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 در و بود نيماش پنجره سمت سرم.  بودم آرام یاديز 
 ، شد یم پخش نيماش ضبط از که یشاد آھنگ ان نيب

.شمردميم رو ھام غصه دونه دونه داشتم  

 

توئه پرته یول جمعِ  ھمه به حواسم من  

بھم قلبتو یبد که بھم قلبتو یبد که  

 

ستين تو شکل دونميم بگردم رو ايدن ھمه  

ینکن شک دلم به ینکن شک دلم به  

 



  لبخند با برات دميم جونمو

چند؟ جذابت و خوشگل یِ اخما  

باز بخند برام اما ريبگ جون  

؟ چند عاشقت و دلبر یچشما   

 

 که دميجنگيم خودم با داشتم.  بود ُمخم یرو یليخ
.  " کن خفه صداشو"  ؛ مينگو  

 آھنگ ھمراه داشت که بود کانين یصدا ، بدتر نيا از
 از مدام. کند آھنگ ھمراه ھم مرا داشت یسع و خوانديم

 که شعر ی کهيت آن و شديم کج سمتم شانه سمت
:گفتيم  

لبخند با برات دميم جونمو"   

؟ چند جذابت و خوشگل یاخما  

باز بخند برام اما ريبگ جون  

" ؟ چند عاشقت و دلبر یچشما  

 

. خوانديم را  



 ، عروسم گل دسته سرخ یھا گل نازک یھا برگ با
 تمام و کانين از را حواسم بلکه شدم یباز مشغول

. کنم پرت ، بود مسببش ، او که ، یاجبار یھا یبدبخت  

 من و شد تمام شاد یاديز و مخ یرو اھنگ آن باCخره
 سمت کردم دراز دست ، یبعد اھنگ شروع از قبل

 صفر سمت را ولوم ی رهيدا یفور و نيماش ضبط
 چشمان آن با. افتاد کانين صورت به نگاھم.  چرخاندم

 چھره. شد متعجب یا لحظه ، یمشک یابرو و درشت
 که من یبرا نه اما بود جذاب Cاقل ، نداشت یبد ی

 بينص یا غره چشم و دميکش یآھ. بودم ماھان عاشق
. بود مسبب را ام یعشق یھا یناکام تمام که کردم یکس  

 نا... زميعز کن وا اخماتو...  ؟ جان مارال هيچ_
. یخانوم عروس یسKمت  

: دادم جواب لب ريز  

. ببرند رو یعروس نيھمچ شور مرده_  

 و گرفت گاز عمدا را لبش.  بود دهيشن را مينجوا انگار
 ، نداشت یليدل ، من یبرا که یا زده ذوق لبخند آن با



 و یھند اي طنز یھا لميف تيشخص به شتريب اش افهيق
! من شوھر تا خورديم عاشقانه  

 یعزا در بودم مانده. نبود تا دو یکي که یبخت بد
 یتو یخاک چه شده ليتحم و یاجبار یزندگ نيا شروع

 خواندمشيم شوھرم باCجبار ديبا که یکس و زميبر سرم
 است بھتر اي ، ازدواج نيا از زده ذوق و سرخوش ،

 فوران احساسات با ، یرقابت ُبرد نيا از زده ذوق ميبگو
 یکي یکي را اعصابم نازک یتارھا داشت ، اش کرده
.کرديم پاره  

 یگريد فکر ، ام کرده گره یھا اخم کردن باز یبرا باز
 گرفت ام گونه از یشگونين و سمتم کرد دراز دست. کرد
 یبدشانس و زمانه سر که را یداد ، یحرص و بلند که
: زدم یخال سرش ، نزدم ميھا  

. کااااااانين_  

 و ديخند. شد خوشحالم انگار تازه. نشد دلخور چيھ
:ديپرس  



 یشيم دلبرتر ، یزنيم دلمو یکن اخم نکن فکر نيبب_
 من ، یشد من زن ، ینداشت شانس تو اگه حاC... ھا
. شدم صاحب رو تو که داشتم شانس که  

 در به زدم هيتک. بودم یحرف نيھمچ هي منتظر انگار
. سمتش کامل دميچرخ و نيماش  

 چيھ ، پدرت نه ، مادرت نه! ... ؟ واقعا یداشت شانس_
 نيا یچ به تو اونوقت ، دوننينم عروسشون منو کدوم

!؟ یکرد خوش دلتو ازدواج  

 از مرا که لبخند با و چرخاند سمتم را سرش لحظه هي
:داد جواب ، برد رو  

 قربون... شنيم یراض کم کم ھم اونا... زميعز تو به_
 ، گهيد بزن لبخند هي ، شهينم باز اصK که اخمت اون
 ، باشه عذابم گهيد ، یبرد منو دل و یگفت رو بعله

. بخند پس ، عذاب نيا به یمحکوم  

 مگر. افتادم ماھان ادي. سوختم و دميکش یبلند نفس
 یاجبار تعھد کي یپا ، بود قلبم در که یعشق با شديم
 اما... نبودم گرفتن طKق اھل اما من ؟ ماندميم یکاغذ و

 بر نباريا که بود Cزم ديشا... نبود یزندگ نيا با ھم دلم



 ، مشترک یزندگ از ام گذشته تصورات ی ھمه خKف
 مادرم و پدر به تا.... گرفتميم طKق... شده که ھرطور

 شودينم ، ستين بند امضا کي یپا که یدل یب کنم ثابت
! ماند یزندگ عمر کي یپا ،  
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  ًKر به رفتن حاصله اصCشوق و ذوق دنيد و تا 
 با مراسم نيا.  نبود ھم یا چاره اما ، نداشتم را مھمانھا

. شديم اجرا ديبا شيھا اجبار تمام  

 مخالفت ھمه با کانين پدر و مادر که مخصوصاً  
.  رنديبگ ما یبرا را مراسم نيا که شدند یراض شانيھا

 من ازدواج با ، آمد ینم بدشان انگار که ھم پدر و مادر
 و ھا آشوب ، ماھان.  شود تمام زيچ ھمه ، کانين با

. رياخ یدعواھا و ھا دغدغه  

 ديبا ، لبخند اسم به که ، یظاھر دروغ نيا بود بد چه و
. نشستيم لبانم یرو  

 شاد ظاھر به و نيمت ، ميآبرو حفظ بخاطر بودم مجبور
. بود تاCر یھا مھمان نيب در نگاھم. باشم  

 ی فاصله. بود شده بايز چقدر ، کوچکم خواھر نويم
 فاصله نيا بخاطر ديشا و بود کسالي تنھا او و من یسن
.ميداشت یاديز یوابستگ بھم ، ما که بود کم ی  

 ازدواج کي خاطر به ، قبل سال سه ، او آنکه با 
 طKق مھر شدن خورده و يیجدا به مجبور ، ناموفق

 دلم لحظه آن در اما ، بود شده اش شناسنامه یرو



 یب ، آسوده و راحت.  باشم نويم یجا ، خواستيم
. یزندگ شروع یبرا داشتن اضطراب و دغدغه  

 شوق نيا و بود خوشحال اريبس ، کانين ، من برخKف 
.بود افتهي راه اش چھره به قلبش از  

 هيگر زارم حال به درون از داشتم و بودم فکر در انقدر 
 عمرم از رقصان ھا هيثان چطور دمينفھم که کردميم

 و رقص و یکوبيپا با مجلس آن و شد تمام و گذشتند
 پدر و مادر خوب ظاھر به ريخ یدعا با ، اش یشاد

. ديرس اتمام به مادرم و پدر و کانين  

 مادر و پدر آنکه با.  ميکرد حرکت خانه سمت به ما
 ما یبرا ازدواج مراسم کي تنھا که بودند گفته کانين
 و خانه هيکرا ، جمله از ، ھا نهيھز تمام و رنديگ یم

 من اما ، بود کرده خرج کانين خود را مانيھا ديخر
. نکردم اش شوق و ذوق ھمه نيا از یاستقبال چيھ  

 و بودند یکار یُشرکا ماھان و اليدان و پدرم و کانين 
 کار ، تھران غرب در یورزش باشگاه کي در ھم با
 و شرفتهيپ یدستگاھھا با بزرگ یباشگاھ.  کردند یم

 باعث ، ینحو به کدامشان ھر ديشا که یگذاران هيسرما
.بودند شده باشگاه شرفتيپ  



 یناگوار یھا اتفاق و پدرم و ماھان اختKف از بعد اما 
 و پدر و شد جدا باشگاه از ماھان ، بود داده رخ که
 و کوچک یھا پازل ھم ھنوز.  دنديخر را او سھم کانين
 حوصله گريد اما ، بود نشده حل ميبرا معما نيا زير

. نداشتم را پاسخ به دنيرس و جستجو  

 که یا اجاره و یآپارتمان یا خانه.  ميديرس خانه به 
 یآپارتمان.  بودند دهيچ آنرا ھم با ، Cدن و نويم مادر
 مھم ميبرا لشيوسا دمانيچ و متراژ اصKً  که یمتر ٨٠
 من خانه خانه نيا کنم احساس تا شد ینم باعث و نبود
. است  

 او به توجه یب ، کرد پارک نگيپارک داخل تا کانين
 کردن باز مشغول ، آمدنش از قبل و رفتم خانه سمت

 یموھا یC به C که شدم یمحکم و زيت یھا سنجاق
.بود رفته فرو سرم  
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 برگ و شاخ داشت وجودم در یجھت یب ینگران 
 نيا ، خانه در شدن بسته یصدا با که ، گرفت یم

. شد شتريب ینگران  

 از یکي ، یا انهينآش نيا حرکت با که شتريب آنقدر
 و دميکش محکم را ميموھا به دهيچسب یھا سنجاق

 کانين که دينکش یطول و شد بلند درد از غميج یصدا
 قدم کي که نيھم.  گشت ظاھر اتاق در چھارچوب در
:گفتم یبلند یصدا با یفور ، برداشت داخل سمت به  

. کشميم غيج که یاين جلو_    

 داشتم یسع که یحال در من و ستاديا در یجلو ھمان 
 یC به C یھا سنجاق تک تک ، قشيدق نگاه ريز



 تا بود یعصبان که یلحن با ، بکشم رونيب را ميموھا
:گفتم کند گم را اش ینگران رد ديشا  

 پس....  داماد تو نه  ، عروسم من نه ، نيبب_  
 یکرد اشتباه...  کن نگاه من به اونجا وانستا ینجوريا

 حاCھا حاC ديشا که یکس با....  یکرد ازدواج من با
. نکنه نگاھتم یحت  

 به ، نهيس به دست که یحال در ، در یجلو ھمان 
 را نگاھش یا لحظه یحت و بود زده هيتک در چارچوب

:داد جواب و زد پوزخند ، داشتينم بر من از  

 حالم ، نکردم ازدواج تو با ، تو کردن نگاه یبرا من_  
 بذار وگرنه ، یدونيم خودت ، یبش کچل یخوايم اگر

 موھات یCبK از رو ھا سنجاق اون تا  کنم کمکت
. یاريدرب  

 اما ، کند کمکم که دادميم اجازه او به ديبا ديشا 
 نيب رکردهيگ یسنجاقھا از کKفه و کردم ديترد یا لحظه
.   آمد فرود ميپاھا یرو محکم دستم دو ، ميموھا  

.  رفت کانين سمت ناچار به نگاھم و دميکش یبلند اَه  

.  مينداشت ھم با یتفاھم چيھ ما  



 یمرب او.  ميبود فنجون و ليف ، پگاه دوستم قول به
 وقت از یمين ديشا که آن با و بود یبدنساز باشگاه
 تنھا آنکه با و گذراند یم باشگاه در را اش روزانه

 ليوسا باتمام کردن کار وقت و بود یبدنساز یمرب
 ميبگو توانم یم اما نداشت خودش یبرا ، را یبدنساز

 من کليھ برابر سه دميشا اي برابر دو کلشيھ کم کم ،
 ینم و آمد ینم خوشم اصK ، ضعف نيا از من و بود
 نکردند دقت نکته نيا به چکداميھ پدر و مادر چرا دانم

 یبرا اجبار با و زور به مسئله نيا به توجه بدون و
.کردند یپافشار کانين با من ازدواج  

 کانين با که بود شانيآرزو دخترھا از یليخ ديشا 
 کليھ نيھمچ ھا یليخ یبرا ھم ديشا و کنند ازدواج

 یبرا اما ، شد یم محسوب یاصل مKک ، یورزشکار
.نبود طور نيا من  

 و قد و کليھ نيا از نکهيا ليدC از یکي ھم ديشا 
 فکر ، تصوراتم در که بود نيا ، آمد ینم خوشم قامتش

 بلند من یرو را دستش بخواھد روز کي اگر کردميم
 و شد خواھم یباق اريد یراھ ، او یليس کي با من کند



 ی ضربه خاطر به ، که بود نيا حالتش نيتر نانهيخوشب
. شدميم مارستانيت یراھ  ، دستش  

: گفت کانين که بودم فکر در ھنوز  

_Cدر سرت یتو از رو ھا سنجاق اون اميب تونميم حا 
؟یبش کچل خواديم دلت نه اي ارميب  

: گفتم ناچار به   

. ايب باشه_   

 و درآورد را کتش.  شد اتاق وارد ، اجازه نيھم با 
 یظرافت با و نشست سرم پشت بعد و انداخت تخت یرو
 جدا مشغول ، بود ديبع ، دستش انگشتان سر از که

. شد سرم در نشسته یھا سنجاق کردن  
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 یرو از یفور ، سرم از سنجاق نيآخر شدن جدا با
.  گرفتم فاصله تخت از یمتر دو یکي و برخاستم تخت
 اخم. کردم متعجب ھم را کانين یحت که عيسر انقدر

: ديپرس و کرد یفيظر  

!شد؟ یچ_   

 متوجه کانين خواستم ینم اما بود اراده یب تنم لرزش 
:گفتم تيجد با.  شود اضطرابم و ترس  

. رونيب برو اتاق از حاC لطفاً _    

 که بود آن از پرروتر.  خورد گره یلبخند با اخمش 
: ديپرس.  کردم یم را فکرش  



!چرا؟_   

 و ترس از یزيچ خواستم ینم که آن با ھم من و 
:گفتم ، دھم بروز ام ینگران  

. بخوابم خوام یم ام خسته_    

 به بلند بلند که نيا جز داشتم یالعمل عکس ھر توقع 
.بخندد من  

!؟یخنديم من به ینطوريا یدار تو که گفتم یچ اCن_    

 با کم کم.  نشد جاديا ھم اش خنده نيب یا وقف یحت 
: گفت ، اش خنده زير یھا صوت آمدن نييپا  

 یليدل چيھ ، باشه ادتي نويا اما رونيب رميم باشه_  
 ، اجبار با چه....  بخوابم ھمسرم شيپ نخوام که نميبينم
 یگفت رو بله باCخره تو ، خودت ی اراده و ليم با چه
 رميم اتاق نيا از اCن اگر...  یمن ھمسرم اCنم....

 تونهينم یمرد چيھ ، صبورم یليخ نکن فکر ، رونيب
 کنه یپوش چشم خودش ھمسر از که باشه صبور اونقدر

. ستين نفعت به نيا ، بشه زيلبر صبرم نذار پس....   

 ، بود یلفظ فقط ديشا که یديتھد با کKمش تيجد 
: دميکش غيج بلند.  ترساند حد از شيب مرا و شد ختهيآم  



. حاC نيھم... رونيب برو_    

.  آمد نييپا تخت از آھسته ، من بلند غيج برخKف 
 یجد ینگاھ مين با و انداخت دست ساعد یرو را کتش

 توانم اتاق در شدن بسته با.  رفت رونيب اتاق از من به
 ديلغز ، بدنم محکم یھا ستون نيا ميپاھا.  رفت دست از
 و ديسف لباس ھنوز که یحال در و نشستم اتاق کنج و

.  زدم بغل را ميزانوھا ، بود تنم به عروسم دار پف
 یاشک اصKً  اما کرد یم آرامم اشک قطره چند ديشا

 فرو فکر در اتاق، کنج در که قهيدق چند از بعد.  نداشتم
.رفتم حمام سمت و برخاستم ، رفتم  

 از بعد که گذاشت ینم یلعنت افکار نيا اما.  بودم خسته 
 کرده سست را ، ام خسته تن که ، گرم آب دوش کي

.ديايب چشمانم به خواب ، بود  

 زدم غلت اتاق بزرگ و دونفره تخت یرو یاديز مدت 
 به ماھان و من نيب زيچ ھمه که شد ینم باورم ھنوز. 

 کي و گذشته به گشتميبرم خواستيم دلم دهيرس اتمام
 کي Cاقل تا ، کردميم درست را ام شده خراب کار یجا

 اما.  شديم ماھان و من یعروس شب ، یشب نيھمچ



 یبرا یدستگاھ ، بود نتوانسته ھم کيزيف علم یحت
.کند اختراع گذشته به بازگشت  

 و من نيب آمده شيپ یھا تفاھم سوء علت ھم ھنوز 
 یمنطق برخورد خودش آنکه با و دانستم ینم را ماھان

 یزيچ از اش خانواده اما داشت ھا اتفاق نيا ھمه با
 نيا با نشدند حاضر که بودند دلخور اي ناراحت

.نديايب کنار سوءتفاھمات  

 فيلط پوشش کم کم و گذشت ھم شب مهين دو از ساعت
 یتلخ ی ھمه از فارغ تا کرد اغوا را ميچشمھا ، خواب

 خورده ديکل کانين و من ازدواج با شروعش که يیھا
. بروم خواب به ، بود  
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 داريب وقت ريد تا که یشب عوض در.  بود شده صبح 
 ساعت دونمينم.  دميخواب شهيھم از شتريب صبح ، بودم
.  شدم اريھوش کم کم مادر یصدا دنيشن با که بود چند
کرد؟ یم کار چه نجايا مادر داشت تعجب یجا  

 دستانم با را ام دهيژول یموھا و نشستم تخت یرو 
 کرد نگاھم لبخند با مادر. شد باز اتاق در که کردم مرتب

:گفت و  

 یخوايم ؟ یخوب! ... نيبب رو افشيق...  خدا یوا_ 
دکتر؟ ميبر  

 اشاره ديشا که مادر کKم مفھوم به توجه یب اما من 
 که یآلودگ خواب اثر در ، داشت قبل شب به یفيظر

:گفتم ، بود نشده اريھوش کامل ھنوز مغزم  



 ذره هي ، شدم داريب خواب از اCن تازه...  خوبم ، نه_  
. منگم ھنوز  

 از تر آھسته و بست سرش پشت را در و آمد جلو مادر 
:گفت قبل  

 کنم حتينص رو تو بخوام من که زشته جان مارال_  
 ...Cاز زودتر تو ديبا یول گمينم رو فردا و امروز حا 

. ینيبچ رو صبحانه زيم ديبا تو ، یبش بلند شوھرت  

 از که آلود خواب یچشمان با و بودم کرده کج را سرم 
 کردم نگاه مادر به ، بود شده تنگ اتاق اديز نور شدت

:داد ادامه مادر و  

؟ دکتر ميبر Cزمه اگر ، نکن تعارف حال_    

 منظور متوجه که بودم خواب جيگ من ، آنقدر ھم باز 
:بپرسم و نشوم مادر  

؟یچ واسه دکتر_    

: گفت و کرد یاخم مادر   

 باھات دارم ساعت دو...  دهيپر تو سر از عقل انگار_ 
. گهيد شبيد واسه.....  زنميم حرف  



: آمد لبم یرو یپوزخند   

 جدا شبيد ، شما یاليخ خوش چه...  بابا یا...  آھا_ 
. ميديخواب ھم از  

 زمزمه که بود شده زوم من صورت یرو مادر چشمان 
:کرد  

 از دست خدا رو تو ، شوھرته...  ؟ یچ یعني جدا_  
 با یبرگرد نويم مثل ھم تو خوامينم...  بردار کارات نيا
. خونه یتو ، خورده طKق مھر شناسنامه هي  

 به را تيھا یبدبخت تمام باز ديايب نفر کي صبح اول
 ميموھا به کKفه ؟ یکنيم دايپ یحس چه ، اورديب ادتي

 افتويق و ختير:  گفت باز مادر و برخاستم و زدم  چنگ
 یعاقل دختر تو کردم فکر من... برس خودت به...  نيبب

. یھست  

 من به و ختير بھم را اعصابم که بود جمله نيھم
 مثل مشترکم یزندگ اول روز چرا که شد ادآوري

 باC ميصدا. کنم تحملش توانمينم که است یزھرمار
:دادم جواب که رفت  



 منو زور به شما نکهيا از قبل تا بودم عاقل من_
.... عقد ی سفره سر ديبشون  

: زد لب یا زمزمه به و کرد یاخم مادر  

....  شنوهيم... سيھ_  

 حرف نيھم انگار.  شنوديم کانين که گفتينم کاش
. بزنم اديفر یشتريب حرص با شد باعث  

 یھ پدر و شما...  خواستمشينم من...  بشنوه ديبذار_
 ديکرد ليتحم بھم و اجبار نيا شما...  ديخوند سرم تو

 ھمه با  یزندگ ، ديند من به یزندگ درس حاC پس.... 
. اجبار نه ھست توش ارياخت ،  Cاقل اشيبدبخت ی  

 نگاھم دميدينم شيبرا یليدل که یتيعصبان و اخم با مادر
. رفت رونيب اتاق از ، یحرف چيھ یب و کرد  
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 به شروع ی،گاھ ستين آغاز یمعن به شروع شهيھم
 یعشق یھا نفس یھا هيثان نيآخر شمارش شروع یمعن

 ماندنش یبرا یراھ یول بماند، خواھد یم که است
! ستين  

 ی معادله کي مسئله نيا که فھماندم یم خودم به ديبا
. باشد داشته حل راه نيچند که ستين یمجھول چند  

 راه کي از ھم آن و داشت مجھول کي فقط معادله نيا
. ديرس یم جواب به  

.  بود شده تمام که يیروزھا ی ھمه شدن تمام  

 شميآرا زيم مقابل ليدل یب ھنوز من و بود رفته مادر
! بودم نشسته  



 کرده پر را نهيآ رشيتصو که یعروس صورت در رهيخ
 و یشاد و عروس به یشباھت چيھ چشمانش، غمِ  و بود

 ، بودند عروس کي یشگيھم یھا ساقدوش که یعشق
!مانست ینم  

 که  یضعف نقطه خواست ینم دلم اصK نحاليا با اما
 و بود شده جاديا روحم در بزرگ ی حفره کي مثل انگار
 درون به را خاطراتم تمام اش یَدَوران ی جاذبه با داشت

 در داشتم ھم من خود یحت... من و ديکش یم خودش َخ^
. ديايب کانين چشم به ، شدم یم غرق گرداب نيا  

 گرانيد و خودم به ديبا من و نداشت دنيد بازنده آدم
 دنيد تا فعK اجبارھا، ی ھمه رغميعل که دادم یم نشان

.بود خواھم صبور ماھان العمل عکس  

 یا سهيپل شلوار دامن ھمراه به یبلند نيآست بلوز
 یکنف رنگ به که را ام شده دکلره یموھا و دميپوش

 نيا یرو و رنگ یب صورت به و بستم بود، روشن
 دميکش یرژ یقرمز و سرمه اهيس لعاب و رنگ ، دلقک

. زدم رونيب اتاق از و  

 لم ونيزيتلو یجلو مبل یرو کانين ، تصورم برخKف
 یچاشن ی،اخم قبل شب برخKف ھم باز و بود داده



 به کردن نگاه بدون سالن به ورودم با که بود صورتش
: گفت من  

 یاومد ريد بس از یکرد زھرمار رو  ھمه!  عجب چه_
. 

. ديفھم بھتر خودش و نشدم منظورش ی متوجه  

 برات مادرت که هيا صبحانه مفصل ینيس منظورم_
! نوعروس مخصوص یکاچ.... آورده  

 ی کلمه آن دوباره عمدا و زد یدار صدا پوزخند و
:کرد تکرار را هيپرکنا  

!عروس یکاچ_  

...  رفت آشپزخانه وسط یناھارخور زيم سمت نگاھم
 سرد که یمفصل ی صبحانه زيم چه... گفت یم راست

! بود شده  

... اومدم که حاC خب_  

 آمد ادمي باز ستاد،يا قد تمام که نيھم... برخاست جا از
! ترسم یم قامتش و قد از چقدر که  



 نشست زيم پشت و آشپزخانه سمت رفت یحرف چيھ یب
 درون یقاشق کهيدرحال که کردم نگاھش فقط من و
: گفت زد یم شده سرد یکاچ ی الهيپ  

_Cنگاه فقط و واستا یرائيپذ وسط ھمون ظھر تا ھم حا 
. کن  

 از لبم ی گوشه کوچک کيت".  گهيد ايب" یعني نيا
.شد زده اش هيکنا  

 یکوچک ی الهيپ خودم یبرا کهيدرحال و نشستم مقابلش
. رفت او سمت ،نگاھم دميکش یم ميحل از  

! خورد یم را عروس مخصوص یکاچ داشت  

!بود شده عوض او و من یجا ديشا  

 باC اخم با یفور سرش که گرفت ام خنده تفکر نيا از
. کرد شکار را نگاھم و آمد  

 تعجب و خشم از پر نگاه آن دنيد با.  کردم اشتباه
 امروز مثل تا باشد مھربان شبيد مثل دادم حي،ترج
. اخمو و یعصب  

 ،خودت یشد من منتظر چرا یبود گرسنه که تو خب_
!؟ یخورد یم صبحانتو ، زيم پشت ینشست یم  



: شد باز سوالم با ابروانش گره از یکم  

 دوران با من یعني منه، ی شناسنامه یتو اسم هي یوقت_
 وقت ھر که ستين یاونطور گهيد...  دارم فرق ميمجرد

 تو یبکن کمر تا سرتو یبر یباش گرسنه و خونه یايب
 یپا ینيبش یاون با ديبا...  یبخور یزيچ هي و خچالي

 ی سفره سر عمر هي باھاش یکرد قبول که سفره
. یباش تيزندگ  

 ابروانش گره مچهين هي آن آنکه یبرا فقط... زدم لبخند
: دھد نجات ترس از مرا و کند باز ھم را  

 یدار مشترک یزندگ واسه یخوب ی فلسفه... نيآفر_
... فيح یول  

؟ یچ فيح_  

. نکنم نگاھش دادم حيترج  

: گفتم ترس با و آمد نييپا ميصدا ُتن  

 انتخاب مشترک یزندگ واسه رو یکس بد_ 
... عمر هي ديشا که یکس...یکرد  

. شد ینم چون" مونه ینم تيزندگ ی سرسفره" نگفتم و  
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 نشد و شد یم پر مناسب ی کلمه با ديبا که یا نقطه سه
!کرد پر یا جذبه پر نگاه و یاخم با را  

 که دوختم ميرو شيپ ميحل ی کاسه به را نگاھم یھا حلقه
.کرد فوت صدا با را نفس  

. ميدعوت ناھار_   

. یخال یجا آن از گذاشتن یبرا بود یخوب ی جمله  

؟ کجا_  



 داماد ی خانواده یعروس از بعد روز که ميدار رسم_
.کنند دعوت رو اش خانواده و ،عروس  

 سرد نگاه با خواست ینم دلم اصK!  یمزخرف رسم چه
. کنم برخورد کان،ين مادر خانم، نيمھ  

 و ماند ميحل ی کاسه درون قاشق و قاشق یرو دستم
 زيم یصندل یپشت به زد هيتک ضرب، با کانين

.کرد نگاھم و یناھارخور  

Kامروزش رفتار نيا به نه و روزشيد ذوق به نه اص !  

K؟!بود عاشق واقعا بشر نيا اص  

. شدم اش رهيخ و آوردم باC نمک نم را سرم آھسته  

 صورتم یرو یترحم چيھ بدون نگاھش.  نداشت اخم 
: ديلغز جمله کي به زبانم که بود  

 دوستم مدت تمام تو واقعا که کنم باور ديبا یعني_
؟ یگفت ینم و یداشت  

 ارتباط در باشگاه و ماھان با من که مدت نھمهيا یتو
 ماھان ی هيقض تا اما ینزد یحرف وقت چيھ ،تو بودم

. یخواستگار یاومد دفعه هي اومد شيپ  



. ینيبب یبتون ديبا عشق اثبات یبرا_  

 و شده سرد ميحل از کندم دل و زدم ام چانه ريز را دستم
: گفتم  

. ستين یعشق یول نميب یم اCن دارم_  

 و ديکش جلو سمتم به را اش تنه مين و زد یپوزخند
 اش رهيخ نگاه آن با را حرفش کلمه به کلمه داد حيترج
: بزند ونديپ چشمانم به  

 من ھم بعدش... ديد یم رو ماھان فقط تو یچشما_
 آد، یم شيپ ازدواج از بعد یواقع عشق که نهيا اعتقادم

. یسطح محبت هي اي حرفه اي ھست یچ ھر قبلش  

 دميند ھم رو یسطح محبت ھمون من خب! ... ؟ جداً _
 ، دميند یعشق ، ازدواجه از بعد که ھم اCن...  ازت
 از امروز و شد کور دفعه هي انگار که شوقتم و ذوق
! ھمه تو اخمات صبح  

 ديبا...  بودم کرده اشتباه... داد باC را شيابرو یتا هي 
... کردم یم ینينش عقب  

 فشار با و بود یبدنساز یمرب او رفت ادمي انگار باز
 ام یشانيپ یرو دستش انگشتان از یکي نوک



 سرم در سانت مين عمق به یا حفره ديشا توانست یم
. کند جاديا  

 یتند با را جوابم که کنم یخواھ معذرت یفور خواستم
:داد  

 کور رو شوقم و ذوق تموم تو! یدار یانتظار چه_
 صبح و دميخواب مبل یرو ميداماد شب یوقت... یکرد
 قراره ، خوردم زده خي و سرد ی صبحونه هي ميداماد روز

؟ بشم آتشفشان عشقت از  

:نشنود تا گفتم آھسته و دميکش یآھ  

. محبته ھمون فقط ستين عشق ھم تو عشق پس_  

 حرکت کي با ھم او که برخاستم زيم پشت از
 ترس، از که داد عقب را اش یصندل چنان... برخاست

 او از تا دميکوب نتيکاب یسانت 10 ی لبه به را پشتم
. رميبگ فاصله  

 او العمل عکس دنيد یبرا من و بود ستادهيا مقابلم
. اورميب باC امکان حد تا سرم بودم مجبور  

. ديايب بند نفسم تا کرد حلقه کمرم دور را دستانش  



 و بود من ارياخت صاحب...  داشت حق...  توانست یم
. شده حک ام شناسنامه تو یمشک یسيخودنو با اسمش  

 حاC بودم، گفته را بله یوقت که کردم یم قبول ديبا
. ندارد حق ميبگو او به توانستم ینم  

Cبود او با ھا حق ی ھمه حا .  

 سرم ، گرفت را کمرم عرض تمام دستش کف دو یوقت
 از که یا مردانه عطر و پھنش ی نهيس سمت ديکش را
 به باز را بود مشامم ريز تاCر و نيماش یتو روزيد

.داد خوردم  

 آم یم راه باھات یليخ دارم... مارال یعروسک یليخ_
 دادم یم نشونت شبيد ھمون که بود نيا حقش وگرنه

 از که یبزن داد سرم یتون ینم تو ، بخوام اگه من که
 صبورم فعK... باش مراقب اما...  برم رونيب اتاق
 نشده زيلبر صبرم که یوقت تا ديشا...  یک تا دونم ی،نم
 و قلب به یکار نه رميگ یم اجازه ازت نه بشه اگه که...

 من ،به ستين من شيپ تو دل اگه...  دارم احساست
 اما... بدم تورو دل جواب تونم ینم که ،من نداره یربط

! کنم یم صبر دارم چرا که بدم ديبا را خودم دل جواب  



 نيکوچکتر که بود شده یرادار مثل ميھا گوش
 به و گرفت یم را او و من حول یصوت یھا ارتعاش

 به را گزارشش و کرد یم ريتفس یاحساس اي یکلمات
. صادر عقلم  

 کرد سربلند ، کردم یم حفظش که سکوت نيا انيم در  
: گفت و زد یا بوسه من احساس یب لبان به و  

 که صبحانه...  ميدعوت نھار که حاضرشو برو_ 
. ميبخور یحساب و درست ناھار هي Cاقل ، مينخورد  
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 که بود يیھا عروس هيشب درست ظاھرم. بودم آماده
 کيکوچ فيک آن با...  یومجلس کيش... شدند یم پاگشا

 تا دميکش ام یصورت رژ یرو که یلب برق و دستم انيم
 نيا پشت نبود یدل یوقت دهيفا چه اما بدرخشد شتريب

 تازه ی ھمه شوق و ذوق به یشباھت که بايز ظاھر
. باشد داشته ھا عروس  

 کانين ھم بودم ساکت من ھم ، خانم نيمھ منزلِ  راه در
. 

. دميترس یم اش یآن سکوت نيا از یگاھ  

 خاموش عشقش سوزان یھا شعله ی ھمه کدفعهي چرا
!؟ شد یم  

! بود یرنگين عاشق، ظاھر به ظاھرِ  نيا پشت نکند  

 که بود تفکر در غرق انقدر...  کردم نگاھش یرچشميز
!نشود من ی متوجه  

 مرا اش چھره محکم اخم نيا و قيعم تفکر نيا
. ترساند یم  



! است ھمسرم که نبود باورم ھنوز  

 عکس و بود ازدواجمان سند و شناسنامه یتو اسمش
 که نبود یباور ھنوز اما ، اتاقمان سر یباC ازدواجمان

 تا بزند انيپا مھر ام گذشته تفکرات و خاطرات ی ھمه بر
. است نمانده ماھان و من نيب یزيچ که باورکنم  

: بود گفته که داشتم را تلگرامم یتو چت نيآخر ھنوز  

 بجنگ ھمه با روز چند فقط من بخاطر... مارال"  
 تفاھم سوء دچار پدرم و مادر...  کنم یم درستش من...

 بھت یول! هيچ موضوع دونم ینم قايدق ھنوز شدند،
"  کنم یم درستش دم یم قول  

. شد درست و  

. شد درست زيچ ھمه شبه کي انگار  

 شد تمام ھا اعتراض... ديخواب دعواھا و صدا و سر
 که ال،يدان و پدر اجبار به من و شد امان و امن خانه...

 ھزاران به و کردند بحث من با بس از خوردند را مغزم
.  گفتم را بله ، شدند متمسک موعظه و  ليتحل و ليدل
. افتادين یا فاصله عقدمان و آمدنش با که یکس به ھم آن  



!  ؟ واقعا نبود بيعج! ؟ نکنم شک نھايا به شد یم مگر
 کي ، عقدمان از...  شد ماه کي و! ؟ سرعت نيا به

 و ماند ماھان و گرفت صورت ازدواج مراسم که شد ماه
. نشد درست و داد که یقول و امدين که یخبر  

 پر شيتشو نيا از را افکارم یبند دسته و دميکش یآھ
 به باز و زدم قفل و دميکش رونيب خاطرات ازدحام

 ريس اکنون زمان و حال در تا دادم دنيد حق چشمانم
. کند  

. داشت یسود چه گذشته تکرار نھمهيا  

...امدين که ديايب که رفت ماھان  

 عقد و بله گرفتن دنبال ، امدهين کانين درعوض و
؟! کردم یم باور ديبا را کدام... بود  

.  دميد را پدر نيماش ميديرس که خانم نيمھ خانه به
 و ، نويم و بودند مادر و پدر فقط تصورم برخKف

.امدين و بود کرده بھانه را باشگاه باز اليدان  

 حضور یب و حضور با ، نداشت اليدان به ھم یربط اما
.بود نيسنگ فضا ، ھم او  



 پدر ، آور نام جناب نگاه و بود سرد خانم نيمھ نگاه
. یجد ، کانين  

 سمت ، یرسم و خشک یاحوالپرس و سKم از بعد
 رفتم بودند نشسته آنجا نويم و مادر که یراحت یھا مبل

. 

 ھمان. باشم آور نام ی خانواده جمع در خواست ینم دلم
 یکاف ، بود افتاده بيغر ، آور نام جناب کنار پدر که

.بود  

 انداختم گريد یپا یرو را مي،پا مبل یرو نشستن از بعد
: باشم کنجکاو خواستم یکنجکاو یوب  

؟ امدين اليدان چرا_  

. دونم یم چه... آورد بھونه_  

.کرد صورتم یتو قيدق ینگاھ مادر  

 کانين دست را خودم رفتنش بعد داشت توقع انگار
 و تصور با که ديد آن از تر سرحال مرا چون.  بسپارم

: گفت اخم با ، ديايب در جور الشيخ  



 ازش دهيبع...  رفته ماھان... مارال نکن یلجباز_
 ازدواج ،تو بشه که ھم محال فرض حاC... بشه یخبر
. یکرد  

. دونم یم... بله_  

: گرفت را مادر حرف ی دنباله نويم و  

 نارويا که Cزمه یول جان مارال ستين حتينص قصدم_
 نقدريا مطلقه اسم هي دونستم یم اگه خدا به... بگم

 یپا اونقدر...  اومدم یم کنار داوود با داره دردسر
 پوش کفن من اي کنه ادياعت ترک اي تا موندم یم ميزندگ
. رميبم و بشم  

 چشمان نگاه دامن در را نگاھم یھا حلقه خشم با
: ختمير روشنش  

 بيع هي بود خدام از من...  یکن خر منو تا نگو چرت_
. بشم جدا ازش و کانين یرو بذارم  
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 اش یعصب شتريب ، یخيتوب کوتاهِ  ی جمله آن انگار و
:کرد  

 اليدان با...  ماست ی جامعه قتيحق... ستين چرت_
 ؛ گه یم ، دهيد منو ھام کننده مراجعه از یکي رونيب رفتم
 با گهيد...!  یشد اش غهيص نکنه! یکرد شوھر ینگفت

!؟ برم رونيب تونم ینم خودمم دادش  



 ی گوشه کهيدرحال و برگرداندم نويم فياراج از را سرم
: گفتم دميکش یم ميپا ران یرو باز را مانتوام  

.اديب جا ،حالش زدم یم بھش هيکنا هي بودم من_  

: گفت و مبل یپشت به زد هيتک محکم یآھ با نويم و  

 سه نيا یتو شدم خسته... یستين من یجا تو...  آره_
 خواد یم دلم...  دادم پس جواب ھمه به بس از سال

 تا کردم یم ازدواج باھاش شد یم دايپ یخر هي زودتر
. بشه تموم یچ ھمه  

 ی ضربه هي و نويم سمت کرد دراز دست حرص با مادر
: زد نويم دست یرو یبيتأد  

 ؟ یبش جدا نشده کسالي سر باز که نزن مفت حرف_
 واست خوب مورد هي تا پدرت و من شيپ خونه بتمرگ

. بشه دايپ  

 زن!... مادر شما یدار یخوش دل چه!  خوب مورد_
 من به مردم نگاه! ؟ داره ھم خوب مورد مگه مطلقه

 مورد دنبال شما اونوقت ، ستين ميدا ازدواج یبرا
!؟ یگرد یم خوبش  

: بردم باC یکم دو آن انيم را ميصدا حرص با  



 تو یھ دينشست من طرف دو ، خدا تورو ديکن بس_
 فعK من... دينترس ؟ بشه یچ که ديخون یم من گوش
 دلمم.... ندارم یا بھونه یعني...  ندارم طKق قصد

 از تاCر یتو کانين دنيد با که يیھمونا خواد ینم
. بشن زده ذوق حاC ، دراومده چشماشون یحسود  

 اCتيخ و فکر در یھرکس.  ميکرد سکوت سه ھر
 که آمد ادشي باCخره خانم نيمھ که رفت فرو خودش

 که ھم خدا یرضا محض و کرده پاگشا را عروسش
.آورد ميبرا یشينما حالت به شربت وانيل هي شده  

 خانم نيمھ سرد برخورد از ھم نويم و مادر دانم ینم
 بر یليخ ، نفر هي من به اما ، نه اي دنديفھم یزيچ

.خورد  

! یدعوت نيا بود یاجبار چه خب  

 و شده زھرمار شربت وانيل هي خوردن محتاج که من
!کردند دعوت مرا که نبودم پاگشا یکادو هي گرفتن  

: گفت و آورد لب به لبخند خانم نيمھ آمدن با اما مادر  

. ديافتاد زحمت تو_  



 خوش ھم با دوتا نيا فقط کنه خدا... ستين یزحمت نه_
. ام یراض من ، باشند  

 ديبع ، اش یجد نگاه یسرد از حرف نيا. کردم نگاھش
. بود  

 نفر چھار ما نيب نيسنگ یفضا و گرفت را دستم نويم
.کرد سبک یکم اش یشوخ با را  

 ماشا� یمادرشوھر چه...  جون مارال بحال خوش_
 خدا...  پرحوصله ھم ، جوان ھم... اکبر  � ھزار... 

. کنه حفظتون  

!بود یخوب طنز  

 ريز بزنم یپق خواست یم دلم گفت که را جوان ی کلمه
. خنده  

 آن با خانم نيمھ چشم دور فاحش یھا چروک و نيچ
 رقم شيبرا را شصت سن کم کم ديلرز یم که یدست

. زد یم  

 بودم نوزاد حتما من پس ، بود جوان یسالگ شصت اگر
! 



