرفت. اما برعکس شاهرخ خ دایغضبناک ا یجا خورد و بانگاه اشاری دنیکرد با د یم کیعل

حکومتش سراومده بود و  یکه  دوره  فیکنه اما ح یتو پروژه همکار اشاریدوست داشت با  یلیو خ ومدیخوشش م

هش ب اشاریکه  ینیریگل و ش دایمبل نشستند ا یحرف بزنه. همه به سالن رفتند و رو مایحرف س یتونست رو ینم

باعث  ینگاهه کس ینینشست. سنگ اشاری یروبه رو مایو ن لدایرگس خانم داد و به سالن رفت و کنار داده بود و به ن

 یزد که به گرم یکرد شرمزده لبخند ینگاش م رهیخ اشارکهیمامان  یکت دنیو بلند کنه ، با د ششد که سر

بود اما  ینه به نظرش دختر خوشکل ادیبدش ب میشیاز  نکهیداد نه ا یم یمنف یبهش انرژ میشی. اما دیپاسخش و شن

 نیبودهم میو تحر هی. صحبت ها حول و هوش کار و گرونداد یبهش دست نم یکرد حس خوب یبهش نگاه م یوقت

 و یاز کت مایهم ارزش نداشت. س یزیپش یدوتا خانواده که از قشر مرفه بودند حت نیا یاما برا یمعمول یصحبت ها

کرد و ساکت نشسته بود و ذهن  ینم یبحث دخالت یو تو اشاریده بود برعکس بد اخالق و عنق خوشش اوم میشی

 یم شیعصب اشاریبود که حوصلش سر بره. اما ذهن قفل  نیبود اما بهتر از ا متنفرکار  نیکرد. از ا یرو کنکاش م هیبق

پسر  نیتونست ذهنشون و خنسا کنه اما ذهن ا یم ادشیز اریبس یقفل بود اما اون با قوه  ارمیکرد، ذهن رهام و رام

 ماهرانه قفل بود. یلیخ

ند. برس جهیچطوره که جوونا برن باهم صحبت کنند و به نت یتهران یخب اقا_و زد اشاریو  دایباالخره حرف دل ا یکت

 د.باهم صحبت کننکرد تا به اتاقش برن و  ییو راهنما اشاریاز سرجاش بلند شد و  یباخوشحال دایبا موافقت شاهرخ ا
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 و گمینم یچیه یدعوت کرد نجایا ناروی، سرخود ا گمیم یچ نیخوب گوش کن بب دایا_رجوع کرد دایبه ذهن ا مایس

 یگیفکر کنم و بعدشم م کمی نیاجازه بد یگیسالن م یتو یاومد نکهیکنم بعد از ا یو خوب ادا م یرسم مهمون نواز

 .گمیکه من م نینه حرف اضافه هم نباشه هم

زد  یحرف م اشاریکه با  یکنه در تمام مدت یبود که نتونست مخالفت نیحرصش گرفته بود و بدتر ازهمه ا دایا

ز حرفش و زد و بعد ا یرفتند با ناراحت نییپا اشاریهم که با  یبود و اصال حوصله نداشت و وقت گهید یجا هیحواسش 

و  دیدر و باز نکرد. و نا ام دنیبه در کوب یهم هرچ مایو ن دالیبه اتاقش رفت و در و قفل کرد. و  هیرفتن مهمونا با گر

 یگوشش گذاشت و چشماش و بست رو یکرد و هدفون و تو دایپ یرانیا نیاهنگ غمگ هیناراحت به اتاقشون رفتند.

 .دیتخت دراز کش

*** 

 ریرامو بگ ینشده جلو رید تا

 برم نزار برم نزاربرم نزار

 ریعاشقتم دستامو بگ من

 برم نزاربرم نزاربرم نزار

 وونهیاسمم روته د یبر هرجا

 تونه؟ یدلت چطور م یچیه خودت

 خاطراتمون ستیدوتا ن یکی

 وبدون نیسراغم ا یایروز م هی

 و از دست نده،دلم و پس نده من

 بده مونییخدا اگه برم واسه دوتا به

 خونه نکن یکس و ب ینکنه ب وونهیو د من

 نکن،نکن رونهیو گهیکه با توساختم و د ییایدن
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 سرجات نیبش ریقلب من جاته پس بگ یتو

 داره باهات؟ یاخه مگه شوخ هیکه قلبم جد یدونیم

 برم یگ یخودت نم شیپ

 و چطور جمعش کنم؟ دل

 دلمه اخه چطور کمش کنم؟ یکه تو یغم

 وونهیاسمم روته د یبر هرجا

 تونه؟ یدلت چطور م یچیه خودت

 که خاطراتمون ستیدوتا ن یکی

 و بدون نیسراغم ا یایروز م هی

 و از دست نده دلم و پس نده من

 بده مونییخدا اگه برم واسه دوتا به

 خونه نکن یکس و ب ینکن ب وونهیو د من

 نکنگ رونهیو گهیکه با تو ساختم و د ییایدن

 و ازدست نده دلم و پس نده من

 بده مونییخدا اگه برم واسه دوتا به

 خونه نکن  یکس و ب ینکن ب وونهیو د من

 نکن. رونهیو گهیکه با تو ساختم و د ییایدن

 *نزار برم(یعبدالمالک ی)عل
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. خودش و گرفت میکه تصم نیو فکر کرد تا ا ختیقدر اشک ر نیو فکر کرد ا دیتا ساعت سه و چهار صبح نخواب دایا

خواست  یتونست از عشقش بگذره و م یمامانش کوتاه اومده بود اما االن اون دوره سر اومده بود نم یجلو شهیهم

فکر  نمیبه ا ینداره. حت یبه مراقبت و نگران ازیخواست به مامانش ثابت کنه بزرگ شده و ن یم ستهیمامانش با یجلو

خواست  یباشم. م دیجاهم مف هیاستفاده نکنم؟ بزار  رومیگفت چرا از ن یکنه م یکرده بود که با شاهرخم همکار

خواستم و  یکه م یزیگفت خسته شدم ازبس خالف چ یکنه!باخودش م یجا باهم خال هیش و چندسال نیا یاغده ها

 ی ندهیا نیو ا رمیبگ میخودم تصم یبارم که شده خودم برا هیخوام  یبسه م گهیعمل کردم و همش چشم گفتم ،د

 مخالفته اشاریمامانم با  لیبه چه دل ؟یچ یعنیکرده، اصال  اشاریکش  شیمنه و مهم تر ازهمه قلبمه که خودش و پ

 ش فروخته؟به یتر زمیمگه چه ه

 صبح خوابش برد. یقدر فکر کرد تا دم دما نیا

زانوش گذاشت. خسته شده  یو پشت در نشست، زانوهاش و بقل گرفت و سرش و رو دیدر اتاقش و بهم کوب یعصب

قدر بهش فشار اومده بود که مجبور شده بود  نینداشت ، امروز ا یا دهیفا چیبود از بس با مامانش بحث کرده بود و ه

ازدواج کنم منم مجبورم خودم و به  اشاریبا  یند زهکرد که اگه اجا دیو مامانش و تهد ارهیفکر اخرش و به زبون ب

مهمون  یلیس هیبزنه و  یادیفر مایحرف باعث شده بود که س نیسازمان کار کنم. و ا یکنم و برا یسازمان معرف

مهره  شهینکرده بود وهم یوقت براش پدر چیداد ه یازهمه سکوت شاهرخ اون و ازار م شتریبکنه.  ب دایصورت ا

 سکوت به لبش زده بود. و انگار وجود نداشت!

 اراشی یکه طبق معمول سرش به ارغوان گرم بود و بدتر ازهمه گوش ماهمیپرواز داشت و به فرودگاه رفته بود ن دایا

زد  یم شیحرصش گرفته بود اون به خاطرش داشت خودش و به اب و ات اشاریخاموش بود. از بود که از صبح تا حاال 

گذشت و  یم یبود. چهار روز بود که از خاستگار شهیمتنفر بود و االن تنها تر از هم ییبود. از تنها الیخیاما اون ب

استاداش جواب سر  یه بود و به همه نرفت مارستانمیدانشگاه و ب یچهار روز اعتصاب غذا کرده بود. حت نیاون تو ا

از  شحالدفعه  نیبا انا صحبت کرده بود که بهش گفته بودباز حال مامانش بد شده اما ا یتلفن شبی.دباال داده بود

 نیسخت تر یکه تو ومدی. از خودش بدش موعهیس یآ یعمل بشه و االنم تو دیبدتره و دکتر گفته حتما با شهیهم

 ازین نانا به او زیاز هر چ شتریبره االن ب مارستانیگرفت که به ب میدوستش اون و رها کرده بود. تصم نیبهتر طیشرا

و پاش کرد.  از  شیو برداشت و کتون شیکرد کوله پشت رشو مقنعش و س دیپوش یمانتو شلوار مشک هیداشت. 

 یم یاهیف داشت و مدام چشماش سپله ها رو نداشت از اسانسور استفاده کرد. ضع یرفت. حوصله  رونیاتاقش ب

و  دل و جرات  دیترس ینم مایاز ابهت س گهید سادیمامانش سرجاش وا یاومد با صدا رونیرفت. از اسانسور که ب

 کرده بود. دایپ یادیز
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 کجا؟_

 جواب پس بدم؟ دیبا_

 اون پسره؟ شیپ یبر یخوا یم_

 .رهیگ یمثل عصر قجذ که ادم حرصش م یکن یرفتار م نی، همچ اشارهیاون پسره اسم داره اسمشم _

 .یدیو جوابم و م یایمن درم یبه خاطره اون پسره جلو شهیواقعا باورم نم_

 مامان انا. شیپ مارستانیخوام برم ب یم اشاری شیپ رمینترس نم_

ر د دکه منتظرش بو دایا یزد. راننده که به گفته  رونیکولش درست کرد و از عمارت ب یو رو شیبند کوله پشت  

از  ادیباسرعت وارد باغ شد. ا ماین نیکرده بود. ماش دنیشروع به بار یدیعقب و براش باز کرد و سوار شد. بارون شد

قبال  یدایروبه روش با ا یدایدا اومد. به نظرش چه قدر ایو پارک کرد و به طرف ا نشیماش مایشد. ن ادهیپ نیماش

. رو درک کرد دایلحظه نبود ارغوان فکر کرد و ا هیشده بود به  اهیچشماش س ریالغر شده بود و ز یلیفاصله داشت.خ

دا رو یکمر ا مایکرد. ن هیانداخت و شروع به گر مایبقل ن یکه بغضش منتظر بهونه بودتا سر بازکنه خودش و تو دایا

 .دینوازش کرد و سرش و بوس

 ؟یر یبارون کجا م نیتو ا زمیعز_ماین

 مایشدت گرفت و نتونست حرفش و ادامه بده. ن شی...گرمارستانهی...انا....حالش....بمامان._باهق هق جواب داد دایا

جلو نشوند خودشم  یصندل یرفت و در و براش باز کرد و اون و رو نیهمونطور که بقلش کرده بود به سمته ماش

بود حرکت کرد. ضبط ادرس داده  دایکه ا یمارستانیو روشن کرد و به سمت ب نی. ماشو دور زد و سوار شد نیماش

 .دوباره ضبط و روشن کرد دایضبط و خاموش کرد اما ا مایپخش شد. که ن ینیاهنگ غمگ هیو روشن کرد و  نیماش

 *بسمه(ی)بهنام بان

 گهیتنهاشدم د یبسمه،هرچ

 دمینم یو باز بسمه،دلم

 ییبسمه تنها گهید
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 یینجایحس کنم ا بزار

 هنوزم زخم دلم یدون یم توکه

 داغونه یهمه چ یبر تو

 وونهید یمن هیچ همه

 و بفهمه دلم تییجدا یچطور

 رد نشو از دل سادم نرو

 من که اجازه ندارم نرو

 زیمرد ونر هیاشک  یلعنت نرو

 بسه غرورم و نشکن نرو

 ازمن گهید یخسته شد نگو

. 

 کنه ضبط و خاموش کرد. یم تشیکنم و اهنگ داره اذ یم هیداره گر دایا دیکه د ماین

 ؟یدوسش دار یلیخ_گفت: مایکه ن دایسکوت بود و هق هق ا یا قهیدق چند

 کرد. نییانداخت و  گردنش و باال و پا ریسرش و به ز دایا

 کنه. یدونه که مخالفت م یم یزیچ هیمامان  دیشا_ماین

 یلیخ بکشه، اصال مامان یو بدبخت ادیب ایمثل خودت به دن گهید یبچه  هیخوام  یکه نم گهیم یمامان با خودخواه_

 منه به من مربوطه. یزندگ نیچشم.ا میمابگ گهیاون م یخودخواهه توقع داره هرچ

 .دندیرس مارستانیتا به ب دیساعت طول کش مینگفت. ن یزیتکون داد و چ  یسر ماین
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 یره مدو مارستانیب نیتو ا دایرفتن. چون ا ویس یآ یپارک کرد و با اسانسور به طبقه  نگیپارک یو تو نیماماشین

سرشون  یاسانسور که شدند هردو  کپ کردند و دوتا شاخ رو ی. وارد راهرودونست یرو م ویس یآ یگذروند طبقه 

 کردند. یو باور نم دنید یکه م یزیسبز شد. چ

 

به خودش اومد و  مایزودتر از ن دایداشت ارومش کنه، ا یکرد و سامان اون و بقل کرده بود و سع یم هیبلندبلندگر انا

 نشست و ناله کرد نیزم یرو حالیانا ب .دییانا دو به سمت

 .......دامامانمیا_

 داشت ارومش کنه. یبقل گرفت و باحرفاش سع یانا رو تو دایا

 کنه نگران نباش فدات بشم. یعمل م شهی؛اروم باش فدات بشم، اروم باش، مامانت خوب م زمیعز ستین یزیچ_

 کشم. یبشه من خودم و م شیزیاگه مامانم چ دایا_دینال هیباگر انا

 .شهیبسه مامانتم خوب م یزار هیمگه دست خودته ، االنم گر یکن یتو غلط م_گفت یعصب دایزودتر ازا سامان

ه هم ک ماینپرسه تا به وقتش. ن یزیدوتا چ نیاما بهتر دونست االن درمورد ا رونیزد ب یاز حدقه م داداشتیا یچشما

 دوتا بود. نیمات ا دایبدتر از ا

 اومد به طرفش هجوم بردند. رونیب ویس یبلند کرد. دکتر از اتاق آ نیزم یانا رو از رو دایا

 شد؟ یدکتر چ یاقا_انا

 عمل بشه. دیاما هرچه زودتر با مشیکرده بود خدارو شکر برگردوند یقلب ستیا_دکتر

 تو نماز خونه. میبر_کنار گوش انا گفت : دایرو ازسر گرفت. ا هیگر انا

ر به س ی، باهم به طرف نماز خونه راه افتادند. چادر رنیگفتند کجا م مایکه به سامان و ن نیرد و بعد ازاقبول ک انا

 دادند. هیتک واریکردندو به د

تومن  جورکنم، اصال پول طلبکارا رو  ونیلیمن فوقش بتونم پنج م ادهیز یلیخ یجراح ی نهیکنم؟هز کاریچ دایا_انا

 کنم؟ کاریچ
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 بعد کم کم بهم برگردوند. دمیقدر لجباز نباش، من بهت پول و قرض م نیانا ا_

 .یحرف و نزدم که تو بهم صدقه بد نیمن ا_

 ؟یزن یدم تو حرف از صدقه م یمن گفتم بهت قرض م_شد یعصب دایا

 نهیهمه بدتر ااز  دای؟ایچ ادیسر مامانم ب  ییبال ارم؟اگهیو از کجا ب ونیلیم ستی. اخه بشمیم وونهیدارم د دایا یوا_

 که اخراج شدم ازکار.

 ینم یاریشد  از همه بدتر ذهنش  یزد مه انا ناراحت م یبگه، اگه حرف از قرض دادن م یدونست چ یواقعا نم دایا

 بود. دهیحالت تهوع امونش و بر نیکرد تا فکر کنه و ا

زاره کنه و خونه رو ب دایبرامون پ میکه هست یتر از محله ا نییپا یخونه اجاره ا هیاقا  لیبهتره زنگ بزنم به اسماع_انا

 طلبکارا مامانم مهم تره. یفروش. گوربابا

 ؟یخونه رو بفروش یخوایم ؟یگیم یچ یفهم یم چیه_

 ندارم. نیجز ا یچاره ا_

 موقع ها. نیهم یدوست و گذاشتند برا ،یلجباز یلیانا خ_

 یکنم تو م یحس م یطور نیا یکردم ول یول مهم سطح خودمون بود ازت پول و قب تونیاگه وضع مال یدون یم_

 انا به خاطره پولمه که باهام دوسته. یگ یو اصال باخودت م یپولت و به رخم بکش یخوا

و ازش معذرت  رهیکرد انا جلوش و بگ یاز نمازخونه خارج شد فکر م تیتکون داد و با عصبان یبا تاسف سر دایا

 بود براش. زیعز لدایکه مثل  ییدلش گرفت از انا دایصداشم نزد. ا یکنه اما انا حت یخواه

روز  نیکه مامانش و به ا ییباباش طلبکارا یطلبکارا یدوتا نبود پول فروش خونه رو گذاشته بود برا یکیدرد انا که  و

 انداخته بودند. اما جون مامانش با ارزش تر از خونه و طلبکارا بود.