 کنج به ام اشاره انگشت ی آھسته دنيکوب با را لبخندم
 قبل قهيدق چند خKف بر خانم نيمھ که کردم کور لبانم

. ختير را زھرش مقدمه یب و آورد لب به یشخندين هي  

... شدم شوکه خودمم اصK راستش_  

 به دختر هي ، جون مارال یخواستگار از قبل ھفته هي
 ساله نيچند... مشيشناخت یم ، کردم یمعرف کانين

 گذاشته یخواستگار قرار ، ھمکاره شوھرم با پدرش
 ريز زد یخواستگار از قبل شب درست کانين که ميبود
!کرد شرمنده يینايم ی خانواده شيپ مارو و زيچ ھمه  

 نيا به یراض ، آور نام یآقا و خانم نيمھ نکهيا از
 نيا خواستينم دلم اصK اما داشتم خبر ، نبودند ازدواج
. رساند که ، برساند ام خانواده گوش به را حرف  
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 روشن آھسته آھسته قلبم درون از داشت غم یھا شعله
. شد یم  

 مادر یجلو ھم آن خانم، نيمھ حرف نيا از یدلخور با
. کانين سمت ديچرخ سرم  نويم و  

.بود دميد ی هيزاو در درست  

 تنش به یاديز انگار که بود دهيپوش یديسف راھنيپ
!بود نشسته  

 و منظم یھا کوک تک تک انگار فاصله آن از یحت
. نميبب که شد یم ھم را دوختش خوش  



!!  بود آمده من سراغ...  خانواده نيا با... مرد نيا
!؟ چرااااا  

 دختر یخواستگار به بود قرار که یوقت درست آنھم
!برود؟ یگريد  

 یجلو ، ازدواج نيا یھا پازل کوچک ی تکه کي باز
 من اCتيخ و ھا جواب و سوال از یانبوھ انيم ، چشمم

 من ی متوجه که ماند اش رهيخ نگاھم آنقدر. بود شده گم
. شد  

 کماCت از داشت خانم نيمھ که یا لحظه ھمان درست
 زد ھم بر کانين را شيخواستگار قرار که ، خانم ستاره

. گفت یم ،  

 چپش چشم ی گوشه و نشست کانين صورت یتو یاخم
" .؟ شده یچ" پرسش عKمت به داد ینيچ را  

 و آمد ما سمت و برخاست که کردم نگاھش فقط
: ديپرس ما بحث از دنيشن و مقدمه یب  

؟ یخور یم وهيم...مارال_  

 تک دنيشن و خانم نيمھ یھا صحبت وسط سوالش نيا
.کرد شوکه مرا یکم ، ستاره کماCت تک  



:داد ادامه خودش که ماند کانين صورت یرو نگاھم  

 یرائيپذ و شده صحبت گرم من مادر باز کنم فکر_
. رفته ادشي  

 کانين و شد کانين بينص نباريا خانم نيمھ سرد نگاه
 نمانيب کوچک، ی رهيدا مين وارد یراحت یھا مبل نيب از

 کرد بلند را وهيم سيد و گذاشت را ھا یدست شيپ و شد
. 

 آخر در و نويم بعد و خودش مادر بعد و مادر سمت اول
: گفتم فقط که من  

. ندارم ليم ممنون_  

.بردار یزيچ هي ليشل هي آلو هي...؟ چرا_  

.  نمشيبب تا رفت باC چشمانم سقف تا نگاھم یھا رهيدا
.نبود بردار دست او اما نداشتم وهيم خوردن به یليم  

.بردار وهيم هي ، رم ینم رو از یکن نگام صبحم فردا تا_  

 خانم نيمھ که آلو کي سمت کردم دراز دست ناچار به
: گفت و ديد ، بود ما به اش توجه تمام انگار که  

. بردار موز...  عروس تازه واسه ستين خوب آلو_  



 و شدم سرخ.  کردند روشن یآتش گوشم خيب کردم حس
 برسه چه ستمين ھم عروس ھنوز که من رفت ادمي پاک

. حالم یبرا آلو نبودن اي بودن خوب به  

 کانين که برداشتم یموز یفور و کردم اطاعت فقط
 از یچشمک و زد یکج لبخند شرمم و من برخKف

. رفت و کرد ام حواله طنتيش  

 عوض را بحث خودش ، رفتش و آمد نيھم اما
 ، خانم ھنيم چشم یجلو عمدا که مادر خصوصا.کرد

: گفت و گرفت را دستم  

؟..  شد بھتر حالت یراست_  

 خبر خودم که شد بد حالم یک ؟! من حال...  خوردم جا
:داد ادامه باز مادر و!  نداشتم  

. نبود خوب حالت اديز صبح_  

 به را حرفش مفھوم اش زده زل و رهيخ نگاه آن با و
: گفتم یفور که کرد القا ذھنم  

. دکتر رم یم فردا حاC... بھترم آره... آره_  

 نويم و مادر و کلمه چند ھمان با خجالت از ُمردم و
 اورست ی قله انگار که زدند یا روزمندانهيپ لبخند چنان



 نيمھ نگاه در یرييتغ چيھ یول! ... بودند کرده فتح را
! نشد ظاھر خانم  

 از ديشا.  ديلرز دلم... کرد نگاھم سرد و یخي ھمچنان
!بود ديبع یول...  ام گفته دروغ ديفھم یم ميرو و رنگ  

 یبرچسب مثل که نگاھش جواب در لبخند هي زور به
 نباريا سکوت و آوردم لب به ، بود زده صورتم یرو

. شود ھضم قابل نمانيب نيسنگ َجوّ  تا انداخت یا فاصله  
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!  بود عروس یپاگشا یمھمان آن که انگار نه انگار
 عروس ھمان ، شد ینم او به یتوجھ چيھ که یکس تنھا
. بود  

 یب و ديسف برنج ، قاشق با آنقدر ناھار زيم سر
 و شد یکوھ تا ختمير ھم یرو را کبابم یب و خورشت

.کرد جلب ، بود نشسته دستم کنار که را کانين نظر  

 جلو گوشم خيب تا را سرش! او جز دينفھم کس چيھ
:آورد  

!؟ یذار ینم کباب چرا_  

 خيس کي خودش چنگال با و نشد جواب منتظر بعد و
: گفت بلند عمدا و گذاشت بشقابم یرو کباب  

!!..دھايندار رو خانوم عروس یھوا_  

. زميعز بذارم برات یخوا یم یچ  

Kتوجه جلب یبرا گفتنش"  زميعز"  بود مشخص کام 
. شد ھم جلب که ، بود من مادر و پدر اي مادرش و پدر  

: گفت تعارف باب از فقط خانوم نيمھ  



 تا نکردم تعارف...  جان مارال کنار بذار رو خجالت_
. ینش معذب  

 عروسش مرا چون نکرد تعارف...  زدم یا مهين لبخند
.ديد ینم  

 آن اصK یول خوردم غذا یقاشق چند و کردم سکوت
 گوشت و کباب روغن با یحت. نداد مزه ناھار

 به اما.  یتازگ از شد یم آب زبانم ريز که یا خوشمزه
.دينچسب من  

 خانم نيمھ ، کيک و يیچا کي خوردن و ناھار از بعد
 برخKف که کانين و من یجلو زيم یرو کوچک يیکادو
 ، بود نشسته من کنار ، نباريا ناھار از قبل زمان

: گفت و گذاشت  

. باھم ديباش خوشبخت دوارميام_  

 و سرد نگاه و کردند تشکر پدر و مادر ، من یجا به و
 گفتم که بود مانده من صورت یرو خانم نيمھ ی زده  خي
: 

.ديديکش زحمت... ممنون_  



 من دست یرو را کادو و کرد دراز دست کانين و
: گفت گوشم کنار آھسته و گذاشت  

. تو مال بود یھرچ_  

 نيا اما...  ھست یچ ، یچ ھر دانست یم انگار
.کرد خوشحالم اش سخاوتمندانه یاھدا نيا و اش جمله  

 خانم نيمھ و آور نام یآقا ی بدرقه با و شد تمام یمھمان
. ميبرگشت خانه به ،  

  یکادو و ميبود دهينرس خانه به ھنوز...  ميبود راه در
 بدانم خواست یم دلم و بود دستم انيم خانم نيمھ
 دستم انيم کوچک ی جعبه یرو نگاھم آنقدر ، ستيچ

 پاره را جعبه یرو یکادو دست کي با کانين که ماند
: گفت و کرد  

.گهيد کن بازش...  ید یم زجر خودتو چرا_  

 را جعبه در و برداشتم جعبه دور از را شده پاره یکادو
 کانين من یجا به...  بود طK دستبند کي. کردم باز
: گفت بلند  

! یقشنگ دستبند چه نيبب نجارويا... یوا_  

: سمتش دميچرخ  



؟ هيچ یدونست ینم تو یعني_  

:کرد جمع لبانش کردن غنچه با یفور را لبخندش  

. نه!! من_  

 من یبرا ديبا طK دستبند که معلومه...نگو دروغ_
 رو یا زنونه دستبند نيھمچ ، تو نکهيا مگر ، باشه
. دستت مچ دور یبنداز  

: ديخند  

_K؟ رهيگ یم رو من دست مچ دور مگه اص!  

. یدونست یم پس_  

:آمد صورتش به فيظر یاخم  

؟ حاC یچ که دونستم یم اصK خب_  

 آن باز و کردم سکوت و ام یصندل یپشت به زدم هيتک
. زد سرم به سرزده مزاحم فکر  

؟ یشناس یم رو ستاره تو_  

!؟ هيک ستاره! ؟ ستاره_  

 دستبند یرو پرظرافت طرح یرو ام اشاره انگشت با
: دميکش دست  



 ديخواست یم من یخواستگار از قبل درست که یھمون_
. پدرت ھمکار دختر ، شيخواستگار ديبر  

 شيسو به شانه سمت از سرم که کرد،آنقدر سکوت
 بود کرده سکوت و بود شده یجد آنقدر. کرد چرخش

: گفتم فقط که  

 هي! ... ؟ یعاشق یکن یم ادعا ھنوزم... درسته پس_
!؟ شه یم عاشق ، آدم شبه  
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 ی قهي و من سمت کرد دراز دست بلند يیصدا با ناگھان
: ديکش یکم حرص با و گرفت را مانتوام  

 رو مسخره یمانتو نيا باشه آخرت ی دفعه_
. ھا یپوش یم  

: کردم نگاه مانتوام به متعجب  

! قشنگه و یمجلس یليخ که نيا_   

: کنم سکوت ديبا دميفھم که رفت باC آنقدر شيصدا  

 فقط ، ھمه یبرا نه اما... قشنگه حتما آره ؟ قشنگه_
 ھايف تا یانداز یم پات یرو که پاتو...  من واسه

 یبپوش نويا گهيد دفعه هي...  داستيپ ، خالدونت
. کنم یم جرواجرش  

. شدم ناراحت اش یعصب و تند لحن از  

. ميبرگشت خانه به دلخور و نداد ھم را جوابم  

! شد يیپاگشا عجب  

. شد ليتکم کانين تيعصبان و باقھر  



 حرصش خواست یم دلم.  شدم دلخور دستش از یليخ
. درآورم را  

 اما نبودم یلجباز دختر من.. واقعا بود ديبع من از
 به را حق و انداخت راه که يیصدا و سر آن با کانين

. کرد لجباز مرا ، ندھد را سوالم جواب تا داد خودش  

. يیزناشو قھر نياول با شد ھمراه خانه به ما ورود  

 و عمدا و کردم عوض لباس...  رفتم خواب اتاق سمت
 و دميپوش کوتاه شلوارک و تاپ کي ، فکر بدون
 از یا پارچه یتل با تنھا و گذاشتم باز نباريا را ميموھا
. راندم عقب به صورتم یجلو  

 عصر و ظھر نماز خواندن یبرا اما داشتم شيآرا ھنوز
. خواندم را نمازم و شستم را صورتم ،  

 ، کردم جمع را بلندم یا سهيک چادر یوقت نماز، از بعد
 چھار کنار را اش دهيورز کليھ و بلند قامت حضور
 زيم یجلو یاليخ یب با اما...  کردم حس در چوب

 و دميکش یم چشم خط باز کهيدرحال و ستادميا شميآرا
 یصدا آن دميشن ، کردم یم شيآرا نو از دوباره عمدا

. شيعصبان ھنوز لحن آن با را اش یدستور  



 یديپوش مانتو هي من واسه اونوقت یخون یم نماز تو_
 رو اندامت ی ھمه که چسبون و تنگ ساپورت هي با
!؟ رونيب زهيبر  

 موقع خودش... بود انداخته راه یزرگر یدعوا واقعا
 غرش داشت حاC و دميپوش يیمانتو چه بود دهيد رفتن

! زد یم سرم را  

 سمت و دميکش لبانم یرو را رژم ، حرفش به توجه یب
. رفتم اتاق در  

.کرد سد را راھم ، راستش دست با عمدا  

:گفتم و او از برگرداندم سر یحرف چيھ یب  

...کنار برو_  

: داد رو جوابم یعصب  

.... رم ینم_  

: گفتم کKفه و کردم فوت صدا با را نفسم  

... باشه_  

 و کردم فرار دستش ريز از و شدم خم دفعه کي بعد و
. زدم رونيب در چھارچوب از  



: زد یم غر داشت ھنوز... آمد دنبالم...  نرفت رو از اما  

... یريبگ ادي رو يیزايچ هي خوبه_  

  بپوشه یچ بگم ھمسرم به دارم حق من

 از دست رميبگ راديا بھت دارم حق... نپوشه یچ
. یبردار یلجباز  

 شخوانيپ یرو را دستش کف محکم ندادم که را جوابش
: شد اديفر شيصدا و ديکوب آشپزخانه  

.مارال_  

 کليھ برابر ؟سه نداشتم ، داشتم حق...  دميترس یليخ
. زد یم اديفر سرم داشت و بود من  

 من و ديدو من سمت کدفعهي که بود یوقت بدتر آن از
 خچالي و نتيکاب و آشپزخانه وسط یناھارخور زيم نيب
. کردم ريگ  

 و بستم محکم را چشمانم ترس از و بودم شده محاصره
 ضعف نشان و زد چنگ ميگلو به بدموقع که یبغض با

: گفتم بود من  

. کانين_  



 چشم من نه ، زد کتکم او نه... افتادين یاتفاق چيھ
.ستادنديا ھم یروبرو مجسمه دو انگار و گشودم  
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 سمت دستانش که دينکش یطول اما نشمردم را ھا هيثان
 ، آرام شيصدا و اش نهيس تخت ديکش مرا و آمد کمرم

: شد نوازشگر دستانش و ميمK لحنش  

؟ بزنم تورو ديبا چرا من!  وونهيد_  

.آورد برسرم چه جمله آن که یوا  

: ديترک ، ام گرفته بغض  

 خودت قول به ھم یدار رو زورش ھم تو چون! چرا؟_
. حقشو  

: شد یعصب یکم لحنش  

!؟ بزنم تورو دارم حق گفتم یک من وونهيد_  

 یچ بگم ھمسرم به دارم حق من... یگ یم یوقت_
 یدار ھم گهيد یھا حق یليخ پس نپوشه یچ و بپوشه

. گهيد  

. خورد تکان بلند نفس کي با ، اش نهيس  

 استشمام به داشتم یول شناختم ینم را اش مردانه عطر
. کردم یم عادت عطرش  



 ، من چشمان به نگاھش با و کرد جدا خودش از مرا
:ديپرس  

؟ یزير یم اشک حاC یچ واسه_  

: زدم یلبخند  

 یخوا یم کردم فکر لحظه هي...  ستين خودم دست_
. یبزن منو  

! قبل اديفر آن نه و خنده آن به نه... ديخند  

: گفت آھسته و صورتم یجلو کرد خم را سرش  

 تينصف و تخته هي تو ؟ بزنم کتک عروسکمو ديبا چرا_
. کمه  

 و شد صفر آنھم که نداشت لبانم به دنيرس تا یا فاصله
 چند گفتن ی اندازه به فقط را سر و زد یا بوسه.  ديرس

: ديکش عقب کلمه  

 ھم ھام یبداخKق ديشا...  ھا شه یم تموم صبرم داره_
 باشه... بشم بداخKق نيا از شتريب نذار...  نهيھم واسه

 ؟



 لبانش سمت و گرفتم چشمانش از شرم با را نگاھم
 انفجار حد در که یقلب یباC ضربان با و دميکش نييپا
: گفتم زير ، زد یم  

. شه ینم...  اCن...  بده بھم مھلت هي..  کانين_  

. یکاف قدر به نباريا...  گرفت فاصله من از کKفه  

 یمن زن تو بابا... ميکرد ازدواج... آخه یک تا_
. دارم دوستت...  

. شد ساز دردسر باز خودش دارم دوستت ی جمله آن  

 درست تو...  دارم شک یکي نيا یتو! ؟ یدار دوستم_
 دختر با یخواستگار قرار ، من یخواستگار از قبل ،

. یبود گذاشته رو پدرت ھمکار  

 وزن و گذاشت آشپزخانه زيم یرو را دستش کي کف
.داد هيتک آن به را شيھا شانه  

 تو اون یخواستگار نرفتم چون حاC... یچ که خب_
؟ برم حاC یخوايم! ؟ یناراحت  

. نرفت رو از او و کردم نگاھش حرص با  



 کنم عقد اونم برم یخوا یم اگر... خب نکن تعارف نه_
 اما خواستم تورو فقط من یول...  ادهيز که خاطرخواه..

 من ، یخوا یم ھم رو یا گهيد فرد ، من ی واسه تو اگه
. کنم عقدش حاضرم  

 مجبور که کردم نگاھش دلخور و نتيکاب به زدم هيتک
:داد موضع رييتغ به  

؟ یبش یراض که اCن کنم چکار یگ یم خب_  

 تو که شه ینم باورم من... بگو من به قتشويحق_
. یھست و یشد عاشقم  

. دوخت من به را چشمانش یا قھوه نگاه  

 کار به دست من از جلوتر ماھان یول... ھستم و بودم_
 به تو جواب دميفھم یوقت مخصوصا شدم ديناام... شد

 مخالفت ی متوجه که نيھم...  اما...  مثبته ماھان
 رو شانسم خواستم...  شد قرص دلم ، شدم ات خانواده
 گذاشتم شيپ پا...  قبول اي ديکرد یم ردم اي کنم امتحان

 که شد یھمون زيچ ھمه و زد شانسم...  شد و... 
. خواستم یم  

: دميپرس چشمانش ی درجاذبه رهيخ  
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بود؟ یچ پدرت و مادر مخالفت ليدل_  

 و شد نهيس به دست... کرد عوض را ژستش نباريا
: ديپرس  



 رو یخواستگار هي قرار یوقت ؟ نظرت به بود یچ_
 شبه هي رو آبروشون و زيچ ھمه ريز زدم من و گذاشتند

!؟ شند یم خوشحال نظرت به ، بردم  

 دور و ديچرخيم ، او نگاه از که یسر ھمراه را نفسم
. دادم رونيب نهيس از ، شديم  

. کنم ینم باور_  

. داشت تشيعصبان بازگشت از یحاک شيصدا  

 یکن باور تو باشه حواست یول... جھنم به نکن باور_
. بشه باورت تو تا کنم ینم صبر گهيد من نه اي  

. رفت رونيب آشپزخانه از و  

 موج وجودم در که یليدل یب ینگران و قلبم ضربان
.شد آرام باھم دو ھر ، بود گرفته  

 ذھن از فرار یبرا و دادم رونيب نهيس از راحت را نفسم
 ، شده جاديا ینگران و شده مزاحم افکار و شده آشوب

. کردم درست غذا شام یبرا  

.بود کار نيتر سخت خودش غذا انتخاب  



 شتريب را يیغذا چه کانين دانستم ینم که مخصوصا
.دارد دوست  

 نشان ھا ندانستن نيھم اما... نداشت ھم یتياھم چه گر
. ميدور ھم از چقدر ما که داد یم  

.ميماند یم عقد یشتريب مدت Cاقل کاش  

 کرده سرخ ینيزم بيس بشقاب هي با کردم درست تزايپ
. شده یسوخار قارچ و  

 و گذاشتم زيم یرو را قرمز سس...  دميچ را شام زيم
: زدم صدا بلند  

. حاضره شام_  

 خودم با... امدين کانين از يیصدا... زيم پشت نشستم و
 نداره شام خوردن قصد و کرده قھر حتما که کردم فکر
.آمد... کردم فکر اشتباه که  

 را تزايپ یمثلث برش کي و نشست زيم پشت ميرو روبه
 نگاھش تعجب از باز یدھان با من و...خورد گاز دو با

! کردم  

 بود صورتش یتو که یاخم با و برداشت یگريد برش
: گفت  



 غذا وعده شش ديبا من... نکن نگام یطور اون_
 یلي،خ خوردم وعده سه فقط امروز اونوقت بخورم
. اCن تا داشتم نگه خودمو  

 شش تونم ینم یکي من خدا به!  وعده شش...خدا اي_
. کنم درست غذا واست وعده  

:آمد باC چشمانم تا نگاھش  

 نه یول کن، درست رو غذا وعده سه ھمون تو نترس_
. نفر چھار ،واسه نفر دو واسه  

 بند پا یرو یازخستگ اCن من کانين!... چھارنفر_
 درست غذا آدم نفر چھار واسه روز ھر چطور.... ستمين

. خب کن ليتعط باشگاھتو... کنم  

: گفت و کرد پاک را لبش ی گوشه دستش پشت با  

 شاگرد یکل... کرد ليتعط شه ینم که رو  باشگاه! ؟ یچ_
 زحمت بدن نيا واسه یکل...  اومده فرم رو بدنم ، دارم
!کنار؟ بذارم باشگاھمو ، زنم یتنبل واسه حاC... دميکش  

! خدا به تو یا وانهيد_  

: گفتم و گذاشتم زيم یرو ھم رو تزايپ تکه هي ھمان  



 کنم یم نگات من بخور رو تزايپ ی ھمه شما..  بفرما_
. یبش ريس تو Cاقل تا  

 لبان پشت از را زبانش...  ديکش خوردن از دست
 یجد یلحن با و چرخاند شيھا دندان دور اش بسته
:کرد دميتھد  

 کم کم دارم منم...  ايباز بچه نيا خوره ینم سنت به_
 یرو اون یجلو نتونم ترسم یم ، دستت از کنم یم یقاط

... اونوقت و رميبگ سگمو  

. نشد گفته که مجھول یا جمله و ماند اونوقت  

 یرو اون و رديبگ آرام تا دادم حيترج را سکوت من و
.نکند ظھور سگش  
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 از قهيدق بعدازچند کانين اما کردم سکوت من آنکه با
 اتاق سمت رفت بلند یھا قدم وبا برخاست زيم پشت

 بودم کرده چکار. افتاد نخورده دست یتزايپ به نگاھم.
 رنجاندم خودم از را کانين ، یخود یب یزايچ چه سر ؟
. 

 رونيب ازاتاق که بودم نشسته زآشپزخانهيم پشت ھنوز
 و یورزش شرتيت هي با.  یجاکفش سمت رفت و زد

 که بود ھمراھش ھم اش یورزش ساک.  شلوارش
: زدم شيصدا  

. کانين_  



 سمتش رفتم و کردم رھا را شام ی نخورده دست زيم
: گفتم که ديپوش یم را اش یورزش یھا کفش داشت.  

؟ شب وقت نيا کجا-  

 زديم یمحکم یھا گره را کفش یرو یبندھا کهيدرحال
:داد را جوابم ،  

 فردا ناھار واسه حاC راحت التيخ... باشگاه رم یم-
. گهيد یخواستيم نويھم...  یدار غذا  

. نشو لوس کانين-  

 یورزش ساک و برخاست نيزم یرو از.نکرد نگاھم
: گفت و برداشت را اش  

. برنگردم شب ديشا_  

. کرد منفجر را قلبم که بود یبمب مثل اش جمله نيا  

. تنھام من کانين-  

 تو کنم فکر اصK.. یبود تنھا اتاق یتو ھم شبيد-
. یباش تنھا یخوا یم... یخوا یم نويھم  



 سمتش به را خودم که بود در ی رهيدستگ یرو دستش
 مانيھردو زھرمار که یشام از مانيپش و دميکش جلو
: گفتم بود شده  

. ترسم یم شب... کانيبرگردن-  

 به شتريب را خودم که شد رام نگاھش. کرد سکوت
: گفتم و اوچسباندم  

 از... ھنوز بودم یعصب... نبود خودم دست ديببخش_
 چند نيا یتو ، ھمه یازحرفا ، مادرت ، مادر یحرفا
.کردند حتمينص فقط روز  

 دستش او یول چسباندم اش نهيس به را خودم فقط من
 ھم ، کرد آرامم نوازش با ھم و بست کمرم دور را

 که کرد باز را در.  برد باC را قلبم یھا تپش یصدا
:آمد باC صورتش سمت سرم یفور  

! کانين_  

 یم شام ینزن غر اگه برگشتم ، گردم یبرم رم یم-
؟ ،خوبه ميخور  

: گفتم و زدم لبخند  

. ینکن ريد یول باشه_  



. رفت و بود بايز واقعا که زد یچشمک  

 حکم را ام شده محبوس نفس ، شد بسته که درخانه
 ميزندگ شروع ی خانه به خانه در به هيتک و زدم یآزاد

.شدم رهيخ  

 شام از بماند یخال یساعت چند تا کردم جمع را شام زيم
 ريز کرد خوشحالم اف اف یصدا که برگردد کانين تا ،

: گفتم لب  

. که یبرگشت_  

 دوست پگاه به چشم که اف اف توريمان سمت دميودو
.افتاد ام چندساله  

: گفتم ذوق با و برداشتم را اف اف یگوش یفور  

 دعوتت مراسم چرا وونهيد...  طرفا نيازا!... سKم_
؟ یومدين کردم  

 ، دمينرس بود اديز کارم ؟ یخوب... خانم عروس سKم-
؟ در دم یايم  

. باC ايب تو ؟ چرا در دم-  

. نهيماش تو شوھرم ، تونم ینم نه-  



: وگفتم دميکش یغيج  

؟ ینگفت من به یکرد شوھر یک شعوريب_  

: ديخند  

 نتونستم که یبود مراسمت و خودت ريدرگ اونقدر تو_
. آوردم برات یعروس کارت یآ ینم حاC ، بگم  

 یواشکي...  کنميم ات خفه پگاه... من یخدا.. یوا-
. اومدم! ...؟ یواشکي  

 یگرد فقط خواب ی سهيک هي مثل که را نمازم چادر
 ھا پله از و کردم سر را ، بود رونيب آن از صورتم

 دار آب فحش تا باچند.  کردم باز را در و دميدو نييپا
: گفتم و دميکش آغوش در را پگاه  

 یعروس یواشکي یواشکي یداشت...  یشعوريب یليخ_
! ھا یگرفت یم  

: ديخند  

. بفرما... حتما کردم یم روخبر یکي تو...  وونهيد نه_  

 یرو یچوب قلب دو. داد دستم به يیبايز یعروس کارت
 و کردم جدا جلدش از و کارت ذوق با که بود کارت جلد



 کج را سرم ، مکانش و یعروس خيتار دنيد از قبل
: دميپرس و ابانيخ سمت کردم  

_Cکو؟ شوھرت حا  

. کرده پارک جلوتر...  بود شلوغ نجايا...  نهيتوماش-  

 سه برق مثل دميد که یزيچ نياول و کردم باز را کارت
.کرد خشکم فاز  

!  یريسف ماھان  

 

 

 

 

 

�������������������� 

 

����سالوس  

16 پارت  



 

 

 

.ديکش پر دستم سرانگشتان از حس انگار  

 باز مهين یدھان با و شدم پگاه صورت یرو لبخند مات
: گفتم  

! ماھان_  

:داد را جوابم لبخند با  

؟ شده یزيچ مگه؟ چطور.... ماھان زميعز آره_  

... تو! ...  ماھان و تو-  

. زد ميبازو به آرام دست کف با و کرد کج را سرش  

 کانين با که تو ؟ هيمشکل مگه ؟ جان مارال هيچ-
 یمنف ماھان به ھم ات خانواده جواب... یکرد ازدواج

 کردم قبول ھم من ، من یخواستگار اومد خب ، بوده
 به سKم.. ھا منتظرتم فرداشب...  ؟ هيچ رادشيا... 

. زميعز برسون کانين  



 هي.  امدين خوشم چيھ که فرستاد ميبرا ھوا در یا بوسه
. کرد تلخ و گرفت را کامم تمام ، پگاه لبخند از تلخ حس
 با داشت ، کننده شوکه خبر نيا دنيشن از یناش یخفگ

 پشت را در. فشرد یم را گردنم دور اش ینامرئ دستان
. کردم نگاه دستم انيم یعروس کارت به و بستم سرم  

"  پگاه و ماھان"   

 ھفته چند و ماه کي نيا پس. شد یم تار داشت چشمانم
 ازدواجش یکارھا ريدرگ ، نبود ماھان از یخبر که یا

 هي فقط زد یم دم ازش که یعشق آنھمه! ؟ بود پگاه با
!بود؟ آورده دوام ماه  

 سرم پشت که را در.  برگشتم خانه به چطور دمينفھم
 یدانيدوم ريمس تمام که داشتم را یا بازنده حس ، بستم

 بار نيچند.  بود شده نفر ني،اول آخر از اما و دهيدو را
 رهيدا که بار ھر چرا دانم ینم.  ديچرخ خانه در نگاھم

 چشمم یجلو کانين ، ديچرخ یم خانه در را نگاھم یھا
 کردم تشياذ تمام روز دو.  سوخت شيبرا دلم.  آمد یم
 ی رابطه گفت یم حسم. بود یتبان... یتبان کي سر. 

 ، یمتيق چه به و یچ سر حاC.  بود یتبان ماھان و پگاه
 دميدو.  گرفت بغضم.  شد بد یليخ حالم.  داند یم خدا



 ھق ھق يیصدا با و برداشتم را یگوش و تلفن سمت
 که يیھا نفس ھمراه شيصدا. زدم زنگ کانين به مانند

 ، ليتردم یرو حرکت ديشا اي ورزش درحال بود معلوم
: برخاست بود شده تند  

... الو-  

 که یآرام اَشکان و بغض آن انيم ديترد با من یصدا و
. ماند سکوت در ، ديدو یم صورتم یرو  

.... مارال-  

. خونه ايب اCن نيھم کانين-  

؟ شده یچ-  

: رفت فرو ینگران در شيصدا  

؟ گميم شده یچ... الو-  

. ايب خدا رو تو اخونهيب... بده حالم-  

: ديپرس زنان نفس نفس  

؟ گم یم شده یچ بگو خب-  

.  بزنم حرف توانستمينم اصK.  شد بلند ام هيگر یصدا
 او با سال نھمهيا. بود رستانميدب دوران دوست پگاه



 Cاقل.  بود دهيشن را ميھا درددل و ھا حرف تمام.  بودم
 چطور ، ماھانم عاشق چقدر که دانست یم خوب

؟ کند یکار نيھمچ توانست  

؟ نکرد شک که شديم واقعا ؟ من از خبر یب  

. یکرد نگرانم ؟ شده یچ گم یم بھت مارال-  

: گفتم فقط یسخت به  

. خدا رو تو ايب_  

 انيم در و دادم سر هيگر از یاديفر یبلندتر یباصدا و
 کردم قطع را تلفن ، کانين یھا گفتن"  مارال ، مارال" 
 یجلو ی پرده خاطرات انگار و نشستم سالن کف.

 که يیروزھا ھمان به شوند آغاز تا ، دنديکش را چشمانم
 کند یخطرناک یباز وارد مرا پگاخ دادم اجازه احمق من
؟ کجا تا رفاقت.  رفاقت اسم به  

 بخاطر فقط ، لوح ساده یرستانيدب دختر هي ، من و
 ما ی خانواده در شهيھم که پگاه خاص یھا طنتيش

 ھمراھش و شدم پگاه با رفاقت عاشق ، شديم محکوم
... کهييجا تا شدم  
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 و کرد جا جابه اش شانه یرو را اش یپشت کوله پگاه
 ، من ھرقدم با ھمراه و ستاديا یم ميرو روبه کهيدرحال

: گفت درچشمم چشم ، رفت یم عقب به قدم کي  

...  مارال يیترسو یليخ_  



 دردسرمون باعث تو یکارا نيا... ستين ترس بحث-
. دونم یم من شه یم  

. شه ینم گم یم-  

 نيھمچ یچ واسه یندار پول به یازين که تو آخه-
!؟ یکن یم يیکارا  

.داد جواب و ديجو باحرص را آدامسش. ديخند  

...  کنم یم رو را نکاريا پول واسه من یکرد فکر تو-
 رو پسرا که آد یم خوشم...  حهيتفر نوع هي واسم
.سرکار بذارم  

 جرات که بودم جسور آنقدر پگاه مثل خواست یم دلم
 طنتيش نيا از فقط من اما داشتم را ھا طنتيش نجوريا

 انجامش به قادر وجه چيھ به یول آمد یم خوشم ھا
 باز تا شد تر مصمم ، ديد را دميترد یوقت.  نبودم

: کند ام وسوسه  

 ننيب یم رو تو تا پسرا نيا... بابا نترس...؟ ميبر_
 رسه ینم نيا به فکرشون اصK که شن یم جيگ چنان

. ميبزن رو بشونيج قراره که  



 یم سرحال پگاه یھا طنتيش با.  داشتم یبيعج حال هي
 گشتم یم یاسترس و اضطراب هي دچار بعد اما ، شدم
.کرد ینم ميرھا که  

 قانون زيچ ھمه که بودم شده بزرگ یا خانواده در من
 مختص قانون.  یعقKن و یمنطق قانون نه اما.  داشت
. پدرم  

 و من پس باشند بينج ديبا دخترھا که کرد یم امر پدرم
 اما.  ميبزن غيج یخوشحال از مينداشت حق یحت نويم

 پسر چون ، بود بزرگتر ما از که اليدان ، ما برخKف
 بلند بلند ، بزند حرف بلند ، بزند غيج داشت حق ، بود

. بود پسر چون ؟ چرا ، بخندد  

 بخاطر.  سکوتم به محکوم چرا دانستم ینم ھم خودم
 اديز پدرم و من ی فاصله که بود پدرم یرفتارھا نيھم
. شد ادتريز و  

 با را نويم و من شهيھم او. نبود ما طرف ھم مادرم
 دخترا کهيزمان.  کرد یم سهيمقا خودش یجوان زمان
 بود محض یساCر مرد کهيزمان.  نداشتند ليتحص حق

 نيا ، آمد یم یخواستگار یدختر یبرا که یسن ھر و



 را دخترش ، گرفت یم ميتصم که بود خانواده پدر
. نه اي بدھد شوھر  

 نظر به و بود کرده ازدواج یطور نيھم ھم خودم مادر
 یپدرساCر غلط تفکر یقربان ، خودش ، نويم و من
.بود  

 اطيح ما ی خانه آنکه با که پدرم مستبد رفتار نيھم
 در یباز اجازه ما به یکودک سن ھمان از اما داشت

 ديبا دختر"  یتکرار ی جمله هي مدام و داد ینم اطيح
 شده باعث ، ديکوب یم سرمان یتو را ،" باشه بينج
 تجربه را یمتفاوت یايدن پگاه با یدوست با من تا بود
 از اما نبودم فاعلش ، من اگرچه که يیھا طنتيش.  کنم

. کردم یم ذوق ، ھم دنشانيد  

 نيماش در مرا اليدان اي پدرم که دميترس یم یليخ لياوا
 ترسم نيا کم کم اما نديبب پگاه با پسرھا نيھم از یکي
 ماند یوجدان عذاب تنھا و شد یعاد زيچ ھمه و ختير

 یم دروغ خانه به رفتن ريد بخاطر مادرم به چرا که
. ميگو  

 کنار ، بودم باتريز پگاه از من چون که بود نيا قرارمان
 و ستادميا یم یتاکس منتظر مثK مدرسه یاصل ابانيخ



 یم سراغمان ، صاحبانشان و ھا نيماش خود کم کم
. آمدند  

 یبرا یبستن هي خوردن به دعوت را ما ھا یبعض
 شاپ یکاف کي ما و کردند یم شتريب يیآشنا و یدوست

 با پگاه که بود آنجا در و ميديد یم دعوت نيا مناسب را
 و پدر صدبار. ديدزد یم را آنھا پول یواھ یھا بھانه

 ی نداشته یھا غم از و بود کرده یسرطان را مادرش
 که کرد یم یباز نقش خوب آنقدر.  دينال یم شيزندگ
. شدم یم شيتماشا محو ھم خودم یگاھ  
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 به.  شد محسوب ميبرا حيتفر کي ، کار نيا کم کم
 وادار مرا پگاه ، درسمان انيپا از بعد یحت که یطور

. بروم ھمراھش کرد ینم  

 اما کند جلب توجه که داشتم را یعروسک نماد فقط من
 کي و ھزار یھا قصه گفتن با را عواطف که یکس

.بود پگاه ، ختيانگ یم بر شبش  

 یم را شيھا حرف گول که یمرد اي یپسر ھر از پگاه
 یم صدقه را خواست یم خودش که یمبلغ ھر ، خورد
 بار هي.  مادرش یداروھا پول عنوان به بار هي.  گرفت

 یداروھا عنوان به بار هي.  پدرش یداروھا عنوان به
. خودش  

 در. کردند یم کمکش که لوح ساده پسران نيا چارهيب
 یکاف درھمان ھا پسر آن از کدام وھر من از ھم آخر

: گفت یم و گرفت یم یادگاري عکس کي ھا شاپ  

. گهيد خر هي از گهيد یادگاري هي-  



 چه یبرا را ھا عکس نيا دمينپرس وقت چيھ من و
!بود یادگاري واقعا.  خواھد یم یکار  

 پگاه بيج در شده جمع یھا صدقه نيا ی ھمه پول
. خرج مختلف نيعناو به و شد یم جمع  

 پگاه یزندگ یبرا دلم ، خودم از شتريب ھا وقت یبعض
 با و بودند شاغل دو ھر مادرش و پدر.  سوخت یم
 باھم یبرا یوقت چيھ اما داشتند یخوب یمال وضع نکهيا

 از و بود خانواده دختر تک پگاه.  نداشتند  ، بودن
. ناسالم حاتيتفر نيا به بود آورده یرو یکاريب شدت  

 نيا ی هياول ی جاذبه کم کم اما. ميکرد کار باھم ھا سال
 و پسران ھرز نگاه از گرحالميد.  شد کم ميبرا حيتفر

 ھا یبعض بعضا و شدند یم ام رهيخ که یمردان
 و خورد یم بھم ، کردند یم ینامشروع یھا درخواست

 کار نيا از دست تا شد پگاه با من اختKف باعث نيھم
 باشگاه وارد اليدان که بود موقع ھمان درست.  بکشم
 اش هيسرما که درخواست پدر از و شد ماھان یورزش

 یانداز پس که من و دھد قرار ماھان ارياخت در را
 خواھان پدر یجا به ، اليدان شنھاديپ دنيشن با داشتم

. شدم مشارکت نيا  



 در مشارکت یبرا صحبت قرار که یروز نياول و
. شدم آشنا ماھان با ، شد گذاشته آرا تن باشگاه  

 باشگاه کينزد شاپ یکاف کي به ماھان و اليدان و من
.ميکرد صحبت شراکتمان مورد در و ميرفت  

 آن با که بود دهيورز یبازوان با قدبلند یپسر ماھان
 بازوانش یدگيورز ، داشت تن به که یديسف شرتيت
 کرد یم صحبت یرسم و یجد. کرد یم دايپ نمود شتريب
 به چقدر که شدم یم متوجه ، زد یم لبخند که یگاھ و
 رييتغ باعث ماھان و من يیآشنا نيا.  ديآ یم لبخند او

. شد ميزندگ  

 نيبزرگتر گفت بتوان ديشا.  کردم اشتباه ميبگو ديشا
 بدون ماھان و من.  شدم اما ، شدم مرتکب که یخبط

 بود یبار نياول نيا.  ميشد ارتباط در باھم هيبق اطKع
 بار نيا. کنم داريد یکس با کند وادار مرا تا نبود پگاه که

. نميبب را یکس که خواستم یم خودم  

 به را مھر به سر راز نيا که بود یوقت دومم حماقت و
.پگاه جز نگفتم کس چيھ  



 ، من دنيکش کنار از بعد يیتنھا به خودش که یپگاھ
 با و داد ادامه را شده لوس و یتکرار یباز ھمان

. شد دوست یاديز پسران  

 یدوست ی ادامه خواھان ھم.  داشتم یبيعج وحال حس
 ، نمانيب یدوست شدن فاش ترس ھم بودم ماھان با

.داد یم سکته مرا داشت  
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 یم چاه ته از شيصدا. زد زنگ مارال که بودم باشگاه
 کردم باز را ميپاھا.  دميترس که کرد ھق ھق آنقدر. آمد
: دميپرس زنان نفس و ستادميا ليتردم ی لبه دوطرف و  

؟ شده یچ_  

. خونه ايب توروخدا-  

 يیتنھا از ترسش تا دزد آمدن از. زد سرم به یھرفکر
 نيا ی ھمه ، ممتدش یھا هيگر دنيشن با باز اما. 

.  آمد ادمي یا نکته موقع ھمان اما. خورد خط فکرھا
: تماسش نيآخر در پگاه ی جمله  

" ببرم مارال واسه زيسوپرا هي خوام یم"  

 از را لميموبا و زدم را ليتردم استپ ی دکمه یفور
.  زدم زنگ اش شماره به و برداشتم مخصوصش یجا
. نخورد زنگ اديز  

... الو-  



؟ تو يیکجا-  

: ديخند  

! شب وقت نيا هيسئوال چه وا_  

: شد تر یجد ميصدا  

؟ يیکجا گم یم بھت_  

... ابونيخ تو-  

؟ یبود مارال شيپ تو-  

؟ یدار خبر کجا از!  یشد زده جن-  

 ھنوز... است وونهيد...  خره بس از ؟ گفته بھت مارال
 پنھان شوھرش از ديبا رو را خبرا نجوريا دونه ینم

!؟ کنه  

: شد بلند یعصب ميصدا  

 واسش رو یعروس کارت! ؟ پس یکرد خودتو کار-
!؟ یبرد  

. دوستمه ، دعوته... خب آره-  

: وگفتم زدم پس را ام یشانيپ یرو عرق دست پشت با  



..... یايب مارال طرف گهيد بار هي نيبب-  

: ديخند. خواند را دميتھد نگفته  

 با گفتم بھت من یگ یم بھش...  ؟ شه یم یچ اميب-
 دادم پول بھت من یگ یم بھش...  ؟ یکن ازدواج مارال

؟ یگيم یچ بھش بگو... یبخر رو ماھان سھام تا  

: گفتم و کردم فوت را نفسم کKفه   

 قبK... زنمه مارال اCن ، گم یم یچ نداره یربط تو به-
... دارم دوستش من گفتم بھت ھم  

. شد سئوال یجا که آمد یزير ی سرفه یصدا  

؟ یماھان با ؟ یھست یک با-  

. ھستم یک با من که چه تو به... پسر يیپررو یليخ-  

 نشه داتونيپ مارال بر و دور ، بگو ماھانم اون به-
؟ نه اي ديديفھم...  