ت. داش یدی. حالش اصال خوب نبود. ضعف شدادیب نگیگفت که به پارک زنگ زد و مایرفت و به ن نگیبه پارک دایا

خورد و از هوش  نیگرفت تا تعادلش و حفظ کنه اما به زم نیرفت دستش و به ماش یم جیحالش بد بود و سرش گ

 رفت.
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کمه و د دییو اون و بقل کرد و به سمت اسانسور دو دییبه سمتش دو دید نگیرو کف پارک دایجون ا یتا جسم ب ماین

اورژانس رفت. دوتا  یبه سمت پله ها رفت و با پله ها به طبقه  یعصب مایهفتم بود  و ن یرو زد اسانسور طبقه 

و دوتا سرم براش  دیپرس مایسوال از ن یسر هیو  نهیرو روش خوابوندند. دکتر بعداز معا دایپرستار تخت اوردند و ا

 تخت یرو گرفت و سرش و رو دایا ینشست. و دستا یصندل یرو دایکنار تخت ا ماینوشت که براش وصل کردند. ن

ه و ب تشیتا موقع دیطول کش یاروم چشماش و باز کرد کم دایگذشت که ا یساعت میگذاشت. و چشماش و بست ، ن

 یبوخ_دیپرس یشد و بانگران داریاز خواب ب هوی مایبود زمزمه کرد که ن دهیرو که اروم خواب مایلب اسم ن ریاورد.ز ادی

 زم؟یعز

 .اشاریزمزمه کرد، دایافتاده؟ ا یاتفاق

 شده؟ یاشارچیاشار؟ی_

 .شمیپ ادیبگو ب_و زمزمه کرد هیگر ریزد ز دایا

 اخه من که شمارش و ندارم._

 تولدمه. خیتار میبردار رمز گوش میگوش یتو_

 شد که تماس وصل شد. یم دیو گرفت و باهاش تماس گرفت داشت ناام اشاری یشماره  ماین

 بله؟!_

 .دایهستم خواهر ا مایجان ن اشاریسالم _

 .دایخواهر ا نیسالم خوب هست_

 .نیممنون شما خوب_و گفت: دیداده خند یچه سوت دیتازه فهم ماین

 افتاده؟ یاتفاق ستم،یمنم بد ن_

 .نشینیبب دیایب شهیخواهر ما دلش برات تنگ شده اگه م نیاتفاق که چه عرض کنم ا_

 رفت. یچشم غره ا دایا

 قا؟یکجا دق امیباشه ب_



 مریم کوهپیما-گناه من تقاص تو

 
123 

 

 ناخوشه. کمیاخه  مارستانیب_

 براش افتاده حالش خوبه. یاتفاق_

 .نیبب ایدونم خودت ب ینم_

 ادرس و برام بفرست. امیباشه پس من م_

 .ماین یشعوریب یلیخ_گفت: یعصب دایو قطع کرد. ا یگوش

طول  یدوساعت هیخندش گرفته بود.  داهمیو ا دیخند مای. ندامیکه دادم و بچسب خواهر ا یسوت الیخیرو ب نایا_

 انداخت و اشاریبقل  یاز سرجاش بلند شد و خودش و تو داهمیشد ا کینزد دایبه تخت ا اشاریاومد.  اشاریتا  دیکش

 ینامفهوم یحرفا هی هیشد وسطه گر یم شتریاون ب ی هیداشت ارومش کنه اما هرلحظه گر یسع اشاری هیگر ریزد ز

 اونا رو تنها گذاشته بود که راحت باشن. ماهمیشد ن یمتوجه نم اشاریزد که  یم

، فدات بشم  نجامیاروم باش من ا زمیعز_و دستش و گرفت: دیموهاش و بوس یرو از خودش جدا کرد رو دایا اشاری

 نکن. هیگر

 زدم. یزنگ م یخاموش بود هرچ تیچرا گوش_گفت: هیباگر دایا

 .امیبهت گفتم امروز پرواز دارم االنم از فرودگاه محواست کجاست من که  زمیعز دایا_

 .یخسته ا یاصال چرا اومد_

 .ستمیوقت خسته ن چیتو ه یفسقل خانم من برا_

 اون و به خودش چسبوند. اشارمیگذاشت و  اشاری ی نهیس یسرش و رو لدای

 لحظه نداشتن توهم ندارم. هیترسم، من طاقت  یمن م اشاری_

 .زمیکنارتم عز شهیگفته که من قرار نباشم من هم یک_

 بشه. ریارامش به قلبش سراز ایدن هیداشت تا  ازیجمله ن نیبه هم دایوا
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 یدونم استارتش از کجا خورد از تو یکنم نم یفکر م یقدر عاشقت شدم هرچ نیشد که ا یچ هوی دونمینم_دایا

 و سالهاست عاشقتم...... شناسمیباشگاه انگار سالهاست تورو م یتو ای یمهمون یتو ایفرودگاه 

گرفت. خودشم  یقلب سامان درد م ختیر یکه انا اشک م ینشسته بودند. باهر قطره ا ویس یو سامان پشت در آ انا

 هیحس دوروزش اما مطمعن بود که به انا  یبود برا یادیانا شده عشق ز ی فتهیقدر ش نیدونست چطور ا ینم

 داد. یانا واکنش نشون م یو خنده  هیکه باگر یداره حس ییحسا

 شعر خوند. هینکن خدا بزرگه. انا در پاسخ سامان  هیقدر گر نیانا ا_سامان

 من چکیبرو پ تو

 مکن چیقلب مرا ه نیا ییتنها فکر

  ستین یزیمن چ یشانیپ یرو

 ییو تنها یکس یقصه پراز ب کی ریغ

حرفا بود، داغ از  نیبهتر از ا یلیبود حال من خ نجایاالن اگه بابام ا گمیوقت ها باخودم م یبعض_ادامه داد انابابغض

 .یچیکه ه یدخترم باش گهیسخته د یلیدست دادن پدر خ

 خدا رحمتش کنه چند وقته فوت کردند؟_سامان

 دید یاشکم و م اگه دیکش یم ریگفت اخ! قلبش ت یگرفت اگه م یسال گذشته،نفسم م صتیدو منیدوساله امابرا_

ادما و  نیا یحس کردم پشت و پناهم و از دست دادم. همه  نمیزم یادم رو نیبعداز مرگش حس کردم بدبخت تر

 تا سرپا شدم. دیطول کش یلیشهر برام خسته کننده شده بود،خ

 !یگیم یچ فهممیحس و تجربه کردم م نیهم میزندگ یبه بعد تو ییجا هیکنم منم از  یمتاسفم واقعا، درکت م_

 اشکش و پاک کرد. انا

 ناراحتت کردم. دیببخش_

کالمش و از چشماش بخونه.  قتیشد تا حق رهیسامان خ یچشما ی. انا تویکه تو ناراحت شمیناراحت م یمن وقت_

 انا متوقف بشه. یتوان چشم گرفتن از انا رو نداشت.دوست داشت زمان تو چشما ییسامان گو
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 بهت بگم عروسک کوچولو. دیبه بعد با نیا،ازیمثل عروسک_زمزمه کرد سامان

که بدون کاله و  یهست یادم معروف نیاول_سکوت کرد و بعد گفت یانداخت.کم ریو سرش و ز دیخجالت کش انا

 .یندازیبا هزاران نفر عکس م یکه روز یدار وبیفکر کنم صبرع یگرد یمردم  م نیب نکیع

 درصدم وقتم و هی ینبوده باهام که دوست داشته باشم حت یچون کس گشتمیم یقبال عاد_کرد یتک خنده ا سامان

عکست و پخش  خوامیچون نم یکار یتو کار مخف رمیبه بعد منم م نیهدر ندم و مشغول عکس انداختن بشم از ا

 نقل دهن مردم وانگشت نما! یکنن و بش

کرد  یکنار انا بود اصال گذر زمان و حس نم یدلش تکون خورد وقت یتو یزیچ هیزد. سامان حس کرد  یلبخند انا

 شیکرد زندگ یاما حس م شیزندگ یکرد.دوروز بود که  اومده بود تو یم وونهیادم و د شیمشک یدختر باچشما نیا

 کرده. رییتغ

 . ارمیو سرت درم شیتالف یداد یرا لداینرفته که به  ادمیهنوز _

اخه حرص خوردنات  یحرص بخور کمی خواستمیم یام ول یشکالت کیمن عاشق شکالت و ک_دیبالذت خند سامان

 زدن حواسم بهت بود. یاسمم و صدا م لدایو  دایا یخوردی.فقط فکر نکن حواسم نبود که چه قدر حرص منهیریش

 .یبد یلیخ_سامان زد یبه بازو یواشیمشت  انا

 .یاما تو عروسک من_

 شد. یم یحواسش بهش بود غرق خوش نکهیازا.ومدیگفت عروسک خوشش م یبهش م نکهیزد،از ا یلبخند انا

*** 

 کدومشون باهام کار داره؟ یگفت_از مهاماندارا گفت: یکیرفت. به  رونیب نیلباسش و مرتب کرد و از کاب لدای

صورتش  یروزنامه جلو هینشسته بود و  مایمرد جوون و نشون داد که اخر هواپ هیکه اسمش صدف بود  مهمانداره

خم شد و با لبخند دل  ستادیباال انداخت و از صدف تشکر کرد و به طرف مرد جوون رفت. کنارش ا یبود. شونه ا

 ن؟یداشت یاقا شما بامن کار دیببخش_گفت: ینینش

 ؟یکنیم کاریچ نجایت..تو...ا_.دیجفت ابروهاش باال پر لدایصورت مردکنار رفت و  یاز جلو روزنامه
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 دارد...... ادامه

 دوقلو؟ یچطور_زد و گفت: یلبخند دخترکش هانیآ

 ؟یکن یم کاریجا چ نیا گمیدوقلو عمته،م_گفت: یعصبان لدای

 بودم. دهیخنگ مهماندار ند یاما من تاحاال دوقلو ستین یدر دوقلو بودن عمم که شک_

 ؟یکن یکارمیچ نجایا گمیخنگ عمته!م_

 .یمن پرواز داشتم خنگول ییحاالکه تو_

 باورکنم؟! یانتظار دار_

 خوردم به پسته نجامیهوا درامان باشم که ا امیگرفتم ب میو ترکوندن تصم نمیزدن خودم و ماش تونیخب اره ، ابج_

 .یبهشت یحور هی

 کرد. یم وونهید لداروی هانیآ یکردم.خنده  یخشونت به خرج بدم وگرنه خفت م دیو من نبا مییکه تو هوا فیح_

به  طور که داشت نیهم لداینشست.  رازیفرودگاهه ش یبعد پرواز تو ساعت مین هیرفت.  نیبه سمت کاب یعصب لدای

ساله افتاد. زود بلند ۶۰/۷۰ رزنیپ هی یتعادلش و ازدست داد و رو هویبشند  ادهیپ مایکرد از هواپ یمسافراکمک م

 کرد. یم نیآه و نفر یهدست بردار نبود و  رزنیکرد اما پ یشد و تند تند عذرخواه

درد و  یاله ،یو نابود کرد رزنیدست و پات خرد بشن که منه الجون و پ یاله ینینب تیاز جوون ریخ یاله_رزنیپ

 .بالبه سرت نازل بشه

 شده؟ یحاال مگه چ دیکن یم نیخب من جوونم ارزو دارم چرا نفر دیحرف و نزن نیننه جون ا_لدای

وردل  شهیکس شوهرت نم چیه یتدست پاچلف یشده؟ دختره  یچ یگیکست، تازه م یننه عمته و همه _رزنیپ

 .یترش یننت م

 .دیخند یصحنه م نیبود و به ا سادهیوا رزنیپشت پ هانیآ 

 .ادب یب یرواب بخند_
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 شنوم. یاما من نم دهیدختره بهم فحش م نیا دیخدا به دادم برس یوا_رزنیپ

خسته بود و اصال حوصله نداشت به خاطر  یلیخ لدای. بود یشر رزنی، چه پ ومدیچشماش داشت از حدقه در م لدای

عنق  رزنیپ نیسرو کله زدن با ا یخسته شده بود و حوصله  یبارون حساب لیفرودگاهه تهران به دل یتو شونیمعطل

 و نداشت.

 یکرد، چون م یعذرخواه لدای ینکرده  یاز بابت کارا یخارج کرد و ه مایاومد و اون و از هواپ رزنیبه سمت پ صدف

 بده. لدای هیبره اطالعات گزارش غلط عل رزنهیپ نیا دیترس

 !یهم هست یعالوه بر خنگ بودنت دست پا چلفت_هانیآ

 ترکونم. یتو خفه شو که مغزت و م_

همش به خاطر  رازیو ول کردم اومدم ش میکار و زندگ یچه وضعه رفتار بامنه بدبخته من همه  نیا لدایخو _هانیآ

 .هیکه باتو همسفر بشم اخه چه وضعه مهماندار نیا

 لدام؟یمن  یدون یباشم از کجا م دایمن ا دیدلم برات سوخت بعدشم شا ییییییآخ_

 نه. یگیم یخنگ گمیم_

 رها کرد. یرو مات و عصبان لدایرفت و  نییپا مایهواپ از

 

 بعد دوماه

 .ستهیروش با ید حاضرشده توتر بو کیبهش نزد لداهمیکه از یشد که انا کس یباورش نم دایا

 !یتو باش نیا کنمیانا من باور نم_

 نمتیدوست ندارم بب گهید ،یستیبامن ن یدوست قیکه تو اصال ال نمیبیکه خودمم و چشمام باز شده و م ینیبیم_

 !یحق چی؟هیفهمیم یدخالت کن میزندگ یتو ینداشت یحق چی، تو ه نیریخودش یدختره 

چون سامان داداشمه و براش  یمیحق دارم چون ابج یکن یم کاریچ یدار تیبازندگ یفهم یحق دارم چون تو نم_

 نگرانم. یتو هم که عقلت و از دست داد ینگرانم برا
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 لدایمثل تو و  یحسود ینه سامان داداشت من و سامان به ادما تمیخواهرت نگران باش نه من ابج یلطف کن برا_

 .میندار ازین

تو اون  فهممینفهمه من که م یهرک یکن یم یچه غلط یدونم تو دار ینرو،من که خوب م یمخ من اسک یانا رو_

کنه،انا نکن  یاونم که خر حرفت و باور م یدیم یاون سامان بدبخت و باز یدونم تو دار یگذره،من که م یم یکلت چ

 کارو نکن. نیا گهیشکست خورده تو د شیکارو گناه داره سامان تو زندگ نیا

 یو بفهم نیاز دستش بدم بهتره ا ستمیرقمه حاضر ن چین و دوست دارم و همن ساما_

 برات متاسفم._

اگه عقل  یمصرف یادم خنگ ب هیتو  ؟یفهمیخسته شدم م یذهنم و خوند یشدم ازبس که ه ه؟خستهیچ یدون یم_

 چیه گهیدوست ندارم د یکرد یاستفاده م روهاتیاز ن یتو اگه عقل داشت یداد یعقلت و دست مامانت نم یداشت

 . نمتیوقت بب

 .هیگر ریزانو زد و زد ز نیزم یرو دایبود. بعد از رفتن انا ا بهیباهاش غر دایکه ا یقدر نیعوض شده بود ا یلیخ انا

انا و  یقهر کردنا یافسردگ یعنی دایا یانا برا دنیبود ند زیعز یلیخ دایا یکارو بکنه، انا برا نیشد انا ا یباورش نم

دونست که انتقام انا رو  یگرده اما نم یو برم ارهید داشت که انا دووم نمیام دایو ا دیکش یساعتم طول نم مین دایا

 قصد ستین یکه قصد انا عشق و عاشق دیفهم شیچند مدت پ دایدونست که انا چه قدر عوض شده.ا یکور کرده نم

 انا انتقامه.

 داد. یگوش سامان شست و شو م یرو از تو دایا یبود چون انا حرفا دهیفا یو به سامان گفته بود اما ب نیهزار بار ا و

به سمت  دایداشت ؛ا یادیبهمن ماه بود و هواسوز ز لیداد اوا یبارون و م دیونو یبلند شد. هوا ابر نیزم یاز رو

که  ییراخوش گذشته بود جدا از فشا یلیگذرونده خ اشاریکه با انا و سامان و  یدوماه نیپارک رفت ا یخروج

و شناخته بود و سامان شده بود  اشاری شتریبود،عاشق تر شده بود ب یخوب یسرش گذاشته بود روزا یمامانش رو

خ و شاهر یخونه  یپاشنه  هانیآ لدا،یاز  هانیآ هیخاستگار شیکیافتاده بود  یادیدوماه اتفاقات ز نیبراش. توا ماین

 زیام تیکه سوار بود. و عمل موفق یطونیاز خر ش ومدینم نییلج و فعال پا یدنده  یافتاده بود رو لدایدراورده بود اما 

ه تر خون نییچندتا محله پا یکرده بود اما انا مجبور شد خونشون و بفروشه و تو لیاونا رو تکم یمامان انا خوشحال

 یرو تحت فشار قرار م رو قبول نکنه اما همچنان طلبکارا پابرجا بودند و انا دایسامان و ا یاجاره کنه و کمک ها

انا  یکه نقشه  نیبودتا ا دایعمرا یروزا نیروزا بهتر نی. و ادیرس یبود و به درس و دانشگاهش م کاریدادند. انا فعال ب

 نیداره و مدت ا ییقضاان خیتار یزیدونست  هرچ یدانمیارامش و الحق که ارامش قبل طوفان بود، ا نیگند زد به ا
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 ینم گهیخودش و گرفته بود به قول انا د میفکر کرده بود تصم یلیراهه خونه خ یسر اومده. تو گهیها د یخوش

 مصرف باشه. یخواست ب

 به سمتش رفت. داینشسته بود، ا ییرایسالن پذ یتو مایس

 شاهرخ کجاست؟_

 ؟یبه شاهرخ دار کاریچ_از جاش بلند شد،  مایس

 ه!کن یبهش بگم که من و به سازمان معرف خوامیم_

 .یکن یتو غلط م_داد زد تیبا عصبان مایس

 بره احترامت و نگه دار مامان. نیبزنم که احتراما ازب یحرف دیمجبورم نکن_

 .یدوماه احترام نگه داشت نیکه ا نینه ا_

لم جلو برو تا ق گهیقدم د هی_بازوش و گرفت: تیبا عصبان مایکالفه  به سمت اسانسور راه افتاد که وسط راه س دایا

 پات و خرد کنم.

 بکنمش. دایدونم کجا پ یخودم م_اسانسور و زد یو و دکمه  دیکش مایدستش و از دست س دایا

 . دشیکوب واریرو گرفت و محکم به د دایا ی قهی مایس

 !یکن تیزارم خر ینم_

 .تهیخر اشارمیکه عاشق  نیا_

 ؟یکن دمیتهد یخوایپس م_

 خوام بدرد بخورم. یمصرف نباشم م یخوام ب یاصال م_

کار من و تحت فشار قرار  نیدارم،با ا دیساله ترد۲۴و بکنم که  ینکن،نزار کار یقدر من و حرص نده لجباز نیا دایا_

 .ینده که اجازه بدم با اون پسره ازدواج کن

 .یستین سکیاهل ر ،چونیکن یگن ،تو اون کار و نم یاون به درخت م _
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 کنم. یم یحفاظت از تو هرکار یکنم من برا یم_

 که روح و روان من برات مهم باشه. نیا یعنیپام، یجلو یکه سنگ ننداز نیا یعنیحفاظت از من؟حفاظت از من _

 .یعوض شد یلیخ یزن یحرف م لدایبا  یانگار دار یزن یجور بامن حرف م هی_

 موهاش زد. یتو یکالفه چنگ مای.سشدیطرز تفکراتت عوض م کمیکاش توهم  شنیهمه عوض م_

 .میزن یاتاقت بعدا باهم مفصل حرف م یجنسا به آستارا رفتند ، تو برو فعال تو لیتحو یبرا مایشاهرخ و ن_

 یو رو فشیاول رفت. وارد اتاقش شد ک یبحث کردن نداشت سوار اسانسور شد و به طبقه  یحوصله  گهید دایا

به  ینگاه نهییاب رفت. از تو ا ریو باز کرد و با لباس به ز خیحموم شد اب انداخت در حموم و باز کرد و وارد  نیزم

کرد،  یم یشکست. احساس خفگ نهییو ا دیبکو نهییکنار دستش برداشت و محکم به ا یخودش انداخت شامپو

م . اسهیگر ریباز بشه. کف حموم نشست و زد ز شیتا راه تنفس دیکش یبلند م یگلوش گذاشت. نفسا یدستش و رو

دونست مامانش  یطور حرف زده م نی. از خودش متنفر بود که با مامانش اختیر یزد و اشک م یم ادیخدار و فر

 بود..... یجیبراش مرگ تدر اشاری تخواد اما نداشت یصالحش و م

 .دیتخت خواب یاومد حوصله نداشت که لباساش و بپوشه با حوله رو رونیحموم ب از

شد  که بهتر کمینگران نباشه  ستیداد که حالش خوب ن امیچند بار زنگ زده بود. بهش پ اشاریو برداشت  شیگوش

سالم سامان تورو _»داد و گفت: امیسامان و چند بار گرفت اما جواب نداد. بهش پ ی. شماره رهیگ یباهاش تماس م

سامان به  ؟یکن یو باور نم چرا حرفم قتهیحق نیکه زدم ع ییکارو نکن به خدا حرفا نیخدا جواب بده ، با خودت ا

اما  یچ یدونم برا ینم دهیم تیحرفم و باور کن انا داره باز میو نون ونمک هم و خورد میکه باهم بود ییحرمت روزا

 .«رهیگ یداره ازت انتقام م

 ینم ره؟یگ یانا خودش گفته که داره ازم انتقام م_»تا سامان جواب داد دیطول کش قهیو ارسال کرد،پنج دق امیپ

 «مکث نوشت یبگه ذهن انا رو خوندم بعدازکم تونستیبگه نم یدونست چ

 «نه خودم حدس زدم_»

 «یخوام مزاحم من و انا باش ینم گهید_»



 مریم کوهپیما-گناه من تقاص تو

 
131 

 

ا ضد صد وارایشنوه چون د ینم یراحت بود که صداش و کس الشیزد خ یبلند ادیو فر دیکوب واریو به د یگوش دایا

 بود.