! دهيند زن... بابا خب یليخ-  

 از را شارژم ميس یکس انگار. کرد قطع را یگوش و
. ديکش زيپر  



 که یافکار از ، ليتردم یرو دنيدو از نه.  شدم خسته
 با. آورد ھجوم سرم به ، باھم ھمه قهيدق چند عرض در

 یول بمانم باشگاه در یساعت چند تا بودم آمده آنکه
. برگشتم خانه به مارال بخاطر  

 از یانبوھ ، شد باز در و چرخاندم در درقفل که را ديکل
. نداشت حد که کرد خلق ميبرا یا دلشوره ، سکوت  

...مارال-  

 ام یورزش ساک و بستم سرم پشت را در.  امدين یجواب
 را مارال.  شدم واردخانه و کردم رھا در یجلو ھمان را
 وسط کKفه و گشتم را سالن.  گشتم را ھا اتاق.  دميند

: ستادميا سالن  

! مارال-  

 از تر آھسته ميھا قدم.  آمد آشپزخانه از یزير یصدا
 به ، بود دهيچرخ خانه کل در که قبل یھا هيثان ی ھمه

 مارال صورت یرو نگاھم و کرد حرکت آشپزخانه سمت
. زد خي  
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 یم آھسته و بود نشسته نتيدوکاب نيب آشپزخانه کنج
: شد بلند ميصدا یعصب. ستيگر  

؟ کنم یم صدات یشنو ینم-  

 تصور که بود یآن از بدتر یليخ حالش. نداد را جوابم
 به کينزد از و نشستم پا یھا پنجه یرو.  کردم یم

 قرمز و درشت چشمان آن با و اشکش از سيخ صورت



 خورده تاب ، اشک رطوبت بخاطر که يیھا مژه و شده
. شدم رهيخ ، بود  

 آھسته و ديچرخ سمتم سرش. کرد توجه جلب نگاھم
:کرد زمزمه  

 من...  دوستت نيبھتر از اونم...؟ یخورد رکب حاC تا-
 بم و زير تمام... کانين کردم یم دل درد پگاه با

 باور چطور حاC.... دونست یم رو خاطراتم و احساس
!...؟ بوده یاتفاق یچ ھمه کنم  

!؟ واقعا بوده یاتفاق  

 ینم پگاه با ام رابطه و من از یزيچ ، انگار ھنوز
 تا کردم باز را دستانم و دميکش یبلند نفس.  دانست
 ، وقفه یب را خودش که رميبگ آغوش در را سرش
 من و چسباند ام نهيس به را سرش. کرد ام نهيس وقف
: گفتم ، اورديب زبان به او ، نکهيا از قبل  

. دميم عرق یبو...  نچسب من به مارال-  

 ھمان یپ.  بود خودش تفکرات یپ حواسش تمام او اما
 حاC ، داشت اش جهينت و بود دهيچ که يیکبرا و صغرا

.کرد یم اش وانهيد  



 رکب دوستم نيبھتر از ینجوريا نبود حقم من کانين-
 با فقط خدا به...  دارم دوست تا چند من مگه... بخورم

 باورم ھنوز... شد ینجوريا اونم ، بودم دوست پگاه
. شه ینم  

 را شيموھا آرام و گذاشتم سرش پشت را دستم کف
. کردم نوازش  

 یديفھم حاC خودت قول به...  جان مارال باش آروم-
 به گهيد تو که نهيا از ريغ...  ميکرد ازدواج ما تازه...

  ؟ یکن ینم فکر ماھان

 ، خواستم یم اما. نداشتم شک. کرد یم فکر حتما که
 یعني که ، برسانم جواب به ، ضينق اثبات راه از را او
 از بعد و شد آرامتر.  داد ھم جواب که یکن فکر دينبا

: وگفت برداشت ام نهيس یرو از را سرش یمکث  

. کانين کردم تتياذ_  

 ميکرد یزندگ عمر هي انگار تياذ گهيم نيھمچ حاC اوه-
...  نگذشته مشترکمون یزندگ از شتريب روز دو ھمش ،

 یم گرم رو غذا ، برگشتم ، یداد قول...  ھا ام گرسنه
. یکن  



 و رمز چه به دانم ینم اما بود نشده آرام کامK ھنوز
 به دل لحظه ھمان از کند وانمود که گرفت ميتصم یراز

: گفت و برخاست جا از.  سپرده مشترکمان یزندگ  

. کنم یم گرم رو تزايپ دوباره ، ريبگ دوش هي برو_  

: گفتم و برخاستم ازجا  

 که ام گرسنه اونقدر ، ھا خورم یم غذا اديز ینگ باز_
. خوردم و کردم لقمه تزايپ با ھم رو تو ديشا  

:داد جواب روح یب لبخند هي با را ام مزه یب یشوخ  

 ھمونه یبگ شما یھرچ امشب از... نداره اشکال_
... به نه کنم فکر ماھان به نه خوام ینم گهيد....  

 و سکوت با را اش یميقد قيرف یجا گذاشت یخال و
:داد ادامه یمکث از بعد  

 ھم شام از بعد...  کنم یحاضرم رو شام زيم...  برو-
. ميدار برنامه  

: زدم یچشمک طنتيش با  

 سال 18 مثبت یھا برنامه فقط من...  ؟ برنامه کدوم_
. خواب اتاق تو اونم...  نميب یم  



: شکفت کامK لبخندش نباريا  

. سال 18 مثبت به ميبرس تا ريبگ دوش برو شما_  
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 یگاھ ، انسان ديبا اصK. است یخوب درد یفراموش
 از ، را شيپا ، گذشته خاطرات تا رديبگ مريآلزا ھا وقت
 ینفس باز تا. بردارد ، ھا آدم یجار لحظات یگلو یرو

. دوباره فرصت کي وسعت به بکشند  

 گذشت کانين و من مشترکمان یزندگ شروع از ماه کي
 ھمسر نيھمچ کانين که بردم ینم ھم گمان یحت. 

. گرا برون و بود مھربان. باشد یا ستهيشا  

 یتو عاشقانه کKم کي و حرف کي. من برعکس
 کرد یم ابراز مکان و زمان از فارغ و ماند ینم دھانش

 زودتر یليخ شد باعث که ديشا بود خوبش خصلت نيا. 
 ی پرونده.  زدم یم حدس و کردم یم فکر آنچه از

. ببندم را ام خورده شکست عشق  

 کنارش در اما نداشتم دوستش که ميبگو توانم یم ھنوز
. بودم یراض ام یزندگ از.  کردم یم آرامش احساس  

 با بود بلد خوب که طبع شوخ و مھربان یھمسر کنار
. کند تا چطور من  

!؟ بشناسد مرا نقدريا ، بود توانسته وکجا  یک دانم ینم  



 دانست یم خوب را یھمسردار یھا استيس آنقدر اما 
 یم ازدواج تازه که يیشوھرا و زن ی ھمه برخKف که

 باھم ما داشتند باھم یفراوان اختKف معموC و کردند
 بود آمده زييپا یھوا.  مينداشت یچندان و یجد اختKف

 و درختان بزرگ شدن زرد به بکشد بو را شھر تا
 با کانين و من و عابران یپا و دست ريز ختنشانير

. ميکرد یم یزندگ ، مانيزندگ روز ھر روال  

 سنگک ی تازه نان. آمد که بودم دهيچ را صبحانه زيم
 سمت که گفت یم شيھا قدم یصدا و بود دهيخر

. ديآ یم آشپزخانه  

! یخوردن عجب به به-  

 شدم ادآوري را سKم جواب در من و گفت یا دهيکش یا
: 

؟ بزنم ھم مرغ تخم...سKم-  

 که کردم یم یخال داشتم که بود يیمربا ظرف به نگاھم
:داد را جوابم  

.فقط... لهيتکم نه-  

: رفت باC سمتش نباريا سرم  



؟یچ فقط_  

 تا را سرش و گذاشت زيم یرو را نان و آمد جلو
: ديکش نييپا صورتم  

. کن لشيتکم بوسه هي با-  

. من ی اندازه به نه یول بود پرو  

 زيم به یربط که ھم من ی بوسه ، لهيتکم زيم-
.نداره صبحانه  

. طنتيش پر یلبخند به رفت باC لبش گوشه  

... یخوردن گفتم یم تورو ھم اولش از-  

. نداشتم زيم به یکار  

 کرد کج را گردنش که کردم درک را کKمش مفھوم تازه
 قصد که زد یا بوسه.  رساند لبانم به را لبانش و

: وگفتم دميکش عقب را سرم. نداشت يیجدا  

 دهيم دهيگند مرغ تخم یبو دھنم ، صبح سر کانين اَه-
. نبوس منو ینطوريا...  

 یم یگKب یبو دهيگند مرغ تخم واسه رميم یم من آخ-
. ده  



 دوران یھا یباز ادآوري که یشعر تيب تک نيا از
.کرد ینينش عقب باCخره او و زدم لبخند ، بود ميکودک  

 با ، دم تازه یچا وانيل دو با من و نشست زيم پشت
. کردم اش یھمراھ ، نيدارچ چوب خوش عطر  

. شد هيھد سمتم یا لقمه نان سمت بردم تادست  

.ممنون-  

 یراض ، من یزندگ مرد.  ديچرخ صورتش یتو نگاھم
. کنم سکوت من و کند عKقه ابراز او نکهيا به بود  

 ینم چرا دانم ینم اما. نبودم یراض نمانيب حال نيا از
 در یا ذره یحت ھنوز که کنم اعتراف یزيچ به توانستم
.بود نگرفته شکل وجودم  

 طعم چه.  داشت عشق نيريش طعم تماما اش لقمه
 نيا ھم ديشا اي.  باعسل کره آن داشت ینيدلنش یبيترک
 ديچيپيم یا لقمه خوب که بود او زيسحرآم انگشتان اثر

. 

 گرفتم شيبرا لقمه کي ھم من ، مثل به مقابله یبرا فقط
 ھمراه و شد خم. افتاد جلوتر من از قدم کي باز او یول



 ، بود شده دراز سمتش کوچک یا لقمه با که یدست
. زد یا بوسه را دستم یرو  
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 اي صورتم ، لبانم یرو اش بوسه که ھردفعه ، ھربار
 ، پسر نيا کردم یم فکر باخودم ، نشست یم دستم

 نيب ، بود توانسته چطور ، یبدنساز باشگاه آن یتو
 یھا استيس ، دمبل و ھالتر و اسکولت و ليتردم



 یبازوھا دنيد از گريد. نديبب دوره ، را یھمسردار
 انيم که کردم یم ذوق اتفاقا. آمد ینم بدم اش دهيورز

. شوم گم بازوانش  

: گفت و کرد مزه یکم را شيچا  

. خونمون ميکن دعوت رو را پدر و مادر یک گم یم_  

!؟ پدرو و مادر-  

:کرد نييپا و باC یسر  

. من و شما پدر و مادر ، گهيد آره_  

: گرفت ام خنده گفت که يیشما ی کلمه از  

! ؟ بودم یخوردن که قبل قهيدق دو تا! ...شما؟-  

 باھم حرصش و طنتيش باز و کرد غنچه را لبانش
: شد ختهيآم  

... من عسل یھست یخوردن ھنوزم_   

 باشه ؟حواست ھست یک عسل!  شدم عسل اCن آھان-
 و دونم یم من باشه وسط یخانوم عسل هي یپا اگه
...تو  



 قاشق کي و زد سنگکش نان یرو را کره دقت با
. گذاشت دھان به و کرد ھمراھش آلبالو یمربا  

 باز ميزندگ یتو پاش یخانوم عسل هي یخبردار پس-
... شده  

.برد ماتم یا لحظه من و گفت یجد  

. شناسمش یم من!.ه؟يک-  

:داد تکان را سرش  

.شيديد ھم تو... ماه.. بعله-  

. کرد یخال را دلم لحظه هي گفت که یديد تو ھمان  

: دميپرس یعصب  

؟ هيک گم یم کانين-  

 بود یا لقمه به نگاھش باز ، دادن جواب یجا به او و
:داد ادامه و گرفت یم خودش یبرا که  

 باھاش شبيد نيھم اتفاقا... ھلو ، مامان ، خوشگل-
.بودم  

 به شهيھم از رتريد اتفاقا شبيد.  بازشد ھم از لبانم
. شد ضربان پر قلبم. بود آمده خانه  



: گفتم یدلخور با  

 یم حرف ینجوريا من یجلو یکش ینم خجالت واقعا_
!؟ یزن  

 ادامه باز و نشد جاديا اش چھره در رييتغ یا ذره یحت
:داد  

 چند یعني...  سخته واسم چقدر ازش يیجدا یدون ینم-
 بغلش روز ھر اگه... شم یم وونهيد نمشيب ینم ساعت

. بره ینم خوابم نبوسمش و نکنم  

: دميکش اديفر نباريا   

. کااااانين_    

 به را نگاھش طنتيش. آمد باC من سمت سرش باCخره
: گفت و دوخت من  

 که بازوھام گوشت ، کانين.... زنهيم اديفر یوقت اتفاقا-
 جان.... شه یم آب ھم بازوھام ی عضله تمام ، چيھ
.    کانين  

:داد ادامه یبدجنس با باز او و زدم خي کدفعهي   



 سرش صبح تا شبيد که یھمون ، حتما شيشناس یم-
 اسمش اول که یھمون....  گهيد بود ام نهيس یرو

. ماراله  

 و دميغر بھش ، چشم ی گوشه از و کردم کج را سرم
: امدين کوتاه باز او  

 هيعروسک...  واسش دم یم جون....موC به عاشقشم-
. یدون ینم تو که  

 بود گذاشته سرکار مرا یبدجور.  نداشت یتمام حرصم
؟ یچطور اما کردم یم یتKف ديبا.   

. ديچرخ صبحانه مخلفات در طنتميپرش نگاه  
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 کردم دراز چرا؟دست. کرد ستيا مربا ظرف یرو نگاھم
 و زدم ام اشاره انگشت یرو مربا قاشق کي عمدا و

 ، عيسر حرکت کي در و بردم صورتش سمت
 لبان ، کرد برخورد که يیجا نياول به دستم سرانگشت

 که نفسم یا لحظه نگاھش.  شد يیمربا.  بود کانين
. خشک و یجد.  گرفت ھم را جانم ، چيھ  

!؟ یکرد چکار-  

 و جد ھفت ، چيھ که خودم شد یم یجد نقدريا یوقت
. کردند یم یمانيپش ابراز ھم آبادم  

....من-  



 من سمت شد خم و برخاست اش یصندل یرو از نگفته
. 

-Cیزد که يیمربا تمام ديبا خوشگلت یلبا ھمون با حا 
. یکن پاک رو  

. زورگو-  

 به طنتشيش است ممکن نکنم اطاعت اگر دانستم یم
 که کرد مجبور مرا او نباريا.  کند عود یگريد طرز

. بزنم لبانش به مربا طعم با یا بوسه  

: گفت روزمندانهيپ یلبخند با ، کرد بلند که را سرش  

 یبرم ناھار...  صبحانه واسه ممنون...  من عسل_  
. خونه گردم  

. کردم دايپ جرات ، شد دور که آشپزخانه از  

. کشمت یم-  

: ديخند بلند  

...  زميعز بکش ايب.  ُمردنم عاشق من...  جان آخ_
.اَدا و ناز ھمه اون با یکشت منو تو اCنشم نيھم  

:داد ادامه و ديکش آشپزخانه سمت یسرک  



؟ یندار یکار ؟ برم-  

. طلبت یکي یول برو-  

 باC یروزيپ و 7 عKمت به را وسط و اشاره انگشت
: گفت و آورد  

؟ باشه ، اون یکي ، نيا یکي...  طلبم تا دو... تا دو-  

 حساب هيتسو باھات اCن تا برو...  برم روتو یا-
. نکردم  

 آشپزخانه از که داشت یا فاصله از یحاک شيصدا
:بود گرفته  

. خوشگله رفتم من-  

 رفتنش با.  زيم پشت نشستم دوباره.  شد بسته در و
 چند یبرا را لبخندھا و ھا یخوش ی ھمه ، انگار

. برد یم خانه از شده که ھم ساعت  

 را زيم.  یانرژ از یبمب.  بود یانرژ واقعا وجودش
 یبرا حاC...  روزم ھر یاساس مشکل باز و کردم جمع
  ؟ کردم یم درست ديبا یم ناھار



 ظاھر نيھم به ، نداشتم کردن فکر ی حوصله
 زنگ لشيموبا به باز و کردم انتخاب را راه نيکوتاھتر

. زدم  

؟ کنم درست یچ ناھار... کانين الو-  

؟ یدار دوست یچ ناھار...   

. دعوتم ناھار که من! ؟ من-  

؟ کجا-  

. گمينم که یکي با-  

. نکن یشوخ-  

. تو جان به-  

: گرفت حرصم  

 منو... یشعور یب یليخ! ... ؟ یگيم بھم اCن کانين_
 ی خونه رم یم منم پس...  کن ولش اصK... که بگو

. مادرم  

:     گفت تماس قطع از قبل یفور  

. کردم یشوخ تو جان به...  نه... نه_    



 خورد قسم ناھارش یدعوت یبرا مرا جان.  نشد باورم
! کرده یشوخ گفت یم حاC و  

. یدعوت که یخورد قسم منو جان تو-  

 يیتو یکي اون خب... گم ینم که یکي با گفتم من نه-
. گهيد  

 بدک طنتيش پر مردان یبرا یگاھ ھم کردن ادب انگار
. نبود  
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 که شيھا یشوخ پس از یچطور که بود نيا فکرم تمام
. ميايب بر انداخت یم دست مرا  

 ناتيتزئ با کاھو ساCد. دميچ را زيم.  کردم درست ناھار
 یکوچک ی الهيپ و جيھو و بنفش کلم و اريخ و گوجه
 و برنج سيد تا بودم کانين آمدن منتظر تنھا.  یترش
. بکشم را ام تابهيماھ کباب  

 لباس ديبا ، پز و پخت آنھمه از بعد ، آمدنش از قبل
 تازه ھنوز.  دميرس یم خودم به و کردم یم عوض
 با بار ھر که کانين العمل عکس دنيد با و بودم عروس

 یديجد تيشخص با انگار که کرد یم ذوق چنان دنميد
. دميبال یم خودم به ، شده رو به رو  

. بود یا ستهيشا ھمسر کانين الحق که کنم اعتراف ديبا
 سوخت یم.  سوخت یم شيبرا دلم که ستهيشا آنقدر

 توان من عشقش و محبت آنھمه مقابل در چرا که
.  کردم یم یزندگ او با ظاھرا فقط من.  ندارم یعاشق
. زدم یم لبخند  



 در که یزنان ی ھمه مثل ھا شب و کردم یم شيآرا
 یم آغوشش در ، دنديخوابيم ھمسرشان آغوش

 که بود قلبم یطانيش یھا وسوسه نيا...  اما.  دميخواب
 را کانين ھم ھنوز من ، که برود ادمي از گذاشت ینم

. کردم ازدواج او با مادرم و پدر اجبار با و ام نخواسته  

 آمدن یبرا یقصد انگار اما. بود آمدنش وقت به ساعت
 و انداخته دست مرا نکند که کردم شک باز.  نداشت

. باشد دوستش با را ناھار واقعا است قرار  

.  خورد زنگ یليخ. زدم زنگ لشيموبا به ناچارا
. داد جواب باCخره اما.  شهيھم برخKف  

 کي آن ی روزھا ی ھمه از تر متفاوت شيصدا لحن
. اديفر هيشب ديشا.  بود ماه  

؟ هيچ-  

. نداشتم توقع اصK.  شدم شوکه  

؟! یمن با!! ...  کانين-  

: گفت یقبل لحن باھمان باز  

....  بشه یچ که یزن یم زنگ یھ... ام یک با پس_
.گهيد آم یم دارم  



 ، ديشا بودم شده لوس. گرفت بغضم من و کرد قطع و
 عادت نفر کي نوازش و ناز به یوقت.  داشتم حق اما
 دارديم بر ترک ، نازکت دل ھم او تشر کي با ، یکن یم
 ی ھمه رغم یعل و یناھارخور زيم پشت نشستم. 
 ھم ساعت و قهيدق به و بود کرده ريد که يیھا هيثان
 بسته یصدا نکهيا تا نزدم زنگ او به گريد اما ديرس

 محکم را ام رفته وا یھا شانه دوباره ، خانه در شدن
.  انگار داشت دعوا.  ام یصندل یرو نشستم صاف. کرد

 انگار که در کنار یجاکفش با یحت.  واريد با ، در با
. نداشت شيھا کفش کردن جا یبرا يیجا  

 را لبخندش گريد یرو اگر دميفھم که بود لحظه آن تازه
 با و برخاستم زيم پشت از.  ترسم یم چقدر نميبب

 شيھا زدن غر یصدا کردم یسع ، برنج سيد دنيکش
. رميبگ دهيناد را  

 داره کفش تا شصت.... نذاشته من کفش واسه جا هي-
 خبره چه...  چکمه ، یتابستون ، دار پاشنه ، یراحت...
! ابونيخ تو رنيم پابرھنه َمردم...  بابا  



 زگذاشتميم یرو.  شد پر برنج سيد.  ندادم یجواب چيھ
 انگار و شد ظاھر آشپزخانه اپن کنار اش هيسا که

.کرد یم نگاھم رهيخ رهيخ داشت  

. کردم درست تابهيماھ کباب-  
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 او به کردن نگاه قصد ھم من. نداشت را رفتن کنار قصد
. نداشتم را  

 او تعارف یب و گذاشتم زيم یرو را تابهيماھ کباب سيد
. زيم پشت نشستم ،  

 حلقه داشتم و دميکش یم برنج خودم یبرا کهيدرحال و
 نگاھش طرف که کردم یم ميتحر زور به را نگاھم یھا

: گفتم نرود  

.انگار یستين گرسنه_   

 نه چون ، حتما نداشت خوردن غذا قصد.  آمد جلو
 شسته را وصورتش دست نه و بود کرده عوض لباس

.بود  

 ، تلفن خط پشت از بلندش یصدا تن بخاطر ھم من
 ميتحر چشمانم یبرا را نگاھش که بودم دلخور آنقدر

.کنم  

. مارال-   

 آن ، بود ديبع ، حرف پنج ھمان در آرامش از حجم نيا
! یجاکفش به شيھا زدن غر از بعد ھم  



 را جوابش. بود داده خرج به که یتيعصبان از بعد و
 به دست ھنوز.  یخور ناھار زيم پشت نشست.  ندادم

"  گفتم یم حتما زد یم اگر که بود نزده قاشق و بشقاب
" زيم پشت یِنشست ، َنشسته را وصورتش دست چرا  

. شدم یعصب ديببخش-  

 ھمان من ديد ی رهيدا و بود سکوت جوابش ھنوز
 ی اراده معطل بود مانده که ميرو به رو برنج بشقاب

. خوردن اي جواب یبرا من  

. کردم یخال سرتو من یزد زنگ تو خب-   

:زدم پوزخند  

 شوھرم ، یخستگ نھمهيا با...  ستين یبد فکر آره_ 
. کنه یم یخال سرم گرانيد از رو تشيعصبان  

. زنمينم غذا به لب من یباش ناراحت تو-  

 صورت و دست چون نزن لب بگم خواستم یم اتفاقا-
. زيم یپا ینشست یاومد ، نشسته  

 و ماندم ھم من و نزد یحرف چيھ.  رفت و برخاست
.امدين او و نفره دو زيم پشت ماندم  



 یرو که دميد را شيھا لباس. رفتم خواب اتاق سمت
 انگار.  آمد یم حمام دوش یصدا و بود گذاشته تخت

 ، ناھار زيسرم او امدنين که دانست یم ھم خودش
 ، در ستون به هيتک.  شود یم مياشتھا شدن کور باعث

 مرا قطعا.  آمد رونيب حمام از.  شدم منتظرش ، ستادهيا
 یرو از را اش یلباس ی حوله کKه که نيھم اما. ديند

 ھنوز من و افتاد من به نگاھش ، ديکش نييپا سرش
. بودم ستادهيا نهيس به دست ، اتاق در مقابل  

 یصدا با و کرد شانه نهيآ یجلو را مرطوبش یموھا
: گفت بود آرام یليخ یليخ حاC که یا مردانه  

. بخور ناھارتو برو...  وانستا  نجايا_  

 یخواھ معذرت طرز نيا...  واستم نجايا خوام یم-
 هي ديبا ، ازت دلخورم من یدونيم خودت اگه...  ستين

 لب یبگ نکهيا نه بشم یراض که یاريدرب دلم از یجور
. یبر یبذار و یزن ینم غذا به  

 و گذاشت مخصوصش یجا درون را شيمو ی شانه
: گفت  

؟ ارميدرب دلت از ديبا پس_   



 و کرد ظھور شيصدا در طنتيش یھا رگه لحظه کي
 ، کند خطور ذھنم به که یالعمل ھرعکس احتمال از قبل

 در مرا ، دستانش حرکت کي با و شد ور حملخ سمتم
 اتاق وسط یخال یفضا در کهيدرحال بعد و گرفت آغوش

 ميصدا ، چرخاند یم ھم مرا و ديچرخ یم خودش دور ،
:کرد بلند را  

. کانين نکن ینجوريا گرفتم تھوع حالت-  

 برسد نيزم به ميپا یھا پنجه آنکه از قبل بعد و ستاديا
 تخت یرو چنان خودش ھمراه و ديکش تخت سمت مرا ،

 نگاھم.  شکست وسط از تخت یکف ، گفتم که کرد پرت
. شد ثابت صورتش یتو لحظه کي  

 زبانش اما خواھد یم چه که گفت یم نگاھش طنتيش
:کرد اعتراف زود  

؟ کنم یتKف-  
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 از سرشار که عاشقانه ی رابطه کي با.  شد جبران
 یاحساس جمKت و عاشقانه کلمات و معذرت و بوسه

 ینم من مثل ھا یليخ و بودم توقع کم من ديشا.  بود
 ی رابطه کي با ھمسرانشان یخطا از توانستند
 بود یکاف ميبرا چون. گذشتم من یول بگذرند عاشقانه

 ناراحت ، رنجانده را دلم نکهيا از واقعا کنم احساس که
. شد آشکار ميبرا که است  

 را شده سرد ناھار ، گرم آب یاجبار دوش کي از بعد
 زيم پشت اشتھا با نباريا و کردم گرم ماکروفر در دوباره
. مينشست  



 یم سمتش را بشقاب کهيدرحال و دميکش برنج شيبرا
: گفت و کرد کج را سرش یشينما حالت به ، گرفتم  

. عروسک سپاسگزارم_  

. ام بچه کنميم فکر یگيم که عروسک...  کانين بسه-  

 فرو ھا برنج از یانبوھ ريز و زد بشقاب درون را قاشق
: برد  

 تو ، یماھ تو ، یخوشگل تو یعني گميم که عروس-
...یعشق  

 یبرا یا تابهيماھ کباب یا تکه داشت کهيدرحال بعد و
 از یتيب تک خواندن به کرد شروع ، داشتيم بر خودش

 شانه دادن تکان با ھمراه.  ايپو رضايعل از یا ترانه
. شيھا  

     دلم عشق یشد-

  عاشقتم خودم

      یسر توتاج

  برم قربونت

 



 که آنقدر.  مقابلش در شدم اراده یب.  کردم نگاھش فقط
 آن با او و شد خشک و ماند لبخند خط یرو ميھا لب

 با و خوب ھم چقدر که ، خوردن حال در و پر دھان
:داد ادامه ، خورد یم اشتھا  

    قطعا قطعا قلبم ديمروار

  رسما ھستم من رهيبگ دلت ھروقت

 

 برنجم کنار ساCد یقاشق چند و کردم فوت را نفسم
: گفتم و ختمير  

؟ حاC ميکن دعوت یک-  

 آن وسط که يیھا اخم دسته آن از...  کرد اخم دفعه کي
. کرد یم شوکه را آدم ، یعاشق یادعا و شعر  

؟ یدون یم کجا از تو-  

: گفتم چشمش در چشم.  ستاديا دنيجنب از دھانم  

. یگفت خودت_  

؟ زد زنگ بھت....  گفتم یک من!...من-  

: تعجب از کردم اخم من نباريا  



؟ یگ یم رو یک تو-  

: گفت و کرد نگاھم اخم با. کرد سکوت  

؟ یزد حرف باھاش-  

: نشدم منظورش ی متوجه ھم باز  

؟ یزن یم حرف یک مورد در-  

 پشت قطعا چون ، شده سوءتفاھم ميبگو نخواشتم یحت
 پنھان يیھوا و حال کي ، اش چھره تعجب و اخم آن

 جمله خاطر نيھم به.  شدم یم باخبر آن از ديبا که بود
: کردم ليتکم نگونهيا را ام  

آره؟... بدونم من یخوا ینم که ھست یزيچ هي پس_  

 یبالحن و بشقابش سمت کرد خم گردن از را سرش
: گفت یجد  

. بخور غذاتو_  

؟ یگ ینم بھم چرا... کانين شده یچ-  

: شد اديفر باز کدفعهي شيصدا  

. بخور غذاتو گم یم بھت-  

: گفتم تلفنش خط پشت اديفر از دلخورتر یحت ، نباريا  



 یم تو... یکنيم پنھون ازم رو یچ واقعا یدار کانين_
...  ؟ مادرم اي پدرم...  باشم زده حرف یک با من یترس
؟ تو مادر و پدر دميشا  

 خم بشقابش سمت سرش تيعصبان و اخم با ھمچنان
:دميپرس باز که بود  

... ماھانه منظورت دميشا-  

 ميصندل یپشت به را خودم که آمد باC چنان نبارسرشيا
 مرا آنقدر توانست ، تندش نگاه با فقط و چسباندم
. شوم Cل که بترساند  
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 بود روز ھر از شتريب ميھا دغدغه. بود گرفته درد سرم
 انگار باز ، ماه کي گذشت از بعد ، پگاه تماس با و

. برگشت اول روال به زيچ ھمه  

 زيم پشت از و زدم بشقاب درون را قاشق کKفه
 لميموبا به باز و رفتم خواب اتاق سمت.  برخاستم
. بود آمده سرھم پشت پگاه یھا امکيپ.  شدم متوسل

". پرھام" نام با البته  

." بگم بھش بزنم زنگ اي یگفت بھش ؟ شده یچ"  

 نثار"  یلعنت"  لب ريز و زدم مارال شيآرا زيم به هيتک
 مرا نگونهيا است قرار که دانستم یم اگر.  کردم پگاه

 بودم مانده.  شدم ینم دوست او با وقت چيھ کند بدبخت
 آدم جا در من و خورد زنگ خانه تلفن که یراھ دو نيب

 یصدا که دينکش یطول و سرد و زده خي.  شدم یبرف
: آمد مارال  



... الو... الو... بله_  

 یفور. داد ینم جواب یول بود خط پشت یکس انگار
 زنگ او به دستم انيم یگوش با و کردم عوض لباس
. زدم  

: گفتم خفه يیباصدا شد وصل تماس تا  

 آم یم دارم... ھا ینزد یزد یحرف مارال به کKم هي-
. یلعنت  

.  کرد یحرص شتريب مرا که ، دار جان و بلند. ديخند
 خارج اتاق از و بردم فرو شلوارم بيج درون را یگوش
 تماس ستيل انگار و بود نشسته تلفن کنار مارال.  شدم

: زدم اديفر باحرص که کرد یم چک را ھا  

. رو یلعنت نيا کن ولش-  

Kنداشت من از را تيعصبان نھمهيا توقع اص .  

 شد بدتر ھم او از یکKم بدون خودم حال یول نزد یحرف
 که کندم یم را یعشق قبر دستانم با داشتم انگار چون.

.بودم دهيرس او به تازه  

 بغض یکم شيصدا.  آمد سمتم نباريا که رفتم در سمت
. داشت  



. نزدم یحرف که من... ؟ یر یم کجا! ... کانين-  

 گفت باز که دميپوش یم را ميھا کفش.  ندادم را جوابش
: 

. یترسونيم منو نکاراتيا با یدار تو؟ شده چت_  

.ديکش یم توانم اگر البته اورميب طاقت تا نکردم نگاھش  

 را خودش نباريا که در ی رهيدستگ سمت بردم دست
 بغلم یتو را خودش کدفعهي و ديکش آغوشم سمت

. انداخت  

. کردميم مزه مزه را یوانگيد ديشا داشتم  

 کردم چکار...؟ کجاست رادميا بگو بھم خب... کانين-
 آخه؟

 یمن رادشيا.  بود ربوده من از که بود یدل رادشيا
!محض جھالت.  بودم کرده ینادان که بودم  

Kاو نه ، بودم من خود ، راديا اص.  

. ندارم حوصلتو مارال کنار برو-  

 خانه از و کردم دور خودم از دستم کف با را او بعد و
. افتادم راه و شدم نيماش سوار.  زدم رونيب  



 من اما نبود دور اديز ، بود گفته پگاه که یشاپ یکاف
. دميرس و داشتم عجله  

 یرو راحت چنان.  رفتم زشيم سمت تند يیھا قدم با
 دلم که بود داده لم ، شاپ یکاف یفندق یچوب یصندل
 خوب که داشت نيا از نشان حتما یآسودگ نيا.  ديلرز

 را مقابلش یصندل سKم یب.  دهيکش ميبرا یا نقشه
 کوچک یاديز ميبرا یصندل اي.  نشستم و دميکش عقب
 دنيشن یبرا اما.  بودم کليھ درشت یاديز من اي بود
. آوردم یم طاقت ديبا ، پگاه کKم  

 را اش اشاره انگشت کهيدرحال ، کند نگاھم آنکه یب
: گفت چرخاند یم اش قھوه فنجان ی لبه دور  

. بده طKقش_  

 اخم. دميشن که یا جمله نيھم از.  دميترس یم نيھم از
:نبود ممکن گرھش شدن باز که رفت درھم چنان ميھا  

 دلت یغلط ھر یبر یتونيم ھم تو... دم ینم طKقش-
. یبکن خواد یم  

!؟ واقعا یغلط ھر-  
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 چقدر.  دوخت من به را اش یعسل چشمان نگاه نباريا
 یروان کي قطعا دختر نيا. بودم متنفر نگاھش نيا از
 تا دميکش جلو ، زيم سمت را خودم. بود اريع تمام به
: نکشم اديفر  



 حرصش نقدريا چرا ؟ مارال جون از یخوا یم یچ- 
؟ ید یم  

 قھوه فنجان ی رهيدا در رفت نگاھش باز و زد پوزخند
. اش  

 آرومش تونمينم حاC که سوزونده یجور هي رو دلم-
. انتقام با ِاC کنم  

 گهيد نقشه هي خودت واسه برو دم ینم طKقش من-
. بکش  

 ی خنده یصدا شدن دهيشن از واھمه یب.  بلند.  ديخند
. شاپ یکاف انيمشتر انيم در ، حشيقب  

 یخوب بيترک چيھ که یعسل بيترک آن با باز نگاھش و
. شد دوخته من به ، نبود شيجو انتقام نگاه در  

 بھش...  ؟ بودم دخترت دوست من که بگم بھش پس-
 تو تا دادم پول بھت بگم ؟بھش بودم ات غهيص من بگم

؟ یبد انجام گم یم من که یھرکار  

!؟ داشت را ام شده قفل فک فشار طاقت ميھا دندان  

: مزه مزه و کرد بلند چشمانم مقابل را اش قھوه فنجان  



!. قھوه نيا داره یخوب طعم عجب_  

 از مرا یا ذره یحت نتوانست اما بود یانحراف ی جمله
.کند منحرف مسئله اصل  

 مثل رو انتقام خوب طعم خوام یم من... کانين نيبب-
؟ چطوره...  بچشم ذره ذره...  کنم مزه مزه قھوه نيا  

 انتقام ازش ماھان با ازدواج با اCن که تو...  یلعنت-
. کارش به یدار چکار گهيد یگرفت  

: زد زيم یرو را فنجانش یعصب  

 تو نبود قرار...  نگرفتم رو انتقامم ھنوز... نگرفتم_
 من ، چاکش نهيس عاشق یبش بعد و یکن عقدش یبر

... دارم امضاتو ديسف چک من ، دارم سفته ازت  

... یبخر رو ماھان سھم که ندادم بھت مفت پول من  

 ادامه ھمچنان او و بود شده تند حد از اديز ميھا نفس
:داد یم  

 یليخ مردا شما نميب یم... سوخته حالت به دلم اما_
 دوروبرتون خوشگل دختر هي تا... ديھست النفس فيضع

 کانين آقا گهيد نشد.. .؟ بره یم رو دلتون ، چرخهيم
 یول یکن یم اش شکنجه یداد قول تو...  نشد...



 یول یکن یم گوش منو حرف یگفت و یشد عاشقش
 یآيم اي...  یندار شتريب راه دو حاC.... ینکرد گوش

 طKقش اي حمله خط کنيباز یش یم ، من نيزم تو
. یديم  

 قدرت با که زدم یم چنگ زمان و نيزم به داشتم
. نکنم اش خفه دستانم  

 را زيچ ھمه ديق ديشا ، نبود ميھا سفته و چک بحث اگر
 وسوسه طنتيش خام چرا ؟ کردم یخام چرا.  زدم یم

 مرا حاC که شدم یا عقده دختر کي انتقام زيانگ
!؟ بود گرفته یباز به نگونهيا  

. کن انتخاب-  

 -C؟ شه یم یچ ، تو ميت تو اومدم کن فرض حا  

 دوباره ديبا ، من ميت تو یايب اگه...  شد حاC... آھان-
 یم... اول حالت به یبرگردون رو مارال و من ی رابطه
 رو ماھان و من خوام یم ، یکن باز خونت به پامو خوام
. یبد راه ات خونه به یخانوادگ دوست هي مثل  
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.بود ممکن حالت نيبدتر نيا  

 ، مارال... ام وانهيد مگر ؟ کنم یکار نيھمچ یچ واسه-
 ذارم یم من ، نه ، نهيبب تورو خواديم نه ، یطرف از

. نهيبب رو ماھان  

:ديخند مطمئن یليخ. ديخند  

 رو دميکش من که یعذاب ديبا... نفعشه به دنيد نيا یول-
. بکشه  

:آمد فرود زيم یرو محکم ، دستم کف  



؟ یچ واسه آخه-  

 عاشق ماھان....  اومده من سر بK نيھم نکهيا واسه-
 ھرجا ، شناخت یم منو ھا سال کهيدرحال ، بوده مارال

 ، شد مارال عاشق ، اومد ميزندگ یتو ، یھرکس ،
 یچاشن ھم نفرت یکم هي ديبا...  شهياديز عشق نھمهيا

. بشه اش  

! یا وونهيد هي تو-  

 نيا...  زميعز کانين یشناخت منو ريد تو... قطعا-
 من و یشد آشنا من با که یروز ھمون ديبا رو شناخت

 یم دايپ من به نسبت ، دادم بھت یدوست درخواست
. یکرد  

: گفتم و کردم آزاد فکم فشار از را ميھا دندان  

. خوام یم مھلت_  

 تا یبد طKقش قراره اگه ، اديز نه یول...  یدار مھلت-
 آخر تا یبد یآشت رو مارال و من قراره اگر ، آخرماه

 مارال به ام گهيد خط با حاضرم من نيبب...  ھفته نيھم
. بدم اميپ  



 ، بھش تيعروس کارت دادن با یاومد که تو اخه-
 دنبال یاومد باز یچ واسه گهيد ، یگرفت رو انتقامت

؟ من  

 دنيد از شدم یشاد غرق اونشب چقدر...  نگو آخ-
 و انتقام احساس نيا فهيح...  خرابش حال اون و مارال
. کنم تجربه کباري فقط رو لذت  

 از و دميکش ، شديم قطع داشت که ینفس از یبلند یھا
: گفتم یخداحافظ یب و برخاستم زيم پشت  

. نشه داتيپ مارال دوروبر نکردم خبرت تا_  

 چه!  یخراب حال چه.  شاپ یکاف در سمت رفتم و
!  یقيعم یرانيو  

 خانه در نگاھم.  مضاعف یباسردرد.  برگشتم خانه به
 نخورده دست زيم.  بود ساکت جا ھمه یاديز.  ديچرخ

 حال ی نشانه ظروفش و ظرف نشدن جمع و ناھار ی
.  رفتم خواب اتاق سمت یمعطل یب.  بود مارال خراب

 من.  بود دهيکش دراز پنجره به رو ، تخت یرو
 کي زيچ ھمه قراربود که یوقت درست.  شدم عاشقش

 یراض فکر در مارال که يیروزھا ھمان در.  باشد نقشه



 صحبت یبرا بار دو یکي فقط و بود اش خانواده کردن
 را التماسم یمحزون لحن چه با.  آمد باشگاه به من با

 شنھاديپ اگر یطرف از و بزنم حرف ماھان با که کرد
. کنم مخالفت ، شد مطرح ماھان سھم ديخر  

 یم شيھا نفس فيظر یصدا.  وآرام آھسته.  رفتم جلو
 نقدريا که کردم سهيمقا پگاه با را دختر نيا.  آمد

 نقدريا يیتنھا به مارال وجود نکهيا اي شدم عاشقش
؟ بود یخواستن  

.  تخت یرو دميکش دراز و کردم عوض را ميھا لباس
.  پنجره به رو ، راست یپھلو به.  مارال مثل درست
 با که داشتم انتظار. نشست شيبازو یرو آرام دستم

 بچرخانم ام نهيس سمت را او بتوانم یحرکت نيکوچکتر
.کرد مقاومت یول  

 رد شيبازو یرو از را دستم نباريا.  بود داريب پس
 ، بود من به پشتش که یطور ھمان دفعه کي و کردم

 به صاف کمرش. دميکش عقب به ، ام نهيس سمت را او
: گفتم آھسته گوشش ريز و ديچسب ام نهيس  

؟ اCن یقھرکرد-  
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: گفت کرد آشکار را قھرش کامK که یلحن با  

 ، نبود ازدواج نيا با دلم اولم از من....  قھر چرا نه-
Cقم به دارم ، تو رفتار نيا با حاKکنم یم فکر ط .  

 چند عرض در دمينفھم که داد دست بھم یشوک چنان
 با و خودم سمت چرخاندم محکم را او شد چطور هيثان



 یتو آرام نسبتا ی ضربه کي ، دستم سرانگشتان
 بشيفر دل چشمان ی حلقه یتو خشم با و زدم گوشش

: شدم رهيخ  

 یزندگ... یکن فکر يیزايچ نيھچ به یکن یم غلط تو-
 تموم فردا و بشه شروع امروز که هيالک مگه مشترک

. بشه  

 یناراحت و غم سمت ، تعجب از نگاھش حالت کم کم
: زد زل چشمانم در بغض با و کرد حرکت  

!کانين_  

 ام نهيس به را سرش.  شيصدا لحن از شدم رانيو
 ، یفشارعصب بخاطر ام یناتوان و عجز و چسباندم

. ببخش یبرا التماس به شد ليتبد کدفعهي  

 دست من جان... خب شدم یعصب...  ديببخش...  مارال-
 دوست رو مونيزندگ من...  بردار اتيباز بچه نيا از

. دمينم طKقتم ، دارم  

:آمد شيصدا  

... ؟ یديم زجرم یول یدينم طKق_  



 ، یکن یم رفتار من با ینطوريا که کردم چکار گم یم
 ديشا ؟ کنم فکر طKق به دينبا من خب... یدينم جواب
.من از یشد خسته  

 شوم خسته شديم مگر!  یزندگ ماه کي از بعد!  خسته 
. 

Kو شور تماما من.  نداشت یراھ عشق در یخستگ اص 
 یم خوب یحت که یمارال با یزندگ یبرا بودم شوق

. ندارد ھم دوست مرا دانستم  

 کي با را شيموھا خوش عطر کهيدرحال و دميکش یآھ
: گفتم دميکشيم مشام به نفس  

؟ خوبه ، کنهيم تياذ رو تو که بشه کهيت کهيت کانين-  

: ديخند  

_Cعوض در یول...  یرينم عيفج ینجوريا گهيد حا 
. ھا بھتره یليخ یباش اخKق خوش شهيھم  

. واسم بخند فقط تو... عشقم باشه-  

: گفت که گذاشتم سرش یرو را سرم بعد و  



 زيم یرو ھا ظرف ، مينخورد که رو امروز ناھار-
. مونده  

 بغلم یتو تو ، گرفته خوابم اCن... کن ولش رو ناھار-
 رو ھا ظرف خودم ميدارشديب ، ميبخواب ھم با بمون

؟ چطوره ، کنم یم جمع زميم ، شورميم  

 فقط.  بود  خواسته چه من از پگاه که رفت ادمي انگار
 چند ، آرامش ی حلقه نيا ی محاصره در خواستميم
 را ھا هيثان ھا، دغدغه ی ھمه از فارغ یا قهيدق

 نرم و فيلط پوشش در کم کم داشت چشمانم.  بگذرانم
 از و داد یتکان را خودش مارال که رفت یم فرو خواب

.  شوم مانعش تا نگذاشت خواب.  کرد خKص دستم ريز
. ناھار ی شده رھا زيم آن خورد یم را دلش ديشا  

 درمان.  شد سردردم درمان ، خواب یا قهيدق چند
 به باز انگار که يیھا دلشوره و ینگران و اضطراب

. کردند یم سKم من یزندگ یرو  

 حدس درست.  شدم اريھوش ، خواب ساعت کي از بعد
 ھا ظرف. بود کرده جمع را ناھار زيم مارال.  بودم زده
. بود آشپزخانه در کار مشغول باز و بود شسته را  



 کنند ثبت تا دادم دنيد ی اجازه چشمانم به یا هيثان چند
. را ايدن ريتصو نيبھتر  

 ، بود اندامش در که یا زنانه ظرافت آن با بلندش قامت
 را دلم داشت ، آشپزخانه یکارھا یبرا چرخش انيم در
 از باز که یدل و شوق از یاديفر با کدفعهي.  برديم

 آشپزخانه سمت ھم ، ترساندم را او ھم ، بود رفته دست
 ساق.  کردم بلند کاه پر مثل حرکت کي با را او.  دميدو

 از و انداختم دوشم یرو را او و گرفتم را شيپاھا
: زدم رونيب آشپزخانه  

!؟ یکن یم چکار... کن ولم کانين_  

؟ ھان یشست رو ظرفا یچ واسه کنم ادبت خوام یم-  

: گفت و ديکوب کمرم به مشت با  

.آرميم باC دارم... وونهيد نيزم بذار منو_  
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: دميخند  

. نيزم بذارمت تا بگو جمله هي_  

. نيزم بذارم-  

: دميخند باز  

. کانين یعشقم بگو....  نه نويا_  

 یمشت که بودم گرفته دستانم انيم محکم را شيپا ساق
 بود زيآو نيزم سمت سرش کهيدرحال و زد کمرم به

:گفت  

... کانين کشمت یم_  



. کانين یعشقم بگو-  

. خب یستين-  

.بگو دروغ-  

. بگم ستمين بلد دروغ-  

: گفتم باحرص.  داد ینم وا اصK یلعنت  

. یخواست خودت پس باشه_  

 من پھن ی شانه یرو ھنوز او کهيدرحال یرائيپذ وسط
 خودم دور ، زانيآو نيزم سمت سرش و بود سوار ،

: شد بلند غشيج.  دميچرخ  

. نيزم بذار منو خدا تورو وونهيد یآ_  

 به ديکوب یم مشت ھرقدر. ديرس ینم من به زورش
 دور باز تا شدم یم صيحر شتريب من ، کمرم یگود

: گفت را دروغ باCخره که. بچرخم خودم  

. کانين یعشق_  

 ام خنده"  کانين یعشقم"  گفت بار سه سرھم پشت
 کف.  داد مزه یول بود اجبار سر از اش جمله. گرفت
 بھم تعادلش نکهيا یبرا و رساندم نيزم به را شيپاھا



 یب جهيسرگ شدت از.  گرفتم آغوشم در را او نخورد
 یرو یفيضع یھا مشت.  گرفت جا آغوشم در حال

:ديکوب ام شانه  

!؟ یکن یم هيچ کارا نيا... خدا به یا وونهيد یليخ_  

: کردم زمزمه باز گوشش کنار  

؟ بگم یزيچ هي_  

.  کش زبانه و آرام. خاست یم بر نھادم از یھا شعله
 او وجود به خواستن نيا.  خواست یم طنتيش باز دلم

 نگاھش و کرد بلند ام نهيس از را سرش.  نبود ربط یب
: نشست صورتم یتو یاخم با  

؟ شده یچ باز-  

.فقط نشده یزيچ  

 ساعت کي و رونيب یبر یبذار یخوا یم حتما باز-
. تخم و اخم لويک دو با یايب گهيد  

 ی ھمه از ظيغل یآھ با ھمراه و زدم یجان یب لبخند
: گفتم آنروز اتفاقات  

... نه_  



؟ یچ پس-  

: گفتم و زدم یچشمک  

. خواد یم طنتيش دلم_  

 شيموھا به یدست.  ماند رهيخ صورتم یتو.  برد ماتش
 زدم کنار آرام را صورتش یرو نازک یتارھا و دميکش

: گفت که بودم جواب منتظر ھنوز.  

. کنم فکر ینکرد حساب رو آب قبض پول!  خبره چه-  

 دنبال یا زنانه ترفند با خواست و جابرخاست از
 باز و کردم حمله سمتش یفور که برود خودش یکارھا

: گفتم و انداختم دوشم یرو را او ھم نباريا  

...  شم یم متوسل زور به یدينم گوش حرف یوقت_
... مرده حق ، زن نيتمک  

 زورگو: زد اديفر که رفتم یم خواب اتاق سمت داشتم
. کنم درست شام خوام یم... خدا به دارم کار کانين...  

. بعدا-  

 امروز تو...  بذار راحتم ، باشگاه برو شو بلند وونهيد-
. یشد خل  



؟ چطوره ، زنميم  وزنه باتو نيبب... يیتو من باشگاه-  

 و اورديب یا بھانه باز خواست و آمد فرود تخت یرو
 وسوسه یھا لب یا حواله یا بوسه که کند یاعتراض

 در که بود یازين نيتر یخواستن نيا.  کردم زشيانگ
 ديشا.  کردم یم اش مزه حKل حKلِ  داشتم عمرم تمام

 و رفتارھا و ھا حرف تمام که دانست ینم ھم خودش
 قتيحق ھروقت نکهيا یبرا بود التماس نيع ميھا بوسه

.نکند ميرھا...  بماند من با و ببخشد مرا ، ديفھم را  
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 زدم زنگ لشيموبا به بار نيچند.  بود کرده ريد یليخ
 در که کردم متر را خانه آنقدر.  بود نداده جواب یول

. شد باز ديکل باچرخش خانه  

 دستش يیمشما ی سهيک دو.  شد ظاھر در ی آستانه در
. بست سرش پشت را در شيپا کف دنيکوب با و بود  

. ستادميا مقابلش و زدم کمر به را دستم دو  

؟ یبود رفته کجا-  

. ینيب ینم مگه...  گهيد ديخر-  

!؟ ديخر-  

 با من و گذاشت نيزم یرو را ديخر يیمشما یھا سهيک
 نوشابه ، ماست کوچک سطل کي.  کردم نگاھشان دقت

! تيسکويب عدد چند ،  

؟ کشه یم طول ساعت دو نايا-  



؟ یگرفت زمان-  

: انداختم باC يیابرو  

؟ گم یم یبود کجا...  باش راست رو من با پگاه_  

. یشکاک چقدر ھم تو...  اَه-  

... شناختم خوب رو تو چون آره شکاکم-  

 شدم یراض و شدم خل شبه هي که بودم احمق یليخ من
 ديشا یول کردم عجله موقع اون... کنم ازدواج باھات

Cیخوا یم باز که بدونم اگه... نکنم عجله گهيد حا 
. تو و دونم یم من ، مارال و کانين دنبال یافتيب  

 از را آب یبطر.  آشپزخانه سمت رفت و زد پوزخند
 به را نگاھش عمدا کهيدرحال و برداشت خچالي درون

 چند ، بود شده رهيخ صورتم یتو و بود دوخته من
: دينوش آب یا جرعه  

-K؟ یکن چکار یخوا یم مث  

. دم یم طKقت-  

:شد بلندتر اش خنده یصدا  



 از بعد رميم...  آرزومه ، تو جان به...  بده طKقم-
 رو یلعنت مارال یزندگ تا شميم کانين ی غهيص طKق

. بزنم بھم  

 چنگ زيم کنار گلدان به وقاحتش ھمه نيا از یعصب
: کردم پرتاب سمتش و زدم  

 دمينم طKقتم ، یکن ینم یغلط چيھ تو...  شو خفه-
 دعوا نھمهيا که کردم ازدواج من...  دميم زجرت یول

 دوباره یدار تو یول بشه تموم جدال و وجنگ
! یکن یم شروعش  

Kھمچنان و نداد گلدان یھا شهيش خرده به یتياھم اص 
:داد جواب کرد یم نگاھم که  

 یزخم من....  ماھان نداره یتموم جنگ نيا چون آره-
 تب از سوزم یم دارم من... نداره اندازه که خوردم
. شمينم خاموش یول انتقام  

.لرزاند را خانه تمام ادميفر  

چرا؟-  

 مارال یميصم دوست سال نھمهيا... شدم ريتحق چون-
 به چشمشون فقط ھمه... ديند منو یکس چيھ یول بودم



 که یآشغال یپسرا ی ھمه ، کانين ، تو... بود مارال
 دارم کم یچ من....  شناختميم ، ديبد ديند تا دو شما مثل
 و باشه داشته خاطرخواه نھمهيا ديبا اون چرا... اون از

 عقد منو ، تو مثل اديب یکي تا بدم پول ديبا ، بدبخت من
. کنه  

 نرم یبالحن و رفتم جلو. سوخت شيبرا دلم لحظه کي
: دادم جواب  

 تو پول اون فکر به گهيد اصK من خدا به پگاه-
 نيا یکن یم زھرش چرا ميکن یم یزندگ ميدار....ستمين

؟ رو یزندگ  

 باشه داشته ستادنيا توان تا گرفت اپن به را دستش کف
: 

 یپول اون بخاطر منو تو ؟ یزندگ کدوم! ...  یزندگ_
 یبزن ديجد باشگاه هي یبتون تا دادم بھت که یخوا یم

 ھم بار هي یحت من ، دادم ازدواج شنھاديپ بھت من... 
 کجا... دميخر پول با رو یچ ھمه.... نداشتم خواستگار

! هيزندگ اسمش اتفاقات نيا  
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 اندازه به ديشا. ستادميا مقابلش درست. رفتم سمتش
 شد باعث که یزيچ تنھا اما نداشتم دوستش مارال

 پسران که ، مرسوم عرف خKف را ازدواجش شنھاديپ
 آنکه با ، کنم قبول ، رفتند یم دختران یخواستگار به
 نيھم فقط ، دانستميم را شيزندگ تلخ قيحقا از یليخ

 اش خانواده و مارال به توانم یم کردميم فکر که بود
 فکرش آنچه از زودتر یليخ بخواھم اگر که دھم نشان

 با ھمزمان درست.  کنم ازدواج توانميم ، کردند یم را



 باھم ھم پگاه و من ، روز دو ی فاصله به مارال
 حسابش که نشد یطور آن زيچ ھمه اما. ميکرد ازدواج

 ھم یعشق.  امدين ام یزندگ در یآرامش.  کردميم را
 ینم انکار.  بود پگاه خود یاصل مقصر که البته و امدين

 با را فکرش انقدر اما داشت دوستم دانم یم چون کنم
 یزمان گريد که بود کرده مشغول مارال از انتقام تيذھن
 تنھا ، مشترک یزندگ ماه کي در.  نماند یعاشق یبرا
 بامن ، انتقام ی دغدغه یب ، دستم انگشتان عدد به

. بود زده حرف  

 اي ، یلجباز سر از که کردم اشتباه. بودم من مقصر نه
 در ، مارال پدر یکKم ريتحق جبران یبرا ھم ديشا

 یزندگ عمر کي یپا شدم یراض ، یخواستگار جلسات
. بکشم یبند شرط زيم به را  

 بستم شرط احساسم یرو ، عشقم و ندهيآ یرو من
 ھمسرشان من دارند آرزو ھا  یليخ که بستم شرط.

. بود پگاه ، ھمان یکي و شوم  

 من به مارال ی خانواده جواب ديفھم که یروز ھمان از
. آمد سراغم ، است یمنف  



 چيھ اش یاستخوان صورت بيترک. کردم نگاھش
 دلم یدلبر با توانست یم اما نداشت مارال به یشباھت

 عشوه ی ھمه از یعصب. نکرد که ، Cاقل کند یراض را
: کرد اعتراض که شدم اش رهيخ ، اش نداشته یھا  

؟ یکن یم نگام ینجوريا ؟چرا چته-  

... مونيزندگ به یزن یم گند یدار-  

 ، یباش من یبرا عشوه و یدلبر فکر به نکهيا یجا به
 یبزن بھم رو مارال یزندگ چطور که ینيا فکر فقط
. پگاه یکرد ام خسته....  

 من از را سرش و کرد کج را کشيبار لبان پوزخند با
: برگرداند  

 نيا از شتريب عقلت کردم فکر...  ؟ ینشد خسته زود_
.باشه  

: شود داريب تا زدم یم اديفر سرش ديبا نباريا  

 دامادم تازه مثK... ھست رھميد... ستين زود_
 نيآخر...؟ بوده یک یديخواب کنارم که یشب نيآخر...
... نيآخر...؟ بوده یک یکرد یدلبر برام که یبار  



 سرم  متقابK ھم یاديفر ، چيھ ، دمياوشن از که یجواب
:ديکش  

 متنفرم ھمتون چشمتونه؟از به عقلتون فقط مردا شما-
. ديخودتون لذت فکر به فقط که يیشما...  

 بر بود یآھن پتک کي محکم کوبش مثل ، اش جمله نيا
 ینم ھم را مشترک یزندگ فيتعر اصK.  سرم فرق

. دانست  

 از ، باشد خشونت از یناش که یالعمل ھرعکس از قبل
. گرفتم فاصله او  

: گفتم حرص با و برگشتم عقب به یقدم چند  

 یزندگ باھم خواستم یم واقعا من... متاسفم برات-
 ، من یھا تKش ی ھمه رغميعل...  ميباش داشته یخوب
 ، کردم فراموش رو مارال یحت من...  یشد مانع تو
 مونيزندگ به ، تو به...  کنم فکر تو به فقط کردم یسع
 هيثان ھر یتو رو مارال اسم روز ھر...  ینذاشت تو یول
 یذار ینم و ینذاشت تو... یآورد زبون به مونيزندگ ی

. کنم فراموشش  



 سرعت به که ديبگو یزيچ خواست. بازشد ھم از لبانش
 یم ديشا که يیھا دروغ از کردم فرار و رفتم در سمت

. باشد شيکارھا هيتوج باز ، خواست  
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 محکم مرا یھا شانه ،انگار خانه در شدن دهيکوب یصدا
!داد تکان  

 تا دادم را لرزش نيا ی اجازه لرزانم تن به و بستم چشم
. نيزم سمت زديبر فرو  

 صورتم یرو را دستم کف دو و نشستم آشپزخانه کف
. گذاشتم  

 یزندگ یھا لحظه تمام...بود ماھان با حق دانستم یم
 چون ؟ چرا... بودم کرده زھر رو ماھمون کي مشترک

. رميبگ آرام گذاشت ینم وجودم حسادت یھا شعله  

 به یحت... بودم معترض کس ھمه و زيچ ھمه به من
! خدا  

 نھمهيا نداد؟چرا من به و داد مارال به را يیبايز چرا
 من به را عشقش یھا تفاله و کرد مارال بينص عشاق

!داد؟  

.  دمينرس جوابشان به وقت چيھ که بود يیچراھا نيا
. ميداشت اختKف ھم با یليخ مارال و من  



 موجب شهيھم که بود مارال یزندگ در يیھا یخوش
. بود من حسرت  

 و...  برادرش و خواھر وجود...  مادرش و پدر توجه
. نداشتم را کدام چيھ... من  

 تنھا و بود گرم تجارت در سرشان دو ھر ، مادر و پدر
! شان یبانک حساب کردن چک کارشان  

...  نداشتم ھم را مادرم و پدر توجه... بودم تنھا من
 نيھم... ھا نيھم و نداشتم ھم برادر و خواھر
 حسرت از اما... شد حسرت باعث اول ساده یھا تفاوت

 به ھا حسرت نيا زود یليخ... نبود یراھ حسادت تا
 را اشک خواست یم دلم که آنقدر... شد ليتبد حسادت

. نميبب مارال چشم به  

 دل اگر که نداشت خبر چيھ و زد یم لبخند شهيھم چون
 ميھا نداشته از من دل ، است خوش شيھا داشته به او

. است خون  

 از ، خودش از وقت چيھ کاش..  . گفت ینم کاش
 و او به نسبت مادرش ی عKقه و عشق از ، اش خانواده

. گفت ینم خواھرش  



 را حسادتم آتش ذره ذره که بود شيھا گفته نيھم
 و ماھان نيب تفاھم سوء باعث من... من. کرد افروزتر

. شدم مارال  

 قصدم که داشتم یپسران با مارال از که يیھا عکس
 خانواده به را بود شان تياذ و آزار و گرفتن صدقه
 مخالف ، ھا عکس دنيد با ھا آن و دادم نشان ماھان

. شدند مارال و ماھان ازدواج سرسخت  

.بداند اتفاق نيا از یزيچ ماھان نگذاشتم البته  

 کانين ، شد آشفته کامK مارال و ماھان ی رابطه یوقت
. کردم شارژ را  

 به را او باشگاه از ماھان سھم ديخر شنھاديپ با
. فرستادم مارال یخواستگار  

 دھد طKق را مارال ، یمدت از بعد که بود نيا قرارمون
 خنک ام گرفته آتش قلب یروز چند ی اندازه به باز تا

 به که اول روز ھمان از احمق پسرک یول شود
. شد عاشقش ، رفت مارال یخواستگار  

 با را کانين و ماھان چون یمردان تمام خواست یم دلم
. کردم یم خفه دستم  



 دل ، مارال ی لحظه چند دنيد با تنھا که یمردان
. بودند مرگ قيC ، باختنيم  

 مرا چگونه حسادت نيا آتش که دانستم یم خودم فقط
. کند یم ذوب  

 گرفته انتقام یبو ھمه ،عواطفم ،احساساتم افکارم تمام
 را ھا نداشته نيا که يیخدا از... مارال از نه اما بود
 خدا یرو به را رميشمش من و بود خواسته من یبرا
 بخواھم اگر که کنم ثابت او به یحت تا بودم دهيکش
 او که رميبگ یکس از را ميھا نداشته تقاص توانم یم

.  بود کرده عطا او به را شينعمتھا  
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 زھرمار را یزندگ داشتم من. بود ماھان با حق ديشا
. کردم یم مانيھردو  

 کردن جدا مثل من یبرا انتقام از برداشتن دست یول
. بود سخت ميبرا ، بدن از روح  

 بار نياول یبرا.  دميچ را شام زيم. کردم درست شام
 یمجلس دامن و بلوز کي.  دادم خرج به یھنر ذوق
. امدين ماھان یول کردم شيآرا یحت و دميپوش کوتاه  

.زدم زنگ لشيموبا به ناچارا  

پس؟ يیکجا... ماھان الو-  

 مارال و کانين به برس برو...  یدار چکار من به-
. ھات نقشه به برس برو ، خودت  

: کردم فوت بلند را نفسم  



. خونه برگرد کردم اشتباه-  

 حرف توش شهيھم که یا خونه! ؟ خونه کدوم!!  خونه-
 اما باشه آرامش محل ديبا خونه! ؟ انتقامه و حسادت از
. جنگ دونيم یکرد رو خونه تو  

. کردم فوت لبانم نيب از صدا پر و بلند را نفسم باز  

 نخوردم ناھار...  گهيد ايب حاC ديببخش...  باشه-
. منتظرتم دميچ رو شام زيم ، ام گرسنه  

: گفتم باز که نداد جواب و کرد یمکث  

. یاين اگه یش یم مونيپش-  

: گفت نباريا  

. آم یم گهيد قهيدق چند تا-  

 شدم منتظر و کردم روشن را زيم یرو یھا شمع یفور
. آمد بعد ربع کي درست.   

 زد خشکش در کنار ھمان ، ديد مرا و کرد باز را در تا
. 

. بودم کرده جفا خودم حق در چقدر.  نداشت انتظار  



 کردم یم وانهيد ھم را خودم داشتم حسادت آنھمه با من
. 

 یتو تعجب با و آمد سمتم.  بست را در و زد یلبخند
. ماند رهيخ صورتم  

 دقت با را صورتم یاعضا جزء جزء داشت نگاھش با
. ديخر یم دل جان به چشمانش  

 خودت به امشب هي مثل تو تا منتظرم ماه هي یدون یم-
. یبرس  

: شد تر دهيکش لبخندم  

.شام ميبر-  

 بلند نباريا شام کيرمانت زيم دنيد با و آمد ھمراھم
: ديخند  

! خورده سنگ به سرت نبودم من که نگو-  

 باز مهين نتيکاب به...  سنگ به نه اما خورده ديشا خب-
. آشپزخونه  

. زيم پشت نشست و شست را دستانش  

: گفت که دميکش برنج شيبرا  



 دغدغه اونھمه از بعد بذار...  پگاه باش نيھم شهيھم-
. برسم آرامش به حاC ، یخانوادگ یدعوا و  

:داد ادامه باز او و بودم کرده سکوت  

 به ماھه هي عمدا فقط... است معرکه که ھم پختت دست-
؟ چرا یداد یم مرغ تخم و یماھ تن من  

. شد ام خنده یتماشا محو او و دميخند  

. شدم ذوق از سرشار ، قشيدق نگاه از لحظه کي  

 ميداشت ازين آرامش نيا به دو ھر...  گفت یم راست
 ديشا اما نبود، عاشقانه اول از ما ازدواج قرار ،گرچه

. باشد عاشقانه بعد به حاC از شد یم  

 شستن مشغول و کردم جمع را ھا ظرف ، شام از بعد
.آمد سراغم باز که بودم  

 کنار را سرش و زد حلقه دورم را دستانش ، پشت از
: گفت گوشم ريز ھوسش داغ تب با و ديکش نييپا گوشم  

. نکن شستنت ظرف معطل منو-  

 با را دستانم و کرد یم باز را آب ريش کهيدرحال بعد و
: گفت شست یم خودش دست سرانگشتان یھمراھ  



! ماه هي از بعد...  یباش من کنار فقط ، خوام یم امشب-  

 من حق Cاقل ماه کي در شب کي...  کردم اش یھمراھ
!شد یشب عجب و!  بود او و  

 احساس با ھم مرا داشت که بود ماھان نگاه در یزيچ
. آرامش ، يیرھا ، شکفتن احساس... کرد یم  

 مھمان او اي شدم خوبش حس نيا مھمان من دانم ینم
! شد چشمم  

 حصار آرامش در غرق من و بود چشمانم رهيخ او
. بازوانش  

 دوباره یزندگ هي فرصت دادم قول خودم به شب ھمان
. بدھم خودم به را  
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. داشتم کار یکل. ميبود گرفته یخانوادگ یدعوت کي  

 با پلو زرشک و فسنجان... کردم درست ژله و دسر یکل
. رهيغ و سوپ ، یماھ با پلو یسبز و مرغ  

 آنھمه با وگرنه بود کردن کمک اھل کانين شکر را خدا
 اما.  شدم یم نصف دو کمر از حتما ، تنھا دست ، کار

 در کانين مادر یوقت ماند تنم به کار نھمهيا یخستگ
: گفت بلند ، نويم و مادرم مقابل  



 و دسر و غذا نوع چھار پختن به داشتن خوب عروس-
 دخترا ی ھمه امروزه که رو ھنرا نيا ، ستين ساCد
 و مادر سال و سن فکر که هياون خوب عروس ، دارن

. ارهيب اونا دل واسه کوچولو هي و باشه پدرشوھرش  

 ھم او گوش تا مادرش یصدا انگار.  ديخند بلند کانين
. بود دهيرس  

 شما...  گذشته ازدواجمون از ماه هي تازه ، من مادر-
!؟ یعجول نقدريا چرا  

 بلندتر را شيصدا نباريا و ديکش یبلند نفس خانم نيمھ
 و پدرم مقابل در بحث نيا از زده خجالت من و کرد
. رفتم آشپزخانه سمت ، آور نام یآقا و اليدان  

 یسالگ 15 که گفتن یم يیدخترا اون واسه رو نيا-
 سالته پنج و یس که یجنابعال نه ، دادن یم شوھرشون

 15 رو دخترا مايقد...  سالشه ھفت و ستيب خانومت و
 بچه هي بعدش سال هي ، دادن یم شوھر یسالگ

 حاC اما ميکرد ازدواج ینجوريھم خودمونم ، آوردن یم
 ، ميبش دار نوه مينشد مسن تا خواد یم دلمون که

 زنش و کنه یم ازدواج یسالگ پنج و یس پسرمون
! ھنوز زوده گهيم  



: زد ،حرف من یجا به نويم  

 مارال که مطمئنم ، نزده یحرف که مارال ، خانم نيمھ-
. نداره هيقض نيا با یمشکل ھم  

 نيمھ جواب چرا که کرد خيتوب یاخم با را نويم ، مادر
 را اش یکارشناس نظر باز خانم نيمھ و داده را خانم
: گفت  

 سن نيبھتر گن یم...  خدا به گم یم خودشون واسه-
 ھم یباردار سن از دارن نايا ، ساله 30 تا 20 یباردار

 اصK... نه اي کنن تKش هي زودتر ديبا خب ، گذرنيم
 بچه گفت یھ بعدم ، کرد ازدواج ريد ، خودم دوست

 باC سنش یوقت ، حرفا نيا و ندارم حوصله ، خوام ینم
 يینازا مشکل اول از ديفھم ، بشه دار بچه اومد رفت

. داشته  

 آشپزخانه یتو داشتم یخود یب...  گرفت درد سرم
. شد ینم که شود تمام بحث آن تا دميچرخ یم  

 گذاشتم و برداشتم یخود یب را غذا یھا قابلمه در آنقدر
: ديپرس و شد آشپزخانه وارد ھم کانين که  

؟ شده یچ_  



: کردم اشاره مادرش به چشم با  

؟ آخه ھاست بحث نيا موقع اCن-  

 ، نکن بحث باھاش...  کن ولش نخور غصه تو-
. وسط نيا هيچ بچه... بگن بذار ، نکردن که ِخفِتمون  

: گفتم و کردم فوت محکم را نفسم  

 ، حاضره شام بگو اصK... کن عوض رو بحث برو_
. بنداز رو سفره  

 ادامه ھم باز! نرفت رو از خانم نيمھ اما رفت کانين
. اندخت را شام ی سفره کانين آنکه با یحت. داد  

 شود دهيچ سفره مخلفات تا کردند یم کمک مادر و نويم
 قصد انگار....نشستند سفره سر ھمه یوقت یحت اي ،

. رديبگ ما از را بچه قول شب ھمان بود کرده  

 دلم چيھ. خانم نيمھ دست از بود گرفته حرصم
. کند فيتکل نييتع ما یزندگ یبرا ینجوريا خواست ینم  
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! ماند تنم در یخستگ. شد تمام یمھمان باCخره  

 ھنوز داشت یزيآم هيکنا یبو که خانم نيمھ یھا حرف
. شد یم زمزمه گوشم یتو  

 یباC کانين که شستم یم را وهيم یھا یدست شيپ داشتم
: شد ظاھر سرم  

. CCئه وقت اCن رو اونا کن ولش کوچولو عروسک-  

. اCن شه یم تموم-  



 رهيخ صورتم به چپ یپھلو از و کرد کج را اش تنه مين
: شد  

 و خوشگل یاخما لبخند با برات دم یم جونمو...  یھ-
... ؟ چند جذابت  

! اونارو کن باز  

 شست از دست ھم من...  مطلب اصل به ميديرس
 نتيکاب ی لبه را دستم کف خودش مثل و دميکش ھا ظرف
: شدم کج سمتش و گرفتم  

. کنه یم دخالت ما یزندگ یتو داره مادرت نيبب-  

! بود شنھاديپ نبود، دخالت-  

 ، یخانوادگ یمھمون هي وسط یرو شنھاديپ...  دخالته-
. کنن ینم مطرح ینجوريا  

: گفت و کرد باز ھم از صدا با را لبانش  

. رينگ یجد... حاC خب-  

 مارو وقت ھر ،حاC گرفتم استرس یول نگرفتم یجد-
 کردم یگناھ چه من... بچه بچه بگه خواد یم یھ نهيبب



 خواھر و برادر جور ديبا من و یشد پسر تک تو که
؟ بکشم رو ات نداشته  

! ديخند بلند و برد عقب به را سرش  

 یکي و کرد نگاھم طنتيش با که بودم اش خنده به رهيخ
: زد را مخصوصش یھا چشمک ھمان از  

؟ ميبر اCن-  

 یآن از تر سنگ...  دميکوب شيبازو به یمشت حرص با
. ديايب دردش یحت که بود  

...! زنم یم حرف یجد دارم... کانين-  

 آوردم باC را صورتش سمت به رو ام اشاره انگشت بعد
: گفتم و  

. بزام بچه نيج هي تونم ینم من... نيبب-  

. یشوخ کانال یتو زد باز  

! یا گربه تو مگه-  

! کانين-  

 ستين حرفا نيا وقت اCن که معلومه باشه باشه-
. ميبخواب ميبر یا خسته...  



 یباق نگذاشت و ديکش را دستم بحث اتمام یبرا بعد و
. بکشم آب را ھا یدست شيپ  

: دادم یم ادامه داشتم ھمچنان من و  

. دم یم جوابشو بزنه هيکنا هي گهيد بار هي اگه خدا به-  

 جمله آن گفتن با که بودم دهيرس خواب اتاق به
.  چرخاند خودش سمت مرا و گرفت محکم را ميھا ،شانه

: گفت و کرد ام حواله یاخم  

 شتريب بار هي چون کن گوش ، خانم عروسک یھ-
 نايا... تو پدر و مادر چه... من پدر و مادر چه... گم ینم

... ھستن تو و من سال و سن از بزرگتر  

 ، دنينشن به ميبزن ديبا تو و من ، زدن ھم یحرف اگر
. ستين کار در ، یدادن جواب  

 خودم حرص با که کرد یعصبان مرا اونقدر حرفش نيا
: گفتم و کردم رھا شيھا پنجه دست ريز از را  

.... مادرت از دفاع واسه هيخوب ی بھونه... باشه-  

. رفتم در سمت و زدم چنگ را تخت یرو بالشت بعد  

. خوابم یم یرائيپذ یتو من-  



. تخت سمت ديکش و گرفت محکم را دستم مچ   

. یخواب یم نجايھم...  خوديب-  

 رفت باC شيصدا ، یگريد اعتراض به کردم باز لب تا
. کنم مخالفت بتوانم که بود یآن از تر یجد.   

 واسم یمونيپش بعدش که بزنم یحرف هي نذار ، مارال-
. گفتم بخواب...  بمونه  

 تمام یزورگو کي ، باشد زورگو کرد یم اراده یوقت
! شد یم اريع  
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 مادر یھا حرف با جھت، یب و خود یب...  بود شده صبح
. آمد ديپد یدلخور هي ، کانين  

 را صبحانه زيم من که ، شهيھم برخKف ، صبح
 غلت تخت یرو را خودم عمدا که خواست دلم ، دميچ یم

 بود اديز  ميھا غلت و من یبرا تخت آنقدر اما...  بدھم
! ستين کنارم کانين که ببرم یپ زود یليخ که  

!نبود... نشستم تخت یرو  

! نبود زيآو اتاق در پشت ھم شيھا لباس یحت  

!بود رفته باشگاه به صبحانه یب و بود کرده قھر پس  

 غلط کيت تصوراتم تمام و شد باز اتاق در موقع ھمان
 را خودم یفور من و ستاديا در چارچوب در.  خورد

. انداختم تخت یرو  



 که دميبخش رو دفعه نيا بلندشو...  نشو لوس ، دمتيد-
 گفتم بلندشو...  دميچ رو  صبحانه زيم... یدارشديب ريد
. 

 جلو ، ندارد اثر وجودم در یا ذره یحت کKمش ديد یوقت
. نشست تخت یرو آمد  

 فيظر دستان برابر سه که اش مردانه و بزرگ دستان
: نشست ميبازو یرو بود، من  

... وگرنه چيھ که یشد بلند... مارال شمارم یم سه تا-  

:شمرد نگفته و  

... کي-  

 اعدادش شمارش به ، او به پشتم و بود باز چشمانم
: دادم یم گوش  

..دو-  

 یاتقاق چه است قرار شمارش نيا بعد بدانم خواستم یم
...! افتديب  

... سه-  



 یتو قدرت با اش مردانه و بزرگ یھا پنجه کدفعهي و
. قلقلک به آمد فرود شکمم  

 را شيھا پنجه او که یقدرت با یول آمد، ینم که قلقلکم
. گرفتم درد دل داد، یم حرکت شکمم یرو  

: گفتم و نشستم یفور  

... یکرد ناقصم... بسه-  

 ببوسد مرا تا ديکش جلو را سرش و کرد غنچه را لبانش
. کردم یلجباز که  

؟ ھست ادتي شبيد حرف... ازت دلخورم...  نه-  

 باز دوباره را کوچک بحث هي ، حتينص شما به من از
 ی دفعه ، ديدينرس جهينت به اول دفعه اگر چون دينکن
. ديرس ینم جهينت به ھم دوم  

. نزدم که زدم یم را حرفم یگريد روش با ديبا  

 با نباريا و کرد یاخم که ماند رهيخ چشمانش در نگاھم
: گفت است یشينما کردم فکر اول که یتيعصبان  

 احترام و ادب ازت من... مارال ارين در رو شورش-
 به قرار اگه... پدرمه و مادر من قرمز خط ، خواستم



 ادب که بفھم نويا ، دم یم جواب خودم ، باشه ھم جواب
. Cزمه عروس و مادرشوھر یا رابطه احترام و  

: قطعا بود يیجا یب ی خنده  

 تيرعا رو احترام و ادب شما مادر مگه!  واحترام ادب-
 گه یم پدرم و برادر یجلو...  کنم تيرعا من تا کرده
. بود نيتوھ خود اصK نيا... گذره یم سنشون از داره  

 اديفر اوج به کدفعهي تيعصبان ی مرحله از شيصدا
: ديرس  

. نديبب دھنتو لطفا! ...مارال-  

! نداشتم را جمله آن توقع!  شدم شوکه  

. کردم نگاھش یا هيثان چند یدلخور با  

 برخKف اما کند یم یعذرخواھ حتما کردم یم فکر
 نيطن ھمان با شيصدا و برخاست تخت یرو از تصورم

Cديچيپ خانه در با :  

 یحساب و درست من اعصاب به یزن یم گند یوقت یعني-
 اونوقت و دميچ رو صبحانه زيم رفتم...  ھا یزن یم گند
 یکرد باز یصبح سر رو روزيد بحث دوباره تو

. یکرد خورد اعصابمم چ،يھ یکرد کور که اشتھامو  



 خانه در شدن دهيکوب یصدا بعد هيثان چند و رفت بعد و
. آمد  
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. آمدم رونيب اتاق از رفتنش، با  



 با لحظه کي ، بود دهيچ که یا صبحانه زيم دنيد با و
 حرف یبرا را یمناسب زمان حتما که کردم فک خودم
. ام نکرده انتخاب زدن  

 مخلفات در باز نگاھم و زدم ميموھا به یچنگ کKفه
. ديچرخ صبحانه  

 یچا ، گردو و ريپن ، مربا ، کره... بود دهيخر تازه نان
! دم تازه  

 کردن باز یبرا یمناسب وقت صبح سر... کردم اشتباه
 یدلخور کباري که يیھا حرف مورد در بحث و صحبت

. نبود ، بود کرده جاديا  

 ، بود دهيچ که یزيم از لقمه هي نشسته صورت و دست
! دينچسب قتايحق... خوردم و گرفتم خودم یبرا  

 او دمانيچ زيم به رهيخ و زدم نتيکاب به هيتک کKفه
. ماندم  

 ینم درست را کانين با یزندگ کردم یم احساس ھنوز
. داشتم ھم حق!  شناسم  

 یمن ھم آن ، بشناسم را او شد ینم که یزندگ ماه کي با
. نداشتم ازدواج نيا یبرا یاصرار اول از که  



 ، بود رفته باشگاه به نخورده صبحانه دانستم یم نکهيا
.داد یم جوCن افکارم یتو یبدجور  

. کردم جمع را زيم و خوردم را لقمه هي ھمان  

 به ريت کردن اصابت مثل ، فکر یکل خانه در يیتنھا
.زد سرم به ، ھدف ی رهيدا  

 یجد را خانم نيمھ ی هيکنا Cاقل که بود نيا ھم یکي
 زنان دکتر کي شيپ ، یکس به گزارش بدون و رميبگ

. بروم  

 انجام کامل چکاپ ، نداشتم ھم یباردار قصد اگر Cاقل
. باشد راحت الميخ تا دادم یم  

 و نگفته ، شد زده ھمانروز ، دکتر استارت انگار
. رفتم دکتر به دهينپرس  

 نيمھ یھا حرف از ، قبل شب ھمان از چرا دانم ینم
 دييتا با خواستم یم حاC که افتاد دلم به یآشوب هي خانم

 یکل! ببرم نيب از آنرا ، دکتر طرف از ام یسKمت
 تا من و شد نوشته ميبرا یسونوگراف و شيآزما
. شدم یسونوگراف جواب معطل ظھر، یھا کينزد  



 زنگ لميموبا یگوش که بودم سونو مطب یتو ھنوز
!بود کانين... خورد  

 جھت یب ام یگوش ی صفحه یرو اسمش دنيد از کدفعهي
. کردم ذوق  

 حاC و بود کرده قھر صبح سر خودش نکهيا یبرا ديشا
. بزند زنگ من به بود شده مجبور  

. کردم وصل را تماس ، خوردن بوق بار چند از بعد  

... الو-  

؟ تو يیکجا-  

. دکتر مطب-  

!؟ یچ واسه!!  دکتر مطب-  

؟ بگم Cزمه اCن-  

: داد جواب یعصب  

 ديبا یک ، ستين زنم ، خونه اومدم ، یبگ Cزمه بله-
؟ بده جواب  

. شه یم نوبتم اCن.... کنم صحبت نجايا تونم ینم-  

. اميب بده آدرس-  



.اصرارش نيا از کردم ذوق یکل و دادم را آدرس  

 بود کرده متعھد را خودش و آمد یم دنبالم ديبا که نيھم
 یليخ اخKقش ُحسن نيا از.  یآشت یعني ديايب دنبالم تا

 اما بود تند که ھم قدر ھر شيقھرھا.  آمد یم خوشم
. نداشت یدوام  

 در را تنومندش قامت که نيھم.  آمد که دينکش یطول
. رفتم سمتش ، دميد مطب یورود در چھارچوب  

. کردم افتخار او به گذرا و کوتاه ، لحظه هي  

Kیبازوھا و دهيورز اندام آن با که بود مشخص کام 
 چقدر من و است یا حرفه ورزشکار ، تنومند

 دهيناد را موضوع نيا کماهي آن در که بودم فراموشکار
! گرفتم  
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؟ شده یچ-  

 و آوردم نييپا فميک سمت را ،سرم کنم نگاھش آنکه یب
: گفتم دادم یم جا فميک درون را ام یگوش کهيدرحال  

 حاC اگر که بشه راحت الميخ بدم سونو هي اومدم-
. ستين یمشکل ، نخوام بچه حاCھا  

: گفت و آورد تر نييپا را شيصدا  

. ميبر ايب...  ھا یگرفت یجد... یا وونهيد تو-   

... نوبتمه اCن-  

 یصندل یرو و آمد ھمراھم و گفت یا دهيکش نوچ 
 ، بود جور و جمع و کوچک قطعا او یبرا که یانتظار
. نشست  



 را ھا ضيمر ريسا نگاه یگاھ  گه اما بود نييپا سرم
!کنند یم نگاه ما به که دميد یم  

 فنجان و ليف! بودند رهيخ ما یاندام تناقص نيا به حتما
 اول یروزھا که یزيچ ھمان درست! ...  یدنيد ، ميبود

. نه حاC و ترساند یم مرا یزندگ  

 سمت و دادم کانين به را فميک ، شد زده صدا که اسمم
. رفتم دکتر اتاق  

 آماده و حاضر سونو جواب و بود خوب ظاھرا زيچ ھمه
. دستم یتو  

 و ستاديا نيماش مقابل کانين ، ميآمد رونيب که مطب از
: گفت شدن سوار از قبل  

 بھم ديبا اول یبر یخواست که يیجا ھر یبعد ی دفعه-
. یبگ  

 جواب و شدم نيماش سوار و کردم باز را نيماش در
: دادم  

. کنم ینم باور که یشد نگرانم که نگو-  

:داد جواب یعصب تيجد با او و گفتم یشوخ به من  



 نميب یم اومدم بعد ، ميکرد دعوا صبح... شدم که بله_
 مادرت ی خونه نزدم زنگ حاC خوبه... زده بشيغ خانم

. کردم یم نگران ھم رو اونا یالک وگرنه!   

.چرا یدلخور یول ، نبود دعوا! ... دعوا-  

 نيا باز من نکهيا تا شد سکوت نمانيب یا لحظه چند
: زدم بھم را آرامش  

... شم ینم قانع حرفت از من کانين-  

 ناحق حرف تو اي من مادر و پدر اگر شه ینم که نيا
 کنند یم برداشت حتما اونوقت...  ميکن سکوت ما بزنن

. درسته حرفشون که  

. شد یم یعصب کم کم داشت باز  

 ادامه من که بود شده متورم یکم شيشانيپ و گردن رگ
: دادم  

 حاC من یول ، ندارم یمشکل چيھ گفت دکتر نيبب-
 اصK... بشم بچه اليخ یب سال پنج ، چھار تا خوام یم

 رسه یم سرانجام به ھم با تو منو یزندگ ستين معلوم
... 