 اروم شد. یو کم دیروش بود کش که اسم خدا یگردنبند یو رو دستش

 داخل شد! یعصب لدایاتاقش باز شد و  در

 دوپا! یپسره  واریکوبم به د یسرم و ازدستش م رمیکالفه شدم به خدا م گهید_لدای

 شده؟ یباز چ_

 که دهیبهش امار م یدونم ک یکرده. نم وونمید ادیو باهام م رمیکه من م ییپروازا یاز فرودگاه تاحاال دنبالمه همه _

 با مامان دعوات شده؟ ؟بازیقدر ناراحت نیچرا ا هیو چه موقع پرواز دارم، چ یمن ک

 .ستین یزیچ_

 داره؟ دنیارزش جنگ اشاری یعنیاز دست تو _

 ؟یکن یم کاریچ یو ازدست بد هانیاگه آ_

 داره؟! یبه من چه؟ بره به درک به من چه ربط هانیوا اصال آ_

 .شیو دنبال خودت بکشون یادبش کن کمی یخوا یفقط م یفهمم دوسش دار ینفهمه من که م یهرک_

 .ستیطور ن نیاصالنم ا_

 شو. لمیمن ف یبرو کم برا_

 رفت. رونینازک کرد و از اتاق ب یپشت چشم لدای

و راه انداخته.  یموش و گربه باز نیکرد که چرا ا یخودش و درک نم لدایبود  سادهیدر باغ وا یجلو هانیآ

در باغ و باز کرد و از در خارج شد با  لدای د،یبار یاومد. بارون نم نم م رونیو تنش کرد و از خونه ب شیمشکیبارون

 داد. لشیوتح یگوندیلبخند ژ هانیبه طرفش رفت که آ یعصب هانیآ دنید

 ؟یوفتیصبح تا شب دنبال من راه م یندار یتو کار و زندگ_
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 یعشقم تنگ شده شما مشکل یخوره،بعدشم دلم برا یبه چه دردت م کار ینداشته باش یزندگ یوقت ییتو میزندگ_

 ن؟یدار

 کار کنه نون بازوش و بخوره. دیبا اد،مردیو عالف خوشم نم کاریب یمن از ادما_

 نون بازوم و خوردم. نیبب_ونشون داد دشیورز یبازوها هانیآ

 کنه. یپر حرف دیکه نبا ؟مردیدیجواب من و م یاصال چرا تو ه_

 .شمیبه بعد الل م نیچشم از ا_

ل کرد که و وص یگوش هانیآ هینگاه کرد اما نتونست بفهمه ک شیبه گوش یبا کنجکاو لدای هانیزنگ خوردن تلفن آ با

فاصله گرفت و  لدای ازیچند قدم هانیکرد، آ یبا حرص بهش نگاه م لدای. دیچیپ یگوش یتو ینازک دختر یصدا

 .گهیم یچ دیشنیبود و م زیت لدای یصحبت شد اما گوشا لدامشغولیپشت به 

 .میدرموردش صحبت کن شتریخونم تا ب ایخب ب_هانیآ

........ 

 باشه پس من منتظرم._

 هانیرفت و  مچ آ یم دیبا هانیآ یخواست بره خونه  یبود که م یک نیاصال ا دیترک یاز حسادت داشت م لدای

در  یجلو ارهیو ب نی. به راننده زنگ زد و گفت ماشدیرفت و در و محکم بهم کوب.  به داخل باغ رهیخاعن و درغگو بگ

 .یورود

 رفت سوارشد و حرکت کرد. نشی. سرش و تکون داد و به طرف ماشدیرو ند لدایبه پشت سرش برگشت ، اما  هانیآ

شد و به سمت  ادهیپ نیکرده بود از ماش بشیکه تعق لدایشد.  ادهیپارک کرد و پ نگیپارک یو تو نیماش هانیآ

 یبشه. چشمش به اسانسور خورد و به طرفش رفت. اسانسور رو نگیتا در بسته نشده وارد پارک دییدو نگیپارک

 یسوارش شد. با صدا لدایاومد و  نییپا سورپنجم متوقف شد. زود دکمه رو زد و منتظر اسانسور شد. اسان یطبقه 

دونست کدوم خونه مال  یشد. دوتا واحد بود نم ادهیگرفت و پ نهییداد چشم از ا یپنجم م یزن که خبر از طبقه 

پسر کوچولو با توپ  هیباز شد و  یبشه. در واحد سمت چپ هانیآ یوارد خونه  یدونست چطور ی، اصال نم هانهیآ

 ه؟یکوچولو؟اسمت چ یچطور_زد ، بالبخند به سمت پسره رفت. لدایذهن  یتو یا رقهاومد. ج رونیازش ب
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 بزرگ شدم ، دوما خوبم.اسمم عرفانه. ستمیاوال من کوچولو ن_

 ؟یکن یم یکار هیخاله  یزبون خب بزرگ مرد کوچک برا نیماشاال به ا_

 برم. دیشده با رمینه د_

 کردم؟ کاریکنه؟ مگه من چ یکس بهم کمک نم چیکنم؟چرا ه کاریخب حاال من چ_گفت: یبابغض ساختگ لدای

 کنم؟ کاریچ دینکن بگو با هیحاال گر_

در و باز کردند  یدرو بزن وقت نیبرو زنگ ا یخواد انجام بد ینم یکار خاص یکمکم کن یخوا یممنون که م یلیخ_

 .نشینیبب نییایپله ها حالش بد شده ب نییپا یخانوم هیبگو 

 خاله دروغ بگم؟_

 پله ها زود فرارکن. نییپا یالبته تا رفت م،یخند یم یبعد کل هیجور سر کار هیست،یدروغ ن_

 کنه. یمامانم دعوام م_

 توروخدا کمکم کن.  فهمهینم_

درو  هانیشد آ میپله ها قا یباال لدایکاراست ،به سمت در رفت و زنگ و فشرد.  نیمن خوراکم ا_زد یچشمک عرفان

 بازکرد.

 نیبب ایب نجایا ایعمو توروخدا ب_گفت: یو ترس ساختگ یکارا بود با نگران نیداشت و عاشق ا طنتیکه ژن ش عرفان

 خانوم حالش بد شده. نیا

 کجا ؟خانوم کجا حالش بد شده؟_

 تا نشونتون بدم. نیایب_و گرفت هانیدست آ عرفان

 گرفت. یاتاق خواب و مچشون و م یرفت تو یم دیخونه. با یتو دییاستفاده کرد و دو تیاز موقع لدای

تخت دونفره قرار  هیبود که وسط اتاق  دیو سف یمشکاتاق با دکور  هید. کر دایجست و جو اتاق خواب و پ یباکم

 دیدونست کجا با یهل شد نم هانیآ ینکرد. با صدا دایو پ ینبود. همه جا رو گشت اما کس یاتاق کس یداشت اما تو
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شت برگ ستیپله ها ن نییپا یزن دیکه د هانیشد. آ میکمد قا یچشمش به کمد افتاد در کمد و باز کرد و تو هویبره 

 باهم دست دادند و وارد خونه شدند.  دیو د اسیخونه که  یاومد بره تو دیتا پسره رو دعواکنه اما پسره رو ند

 .ارمیب ییتا من برم چا نیجا بش نیهم یخوش اومد یلیخ_هانیآ

 فقط برگه ها رو امضاکن تا برم. خوامینم یچیمن ه نیبش ایب_

 بلند شد. شیزنگ گوش یکه صدا نهیخواست بش یم هانیآ

 .ارمشیاتاق خوابه برم ب یتو میگوش_

 قیبه صدا دق ه؟یچ یصدا نیو زنگ نخورده. پس ا بشهیج یتو شیاومد که گوش ادشیسمت اتاق خواب رفت اما  به

لبخند  لدایسرش سبز شد.  ی. به سمت کمد رفت و درش و باز کرد که از تعجب شاخ روومدیکمد م یشد از تو

 مهمونت اومد؟_زد.و با حرص گفت: یوندگیژ

 ؟یکن یم کاریجا چ نیتو ا_گفت: واشی هانیآ

 منم خوبم! یخوب_

 ؟یکن یم کاریچ نجایا گمیم لدای_

 گرم کرد. شیزود در کمد و بست و سرش و باگوش هانیاس،آی یصدا با

 ؟یکرد ریچرا د زمیعز_اسی

 داد. یبه دندون گرفته بود و فشار م نشوییدستش مشت کرده بود  و لب پا یاز حرص لباسارو تو لدای

 .ومدمیمنم داشتم م میبر_

 .میباشه بر_

 گذاشت.  هانیآ یجلو زیم یاورد، و رو رونیبرگه رو ب یسر هی اسیمبل نشستند،  یرو اسیو  هانیآ

 ؟یخودکار دار_

 لحظه،اهان بفرما. هیاره _
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 خودکار و گرفت و برگه هارو امضا کرد. هانیآ

 و بده. شینیریبه ارمان بگو ش م،فقطیباهم داشته باش یخوب یلیخ یکه همکار دوارمیخوب ام میلیخ_

 من بهش بگم؟ یتو کارمندش هست_

 .یزنه بعدشم من کارمندشم تو داداشش هست یتو به بهار بگو رو حرفش حرف نم_

 .یموندیم گهید کمی_بلند شد. هانمیبلند شد،آ ازسرجاش

 .گهیممنون برم د_

 ؟یایارمان که م ینامزذ_

 .یسفر کار رازیبرم ش دینه متاسفانه با_

 بد شد. یلیاهان خ_

 خورد. یبود و حرص م سادهیاشپزخونه وا واریپشت د لدای

و صدا زد و  هانیآ اسیداد بزنه که  هانیاومد اماده بود که سر آ رونیب تیباعصبان لدایکردند  یخدافظ اسیو  هانیآ

 شد. میبادو به پشت کاناپه رفت و قا لدای

 و جاگذاشتم. میفکرکنم گوش_اسی

 .ارمیکجاست؟ من برات م_

 .یزحمتش و بکش شمیممنون م زیم یرو_

اومد دست به کمر  رونیاز پشت کاناپه ب لدایو بهش داد و تا دم در بدرقش کرد در و بست. اسی لیموبا هانیآ

 بود؟ یک نیا_گفت:

 کارمند داداشم._

 خندش گرفته بود. لدای یاز حالت دفاع هانی. آزمیعز گنیداداشت بهت م یکارمندا ین همه اها_



 مریم کوهپیما-گناه من تقاص تو

 
136 

 

 نخندجواب بده. _

 .دمیاخه من فقط به عشقم تنها جواب م_

 ستم؟یمگه من عشقت ن_

 ؟یکن یفکر م یخودت چ_

 کنم که چطور خفت کنم؟! یخودم فکر م_

 شه؟یم تیحسود یکه دوسش ندار یکس یچرا به رابطه _

 خنده. ریبلند زد ز یبا لذت و صدا هانیشد و آ یکه داد عصبان یاز سوت لدایگفته دوسش ندارم...  یک_

با دستاش صورت  هانیهم و قصد چشم برداشتن از هم و نداشتن. آ یشده بودند تو چشما رهیشد. خ کینزد لدای به

 .یکن یناز م یو ه یپس توهم دوسم دار_رو گرفت. لدای

ر ت کیسرش و نزد هانیبود بلکه قلبش مهر سکوت به لباش زده بود. آ دهیدفعه نترس نیود، اساکت شده ب لدای

 ؟یکن یبامن ازدواج م لدایدوست دارم ، یلیکنم،من خ ینم مونتیاره پش یاگه بگ لدای_کرد

سرش و  هانیچشماش و بست اما آ لدایتر برد  کیسرش و نزد هانیاب دهنش و قورت داد و سکوت کرد. آ لدای

 کنم. یاعالم م تتیرضا یسکوتت و به معنا_دیبوس

*** 

 یتخت روبه رو یرو مایتخت نشست. س یاورد و رو رونیهدفون و از گوشش ب دایبه در زد و وارد شد. ا یتقه ا مایس

 م؟یباهم حرف بزن_نشست دایا

 باشه._

اما  ادیخوشم نم اشاریهرچند از  _داد ماادامهیشد.س رهیمنتظر بهش خ دایفکر کردم سکوت کرد و ا یلیمن خ دایا_

قدر خوشحال  نیعمرش ا یذوق کرده بود. تا حاال تو یلیخ دایشرط. ا هیاما به  یکنم که باهاش ازدواج کن یقبول م

 نشده بود.

 قبوله. یبگ یهر شرط_
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 ؟یهرشرط_مایس

 .یسرش و چند بار تکون داد و گفت هرشرط دایا

 .رمیو ازت بگ روهاتیکه ن یازدواج کن اشاریزارم با  یشرط م نیمن به ا_

 ست؟یجون من برات مهم ن یعنی ادیسرم ب ییممکنه هربال نیگفت یشما مگه نم ه،یانصاف یته ب نیا_

 .یداشته باش روین دیاره که مهمه اما نبا_

 باسازمان کارکنم. گهیخوام د یچرا؟من که نم_

و از همه مهم تر  یچه نخوا یچه بخوا یعضو سازمان بش دیالوت داده و تو ب یاما اون رهام عوض یخوا یاره تو نم_

 .گهیشم و هزارتا مشکل د یم خیمن توب

 ؟یاگه مردم چ_

 دم. یگدار به اب نم یقدر جونت برام مهمه ب نی. من که ایرینترس از صد درصد فقط ده درصدش امکان داره بم_

کار کردن با سازمان بود.اما  گشید یهم داشت. اره چاره  یا گهید یانداخت مگه چاره  نییمتفکرانه سرش و پا دایا

 مرده باشه. مایعضو سازمان بشه که س تونستیم یدونست درصورت یخودش خوب م

 کنم. یباشه قبول م_

*** 

کرد. احساس حالت تهوع داشت اما  یو درک نم تشیشده بود و موقع نیباز کرد، سرش سنگ یو به سخت پلکاش

بود. از  کیبشه. اتاق تار یعوق بزنه تا خال نقدریباال اوردن نبود ، دوست داشت ا یبرا یزیبود و چ یشکمش خال

. با اومد ینم ادشی یچیافتاده بود که ه راشب یگرفته؟!. اصال چه اتفاق شیدونست چرا گر یتخت بلند شد. نم یرو

 شد. نیخودش و به در رسوند و نتونست خودش و کنترل کنه و پخش زم یبدبخت

 

 یانداخت. هرچ رونیش و ببلند شد. در و باز کرد و خود واریتمام توانش و جمع کرد و با کمک د دیکش یم ریت سرش

اسانسور  یبه سمت اسانسور رفت در اسانسور و باز کرد و خودش و تو واریرو صدا زد جواب نداد. با کمک د مایس
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در اسانسور از جاش بلند شد و از اسانسور  یازجر اور بود. با صد یلینشست. سکوت خونه خ نیزم یانداخت. رو

. جواب نداد ینبود و همه جا غرق سکوت بود چند بار نرگس خانم و صدا کرد اما کس یسالن کس یخارج شد. تو

 لدایو  مای. در سالن باز شد و سهیگر ریمبل نشست. سرش و با دست گرفت و زد ز یخودش و به مبل رسوند و رو

شدند با دو خودشون و به سالن  هیگر یاوردند متوجه صدا یکه داشتند پالتوشون و در م ورط نیوارد شدند هم

بقلش انداخت و با هق هق  یخودش و تو دایبا دو به طرفش رفت ا مایکنه. س یم هیکه گر دندیرو د دایرسوندند  ا

....چرا من ؟ی.برام....افتاده؟اصال....تو...کجا....بود.... ی.... چرا...من...حالم...بده؟...چه.... اتفاق؟یکجا....بودمامان..._گفت:

 اد؟ینم ادمی یزیچ

نگ ز لدایزم،یبلندشو عز گمیو م یاستراحت کن برات همه چ میبر ایب_.دیسرش و بوس یقربونت برم اروم باش رو_

 .ادیبزن دکترب

 تخت خوابوندتش. یرو به اتاقش برد و رو دایا مایس

*** 

 نشست. مایس یمبل روبه رو یرو دایآ

 ؟یبهتر_مایس

 حالم بهتر شده. یلیاره خ_

 .میو بزار یعروس یقرار مدارا انیحرف زدم قرار شد فردا شب ب اشاریبامامان _

 .تر من اصال قبول ندارم کیاول دختر بزرگ تر و شوهر بدن بعد کوچ ستیمگه رسم ن_لدای

اخه  نه،یشیفلک زده رو بده که مثل مجنونا از صبح تا شب دم در خونه م هانیآ نینده تو جواب ا یتز الک_ماین

 گردن توها حاال از من گفتن بود. ندازنیبعد م مارستانیت رهیم شهیم وونهیبدبخت و بده د نیخواهر من جواب ا

 .تو دخالت نکن تو کار من_لدای

 تموم بشه بره. میریروز بگ هیو  تونیوسعر دایبا ا یخاستگار ادیبگو ب یکن یخب چرا دست دست م لدای_مایس

 .ییییییییا رمیروز بگ هیتو  دایو با ا میعمرا من عروس_لدای
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 من برم اتاقم کار دارم._از جاش بلند شد لدایچپ چپ نگاش کرد.  دایا

 .نییپا ایشام ب یبرا_مایس

 شد و به سمت پله ها رفت. بلند دیببخش هیزنگ خورد با  ماین تلفن

 د؟یشد؟اصال اون روز همتون کجا بود یخوابم برد چ نکهیبعد از ا یمامان نگفت_دایا

ه شد هوشی. کارم تموم شده بود اما تو بدادم عمل کردم یانجام م دیکه با ییزایخوابت کردم طبق چ نکهیبعد از ا_

راحت شد  المیخ کمی هیعیو اوردم گفت طب یساق یداد یزدم جواب نم یصدات م یبودم هرچ دهیترس یلیخ یبود

تو  ادینم ادتیشده بود تو  یریعمارت درگ و، ت یبه هوش اومد شیکه سه روز پ نیتا ا یهوش بود یهفته ب هی

. و رونیبود از پشت عمارت بردمش ب دهیخواب بود ترس لدای. یبه هوش اومده بود کیشل یمطمعنن با صدا

 .رفته بودند یبه ساختمون پشت شهیخدمتکارا هم مثل هم

 بود؟ یبه خاطر چ یریشده باشه ،درگ یریدرگ دیبود که حدس بزنم شا یاصال ذهنم خال_

 دفعه قاچاق دختر بکنه. نیخواد ا یکرگدن م وفتهیاتفاق م نیمعامله ها که جوش نخوره ا شهیمثل هم_

 مامان وجدانت کجا رفته؟ ؟یتو موافقت کرد یعنیمامان  ؟یچ_زد غیداجیا

گرده شهرزادم که به دردش  یبه جز شاهرخ م یکیه که من قبول کردم کرگدن دنبال گفت یشلوغش نکن ک خودیب_

 کنه. یباهاش همکار اشاریترسم که  یم نیخوره من از ا ینم

 بفرسته یکشورش و قاچاق یکه دخترا ستیوجدان ن یباشه ب کیمعروف شر ی غهیخواد تو اون ات یم اشاریمامان _

 اون ور اب.