. تيعصبان مرز به ، ديرس نگفتم را جمله ادامه  



 مگه ، رسه ینم اي رسه یم نميبب که ستين یباز یزندگ-
. مشيبرسون ديبا...  هيبند شرط  

... منظورم من-  

 یندار که یندار دوستم ، بود که یچ ھر منظورت_ 
 اي یباش یراض چه ، شوھرتم ینخوا اي یبخوا چه...

 يیجدا و طKق از یخبر... نهيھم من با یزندگ ینباش
 با نه یکن کوک تيزندگ با دلتو کن یسع... ستين ھم

.مشکKتت  

: زدم غر لب ريز و ام یصندل یپشت به زدم هيتک محکم  

. زورگو...  بزنم حرف اصK ذاره ینم-  

. گفتم یچ ديشن یحت کنم فکر آنکه با. کرد سکوت  

 زيم و کردم عوض را ميھا لباس... ميديرس خانه به
 ، بزنم صدا را کانين آنکه از قبل اما دميچ را ناھار

. شدم بتشيغ متوجه  

 یصدا اما بود بسته اتاق در... رفتم خواب اتاق سمت
 حرف یکس با که دميشن یم را کانين وار زمزمه و خفه

:زند یم  



 زنم یم حرف گفتم...نزن زنگ بھم نقدريا یلعنت! اَه-
. گهيد باھاش  
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: کردم در کينزد را گوشم  



 که فرار ، خب یليخ... گهيد بده مھلت ھفته هي گفتم-
. باشه گفتم بابا یاِ ...  باشه....  باشه... نکردم  

: زدم در به یا ضربه چند آھسته  

.... کانين-  

. دميکش عقب را خودم که شد باز یشدت چنان با در  

: بود شده بلند ناخواسته که يیصدا و شد بمينص یاخم  

 ناھار برو تو... کن ولم ، چکار خوام یم ناھار ؟ هيچ-
. بخور  

: کردم نگاھش دلخور  

 یزن یم دادشو من سر بعد ، یکن یم دعوا گهيد یکي با-
!؟  

؟ یواستادا گوش_  

 دادن جواب از خواستم لحظه کي که ديپرس یجد آنقدر
. نشد که بروم طفره  

: شد اديفر باز شيصدا  

؟ یواستاد گوش پرسم یم ازت_  



 یخواست مھلت که دميشن لحظه کي ، وانستادم گوش -
؟ یچ واسه...  

! ديپر تشيعصبان نانياطم سوپاپ انگار  

Kشد یعصب نقدريا یچ سر دمينفھم اص !  

 گشت یم لشيموبا دنبال کهيحال در و اتاق یتو برگشت
: کرد خودش نثار بود ناسزا چه ھر  

 بھم یک... خونه اومدم که بگو رو شعور یب احمق من-
؟ آخه اميب گفت  

!؟ کجا کانين-  

 یحت... خانه در سمت رفت یمعطل یب و شد رد کنارم از
 که بود خانه در شدن بسته یصدا باز و نداد را جوابم

. شد دعوا انيپا  

. شده عوض یليخ ھا یتازگ رفتارش کردم یم حس  

 ھزار یپا داشت ، رفتار رييتغ نيا و بود یعصب دائم
 دهيچ زيم باز.  کرد یم باز ذھنم به را احتمال و فکر
. ماند نخورده دست که بود ناھار ی شده  

. افتادم یم مشاوره کي به رفتن فکر به کم کم داشتم  



 کي واقعا خواست یم دلم.  بودم تنھا شب تا آنروز
 یا کننده خفه بغض شر از Cاقل تا کردم یم هيگر یساعت

 خKص ، کرد یم رشد ذره ذره داشت ميگلو یتو که
. نگرفت ام هيگر که شوم  

... بار نيچند... زدم زنگ کانين ليموبا به  

.نداد را جوابم  

 کباري اگر گرفتم ميتصم که بودم یعصب دستش از آنقدر
 ی خانه بروم شب ھمان نداد را جوابم و زدم زنگ گريد

. مادرم  

 باCخره که ديفھم را حالم و ديکش بو ھم خودش انگار
!داد جواب  

 با ، خاطر نيھم به و بزند حرف اول او خواستم نباريا
. کردم سکوت من  ، بود وصل تماس آنکه  

... الو-  

. بود آرام شيصدا  

! مارال-  



 آن به نه آرامش نھمهيا به نه... گرفت بغضم باز
. ظھرش یادھايفر  

. زميعز ديببخش-  

.  شکست که...  نيا جز داشتم را یا جمله ھر انتظار
 يیصدا چنان با را نفسم راه بود کرده سد که یبغض

: ديشن ھم کانين یحت که شکست  

 یبش خKص تو بشه کهيت کهيت... رهيبم کانين-
؟ خوبه...  

: گفتم مقطع یھا نفس و هيگر ھمان با  

 بار چند یدون یم ؟ ميحال چه ظھر از من یدون یم تو_ 
 چکار من ؟ ید ینم جوابمو چرا خب ؟ زدم زنگ بھت
 رفتار ینطوريا من با هيوقت چند چرا ؟ کانين کردم

 بھم من با ازدواج از یشد مونيپش اگه خب ؟ یکن یم
. بگو  

: داد جواب و گفت حرفم اعتراض در یا دهيکش یاِ   

 ، باشه کرده ازدواج ماه هي آدم! ...  تو یا وونهيد-
؟ بشه مونيپش ديبا یچ واسه  
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...  تابلوئه ، یشد مونيپش...  ليدل کي و ھزار به-
. یبگ بھم شه ینم روت  

:کرد فوت یگوش یتو را نفسش کKفه  

 قرآن به...  نشدم مونيپش موC به ، جان مارال-
؟ خوبه کردم غلط بگم بابا... خوامت یم  



: گفتم ارياخت یب  

. جون از دور-  

 با ، ستين خودم دست...  من جان نزن زار یاونجور-
 فکرم ، بدجور افتادم در باشگاه یھا بچه از یکي

. مشغوله  

 اديفر سرم یاونجور و یگفت یم ظھر ھمون نويا خب-
. یزد ینم  

. گهيد ديببخش گفتم-  

: گفتم دميکش یبلند نفس  

 _Cاز رميگ یم معده زخم آخرش من....  خونه ايب حا 
 ناھار و یکن یم قھر تو و ميکن یم دعوا ظھر سر بس

. یر یم یذار یم نخورده  

.اومدم نيبچ رو شام زيم تو ، راھم تو ، آم یم دارم-  

 یليخ رفتارش نيا یول داشتم او از که یدلخور ی باھمه
. بود دهيپسند  

 که بود کانين مثبت نکات از یکي ، اشتباه به اعتراف
. برود نيب از ھا کدورت زود یليخ که شد یم باعث  



. دانستم یم ، نبود یمرد ھر خصلت نيا  

 سمت که يیھا قدم آرام یصدا.  آمد که دميچ را شام زيم
 تا شدم منتظر صبرانه یب و دميشن را آمد یم آشپزخانه

 خشکم... شد ظاھر آشپزخانه در چھارچوب کنار قامتش
. زد  

! بود دستش انيم گل دسته کي  

! ميھست النفس فيضع گل مقابل در ھا خانم ما چقدر  

 ھمان با.  دميدو سمتش و دادم سر یشاد از یاديفر
. دميکش آغوش در را او داشت دست در که یگل دسته  

. شدم گم آغوشش در ميبگو است بھتر البته  

 یرو آرام کهيدرحال و گذاشت اپن یرو را گل دسته
: گفت زد یم بوسه را ميموھا  

 حاC.... بودم کرده یقاط کم هي امروز.. ديببخش-
. دم یم عرق یبو...  مارال نچسب من به ینجوريا  

. ستين مھم-  



 دم یم ،قول رميبگ دوش هي برم بزار... مھمه... وونهيد-
 ینطوريا صبح تا تو سر ريز بذارم رو ام نهيس اونوقت

. یبچسب بھش  

. ستين خبرا نيازا گهيد رينخ-  

 که گرفتم فاصله یقدم کي و کردم جدا او از را خودم
: باز زد یچشمک  

. امشب کن آرومم_  

. کردم نگاھش و دميکش یآھ  

؟ یندار یمشکل من با واقعا کنم باور...  کانين-  

. خدا به ندارم-  

.... پس-  

 دوش برم تا بده رو شام بعدِ  قولِ  اول... بھت گفتم-
. رميبگ  

: شکفت ضعفش نقطه مقابل در لبخندم  

... برو-  

: نرفت اما  

؟یديبخش منو ، من جان بگو-  



. برو... دميبخش تو جان به-  

.رفت و کرد ام هيھد یا بوسه و ديکش جلو را سرش  

 شيھا گل به دقت با و گذاشتم گلدان درون را گل دسته
. شدم رهيخ  

 با را ھا یدلخور ، یاشتباھ ھر از بعد که رفتارش نيا
 به ، شستيم ، اشتباه به اعتراف و یخواھ معذرت
. ديارز یم شيھا تيعصبان تحمل  

. خورد زنگ اش یگوش باز که بود درحمام او  

. انداختم یگوش ی صفحه به ینگاھ  

 ، ندادم جواب. بود یگوش ی صفحه یرو پرھام اسم
 شود دعوا کي یبرا یا بھانه باز دميترس یم چون

.بود عقل شرط اطياحت.  
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. آمد یامکيپ ، شد قطع تماس تا اما  

: خواندم را امکيپ ارياخت یب نباريا و بود پرھام ھم باز  

 که یگفت ھفته نيھم آخر تا اگه ، کانين کن گوش خوب-
 با خودم ھفته آخر ، زدم حرف ماھان با من وگرنه یگفت

. آم یم ماھان  

 استرس...کرد جلب را ام توجه ، آمد که ماھان اسم
، شدم کنجکاو... گرفتم  

. شدم حساس اصK ميبگو است بھتر  

 در یمار مثل فکر نيا ؟ داشت چکار ماھان با کانين
. زد یم افکارم ی ھمه به یشين و ديچيپ یم سرم  



: گفتم که قبل از تر سرحال...  برگشت کانين  

. پرھام ، بود دوستت ، خورد زنگ تيگوش_  

: زد خشکش کدفعهي کردم حس  

؟ ینداد که جواب-  

.داد اميپ یول...  نه-  

 ، بود شده خشک صورتم یرو که ینگاھ ھمان با
: ديپرس  

؟ یروخوند امشيپ-  

 اما... نداشتم دادن جواب قدرت... ديچسب ھم به لبانم
 چشمانش به خشم باز.  ماند کانين صورت یتو نگاھم
. نداشت یتمام کابوس نيا انگار... نشست  

 بار و ديکوب اپن پھن سنگ یرو را دستش کف یعصب
. انداخت دستش یرو را ھا شانه دو ھر  

. دميترس یم خشم نھمهيا از.  کردم سکوت  

 رفتارش در یرفتار رييتغ چنان کدفعهي چرا دانم ینم
: گفتم آھسته زحمت به.  ترساند یم مرا که شد یم ظاھر  

؟ ميبخور...  شام-  



 رفت و شد جدا اپن سنگ از دستانش یبلند نفس ھمراه
. اتاق سمت  

.نداد ھم را جوابم یحت  

. آمد یاميپ کيت یصدا باز که اپن یرو ماند اش یگوش  

: کردم نگاه ناخواسته باز من و  

 تا دو بذار ، هييآشنا فقط قصدم...  رينگ سخت اديز-
 اميب خودم اصK یخوا یم...  باشند دوست ھم با خانواده

؟ بزنم حرف مارال با  

 ھمان و شد حبس نفسم ، خواندم اميپ در که را اسمم
. خارج کانين و شد باز اتاق در موقع  

 که نشود متوجه تا نشستم یناھارخور زيم پشت یفور
. خواندم را امکشيپ باز  

. نشست زيم سر یحرف چيھ یب و آمد ھم او  

.من نه و زد یحرف او نه  

. شدم گم افکارم در انگار که من  

. شناخت یم مرا که بود یکس قطعا پرھام  

. بود ارتباط در ھم ماھان با که یکس  



 خانواده دو از منظورش! ؟ خانواده دو نوشت چرا اما
!؟ بود چه  

 دمينفھم.  کرد یم ام وانهيد داشت جواب یب فکر نھمهيا
. خوردم غذا چقدر  

. ماندم من و رفت کانين که آنقدر  

 فکر در مدت تمام ، نکردم حس غذا از یا مزه چيھ
. بودم  

. برگشتم خواب اتاق به کردم جمع را زيم  

.بود دهيخواب ، گرفت من از که یقول برخKف کانين  

.بود مشوش یاديز ھم او افکار انگار  

. کرد یم نگرانم که بود نيھم و  

 خم که بود انداخته اتاق وسط را اش یورزش شرتيت
 کردم زيآو تخت یچوب ی وارهيد به و زدم تا آنرا و شدم

. 

. دميکش دراز تخت یرو و دميپوش را خوابم لباس  

 انگار... شدم رهيخ کانين ی چھره به فقط یا قهيدق چند
. بود فکر در ھنوز  



 صورتش یتو یاخم چنان نبود خواب اصK ھم ديشا
 فشار با آھسته.  داشت مزاحمش افکار از نشان که بود

 را اخمش محکم گره شيشانيپ یرو ام اشاره انگشت
: کردم زمزمه و کردم باز یکم  
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. ینيب یم کابوس... نخواب اخم با-  

 سمتم سرش! بود داريب پس...  گشود چشم کدفعهي
 در متناقض حال و حس دو تضاد در نگاھش... ديچرخ
. بود جدال  

. ینگران و شيتشو گريد ، خواھش و عشق یکي  

 را دستم کف و زدم یلبخند.  شد پررنگ اخمش باز
 را اش گونه آرام و گذاشتم اش شده اصKح صورت یرو

: گفتم و کردم نوازش  

 شب ھر ، خواب از قبل ، گفت یم شهيھم مامانم ادمهي-
 هي یبرا یزيچ چيھ که ، ديبطلب تيحKل ھمسرتون از

 عذاب رفع باعث تونه ینم ھمسرش تيحKل مثل زن
.بشه قبرش  

: دادم ادامه من و زد یشخندين  

 خواب تو و مياومد اگه... مرگه نوع هي خواب گفت یم-
. ميديطلب رو تيحKل شب ھمون Cاقل ميمرد  

 سمت را سرم و داد اش شده چفت لبان به یفشار
. ديکش اش نهيس  



 که یتيحKل ھمان یبرا بود فرصت نيبھتر حاC ديشا
: گفت یم مادر  

؟ کانين یکن یم حKلم-  

 در ديکش خودش سمت محکمتر مرا اما نداد را جوابم
 ميموھا به فقط او و شدم یزندان ، بازوانش حصار
. زد بوسه  

. بود کرده ازدواج یسنت یليخ مادرم  

 خوب آنقدر اما یا عKقه نه داشت پدرم به یعشق نه
 وقت چيھ که بود گذشت با آنقدر و ، بود کرده یزندگ

. نشدم نشانيب یاختKف ی متوجه  

 مادربزرگم از که ، ھا یسنت یمذھب اعتقادات آن با مادرم
 من به یھمسردار از یخوب نکات ، بود برده ارث به

. بود آموخته  

Kخودش اشتباه از ھمسرتون ديديد اگه نکهيا یکي مث 
 و گفتن با رو یشرمندگ نيا شما ، است شرمنده
. ديکن شتريب تيحKل هي خواستن  

 رود ینم ادشي که شود یم یوجدان عذاب دچار اونوقت
. کند یم اشتباه کمتر و  



! شد ھمانطور انگار  

 تا شدم حبس کانين سنگ بازوان نيب در یا قهيدق چند
 به یا بوسه با و کرد خم صورتم یتو را سرش باCخره

: شد رهيخ من به ، صفر ی فاصله از ، لبانم  

 من... افتهيب که یاتفاق ھر ، بشه که یچ ھر... مارال-
؟ باشه ، بمونه ادتي نويا... عاشقتم خدا به  

: گفتن با و آمد فرود صورتش یتو نفسم  

؟ بشه یچ قراره مگه-   

. یچ ھر-  

!؟ یچ یعني یچ ھر کانين-  

 سمت چرخاند مرا کدفعهي بعد و ديکش نهيس به نفس کي
 ميپاھا یرو او که آمد فرود تخت یرو کمرم ، تخت

: گفت و نشست  

؟ ادتهي ، یبود داده قولش_  

 من و نکند اقرار خواست یم... باز بود زده راھهيب
 که ینگران آنھمه از خودش آرامش یبرا ديشا دانم ینم



 اش راھهيب به پا تا شدم یراض ، دميد یم چشمانش در
. بگذارم  

 و زن یھا یشوخ با زيچ ھمه و نگفت... دمينپرس
. شد تمام مانيھا خنده و یشوھر  

 است بھتر بدانم من خواھد ینم یوقت ، گفتم خودم با
. نکنم یکنجکاو  

 امکيپ دنيد از یوقت... بفھمم من ترسد یم یوقت
 یراز ھر... کنم اصرار چرا شود یم نگران ، اش یگوش

 روز تا بماند است بھتر پس ، شود یم فاش روز کي
. شدن افشا  

 در زيچ ھمه تا سپردم ھمسرم یھا بوسه دست را خودم
 پنجره پشت از که آسمان تابان ماه و شب ھمان خاطر

.بس و بماند ، کرد یم  نگاھمان  
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 که يیھا حرف تمام به گفتن ستيا یعني سکوت
 و یزمان طيشرا نه یول! یاوريب زبان به یخواھ یم

 ھاست آن دنيشن خواھان یکس نه ، است ايمھ اش یمکان
. 

 ، پرھام اسم آن پشت دانستم یم آنکه با کردم سکوت
 یھا یکار پنھان و ھا تماس و ھا اميپ ، ماھان اسم انيجر

. است نھفته ھا حرف یليخ کانين  

 ، اول ھمان از ديبا اي که کردم یم فکر خودم با یگاھ
 ميتسل و دميکش یم پس پا ، نبود ازدواج نيا با دلم یوقت

 ، شدم ميتسل که حاC اي ، شدم ینم اليدان و پدرم زور



 با یجدال چنان و شدم یم ھا یناخوش ی ھمه ميتسل ديبا
 شدم یم من ، دانيم روزيپ آخر در که کردم یم مشکKت

. 

 ، کانين یظاھر یھا یآشفتگ ی ھمه با ، بعد روز چند
 کي نکهيا تا دمينپرس و دمينپرس و کردم سکوت ھم باز

 انيم در روز کي ، آشوب پر ی ھفته ھمان در ، روز
 ، رفتارش ، چشمش از داشت که يیھا ینگران ی ھمه

 انگشتانش سر زدن ضربه با که دستش وار کيت حرکت
: گفت ، شديم انينما شيپا ران یرو  

. دميد رو پگاه شيپ روز چند گم یم_  

 کار آشپزخانه در من و بود نشسته یرائيپذ مبل یرو او
. کردم یم  

 دميچرخ و ستادميا آشپزخانه ھمان در لحظه کي
 اما داشت من با که یا فاصله ھمان با نگاھش.  مقابلش
. بود آشوب  

. خب-  

 سوء اون و تو نيب زايچ یليخ گفت و زد حرف یچيھ-
. بزنه حرف باھات اديب خواست و شده تفاھم  



: دادم جواب و کردم یاخم  

.ندارم پگاه با یحرف چيھ من!  خود یب-  

؟ یکن یم فکر ماھان به ھنوز تو-  

 درخواست و پگاه از حرف وسط منتظره ريغ سوال نيا
 دادم جوابم مصمم زود یليخ اما کرد ام شوکه ، دارشيد
: 

 تموم من یبرا ماھان ھم پگاه ھم... نه که معلومه-
. بشند خوشبخت ھم با دوارميام.... شدند  

 حرف باھات اديب یذار ینم چرا تمومه واست اگه پس-
. بزنه حرفاشو Cاقل بذار ، بزنه  

!... ؟ یزن یم نهيس به رو پگاه سنگ یچ واسه تو-
 بذارم یگ یم بھم یاومد کدفعه،ي...  آخه جالبه واسم
!!!؟ بزنه حرف من با اديب پگاه  

 یپشت به را کمرش باز و زد شيموھا در یچنگ کKفه
: زد هيتک مبل  

 یايب در يیتنھا از دارم دوست ، يیتنھا... ینطوريھم-
 از یراحت به خوبشو و یميقد دوستان دينبا آدم تازه...

. بده دست  



!!!؟ خوب و یميقد دوستان! ؟ یچ-  

 اديب که اCنم مطمئنم من...  بود دروغگو هي پگاه
 دونست یم اون... بده لميتحو فياراج مشت هي خواد یم

 یمدت تمام در بعد و داشتم دوست رو ماھان چقدر من
 کردم ازدواج تو با من بفھمه اگه ماھان کردم یم فکر که
 ماھان مغز تو بود رفته ، ده یم نشون یالعمل عکس چه
!؟ کنه عقدش تا  

 من و بود من به کانين نگاه.  گفتم یچ دميفھم تازه
 عشق از داشتم شوھرم مقابل در نکهيا از شرمنده

 شدم زده خجالت! ؟ زدم یم حرف ام مانده ناکام و یواقع
: گفتم و  

. نبود حواسم... ديببخش-  

 را آرامشش داشت یسع کهيحال در و ديکش یبلند نفس
: گفت کند حفظ  

 عاشق بگو...  بگو خواد یم دلت یچ ھر ، باش راحت-
. یخواست ینم رو من و یبود ماھان  
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. کردم اشتباه یليخ... رفتم سمتش  

. ام یزندگ اشتباه نيبزرگتر ديشا  

 دو شراکت کي فقط ازدواج... بودم کرده ازواج من
 یقلب تعھد ، گريکدي به تعھد ، بود تعھد کي ، نبود نفره

. یرفتار و یفکر ، یاحساس ،  



 احساس توانستم یم و بودم شکسته را تعھد نيا من و
 شده آشفته ميھا حرف دنيشن از چقدر کانين که کنم

. است  

 سمت را سرم و نشستم نفره دو مبل یرو کنارش
 آغوش در یبرا یتKش یحت اما کردم کج شيبازو

: نکرد گرفتنم  

. ديببخش-  

: رفت باC شيصدا  

 عاشقش... بگو...  یگفت یم عشقت از باش راحت نه-
. یخواست ینم منو و یبود  

. ديببخش گفتم کانين-  

 گرفتم را دستش یفور که زديبرخ مبل یرو از خواست
: 

. زميعز کردم خواھش-  

: ديکش پس محکم را دستش  

 از مين و ماه کي...  ؟ یکرد خواھش رو یچ-
 بازگشت منتظر مدت تمام من زن و گذره یم ازدواجمون



 تا بوده فرھادش العمل عکس دنيد منتظر ، بوده عشقش
!؟ گذاشته دلش به که يیجدا حسرت از ببره لذت  

!کانين-  

: زد اديفر  

. بشم آروم تا بگو خوب هيتوج هي ؟ یچ کانين-  

 قانع ، حرفا نيا ی ھمه با تا بگو خوب هيتوج هي تو-
 گم یم دارم که من ، نميبب رو پگاه ديبا بازم که بشم
. یکن یم اصرار یدار تو و نمشيبب خوام ینم  

 و ماھان به حسادتش حس نيا با یزيچ هي...  شد کKفه
!آمد ینم در جور پگاه با من یآشت انيجر  

 ھمان با زود یليخ اما باخت رنگ نگاھش لحظه کي
: زد اديفر قبل یعصب لحن  

 قلب نيا با بتونم تا بده بھم کننده قانع جواب هي تو-
. اميب کنار م یلعنت  

 و نکرد قانعم که کنم فراموش تا زد راھهيب باز بعد و
. رفت  



 شدم یم تنھا تا چرا دانم ینم که یا خانه و ماندم من باز
! شود خراب سرم یرو خواست یم ،  

. گذشت کانين رفتن از ساعت کي  

. زدم زنگ لشيموبا به ناچار و گرفتم دلشوره  

 شود یم یعصب آنقدر یوقت بود کرده ثابت من به تجربه
 از خروجش یجلو دينبا آورد، ینم را خانه جو تحمل که

. رميبگ را خانه  

 آرام او Cاقل تا خانه در باشم تنھا شدم یم یراض ديبا
. رديبگ  

... کانين... الو-  

 از پر يیصدا با که نزد یحرف یول شد وصل تماس
: گفتم خواھش  

. زميعز برگرد مارال جان-  

!؟ توام زيعز من واقعا! ؟ زميعز-  

!!کانين-  



 ، داشت مھم ی نکته دو از نشان نيا و بود یعصب ھنوز
 شيب او اي بود منتظره ريغ اندازه از شيب من حرف اي

. داشت دوستم اندازه از  

 کنم ینم فکر ماھان به که وقته یليخ من خدا به کانين-
. گم یم راست تو جان به...   

: کرد ريغافلگ مرا اش خنده... ديخند  

 قسم رو جانم که دارم یارزش برات من!!  من جان-
؟ یخور یم  

...  یدار ارزش که معلومه!  هيحرف چه نيا...  کانين-
. یشوھرم تو... یزيعز برام تو  

 یکي خوام یم...  خونه برگردم خوام ینم من...  متاسفم-
. باشم تنھا یروز دو  

 با تنھا و نشد یول شود اديفر خواست یم ميصدا
:کردم زمزمه یدرماندگ  

. نھھھھھه-  
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 شکست یم ھم در ذره ذره وجودم یھا تکه انگار
. بلرزد دلم که بود مصمم آنقدر شيصدا...  

. خدا رو تو برگرد... ديببخش گفتم کانين-  

 ھمه که مترقبه ريغ یانفجار مثل... ديکش اديفر ناگھان
. کند یم ريغافلگ را  

 فکر یعوض اون به یداشت ماه هي نيا تموم! ؟ برگردم-
 دلت که بود خوش دلم ، باور خوش من و یکرد یم

. شه یم نرم واسم داره  



: شد ريسراز اشکم  

 خدا به...  بود یلفظ اشتباه نيا اصK کردم اشتباه-
. ستين ھم ینطوريا  

: ستميگر یبلندتر یصدا با نباريا من و نداد را جوابم  

 زار دارم اCن یچ واسه بود یگ یم تو که نطوريا اگر-
. حرفمو باورکن... یبرگرد که زنم یم  

 باز. کرد قطع را تماس و گذاشت جواب یب را حرفم
. خانه سکوت ینيسنگ و ماندم من انگار  

 حرص با.  خورد یم بھم نيسنگ سکوت نيا از حالم
. ستميگر و کردم پرت مبل یرو را تلفن یگوش  

 به یراض اما کنم اعتراف دروغ به تا نبود یعشق ھنوز
. نبودم ھم کانين از يیجدا و طKق  

 دارد دوستم واقعا من خKف بر دانستم یم که مخصوصا
. 

 گذشت يیتنھا در که يیھا هيثان سر پشت چقدر دانم ینم
 چرخش یصدا کدفعهي که گرفتم آرام یکم تا کردم هيگر
...  شد باز در... کرد خکوبيم مرا در قفل در ديکل
!بود کانين  



. دميدو سمتش و برخاستم جا از یفور  

... یبرگشت یکرد خوب چه.. سKم-  

 رفت نداده را سKم جواب و انداخت من به یسرد نگاه
: رفتم ،دنبالش خواب اتاق سمت  

؟ کنم گرم غذا... کانين_   

. ختير دلم ليدل یب ، کرد باز که را شيھا لباس کمد در  

 یرو انداخت و ديکش رونيب یجالباس از راھنيپ چند
. تخت  

!کانين-  

. برخاست دادن جواب یبرا باCخره شيصدا  

 حال خوام یم ام خسته... مسافرت رم یم یروز دو هي-
. مادرت خونه برم یم ھم تورو...  بشه عوض ھوام و  

 هيتک نداشت را ام تنه مين تحمل تاب کمرم چرا دانم ینم
: گفتم تعجب با و در چھارچوب به زدم  

؟ یچ من پس!  يیتنھا-  

: زد دار صدا یپوزخند  

. عشقت اليخ و فکر با بمون تو-  



.خورد گره ھم با تميعصبان و حرص  

 او ی اندازه  به قطعا که زورم تمام با و رفتم جلو
: دميکش خودم سمت به را شيبازو ديرس ینم  

 نيا گفتم فقط من ، یزن یم تھمت من به یدار گهيد-
 هي نيا تمام من یگ یم یدار تو یول بوده سرم یتو فکر
؟ کردم فکر ماھان به رو ماه  

 اديفر در داشت که من یناتوان و عجز به تفاوت یب
 دستش ساعد یرو را شيھا راھنيپ ، شد یم متبلور
 یواريد کمد یباC از را کوچکش چمدان و انداخت

 در ام شده قفل نگاه انيم در تند و تند و دميکش رونيب
 تيعصبان با که کند جمع را شيھا لباس تا ديچرخ اتاق

: دميکش اديفر محکم  

. توام با ؟ گم یم یچ یکن ینم توجه من به چرا-  

 داشت فقط.  من سر زدن داد یبرا نه اما بود یعصب
: شد شتريب من حرص که کرد یم جمع را شيھا لباس  

 رم یم یکن ینجوريا یبخوا اگه خدا به...  کانين-
. دم یم طKق درخواست  
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 پا اما.نداشتم طKق قصد اصK وگرنه فقط، بودم یعصب
. مشترکمان یزندگ قرمز خط یرو گذاشتم  

 یتو ھم رو طKق اسم یحت گفت یم شهيھم مادرم
. نداره شگون که ديارين تونيزندگ  

! گفتم اخطارھا نيا ی ھمه با چرا دانم ینم من و  



. داد یم حرصم داشت یاديز چون ديشا  

 زد خشکش... گرفت را چمدان دوطرف دستانش کدفعهي
 من سمت سرش که است کرده اثر حرفم کردم حس...

: گفت و کرد نگاھم چشم ی گوشه از... ديچرخ  

 دونستم یم یوقت...  کردم اشتباه منم... یگ یم راست-
 اومدم یم ديبا چرا د،يخوا یم گررويھمد ماھان و تو

 کردم فکر و شدم خر دلم حرف با چرا ؟ تيخواستگار
 بند شيزندگ به یکس دل یوقت...  کنم عاشقت تونم یم

...  کرد بندش سمانير و طناب زور با شه ینم ، نباشه
. ندارم یمشکل من... بده طKق درخواست برو  

 ديبر را قلبم اتصال یھا رگ یکس انگار...  ختمير فرو
 و بست من نگاه مقابل در را چمدانش او و زدم خي... 
. رفت رونيب اتاق از  

 بلند یاديفر با ام هيگر ی،صدا دهينرس در به ھنوز اما
: گرفت را خانه تمام  

... واستا-  

.یرائيپذ وسط درست... بود ستادهيا... دميدو دنبالش  

!؟ نداشت یتمام چرا ھا اشک نيا دانم ینم  



 داشتم یچ یبرا پس ، نداشتم دوست را کانين که من
!؟ ختمير یم اشک  

 بردم ،باC شهيھم از بلندتر را ميصدا و ستادميا مقابلش
. 

... دم ینم طKق درخواست من-  

 کانين باشه ادتي نويا یول...  برو یخوا یم اگه تو
 نيا یعاشق رسم و راه...  یشکست یبدجور دلمو تو...

 ،یعاشق واقعا اگه.  .. یبکش رخ به عشقتو که ستين
 مجنونم... یبکش رخ به عشقتو نکهيا نه ، کن یعاشق

 اما نداره، دوستش یليل دونست یم و بود عاشق
. پھلوون نهيا یعاشق رسم... نکرد خشيتوب  

 کلمه ھمان. آوردم ام جمله آخر را پھلوان ی کلمه عمدا
. شد اش خنده باعث ھم  

 ، غم تلخِ  زھر زود یليخ و نداشت یدوام اش خنده اما
: شد دهيپاش آن در  

 و من یزندگ واسه نه اما بود یقشنگ ليتحل! نيآفر-
 اقدام برو حاC... یآورد رو طKق اسم خودت تو...! تو
. کن  



: بلند ادميفر و شد اديفر ام هيگر یصدا...  شدم عاجز  

. کن بس-  

 ھر... برخاست خانه در زنگ ممتد یصدا لحظه ھمان
! زد خشکمان دو  

 در ی تنه یرو کوچک یچشم از و رفت در سمت کانين
 گفت لب ريز که دميشن را شيصدا. کرد نگاه رونيب به ،
: 

!؟ کنه یم چکار نجايا نيا اَه-  

 سمتم که است در پشت یکس چه دانستم ینم ھنوز
 کرد دراز خواب اتاق سمت را دستش یاخم با و برگشت

: 

. اتاق تو برو-  

 يیھا زمزمه یصدا بعد یکم و شد باز در و کردم اطاعت
. شد بلند آھسته  

. کشت یم مرا داشت ام یکنجکاو اما دميشن ینم یزيچ  
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 اتاق از و کردم سر را نمازم چادر...  اوردمين طاقت
! شدم ريغافلگ و آمدم رونيب  

 با که بودند نشسته یرائيپذ مبل یرو پگاه و ماھان
:  گفت پگاه و کردند سKم و برخاستند جا از دنميد  

 ديداشت...  انگار مياومد بدموقع...  زميعز یخوب-
؟ مسافرت ديرفت یم  



 که دميرس کانين چمدان به و گرفتم را پگاه نگاه رد
.بود ستادهيا قامت راست ، خانه وسط  

: گفتم و گرفتم را چمدان دسته یفور  

... دياومد خوش نه... نه_   

 و جيگ! ؟ ماھان به! ؟ پگاه به من! ؟ گفتم آمد خوش
!!! شد ینم باورم اصK... بودم شده منگ  

! کردند یم چکار نجايا آندو  

 ، اتاق به چمدان بردن ی بھانه به که بودم جيگ انقدر
 سرم پشت که دينکش یطول و رفتم خواب اتاق سمت

.آمد ھم کانين  

: ديتوپ بھم تيعصبان با و بست را اتاق در  

 دنيد از یشد خوشحال ؟ یگ یم آمد خوش یچ واسه-
؟ عشقت  

: خفه زور به را ميصدا و کردم نگاھش اخم با  

 دوتا نيا اومدن انتظار اصK...  نگو چرت...  کن بس-
 و نييپا انداختن رو سرشون که یچ یعني ، نداشتم رو



 باز واسشون درو چرا تو اصK...  ما ی خونه اومدن
!برن؟ ینکرد ردشون چرا! ؟ یکرد  

: گفت دادن جواب یجا به کدفعهي و ديکش ینفس چند  

...  رونيب ايب بپوش مناسب لباس هي-  

 اتاق از و دميپوش شلوار و مانتو.  رفت خودش و 
. زدم رونيب  

 مقابل من ھمراه و زد را ساز یچا یکتر ی دکمه کانين
. نشست ھا آن  

 را یفيظر یفلز ی منگنه ھمان حکم کردم حس... من و
 پرس دارم زور به منگنه دستگاه فشار با که دارم

! شوم یم  

 یم نه.  زدم یم حرف ديبا نه بزنم حرف توانستم یم نه
! کردم یم بلند سر ديبا نه و کنم سربلند توانستم  

 را کانين تيحساس توانست یم ، من حرکت ھر
. زديبرانگ  

: شکست را ما نيب سکوت پگاه  



 و بشه ھا سوءتفاھم رفع مييايب ميکرد فکر ماھان و من-
 و کانين آقا باCخره...  برقرار ھامون رابطه دوباره
 هي بخاطر ستين خوب و بودن ھم قيرف ھا سال ماھان

. بخوره بھم یدوست نيا ازدواج  

. بود یبد حال چه... آمد باC ارياخت یب سرم  

 با داشتم من و بود نشسته پگاه کنار درست ماھان
. نکنم نگاھش یحت که دميجنگ یم خودم  

 یبرا زيچ ھمه ، کردم یم نگاھش لحظه کي اگر ديشا
 را سرم و دميکش یآھ ، شد یم گرفته سر از دوباره قلبم

. گرفتم نييپا  

. بودند کرده انتخاب آمدن یبرا را یبد روز چه  

 و بودند دهيشن ھم را کانين و من یدعوا یصدا قطعا
 دهينشن ھم را مانيصدا که ، احتمال نيباورتر خوش در

 ام کرده پف و من خون رنگ به چشمان دنيد با ، باشند
. ببرند یپ ميھا هيگر به توانستند یم ،  

 به که یاخم آن با و بود نشسته نهيس به دست کانين
 مخالفت شنھاديپ نيا با داشت علنا انگار داشت صورت



 پگاه صحبت ی ادامه عامل خودش سکوتش اما کرد یم
: شد  

. خونمون ميکن دعوت شام رو شما مياومد امروز ما-  

 خودش جز یکس چيھ و بود وحده متکلم فقط پگاه
. نداشت گفتن یبرا یحرف  
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 با کانين تا ، سکوت و بود سکوت فقط یا قهيدق چند
. اشاره آشپزخانه به و کرد نگاھم اخم و تيجد ھمان  

.يیچا-  

. رفتم آشپزخانه سمت اجبار به  

 مانهيپ کي تنھا و برداشتم را یا شهيش و کوچک یقور
 ساز یچا سمت دنيچرخ نيح در که ختمير درونش یچا
. دميد را کانين ،  

 دهيکش جلو ، ھم سمت را شان تنه مين پگاه و کانين
 يیھا حرف و کردند یم پچ پچ باھم کهيدرحال و بودند

 و تيجد از اما نبود دنيشن قابل گرچه که زدند یم
 خيتوب حالت به داشت مدام که یدست و کانين تيعصبان

 شيھا حرف که شدم متوجه ، کرد یم اشاره پگاه سمت ،
!  است معمول ريغ  

 کدفعهي و ديچرخ سمتم ھم ماھان نگاه ، لحظه ھمان در
.داد دست بھم شدن ذوب حس  

 از را یقور و چرخاندم ساز یچا سمت را سرم یفور
. گذاشتم ساز یچا ی صفحه یرو و کردم پر جوش آب  



 و مبل یپشت به زد هيتک کانين باز ، سالن به ورودم با
:  گفت ليدل یب یا سرفه با پگاه  

-Kروز ھم... فردا واسه ميبذار کوه قرار هي چطوره اص 
.گذره یم خوش ھم لهيتعط  

 ت،يجد آنھمه اما نزد یحرف...ديچرخ کانين سمت نگاھم
! بود نامفھوم لشيدل  

؟ هيچ نظرت-  

. شد جلب او سمت ھمه نگاه و دميپرس کانين از من  

 پگاه به یخاص غضب با من به نگاه یجا به کانين و
: گفت و کرد نگاه  

. یايب یبتون تو نکنم فکر یول... ستين یحرف-  

!؟ من با حرفش و بود پگاه سمت نگاھش  

: دميپرس تعجب با  

!؟ یمن با-  

: ديچرخ سمتم خشم با سرش  

. بله-  



 نگاه مقابل که نداشتم یخوب حس... کردم سکوت
.  زد یم حرف یتند با من با ماھان و پگاه ی رهيخ

 شد ینم اي شد یم چه ھر اصK... کردم سکوت ، دلخور
. داشت یربط چه من به  

: گفت و شد وحده متکلم باز پگاه  

 و ميزن یم دور هي ، دربند مير یم... مير ینم باC اديز-
؟ چطوره ، ميخور یم صبحانه  

 حاضر ھم من به یحت نباريا و کردند سکوت ھمه باز
. بزنم یحرف نشدم  

 سر که انداختم گريد یپا یرو و کردم بلند را ميپا
: ديپرس و ديچرخ سمتم کانين  

؟ چطوره_   

 نکرده ھضم را پرسش نيا ھنوز! ؟ واقعا ديپرس من از
.افتاد ميپا به نگاھش که بودم  

 کهيدرحال کشدار یلحن با یول ، چرا دمينفھم ھم خودم
 شوم مجبور تا داد یم فشار ميپا ران یرو را دستش کف
: گفت ندازميب نييپا را آن  

. ميآ یم ما-  



 تيحساس نيا از و گذاشتم نيزم باز را ميپا باCجبار
 دستور باز که رفتم فرو فکر به متفکرانه ، ليدل یب
: شد صادر یگريد  

. اريب رو يیچا.... ديجوش يیچا-  

 کانين رفتار یواشکي نباريا اما... رفتم آشپزخانه سمت
. گرفتم نظر ريز را پگاه و  

 بودند کرده خم سر نشانيماب زيم یرو شانيدو ھر باز
. گفتند یم یزيچ آھسته و  

 یپشت به دو ھر ، قبل دفعه مثل ورودم با و ختمير يیچا
. زدند هيتک مبل  

 گذاشتم وسط زيم یرو کردن تعارف بدون را یچا ینيس
: دميپرس مقدمه یب و  

 که اCن ھست یحرف اگر خب! ؟ ھم به شما ديگ یم یچ-
. بشنوم تا ديبگ اومدم من  
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 که يیصدا با کانين که یحرف گفتن به کرد باز لب پگاه
: گفت بود اديفر از تر نييپا کدرجهي تنھا ديشا  

. نداره یربط شما به-  

 کانين که یاديفر به ھم ماھان و پگاه نگاه ینيسنگ
. شد اضافه ، شکست را دلم و ديکش سرم  

 تا نميبنش ، یرسم و خشک جمع آن در اوردمين طاقت
. رفتم خواب اتاق سمت.  شوم ريتحق نيا از شتريب  



 و پگاه که دينکش یطول و بستم محکم عمدا را اتاق در
. رفتند شانيچا خوردن از بعد احتماC ماھان  

 ، کانين زشت رفتار از دلخور و بودم نشسته تخت یرو
 یحت.  شد باز اتاق در که بودم کرده بغل را ميپاھا

. نکردم ھم نگاھش  

 تنش از را شرتشيت یمعطل یب و بست را اتاق در
. ديکش رونيب  

 لباسش خواست یم ديشا!  دميترس ارياخت یب لحظه کي
 دميد که برود و بردارد را چمدانش باز و کند عوض را
. ديآ یم شيپ تخت سمت ، نه  

. شد کج پنجره سمت ، یدلخور شدت از سرم  

 اما دانست یم را ام یدلخور علت حتما خودش آنکه با
. تخت ی لبه نشست  

 با و گذاشت ميپا یھا پنجه کنار درست را دستش کف
 یکم ھنوز که کند وانمود خواست یم نباريا که يیصدا
: گفت است یعصب  

. کوچولو دختر ینبود لوس قبلنا... یشد لوس-  

. ندادم را جوابش و کردم فوت محکم را نفسم  



 اش اشاره انگشت با که بود پنجره سمت ھنوز سرم
: گفت و کرد لمس را ميپا انگشتان یرو  

 یخواستن گهيد جور هي یباش دلخور... من عروسک-
. ھا یش یم  

. ديچرخ سمتش سرم... شد تمام طاقتم گهيد  

 بسته را چمدانش...  رفت یم داشت! ؟ نبود بيعج واقعا
 ، ماھان و پگاه ی منتظره ريغ آمدن با آنوقت...  بود
 تمام تشيعصبان ، یسر و انهيمخف یھا پچ پچ آن از بعد
!کرد ماندن قصد یحت ، رفت شيدلخور ، شد  

 اونقدر ماھان و پگاه اومدن از قبل! ؟ چته معلومه تو-
 نگام ، هيگر از کردم کور رو خودم که یبود یعصب
!؟ عروسکت شدم حاC و!  ینکرد  

. رفت باC لبخند به لبش گوشه کيت  

-Cھمون تونم یم یناراحت اگه! ؟ دمتيبخش که بده حا 
. شم بداخKق یطور  

 داشت اجياحت که یا نهيس عمق به کردم بلند را نفسم
.نفس نيا به ميھا غم تحمل یبرا  



 نشستم یم اومدم یم من تا که یگفت یم پگاه به یچ-
؟ شد یم تموم حرفتون  

:داد جواب و کرد یمکث ، رفت باC ابروانش یتا کي  

 یچ مانتو اون...  حساسم تو یرو من یدون ینم تو-
 تا که یانداخت پات یرو پاتو بعد ؟ یبود دهيپوش بود

. بشه دايپ خالدونت ھايف  

!؟ یخاک تو یزن یم چرا ، بود بلند مانتوام!  کانين-  

: شد یعصب باز  

... نه من نظر از اما بود بلند ديشا تو واسه-  

 بحث ، چيھ نداد که را جوابم! بود شده ھم طلبکار انگار
! شدم محکوم من که کرد عوض یطور ھم را  

 باCخره تا کردم نگاھش یدلخور ھمان با یا هيثان چند
 کردن خم با و صورتم سمت کرد دراز دست و آمد کوتاه

. زد ام گونه به یا ضربه اش اشاره ، انگشت  

. پنجره سمت کردم کج را سرم... نکردم یتوجھ  

 داشت و بود شده پر ، روزم آن یھا یدلخور ی کوله
. کرديم خراب یبدجور را مشترکمان یزندگ حال و حس



 سمتم کدفعهي که بودم ميھا یدلخور سکوت در ھنوز
: زد مهيخ ميرو و برداشت زيخ  

. من یخواستن عروسک-  
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. کجاست جنون مرز دانستم یم  

. بودم دهيرس آن به من قايدق که يیجا  

 با ، ريدرگ مارال با ، ريدرگ احساسم با ، ريدرگ خودم با
 مارال از ديبا که یا گذشته ی ھمه با ، ريدرگ پگاه
...  ريدرگ ، کردم یم یمخف  

 بعد ، داديب و داد یکل از بعد ، تنش پر روز کي از بعد
 از یکي اش قطره ھر که ، مارال یھا اشک دنيد از

. شدم آرام ، کردم یم یچيق را قلبم اتصال یبندھا  

 کي با ھم باز! قتيحق گفتن با نه... حرف با نه اما
 مارال قطعا یول کرد یم آرام مرا ديشا که یاجبار رابطه

. آزرد یم را  

 نيا با جدال انيم در و ، دارم یحال چه دانست یم اگر
 ھمان ديشا ، دارم دوستش عاشقانه چگونه خراب حال

. شد یم عاشقم ، لحظه  

 آنھمه از ، روز ھر از تر خسته چشمانش...بود دهيخواب
. نداشت ماندن داريب تاب و بود هيگر  

. داشتم عادت یداريب نيا به من اما  



 ، مارال سر یباC و بودم کرده سرم اھرم را دستم کف
. دهيکش دراز راست یپھلو به  

. نشست تنم به اتاق باز ی پنجره از زييپا یھوا یخنک  

 به باز و دميکش باC مارال ی شانه یرو تا را پتو
 ستنديبا شيتماشا به ريس دل کي که دادم اجازه چشمانم

. 

 گونه... یگوشت و فرم خوش لبان آن...نافذ چشمان نيا
 کدام ھر ، صورتش یبايز بيترک ، اش برجسته یھا
 در ، یچ من اما. کند وانهيد مرا يیتنھا به توانست یم
. بودم کرده داديب و داد تنھا ، ميون ماه کي نيا  

 تا او با نگونهيا داشتم و داشتم ازين عشقش به من
!؟ کردم یم  

 صبورتر ديبا من.  بودم کرده اشتباه ، شد بلند نفسم
 را سرم.  او نه شدم یم تر عاشق ديبا من.  او نه شدم یم

 جا نرمش ی گونه یرو را لبانم آھسته و دميکش جلو
. دادم  

. کانين بخواب-  

. بزند گول مرا توانست یم خوب چه! بود؟ داريب  



!؟ که یداريب تو-  

 اي یخستگ از بود سرخ چشمانش.  گشود چشم
!؟ شمار یب یھا هيگر  

؟ یخواب ینم چرا-  

. کردم نگاھش فقط و زدم یرنگ یب لبخند  

 را سرم و گذاشت گردنم یرو و کرد بلند را دستش
 تخت یرو ، او ی تنه فيھمرد شوم مجبور تا ديکش

 مرز ، صورتش تا سرم نيب ی فاصله.  بکشم دراز
. نفس کي ی اندازه به ديشا بود یکيبار  

. گذاشت ام گونه یرو را دستش کف  

 و داد حرکت صورتم یرو را کشيبار و دهيکش انگشتان
: گفت آھسته  

. یش یم عاشق شبا-  

  وانهيد ؛ گفت یم بود بھتر ديشا... زدم یشخندين
! شوم یم  

 زدم سرش که يیدادھا تمام یبرا گرفتم یم وجدان عذاب
. بودم باعثش من که یاشک قطرات تک تک اي  



 گفتم و دستش ی کننده مست نوازش ريز شدم ارياخت یب
: 

 یاديز ، ستين خودم دست...مارال نباش دلخور ازم-
. دارم دوستت  

 ام گونه یرو از را دستش که خورد صورتم یتو نفسش
. دميبوس و برداشتم  

 ميبازو یرو را سرش و ديکش جلو شتريب را خودش
. گذاشت  

 ؛ که کرد یم القا من به قدرت احساس که يیجا تنھا
. کانين باش مراقبش  
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. داشت حکمت بودنم بداخKق  

 شدم یم مھربان پگاه ی حسودانه و زيت نگاه مقابل اگر
 فکر وقت چيھ. کرد یم رانيو را مانيزندگ یبنا قطعا ،

 پگاه ی ساده و یمعمول ی چھره آن پشت کردم ینم
. باشد دهيخواب یثيخب روح نيچن  

 را مخالفتم تا کرد وادارم ، دربند به رفتن به اجبارش
 چون. شدم بداخKق باز ، بعد روز صبح و کنم پنھان
 به ، پگاه و ماھان یھا نگاه ديد معرض در بود قرار

 بودم شده حساس چقدر و ميبرو یاجبار یرو ادهيپ کي
 انتخاب خودم را شالش و مانتو آنکه با.  مارال یبرا

 ماھان نگاه یا لحظه یحت نداشتم طاقت اما بودم کرده
 جاده يیسرباC آنکه با ھم یطرف از.  نميبب سمتش را
 قدم ھم دست در دست ، پگاه ھمراه ماھان و بود تند



 دميجنگ ، باعشقم ، باقلبم ، خودم با من ، داشتند یبرم
 را پگاه حسادت و توجه بلکه رميبگ فاصله مارال از تا
 آھسته.  برگشتم عقب به و ستادميا.  نکنم نيا از شتريب

 کردن ستيا با.  آمد یم راه ، زدميم حدس که یآن از تر
: گفت طعنه به و کرد سمتم ینگاھ ، من  

 شهيم بد واست...  یکن کمکم مبادا...  بفرما شما-
. پھلوون  

. آمد یم مخم یرو یبدجور ، کلمه تک نيا  

: گفتم اخم با و زدم یشخندين  

.باشم ھمراھت ايبعض یجلو آدينم خوشم_  

: نکرد باور را حرفم قطعا و داد تکان را سرش  

 بفھمند هيبق خوره یم بر غرورت به...  دونم یم آره_
. یدار دوست زنتو  

 کهيدرحال و ام نهيس به کردم محبوس شتريب را نفسم
 و کردم دراز دست ، بود دهيرس من مقابل ، مارال
 بود زده رونيب شال ريز از که را اش شده رنگ یموھا

: گفتم و بردم شالش ريز دوباره ،  



_Cیچطور من بدون یريگ یم ادي...  نشده یزيچ حا 
. کوه یبر  

 نکهيا عKمت به ديکش یفرض صاف خط یرو را لبانش
 یا دهيفا دميشا اي نبود زدن حرف یبرا يیجا گريد

. نداشت  

 ھلش جلو به آھسته و گذاشتم کمرش پشت را دستم 
: دادم  

.آميم سرش پشت من برو_  

 نفس و شد خم.  ستاديا بعد و رفت یقدم چند زحمت به
: گفت زنان نفس  

. کشمينم گهيد_   

 که یقدر آن نه یول بود تند يیسرباC.  شدم متعجب
.  ستادميا اش شانه کنار و رفتم جلو.  باشد رفتنش مانع

:ستديبا صاف تا گرفتم دست دو با را کمرش  

!... تيکوھنورد نيا با یرينم...  رو تو نميبب_   

 و بود شده کبود لبش.  ديچرخ صورتش یتو نگاھم
.  بود بيعج يیسرباC کي یبرا.  دهيپر یکم رنگش

: آمد پگاه یصدا  



؟ چرا دييآ ینم-  

 به مارال.  کند صبر یا لحظه که کردم اشاره دست با
 نفس چنان و زد هيتک رستوران کي یسنگ بلند واريد

 بااخم.  بود دهيدو را راه تمام انگار که زد یم نفس
: کردم نگاھش  

  ؟ یدار یقلب یماريب ی سابقه_ 

 با ھمراه و داد تکان جوابم بودن یمنف عKمت به یسر
 به یچنگ و بست درد از را چشمانش ، بلند نفس کي

 نهيس ی قفسه یرو دستش کهيدرحال و ديکش شالش
 نهيس جناق به یا ضربه چند و بود شده مشت ، اش
 دنيد یبرا برد ھم مرا توان تمام انگار ، ديکوب یم اش

. 

. خودت به یزنيم مشت یچ واسه...  ینجوريا نکن-  

: گفت اش دهيبر یھا نفس انيم زحمت به  

. شميم....  خفه....  دارم_  

! وونهيد یدار یقلب یناراحت یا توسابقه!  مارال-  

. دارم... نَ -  



 روکه یکسان دميد اديز باشگاه یتو... دونم یم من... اِ -
.شنديم ینطوريا ليتردم یرو  
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: ديچرخ صورتم یتو چشمانش  



... خب-  

 متوجه و ، دکتر برند گفتم ھمشون به ، نداره خب-
. دارند یقلب یناراحت که شدند  

:نداشت یليدل ميبرا که زد یلبخند  

. گميم دارم یجد! ؟ یخند یم یچ واسه-  

: کرد تمام یشوخ به را یچ ھمه   

 گفته دکتر... دارم یقلب یناراحت...  آره... قلبم آخ-
. دهيم یبدجور که بده حرصم دينبا شوھرم  

:رميبگ را اش یشوخ ی ادامه ھم من نبود بد  

 بدجور بگو...  یچ یعني دهيم بد ، بزن حرف درست_ 
... دهيم حرصم  

: زد ميبازو به یمشت و کرد گشاد باخنده را چشمانش  

! منحرف_  

؟ چطوره اCن-  

. گشود و بست چشم یا لحظه و ديکش یبلند نفس  

 یم نجايھم من ديبر شما ، آم ینم باCتر یول بھترشدم-
. مونم  



: گفت و داد تکان را سرش  

. گهيد برو_  

 صبحانه رستورانه نيھم ميبر...  رم ینم منم... نه-
. ميبرگرد ميبخور  

. شنيم یچ پگاه و ماھان پس-  

: گفتم صورتش یتو و کردم زير چشم اخم با  

... ارين من یجلو رو ماھان اسم-  

: گفت و کرد جمع را لبخندش  

. خان یرتيغ...  خب یليخ_   

: کردم اصKح  

. حساس_  

 فاصله با که ماھان و پگاه سمت ديچرخ سرم بعد و
 تا زدم یسوت.  بودند شده دور ما از یمتر 100

 و رستوران به کردم اشاره.  شد جلب ما به توجھشان
. شدم رستوران وارد مارال ھمراه بعد  

 یرو ، رستوران ی کرده فرش یھا تخت از یکي یرو
 محاصره یشمعدان یھا گلدان با که شيبايز بام پشت



 ماھان که نشستم مارال کنار درست.  مينشست ، بود شده
 رفت ارياخت یب لحظه کي نگاھم.  آمدند ھم پگاه و

 را چشمانش و بود گرفته نييپا را سرش.  مارال سمت
 نيا قدردان.  دستش انگشتان دنيد به بود کرده محدود

: گفت و نشست مقابلم پگاه.  بودم مراعاتش  

؟ چرا ديزد جا_   

. بعد ميبخور صبحانه... ام گرسنه ، شدم خسته_   

 پگاه.  کرد رفتن ی بھانه را شيھا دست شستن ماھان
 و زدم یچشمک ؟ چشه که کرد اشاره مارال به چشم با

 درست و آمد باC مارال سر که کردم پرت را حواسش
. ديد را چشمکم ، آخر ی هيثان باھمان ھمزمان  

 بام پشت کوتاه واريد سمت گرداندم بر را سرم یفور
: گفتم و رستوران  

! هيجا عجب_  

: گفت پگاه که بود دنبالم ھنوز اما مارال نگاه  

؟ مارال شده یزيچ_   

 جواب ديبا که يیتو نيا مين و ماه کي از بعد کنم فکر-
. شده یچ یبد  



. فھممينم منظورتو-  

؟ یکرد ازدواج باماھان که شد یچ...  یفھميم خوب-  

 یعصب مارال که گفتم اعتراض یمعنا به یا دهيکش یاِ 
: گفت پگاه مقابل در  

 دوباره ديبا یگ یم یوقت...   کانين نگو یچيھ تو لطفا-
 ھا حرف یسر هي ديبا ، بشه برقرار یدوست یھا رابطه

 تمام ، دوستم نيبھتر کنم یم فکر من... بشه زده ھم
. زده دور منو مدت  

 که گرفت یا مظلومانه ژست.  رفت پگاه سمت نگاھم
: بود ديبع او از  

 یکرد ازدواج که ھم تو ، شدم عاشقش...  نزدمت دور-
 نکنه...  ؟ کردم یم ازدواج منم اگه شديم یچ خب...

؟ یپرسيم نويا که یکن یم فکر سابقت عشق به ھنوزم  
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 يیھا حرف ھمان قايدق آندو یھا حرف.  شدم یعصب
. بشنوم خواستينم دلم وقت چيھ که بود  

. ديکن بس-  

:داد ادامه اما ، اخطارم به توجه یب مارال  

 مدت تمام یتو ، تو!!... یشد عاشق کدفعهي آره_ 
 دوست رو ماھان چقدر ، من یدونستيم ، دوستمون

 خدا از کردم ازدواج من تا کدفعهي...  بعد و دارم
... یرفت خواسته  



: زدم اديفر  

....مارال_  

: گفت و ديچرخ سمتم سرش ادميفر از یعصب  

. کنهيم ام وونهيد داره حرفا نيا... بزنم حرف بذار-  

:داد ادامه وقفه یب ، من از نگرفته اجازه بعد و  

 ازدواج که من آره....  خانوم پگاه باشه مبارکت_ 
... خوشبختم خداروشکر و کردم  

 

 حسادتم آتش یرو یآب مثل"  خوشبختم" ی کلمه نيا
 ی جمله که کرد یم خاموش را آتش نيا داشت و بود
: نگذاشت اش یبعد  

 و عشق یدزد ازدواج از قصدت یوقت باشه ادتي اما-
 سر رو بK ھمون آديم ام گهيد دزد هي ، باشه احساس
. آرهيم خودت  

 و عشق"  ی کلمه دو ھمان دنيشن از کرد داغ ميگوشھا
 اديفر سرش قبل از بلندتر و شد باز دھانم" . احساس

: دميکش  



. مارال شو خفه_  

 من به ینگاھ مين و چرخاند سمتم را سرش آھسته
 یبتيمص موقع ھمان و.  ناراحت و دلخور.  انداخت

 کفش کهيحال در و ديرس راه از ماھان.  شد نازل گريد
:  گفت آورد یدرم را شيھا  

!اومد رستوران ته تا صدات... ؟ کانين چته_   

 یم زبانم سر به دينبا که یکلمات و ، خودم از یعصب
: گفتم بود آمده و آمد  

. گهيد باشم آدم ذارنينم-  

 و ديپوش را شيھا کفش و برخاست ازجا کدفعهي مارال
 گرفت را دستم ماھان اما بروم دنبالش خواستم. رفت

:  وگفت  

! تو چته... نيبش_   

 ديزد گند...  ما یزندگ وسط دياومد دوتا شما! ؟ چمه-
 یبابا گور ، تونيزندگ سر ديبر ، روزمون و شب به

 هي تا ديکن تمومش ، بشه تموم ديبا ما یدوست ، رفاقت
. ندادم ھردوتون دست یکار  

: گفت و زد یپوزخند پگاه  



...  زد رو حق حرف زنت...  پسر گل نشو یعصب_ 
. رهيگ دلش ھنوز  

 با که شديم خرد فکم فشار شدت از داشت ميھا دندان
: دادم جواب حرص  

 رو ھام سفته و چک فرصت نياول یتو...  شو خفه تو-
... یکن گم گورتو یبر تا رميگ یم پس ازت  

 ميھا کفش کهيدرحال و زدم پس محکم را ماھان دست
: گفتم ماھان به رو ، دميپوش یم را  

 پاتو و ريبگ زنتو دست...  کنم یم بھت حتينص هي_ 
 ینم قسم قرآن به وگرنه...  رونيب بکش ما یزندگ از

. ینيبب رو یزندگ خوش یرو ذارم  

 حتمينص. لرزاند را دلم شتريب که زد جوابم در یشخندين
 يیھا باقدم من و گرفت تمسخر به پوزخندش ھمان با را
 بام پشت یرو کامل دور هي.  شدم دور تخت از تند

 زنانه يیدستشو در پشت درآخر و زدم رستوران
 رونيب يیدستشو از یخانم. بود ھمانجا حتما.  ستادميا

: گفتم یفور که آمد  



 یصورت باشال یخاکستر يیمانتو خانم هي...  ديببخش_ 
؟ داخله  

 سئوال نيتر بيانگارعج که کرد نگاھم یطور هي
:  دهيشن را عمرش  

. کرد یم هيگر داشت کنم فکر... بله  
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 کنار از و دميگز باC فيرد یھا دندان ريز محکم را لبانم
: گفتم بلند يیدستشو در ھمان  

... مارال-  

.نداد جواب اما ، ديشن را ميصدا قطعا  

. دارم کارت رونيب ايب مارال-  

.بود سخت ميبرا انتظار تحمل  

. داشتم وجدان عذاب مثل یحس هي  

 يیرازھا حفظ بخاطر را پگاه یپا من ، کردم اصرار من
 حاC و... کردم باز مانيزندگ به ، شد یم فاش دينبا که

 به ، نزند حرف ، نپرسد ، کند سکوت مارال داشتم توقع
... و نکند نگاه ماھان  

 که نيھم یول.  دميفھمينم کاش که دميفھم یم را حالش
.داد یم عذابم ھمه از شتريب ، کردم یم درک را حالش  

 چنان ، قوا تمام با تنه کي داشتم و دادم یم زجرش دينبا
 طاقت دانستم یم خودم که ، کردم یم ليتحم او به یعذاب

.ندارد را تحملش  

: گفتم قبل از بلندتر ، یعصب  



. مارال-  

. آمد که اندازميب راه داديب و داد که ديترس ديشا
 و ديدزد را نگاھش من از که ، باز بود سرخ چشمانش

: گفت  

!؟ باشم تنھا نجايا Cاقل یذار ینم ؟چرا هيچ-  

!آرامش نيا به نه و طوفان آن به نه... گرفتم آرام  

:  گفتم بود غرورم یبرا ینقاب تنھا که یاخم ھمان با  

. یبر دينبا ھم يیدستشو من بدون یکي تو-  

 تا گرفتم باC را سرش عمدا و گرفتم را اش چانه بعد و
. کند نگاھم شود مجبور  

 شير دلم... بود شده سرخ یبدجور درشتش چشمان
. شد  

 زمزمه ارياخت یب رلبيز و کردم فوت محکم را نفسم
: کردم  

. پگاه تو به لعنت-  

 را اشکانش ینمناک و دميکش چشمانش ريز یدست بعد و
: گفتم و کردم پاک  



 رو حرفا اون ، من یجلو نداد قد اعصابم... ديببخش-
 یمن عشق ، یمن مال ، یمن زن...  خب حسودم... یبزن

. باشم داشته ميزندگ یتو بيرق هي خوام ینم ،  

 رونيب يیدستشو از پررو و چندش دختر هي لحظه ھمان
: گفت شد یم رد کنارمان از داشت کهيدرحال و آمد  

 برو و بردارش يیدستشو در دم از ، عشقتو ، تو مال-
 راحت ھم يیدستشو یتو آدم...  بزن حرف تر طرف اون

! ستين  

 را دستش.  شد مانيدو ھر ی خنده باعث حرف نيھم
. ميگرفت فاصله يیدستشو در از و گرفتم  

 عروسک لقب... بود فيظر...شد گم دستم انيم دستش
.بود اش برازنده واقعا  

. داشتم دوستش وجودم تمام با  

 لبانم و ديورز یم عشق دنشيد به یبيعج طور چشمانم
 آغوشم در وجودش تصاحب به دستانم و ، دنشيبوس به
. 

. ميستاديا رستوران بام پشت کوتاه وارکيد کنار  



 یسنگ ی وارهيد به هيتک که کرد فرار نگاھم از باز
: گفتم و زدم رستوران  

 یجلو ات گذشته و ماھان از یحرف چيھ گهيد.. مارال-
 رو دنشيشن ، هيثان هي یحت تونم ینم خدا به ، نزن من

. کنم تحمل  

 را شالش نييپا ی گوشه کهيدرحال و ديکش یبلند نفس
: کرد زمزمه آھسته ، ديچيپ یم انگشتش دور  

 حرف پگاه با تو یجلو کردم اشتباه منم.. توئه با حق-
 ادمي اصK که بود ذھنم یتو سواC نيا اونقدر یول ، زدم
. ديببخش... بپرسم تو یجلو دينبا رفت  

. ميديفھم یم خوب را گريھمد ما  چقد  

 ديببخش ی ساده ی کلمه ھمان گفتن با که دانست یم
 يیھا حرف ی خاطره ثبت از را ام حافظه تمام تواند یم

. کرد که کند پاک بود زده که  

 یخلوت از لحظه کي و انداختم گردنش پشت دست
. کردم استفاده دنشيبوس یبرا رستوران  
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 یرو دونفر مخصوص ینيس ھر ، صبحانه ینيس دو
 یجا و ميبود نشسته ماھان و من فقط اما ، بود تخت

.بود یخال مارال و کانين  

: گفت گرفت یم خودش یبرا یا لقمه کهيدرحال ماھان،  



؟ یانداخت ھم جون به رو دوتا نيا باز یگفت یچ-  

: زد یچرخ رستوران بام پشت ی محوطه در نگاھم  

... نگفتم یخاص زيچ-  

 رهيگ ھنوز مارال دل یگفت کانين به که شد چطور پس-
 ؟

: کردم اش روانه یاخم  

 برت الي؟خ یديشن رو جمله نيا یکرد ذوق ؟ هيچ-
. دهيچسب یدست دو رو شيزندگ مارال... نداره  

: شد تند یکم شيصدا لحن  

؟ یزير یم بھم رو شونيزندگ یدار یچ واسه پس-  

: گفتم و کردم فوت محکم رو نفسم  

.زميبر بھم رو ندوتايا خواد یم یبدجور دلم چون-  

: زد یپوزخند  

 یباز خودتم یزندگ با یدار... دختر یا وونهيد تو-
... یخودت هيقض نيا طرف هي ، یکن یم  

: رفتم بھش یا غره چشم  



 چشماتو خودم تا مارال سمت بره نگاھت یدار جرأت-
. ارميب در کاسه از  

 زيدآميتھد ام جمله کردم شک که خنده ريز زد بلند چنان
! باشد  

!؟ ینجوريا یخند یم یچ به-  

 یجلو یبذار رو موش که مونه یم نيا مثل حرفت-
... سمتش ینر یدار جرأت یبگ بھش بعد گربه  

 ، کش زبانه يیھا شعله انگار... داد حرصم یليخ حرفش
. گرفت فرا را قلبم  

؟ یکن یم فکر مارال به ھنوز تو... تو-  

 باعث مارال و کانين آمدن موقع ھمان و نداد را جوابم
. برود طفره دادن جواب از ھم ماھان تا شد  

. نشستند تخت یرو ماھان و من مقابل  

. بودند رفتنشان ی لحظه از آرامتر دو ھر  

 یبرا یا لقمه کانين دميد که بود آنھا به رکانهيز نگاھم
. گرفت مارال  



 یکس ھر و ما ی دوستانه مثK جمعِ  در نبود یحرف
 را نان تکه کي که من جز ، خورد یم را اش صبحانه

 از شتريب حواسم تمام و دميجو یم دندانم ريز ، زير زير
.بود مارال و کانين به خوردن  

. کردم ماھان سمت ھم ینگاھ مين  

. بود مقابلش ینيس ھمان ، نگاھش رهيدا  

؟ داشت استيس  نقدريا دختر نيا چرا بودم مانده من  

 یکي Cاقل داشتم توقع ، ديکش کانين که یداد آن از بعد
 چطور!  انگار نه انگار یول باشند، قھر ھم با یروز دو

!؟ گرفت آرام چرا! ؟ شد یراض  

 یا لقمه ماھان که بودم ھا سوال نيھم جواب فکر در
: زد لب آھسته و گرفت سمتم  

. کن ولشون-  

 کانين سمت و اوردين طاقت نگاھم باز و گرفتم را لقمه
.رفت مارال و  

.شد کانين چشمان یزيت شکارِ  نگاھم لحظه کي  

. ھستم بالفطره قاتل انگار که کرد ام حواله یاخم  



 ھم مارال به کانين ی ساده نگاه کي یحت...  سوختم باز
. کند نابودم توانست یم  

 یحت ، مشترک مثK یزندگ مين و ماه کي آن در چون
. دميند ماھان از را ینگاھ نيھمچ کباري  

 استيس دختر نيا چرا! ؟ بودم بدبخت من شهيھم چرا
 شيھا یبدبخت ی ھمه با را اش یزندگ بتواند تا داشت
 چيھ داشتم که یثروت ی ھمه با من و کند جور و جمع
!؟ نبود مغزم یھا آموخته در یاستيس نيھمچ وقت  
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. نشد کردم یم فکر که آنطور  

 کام به را صبحانه و یکوھنورد آن بود قرار ، دانستميم
. شد زھر خودش کام به یول ، کند زھر مارال  

 آتش که نشد و رفتند مارال و کانين ھم صبحانه از بعد
. کند خاموش آزارشان و تياذ با را حسادتش  

 از بدتر من حال و...  بود یعصب... ميبرگشت خانه به 
 وجودم در داشت سرطان هيشب  غده هي مثل درست.  او
. دواند یم شهير  

 نيا.  زد یم آتشم یبدجور اش شهير نازک تار ھر و
!؟ بود مشترکم یزندگ روز و حال  

:گفت و مبل یرو کرد پرت را فشيک حرص با  

. یگرفت یم ادي ات یميقد دوست از Cاقل کار تا دو-  



؟ هيچ منظورت-  

 تازه... گرفت یم لقمه زنش واسه یديند ؟ هيچ منظورم-
 یرو یجلو وگرنه ، بود زده داد سرش قبلش قهيدق پنج
. ترکوند یم Cو و مارال گردن دور انداخت یم دست ما  

: گفتم و مبل یرو نشستم ، او از تر کKفه   

 گرفتم لقمه واست من... رفت یشد وونهيد اصK تو_ 
 بردار دست...  بود کانين چشم تو چشمت سرکار یول
. یکن یم یباز ريش دم با یدار... پگاه کارات نيا از  

: کرد اش یجر شتريب حرفم نيا  

.بکنه تونه ینم یغلط چيھ کانين ؟ کدومه ريش دم-  

: گفتم و انداختم باC يیابرو  

. گم ینم رو کانين_   

؟ یھست یک با پس-  

... منم و ببندم چشمامو نذار... گم یم خودمو-  

. ميبگو رو اش هيبق نتوانستم  



 چرا که نکردم یاعتراض که کردم رو حالش تيرعا
 یبو پگاه و من یزندگ تمام. دهيکش گند به را مانيزندگ
. داديم انتقام گند  

 ی متوجه را او ، دميتھد با خواستم که یوقت نحاليا با
 خوب که زد یبرق چنان او چشمان ، کنم اشتباھش

.  خواندم نگاھش در را طنتيش  

 من یبزن بھم رو شونيزندگ یبتون اگه... ام یراض من-
. اصK کن عقد رو مارال ، ندارم یمشکل چيھ  

 رفتن یبرا داد یم پا من به داشت ، ميزندگ ھمسر یوقت
 خل مگه.. نباشم مونيزندگ و عھد پابند نکهيا یبرا...

. بمونم پاپند که بودم  

: گفتم شدم یم خم جلو به کهيدرحال و زدم لبخند  

؟ رسه یم من به یچ-  

: شد ھم در ابروانش تعجب از  

؟ هيچ منظورت-  

. دم یم بھت رو مارال با عقد ی اجازه گفتم-  



 من به یچ ، تونم یم تو ی اجازه یب خودمم که نيا-
؟ رسه یم  

 که کرد ادا شمرده شمرده و تک تک رو سوالم کلمات
.دھد اجازه من به داشت حق. کرد نگاھم متفکرانه  

 یشوھر و زن یھا یعشقباز حال و حس یحت او و من
. مينداشت ھم  

 روز اون. شود یم سرد یزندگ نيھمچ که بود معلوم
Kقه و عشق ابراز یحت که شد روشن ميبرا کامKاش ع 

 مارال آزردن و انتقام گرفتن فقط ، من با ازدواج یبرا
. بوده  

: گفت گذراند چشمانم در را تفکرش یھا هيثان یوقت  

 اصK... یقانون و یرسم ، بخشم یم بھت رو ام هيمھر-
؟ چطوره ، بشه ثبت تا دفترخونه مير یم  

 به ھم دميرس یم عشقم به ھم... بود یعال شنھاديپ
 چرا واقعا اما ، شدم یم خKص پگاه شر از یراحت

 را ازدواجش درخواست خودش که یزندگ نيا داشت
!؟ ديپاش یم ھم از بود داده  



 ازدواج یبرا قصدش اصK ، نبود یزندگ زن پگاه قطعا
. نبود یزندگ ھم من با  

 یثيخب آدم چه با دارم دميفھم که بود روز ھمان ديشا
. کنم یم یزندگ  

 ميايب رونيب مارال فکر از که کردم تKش مين و ماه کي
 یفراموش نيا یبرا که یتKش چيھ.  نگذاشت پگاه و

.کرد باز افکارم به باز را مارال یپا ، چيھ نکرد  

 که خواست خودش.. کرد باز ميبرا را راه نيا خودش
 و بماند مانيھا شناسنامه در ثبت فقط ما یزندگ
. رديبگ فاصله ھم از ھا فرسنگ مانيھا قلب  

. بود مشترک ريغ اول روز ھمان از که یمشترک یزندگ  
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 و یکوھنورد از بعد روز چند و بود آبان اواسط
 ، ميرفت ماھان و پگاه ھمراه به که یدربند ی صبحانه

. نشد ھا آن از یخبر گريد  

! ترساند یم شتريب مرا یخبر یب نيا  

 یراض که ستيچ قايدق مارال با پگاه مشکل  دانستم ینم
. بردارد سرمان از دست شد ینم  

 و دست ، آپارتمان واحد ی هيکرا و ازدواج بخاطر اگر
 پگاه که يیھا سفته و چک پول حتما ،  شد ینم یخال بالم
 پس را بود داده من به ، باشگاه سھام ديخر یبرا
. شود تمام زيچ ھمه تا دادم یم  

. شود باز بالم و دست حاCھا حاC نبود قرار انگار اما  



 ، مارال با ازدواج با و من با مخالفت بخاطر مادر و پدر
 مجبور ، يیتنھا نيا با من و نکردند من به یکمک چيھ

 ھا آن کمک با ديشا که بروم يیھا قرض بار ريز شدم
. شد ینم گرفته گاه چيھ  

. بود خودم حال ، احواCت نيا ی ھمه از بدتر اما  

 تا د بو کرده بداخKقم که ، يیھا ینگران و خودم حال
. بودم شهيھم که نباشم یکانين  

 ھم ميرو به یحت مارال که یوقت ، آن از تر شرمنده اما
. شدم ريگ بھانه  نقدريا چرا که آورد ینم  

 بود یخوب اتفاق نيبزرگتر ، مارال کردم یم فکر یگاھ
. افتاد ميزندگ در که  

 اما ، شد آغاز پگاه شنھاديپ با يیآشنا نيا اول گرچه
. باختم مارال به را دلم زود یليخ من  

Kمن.  شود باز يیآشنا نيا به عشق یپا نبود قرار اص 
 ی رابطه که بخرم را ماھان باشگاه سھم تا گرفتم پول

 سھام کنار در اما.  شد که شود تمام مارال و ماھان
 حاC که شد ليتحم من به زور به یزيچ باشگاه
. بود ام یزندگ ی هيسرما نيبزرگتر  



 پگاه یھا تلفن باز که بود آبان اواسط ھمان درست اما
! شد شروع  

.  کرد یم یخط خط باز را روانم و اعصاب داشت
 اجرا به را ھا سفته و چک کرد یم ديتھد که مخصوصا

. گذارد یم  

. شدم مرتکب یاشتباھ چه دميفھم که بود لحظه آن  

 به سھامش برابر دو که ديارز ینم انقدر باشگاه سھام
 اصل پرداخت نيتضم یبرا بدھم سفته و چک پگاه

. پولش  

 من و کرد قبول زور به که خواستم مھلت یروز چند
. زميبر سرم یتو تا نبود که یخاک و ماندم  

 یمرب ھمان و بفروشم را باشگاه سھام زد فکرم به
. بمانم باشگاه ساده  

 ، کرد یم افت یليخ نکاريا با ام یاقتصاد اوضاع گرچه
. نبود یا چاره یول  

 باشگاه سھام ديخر یبرا یمشتر نبود ، نيا از بدتر اما
.بود  



 ديتھد بخاطر روانم و اعصاب یروز چند که شد نيا
. شد ريدرگ ذھنم و ختير بھم پگاه  

 به برگشت راه در ، پگاه مھلت آخر روزِ  ھمان درست
. زد زنگ باز که بودم خانه  

: گفتم و کردم وصل را تماس ، اکراه با  

... الو-  

 خوام یم پولمو من... تمومه مھلتت ؟ رفت ادتي سKم-
... اجرا ذارم یم فردا رو ھا سفته و چک ،  

 رو  نميماش بخوام اگه Cاقل... بده بھم فرصت هي یلعنت-
. بشه دايپ واسش یمشتر ديبا بفروشم ھم  

: ديخند  

 ، ميندار که ما! ؟ یدار یمشتر به ازين شما...  اِ -
 خواستم...  حال ھر به حاC... خونمونه در دم یمشتر
.فرصتته نيآخر فردا بگم  
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 زميبر سرم تو یخاک هي تا بده مھلت ھفته آخر تا Cاقل-
. کنم کم َشرتو و  

: ديخند ھم باز  

 یخاک چه بگو کن تر لب فقط تو ، ادهيز که خاک-
 دلم یشوخ یب یول...  زميبر سرت تو خودم تا یخوا یم

 نه البته ، بدم بھت فرصت  هي تونم یم...  سوخت واست
. پول کردن جور واسه  



: ديلرز یبدجور دلم  

!؟ یچ واسه پس-  

 سر از دوباره مارال و من ی رابطه ینذاشت تو نيبب-
 ، نشه خنک دلمم... نشده خنک دلم من ، بشه گرفته
 راه تا چند حاC... کشم یم نقشه هي و کنه یم داغ سرم
.. یش خKص و یکن تمومش اي ، یدار  

؟ یچ یعني-  

 خودم ، دختررو نيا کن ولش...  طKق... گهيد تموم-
. دارم سراغ دختر واست  

: گفتم باحرص  

. فقط شو خفه-  

: ديخند  

 من یبکش زجر آد یم خوشت اگه یدار ھم گهيد راه هي-
 مارال دونم ینم فقط ، دادنت زجر با ندارم یمشکل

. نه اي داره رو تحملش  

 ھزار ی درجه یرو قلبم ضربان و بود ابانيخ به نگاھم
. نداشت فرار راه که بودم کرده ريگ یبدبخت.  زد یم  



 مارال به رو  یچ ھمه اميب که نهيا یبعد حل راه نيبب-
... ھا ستين بد نميا... بگم  

 واسش تو که نقدريا نميبب... شه یم یقشنگ یفانتز
. نه اي بمونه پات حاضره اونم ، یکش یم زجر یدار  

 احضار را روحم اش خنده یصدا... ديخند دل ته از و
. کرد  

 سر را ادميفر و دميکش یبلند اَه و کردم قطع را تماس
: کردم یخال نيماش یخال اتاقک  

. یعوض... پگاه بھت لعنت-  

  بود بد حالم. دميرس خونه به

 من یبرا بد...  نبود یحرف دو ی کلمه کي فقط بد و
 که بود یدرد رنگ کدام ھر که داشت حرف تا ھزار

. دميکش یم  

.کردم باز را خانه در و انداختم ديکل  

 یرو تا که دارش دامن ی بنده دو یسرھم آن با مارال
. شد ظاھر ميرو یجلو ، آمد ینم شتريب شيزانوھا  

: گفت و زد یلبخند  



. زميعز سKم-  

 خوش را دلم یول ، قطعا نبود عشق از گفتنش زميعز
. کرد یم  

 انيم را سرم مغز داشت که یدرد فشار و یخستگ با
: دادم را جوابش ، فشرد یم شيھا پنجه  

. سKم-  

. حاضره ناھار-  

 آب دوش کي گرفتن از بعد و رفتم حمام سمت کراستي
. شد نرم یکم ام خسته تن ، گرم  

.  سالن به برگشتم و دميپوش یخانگ شلوار و شرتيت
: گفتم که بود دهيچ را ناھار زيم  

. کنه یم درد سرم..   .اريب يیچا هي-  

 پول ريدرگ فکرم باز و زيم پشت نشستم.  کرد اطاعت
 و فکر نيب ما مارال یصدا که شد ھا سفته و چک

. نشست اCتميخ  

 هي ، رونيب بودم رفته نويم با امروز...  کانين یوا-
 نيع شم یم بپوشم بخرم که يیاونا از ، یعال دميد لباس



 یول هيا خونه تو... یگ یم که یعروسک عروسک ھمون
... شدم عاشقش ، قشنگه یليخ  

. فشردم را دردم پر یشانيپ دستم انگشتان نوک با  

 شاد و یانرژ پر یصدا آن با من بد حال چرا دانم ینم
. بود ارتباط در مارال  

 داشت ، اش خنده ھر با یچکش ، او برعکس انگار
. شد یم زده سرم یتو  

: ديپرس ذوق با و زيم پشت نشست  

؟ ید یم بھم پول ؟ بخرم برم_   

 من روز و حال از خبر یب چه. افتاد چشمانش به نگاھم
 پا و دست یبرزخ چه در من و زد یم لبخند داشت

. زدم یم  
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: گفت که بودم کرده سکوت  

. ميبر ھم با ايب من با بعدازظھر اصK... گهيد بخرم-  

. تونم ینم-  

 سر نيھم...  ستين دور ، رميگ ینم رو وقتت اديز-
.... یاصل ابانيخ  

. باشگاه برم ديبا-  

-Cگهيد ايب ، یر یم حا ....  

 مثل ، اصرارش قسمت کدام اي حرفش کدام دمينفھم
. خورد ام یشانيپ وسط که شد یريت  



: ديپر رخش از رنگ که دميکش یا نعره چنان  

 دارم من یفھم ینم ، یخودت فکر به ھمش...  کن بس-
 از یکي...  ؟ زنم یم پا و دست یمنجKب چه یتو

. اجرا بذاره خواد یم رو ھام سفته و چک طلبکارام  

: گفت خفه يیصدا با  

؟ یچ ی سفته و چک ؟ چرا-  

 یھا تپش وسط به بود شده وصل ام قهيشق نبض انگار
. قلبم تند  

 مرز تا سرم ، یتپش ھر با که ديکوبيم محکم چنان
. گشت یم بر و رفت یم انفجار  

: زدم اديفر باز و ميديکش عقب به را ام یصندل یکم  

 و تند که یوقت اون... ازدواج مراسم یھا سفته و چک-
 و لباس یھ و یکرد یم ديخر خودت واسه یداشت تند
Kدميکش یم چک داشتم بدبخت من یديخر یم ط .  

 یرو شد خيم چشمانش و شد باز ھم از تعجب با لبانش
: صورتم  



 یچ ھر ستين یمشکل یگفت خودت تو!!... کانين-
 یکش یم چک یدار دونستم یم چه من... بخر یخواست

.. 

: گفتم و زدم یمشت زيم یرو محکم  

-Cواسش که یبدھ عالم کي و موندم من... بدون حا 
 خوام یم... زميبر سرم تو یخاک چه موندم ، کنم چکار
. بفروشم رو نيماش  

: کرد زمزمه رلبيز و گفت یا خفه یوا  

 ميبخر ميتون ینم یبفروش گهيد...  فهيح نيماش... نه-
. شه یم تر گرون ھرروز داره نيماش تازه...   

 نشدم که شوم آرام تا دميکش صورتم یرو رو دستم کف
. افتادم مارال یطKھا ادي لحظه کي.   