 یم کار و نیکرگدنم که شده ا قیسهم داشته باشه از طر غهیبخواد تو ات اشاریمخت و به کار بنداز اگه  کمید نه د _

 کشه. یتوپ م ینقشه  هی کشیشر یکنه کرگدنم که برا

 بود؟ رشدهیشاهرخ با کرگدن درگ_

 .ومدندیباهم کنار ن غهیات ینه با فروشنده ها_

 ه؟یمگه چ غهیات هیکارا دخالت کنه  نیتو ا زارم اصال ینباش من نم اشاریمامان نگران _
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 کرده کیکه مثلث کله گنده هارو توش شر نهیهم یارزه برا یشاهرخ م ییچهار برابر دارا یگیکه م یا غهیهمون ات_

 رخ بده. خوادیمعروف م سییو اون ر

 هست کجا هست؟ یچ غهیات نیمن اصال ا یخدا ییییوااا_بود. دهیچسب نیفکش به زم دایا

وشنش بفر خوانیابش کنند م خوانینم نای، ا انیساسان یمثال دوره  امبریپ یماله دوره  رست،یکت هی گنیم رازهیش_

 فرانسه. یبه موزه 

 

*** 

 . یمثل ماه شد نیبب ایخب عروس خانم ب_

شده بود. لباس عروسش پف دار بود باالتنه  ریو چشم گ باینگاه کرد. ز نهییخودش و از تو ا دایکنار رفت و ا شگریارا

قشنگ وسط موهاش  یلیتاج خ هیو پف دار بود. و پشت لباس باز بود.  ریاز مهره کار شده بود و دامنش از جنس حر

ود. کرده ب رییتغ یلینبود خ شیقشنگ به سمت باال جمع کرده بودند. چون اهل ارا یلیگذاشته بودند و موهاش و خ

 کرده بود.  رشیاز همه رژلب قرمزش چشم گ شتریچهرش و عوض کرده بود. ب یداشت ولن یچندان شیارا

 .یخوشکل شد یلیماشاال خ یول یخودت و تموم کرد گهیعروس خانم بسه د_شگریارا

 خوشکل بوده. میجون ابج نوسیژ_لدایشدند. شگاهیارا یو ارغوان وارد سالن اصل لدای

 و اون و بوس کرد. دیپر دایا بقل

 .یخوبه ازبس که خوشکل شد ینش مارستانیب یامشب راه دایا_انارغو

 .دیرو بوس دایا یکرد و گونه  ی. ارغوان تک خنده اکنهیم یرو راه هیبق دایا مارستانیب رهیکه نم دایا_لدای

 ؟یچرا ساکت دایوا ا_لدای

 .دمیمثال خجالت کش یعنی_دایا

 قربون خودم برم. یدونستم وا یبودم نم یگریچه ج_گفت: جانیبا ه دایخنده که ا ریزدن ز همه
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 اوق حالم بد شد از بس هندونه خوردم._لدای

 ساق دوشامم خوشگل شدن. دایحاال به خودتون غره نش_دایا

 .رنیو بگ شیهم حمله بردن تا دست پ ی. بعدم به سمت موهامیخوشگل بود_و ارغوان باهم گفتن: دایا

 اقا داماد اومدن. _داد زد شگریارا یاز شاگردا یکی

 و به تپش افتاد. جانیشد پراز ه دایا قلب

 شد رهیمات بهش خ دایاز در اومد داخل ا اشاریکرد و بهش گفت  یم دیکه با ییکارا لمبرداریف سادیسالن وا وسط

باهم از سرش انداخت و  ی. شنل و رودیو بوس شیشونیداد و پ دایدسته گل و به ا اشاری لمبرداریف یگفته  به

 رفتند.  رونیب شگاهیارا

*$* 

 یسکه عرو یتا باغ هیاز دست عکاس خسته شده بودند.از اتل دندیکش یشدند و نفس راحت نیسوار ماش اشاریو  دایا

 راه بود. یساعت کیشد  یتوش برگزار م

بود من قتل انجام  دهیطول کش گهید کمیست، اگه  هیاتل یعروس یجا نیخسته کننده تر_دیکش یا ازهیخم دایا 

 دادم. یم

 ؟یاهنگ چطور هیبا _زد یلبخند اشاری

 اومم موافقم. _

 و روشن کرد. نیضبط ماش اشاری

 دایخودش و ا یشب فوق العاده برا هیکنه پس امشب و  یم یعروس یزندگ یبار تو هیگفت ادم فقط  یخودش م با

صبح شاهرخ  روزیرسه. د یخوشحال بود که داره به هدفش م یعذاب وجدان داشت از طرف یزنه. از طرف یرقم م

اتفاق افتاده بود تا  نیکاش زودتر ا گفتیژرف. باخودش م یپروژه  یبهش زنگ زده بود و قبول کرده بود که بره تو

حس عذاب وجدان بهش  تشیشد.معصوم یاز خودش متنفر م دید یرو م دایازته دل  ا یخنده ها ی. وقتادین نجایا

 اد. د یم
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 تو؟ یی، کجا اشاری اشار،ی_

 نگاه کرد! دایبه ا جیگ اشاری

 .نهیغمگ نایاهنگ شاد بزار ا زنمیساعته دارم صدات م کی_

 حواسم نبود. دیببخش_

 اهنگ و عوض کرد و به جلو چشم دوخت اشاری

 /اخماتو واکن(ی)بهنام بان

 و دیاز تو دست کش شهینم نه

 و دیتو نفس کش بدون

 کرد یتو زندگ یب شهینم

 هست، با عشقشم بتونه بد شه یکس مگه

 کرد یاخه بچگ شهیهمه عالقه رد شه نم نیا از

 وونهیدسته توهه د مگه

 اخمات و واکن گهید

 و عشقم صداکن من

 چشمام نگاه کن یتو

 دارم هواتو گهید وونهید

 ارومه با تو دلم

 هاتو هیگر نمینب

 اخماتو واکن گهید وونهید
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 و عشقم صدا کن من

 چشمام نگاه کن یتو

 دارم هواتو گهید وونهید

 ارومه با تو دلم

 ها تو هیگر نمینب

 که از همه عاشق تره یعشق کس ینره شد ادتی فقط

 نره عشقم فقط با من بخند ادتیو  نیا

 هاتم ببند اره با من بخند یچشمات و رو دور و بر گهید

 نرو ییتنها گهیدل ندارم د  یدونینرو م ییفقط جا 

 نرو عشقم فقط با من بمون ییجا گهید

 اره با من بمون نمونیبندازه ب ییجدا یچیه نزار

 اخمات و واکن گهید وونهید

 و عشقم صدا کن من

 چشمام نگاه کن یتو

 دارم هواتو گهید وونهید

 ارومه باتو دلم

 هاتو هیگر نمینب

 اخمات و واکن گهید وونهید

 و عشقم صدا کن من
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 نگاه کن چشمام یتو

 دارم هواتو گهید وونهید

 ارومه باتو دلم

 هاتو هیگر نمینب

 یبهشون خوش م یلیکرد. و خ یم یبا اهنگ هم خون اشارمی، دیکشیم غیبرده بود و ج رونیب شهیسرش و از ش دایا

 گذشت.

*** 

 کشمت. یم یعل یکشمت به وال یم اریرام_و کنار گوش راستش گذاشت و داد زد یگوش تیبا عصبان مایس

 .زمیریزهرم و به خودت و شوهر خاعنت م _کرد یعصب یخنده  اریرام

 .یبکن یتونینم یغلط چیه_

 خوب باش. یتاشب منتظر خبرا_

 نشست و سرش و به یصندل یشد. رو کهیهزار ت نهییکوفت و ا نهییو به ا یگوش مای، س یقطع شدن گوش یصدا با

 کرده بودظ ریگ یبد باتالق یگرفته بود تو شیدر حال انفجار بود. گردست گرفت. سرش 

 دراتاق و باز کرد و وارد شد، لدای

اومدن عاقد اومده خطبه  اشاریو  دای، ا میجارو دنبالت گشت ؟همهیینجایمامان تو ا_گفت: تیباعصبان مایس دنید با

 .نییپا میبر ایرو بخونه ب

 رو گرفت. لدایبلند شد و دست  یبا نگران مایس

 مراقب خودت باش. میلیخ ایجا نر چیه ا،یچشمام تکون نخور یاز جلو زمیعز لدای_

 افتاده؟ یمامان اتفاق_گفت لدانگرانی

 باش. دمیتو د گمیفقط م یچه اتفاق زمینه نه نه عز_
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 .کننیهمه ازشما سوال م نییپا میبر ایحاال ب_تکون داد یبود سر دهینفهم مایس یاز حرفا یچیکه ه لدای

 .میباشه بر_

با  مای. قلبه سدنیرس یگذشتن و به سالن اصل ییرو گرفت و باهم از اتاق خارج شدن. از راهرو لدایدست  مایس

 گاهیبه طرف جا مایفرشته ها بود. س هیتو لباس عروس به تپش دراومد. چه قدر خوشگل شده بود شب دایا دنید

 قل کردن.ب گرویمامانش  از جاش بلند شد و همد دنیبا د دایعروس و داماد رفت ا

 .یخانم شد ،چهیپاره باش شیو ات طونیش یدایهمون ا شهیباورم نم_مایس

 مامان خوب شدم؟_دایا

 .یمثل فرشته ها شد_مایس

 .کنمیو نابود م شیباعث و بان زهیاشک بر هی_بود گفت: ستادهیا دایکه کنار ا اشاریرو به  مایس

 !ادیخم به ابروش ب زارمینم_اشاری

 .دوارمیام_مایس

 شد. شیفرد زنگ نیزتریعقد عز یبه کنار شاهرخ رفت و نظاره گرصحنه  مایس

 سالن پرشد از کل و هلهله شد. دایا یگفتن بله  با

 تازه شروع شد. یباهم ازدواج کردن و ماجرا اشاریو  دایا

 

لحظه هم سالن رقص و رها  هی مایخوش گذشته بود. ارغوان و ن یلیخ اشاریو  دایبه ا نجایشب بود، تا ا۱۲ ساعت

اومد همه جارو گشته بود از  نییاز پله ها پا یبانگران هانی. آخوندیم یشتریب جانیباشوروه یج ینکرده بودن،و د

 مایس هانیبرنگشت. آ گهید ییرفت دستشو لدای دنیرقص ینبود داشتند باهم م لدایاز  ی. اما خبربود دهیهمه پرس

 کردند کنارش رفت. یصحبت م اشاریکه با مامان  دیرو از دور د

 ن؟یدیرو ند لدایخانم  مایس_
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 ؟تو باغ نبود؟ یچ یعنینه  _لحظه بود نیمنتظرا دیبه وضوح رنگش پر مایس

 نبود. ینه همه جارو گشتم، ول_هانیآ

 .میبگرد گهیبار د هی میبر ایب_دهنش و قورت داد ماابیس

 .دنیرو ند لدای دمیبار چند بار همه جا رو گشتم ازهمه هم پرس هیمن نه  ماخانمیس_هانیآ

 نشست. یصندل ینزار رو یباحال مایس

 تیقدر خودت و اذ نیا النیخیب یلیجوونا خ نیا ادیهست م ییجا هیحاال  وفتادهین یجون هنوز که اتفاق مایس_یکت

 نکن.

از نوچه هاش زنگ  یکی موریاز جاش بلند شد و با دو به طرف باغ رفت به ت مای. سبه موهاش زد یکالفه چنگ هانیآ

 گشت. دایکل باغ و سالن و دنبال ا گهیبار د هی نانیاطم یکنن برا دایرو پ لدایتر  عیزد و گفت که هرچه سر

گذاشت.  اشاریدست  یرو تو دایدل نگران و اشفته بود شاهرخ دست ا مایمهمونا رفته بودن، س یدو بود همه  ساعت

شده  ضیمر لدایمجبور شد به دروغ بگه که  ماهمیس دیپرس یم لدایمدام از  دایکرد، ا یادیز یها هیو بهشون توص

 دشونیجد یخونه  یکردن و راه یازهمه خدافظ دایا و اشاریناراحت و نگران شده بود.  دایبردتش دکتر و ا هانیآ

 .نکرده یخدافظ لدایناراحت بود که با  دایشدند. اما ا

*** 

با نوچه هاش  تیکرد، شاهرخم با عصبان یم یو نگران طول عرض خونه رو ط یعصب مایچهارصبح بود، س ساعت

سرجاش خشکش زد شاهرخم تماسش و  مایس فونیا ی. با صدارنیبگ یکرد که هنوز نتونسته بودن خبر یصحبت م

رفت.  فونیجواب بده. به طرف او فونیا یکی_کرد  یط یکیپله هارو دوتا  مایقطع کرد انگار ماتشون برده بود ن

 شب وحشت یکیرعد و برق به تار دیبار یم یدیبود با دو از سالن خارج شد. بارون شد فونیا یکه تو یزیچ دنیازد

 شوکه شد.... دیبه در رس یاز سالن خارج شد وقت مایپشت سر ن مایداده بود. س

قل ب لداروی هیجون و خون یبدن ب مایکنارش نشست و شروع کرد صدا زدنش. ن دییدو لدایزد و به طرف  یغیج مایس

 گذاشت و سوار شد.  نیماش یرو تو لدای مایبلندشد و به دنبالش رفت. ن ماهمی. سدییدو نگیکرد و به طرف پارک

 .امیلحظه صبر کن منم ب هی ماین_مایس
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 زودباش._

 .دییدو رونیو با سرعت از خونه ب دیپالتوش و پوشبه داخل خونه رفت و شال و مایس

 با سرعت از باغ خارج شد. مایشد و ن نیماش سوار

 ده؟یچرا جواب نم مای.نلدای زمیمامان چشمات و باز کن عز لدای لدا،ی_صدازد لداروی یبه عقب برگشت و با نگران مایس

 رو عوض کرد و به سرعتش اضافه کرد. دندهماین

 .هوشهیمامان ب_

 داد. هیتک نیماش ی شهیو سرش و به شگرفت لدایچشم از  یبا نگران مایس

*** 

 نگاش کرد. یسوال اشاریبلند شد.  زیپشت م از

 زنگ بهش بزنم. هی لدامینگران _

 صبحونت و کامل بخور بعد برو._

 هگیصبحونه نخوردم،د یادیز نیکه امروز صبحونه خوردم تاحاال تو عمرم به ا یقدر نیاوففف ا_باخنده گفت: دایا

 .لمیتکم

مامانش و گرفت اما جواب نداد. نگران شد  یرو گرفت اما خاموش بود. شماره  لدای یاشپزخونه خارج شد و شماره  از

که  دشیم دیمبل نشست داشت ناام یرو یرو گرفت و با نگران ماین یبود. شماره  دهیفا یزنگ زد اما ب گهیچند بار د

 .دیچیپ یگوش یتو ماین یگرفته  یصدا

 ده؟یو جواب نم شیخاموشه چرا مامان گوش لدای یچرا گوش ییکجا یخوب مایالو ن_

 بپرس. یکی یکیچه خبرته  دایا_

 چرا صدات گرفته؟ نمیبب سایخب جواب بده وا_
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ناخوش احواله  کمی لداهمی تینگران نباش مامان و شاهرخ رفتن مامور دارشدمیخواب بودم تازه ب ستین یزیچ_

 خاموش کرده. شمیگوش دهیخواب

 شده؟ یچشه چراناخوشه؟توروخدا بگو چ لدای_

 !کنهیدلش درد م کمینشده  یطور چیه_

 اونجا. امیمن م_

 خوبه. لداهمیبه ماه عسلت برس  د؟برویمگه شما ساعت دوازده پرواز ندار خودیب_

 مطمعن باشم؟_

 برو خوش بگذره.خدافظ. زمیاره عز_

شد  راحت التیخب خ_داده بود گفت: هیکه به ستون تک اشاریگذاشت.  زیم یو رو یگوش دایو قطع کرد،ا یماگوشین

 فرودگاه. میبرو لباسات و بپوش تا کم کم بر

 و به سمت اتاقش رفت. دیکش یقینفس عم دایا

*** 

اورد و ها کرد.  رونیب بشیو از جبود هواسرد تر ازقبل شده بود. دستش دهیبار شبیکه د یبود بعد از بارون هواسرد

 ایدرسته  مشیدونست تصم ینم دیکش یبراش سال ها طول م هیرفت هر ثان یطرف و اون طرف م نیقرار به ا یب

 غلط.استرس باعث ضعفش شده بود.

 بشه. کیشد. اب دهنش و قورت داد و منتظر شد تا بهش نزد انیانتظار چهرش نما یبعد از کل بالخره

 .ستادیکرد و مقابل آنا ا بشیج یدستش و تو سامان

 .یخوریسرما م یدیپوشیگرم تر م زیچ هیاخه دختر  ؟یقرار گذاشت نجایانا جا قحط بود ا_سامان

 شد. رهیسردش به سامان خ یسکوت کرد و با اون چشما انا

 شد. کیاطراف و از نظر گذروند  به انا نزد سامان
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 .دیلرز یانا رو گرفت دستاش م یدستا ده؟یشده؟چرا رنگت پر یزیانا چ_سامان

 .دیکش رونیدستاش و ازدست سامان ب انا

 بنداز. نجاینگاه به ا هی_لرزون گفت: ییو صدا بابغض

 ساختمون متروکه که ده طبقه بود. هیاطراف و از نظر گذروند. گهیبار د هی سامان

 یم یدیبارون شد خوندمیمثل امروز تو اتاقم نشسته بودم داشتم درس م یروز سرد زمستون هی_ادامه داد بابغض

 ییداخ دیشا گفتیبود. مامانم نگران بود م رکردهیساعت بود د میرفت. بابام ن یم یکیهوا مثل االن روبه تار دیربا

. ادیتا بارون بند ب سادهیوا ییجا هیحتما  گفتمیم دادمیم شیمن دلدار یسرش اومده ول ییبارون بال نینکرده تو ا

نداشت تا از حالش خبر دار  یبود که بابام گوش نجایا یساعت شد دوساعت بدبخت کیساعت ،  کیساعت شد  مین

 .دمیکشی. استرس گرفته بودم کنار پنجره انتظار ممیبش

زنگ خورد،  میساعت نه شب بود، گوش_شدش گفت: دهییسا یدندونا ریکرد پشتش و به سامان کرد و ز سکوت

 جمع کن. پدرت و یجنازه  ایب_کلفت و خشن قبل از حرف زدنم گفت: یصدا هیجواب دادم 

ه که گفت ییزد، تا خودم و رسوندم به جا یم رونیب نهیقلبم داشت از س_طرف سامان برگشت، با بغض ادامه داد به

 ییجا نجا،یبود اره هم نجایاونجا کجا بود؟ ا یدونیم _سکوت کرد و ادامه داد یبودن هزار بار مردم و زنده شدم.کم

، کنارش نشستم ماتم زده بود  دیکش یاخرش و م یسابود و نف دهیخواب نیزم یبابام رو یبود سادهیکه تو وا

 رادمنش. اوشیگفت س دادیکه داشت جون م یاخر یکنم. تو لحظه  کاریچ دیبا دونستمینم

 یکه شد رفتم و ته و تو ینکرد. بعد از مدت یاری گهیقلبش د ؟یوضع انداخت، گفتم چرا چطور نیاون من و به ا گفت

ه ب ندازهیو طلبکاراش و م کشهیبابام چک م یکنه و به جا یبابات از بابام سو استفاده م دمیرو دراوردم فهم هیقض

 ستیثابت کنه که اون بدهکار ن تونستهیرو بده و نم یبده نیا تونستهیکه نم نیا یبرا چارممیب یجون بابام بابا

 . کنهیمالقات م نجایروز اخر با پدرت ا رهیمیکنه و م یسکته م

م . اون باعث شد قلب مامانمیبر یبار بده ریپست فطرته اون باعث شد ما ز هیتو  یبابا یعنی ؟یچ یعنی نایا یدونیم

 .هیگر رینشست و زد ز نیزم ینتونست ادامه بده  رو گهیشد. د نای،باعثه ا یبشه. اون پدر تو، اون عوض فیضع

 بود.  کرد.دهنش قفل شده بود و مات انا یباورنم دیشنیو که م ییحرفا سامان
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ه تو همون روز ک نیبب ایب رونیب ایرادمنش ب اوشیس _گفت:بلند یخودش و جمع کرد و از سرجاش بلند شد باصدا انا

 پسرت و که وقت نابود شدنته. نیبب ایمنم تو رو شکوندم ب یمن و شکست نجایا

 اورد. رونیدستش و ب یاومد. آنا حلقه  رونیاروم ازپشت ستون ب اوشیس

که  نیتمرکزم بابات بود قبل از  ا یمدت نقطه  نیاما متاسفم من ا ،ینرفت تیعوض یبه بابا یهست یتو پسر خوب_آنا

 . رمیخواستم ازت انتقام بگ یکنم، من دوست نداشتم م کاریچ  خوامیبهش گفتم که م  یایب

 کرد. یپاره م هیکرد و قلب سامان و تک یرحمانه کلمات و ادا م یناباور به انا زل زد که ب سامان

افتاد.  انا پشتش و به  نیرو به طرف سامان گرفت اما سامان حلقه رو نگرفت و انا حلقه رو رها کرد وحلقه به زم حلقه

 انا من دوست دارم!_سامان کرد و قدم اول و برداشت سامان

 ؟یکارو کرد نیانا چرا ا_دوم قدم

 !ه؟یشوخ هی نایا یانا بگو همه _سوم قدم

انا  یافتاد. برا نیزم یشد. زانوهاش تحمل وزنش و نداشت و رو ریسامان شکست و اشک از چشماش سراز بغض

 .ستادیسرجاش ا اوشیس یداد. انا باصدا یو نم یدل سوز یاما انتقام بهش اجازه  زیهمه چ ریسخت بود زدن ز

 کار و کردم؟ نیکه چرا ا یبدون یخوا ینم_اوشیس

 حرفش و بزنه. اوشیتا سبرگشت و سکوت کرد اوشیبه طرف س انا

 کنم. یو بهم زد ، اما من تونستم تالف یپدرت بد ضربه ا_اوشیس

که  مدیفهم یبمونم و مملکتم و رها کردم و رفتم. وقت رانیبعد از مرگ پدرت نتونستم ا_سکوت ادامه داد یاز کم بعد

کردم منصرفش کنم اما نشد بعد باخودم فکر  یسع ازدواج کنه خونم به جوش اومد و یبا دختر ک خوادیسامان م

 یمثل مار زخم بایدختر محسن شک دونستمیاما نم اده،داره که خدا تو و مادرت و سر راه ما قرار د یحکمت دیکرشا

 .نمهیدر کم

 ؟یکار و کرد نیحرفات و ندارم بگو چرا ا نیا یمن حوصله _انا

 به خاطر خواهرم._اوشیس
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 زل زد و منتظر شد تا ادامه بده. اوشیکنجکاو به س انا

بابام بود. با  یاز دوستا یکی. بابات پسر کردیما رفت و امد م یخونه  ادیخواهرم با مامانت دوست بود ز_اوشیس

گم و گور شدند.  شهیهم یپدرت عقد و بهم زد و دست مادرت و گرفت و برا شونیخواهرم نامزد کردند. شب عروس

دق مرگ شد و مرد. پدرت از اولشم  یجوون ودراورد و اخرشم ت مارستانیسر از تادم سابق نشد  گهیخواهرم د

 یعاشق اون شد وضع مال دیمادرت و د یخواهرم و دوست نداشت اما مجبور شده بود که باهاش نامزد کنه وقت

پدر  یزیپدر ،پدرت مخالف ازدواجشون بود و بعد از اون ابرو ر نیهم ینداشت و برا یفیمادرت و خانوادش تعر

 .  بعدیعمو هم دار هی یبه پدرت نرسه اما مادربزرگت زنده ست تو یچیکرد که ه تیصبزرگت سکته کرد و مرد و و

 کردم دنبال داشیپ شیهمه جار و دنبال پدرت گشتم تا شش سال پ_انداخت و گفت: ریسکوت سرش و به ز یاز کم

ختم و نابودش یمنم. و اخرم زهرم و بهش ر سشییتو کارخونم استخدامش کردم اما نزاشتم بفهمه ر گشت،یکار م

کار و نکرده بودم من بعد از انتقام اروم نشدم بلکه اشوب ترم  نیکاش ا یکه ا کنمیم یمونیکردم، االن احساس پش

 .یجونم به جونش بستست بد نابودم کرد و نداشتم یبه جز سامان کس ایدن نیمن تو ا ینابودم کرد یشدم. با بد کس

 !کنمینم یچرا منم احساس سبک دونمینم_لرزون گفت: یی. باصدادیچشمش چک یاز گوشه  یاشک انا

 رفت. یانداخت و با دو به سمت در خروج یشد بود نگاه رهیخ یگوشه ا هیسامان که ساکت به  به

 سامان متوقف شد. یصدا با

ختت خوشب خواستمیبود که م نیاز ا ریبود که عاشقت بودم! غ نیاز ا ریبودانا؟ غ یچ گناه من_ستادیمقابلش ا سامان

 که دوست داشتم. یبود یزن نی.سومدمیپرست یتورو م یتو  بود میکنم! بعد از سما و مامانم تنها دلخوش

 .کردمیخودم و اروم م یجور هی دیسامان من متاسفم اما با_انداخت ریو ز اناسرش

 .یداغونم کرد یلعنت یانا نابودم کرد کنم،یوقت فراموش نم چیو ه یو که باهام کرد یانا کار ن؟یهم_سامان

 .هیگر رینتونست تحمل کنه و پا به فرار گذاشت و زد ز انا

 .خوردیشالق گونه به سر و صورتش م بارون

روبه اسمون  یدا بعداز هر دردخ یخدااااااااا چراااااا؟وما بنده ها_و درد داد زد هینشست و باگر ابونیکف خ سامان

 خدا چرا. میکنیم
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*** 

کنه  هیگر تونستیبود که نم نیا زیدلش گرفته بود. سخت تر از همه چ یچشم از پنجره گرفت، اسمونم مثل هوا لدای

دوهفته  نیمقابل پنجره نشست  اتفاقات ا یصندل یاشکش خشک شده بود ، دلش از سنگ شده بود. رو یچشمه 

ته واز ولش کرده و رف هانیآ گفتنیشده بود ، م جاوزاتفاق ها براش افتاده بود، بهش ت نیقابل باور بود بدتر ریبراش غ

 و زد. یشگیپخش اهنگ هم یبود که احساسش مرده بود.دکمه  نیهمه بدتر ا

 بارونا عاشقم کرد باز

 و مرورم کرد خاطرات

 زد نمیزم تیدور درد

 کرد کاریبا من چ یدونینم

 هنوز باهامه تیادگاری

 راه فقط پاهامه قیرف

 به عکست رهیهنوز خ چشمام

 و کامه گاریس تیخال یجا

 مردم شینمام پ انگشت

 زده توهم گنیم همه

 دونن دلم شکسته ینم

 عشقه شدم خسته یهرچ از

 به من قسم به ته قسم

 میکه داشت ییبه روزا قسم

 دارم حال و هواتو هنوز



 مریم کوهپیما-گناه من تقاص تو

 
153 

 

 یساختیفردام و م کاش

 ولش نکرده هانیگشت، آ یبرم هانیکرد آ یرو باور نم هیبق یداد، وچشماش و بست. حرفا هیتک یبه صندل و سرش

 بود.

از اتاق هم  یحوصله نداشت حت مایسکوت فرو رفته بود. ن یاز اون اتفاق گذشته بود. عمارت شاهرخ تو دوهفته

 دنیدر حرکت بود و باد لدایمدام در اتاق خودش و  هم مایبود، س یعوض اری. شاهرخ دربه در دنبال ر امبره رونیب

بود که ماه عسل بود و دوست نداشتن ماه عسلشون  ییدایسخت تر از همه دروغ گفتن به ا خورد،یغصه م لدایحال 

با سرهنگ قرار داشت ، اخر هفته قرار بود شاهرخ و گروه  مای. سگشتنیاز کانادا برم دایو ا اشاریخراب بشه. امروز 

و  انداخت. در اتاق یشده بود نگاه رهیکه ساکت به پنجره خ لدایبه  مایوبرن به اصفهان . س ارندیب رونیرو ب غهیات

عمارت منتظرش بود. راننده در عقب و براش باز کرد و  یرفت. راننده جلو نییپا یاروم بست و با اسانسور به طبقه 

 ت کنه چون باسرهنگ اونجا قرار داشت.نشست. به راننده گفت که به بام تهران حرک نیماش یتو

 تمکین یکه با سرهنگ قرار گذاشته بود رفت. سرهنگ رو یی. به سمت جادیساعت بعد به مکان مورد نظر رس مین

 .ستادیمقابل سرهنگ ا مایاز جاش بلند شد. س مایس دنیمنتظر نشسته بود. با د

 .نمتیبیخوشحالم م_سرهنگ

 .دنتیمنم خوشحالم از د_مایس

 اشاره کرد و باهم با فاصله نشستند.  مکتیبه ن نگسره

 ره؟یم شیچه خبر؟کارا چطور پ_سرهنگ

به  امی.فکر کنم من و ندیاونجا کار و تموم کن دیتونیبره اصفهان م نمیکار تمومه قراره شاه گهیاخر هفته د_مایس

 .میبود دیمف یکاف یاندازه 

 و بهت بگم. یقتیحق هی خوامیمن م مایخوبه، س_سرهنگ

 به سرهنگ نگاه کرد. یسوال مایس
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چون من بهت اعتماد  ارهیتو سر در ب یمن فرستاده بودمش که از کارا ه،یمخف سیپل هی اشاریراستش، _سرهنگ

گروهه  یهم تو یا گهیاز تو کسه د ریالزم بود به غ تشیراست ،یکن ینم انتیمطمعن بشم که خ خواستمینداشتم و م

 .میاستفاده کن دایکه از ا میمجبور شد یکرد ینم ردو تو گروه وا اشاریشاهرخ نفوذ کنه و ما به خاطر لجاجته تو که 

 ناباور از جاش بلند شد.  مایس

 یوا د،یاز دختر معصوم من استفاده کن نیمن،چطور تونست یخدا ین؟وایکرد کاری...چیت...تو...ش...شما...چ_مایس

 .هیته نامرد نیا نیکارو کرد نیمق بودم، چرا اخدا من چه اح

 .میاروم باش به ما حق بده که بهت اعتماد نکن مایس_سرهنگ

تالشم کله گروه و  یمن با همه  دادمیو بهتون گزارش م میکردیکه م ییو کارا اتایو بم عمل ریمن از ز یاخه لعنت_

 نیمثلث و جمع کردم بعد چطور تونست نیا یبابدبخت دمنیکن ریجمع کردم تا همه رو باهم دستگ اتیعمل نیا یبرا

التماس کرگدن و شهرزاد و شاهرخ و متحد کردم بعد  کی.من ازغرورم گذشتم بهزار و دیکار و کن نیبامن و دخترم ا

 ازت متنفرم.ازهمتون متنفرن. یلعنت_گفت: غیبود جواب دستمزدم؟ باج نیا

 بود. دهیفا یصداش کرد ب یرهنگ هرچو به سرهنگ کرد و پا به فرار گذاشت، س پشتش

 شد که تماس برقرار شد. یم دیکرد. داشت نا ام یم یبه دست کالفه طول و عرض اتاقش و ط یگوش ماین

ا داره به خد ازیتر از همه به تو ن شیب لدایاخه نامرد  ؟یدیو جواب نم تیچرا گوش ؟ییمعلوم هست تو کجا هانیالو آ_

 دم در خونتون. امیخواستم ب یم

  ؟یزن یحرف نم چرا

 یطه نبودم، راب یتموم شد بهش بگو فکر کنه انگار از اول من نمونیب یبگو همه چ لدایبه  ماین_گفت: نیغمگ هانیآ

 .هیجا کاف نیما تا هم

تو اصال وجدان  ،یبر یخوا یم یو عاشق خودت کرد میابج یاومد ؟یگیم یچ یفهم یم چیتو ه_داد زد یعصب ماین

 ؟یدار

 متاسفم._
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از  یزیو چ دیکوب واریو محکم به د شیگوش مایو قطع کرده بود ن یگوش هانیکردن اما آ دادیشروع کرد داد و ب ماین

خواست با ارغوان  یکه گذشت اروم شد م یتخت نشست و سرش و با دست گرفت. کم ینموند. رو یباق یگوش

 نابود شده. شیافتاد که گوش ادشیو  رهیتماس بگ

 بلند شد و عیسر مایحال و روز س دنیبا د مایافتاده وارد اتاق شد. ن ییبا شونه ها مایبه در خورد و بعدش س یا تقه

 .نهیبش یبه طرفش رفت و کمک کرد رو صندل

 ده؟یشده ؟چرا رنگت پر یمامان چ_ماین

چطور عرض دوهفته  یدید ماین یوا ومد،یبدم م اشارینبود که از  لیدل یمن ب_دیرفته نال لیتحل ییبا صدا مایس

 خواهرات نابود شد. یزندگ

 براش افتاده؟ یاتفاق دایکرده؟ ا یکار اشاریشده مگه مامان؟  یچ_ماین

 قتیدر حق یعنیاستفاده کرده بود تا به خواسته هاش برسه  دایمدت از ا نیتو ا اشاریبشه؟!  یخواست یم یچ_مایس

 !سهیپل هی اشاریداده  شیرو دوست نداره باز دایا

 ممکنه. ریغ نینه، ا_ناباور زمزمه کرد ماین

 سرمون اومد! ییچه بال یدیشد د یچ یدید_مایس

بگو  دالیجا تموم بشه گفت به  نیهم لدایمن و  ی، گفت بهتره رابطه  هانیزنگ زدم به آ_گفت: نیو غمگ دیناام ماین

کنه  یبا خواهر من باز  تونهیخونش فکرکرده م رمیشدم گفتم م یفکر کنه که انگار از اول هم من نبودم، اولش عصب

رفت. من خودم  یموند م یهم بود نم یا گهیداره هرکس د قح هانیآ نمیب یکنم م یاما مامان، االن که بهش فکرم

ا درداش ب دیکه تا اخر عمر با ییلدای چارهیرم، و ب یتونم تحمل کنم و م ینم وفتهیاتفاق ب نیارغوان ا یروز برا هیاگه 

 .میبکن یشد براش کار یبسوزه، مامان کاش م

 چه قدر خسته بود، تو نیبراش سنگ ماین یصدا از سرجاش بلند شد تحمل اون اتاق براش سخت بود و حرفا یب مایس

تنش و به دوش بکشه.چه  یپاره ها یدردا یدونست چطور یبود اما نم دهیدرداش و به دوش کش ییسال ها تنها نیا

 ونریاز تنش ب شیقدر بخوابه تا خستگ نیا خوابهو سرو صدا ب اهویساکت به دور از ه یجا هیقدر دوست داشت بره 

 بلند شد اگه دوباره خسته بود بازم بخوابه. یبره و وقت

 پشت در نشست و به اهنگ گوش سپرد. ومدیاهنگ م یبازم صدا ستاد،یا لدایدر اتاق  یجلو
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 شه؟یم یبعد من دستات مال ک ینعی

 !شهیمن سخت بود واسه تو سادست هم واسه

 بازه؟یو م اشیتو دن یمثل من پا یک یعنی

 نازت! یخواد اون چشما ینم اصال

 مینبودباهم سرد بش نیا قرارمون

 میتلخ بش ینبود خاطره  نیا قرارمون

 یبا هرکس مینبود سرکن نیا قرارمون

 !یلعنت یادما نیزنن ا یم طعنه

 نبود نیا قرارمون

 نبودددددددددد!!!! نیا قرارمون

*** 

 کاناپه انداخت. یراست به طرف کاناپه رفت و خودش و رو کیخونه رو روشن کرد و  المپ

 خونه گذاشت و با پاش در و بست. یچمدونا رو تو اشاری

 .دبخوابمیمردم فکر کنم تا چند ماه فقط  با یوا_دینال یبا خستگ دایا

 چمدونا رو کول کرده خسته شده. یزبون بسته همه _اشاری

 رو سرم. یکارا رو نداره منت بزار نیدوتا چمدون ارزش ا اشاری_

چمدونا  نیتو ا یگذاشته بود یپر شده بود اخه المصب چ مانیدوتا انگار از بتون و س نیدوتا چمدون بود؟هم دایا_

 .یاومد یتو که کل کانادا رو بار زد

 چمدون کول کنم؟! فیظر یو دستا فیتن نح نیکه من با ا یر نزن انتظار نداشتقدر غ نیا_
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شد.چمدونا رو برداشت و به سمت  یزبونش نم فیدرواقع حر یعنینگفت،  یزینگاه کرد و چ دایچپ چپ به ا اشاری

 اتاق خواب رفت. 

 م؟یبخور یشام چ اشاری_داد زد دایا

 خوام بخوابم. یفقط م رمیدوش بگ هی ستیمن که گرسنم ن_داد زد اشارمی

 من گشنمه. اشاری_

 درست کن بخور. یزیچ هیخب _

 و باز کرد. رهنشیپ یچمدونا رو کنار تخت گذاشت و دکمه ها اشاریبلند شد و به اتاق خواب رفت.  دایا

 درست کنم. یزیچ شهیمن حوصلم نم اشاری_

 .دیکش رونیدست لباس ب هیدر کمد و باز کرد و  اشاری

 با تو هستما. اشاری_

قد جوجه _زد یغر  م رفتیطور که به طرف حموم م نیسفارش بده، هم یزیچ هیخب _کالفه در کمد و بست اشاری

 .خورهیم لیف یاما اندازه  مونهیم

 !یگفت یچ دمیشن_

 ؟یشیچرا چاق نم یخوابیو م یخور یقدر م نیبهتر، من موندم تو ا_

 چون استعدادش و ندارم._

 نگفت. یزیموم شد و چوارد ح اشاری

وض منم ع یغذا سفارش بده لباسا رونیب یلباس عوض کنم اومد شهیمن حوصلم نم اشاری_بلند گفت: یباصدا دایا

 کن.