 در زدم زل و برداشتم صورتم یرو از را دستم کف
: شد نگاھم حالت رييتغ ی متوجه ھم خودش.  چشمانش  

؟ شده یچ-  

 ھام سفته و چک تا ميبفروش رو طKھات.... طKھات-
. بشه پاس  



: خورد جا لحظه کي کردم حس  

... نه-  

 که اورديب اش یمنف جواب آن یبرا یحيتوض خواست
. اوردمين دنيشن طاقت من  

 اديفر و برخاستم و دادم ھل عقب به را ام یصندل محکم
 یفشارھا که يیادھايفر ی ھمه ی اندازه به...  زدم

: ديکش یم سرم یرو داشت ام یعصب  

 من...  طKھات و خودت فکر ، یخودت فکر ، آره-
 سکته دارم حالمو ینيب ینم... ندارم یارزش چيھ واست

 ، فروش واسه گذاشتم رو باشگاه سھام ، کنم یم
 ، فروش واسه گذاشتم رو نيماش ، ومدين یمشتر
 یتو یخاک چه من پس ، بخرن کشه ینم مردم ی بودجه

؟ زميبر سرم  

. قبل یھا یدلخور از شتريب یحت... شد دلخور  

 گفت لب ريز و داد سوق زيم سمت را نگاھش یھا حلقه
: 

 گهيد... کانين یشد یطور هي تو... ستين نايا دردت-
 یرو از خوابم یم من تا شبه چند اCن... یستين قبل مثل



 وقته چند...  رونيب خونه از یر یم و یش یم بلند تخت
 رونيب یزن یم خونه از یفور ، خوره یم زنگ تلفنت تا

.فھمم یم نارويا من خب...  

. بستم درد با را چشمانم و کردم فوت را نفسم  

. بود گذاشته ريتاث ھم چشمانم یرو حاC سرم درد  

 او بخاطر من که کند درک توانست ینم وقت چيھ اما
. کشم یم زجر نقدريا  
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 انگار که یگرم خون ھجوم با تا.  دميکش بلند نفس چند
 ، صورتم یتو داشت که بود یمذاب مواد ، نبود خون
 گرفته گر صورتم... کنم مقابله ، شد یم جمع قطره قطره
 يیھا قهيشق نبض فشار و سردرد شدت از داشتم و بود
 کف محکم را دستم انگشتان ، ديکوب یم ، تند و تند که

. شد آرامش نيا مانع مارال ، باز که فشردم یم دستم  

 ريز ھست یچ ھر دونم یم... کانين شده یچ بگو بھم-
 ، خوندم رو اماشيپ ، تهيگوش یتو پرھام اسم اون سر
. کنم کمکت تا بگو...  ؟ ید یم باج بھش یدار چرا  

 ديرس ، سرم انفجار صفر هيثان ھمان انگار لحظه کي
 زيم یرو که يیھا بشقاب ريز زدم...  شد یچ دمينفھم...
 ، زميم یرو یچا وانيل یحت و یسبز سبد ، بود دهيچ

 ستون که یبلند ی نعره مثل ميصدا و زدم نيزم را ھمه
: شد اکو سرم در ، لرزاند را خانه یھا  



 منو یدار...  من یگوش سراغ یرفت یکرد غلط تو-
؟ یکن یم چک  

 یمن از...  من از ديترس... ديپر ھم نگاھش رنگ یحت
! شدم وانهيد رسما شب کي ھمان که  

 نه و بود ارمياخت تحت دستم نه ، نبود خودم دست حالم
. کنم یم چکار دمينفھم... ذھنم یحت  

 و زدم هيتک نتيکاب به زنان نفس تا گذشت یا قهيدق چند
. شدم رهيخ بودم زده که یگند به  

 دھانش یجلو محکم ، ترس از آشپزخانه ی گوشه مارال
 تمام من و ستيگر یم آھسته و بود گرفته دست دو با را
. بودم زده نيزم کف را بود دهيچ که یزيم  

 تمام در یدست شيپ و وانيل و بشقاب یھا شهيش خورده
 یحت مارال آنکه با وسط نيا و بود شده پخش آشپزخانه

 ذره داشت یزيچ هي اما ، بود نزده حرف ھم کKم کي
. ديجو یم شيھا دندان ريز را قلبم گوشت از ذره  

 یلباِست فکر تو اونوقت...  بده چقدر حالم ینيب ینم-
 ، یکن یم چک رو لميموبا که یندار نانياطم بھم اگر...



 مراقبم چشم دوتا نکهيا از من... برو بذار اCن نيھم
. آد یم بدم باشه  

 داشت که بود چشمانش اشک قطره قطره... دميفھم
. کرد یم ام وانهيد رسما  

 یفور.  نداشت یزيچ اديفر جز ماندنم...  اوردمين طاقت
 نيبھتر نيا...  زدم رونيب خانه از و کردم عوض لباس

. بود راه  

 خرد یھا تکه آن و مارال سيخ نگاه با ، خانه یفضا
 رخ به را اشتباھم داشت ھمه ، آشپزخانه کف ی شهيش
. ديکش یم  

 ھمه یبرا که يیھوا از کردم پر را ميھا هير بار نيچند
. یخفگ من یبرا و بود نفس  

 کرده یخال مارال سر را ام یدلخور من...  پگاه به لعنت
 ، کرد یم پا به آتش داشت مظلومش نگاه چقدر و بودم

. ام نهيس کنج در  

 ، یوانگيد رسم ھمان با داشتم اما بودم اش وانهيد من
. کردم یم اش وانهيد  



 چرا دانم ینم و نبود عاشقم آنکه با...  نبود راھش نيا
 چيھ رفتارش اما ، بود داده یاجبار ازدواج نيا به تن

! نکرد گوشزد من به را تلخ تيواقع نيا وقت  

!!!! چرا داشتم عشق یادعا که من و  

. کرد یم تلخ کامش به را یزندگ ، من اشتباھات قطعا  

. زدم یم حرف او با ديبا  

Kموش نيا شدن تمام ، اشتباھات نيا حل راه ديشا اص 
. بود مارال به قتيحق گفتن ، فقط و فقط ، یباز گربه و  

Cیکم و بود خوانده را پگاه یھا اميپ خودش که حا 
 نيبھتر ، دانست یم يیزھايچ که حاC ، بود کرده شک

. گفتن یبرا بود فرصت  

 ديشا و نداشتم یراز شدن فاش از ترس گريد آنوقت
 ، من به پولش به دنيرس یبرا شد یم مجبور پگاه

. بدھد یشتريب مھلت  

 آرامم...  برد زمان یساعت کي ابانيخ در من زدن چرخ
. مانميپش یحت و کرد  

 به.  شکستم گناه یب که یقلب یبرا ديلرز یبدجور دلم
. شد اشتباھم ادآوري خانه سکوت... برگشتم خانه  



: زدم شيصدا آھسته و بستم را در  

. مارال-  
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!امدين یجواب  



. آشپزخانه سمت ديچرخ سرم ، شانه کنار از  

.بود  آشپزخانه وسط ھا شهيش خرده ھنوز  

 باشد کرده جمع را ھا آن Cاقل داشتم توقع چرا دانم ینم
.خورد سرم یتو یپتک مثل آشپزخانه یختگير بھم اما  

! نزدم ھم شيصدا یحت نباريا... رفتم خواب اتاق سمت  

 شيھا هيگر نيف نيف یصدا اتاق ی بسته در پشت از
. آمد یم  

 من ورود ی متوجه ھنوز انگار ستادميا در پشت ھمان
.بود نشده  

 اھل من... خودت واسه تو یگ یم یدار یچ... نويم-
؟ آخه طKقم  

؟ نويم با... زد یم حرف تلفن با داشت  

. شدم گوش پا سرا  

؟ شده یچ نظرت به... گم یم کنم چکار-  

 بھم یليخ دونم یم فقط.. بدم تونم ینم یاحتمال چيھ من
 وسط! .... ؟ سرت به زده تو!! ... ؟ یچ... است ختهير



 دار بچه یخوا یم بگم بھش یريدرگ و دعوا ھمه نيا
!!!؟ ميبش  

 قرار دونم ینم خودم ھنوز من... شدم وونهيد مگه
. بشه یچ یزندگ نيا با فميتکل  

 اشتباھم عاقبت نيا... بستم ھم یرو محکم رو چشمام
 ديترد من با یزندگ ی ادامه در یحت که اونقدر...  بود

!؟ داشت  

 بابا کن تخته رو ات مشاوره مطب اون در ، منو نيبب-
 یگ یم من به هيچ نايا آخه... یستين مشاور اصK تو... 

!؟  

 اون و تو از شتريب مين و ماه هي نيھم یتو کانوين من
. شناختم ات مشاوره مدرک  

:داد ادامه بعد و کرد سکوت یا لحظه چند  

.... نويم نگو من به ینجوريا  خدا تورو-  

 ريز زد بلند دنشيشن با که ديشن یم داشت یچ دونم ینم
: گفت و کرد شير را دلم و هيگر  

 اي که یچ یعني...  ميکرد ازدواج مهين و ماه هي فقط ما-
!؟ طKق به اي کنم فکر بچه به  



 را اتاق در زدن در یب و دميکش ام نهيس به یبلند نفس
. کردم باز  

 باز یا سرفه تک با را اش هيگر از گرفته یصدا یفور
: گفت و کرد  

. زنم یم زنگ بھت بعدا-  

.  شيآرا زيم یجلو گذاشت و کرد قطع را یگوش و
 خواھد یم که کرد وانمود و ديکش دراز تخت یرو

. بخوابد  

. کنم یم عوض را ميھا لباس که کردم وانمود ھم من  

 مھلت من و کند ثابت را قھرش تا کرد من به را پشتش
.کنم یکش منت خوب تا کند قھر تا دادم  

 آن جبران عوض در داشت که بود یحق نيکمتر نيا
. من اشتباه ھمه  

 یرو و دميپوش را ام یخونگ شلوار و شرتيت ھم من
. دميکش دراز تخت  

. اتاق سقف یرو نگاھم و باز طاق ابتدا  

. بره ینم خوابت دونم یم-  



 بود آه هيشب شتريب که ینفس با ھمراه که نداد را جوابم
: گفتم  

 نھمهيا دست از...  اومده بدم خودم از ھم خودم خدا به-
 چک یکل و هيخال دستم ، شده خراب سرم که یگرفتار

. دارم نامرد هي دست سفته و  

...! سکوت ھم باز  

 یگود یرو را دستم آرام و سمتش دميچرخ نباريا
. خورد یفيخف تکان یا لحظه... گذاشتم شيپھلو  

. یالھ بشه کهيت کهيت کانين...  مارال-  

: برخاست باCخره شيصدا  

. نکنه خدا-  

 نکهيا از زده ذوق.  گفت من جان یبرا را کلمه دو آن
 را یعصب و بداخKق کانين نيا ، خواست یم را جانم
. دميکش سمتم محکم را او...!   

 و کرد یم فرار نگاھم از.  ديرس ینم من به قطعا زورش
. دميکش ام نهيس سمت را او زور به باCخره  



 عمدا که کرد ینم نگاھم و بود گرفته نييپا را سرش
. آوردم باC را سرش و گرفتم را اش چانه  

. بود گذشته یسرخ از چشمانش  

. هيگر فرط از بود کرده کور را خودش  

؟ یکن کور خودتو ینطوريا داد اجازه بھت یک-  

. نشست چشمانم یتو نگاھش  
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:کلمه کي با گرفت را جانم یا لحظه  

. تو-  

 خودِ  سر یعصب و بلند و کردم یاخم!  زد خشکم
: دميکش اديفر ام یلعنت  

. کنم کور رو قشنگم مارال یچشما بکنم غلط من-  

. داشت حق ، هيگر ريز زد بلند  

 ديتھد کي ؟سر یچ سر... آوردم سرش را بK نيا من
 خوش یھا هيثان تمام که ، پگاه کند لعنتت خدا! ؟ پگاه

. یگرفت را ما  

 آغوشم یتو مارال و خورد یم چرخ سرم در جمله نيا
. ستيگر یم  

 وونهيد من یدون ینم ھنوز تو... گهيد خب یليخ-
 که یبزن زار ینجوريا یايب دينبا زنم یم داد و شم یم

 چرا تو ، کردم یغلط هي من حاC...؟ نشه باز چشمات
؟ یکرد کور خودتو  



! بود واضح جوابش چون... نداد جواب  

 محل پس! ؟ نلرزد یدل و بکشد اديفر یکس که شد یم
 قلب جز يیجا مگر ؟ بود کجا اديفر یھا ارتعاش اصابت

!؟ داشت ھم  

 زدم نرمش یموھا یرو یا بوسه و دميکش یقيعم نفس
: گفتم گوشش ريز عمدا و  

؟ ميبش دار بچه داد یم راھکار ؟ حاC گفت یم یچ نويم-  

 دعوا هي سر ميبگ ديشد دار بچه چرا ديپرس یک ھر بعد_
!؟  

: گفت و ديخند ، هيگر انيم... ديخند  

. بابا گفت یم چرت-  

. شد ثابت چشمانم در باز یا لحظه نگاھش  

 من مثل یا وونهيد آدم ، باشه نگفته چرت اديز دميشا-
 بشه بابا داره وقت چقدر... یسالگ پنج و یس سن با

؟ مگه  

:کرد اخم تعحب از  

! واقعا یگ یم راست-  



. آره-  

 ولم! ميکرد ازدواج ستين شتريب مين و ماه هي ما کانين-
... که دارم شک ھنوز من... خدا تورو کن  

: گفتم یعصب  

 یزندگ من با یبتون که یدار شک ؟ یچ که یدار شک-
؟ یکن  

: زد ميبازو به یمشت حرص با و کرد نگاھم اخم با  

. یباش داشته دوست منو تو دارم شک... رينخ-  

! نيا جز داشتم را یا جمله ھر انتظار  

: زده خي تنم و شد سرد ھوا کدفعهي انگار  

. وونتميد من... یچ یعني حرفت نيا!  مارال_   

: گفت یدلخور با  

. موجوده آشپزخونه یتو مشيعK ھنوز.. دميد آره-  

: گفتم اخم با  

. آخر ميس به زدم یعصب فشار شدت از لحظه هي-  



 ینزن یعصب فشار شدت از روزم هي معلوم کجا از خب-
!؟ یند طKق منو و آخر ميس به  

. داره ديترد عشقم در که گفت یم نگاھش تيجد  

. شد دهيشن نمانيب دميکش من که ینفس بلند یصدا فقط  

 کدفعهي که ميبگو چه را جوابش ماندم یا هيثان چند
. دادم ميھا لب خواھش با شيھا لب تماس در را جوابم  

 یکم را سرم بعد، و باحرص و پرفشار...  دمشيبوس
: گفتم ميصدا در نشسته حرص ھمان با و دميکش عقب  

. کن شک عشقم به یدار جرات-  

: دينال بغض و غصه با  

 اسم اون به... کانين کردم شک خدا به.. کردم شک-
 به ، باشه مرد اسم اون اصK نکهيا به...  پرھام یلعنت

 به من... نه اي یخواست یم اول از منو اصK نکهيا
. کردم شک نايا ی ھمه  

 حالم ، چشمانش ابينا یُدرھا نيا ، شيھا اشک باز و
:کرد دگرگون را  



 بوده اجبار ھم تو واسه اول از اگر خدا تورو کانين-
 یاومد که یروز ھمون از که من ، بگو بھم

 ھفته هي عرض در شه ینم که دميفھم یخواستگار
 تو دادم ماھان به یمنف جواب تا شه ینم.  شد عاشق
...بگو ، بوده اجبار که بگو خب... یبش عاشقم  

 نفس کي عطش و شد یخال نفس از وجودم تمام انگار
! ماند جانم در قيعم  

. دميکش جانم به بلند نفس کي و گشودم ھم از را لبانم  

 

 

 

 

 

�������������������� 

 

����سالوس  



65 پارت  

 

 

 ميبگو نتوانستم و داشتم جواب...  ماند دھانم در جواب
. بود راز ، نبود جواب اسمش ھنوز چون ،  

 رهيخ منتظرش چشمان به ، گريد یبلند نفس با ھمراه
: گفتم و شدم  

. رونيب ميبر حاضرشو-  

. دميپرس سوال هي ازت من-  

: دميپر نييپا تخت از و زدم دنينشن به را خودم  

 من... بکن فکراتو  زودتر ھم بچه مورد در ، ضمن در-
. خوام یم بچه  

: ديکش اديفر سرم نباريا  

! کانين-  

...  سمتش کردم پرت و دميکش رونيب تنم از را شرتميت
 دميپوش یم را راھنميپ کهيدرحال و افتاد شيپاھا یرو

: گفتم  



. نکردم اقدام اCن نيھم از تا نباشه حرف-  

! نبود یخوب یشوخ اصK انگار  

: گفت و کرد پرت سمتم را شرتميت تيعصبان با  

 اونوقت... هيچ رفتارات علت که ینکرد قانعم ھنوز تو-
!؟ یباباش یخوا یم  

: دادم جواب و بستم را راھنميپ آخر ی دکمه  

. کنه یم محکم رو یزندگ بچه گفتن یم ھا یميقد-  

 ، باشه قرص دلم یزندگ نيا به کجا از من... بسه-
 ده ینم سواCتم به یمنطق جواب یحت شوھرم

 یتو که هيخر کدوم ، پرھام یلعنت اسم اون دونم ینم...
. ده یم زيدآميتھد یھا اميپ یھ و شده ويس شيگوش  

. بود رفته باC یکم شيصدا  

. دميفھم یم را مستاصلش حال نيا  

 تماشا به مقابلش و گرفتم کمرم یگود به دست کي
: داد ادامه او و ستادميا  

 سرت از دست ، هيخر کدوم پرھام نفھمم تا خدا به-
.کانين دارم یبرنم  



: گفتم و زدم یشخندين  

 ، نزن جوش...  گهيد خره هي...  اCن یگفت خودت-
 فکرشو که یاون از زودتر یليخ... گم یم بھت خودم

. یکن یم  

. بگو اCن نيھم-  

. داشت حقم... داشت اصرار  

 پر ذھن کي از نشان ختمير بھم من که یا آشپزخانه آن
. داشت شيتشو  

! نداشتم دادن جواب قصد من و بود جواب منتظر انگار  

 ، عيسر حرکت کي در و سمتش کردم دراز دست
: گفتم و کردم بلندش و گرفتم محکم را بازوانش  

؟ ببرمت زور به اي رونيب ميبر یايم-  

 دهينشن که یجواب از دلخور... ستديبا مقابلم شد مجبور
 رنگ پھن یابرو آن عاشق من و کرد نگاھم ، بود

 باC یدلخور با آنرا یطور هي یوقت بودم، اش کرده
 ، خمارش و درشت چشمان که کرد یم اخم و انداخت یم

. ربود و ربود یم کفم از دل  



 او و زانوانش دور انداختم دست عيسر یليخ و شدم خم
. کردم سوار ام شانه یرو را  

 نيزم سمت سرش و بود افتاده ام شانه یرو کهيدرحال
: ديکوب کمرم به یپ در یپ مشت چند ، بود زانيآو  

. نيزم بذار منو... آد ینم خوشم تيشوخ نيا از-  

 اديفر زنان غيج او و کردم دنيچرخ به شروع عمدا
:ديکش  

. خدا به آرم یم باC...  نيزم بذار منو... کانين-  

؟ یديبخش منو بگو-  

 تکرار باز که ديکش یم غيج او و زدم یم چرخ خودم دور
: کردم  

. چرخم یم صبح فردا تا وگرنه بگو-  

: یپرانرژ و بلند...  ديخند  

. دميبخش-  

 که گذاشتم نيزم را شيپاھا کف آھسته...  ستادميا
. کرد شکمم ی حواله یمشت  



 محسوب قلقلک من یبرا فشيظر و کوچک مشت گرچه
: کردم ديتھد و گفتم آخ ، بلند یا خنده با اما ، شد یم  
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. منه نوبت شب...  نشه اديز روت-  

 ، ینگران با و ستاديا مقابلم خشک یچوب مثل یا لحظه
: سپرد من به را نگاھش تاب یب یھا حلقه  

 رو تشيموقع تو و من... شو بچه اليخ یب... کانين-
. ميندار  

 ، مونيزندگ تو  اديب یفسقل هي اگر اصK ديشا... ميدار-
 کنه کمکم کم هي پدرم ، شده که ھم یفسقل ھمون بخاطر

. کنم جور رو ھا سفته و چک پول بتونم و  

.بود یجد کامK نباريا اخمش  

ی بچه از یابزار استفاده یخوا یم تو-  

؟ یکشينم خجالت! ... ؟ یکن خودت  

: شدم اش رهيخ طنتيپرش لبخند و يیپررو با  

؟ عروسک بکشم خجالت ديبا چرا_  

. خوانيم نوه دادن شنھاديپ که بودن اونا اصK تازه  

 فوت ، صدا با بازش مهين لبان یC از را بلندش نفس
: کرد  



 کانين ستمين یراض یکي من باشن یراض ھم اونا نيبب-
 یراض ، هيچ رفتارات نيا علت که نشم هيتوج تا...
 تو اليخ و فکر تا ھزار ، ترسم یم خدا به...  شم ینم

. ستين خودم دست ، کنم چکار خب... سرمه  

 طاقت چشمات گهيد...  نه امروز یول گم یم بھت باشه-
. نداره رو دوباره ی هيگر هي  

: شد تر نگران  

؟ یبگ بھم یچ قراره مگه!!.. هيگر-  

. شد یجد یشوخ یشوخ مانيھا حرف  

 ، ميبزن دور هي رونيب ميبر اول... مفصله اش هيقض-
. بعد بشه عوض حالمون  

؟ شده یچ بگو بھم... یکرد نگران منو کانين-  

 گفتم و گرفتم سمتش را شالش و مانتو بحث انيپا یبرا
: 

. فعK بپوش-  

 یبدبخت کي باز و رفتم رونيب اتاق از...کرد اطاعت
! شد اضافه ميھا یبدبخت به گريد  



 ، ھم قتيحق دنيشن از بعد ، مارال واکنش ی دلھره
. بود یجنجال خودش  

 ھمان که شد ینم و بود پر هيگر از سھمش آنروز قطعا
.ميبگو او به ، روز  

 یبستن خوردن و ساعته کي دور دور کي به فقط پس
. ميبرگشت خانه به و ميکرد اکتفا  

 و بودم من ، تنش پر روز کي از بعد و بود شده شب
. مانده یھا دلھره و نرفته راه ھمان باز  

 زيتم ھم خودم و ، بودم ختهير بھم خودم را آشپزخانه
. کردم  

 خرده که بودم شکسته را وانيل و بشقاب چنان
 آمده ھم آشپزخانه یا صفحه گاز یرو تا شيھا شهيش

! بود  

 یبرا و دميچ زيم یرو و کردم آماده نباريا من را شام
:گفتم بلند ظھرم اشتباه جبران  

. حاضره شام... بانو عروسک-  

 شده دهيچ زيم به و آمد آشپزخانه سمت زنان لبخند
: گفت یخاص طنتيش با و کرد ینگاھ  



-C؟ بشکنم و زيچ ھمه و زيم ريز بزنم حا  

: برخاست ام ناله  

. کشماينم جارو گهيد من!... یچ گهيد-  

: شد ظاھر لبانش یرو لبخندش  

 یخال ھا بشقاب و زيم سر رو تتيعصبان گهيد پس-
. نکن  

. دانست ینم او و دانستم یم که یدرد از دميکش یآھ  

. سکوت در... ميخورد شام  

 من نه داشت رازم شدن افشا یرو یاصرار باز او نه
. داشتم م بچه ی هيقض یرو یاصرار  

 گذاشت یم پگاه اگر گريھمد یبرا ميبود خوب ما چقدر
! 
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 نگاھش دور از یوقت... بود نويم صورت به نگاھم
. شدم یم رهيخ خودم ريتصو به انگار ، کردم یم  

 شباھت ، ميداشت ھم با که یکم یسن ی فاصله بخاطر
.داشت من به یاديز  

.  صورتمان بيترک و چشمانمان و نگاه حالت مخصوصا
. نه من و بود خاص چشمانش رنگ آنکه جز  



 نويم صورت و بود تر دهيکش و تر بزرگ من صورت اما
.گردتر و کوچکتر ،  

 سر باCخره که بودم ستادهيا شيتماشا به نهيس به دست
: گفت و کرد بلند اش یا قهيدق چند تفکر از  

 یوقت... نگه اي بگه بھت شوھرت چه...  نيبب_ 
 حرفشو ، یتون ینم تو ، خواد یم بچه گه یم داره خودش

 ، بنداز خودتم سال و سن به نگاه هي...  یريبگ دهيناد
 اديز ، یدار کانين با که یسن ی فاصله با اCنش نيھم
 مخصوصا....  ديندار شدن پدر و شدن مادر واسه یوقت

. ستين کم ، فرزندش با یسن فاصله سال 35 که کانين  

: دادم را جوابش پوزخند با  

 تو خوبه...  یزن یم حرف خانم نيمھ نيع قايدق-
...! یستين مادرشوھر  

 هي وجود با کان،ين با اختKفاتت نيا کنم یم فکر من-
 من...  نکن شک کانين عشق به ، شه یم رفع بچه

 غد و یا عقده ھمه اما ، دارم اديز مرد کنندگان مراجعه
 ، کردن اشتباه که کنند قبول خوان ینم اصK و ھستند

 اعترافش نيھم ، کانين یاخKق یھا حسن از یکي یول



 ی عKقه بخاطر کنم یم فکر اونم که ، اشتباھشه به
. داره تو به که هياديز  

 در یقدم چند و کردم یخال اتاقش یھوا در را نفسم
: زدم اتاق وسط یخال یفضا  

 بشه باز مونيزندگ به بچه هي یپا اگه... نويم ترسم یم-
 اي یزيچ هي بخاطر اول از و نداشته دوستم که بفھمم و
 کرده ازدواج من با یعلت هي به دونم، یم ،چه یکار هي

! کرد یکار شه ینم گهيد ،اونوقت  

: گفت و داد تکان تاسف از یسر نويم  

 40 تا دن یم پول ملت خدا به... گلم خواھر... مارال- 
 با ساعت، سه دارم من اونوقت ، رنيبگ مشاوره قهيدق
 بابا گم یم ، دم یم مشاوره بھت گانيرا و منطق و ليدل
 نيا یتو! ؟ یکن ینم قبول تو ،  وونتهيد شوھرت ،

 طلبکار یکل با تو شوھر نيا ، افتضاح یاقتصاد اوضاع
 معلومه خب... کنه یم نرم پنجه و دست ، داره یبدھ و
 نيع...  خدا به داره دوستت اما... آره یم کم يیوقتا هي

 ، ستين یدار تو اھل کانين اصK.... روشنه روز
 داستيپ رفتارش از ،کامK باشه درونگرا تونه ینم



 بدون قدرشوھرتو... من خواھر تيزندگ به بچسب....
... 

 

 را خودش تلخ یزندگ ی وخاطره ادي باز که ديکش یآھ و
.کرد زنده  

 منو داوودم اگه داره دوست تورو کانين که قدر اون-
 گم ینم... گرفتم ینم طKق وقت چيھ ، داشت دوست

 ، بود عشق نبود بخاطر داوود یرفتار مشکKت ی ھمه
 شد یم تحمل قابل یزندگ بود، یعشق هي اگه Cاقل یول
 طاقت که نهيا اونم و داره بزرگ حسن هي کانين تازه...

 تا شب هي...   داوود  وقت اون.. نداره تورو یناراحت
 مواد خرج رو طKھام که بدم تيرضا تا زد کتکم صبح
 ، دادم تيرضا کبود تن هي با که ،صبح کنه اش یکوفت

 چه نهيبب نکرد نگاھم یحت و زد بشکن یازخوشحال
Kھام تا رفت....  رفت که رفت ، آورده سرم يیبKرو ط 

... بزنه بشيغ باز ماه سه تا و بفروشه  

 بھشت تو یدار تو نميب یم کنم یم فکر یوقت خدا به
. یدون ینم قدر و یکن یم یزندگ  



 نھمهيا از کKفه و وترشيکامپ زيم یصندل یرو نشستم
: گفتم موعظه  

مشاوره؟ خانم یچ یگ یم حاC خب-  
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: شد ثابت صورتم یتو نگاھش  

 ديشا تو... باش قائل ارزش شوھرت ی خواسته یبرا-
 صبر ھم گهيد یسال پنج هي که یباش داشته وقت ھنوز

 نيا بار ريز با رو خودت و یببر رو ايدن فيک و یکن
 یول... یننداز زحمت به و یکن خKص یمادر تيمسئول

 صبر طاقت و داره دوست بچه حتما اون ؟ یچ شوھرت
 یجد اديز شما مشکKت منم نظر به...  نداره کردن

 اھل کانين... یشد یوسواس یاديز تو... ستين
 نفر هي یپا یکن فکر که ستين حرفا نيا و یدخترباز

. ونهيم در گهيد  

؟  یکن یم نيتضم تو-  

 پرتاب سمتم را دستش کنار بالشت و انداخت باC يیابرو
: کرد  

 تو گه یم باز زنميم فک دارم ساعت دو...  بابا گمشو_
 یتومن ھزار صديس هي الحساب یعل برو..! ...  تو... 
 دادم بھت که یا مشاوره نھمهيا واسه ، حسابم به زيبر
 گوش ريز رم یم ، یدار ھم یاعتراض اگر...  بعد تا

 اديب تا یبش جدا کانين از یخوا یم که خونم یم اليدان
. جاش سر اديب عقلت تا کنه نثارت کتک کامل جيپک هي  



 اتاق وارد مادر و شد باز اتاق در که بود موقع ھمون
: شد  

!؟ ساعته دو دوتا شما ديگ یم یچ_  

. کو مارال گه یم اومده شوھرت رونيب ايب  

.نويم دست شد یا بھانه مادر حرف نيھم  

 ، رهيگ یم رو زنش سراغ ومدهين قهيدق دو...   بفرما-
 ميدار خونمون نيرزميز ميبرد رو زنش ما انگار

 خجالت برو...  بده نجاتش اومده آقا و! ميکن یم شکنجه
. مارال واقعا بکش  

. آمدم رونيب نويم اتاق از خنده و یشوخ با  

. دميد را کانين که آمدم یم نييپا دوم طبقه یھا پله از  

 برده وهيم و یچا شيبرا مادر و بود داده لم مبل یرو
. بود  

 به ليتبد نگاھش تيجد و آمد سمتم نگاھش لحظه کي
. شد لبخند  

 کشينزد تا ديکش را دستم که کردم سKم و رفتم سمتش
. نميبنش  



؟ تو يیکجا.. سKم-  

؟ شد یچ ھا سفته و چک هيقض.. بودم نويم شيپ-  

-Kگرفتم مھلت فع .  

 پول درخواست واست بگم بابام و مامان به یخوا یم-
؟ کنم  

 انگار که خورد یم چرخ یجور صورتم یتو نگاھش
 دنيد خواھان باشد، سوالم جواب فکر در آنکه از شتريب

: بود اش یدلتنگ عطش رفع و من  

؟ یخوب تو... ستين Cزم-  

چطور؟... آره-  

. یبود کرده هيگر یليخ روزيد-  

: دميخند  

 خور کله مشاوره هي امروز...  بود روزيد واسه اون-
 بگم شوھرم به که کرد قانع منو و زد حرف یکل باھام
. ميکن اضافه جمعمون به یفسقل هي زودتر بھتره  

.  کرد خم یکم را سرش و یمخف من از را لبخندش
! قطعا نبود ازخجالت  



 شلوارش یرو نشسته یپرزھا دستش انگشتان سر با
: گفت يیپررو با و پراند را  

.. قراره... امشب از پس-  

:  دميکوب اش نهيس وسط به یمشت و دميخند  

! ھا یھست خدمتم به آماده...  واقعا برم روتو-  

: گفت و زد یچشمک  

 نيا از باشه تا...  خدمتم ثابت یپا...   شهيھم-
 گفتن یم ھم رو یسرباز سال دو اگه اصK... ھا خدمت

 رفتم یم کله با یکي من ، ديبرس زنتون خدمت به ديبر
. یسرباز  

 یصدا و اليدان آمدن با که  خنده از بودم شده منفجر
: گفت کانين به یشوخ به که بلندش  

 ازش قهيدق دو...  خودته مال...  خدا به دزدمش ینم_ 
. ريبگ فاصله  

: گفت و ديخند زير کانين.  ميگرفت فاصله ھم از  

. رو روزا نيا مينيب یم ھم شما واسه یبزود-  

: گفت يیپررو کمال در اليدان و  



. آد ینم و ومدهين ما خانم انتر نيا بابا نه-  
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 موضوع باز تا گرفتم یم فاصله کانين از یکم کهيدرحال
: گفتم نشوم اليدان دست ی مضحکه  



 به خواد یم دلم چقدر آخ... یکن ازدواج تو یکي من-
 چه یوا...  انترخانم یگفت یم بھش تو که بگم زنت
. ده یم یحال  

 یرو روبه مبل یرو نشست یاليخ یب با و نرفت رو از
: گفت و انداخت یگريد یرو را شيپا کي و ما  

 اصK...  ترسم ینم ازش...  ندارم یمشکل من... بگو-
 که آد یم بدم اونقدر ھستن ليذل زن که يیمردا نيا از

 دو...  کن نگاھش... تو شوھر نيا مثل شيکي...  نگو
... ؟ کو مارال ، یکيعل نه یسKم نه ، اومده قهيدق

 کKھتو برو...  خوب پسر چکار یخوا یم رو مارال
... یھاش زدن غر اليخ یب ساعت دو که ھوا بنداز  

: دميپرس و کانين سمت کردم رو یناراحت با  

  ؟ زنم یم غر من...  مارال جان-

: گفت اليدان چشم در چشم کانين  

... اصK خودش جون به-  

 داد ادامه و ديبوس رو دستم اليدان نگاه مقابل در بعد و
: 

-Kشه ینم دايپ ايدن تو یخانم نيا به زن اص .  



 به یسKم با و وستيپ ما جمع به ھم نويم لحظه ھمون
: گفت کانين  

... تکه من خواھر... البته صد اونکه-  

 زيم یرو ی وهيم سيد یرو از یبيس حرص با اليدان
: گفت و کانين سمت کرد پرت و برداشت  

 زن یباC دوز نيا با...  یکرد بد حالمو بابا بسه-
. ت یليذل  

 یحرف ھمان نويم و برخاست نويم و من ی خنده یصدا
. گفتنش به بودم گشوده لب من که زد را  

-Cآقا مينيب یم ھم رو شما حا .  

 به زد هيتک مغرورانه و انداخت غبغب به یباد اليدان
: گفت و مبل یپشت  

 ھچل تو بندازم خودمو که باشم خورده خر مغز مگه-
 کنن ینم ضعف و غش واسم حاCشم نيھم دختر کم...
. دم ینم محلشون من یول...   

: گفتم خنده با من نباريا  



 و غش یکي واسه مغرور یآقا نيا بشه یک یوا-
. ميبخند بھش یھ دوتا ما و کنه ضعف  

: گفت و کرد بلند سقف سمت را سرش نويم  

. برسون نويا خانم! ...  خدا یا-  

 یچا ینيس با مادر و برخاست ما یھا خنده بلند یصدا
: وستيپ جمعمان به  

... دينخند پسرم به  نقديا... بسه-  

 ھم مادر که ميبود کرده جور و جمع را مانيھا خنده تازه
: گفت بعد و ھا مبل از یکي یرو نشست  

-Cميبخند بھش ھمه حا .  

. شد ،ھمراه خنده در ما، با ھم خودش بعد و  

 که امدين کوتاه موضعش از یا لحظه یحت اما اليدان
! امدين  

 یھا بحث و ديرس راه از ھم پدر ، یچا خوردن از بعد
. شد جمع ما یشوخ  

 خوشش ھا یشوخ جور نيا از و بود یجد پدر چون
. آمد ینم  



 چه و نبود شيبرا یتيمحدود چيھ که اليدان جز به البته
 معروف لقب گفتن با ، او بتيغ در چه و پدر حضور در

  شيھا یشوخ با را ما ی ،ھمه اش یاليخ ھمسر

.خندانديم  

.بود یخوب یدورھم.  ميبرگشت خانه به  

 شيھا مشغله از ی،کم یخانوادگ جمع در افکارم انگار
. گشت متمرکز نويم حرف یرو شتريب و شد جدا  

 به که بودم کرده اشتباه من ديشا... بود نويم با حق
. کردم شک کانين عشق  

 اگر ، یاقتصاد سخت اوضاع آن با یکس ھر حال ھر به
 داشت طلبکاران دست سفته و چک و بود بدھکار
. شد یم کانين حال مثل حالش ،مطمئنا  

 قول خودش که یروز تا کردم سکوت من آنکه با اما
 پس در اما...  کند بازگو ميبرا را یقي،حقا بود داده

 وضوح به را شيھا ینگران ، آرامش ظاھر به ی چھره
! دميد یم  
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 و داشتم برسکوت تKش ھمچنان من. گذشت ماه سه
 دميد را لبانش بارھا.  گفتن یبرا یفرصت دنبال کانين

 در دانمينم اما گرفت فاصله ھم از رازش گفتن یبرا که
 لبانش کرد یم نگاھم تا که بود چه چشمانم یھا حلقه

 آن وقت چيھ که من برخKف و بستيم ھم یرو را
 ھم کباري ، یراحت به ، اش یتکرار و معروف ی جمله



"  مارال عاشقتم"  کرد یم زمزمه ، بودم اوردهين لب به
. 

. ميبود خوشبخت ما ، نبود یلعنت راز نيا اگه  

 یم ترازو ی کفه هي را کانين یاخKق یھا ُحسن یوقت
 تازه ، گريد طرف را شيھا تيعصبان ی ھمه و گذاشتم

 دوستم یليخ او. گفت یم راست نويم که دميفھم یم
 ، کKمش ، نگاھش در را عشقش آنقدر.  داشت

 وجودش به که گذاشتيم شينما به ميبرا ، رفتارش
 ی،حت ازدواجمان روز که یاحساس.  شدم وابسته
 نيا یروز که بود نکرده خطور سرم به ھم فکرش

. بکشد قلبم به یسرک ، کانين به یوابستگ احساس  

 سر و بودم شده اش خواسته ميتسل که بود ماه سه
 یم حالم از یخاص ذوق و شوق با ديرس یم که ھرماه

 اما شد خاموش ذوقش.  کردم دشيناام دوماه.  ديپرس
: گفتيم و زديم لبخند باز  

. عجولم من نداره اشکال_  



.  بود کرده معنا یچ را عجله او که بودم مانده من و
 عجله به ھم اصK بزنم شيصدا پدر داشت شوق نکهيا

. شدينم ريتفس  

 باCخره که اسفند لياوا و بھمن اواخر. بود سوم ماه اما
 دنيد یبرا تنھا. داد رخ ، بود منتظرش که یاتفاق ھمان

 گرفتن با و شدم عجول او از شتريب ، العملش عکس
. دميفھم را شيآزما جواب ، چک یب یب کي  

. دميرس زشاميم و خودم به یاديز آنشب  

 عکس به ذھنم در که ھرلحظه.  کردم روشن شمع
 ، او ذوق و شوق شدت از ، کردم یم فکر کانين العمل

 افتاده اتفاق معجزه انگار.  آمدم یم شوق به ھم من
 ريغ و یمعمول ريغ و خاص اتفاق کي انگار.  بود

 اتفاق نيا از که یريتفاس نيا ی ھمه.  بود منتظره
 را باشگاه سھم و نيماش.  گشتيم بر کانين به داشتم

 از را او اليدان و پدرم اما ، بود گذاشته فروش به
 نيماش یول.  کردند منصرف باشگاه سھم فروختن
. ماند یباق یفروش ھمچنان  

 شده کينزد باز ھا سفته و چک موعد حتما دانستم یم
 فراموش ، گذشته روز چند در یحت که کينزد آنقدر. 



 اي شد یخبر"  بپرسد من از قبل ماه دو مثل ، بود کرده
 انتظار صبرانه یب آنشب که شد باعث نيھم و"  ؟ نه

 دانستم یم که  یخبر گفتن یبرا ، بکشم را آمدنش
. کنديم خوشحالش  چقدر  

 قدم به بود خورده گره مشکKتش رفع به ديام انگار
 را یديناام ، آمدنش باخبر خواست یم که یا بچه یھا
. کند مبدل ديام به  

 دست که یذوق با.  شد بسته که خانه در.  آمد باCخره
 ميصدا لحن یحت و رفتار و حرکات از و نبود خودم

. ستادميا مقابلش ، ديباريم  

. سKم سKم-  

: بود تر خسته شهيھم از انگار. آمد باC سمتم نگاھش  

. سKم_  

؟ شام اي يیچا-  

. يیچا-  

 را نگاھش و شد سالن وارد که رفتم آشپزخانه سمت
 را لبخندش کيت.  کرد قفل شام ی شده دهيچ زيم یرو
 برخKف و کرد عوض لباس. نزد یحرف اما. دميد



 یرو نشست و آمد ، گرفت یم دوش اول که شهيھم
. یراحت مبل  
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 نشستم مبل یرو کنارش و بردم شيبرا را یچا ینيس
 که بود فکر در آنقدر. زدم یراحت مبل یپشت به هيتک.