 .دایا ییپررو یلیخ_داد زد اشاری

 رفت. رونیکرد و از اتاق ب یزیر یخنده  دایا
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ق عاش شتریدوهفته ب نیبهش خوش گذشته بود. تو ا یلیکرده بود خ یعمرش و سپر یروزا نیدو هفته بهتر نیا

 نداره. ییمعنا اشاربراشیبدون  یبود زندگ دهیشده بود و فهم

 و روشن کرد. یو ینشست و ت یو یت یکاناپه جلو یرو

 بود. اشاریو  دایکه اتاق ا نییپا یاتاق طبقه  هیباال و  یداشتن. چهار تا اتاق طبقه  یبزرگ ی خونه

 سالن بیشد. ترک یجدا م منیخورد به باال و  از سالن نش یداشتند که با چهارتا پله م ییرایذسالن بزرگ پ هی

 یارویکاغذ د ییطال یقهوه ا یو پرده ها یمشک ییفرش طال ییطال یسلطنت یبود. مبال یو مشک ییطال ییرایپذ

 یبه کار رفته بود کاناپه بادمجون یو کرم یجوناسپرت بود و رنگه بادم منیسالن نش بیبود. ترک ییو طال یهم مشک

داشت و  یرنگ خاص هی. هراتاق بود یبود و پارکت کل خونه قهوه ا یاسی یواریبود و کاغذ د یبود و فرش کرم

 اتاق شتریاز همه ب دایبود. ا یمشک گهید یالیو گاز و وسا خچالیبود و  یو بادمجون یاشپزخونه کرم ینتایکاب

 یتوالت روبه رو زیم وسط اتاق قرار داشت ییو طال یبه رنگ قهوه ا یتخت سلطنت هیخوابشون و دوست داشت که 

 یبود. پرده ها ییها طال یواریو کاغذ د یبود و پارکت اتاق کرم دیبود و کمدها سف ییو طال یتخت قرار داشت و کرم

 بود. ییو طال یاتاق هم مشک

و خاموش کرد و به سمت اتاق رفت که  ونیزینکرد تلو ادیپ یمناسب زیو رو کرد چ ریو ز ونیزیتلو یکاناال یهرچ

 تماس و برقرار کرد. یتلفنش زنگ خورد. ارغوان بود ، دکمه 

 گفت اما نامفهوم بود. یم ییزایچ هی دیچیپ یگوش یارغوان تو ی هیگر یصدا که

 اروم باش. ؟یکن یم هیشده ؟ چرا گر یچ زمیارغوان عز_دیپرس نگران

 .میبدبخت شد دایا_دینال هیارومتر که شد با گر یکم دیکش یقینفس عم ارغوان

 یافتاد و صدا نیزم یکرد. زانوهاش خم شد و رو یبود باور نم دهیو که شن ییزایافتاد، چ دایتلفن از دست ا یگوش

 نیرو پخش زم دایکه ا دییدو رونیصدا به ب نیا دنیاومده بود باشن رونیکه تازه از حموم ب اشاریشد.  جادیا یبیمه

 رفت. دایاب برداشت و به سمت ا وانیل هیو  دییبه سمت اشپزخونه دو ی.  هول کرده بود فوردید

 شده؟ یچ زمیعز دایا_

 نگفت. یزیانداخت و چ اشاریبه  یقینگاهه عم دایا
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 سرش زد. یرو یرو بقل کرد و بوسه ا دایا اشاری

 شده ؟ یچ زمیعز_

 ....مممی...شا...ر...بر..ای_گفت: رلبیز دایا

 پشت خط بود؟ یشده؟ ک یبه من بگو چ میکجا بر_

 مارستانیب می! بر لدای! اشار؟ی_

*** 

با  به دست حینشسته بود. ارغوان تسب مارستانیب یراهرو یتو ،یصندل یسرش و با دستاش گرفته بود و رو مایس

نشسته بود و  نیزم یهم رو مایکرد. ن یم یکرد، شاهرخم نگران با عصا طول و عرض راهرو رو ط یدعا م هیگر

 پاهاش گزاشته بود. یزانوهاش و بقل گرفته بود و سرش و رو

 مایرفت و خودش و تو بقل س مایکرد به سمت س یم هیهمونطور که گر دایهمه به سمتش برگشتن، ا دایا یصدا با

 انداخت.

اره  شه،یبگو خوب م_ش زل زدچشما یمگه نه؟ از بقلش جداشد و تو شهیخوب م لدایشده؟ مامان  یمامان چ_دایا

 شه؟یمگه نه مامان مگه خوب نم شهیخوب م گهیم اشاری شهیخوب م

مگه  شه،یخوب م_گفت یکرد و با خودش م یم هیرفت گر یجاش بلند شد همونطور که به سمت در اتاق عمل م از

 مایمچ دستش و گرفت و نزاشت وارد اتاق عمل بشه. با التماس به ن مایخوب بشه. ن دیدست خودشه خوب نشه اون با

 زل زد.

 .ماااااایرو صدا زد ن مایبهش بگم حق نداره خوب نشه.زار زد و اسم ن دیبرم با دیمن با ماین_

 و از سر گرفت. شیخودش و رها کرد و گر دایمحکم بقلش کرد و ا ماین

 رونیاروم شده بودند در اتاق عمل باز شد و دکتر ب یکه همه کم قهیدقکرد. بعد از چند  یم هیهم مردونه گر ماین

. دکتر همه رو ساکت کرد و همونطور که داشت به دنیپرسیم یمختلف یاومد همه به سمتش هجوم بردن و سوال ها

 .داد یوگرنه جونش و از دست م مارستانیب نشیانجام شد زود رسوند یعمل به خوب_رفت گفت: یسمت اسانسور م

 تا فردا انشاال منتقل بشه به بخش. رهیومیس یاالنم تا فردا به ا
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 و خدا رو شکر کردن. دنیکش ینفس راحت همه

 نتونست دنشیبا د مایزد. س یم یدیبه رو نداشت و لباش به سف یرنگ چیرو اوردند. ه لدایاتاق عمل باز شد و  در

 کردن و برگشتن. شیهمراه ویس یتا در ا ماهمیو ن دایو با دو از اونجا خارج شد. ا ارهیطاقت ب

نارش . به سمتش رفت و کدینشسته بود د مکتین یرو که رو مایگشتن س یرفت بعد از کم مارستانیب اطیبه ح اشاری

 نشست.

 شد. رهیبهش انداخت و به روبه روش خ ینگاه مین مایس

 !یدیو فهم یسرهنگ گفت که همه چ_

 که پر از احساسه تو ییدایاونم ا یکار و بکن نیا دایور وجدانت اجازه داد که با اچط دم،یتو ند یتو عمرم ادم به پست_

 نامرد. با نفرت بهش زل زد. یچطور تونست

 یتهس ینقشه از بن غلط بود،اگه سرهنگ بهم گفته بود ک نیا یگیدادم، اره راست م یو انجام م فمیمن داشتم وظ_

ودش و خ دایاالن ا میکرد یم یمثال نقش باز میو گفته بود یهمه چ دایاگه به ا ای میاگه سرهنگ بهت گفته بود من ک

نقشه. اما در مورد  نیداشته ا یپوعن هیحتما  شهک یخب سرهنگ بدون فکر نقشه نم یباخت ول یاحساسش و نم

کنم  یکه من کار نیزود قبل از ا یلیخ دایبود که اون و کم کم عاشق خودم کنم اما ا نیبگم که ما نقشمون ا دایا

 دلش و باخت، و کار و برام راحت تر کرد

 یسهرک یمن اسونه برا یهردوشون سخته فکر نکن که برا یالبته برا لدایمثل  ادیکنار ب دیبا دایبه نظرم ا االنم

ادامه  مونیو به زندگ ادیتونه کنار ب یم دایمنم خراب شده اما ا ی ندهیو ا یتظاهر کردن سخته خب مسلما زندگ

 .میاز اول شروع کن میتونیما م م،یبد

که شماها  نهیا قتیاما حق یوجدانت و راحت کن زایچ نیکن با ا یتو سع_با نفرت تو چشماش زل زد و گفت مایس

کنه هرچه قدرم که عاشقت باشه  یهم قبولت نداره باهات زندگ هیثان هی یحت دیاگه موضوع رو فهم دای، ا نیاشغال

حالم از همتون به  _لب ادامه داد ری. زرمیگ یرو م دایجمعه طالق ا اتیخودت و گول نزن، بعد از عمل زایچ نیپس با ا

دختر معصوم و به  هیکنه دل  ینم یبه خواسته هاش کصافط باز دنیرس یمرد برا هی نیستیشماها مرد ن خورهیهم م

 . از جاش بلند شد.رهیگ ینم یباز

 .یکرد کاریبفهمه باهاش چ دایخوام که ا یتا قبل از جمعه نم_
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 رفت. مارستانیبهش انداخت و به سمت ب ینفرت بار نگاهه

 یهنوزهم بخوابه هنوزهم تو خواستیکرد،دوباره چشماش و بست. دلش م تیو باز کرد نور چشماش و اذ چشماش

 سردش و یمد دستااز پنجره فاصله گرفت و به سمتش، او دیرو د لدایباز  مهین یتا چشما دایبگذرونه. ا یخبر یب

 گرفت.

 ؟یخوب زمیعز لدای_

 زمزمه کنه اب. یحالیفقط تونست با ب لدای

 خوبه؟ دکتر و صداکنم؟ ؟حالتیدرد ندار ،یاب بخور دیگفتن فعال نبا_

. سه نمکارکیمن چ ادیبه سرت ب ییاگه بال یقربون اون چشمات بشم ،نگفت _بابغض گفت دایفقط نگاه کرد. ا لدای

 نکارویچرا باخودت با ما ا لدای شدمیم وونهیداشتم د یکردم سه روز حرف نزد یداشتم دق م یبود هوشیروزه ب

 .رمیمیتار موت کم بشه من م هیاگه  یاخه نگفت ؟یکرد

 اشکاش با دست پاک کرد. دایکرد. ا یفقط نگاه م لدایو  گفتیم دایا

 مامان کجاست؟_گفت یحس یب تیبا نها لدای

خبر  اشاریبه سر خواهرش اومده اما  ییدونست چه بال ینم دایاورد. ا یرو به درد م دایقلب ا لدایسرد  یچشما

 نگفته بود. یزیکس بهش چ چیداشت ه

 موندم. شتیبودن خسته بودن رفتن خونه من پ نجایا شبیتا د_

 کجاست؟ هانیآ_

 .یاریبال رو سر خودت ب نیو ا یغصه بخور نطوریاون نامرد ارزش نداره که ا لدای_باغم بهش نگاه کرد دایا

 بود. یکاف لدایمنفجر شدن  یجمله برا نیهم

 هانینه اون آ یینامرد تو یبود یخوش گزرون یبودم اما تو پ طیشرا نیکه من  تو بدتر یینامرد تو ستیاون نامرد ن_

ه ب کمیانداخت  یوضع نم نیاگه نامرد نبود که تو رو به ا_داد زد لدایهم مثل  داینامرد. ا دیبهش نگ یگرده ه یبرم

 ؟یفهمیهان؟چرا نم یکن یخودت و خار م یقدر با احمق باز نیاون ولت کرده چرا ا ایخودت ب
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 .رونیگمشو ب نمتیبب خوامینم_گفت: غیباج لدای

 ؟یاریبه سر خودت ب گهید یبال هیبرم که _

 چشمام گمشو. یازت متنفرم. از جلو_

 .گرفتیکرده بود که از نفرتش نشات م دایپ یادیز یروین دیکش رونیبشده بود ، سرم و از دستش  وونهید لدای

وارد اتاق  یکرده بود. پرستارا فور دایزد و شروع به زدن خودش و ا یم غیحمله کرد ج دایاومد و به ا نییتخت پا از

نداشت، کارا و حرکاتش دست خودش  یتعادل چیکرد ه یها رفتار م وونهید لدامثلیجدا کردن  دایشدن و اون و از ا

پنجره رو باز کرد و تا  د،ییو به سمت پنجره دو دیکش رونینبود. با تمام توانش دستاش و از دست پرستارها ب

ارامبخش به خواب رفت.  هیتخت خوابوندنش. با  یپرستارا گرفتنش و بازور رو نییخودش و پرت کنه پا خواستیم

 .هیگر ریزانوهاش گذاشت و زد ز یشکمش جمع کرد سرش و رو یتو نشست و پاهاش و نیزم یرو دایا

صفحه انداخت و  یبه اسم رو یزنگ خورد. با تعجب نگاه شیشد که گوش یسپر یطور نیهم یا قهیچند دق هی

 هیبا گر د،یچیپیم یگوش یبود که تو هیهق هق گر یاتصال و زد صدا یدکمه 

 .....رمیمی......دارم.......مای........بدایا_گفت:

 .دیچیپ یم یگوش یبود که تو هیگر یزد اما فقط صدا یصداش م یهرچ دایا

 ام؟یکجا ب_

 بهشت زهرا......._

 و برداشت فشیو ک دیزود از جاش بلند شد پالتوش و پوش دایداد. ا یو م یممتدد بوق خبر از قطع شدن گوش یصدا

 رفت. رونیزد از اتاق ب یزنگ م مایهمونطور که به س

 هیبرم  دیمن با ستیاصال مناسب ن شمیبه هوش اومده حال روح لدایالو مامان _تندتند گفت دایاس وصل شد اتم تا

 هم صحبت کن خدافظ. لدایبا دکتر  مارستانیب ایکار دارم لطفا زودتر ب ییجا

بلند کرد و دربست گرفت، سوار شد و گفت که به بهشت زهرا  یتاکس نیاول یدستش و برا دیرس ابونیکنار خ به

بود و خبر  یکرد. هوا ابر یکه در رفت و امد بودن نگاه م یها و مردم ابونیداد و به خ هیتک شهی. سرش و به شرهیم

 .دادیبارون و م دنیبار
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و  کرد. رعد دایمورد نظر و پ یشد. با گشتن قطعه  ادهیرو حساب کرد و پ هیکرا دیساعت بعد به بهشت زهرا رس مین

بود چه قدر  دهیچه قدر الغر شده بود. تازه فهم د،یکرد. از دور اون و د دنیزد و بارون نم نم شروع به بار یبرق

شد اما  کیاهسته بهش نزد ییصورتش. با قدم ها یرو رونبا یشد با افتادن قطره ا یدلتنگش بود. اشک اول مساو

 دایا دنیقبر گذاشته بود. کنارش نشست متوجهش شد سرش و بلند کرد با د یاون حواسش نبود و سرش و رو

 .هیگر ریرها کرد و زد ز دایبقل ا یو خودش و تو دیبغضش ترک

قدر  نیانا نبود ، انا ا زدیکه داشت زار م ینیانا نبود، ا نیکرد. ا یم هیکرد و پا به پاش گر یموهاش و نوازش م دایا

 شکسته نبود.

. کردن یو حس نم زیچ چیاحساساتشون بودن که ه ریقدر درگ نیخورد اما ا یشالق گونه به سرو صورتشون م بارون

 یدختر گهی.....گفته....گفته...دگهی......مامانم..... گفته ددایا_دیچشماش زل زد و با هق هق نال یجدا شد تو دایانا از ا

اقت ط دای. ادیکشیکرده بود به زور نفس م هیپوشوند ازبس گر و رتشو با دستش صو هیگر ریبه اسم من نداره... زد ز

 نداشت. یطور نیانا رو ا دنید

 .سسسسسیاروم باش تموم شد ه_گفت: هیگذاشت و باگر نشیس یو رو سرش

 من بدون دایعاشق سامانم ا دمیفهم چیاما اروم که نشد ه شهیکردم با انتقام دلم اروم م یفکر م_گفت: هیبا گر انا

. شدیم وونهیداشت د دایزد. ا یزد و سامان و صدا م یرو از سر گرفت. ضجه م هیکرد و گر ی. هق هقرمیمیسامان م

 دایا_برداشت. بابغض گفت: دایا ی نهی. انا سرش و از رو سومدیاز دستش برنم یطاقت نداشت انا زجر بکشه اما کار

. مثل بچه ها که هیگر ریو ندارم تو رو خدا تنهام نزار، انا زد ز یکس من به جز تو دایا یول یتوهم ازم متنفر دونمیم

 و  کننیم یو زار هیو گر کننیم یکار اشتباه

قدر انا  نیدرست بود دلش شکسته اما ا دایاون و ببخشه. ا دایمنتظرن تامامانشون ببخشتشون ، اناهم منتظر بود تا ا 

 رو دوست داشت که ببخشتش. دست انا رو گرفت و بلند شد.

 .میبر ایبارون ب نیتو ا میخوریسرما م_

 ؟یدیمن و نبخش_

 دارم که حاال اونم از دست بدم. شتریدوسته خل ب هینبخشمت مگه من  شهیاخه مگه م وونهید_بابغض گفت: دایا
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 لب  شروع به خوندن ریاناهم بابغض ز د،یانارو دنبال خودش کش دایزد و به قبر باباش چشم دوخت. ا یتلخ انالبخند

 شعر کرد. نیا

 دستت و رو سرم بکش_

 بخند کمیبهم  پاشو

 رو دوشمه اغمیدن هی

 شونم و ببند یزخما

 دلت دونمیم نکهیهم

 من دلواپسه یبرا

 امیکنار م امیباسخت

 من بسع یبرا نیهم

 اومده یک نیبب پاشو

 چه قدر بزرگ شدم نیبب

 یکه خواسته بود یهمون

 خودم یرو پاها ستمیوا

زنونه شده بود. چه قدر  افشیشد. چه قدر ق رهیخ دایدور شده بود گرفت و به ا یلیاز قبر باباش که ازش خ چشم

 خوشگل تر شده بود.

کن من صاحاب  شیچشمات و درو یهو_خودش شد برگشت و با لبخند گفت: یانا رو ی رهیمتوجه نگاهه خ دایا

 .دارم

 زد. یزهرخند انا

 .یخوشگل شده بود یلیخ تیعروس_
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 ؟یچ_و گفت: سادیبا تعجب وا دایا

 .یخودم نخواستم متوجه بش یعنی یبودم اما تو متوجه نشد تیمن تو عروس_

 ارزه. یم ایدن هیحضور داشته خودش  شیعروس یکه انا تو نینگفت. هم یزیچ گهیزد و د یلبخند تلخ دایا

پناهگاه  هی ریبه اژانس زنگ زد و تا اومدن اژانس ز دایبود به تنشون. ا دهیبود وچسب سیخ سیخ لباساشون

 یزیکرد و اناهم از نقشش و هرچ فیمدت اتفاق افتاده بود و تعر نیکه تو ا ییماجراها یهمه  دایراه ا ی. توسادنیوا

ت که به اسم انا نداره گف یدختر گهیکرده و گفته د تردشکرد گفت که مامانش  فیتعر دایا یکه اتفاق افتاده بود برا

اتفاق براش افتاده مامانش مرده و  نیتصادف ا یخواهر فلج داره تو هیکه سامان  دهیعاشقه سامانه گفت که تازه فهم

 کردهه ک یتصادف باباش بوده و ازهمون موقعه تاحاال از باباش متنفر شده گفت که از کار نیفلج شده مقصر ا شیابج

ذاشت گ دایا یشونه  یکه به خونشون برسن سرش و رو یاروم شد. تا وقت یکرد تا کم هیقدر گفت و گر نیا مونهیپش

واقعا ناراحت بود اره درست بود  دایکرد و به سمت خونشون رفت. ا یخداحافظ دایدر با ا یو چشماش و بست جلو

ا داد و چشماش و بست ب هیتک شهی. سرش و به شنهیبب وضع نینبود اما دوست نداشت اون و تو ا حیکار انا قابل توج

شد.حتم داشت که  ادهیپ نیرو حساب کرد و از ماش هیچشماش و باز کرد. کرا دادیم دنیراننده که خبر از رس یصدا

حس  هیمطبوع به صورتش خورد که  یگرما هیو باز کرد و وارد شد.  یبخوره. در الب یدرست و حساب یسرما هی

 .دادیبهش م بخو یلیخ

د بو بیعج دیمورد نظر و زد. شا یطبقه  یاسانسور سوار شد و دکمه  دنیاسانسور و زد و منتظر شد ، با رس ی دکمه

زن چشماش و باز  میمال یاسانسور و صدا دنی. با رسایتو رو بردیاون و م دادیارامش خاص م هی دایاسانسور به ا یول

شد. در خونه رو باز کرد و کفشاش و دراورد و وارد خونه شد. پالتو و  ادهیو از اسانسور گرفت و پ شیکرد و تک

و به سمت سالن  دیو پوش شییگذاشت دمپا یجاکفش یو رو فشیکرد. ک زونیاو یو دراورد و به جاکفش شیروسر

ت. زد و به سمتش رف یبود. لبخند دهیکاناپه خواب یخونه بود و رو یخونه نباشه ول اشاریکه  کردیحرکت کرد. فکر م

 ببره. ادشیاون و اروم کنه و اتفاقات امروز و از  تونستیاون م اغوشتنها 

 گذاشت و دستاش و گرفت.  اشاریشکم  یمبل نشست و سرش و رو کنار

 ؟یدیخواب نجایعشقم چرا ا_

 سکوت

 .رهیگیخب کمرت درد م_
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 سکوت

 .برهیم باشه خوابم نمسر یاگه پتو رو یگفتیسرت تو که م یرو یدیچرا پتو رو کش_

 سکوت

 .کنمیم دارتیکه به روش خودم ب یدونیتنبل خان بلند شو وگرنه م یا_

 سکوت

 ؟یکنیم طنتیش یدار یباشه خودت خواست_

 سکوت

 غیج نیا یاونم با صدا دیفرابنفش کش غیج هیکه جلوش بود یکس دنیو با د دیکش نییسرش پا یرو باشتاب رو پتو

 .دیکش ادیفر هی دایا دنیباترس بلند شد و با د

 به عقب رفت.  یبا ترس نشستن دایا

 ؟؟؟؟ی.هس...هست.....یت..تو..تو....ک_

 کمک کنه دزد. یکیدزد دزد  _گفت: غیج با

 یواخوابهیادم م یخونه  ادیدزده باشه، اصال مگه دزد م نینکنه همدست ا دیاول ترس دایخونه باز شد ا در

 بقلش. دیپر اشاری دنیبه طرف در با د دییدو اشارهی نکهیا الیبه خ  هوی کارکنمیخداچ

 نگران شده بود محکم بقلش کرد. دایا ی دهیپر یو رو که از رنگ اشاری

* 

 .وردخیشهاب حرص م کوندیو از  لبخند ژ دادیپاش و تکون م تیباعصبان دایمبل نشسته بودند و ا یرو اشاریو  دایا

 ها. دهیطالقت م اشاری نیبعد ا شه،یت خوشکلت خراب مصور یزنیقدر حرص نخور جوش م نیا یخانم_

 مانعش شد. دیخندیهمونطور که م اشاریدر حال انفجار بود اومد به سمت شهاب حمله کنه که  گهیکه د دایا
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 بهش محل نزار. زمیعز_

زده خواب بعد منم فکر کردم  یخودش و به عمد شعورتیدوست ب نیا_تیبترکه از عصبان دایبود که ا یکاف نیهم

 بعدشم که فکر کردم دزده. ستمین اشاریبگه من  دهیانگل اون زبونش و تکون نم شعوریب ،ییتو

 کردن تورو نداشته. تیسرش قصد اذ یعادت داره که پتو هم بندازه رو نهیشهاب خوابش سنگ نیا دا،یاروم باش ا_

 غیج میبهت بگ دیتو من اصال رفتم تو هنگ با غیبعدشم با ج گه،ید رسهینه نم رسه؟یواال من اصال ازارم به مورچه م_

 .غویج

 قبرستون بود. ی نهیتو بود االن س یبه جا گهیاگه هرکس د یشانس اورد یلیتو خ دایا_ 

 چرا ؟_

 بخونه. دیخودش و با یکنه فاتحه  داریشهاب و ب نیاصال هرکس ا_

 .یاز خود راض یمگه نوبرش و اورده پسره _

 به شهاب چشم غره رفت. دایو ا دنیو شهاب خند اشاری

 از صبح تا حاال ههه ههه ههه! نیو ببند شتونیهه هه هه ن_

 زنت بامن چپ برداشته انگار ارث شاهرخ و خوردم. نیداداش من بهتره برم ا_

 .ینکن وگرنه با من طرف تیزن من و اذ نیبعدشم ا اریدرن یمسخره باز نیبش_

 بگو. غویج غیزن نگو ج_

 .دیبلند خند یبالشت و به سمت شهاب پرت کرد و شهاب باصدا دایا

 بهم. دیبه سمت اتاق خواب رفت و در و محکم کوب تیبا عصبان دایا

تو  دوسته که نمیدوست انتخاب کردنش ، ا نیو ببرن با ا اشاری ی قهیمردشور سل ه؟یتحفه، فکر کرده ک یپسره _

و  دیکش ینیکرد ه یبا اخم نگاش م اشاریخورد که  نهیچشمش به ا زدیطور که غر م نیقبض روحم کرد. هم یدار

 دستش و رو قلبش گذاشت.
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 ؟یاومد یتو ک میترسوند یوا_

 .یمتوجه نشد یبود ریقدر درگ نیا_وارگرفتیو از د شیتک اشاری

رگذاشتم حالم که امروز پشت س ینه به خاطر اتفاق االن نه به خاطر اتفاقات ره،یذهنم درگ اشار،یاعصابم خرده _

 کنارش نشست. اشارمیتخت نشست و  یرو دای. ااشاریبده  یلیخ

گذاشت  اشاری یشونه  یزد و سرش و رو یلبخند خسته ا داینکن. ا تیقدر خودت و اذ نیا شهیدرست م یهمه چ_

 و چشماش و بست.

*** 

 وحالش خوردیسرش م یمثل پتک تو میشی یشاپ خارج شد، حرفا یاز کاف یحالت تهوع داشت، با بدبخت احساس

رو نشست.  ادهیپ یو تو ستهیپاش با ینتونست رو گهیدلش گذاشت و خم شد. د یکرد ، دستش و رو یو داغون م

ه بود. کرد وونشید میشی یحرفا ود،کافه قرار گذاشته ب یباهاش تماس گرفته بود و باهاش تو میشیبود که  شبید

 کرد. یو حالش و بدتر م دیچیپیسرش م یتو میشی ی. حرفاخوردیبهم م اشاریز ، حالش ا خوردیحالش از همه بهم م

 *** 

 یکرد، دکور کافه از چوب بود و تماما قهوه ا یم قیبه سلوالش تزر یحس لذت بخش هیکافه  یکافه شد، گرما وارد

با سر  میشینشست ،  زینشسته بود به سمتش رفت و پشت م یدونفره ا زیگشت پشت م میشیبود، با چشم دنبال 

 _خم شد و گفت: دایبه سمت ا یکم میشی. بعد از گرفتن سفارش توسط گارسون دیسالم کرد همونطورم جواب شن

 سر اصل مطلب. رمیراست م هیپس  مینیو نه اهل مقدمه چ سوزهیخانم کوچولو، من نه دلم برات م نیبب

 هی  خوامیم _داد، بعداز رفتن گارسون ادامه داد هیکت یبه صندل نهیدست به س میشیسفارشاشون و اورد،  گارسون

 چه قدر رزل و استیمرد دن نیبهتر یکنیکه فکر م یکس یبهت بگم، فکرکنم حقته بدون اشاریدرمورد  ییزایچ

 پسته....

 درست صحبت کن !_

 خوامیم ،یبدون قتارویکه برات درست کرده رو خراب کنم ، حقه توهه حق ینیکاخه دروغ نیا خوامیم_زد یپوزخند

تفاده کنه ازت اس ریاز تو استفاده کرد تا به هدفاش برسه تا بابا و مامانت و دستگ سهیاز شوهر دروغگوت بگم که پل

 میتصم نیا نکهیدوست داشتم عضو باند بشم اما   تا ا نمم سمیکنه منم پل ریباند قاچاق و دستگ نیکرد که بزرگتر



 مریم کوهپیما-گناه من تقاص تو

 
169 

 

و  ی. مامانت همه چیگرفته شد یبرات متاسفم که به باز_زد  یزیلبخند تحقر ام م،یگرفته شد تا از تو استفاده کن

 زدیاما داشت خودش و گول م کنمیو باور نم نیا گفتیبه خودش م یکرد ه یباور نم دایبلند شدا زی.ازپشت مدونهیم

و بفهمه حاال وقتش نبود  زیشد ؟ حداقل اگه قرار بود که همه چ یباز نطوریو باور کرده بود چرا باهاش ا میشی یحرفا

که قراربود خانوادش و ازش  ییکه وضع انا داغون بود، حاال ییبود حاال یبستر مارستانیت یتو لدایکه  ییحاال

 یتاکس هیرفت و  ابونیلرزون به سمت خ ییقدمها باکرد،  یبلند شد بغض داشت خفش م نیزم یاز رو رن،یبگ

،  شیسادگ یکرد برا هیاطره هاش اشک به چشماش اورد تا خونه فقط گرو خ اشاری ادیگرفت و ادرس خونه رو داد. 

قدر وضعش بد بود  نیباشه.ا یماهر گریقدر باز نیادم ا شهیدوسش نداشته باشه، اخه مگه م اشاریکرد که  یباور نم

 مال خودت.  شیپنج تومن پنجاه تومن به راننده داد و در جواب اعتراض راننده گفت بق یاکه به ج

رفت  یم دیرفت با یم نجایاز ا دیخونه رو باز کرد ، بدون جواب دادن به سالم شهاب به سمت اتاق خواب رفت با در

، چمدون و برداشت و از اتاق خارج شد،  ختیچمدون ر یداشت و نداشت و تو یاون نبود،  هرچ یجا نجایا گهید

 دا؟یکجا ا_اومد دایمبل بلند شد و به سمت ا یشهاب از رو

 .یپست یلیبهش بگو خ خورهیبگو حالم ازت بهم م تیقبرستون، به اون دوست عوض_

 شده به منم بگو؟ یچ ؟یگیم یچ یدار نمیبب سایوا_نداد دایحرکت به ا یچمدون و گرفت و اجازه  یدسته  شهاب

 خودت و نزن به اون راه شهاب من و احمق فرض نکن از جلوم برو کنار._

 ؟یبر یخوایاخه کجا م_

 گذاشته باشه. یباق یخونه ا یبابام البته اگه اون عوض یرم خونه ب_

 یواقعا دوست داره، االنم چمدونت و بزار تو اشاریبرات بگم ،  نمیبزار تا ا یدیو فهم یخب االن که همه چ لهیخ_

اد از افر یکیشدن و خونتون توسط  ریدستگ مایمتاسفانه امروز مادرت و پدرت و ن ،یوجود نداره که بر یاتاق خونه ا

و برات  یو همه چ ادیب اشاریتا  یبمون نجایتوهم بهتره هم دهنمون یازش باق یزیگرفته و چ شیات یپدرت سوخته بعن

 بده. حیتوض

 زد و از هوش رفت. غیبا تمام توانش ج دایا

 ت خوبه؟حال_دیبه دور و برش نگاه کرد، شهاب نگران پرس جیو اروم باز کرد، گ چشماش
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بود احساس  بیو به خاطر اورده بود چه قدر بدبخت بود، چه قدر تنها و غر یتو چشماش حلقه زد تازه همه چ اشک

 شناخت. از سر جاش بلندشد. یو نم انشیشناخت اطراف یداشت خودش و نم یمبهم

 .ستیدراز بکش حالت خوب ن_

 . خورهیحالم ازتون بهم م نیو اشغال یدست به من نزن همتون عوض_گفت: یعصب

 .رونیرفت تلو تلو خودش و به در رسوند پالتوش و تنش کرد و از خونه زد ب یم جیگ سرش

به شماره نگاه کرد سامان بود، زود  داد،یشهاب به راهش ادامه م یادایتوجه به داد و فر یب خورد،یزنگ م شیگوش

 اتصال و زد.بابغض جواب داد یدکمه 

 الو سامان؟!_

 ؟یخوب دایم اسال_

 سامان. ستمیاصال خوب ن_دینال هیباگر دایا

گفت  دمیشاهرخ مثل بمب صدا داده زنگ زدم از شهاب پرس یریافتاده خبر دستگ یتازه خبر شدم که چه اتفاق_

 راسته واقعا متاسفم.

 کرد سامان ازش متنفرم. کاریباهام چ یعوض اشاریاون  یدونیم_هق گفت: باهق

 هم گفت.شهاب ب دونمیاره م_

 ؟یشناسیشهاب و از کجا م_

به حرفات  نکهیا لیبه دل یعذرخواه ،یکنم و خداحافظ یزنگ زدم عذرخواه الیخیب نارویا مه،یمیصم یاز دوستا_

 !ایبرم استرال خوامیم نکهیبه خاطر ا یکصافط و گوش دادم و خداحافظ یگوش ندادم و حرف اون انا

 شه؟یهم یبرا_

 گردم. یبر م ام،یباخودم کنار ب کمینه برم _

 سامان انا داغونه._
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 کلمه هم بشنوم. هی یحت خوامیدرمورد اون نم گهید_

 بشنوم. یزیچ خوامینم گهید دایلطفاا_دیاون......وسط حرفش پر یول_

 پس مواظب خودت باش._بابغض گفت: دایا

 شب بود هروقت بود زنگ بزن برام باشه.برات افتاد شب بود نصف  یاتفاق یهروقت هرجا به مشکل برخورد دایا_

 باشه خدافظ._گفت هیباگر

 تو هم مواظب خودت باش. نمتیبیخدافظ نه م_

. لرز به دیبار یبود و نم نم بارون م کیکرد. هوا تار شتریرو ب دایا ی هیگر دادیبوق تلفن که خبر از قطع شدن م یصدا

تلفن رو اعصابش بود،  ی. صدازدیقدم م ابونایخ یخورد و اون بدون هدف تو یتنش افتاده بود، تلفنش مدام زنگ م

که نور  نیماش هیقطع شد.  یگوش یصدا دشیکوب نیبه زم ممحک ییغولتشن ازش پا رونیپالتوش ب بیو از ج یگوش

ه پاب دیونا رو دتا ا دایاومدن ا نییجلوش ترمز کرد و دوتا مرد غولتشن  ازش پا کردیچراغش باال بود و چشم و کور م

 یادواون و سوار پر دایا یدهنش گذاشتن با زور تقالها یرو گرفتن و دستشون و رو دایفرار گذاشت اما اون دوتا ا

 سرعت حرکت کرد نیرنگ کردن و با اخر یمشک

************************** 

 بود. سادهیسرش وا یباال نهیدست به س ارمیشاهرخ نشست، رام یروبه رو یصندل یرو میشی

 ماجون؟یس ستین ش،خوبیسال پ۲۵به  میسفر کوتاه داشته باش هی م،یسر به گذشته بزن هیچطوره _میشی

 ؟یخوایاز جونمون م یچ_گفت یحالیبا ب مایس

تمام خانوادش و ازش  یرحمیکنم که با ب فیو تعر یدختر پنج ساله ا یقصه  خوامیاروم باش صبر داشته باش، م_

 ست؟ین یجالب یگرفتن.به نظرتون قصه 

 باتنفر به شاهرخ زل زد. میخب خب بهتره شروع کن خب

من عاشق شکالت بودم  اره،یداداش کوچولو ب هیپنج سالم بود عاشق بابام بودم ، مامانم حامله بود قرار بود برام _

. عشق و تو رفتیدر م شیکردم خستگ یبوسش م ومدیاز سرکار که م شهیهم دیخریبرام شکالت م شهیبابام هم
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 ی، بچه بودم ول شیباهمه چ شیبا ندار ساختیم شیعاشق مامانم بود ، مامانمم با همه چ دمیدیدوتاشون م یچشما

 یکناربخار یروز سرد زمستون هی. میکرد یم یباعشق کنار هم زندگ یول ستیخوب ن مونیوضع مال دمیفهمیم

ارد و گاردیبا نفرت با غرور با چندتا باد دهیمرد باکت و شلوار اتو کش هین محکم باز شد، درخونمو مینشسته بود

کرد و اون و کشت. بابام غرق خون بود بچه  کیبه طرف قلب بابام شل دیکش رونیو ب فاسلحشخونمون شد. بدون حر

کرد که بابام چشماش و بازکنه دوتا  یالتماس م زدیکرد ضجه م یم هیبود. مامانم گر نیبرام سنگ زایچ نیبودم ا

زدن.   شیخونه و خونه رو ات یتو ختنیر نیمن مات بودم ، بنز زدیم غیمامانم و باخودشون بردن مامانم ج گاردیباد

پسر تخس  هیحالت ممکن نگاشون کردم.  نیزن و مرد چشمام و باز کردم. حرف نزدم با سردتر هیبالبخند مهربون 

 یلینداشتم حرف بزنم، اون زن و مرد خ یکرد، سع یم میو عصب اوردیبرام شکلک درم ید هبو طونیش یلیداشتن خ

شده بود دکتر که  یبودم دختره دچار فراموش یکه بستر یاتاق یو اوردن تو وندختر جو هیشب  هی. دنیرسیبهم م

 .ستین ادمی یچیگرفتم بگم ه می. تصمدمیفهم یماریب نیدرمورد ا یماریب نیا هیداد چه جور حیبه مادرش توض

و  ی. کتیما هست یقبول کردن و گفتن که بچه  یاون زن و مرد من و به سرپرست_کرد و ادامه داد یهق هق

 یمنتظر بودم که بابام روز شهیبزرگ شدم بادرد بزرگ شدم. اغده داشتم ، هم یمهران.من اون روز سرد زمستون

ن نبود برام شال گرد یمامان گهید  داد،ینبودن بابام و م یشدم چون بواز شکالت متنفر ومدیخونه ن ادیباشکالت ب

اغده نزاشت  یول دنیبهم رس یلیببافه اسم مامانم رعنا بود اسم بابام سپهر. اون زن و مرد دستشون دردنکنه خ

من  یرب نیاز ب کبارهیبکشمت که  خواستمی. انتقام کل وجودم و گرفته بود، من نمنمیخودم بب یاونارو مامان و بابا

 نیاه. با شانتکاریخ سیپل هینبود. پلبس شدم اما  یبرام کاف سیبکشمت. تاوان دادنت به پل ذرهذره  خواستمیم

اما  م،یما ارتباطمون و باهات قطع کرد گهیوارد گروه شد د اشاری یهمدست شدم همه جوره بهت ضربه زدم ، وقت

 دیبا اون زن عوض یزرنگ یلیخ یردزدم. فکر ک شیو خودم ات تیکله زندگ میکنیهنوزم باهم کار م میکردیوانمود م

اده استف دایاز ا میتونستینم نیحرفابودن فکر کرد نیزرنگ تر ازا یلیو رهام خ اریاما رام نیکردیم انتیبهمون خ

 ارمی.ماقصدمون نابود کردنت بود. راممیسوخته استفاده کن یمهره  هی یاز ادما میخواستینم میتوانش و داشت میکن

اسلحه پنج تا گلولست پنج تا هدف داره که قلب پنج نفر  نیخوب بهتون ضربه زد. اما هنوز تموم نشده، تو ا یلیخ

 شماست....

کصافط ازت _روبه شاهرخ گفت: غیو نفرت بود. باج ماپرازخونیس یساکت شد. چشما میشی مایس غیج با

 یپس اون جنازه  یعسل من مرده، مگه قبرش و بهم نشون نداد یمگه نگفت ی. لعنتمتنفررررررررممممممممم

گفته بود تو  بهم_ناباور گفت: میشیروبه  یعوض نیبابات و کشت ا نیا نیقاتل بابات و بب نیبب مایبود؟ ن یسوخته ک
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 یقبر عسله، حت نیقبر بهم نشون داد گفت ا هی،  یعسلم ، به خدا بهم گفت تو مرد یچه قدر بزرگ شد ،یمرد

 ؟یمدت کجا بود نیتو ا زمی. عسل عزدمیسوختتم د یجنازه 

 کنم. یکه باور نم یمن ی.....ممکنه...نگو که تو مامان رعناری.....غنیعسل؟.....ا_میشی

تو شکمش زنده بمونه تن به  یکه بچه  نیکه به خاطر ا یکه بچش و ازش جدا کردن مادر یعسل من رعنام مادر_

داد اما نگران نباش من خودم  یازدواج با قاتل عشقش داد.تن به ازدواج با قاتل سپهرش داد.تن به صدتا کصافط کار

باهم مگه نه  مایمن و ن کردمیم یهمکار سیباپلبودم من داشتم  سیگروه پل یکصافطا پاک کردم من تو نیو ازا

 .گزد یهاباخودش حرف م وونهیل دشده بود ومث وونهید مایما؟سین

من خودم  دمیخودم قبرت و د دمیو د تونیمن خودم اعالم ستیممکن ن نیا_زد غیبا تمام توان ج میشی

 بهم نشون داد. نی.شاهدمید

 تو بگو بهش، عسل من به خاطر ازدست دادن تو نابود شدم. دایا دمیکش یهمه سال چ نیبهش بگو من ا ماین_

پست  نیهان؟ چرا با ا یچرا با قاتل شوهرت ازدواج کرد_و گرفت قشیرفت و  مایبه طرف س تیباعصبان میشی

 ؟داداشم بهش بگه بابا یاجازه داد ؟چرایکرد یفطرت عروس

باش با دونستیم مایوقت بهش نگفت بابا ن چیه ماین کشهیرو م مایباهاش ازدواج کردم گفت ن مایبه خاطر جون ن_

 .هیقاتل باباش ک دونستینم یول گستید یکی

 یم کاریچ یبا قاتل بابات همخونه ا یدونستیاگه م نشیقاتل بابامون بب نهیا_گفت: هیرفت باگر مایبه سمت ن میشی

 ؟یکرد

 لحظه نفس بکشه. هی زاشتمینم_گفت: هیباگر ماین

چشماش دوتا دخترش و بکش  یاول جلو یچرا معطل_داد مایرو باز کرد اسلحه رو به دست ن ماین یبند دستا میشی

 بعد خودش و.

 کارو نکن.توروخدانکن. نیا ماینه ن_مایس

 .ختنیریمظلومانه اشک م لدایو  دایگرفت، مرددبود ا لدایو  دایرو به سمت ا مااسلحهین

 زودترکارت و تموم کن. میادامه ندار یبرا یا زهیانگ چیه لدای، من و  گهیبزن د یچرامعطل_
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 اون اسلحه رو بزار کنار. ماین_مایس

 رفت،دستش و باز کرد و بقلش کرد. مایو به سمت س ماگرفتیاسلحه رو ازدست ن میشی

 کرد. یو بو م میشیفقط  مایس

 جمعتون که جمعه. نجاستیا یک نیبه به به بب_نیشاه

 مادرم زندست؟ یدونستیتو م_ماجداشدیاز س میشی

 نج.شطر یسوخته  یمهره  دونستمیبله که م_نیشاه

 ؟یکن یچطور دلت باهام باز_

 یباز نیو بگم تو واون انتقام کورکورانت من و به خواسته هام رسوند،من ازاولشم بهت گفتم توا نیبزاربهت ا_

 نیو مات کردم به هم شیومن تورو ک یخارجشون کن یرو سوزوندتاازباز هیکرد و بق یباز رحمانهیب دیشطرنج با

 .یدخراب کر لدارویو  دایا یو زندگ یباش رحمیب اددادمیبهت  یسادگ

 خودم متاسفم. یبرا_

 تموم بشه. یوقتشه باز_نیشاه

 نشونه گرفت. مایاسلحه رو به سمت س اریاشاره کرد، رام اریرام به

 کارو. نینه نکن ا_میشی

 چشماش و بست. لدایزد و  غیج دایکرد. ا کیزد و شل یلبخند اریرام

 میشیانداخته بود. درست بود که  مایس یکه خودش و جلو یمیشیشد  رهیغرق درخون خ میشیبه  یبا ناباور مایس

کنارش  هیربا گ مایبقلش گذاشت ن یو تو میشیسر  مایبه مرگش نبودن. س یکرده بود  اما راض یباز لدایو  دایایبازندگ

 و باز کنن. ونکردن که دستش یزدن و تقال م یم غیج لدایو  داینشست. ا

 رو محکم گرفت.  دایا یدستا میشی.. دندییدو میشیبه سمت  لدایو  دایرو باز کرد. ا دایو ا لدای یتادس اریرام

 ....دو....ست....داره....یییلیی.......خخاششاریی...ی_
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 درست حرف بزنه. تونستیکه داشت نم یخاطر درد به

 حرف نزن توروخداحرف نزن._گفت هیماباگریس

 رو فشار داد. دایا یدستا میشی

 .....دوسش...دارمم....یلییبببه....شش.ششها...ب.....ببگوووو.....خخخ_

 .دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک

به...بهش....بگوووو......مججج.بورررر.....بوودمم.....به.خاطر......انتقاااااممممم......غررروووتتت.....و....خرد.....کنمممم _

 ....م...منو...ببخششش.......لدای..لییزد  یشد و لبخند رهیخ دای.....به ا

 یحس چیبدون ه لدای. زدیم غیباتمام توان ج مایجون شد و نفسش بنداومد. س ینتونست ادامه بده و دستاش ب گهید

ود. نب یمیشی گهیاما د خواستیو از خدا کمک م زدیو صدا م میشیمدام  ماین کرد،ینگاه م میشیبه جسم بدون جون 

خ رو داده بودند به شاهر گهید یکی یگرفته شده بودند و چطورتقاص گناها یکرد که چطور به باز یفکر م نیبه ا دایا

 رفت. نیاز جاش بلند شد و به سمت شاه نشیباتمام نفرت و ک مای. سدیازچشمش چک یاشک ینگاه کرد و قطره 

 نیشاه نیزم یرو مایردکرد. باافتادن سبرخو مایکرد و گلوله به کمر س کیبود به سمتش شل مایکه پشت به س اریرام

 یمغز شاهرخ خال یگلوله تو کیاسلحه رو به سمت شاهرخ مات زده گرفت و  اریرام نباریکرد ا یا مستانه یخنده 

حس  دایا ومدیکرده بودن که صداشون درنم ادیو فر غیقدر ج نیکنن ا کاریچ دونستنیواقعا نم لدایو  دایا نباریکرد. ا

 بانهیدوتا خواهر چه غر نیا نجای. امروز ارفتشدت گ شیخون گر دنیداره، با د انیجر رپاشیز یظیغل عیکرد ما

 دلش یدستش و رو دایبود. ا لدایو  دایا دیام نیاخر سیپل  ینایماش ریاژ یاحساس و روحشون کشته شده بود.صدا

 بچم._لب زمزمه کرد ریگذاشت و ز

 مطلق فرو رفت. یاهیدر س زیچ وهمه

*** 

 دایا

 ماه بعد سه

 م؟یزمزمه کردم بر رلبیبه سامان ماتم زده انداختم.بابغض ز ینگاه
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 هیلرزونم در و باز کردم ،  یبا دستا ختنیر یفرو م یگریپس از د یکیو به عالمت مثبت تکون داد. اشکام  سرش

 دم،یاشک خند اون همه ونیشده بود. م رهیمنتظر به در خ یخشک شده و چشما یتخت ، با لبا یجون رو یجسم ب

به سامان انداختم که فقط  ی. نگاهاشتصورتش برد ی. ماسک و از رودیچشمش چک یاز گوشه  یاشک دیاونم خند

 شده بود.  رهیانا خ یبه چشما

 زشت شدم سامان؟_انا

 .شدیکه دل سنگم به حالش اب م دیسوال و مظلومانه پرس نیقدر ا نیا

 بودمت. دهیشدانا؟من تازه بخش نجوریچرا ا_بابغض گفت: سامان

دهنم گرفتم و  یبرام سخت بود دستمو جلو یلیانا تو اون وضع خ دنیزد. تحمل د یانا رو گرفت و بوسه ا یدستا

 که صدام زد رونیاومدم برم ب

 .یریگیقابل تحمل شده که ازم رو م ریغ افمیقدر ق نیا یعنی دایا_

 به سمتش رفتم و بقلش کردم. هیگر با

 ا شدم.جد ازش

 .ییبه قول سامان تو عروسک ما یخوشگل شهیدلم تو هم زیعز_

بطلبم  تیفرصت خواستم تا ازت حالل هیاز خدا  ده،یمرگ م یبو یهمه چ کنم،یمرگ و حس م_زد یتلخ لبخند

 سامان،منو ببخش.

 یبودم اناسرطان خون داره سامان وقت دهیبود که فهم شیماه پ هیدهنش گذاشت.  یادامه بده و ماسک و رو نتونست

م و . اشکام امونششیانا امروز اومد پ یاما به اصرارا نهیوضع بب نیو انارو توا ادیواقعاشکست،اصال دل نداشت ب دیشن

 یبگه نم یزیخواست چ یم دیکشیکرد، به زور نفس م صداکه به انا وصل بود شروع به  ییبود. دستگاها دهیبر

تر . دکومدیمن و سامان، نفسمون باال نم یجلو دادیدکتر و صدا زدم، انا داشت جون م میانرژ یده مون یتونست،با باق

 ردهو ازدست داده بودم که عادت ک زامیقدر عز نیمدت ا نیکردند، توا رونمونیوارد اتاق شدند و ب یو  پرستارا فور

ا از . دستگاهمیکردیدکترا رو نگاه م یوقفه  یب یتالشا شهیسخت بود. از پشت ش یلیخ یبود ول یبودم، برام عاد

ه. کردم انا رفته باش ینشستم، باور نم واری. کنار ددنیدکترا هم دست از کار کش قهیبعد از چند دق ستادنیحرکت ا
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 تادهسیدستگاها از حرکت ا شد،یانا بلند نم یبلند بشه ول خواستیکرد از انا م یم هیکرد گر یم ادیسامان داد و فر

 نداشت دکتراو پرستارا به زور سامان و نگه داشته بودند. دهیاما فا زدمیخدا رو صدا م ی، هرچبودن 

 بهش بگم. از جام بلند شدم. خوامینگفته م زیچ هیبگم، توروخدا فقط  یزیچ هیبهش  خوامیفقط م دیولم کن_سامان

 انا پس زد.  یسامان مالفه رو از رو

م .دستادیانا کچل بودنم بهت م ،یخوشگل یلیانا بدون موهم خ_د و ادامه دادز یبهت نگفتم، هق یزیچ هیانا _سامان

 .ومدنیم نییپا یشتریدهنم گرفتم و اشکام با سرعت ب یو جلو

منم مو ندارم. سرش و رو به اسمون گرفت و خدارو صدا زد. نتونستم  نیانا نگاه کن بب_و از سرش برداشت کالهش

 دییاز پرستارا متوجهم شد و به سمتم دو یکینفس بکشم ،  تونستمینم دیکش ریتحمل کنم قلبم ت

 سال بعد کی

از  زدم. کفشم و یانداختم، لبخند یکه زد سرم و باالگرفتم و به اسمون نگاه یشده بودم. با رعد و برق رهیخ ایدر به

. اددیبهم م یحس خوب دخوریراه افتادم، شلوارم و باال زده بودم اب که به پاهام م الیسنگ برداشتم و به سمت و یرو

به اخر  میزندگ گهید کردمیو از دست داده بودم ، اولش فکر م میزندگ یادما نیسال گذشته بود ، من بهتر کی

و از اول  شیزندگ تونهیدل خوش کنه ، م گهید یزایبه چ تونهیداره ادم م انیجر یزندگ دمیبعد فهم یول دهیرس

 شروع کنه. 

 سالم._

 زدم. یبه سمت صدا برگشتم، لبخند تلخ ستادمیا

 .یقشنگ یایخدا چه رو یه_

 .میمن واقع ستمین ایمن رو دایا_

 ؟یگیدروغ م_

 .میبخدا واقع_

 بقلش پرت کردم. یخودم و تو دم،ییزدم و به سمتش دو یغیج
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 دارم؟یسامان واقعا ب_

 .وونهیاره د_

 نایا ی. همه اهیس یبلند بود ، لباسا یلیکه خ ییشایر دهیژول یبهش انداختم. موها رهینگاهه خ هیجداشدم،  ازش

 قلبم. یبود رو یخنجر

 چه خبر؟ نمیخب بگو بب_

 .یسالمت یچیه_

 ؟یچطور کنه؟خودتیم کاریچ مای، مامانت چطوره؟ ن دایچه خبر از ا_

 اوففففف چه قدر سوال._

 جواب بده. یکی یکیخب _

خوشحاله فکرکنم تونسته   یلیهم خوبه خ لدای ،یبا همه چ امیمن حالم خوبه دارم کنار م_سکوت گفتم: یکم بعداز

ت ساک لچریو یاونم خوبه هنوزم حرف نزده، رو_لرزون ادامه دادم یمامانمم بغض کردم باصدا اد،یب زاکناریچ یبابعض

 شه،یهام کم نم یکنم از دلتنگ شنگا یهرچ گهیم کنه،یبهش نگاه م رهی، اقاجونممخ نهیشیم

 سورو دنیچ ریو ارغوانم درگ مایکه نگو، ن میقدر بهش وابسته شد نیباحاله ا یلیخانوم جون خ یوا_زدم یزهرخند 

 نیسات عروس

 .ستنین ریتاث یخانم و دوقلوهاش ب رایتو بهترشدن حال ماها سم کنمیسامان من حس م یدونی، م_

 چطور؟_

 زد. یان لبخندرو نشون دادم که با دوقلوها سرگرم بود.سام لدای لداباسری غیج یباصدا

 نشد؟ اشاریاز  یخبر_

 میهماهنگ کردم بر لمیگفت با وک رانیا امیبود زنگ زد گفت اخر هفته م یک دونمیبود نم روزیبود پر روزیچرا د_

تنها  یلیاونم خ چارهیتهران ،ب دیایب مهیشیسالگرد  گفتیجون زنگ زد م یکت شمیطالق. چندساعت پ یدادگاه برا
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دلم براش تنگ  یلیخ یعوض ؟یاز شهاب ندار یرخب تویخوشحالم که حداقل با سرهنگ ازدواج کرد.راست یشد ول

 شده.

 ازدواج کنه. خوادیم_

 بگو. کیچه قدر خوشحال شدم از قول من حتما تبر ی؟وایجد_

 حتما._

 ه؟یرانیچطور اشنا شدن؟دختر ا_

 .هیدختر خوشگل ه،یا هینه دختر روس_

 بشن.که خوشبخت  شاهللیا_

 .دییبه سمتم دو غیبا ج لدای

 .رسنیدوتا جونور م نیاالن ا دایا یکمک کن، وا دایا_

 چته باز؟_

 .شمیم ختیریب ادیب خوادیم هانیکنن روم امشب آ یخال خوانیبرو سرشون و گرم کن اون سطل رنگ و م_

 .ایتوهم واقعا بچه شد کنم،یخب حلش م لهیخ_

 شه؟یماریب ریهنوز درگ_سامان با غم گفت: لدایرفتن  با

 نه چطور؟_

 .ادیب خوادیم هانیاخه گفت آ_

 .ادیب خوادیم هانیآ گهیخب راست گفت د_

 مگه ممکنه؟_
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تصادف  هانیافتاد دوروز بعدش داداش آ لدای یاتفاق برا نیهمون شب که ا ،یدونینم یچینبود تو ه ادمیاصال _

که بازن  کنهیو مجبور م هانی،آ هانمیمامان آ شهیکرده بوده که از قضا زنشم باردار م یتازه عروس ره،یمیم کنهیم

ش به بهار زن داداش هانیبوده و آ تهیفرمال نایا البته وفتهین بهیداداشش تو دست غر یکنه تا بچه  یداداشش عروس

اون کارارو کرد که  یو همه  کردهیر ممثل همخونه با بهار رفتا اشاریاز من نداشته باش. و  یحس چیکه انتظار ه گهیم

 فراموشش کنه. لدای

 ....هانیپس االن چطور آ_

برن شمال که  خواستنیبا پدرو مادرش م دهیتصادف جونش و ازدست م یبهار تو شیمتاسفانه شش ماه پ_دمیخند

 نامزد کردن. هانیو آ لدای شهیم یدوهفته ا هیو  هانهیآ یخانواده  شهیاالنم دخترشون پ رهیمیو م کنهیتصادف م

 خوب. میلیاهان خ_

 .نجاسردهیتو خونه ا ایدوقلوهارو ساکت کنم توهم ب نیمن برم ا_

 .نمیبب رونیب نیاین؟بییرزا رضا کجا_.دمییو تکون داد به سمت دوقلوها دو سرش

* 

م که به خانوم جون . به مامانم نگاه انداختکردیم فیتعر میو اقاجون از خاطرات قد مینشسته بود نهیدور شوم همه

فشارش بدم. با خاطرات  نطوریبقلش کنم و هم خواستیقدر خانوم جون و دوست داشتم دلم م نیشده بود. ا رهیخ

 . دنیخندیاقاجون همه م

 ؟یتو چرا ساکت _رسول روبه من گفت: ییدا

 خستم. کمیساکتم؟نه بابا _

 .یکنیم  یباز امکیپ یباک دونمیها نم یکوفت و زهرمار نیازبس شب تاصبح تو ا_جون خانم

 .خوردیبامزه حرص م یلیخنده خ ریز زدم

 .دنینداشتت ترس یچه مرگته درست بخند خاستگارا_لدای

 تو برو با اقاتون سرگرم باش. _دمیخند
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 مشغول شد. هانیناز کرد و باحرف زدن با آ یچشم پشت

 . یریطالق بگ یتونیراحت م یلیصحبت کردم گفت خ مونیخانوادگ لیجان من با وک دایا یاهان راست_اقاجون

 و تکون دادم و تشکر کردم. سرم

 خنده. همه نگاش کردن. ریزد ز هوی زدیکه با ارغوان حرف م ماین

 من توجه نکرده. رهنیپ نیبه ا یکیاخه _باخنده گفت که

 به ما داره؟ یتو چه ربط رهنیپ_

 .دهیپوش یو اشتباه رهنشیپ هیکدوم انتر شیحواسش پ ستیمعلوم ن_خنده ارغوان باحرص گفت: ریزد ز 

 نشست. ییتعارف کرد وکنار دا ییاومد به همه چا ییچا ینیس هیرسول با  ییخنده. زن دا ریزدن ز همه

 بابا مهمونت کجاست؟ دایا_اقاجون

 ؟یگیسامان و م_

 اره باباجان_اقاجون

 ش بده.به خود یسرو سامون هیفرستادمش بره  نیدیوضعش و مگه ند_

 ها؟ یکنیم بتیپشت سرم غ یدار شنومیم_سامان

 گم؟یمگه دروغ م_

 دیخوش اومد یلیاقاسامان خ دییبفرما_ییزندا

 .شهیلوس م نیرینگ لیقدر تحو نیمن و ا یپسرعمو نیا_ارغوان

جون به خودت زحمت نده سامان در و  یینه زندا_بلند شد بره در و باز کنه که گفتم: یی. زنگ در به صدا دراومد،زندا

 کنه.  یباز م

 نه اقاسامان مهمون ماهستن._ییزندا
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 .کنهیسرپاست درم بازم_

 .کنمینه اشکال نداره باز م_سامان

 .شهیبدم نجورکهیا_ییزندا

 .نیبش ایب شهینم_

و  دیپر ییو زندا ییتو بقل دا غیوارد خونه شد باج جانیدختر جوون با ه هیبه طرف در رفت درباز شد و  سامان

 .خونهیدرس م رازیرسوله،که ش ییدا سودختریا نیکه ا میدی. وما تازه اونجا فهمدیاقاجون و خانوم و جون و بوس

داشت. همه دور هم نشسته بودن و  جانیبود نشست. چه قدرشور و ه یخال یاشناشد. وکنار من و سامان جا باهمه

 غرق صحبت بودن.

 رادمنش؟ یاقا_گفت: غیجون ازخودت بگو قصد ازدواج.....حرفش و قطع کرد و باج دایخب ا_سویآ

 چه خوب من تازه متوجه شماشدم. یوا

 گرفت. یعکس م شیزد و باگوش یتندتندحرف م سویوآ کردیمثل خنگانگاه م سامان

 جواب دادم. هیرترازبقید یزنگ خورد.شماره ناشناس بود از سرجام بلند شدم وکم میگوش

 .دییالو بفرما_

 سکوت

 الوووو_

 سکوت

 ن؟یدیالو چراجواب نم_

 ..............غلط کردم. دایا_

 تمام
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 ۹۶/۹/۸:خیتار

 ۲۳:۴۶ساعت

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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