. نکرد من به یتوجھ  



  ؟ یديپرس یم رو حالم یومديم قبلنا گميم- 

: گفت بود صالياست سر از شتريب که ینفس با ھمراه  

؟ یخوب_  

 که ديفھم نگاھش از شد یم خوب آنکه با.  زدم لبخند
 جواب ، اش دغدغه که دارد یذھن یريدرگ آنقدر
 سمتش اشتياق با من اما ، نباشد ، ديپرس که یسئوال
 ، چشمانم یرو ثابتش نگاه از کهيدرحال و دميچرخ
: گفتم ، کردم یم فرار  

. شده یزيچ هي....  خب_  

؟ شده یچ-  

. لبانم کل تصاحب وسعت به آمد کش لبخندم  

. یبود منتظرش که شده یھمون...  خب-  

: بود شده پاک اش حافظه انگار  

؟ بودم یچ منتظر-  

 کردم نگاھش حرص با.  کرد کور را ذوقم و شوق تمام
: 

؟ یھست یچ منتظر دوماھه!  کانين_   



: شد ظاھر ابروانش نيب ینيچ  

. ھام سفته و چک موعد-  

 زدم شيبازو به یمشت ، ربطش یب یھا جواب از کKفه
: گفتم و  

 بابا... یکرد کور رو شوقم تمام... یا مزه یب یليخ_
. گهيد یشد  

 سمت ديکش را لبش لبخند. کرد فرق نگاھش لحظه کي
. اش گونه یرو کوچک چال  

! مارال-  

. شدم دنشيد حس یتماشا در غرق  

 یفور.  کنم شيتماشا تا گذشت یا هيثان کي از کمتر و
. اش نهيس سمت ديکش مرا  

.کرد گرفتارم قطورش بازوان انيم  

 پر.  بود یناب یاحسا چه.  ديچسب اش نهيس تحت سرم
. آرامش و ديام از  



 دو کردم حس لحظه کي.  شدن پروانه احساس از پر
 غرق من و کرد باز سر ميھا شانه کنار از کوچک بال
. شدم پرواز یايرو در  

؟ یديفھم امروز چطور؟ ؟ یک... مارال-  

: گفتم که بودم بازوانش رياس ھنوز  

 منتظر یليخ... یديپرسيم خودت قبل یھا ماه...  آره-
 ماه نيا انگار دميد منم ، یدينپرس یول ، یبپرس شدم
 شيآزما خودم و گرفتم یب یب چک هي ، ستين یخبر
. کردم  

. یانرژ از پر یول کوتاه.  ديخند  

 ام يیرھا قصد او چون ، کردم جدا اش نهيس از را سرم
 نيع در. زد یچرخ چشمانش در نگاھم.  نداشت را

 یبيعج حال متضاد حس دو نيا.  داشت یغم ، یشاد
.  بود کرده جاديا نگاھش در  

. انگار یستين سرحال! ؟ کانين شده یچ-  

.  بودمش دهيند ناراحت آنقدر آنروز تا. گرفت را دستانم
: گفت و نهيس عمق به ديکش یپر نفس  



 ستين گفتن واسه یخوب روز امروز ديشا... مارال_ 
 ھنوز من و دهيرس ھا سفته و چک مھلت... ناچارم یول
 مضطرب ليدل یب انگار.  نکردم جور براشون یپول

 کي ، یبدھ آن پس در دانستم یم چون ليدل یب.  شدم
 از که شدم ینگاھ محو.  است خفه ، کننده نابود قتيحق
: کرد فرار من  

. بگو من به... شده یچ کانين_  

 مخصوصا... یمونيم من یپا شد که ھرطور بده قول- 
. بچمون بخاطر  

!؟ مگه بشه خواد یم یچطور-  

؟ یدونيم...  دارم دوستت یليخ که یدون یم-  

: کردم اخم  

!؟ داره یربط چه نيا... دونم یم_   

... یبخش یم منو بده قول پس-  

: زدم اديفر باحرص  

! کانين_  

. باش آروم... گم یم خب یليخ-  
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! شد خشک کانين چشمان در زده بھت چشمانم  

... گفت پگاه با اش یدوست از...  زد را شيھا حرف  

 سھام ديخر یبرا پگاه که یپول از... پگاه شنھاديپ از
 تمام در من و...  ھا سفته و چک از... داد او به ماھان
. کردم نگاھش فقط زده خي یا مجسمه کي مثل مدت  



 ، کريپ غول انگشت دو فشار نيب مرا جسم یکس انگار
! کرد یم له داشت  

 نيا آمد زبانم بر شيھا حرف انيپا از بعد که یزيچ تنھا
: بود  

!؟ یتونست چطور تو...ن...کاين-  

. گرفت فاصله ھم از لبانش  

 کند سکوت که دانست بھتر قطعا که بزند یحرف خواست
. داشتم ینابود حس... من و  

 وسط زيم به محکم ميپا که برخاستم مبل یرو از یطور
. افتاد نيزم یرو کانين یچا وانيل و خورد  

. کردم یم تمام روز ھمان را  یچ ھمه خواست یم دلم  

 یزندگ اسمش کردم یم فکر که یا مسخره یباز نيا
. است مشترک  

: دنبالم کانين و رفتم خواب اتاق سمت  

. جان مارال... مارال-  

 شروع و کردم باز را یواريد کمد در...  نکردم یتوجھ
. تخت یرو ميھا لباس انداختن به کردم  



. زميعز کن گوش مارال-  

 یاديفر.  زدم یم اديفر سرش من که بود بار نياول
... قاطع و محکم  

 یزندگ با یتونست چطور تو... نزن صدا رو اسمم گهيد-
!؟ آره! ...؟ باشگاه سھام سر! ؟ یکن یباز من  

. زد یچرخ چشمانش یتو نگاھم  

 ظھور نگاھش در ، یحت یدرماندگ ، ینگران ، یمانيپش
. ديکش دستم انيم از را لباسم یجالباس و آمد جلو.  کرد  

 و واريد نيب ، دينرس زورم که کنم مقاومت خواستم
 اندام آن با کانين و کردم ريگ یواريد کمد و تخت

: کرد سد را فرارم راه تنھا ، اش دهيورز و درشت  

. بزنم رو حرفم بذار.. زميعز کن گوش-  

!؟ یباش نزده که مونده ھم یحرف مگر-  

 که ینفرت و فاصله جاديا یبرا که آنقدر...  آمد جلوتر
. یواريد کمد به دميچسب ، زد  چنگ قلبم به کبارهي  

 روز تا یول بود نقشه یچ ھمه...مونده...آره-
 روز ھمون از من... گم یم راست خدا به... یخواستگار



 جان به.. تو جان به.. شدم تو عاشق یخواستگار
. مارال گم یم راست خدا به.. بچمون  

 او از را سرم انزجار از یحالت با و زدم پوزخند
. برگرداندم  

 بود مانده که یا کلمه چند انيم داشت ميگلو یتو بغض
: شد یم متولد ، دلم یھا حرف از  

! یخواستگار روز-  

 آتش و داغ اشکان...  شکست بغضم...  شکست و
. شدم ھا وانهيد مثل د،يدو صورتم یرو که ام گرفته  

 یھا مھره تک تک کردم حس که دميکش یاديفر چنان
 من... کانين مقابل در ستادنيا یبرا شد سست بدنم

 عشق به یاعتماد چيھ حاC و بودم خورده شکست
. نبود کانين  

... خدا رو تو نکن ینجوريا مارال-  

 رکب...پگاه از...من ، نکهيا فکر. نبود خودم دست حالم
. کرد یم ام یروان داشت خوردم،  

Kبودم شده یروان اص .  



 کليھ با را فرارم راه تنھا که یکانين از فرار یبرا
 و غيج ھمان فقط ، بود کرده سد ، اش دهيورز و درشت
 یواريد کمد به که یپ در یپ یھا مشت و بود ميدادھا

: دميکوب یم  

 پنجره از خودمو برم ینذار اگه قرآن به... کنار برو-
... نييپا کنم یم پرت  

...جان مارال... مارال-  

 تار کي کردم یم ،حس زد یم صدا را اسمم که بار ھر
. شد یم پاره اعصابم یھا رشته از نازک  

Kحال نيا عامل تنھا و دميفھم ینم را خودم حال اص 
. بود ستادهيا مقابلم که بود یکس ھمان خراب  

 

 

 

 

 

�������������������� 



 

����سالوس  

73 پارت  

 

 

 به مرا ، اش تنه چسباندن با و گرفت را دستم دو ھر مچ
: کرد مھار زور  

!؟ یکن یم ینجوريا چرا... دلم زيعز... مارال-  

 دادم یم ھل عقب به را او وگرنه ديرس ینم او به زورم
. کردم یم فرار و  

 وجودم در داشت شيصدا لحن از یحت یزاريب حس
. ديکش یم شعله  

.  بود گرفته یباز به مرا بود ماه پنج کينزد که یکس
. کند یعاشق یادعا حاC توانست یم چطور  

 که يیھوا و قلبم نامنظم یھا تپش و ، تندم یھا نفس
 ، کنار به ھمه بود، شهيھم از تر خفه اتاق در انگار
 جلو صورتم کينزد تا را سرش که کانين اغواگر نگاه



 کند خام مرا زور به خواست یم که یلحن و بود آورده
... کنار به ھم  

 یحرفا گول دينبا دونم، یم... کردم اشتباه... مارال-
 ضرر یباز نيا یتو من یول ، خوردم یم رو پگاه

 آوردم بدست تورو من...  شدم تو عاشق من...  نکردم
. مارال کنم یم افتخار ميزندگ ی هيسرما نيا به ،من  

 تا دميکش را دستانم مچ ھرچه و زدم یعصب یپوزخند
. نشد شود رھا شيھا پنجه ريز از  

 نگاھش از را سرم یدرماندگ با و افتادم تقK از ناچار
: کردم کج نداشت یراھ صورتم تا که  

. کردم ضرر من-  

 باز کبار،ي هيثان چند ھر انگار که یبغض شکست باز و
: شد یم تازه  

 پگاه اون و تو دست ی چهيباز شدم که کردم ضرر من-
 ، فروختم بھش یتر زميھ ،چه دونم ینم ھنوز که یلعنت
. داره ینم بر ميزندگ و من سر از دست که  

... کن نگاھم!!!...مارال-  

: کرد اصرار باز او و نکردم یتوجھ  



 هي یالھ...  کانين بشه کهيت کهيت... کانين جان-
... که سرم مغز یرو افتهيب يیلويصدک ی وزنه  

. تيفانتز توھمات نيا با ھم تو حاC خب... اَه-  

 تو نظر از دھنم تو اديب مغزم! ؟ هيفانتز کجاش-
!ه؟يفانتز  

! گرفت ام خنده چرا دانم ینم  

. کانين یبرا شد فرصتي که يیجا یب ی خنده  

 دستانش تنگ ی رهيدا در مرا و صورتم به زد یا بوسه
 در مرا که ھمانگونه.  تخت سمت ديکش بعد و کرد رياس

. انداخت تخت یرو کمر به را ،خودش داشت آغوش  

... رينخ... بخشمت یم نکاراتيا با نکن فکر...  کن ولم-
 ميتصم یھا نهيگز یرو دارم من...  ستين خبرا نيا

. کنم یم فکر خودم  

 و یشوخ باب ، جايب ی خنده ھمان...  نداشت یا دهيفا
. بود کرده باز را خنده  

 سر تو بخوره دردت.. من سر تو بخوره ھات نهيگز-
 نقد خودم رو ھات نهيگز... بشه مرگت شيپ پگاه... پگاه

 تو یکانين عروسک... تو یکانين عشق... خرم یم



 یفدا.. شکمت تو یکوچولو یجوجو اون قربون...
... کوچولومون یفسقل  

: زدم اديفر کKفه  

. کن بس-  

... چند؟بگو خوشگلت یاخما... برم قربونت-  

...اَه... کن ولم کانين-  

 زندان از باCخره را خودم و دميکش را دستم محکم
. کردم رھا بازوانش  

 تخت یرو زانو دو تيجد با من و کرد نثارم یالک یاخم
 آمد باC ميدھايتھد گفتن یبرا ام اشاره انگشت و نشستم

: 

 خنده و یشوخ به رو یچ ھمه شد تموم نکن فکر-
. رينگ  
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 نگاھم اقياشت با چنان و ديکش دراز راست یپھلو به
. بزنم را حرصم ی ادامه نتوانستم یحت که کرد  

 شد زانو دو ھم او کدفعهي که کردم بسنده یاخم به تنھا
: ديبوس را شکمم یرو و کرد خم سر و  

 حق... دم یم قھر حق بھت... مارال گهيد کن ولش-
 نگو یول گوشم تو یبزن دم یم ،حق یبش یعصب دم یم

 جشن هي خوام یم تازه.. ميکن تمومش... نشده تموم
. رميبگ مون یفسقل واسه  

 و یشوخ به را یچ ھمه یراست یراست داشت نکهيا از
 و گرفت حرصم آنقدر کرد، یم تمام یباز مسخره و خنده



 یتو یآرام ی ضربه و آمد باC دستم چرا دمينفھم
. زدم صورتش  

 پرضرب ، یليس ، من دست فيظر انگشتان از آنکه با
 ینوازش کانين صورت یبرا یليس آن قطعا و ، بود ديبع
! زد خشکش اما ، نبود شيب  

 قبل هيثان چند آنکه با.  نداشت توقع اصK انگار
. بود داده را اجازه نيا من به ،خودش  

 ، بودم یعصب کهيدرحال و آمدم نييپا تخت یرو از
: کردم بلند را ميصدا  

 خودت انگار جشن، یگيم نيھمچ!!  ميريبگ جشن-
 یدار پگاه دست که يیھا سفته و چک ني،ھم رفته ادتي

. ارهيب سرت يیبK چه تونه ی،م  

 یا لحظه که یجد آنقدر...  شد یجد اش چھره حالت
. دميترس  

. چشم بگو کن تمومش گم یم-  

 یزندگ گرفتن یباز به ماه پنج جواب چون امدمين کوتاه
. نبود نيا من  



 ھمه خنده و یشوخ قهيدق ده با بخواھد حاC که نبود نيا
. کند تمام را زيچ  

 واکنش ھم من دميد یم را تشيعصبان یوقت دينبا ديشا
. بود پر دلم...  نشد اما دادم یم نشان یتند  

 تندوتند که یبرھم و درھم افکار از بود پر سرم ھنوز
 یجواب شانيبرا یلحن با ھنوز من و آمد یم دميد یجلو

. نداشتم  

 با ديبا که ستمين من نيا اCن... گم ینم چشم بھت من-
 امروز که یمن با ديبا که يیتو نيا ، اميب کنار تو
. یايب کنار یختير بھم ینجوريا  

 شهيھم با انگار صورتش یتو اخم...  آمد باC سرش
 درون از انگار که کرد نگاھم یطور هي... داشت فرق
. شدم یخال  

... برو-  

!؟ یچ-  

 یکرد یم جمع لباستو یداشت... یبر یخواست ینم مگه-
. برو خب...  

. افتاد بازو از دستم دو کردم حس  



. نداشتم را جمله نيا دنيشن توقع  

. شد ثابت شيجد نگاه یتو نگاھم  

. نبود نگاھش در یديترد چيھ  

 ، بار نيسوم یبرا باز و شکستن مرز به ديرس بغضم
. شکست  

 مونم یم دروغگو یتو یپا... یکرد فکر.. یچ پس-
 نابودم تو... کانين بخشمت ینم ؟ بشه یچ که بمونم....
. یکرد  

 داد و هيگر با دميپوش یم را مانتوم داشتم که ھمانطور
: زدم یم حرف  

 با حق...  آره...  اما...  نبودم طKق و قھر اھل من-
 ھم اولش از بشه؟ یچ که بمونم... وقتشه حاC... توئه

...که بود ماھان سھام واسه ، یخواست ینم منو تو  

: شد پاره دلم بند که زد یاديفر چنان  

.  من ی ازخونه رونيب برو-  

 از یکسر در و برداشتم را فميک و کردم سر را شالم
. زدم رونيب خانه از هيثان  



. شکافت یم را ام نهيس جناق داشت قلبم تند یھا تپش  

 کرده پر را صورتم که یاشکان با...  ابانيخ سمت دميدو
.بود نگذاشته ميبرا دنيد یبرا يیجا و بود  

 و درد نيبزرگتر یپناھ یب حس ؟ رفتم یم ديبا کجا
. کرد یم دگرگون را حالم که شد یعذاب  

. پدرم ی خانه گشتم یبرم ديبا...نبود یراھ  

 یجنجال چنان داوود از نويم طKق سر که یپدر ھم آن
. نکردم فراموش وقت چيھ که کرد پا به  
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 ورودم یبرا ، در که دينکش یطول...  زدم را در زنگ
. شدم خانه وارد... شد باز  

. داشت آن یخلوت از نشان ، خانه محض سکوت  

.مامان-  

.نداد را جوابم یکس  

... نويم-  

 ی طبقه یھا پله از نويم که سالن درون مبل یرو نشستم
 متعجب مرا که یمضاعف یخوشحال با و آمد نييپا دوم

: گفت بود کرده  

 شده یچ یبدون  اگه  یاومد یکرد خوب... مارال یوا-
. 

: نشست ميابرو دو نيب یفيظر اخم  

؟ شده یچ-  



 نشست و رساند من به را خودش بلند قدم چند با نويم
 سمتم ديچرخ شوق با و نفره دو مبل ھمان گريد طرف

: 

... اليدان واسه کردم دايپ ، مھربون ، ماه دختر هي-  

. زدم پوزخند اش یاليخ خوش از  

 به اتفاق نيا از یحرف ، وگرنه دانست ینم را من درد
. زد ینم  ميبرا زيانگ جانيھ ظاھر  

:داد ادامه ذوق با او و کردم نگاھش تنھا  

 یليخ پدرش...  ھامه  کننده مراجعه از یکي نيبب-
 خونه از بره دخترش چارهيب ذاره ینم و رهيگ سخت

 ازدواج قصد من که مشاوره بود اومده اونم... رونيب
 ده ینم اجازه پدرم که کنم چکار یول... حرفا نيا و دارم

 اديب واسم خواستگار هي Cاقل تا برم رونيب خونه از
 زور به ميخوا یم که دارم داداش هي گفتم بھش منم...

. گه یم یچ نميبب بگم بھش بذار ، ميبد زنش  

: زد برھم را خانه سکوت ، نويم ی خنده بلند یصدا  



 و یعاطف چقدر و نهيمت و آروم چقدر یدون ینم یوا-
 خواد یم ، نهيبب نويا اليدان افتاده دلم به من... مھربون

. 

 نييپا نويم پرذوق نگاه از را سرم و زدم یرنگ یب لبخند
. گرفتم  

؟! ورا نيا یاومد شد یچ حاC خب... خب-  

 که شد یم تازه داشت باز بغضم...  کردم فوت را نفسم
. شد زدنم حرف مانع ، در زنگ یصدا  

 کوچکش ی صفحه به تعجب با و رفت فونيآ سمت نويم
: شد رهيخ  

! کانهين-  

 در کانين دنيد از شتريب نويم که دميپر جا از چنان
 ھا پله سمت که من دنيد از ، توريمان کوچک ی صفحه

: کرد تعجب ، دميدو یم  

. بره کن ردش...  تو اتاق رم یم من... ستين بگو-  

: زد اديفر بلند  

!؟ شده یچ! ؟ چرا-  



 اتاقش در را خودم یفور...  دميرس نويم اتاق به
. کردم قفل را در و انداختم  

. نکرد گوش حرفم به نويم انگار اما  

: دميشن سالن از را کانين یصدا بعد قهيدق چند چون  

؟ کجاست-  

؟ ديستين بلد سKم-  

؟ کجاست مارال...  سKم-  

. من اتاق تو...  باC طبقه-  

 و زدم در به یمشت حرص با نويم ی جمله نيا دنيشن از
. گرفتم فاصله در از  

 و خورد در به ضربه چند که نويم تخت یرو نشستم
: گرفت شکل وجودم در یاضطراب یھا لرزش ھمزمان  

. مارال کن باز-  

. ندادم را جوابش  

 که ، افتاده یاتفاق که بزند حدس توانست یم نويم قطعا
. زد حدس  

!؟ شده یچ-  



. کنه باز رو در بگو-  

: ديپرس را یتکرار سوال ھمان باز نويم و  

!؟ گم یم شده یچ خب-  

 در به یمشت زدن با شد ھمزمان کانين بلند اديفر یصدا
: 

. بزنم حرف باھاش ديبا-  

 و کانين یادھايفر و ، من ینگران و اضطراب نيماب و
 به ھم نويم یصدا ، در به او یپ در یپ یھا مشت

: برخاست اعتراض  

!؟ خب شده یچ گم یم.. کانين آقا یشکست رو اتاقم در-  

. من با اتاقت در پول-  

 شتريب و دميترس که ديکوب در به یا تنه چنان بعد و 
. تخت تاج به دميچسب  
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: کرد شوکه مرا ھم نويم بلند اديفر  

 نيا...  بابا کن باز درو مارال!... شکست در بابا نزن-
. شکست رو اتاقم در ، سرش به زده شوھرت  

: شد بلند کانين یعصب یصدا  

. گم یم دم یم پولشو_  

 چرا ديکن یم دعوا دوتا شما...  چکار خوام یم پولشو-
 ی خونه اتاق در ديبر خب! ... ؟ بشکنه من اتاق در

. ديبشکن رو خودتون  



 از اي بخندم نويم و کانين نيب یھا حرف از بودم مونده
 ، کرد یم اصابت در به که یمحکم یھا مشت آن

 کانين با نکهيا از قبل کرد مجبورم نويم اديفر که بترسم
: کنم باز را اتاق در شود زيگKو  

... سرتا به زده انگار شما...  گهيد نزن گم یم...  اِ _ 
 ديبا شده دعوات زنت با...  خدا به هيزيچ خوب شعورم

!؟ یبشکن منو اتاق در یايب  

: دميشن را کانين یصدا که رفتم در سمت  

. نگرانشم خب...  وونهيد-  

 باحرص نويم که رفت در قفل درون ديکل یرو دستم
: گفت  

 نگرانم شتريب اتاقم در واسه من... ینگرانش خود یب_
. مارال واسه تا  

 کانين محکم مشت ، قفل درون ديکل چرخش با ھمزمان
. شد باز در و نشست در یرو  

. تخت سمت رفتم و گرفتم فاصله در از یفور  

 در...  شما ليتحو سالم و حيصح زنتون... بفرما-
!... یکنديم جا از یداشت اتاقمو  



! دهيند در ھم تو حاC خب-  

 به یشباھت اصK که يیصدا با و شد اتاق وارد کانين
: گفت نداشت درش پشت یادھايفر  

! مارال-  

 کانين. کرد نگاھم و برداشت جلو به یقدم ھم نويم
 ی لبه که برگرداندم او از قھر به را سرم. آمد من سمت
 را دستش ، نويم حضور به توجه یب و نشست تخت

: ديکش ميپا یھا پنجه یرو وار نوازش  

. ديببخش... شدم یعصب... جان مارال_  

 کم مشترک یزندگ ماه چند درآن.بود پر یليخ دلم
 من ، آمدم کوتاه من بار ھر اما بود، نشده یعصب

 نشدم ،لوس نکردم ناز ، نکردم سکوت ، قھرنکردم
 ھم.  سکوت ھم کردم یم قھر ھم ديبا ندفعهيا انگار یول

 فرق ندفعهيا که بفھمد تا کردميم ناز ھم شدم یم لوس
 که بزند یحرف خواست.  داد یم آزارش سکوتم.  دارد

: گفت یعصب یلحن با نويم  

.. گهيد بزن حرف خب_  

: انداخت ینگاھ نويم به اخم با کانين  



. لطفا رونيب شما-  

! ھا منه اتاق نجايا نکهيا مثل! ... ؟ یمن با! ؟یچ-  

 آنروز تا که کانين و آمد لبم به نويم حرف از یشخندين
 یلحن با ،  بود نزده حرف ینطوريا نويم با وقت چيھ
: گفت تيعصبان و حرص از پر  

 باھاش خوام یم قهيدق دو... ميخور ینم اتاقتو نترس_
. بزنم حرف  

 تند لحن بخاطر که یحرص با و کرد کج را لبش نويم
: گفت ، بود کانين  

 یزد یم حرف توخونتون ، یبزن حرف یخواست یم_
. نجايا نه  

  صورتش به یدست و تيعصبان از شد سرخ کانين
 مجبور ، که کند لج نويم و بزند یحرف دميترس. ديکش

: ميبگو شدم  

. نويم بذار تنھا رو ما قهيدق چند_  

: گفت و رفت من به یا غره چشم حرص با  

. ديزينر بھم رو اتاقم ھاتون عاشقانه با_  
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 که بست سرش پشت را در و رفت رونيب اتاق از نويم
.  چرخاند سمتم را سرش یبلند نفس با ھمراه کانين



 نگاھم در نگاھش ی پرجاذبه یھا حلقه لحظه کي
. نشست  

: گفت و سمتم کرد دراز دست یفور  

 گوشم یتو یزد یچ واسه... خب یکرد ام وونهيد_ 
 شک یچ به.. عاشقتم گميم بھت دارم خودم که من...
؟ آخه یدار  

 به یازين او یول کند احاطه مرا دستانش خواستم ینم
 آن از و ديکش خودش سمت مرا.  نداشت من ی اجازه

 مانعش نتوانستم ، ديچرب یم من بر زورش که يیجا
: کرد زمزمه و چسباند اش نهيس یرو را سرم.  شوم  

...  بودمش شکسته ، یکرد ینم باز درو اگه خدا به-
 راه ھم یخانوادگ یدعوا هي نويم یحرفا اون با اونوقت

. افتاد یم  

. گرفت ام خنده ارياخت یب حرفش از  

 لوازمش تک تک یرو چقدر نويم که دانست ینم ھنوز
. است حساس  



 نويم ، عمر  آخر تا بود شکسته را اتاقش در اگر قطعا
 و زد ميموھا یرو یا بوسه.  زد ینم حرف کانين با

: گفت  

؟ یخند یم حاC و یداد یم سکته منو یداشت... بخند-  

 جاشه سر شما از ميدلخور... نکرده شما حال به یفرق-
 دو حاC یدار توقع و یگفت دروغ من به ماھه چند...

؟ ببخشم ساعته  

 نيا اتاق نه... خونه خود تو یول نزن حرف... کن قھر-
 رو اتاقمو در ، بزنه غر اديب یھ که تيوسواس خواھر
! ینشکون  

 ادا شيصدا کردن نازک و باحرص را آخر ی جمله نيا
. شد ام خنده باعث باز که کرد  

 ام اشاره انگشت با و برداشتم آغوشش از را سرم
: کردم دشيتھد  

 ازت یليخ... دمتيبخش ، دميخند چون نکن فکر-
. دلخورم  

: اش نهيس وسط ديکوب محکم را دستش کف  

؟ باشه فقط خونه ميبرگرد...  جونم به تيدلخور-  



 مثل Cاقل که نداشتم را خصلت نيا من چرا دميفھم ینم
 نزنم حرف او با روز دو یکي ، گريد یھا زن از یليخ
 Cاقل توانستمينم نکهيا.  نبود خوب اصK نيا نظرم به. 
 دھد یم آزارم شيرفتارھا از یبعض چقدر بفھمانم او به
. بزنم حرف او با ستمين حاضر یحت که  

 یکي از شتريب انگار ، ميبود که یطور ھر او و من
. ميکن قھر ميتوانست ینم شتريب دوساعت  

 متبحر یمشاور که نويم نظر از ديشا خودش نيا البته
 من نظر از اما شد یم محسوب بزرگ حسن کي ، بود
 ميھا یدلخور و بود نگرفته آرام قلبم چون.  بود بيع

 نکرده آرام مرا یا کننده قانع جواب و بود شيسرجا
. بود  

 کي نويم قطعا گشتمينم بر اگر که ميبرگشت خانه به
 یچا کي یبرا اگر اصK.  کرد یم نثارم مفصل کتک

 نيب باز که بودم مطمئن ، ميماند یم ھم ساده خوردن
.شود یم دعوا حتما نويم و کانين  

. کرد قھر کانين با نويم روز ھمان از گرچه  

Cشکست؟ یم ديبا ديشا اي نشکست که یدر سر حا  
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 یدلخور نيا یحت انگار اما.  نيسنگ سر و بودم دلخور
 کند حاصل کانين رفتار در یرييتغ توانست ینم ھم
 ی جهي،نت من العمل عکس نيا که دانست یم خوب.

 یھا اخم مقابل در ، نيھم یبرا ، است رفتارش کدام



 شهيازھم ، داشت ام یناراحت از نشان ھنوز که ، من
. تر طبع وشوخ بود شده صبورتر  

؟ چند خوشگلت یاخما-  

 ھا ینيزم بيس کهيحال در و نکردم حرفش به یتوجھ
: گفتم. ختمير یم تابهيماھ درون کردن سرخ یبرا را  

. پره یم روغنش کنار برو_  

: زد یا بوسه لبانش با را ام گونه و کرد سرخم  

. نيبش برو کنم یم سرخ من_  

 با اما بسپارم دستش را ھا ینيزم بيس خواستمينم
: گفت و زد سمتم یچشمک ، لميموبا زنگ یصدا  

. سالمه اتاقت در خدا به بگو... نوئهيم حتما_  

. رفتم ام یگوش سمت  

: گفتم و کردم وصل را تماس. بود ناشناس یا شماره  

؟ بله_  

 یگوش یا صفحه به ینگاھ. سکوت و بود سکوت
 خط یسو آن از يیصدا یول بود وصل تماس ، انداختم

: آمد ینم  



... الو_  

 اپن یرو را یگوش و کردم قطع را تماس. سکوت باز و
 بلند ی خنده یصدا و آمد یامکيپ یصدا که گذاشتم

: خاست بر کانين  

 یحت... ھا هيا نهيک عجب ، شما مشاور خانم نيا آخ آخ-
! زنه ینم حرف ھم تو با  

 بود ناشناس ی شماره ھمان. انداختم امکيپ به ینگاھ
. 

..."؟ یخوب... عشقم سKم"  

 یرو ، اپن کينزد ، ھمانجا ميپاھا چرا دانم ینم
. کرد ستيا آشپزخانه سرد ھاى کيسرام  

: نوشتم یفور  

" ؟ شما"   

: آمد جواب که دينکش یطول و  

"  زميعز نمتيبب خوام یم"   

 به دلم یتو یبد حس هي.  شد آشوب دلم چرا دانم ینم
. افتاد جوشش  



: کردم پيتا یتند حرص با نباريا  

 ینم رو جوابتون گهيد دينکن یمعرف رو خودتون تا"  
" دم  

. آمد جواب و شدم منتظر باز و  

 یعاشقم که تو...  یشناس یم منو که تو ؟ آخه چرا"
" ميبزن حرف ھم با ديبا...  خواميم تورو ھنوز منم...  

 رفت یم ماھان سمت مدام شکم شوم حس چرا دانم ینم
 تمام من.  ديتپ یم اضطراب با قلبم فکر، نيا از یحت و

 به یحت ، ماه چند آن طول در که بودم کرده را ام یسع
!بود؟ داده اميپ من به او حاC و نکنم فکر او  

 کار... نه.  چرخاندم طرف دو به فکر نيا از را سرم
. کرد ینم انتيخ پگاه به ماھان... نبود ماھان  

 جان وجودم در جھت یب که یا دلشوره شدت از را لبم
 آھسته را لبم پوست و دميگز دندان ريز به ، بود گرفته
. دميجو ميھا دندون ريز آھسته  

؟ نويم نيا گهيم یچ_  



 پشت از کانين یصدا دنيشن از که بودم فکر در آنقدر
 از یگوش که ديلرز چنان دستانم و شدم شوکه ، سرم
. افتاد دستم  
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 ینگاھ و برداشت نيزم یرو از را ام یگوش و شد خم
. انداخت آن ی صفحه به  



 استرس شدت از تنم یھا سلول تک تک کردم حس
  ديلرز

؟ هيک ی شماره نيا! " ... ؟ منتظرتم" -  

 سرش و دميکش دستش انيم از را یگوش تيباعصبان
: زدم اديفر  

 ھا ینيزم بيس درضمن... دشهيجد شماره...  نوئهيم_
. یداد سکته ھم منو...یسوزوند ھم رو  

 دسترس از را ام یگوش که گاز سمت ديچرخ یفور
 تا زدم اتاق در یدور. رفتم اتاق سمت و کردم خارج

 باCخره آنرا. کنم دايپ ام یگوش کردن یمخف یبرا يیجا
 به برگشتم و گذاشتم ام یدست یھا فيک از یکي در

. سالن  

 درون را شده سرخ یھا ینيزم بيس داشت کانين
 یتو اثراتش ھنوز که یاسترس با که ختير یم بشقاب

 ، یجار انگشتانم انيم در شيھا لرزه و  بود تنم
: دميپرس  

؟ خونه یآيم باشگاه از چند ساعت فردا_  

: آمد صورتش به تعجب از یاخم  



!؟ چطور_  

... نويم شيپ برم سر هي خوام یم-  

 و گاز کنار نتيکاب به زد هيتک.  من سمت ديچرخ. ديخند
: گفت  

 که داده من به فحش تا چند... داده اميپ نويم پس_
؟ بخونم ھاشو اميپ ینذاشت  

: گفتم و لبخند خط یرو دميکش را لبانم زور به  

.فقط مؤدب فحش تا دو-  

: ديخند باز و گرفت باC را سرش-  

 گاوم و خر حاC گفته یچ... ؟ ميدار مؤدبم فحش مگه-
؟ شعوريب و احمق اي کرده  

 و دميکش صورت به یدست ، مسخره بحث نيا از کKفه
: گفتم  

. حرفا نيھم  نيب یزيچ هي_  

 درون یھا ینيزم بيس ، انگشتانش انيم قاشق با
: گفت و زد ھم را روغن  



 هيشب تو یمو هي اگه یعني... ھا شهيم ادعاش یليخ-
. ميباش سقف ريز ميتونستينم ھم با ، بود نويم  

: گفتم و دميکش یآھ  

. کنه یم درد کمرم ، نميبش رميم من_  

 ذھنم یاما و اگر ، ھزار با کهيدرحال من و کرد نگاھم
. نشستم ونيزيتلو یرو به رو ، بودم ريدرگ  

 شيپ فکرم و  بود ونيزيتلو ی صفحه یرو نگاھم
 ماھان ، دادم یم احتمال درصد نود که یناشناس مخاطب

. باشد  

 شک من به ھم کانين یحت که شدم تابلو آنقدر آنشب
: ديپرس یم مدام. کرد  

 داده یناموس فحش من به نويم اگه بگو راستشو_
. کنم چکار باھاش بدونم  

 یم سر یا دهيکش ی"  نه"  جوابش در بار ھر من و
 عدد به ساعت یھا عقربه دنيرس با آنروز یفردا. دادم

 حاضر.  ديرس تينھا به اضطرابم و دلشوره ، ازدهي
 ی چھره به ، نهيآ مقابل دهيپوش را وشالم مانتو. بودم

 یراھ و نهيآ از کندم دل باCخره و شدم رهيخ مضطربم



 ھزار یرو قلبم ضربان ، شاپ یکاف به دنيرس تا. شدم
. شدم شاپ یکاف وارد که یا لحظه از امان و زد  

 چند.  ديچرخ شاپ یکاف پره یھا یصندل انيم در نگاھم
 کي پشت ، نشناختم را یکس چون و رفتم جلو یقدم

 ھا هيثان شدن یسپر یبرا آنقدر.  نشستم یخال زيم
 ھم شاپ یکاف طيمح يیبايز یحت که داشتم عجله

. کند جذب را نگاھم نتوانست  
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 کي ھمراه به یديسف کوتاه شبنديپ با یجوان پسرک
 آمد زميم کينزد دست در یخودکار و ادداشتي دفترچه

: 

؟ ديدار ليم یچ... خانم سرکار سKم_  

. ھستم یکس منتظر... سKم-  

 یخانم هي منتظر شاپ یکاف یباC ی طبقه يیآقا هي-
. ديباش شما.. کنم فکر... ھستند  

 و برخاستم جا از!!  آقا هي.  کردم یقلب ستيا انگار
 یقدم ھر. رفتم دوم ی طبقه سمت ، تشکر یحت بدون

 تپش به ، گذاشتم یم شاپ یکاف یچوب یھا پله یرو که
. دميرس و شديم اضافه یا ضربه ، قلبم یھا  

 پنجره به رو  زيم کي سر ھا پله پشت که یمرد قامت
. دميد را بود نشسته  

 که داشتم را یکس حس قدم ھر با.  رفتم جلو زحمت به
.  شنوديم ، گوشش در را قلبش یھا تپش نيآخر یصدا

. دميرسيم ديبا که یزيم ھمان مقابل دميرس و  



 آنکه یب و زد هيتک شيصندل یپشت به را اش تنه مين
: گفت کند نگاھم  

. نيبش یاومد خوش_  

 و من داريد نياول نيا ماه چند بعد.  آوردم کم نفس
 حس. شناختم ینم را او اصK که انگار و بود ماھان
 به و زيم پشت نشستم. داد دست بھم یمفرط یخفگ

: کنم کنترل را ميصدا لرزش ، کردم یسع زحمت  

؟ یداشت چکارم-  

؟ نشده تنگ واسم دلت-  

 یھا تپش یحت و کنم حفظ را ظاھرم کردم یسع ، اخم با
.  کنترل را قلبم نامنظم  

؟ یداد اميپ من به یدينکش خجالت واقعا تو_   

 که نگاھش تشعشات نياول. کرد نگاھم نباريا و ديخند
 اما. داشت نگه تپش از را قلبم ، ديرس چشمم به
 چند ماھان با یشباھت چيھ که  بود نگاھش در یزيچ..

. نداشت قبل ماه  



 دارم دوستت که دونه یم پگاه ؟ بکشم خجالت ديبا چرا-
 که حاC مخصوصا... نجايا اميب که داده اجازه من به ،

. ديخورد بر مشکل به باھم کانين و تو  

: کردم کورتر را اخمم گره  

؟ دارم مشکل کانين با من گفته یک!! ...  ديببخش_  

: گفت و زيم سمت ديکش جلو نباريا را اش تنه مين  

 چند نيا نکهيا سر...  ھا سفته و چک سر! ...؟ ديندار_
 تونيزندگ بم و ريز از...  نکن انکار...  داده تيباز ماه
. دارم خبر  

 کردم ازدواج من... یباش داشته خبرم فرضا خب-
؟ یشيم من مزاحم یچ واسه...  

:  گفت و کرد کج یکم را سرش  

...  منه شيپ دلت ھنوز که تو!  ؟ مزاحمته نيا یآخ_
 یکرد یم خشک مو ھا گل شاخه تک ادتهي...  ادتهي
C؟ شون یدار ھنوز...  شعرت کتاب ی  

 تا کرد کوک مرا یکس انگار. شدم یجد.  شدم مصمم
: زدم و بزنم سرش که یاديفر یبرا رميبگ قدرت یحت  



 گل و شعر کتاب کانين با عقدم شب ھمون...  رينخ-
 ھم با رو کتاب یھا صفحه یC ی شده خشک یھا
. دور ختمير  

.بود شده ام رهيخ نامفھوم لبخند هي با  

. مارال یستين یخوب یدروغگو...  کنم ینم باور-  
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 هي.   بود شده خشک چشمانش در ، ام اراده یب نگاه
 اتصاCت با را قلبم ضربان که بود نھادم در یبيغر حس
 که یا هيثان چند.  برد یم باCتر لحظه ھر اش ینامرئ
 در کهيدرحال و کرد خم سر ، شد داريخر را نگاھم
: گفت گشت یم یزيچ دنبال ، لشيموبا یگوش  

 خودت ، مورد در ، کنار به خودمون بحث اصK... خب-
؟ یگفت یچ کانين به ات گذشته و  

 پنھان یبرا یزيچ ام گذشته یتو من! ؟ ام گذشته-
. ندارم کردن  

 کرد ستيا قلبم کدفعهي ، شد بلند که اش خنده یصدا
 یم من از شتريب او که بود ام گذشته در یزيانگارچ.

. دانست  

 شدم مشغول ام گذشته خاطرات یجستجو به لحظه کي
 تا زدم ورق را ام گذشته ی کھنه خاطرات تک تک و

 راحت را کارم ماھان که بگردم اهيس ی نقطه کي دنبال
.کرد تر  

. اومد ادتي ديشا... ايب-  



 تا شد باعث ام یکنجکاو. گرفت من سمت را اش گوش
 را یگوش تا. رميبگ را اش یگوش و کنم دراز را دستم
 یميقد عکس کي.  کردم نگاه آن ی صفحه به و گرفتم

 را دستش که جوان یپسر با دميد رستانميدب دوران از
 با ، رستوران کي زيم پشت.  بود دهيکش ام شانه یرو
 خورد ابد حبس نفسم.  زيم یرو شده دهيچ مخلفات آن
. يیگو  

... که نيا... نيا-  

:داد ادامه و کرد نگاھم ، داشت طعنه طعم که یلبخند با  

. بعد ی صفحه برو ، ھست بازم_   

 یم بر ام زده خي وجود از انگار که يیسرما با انگشتم
. دميکش یگوش ی صفحه یرو ، خاست  

 در بعد عکس و...  ساله چھل یمرد با بود گريد عکس
 یبعد و یبعد و یجد و Cغر یجوان با شاپ یکاف کي

. شد سرد ھم گرمم یھا نفس یحت کردم حس...  

: زدم زيم یرو باحرص را یگوش  

 با کانين کنمينم فکر... رستانمهيدب دوران واسه نايا_
... نايا دنيد  



 انيپا که ديخند بلند بلند چنان ، نشده تمام ام جمله ھنوز
. کردم فراموش را ام جمله  

 ھا عکس نيا از تا چند چطوره... کنم یم امتحان پس-
  نميبب بفرستم واسش رو

 زنش که بشه خوشحال دميشا... نه اي شه یم یرتيغ
 صدتا کينزد با رستانشيدب در یليتحص سال سه یتو

 یليخ یليخ... دهيچرخ ھا رستوران و کافه یتو مرد
. نظرم به کهيرمانت  

 یم نثارش یحساب و درست یناسزا هي خواست یم دل
 افکار ی ھمه با را اش یطانيش نگاه آن بساط تا کردم

 یم بر سرم از دست و  ديچيم بر دشيپل یھا نقشه و
 روز آن ماھان با بودم عاشقش که یماھان چقدر.  داشت
! داشت فرق  

: گفتم تيعصبان و حرص با و گشودم لب  

 و کردم ازدواج من...  ماھان یشد یعوض یليخ تو_
 کنم یم مويزندگ دارم اCن ، بوده ام گذشته در که یھرچ

. 

: رفت باC شخندين با طنتيش با لبش ی گوشه  



 مارال شدم یعوض یکن فکرشو اونچه از شتريب یليخ-
 یوقت ، ندادند من به التماس ھزار با رو عشقم یوقت...

 کنه ازدواج من یميصم دوست با بره شد مجبور عشقم
 و بفروشم رو ھم باشگاه سھام کردند مجبورم یحت... 
 سھام صاحب و اديب ام یعشق بيرق عوض در و ، برم

 یاديز دميفھم که بود موقع ھمون... بشه من باشگاه
 هيبق تا بود گرگ ديبا...  نداره دهيفا ھم بودن خوب

 درنديم رو تو شنديم گرگ هيبق وگرنه باشند بره واست
. 
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 کور نقاط به خورد یم گره ، ات یجار یروزھا یوقت
 گره کردن باز ، یکرد فراموششان تو که یا گذشته

 شود یم ، ستندين دسترس در گريد که یکور یھا
. مشکل نيبزرگتر ، عذاب نيبزرگتر  

 کردم فکر را ريمس تمام.  برگشتم خانه به یخراب باحال
 ؟ نه اي ميبگو ام گذشته ی درباره کانين به ايآ نکهيا به

.... 

 ی مسخره یباز خام فقط من که کند یم باور کانين ايآ
بودم؟ پگاه  

 تواند یم یدختر ھر رستانيدب دوران یھا حماقت
. شود محسوب اش یزندگ اشتباھات نيتر خطرناک  

 و یعاطف یھا تيحساس تمام و بودم مانده حاC من و
 از بعد و روز ھمان در که یکانين.  کانين یاحساس
.  است زيعز ميبرا انگار که دميفھم ماھان یھا حرف

 کي حاC و بود احبار کنارش بودنم یروز ديشا که یکس



 عکس به شيورفتارھا ھا حرف به انگار...  التماس
. بودم شده حساس شيقھرھا به یحت شيھا العمل  

 شکوفه قلبم در که بود عشق یھا جوانه نياول ديشا
 در که یکوچک موجود آن وجود با حاC من.  بود زده

 با شبم و روز خاطرات تمام به فکر و داشتم شکم
. بودم شده اش دلبسته ، ماه چند آن در کانين  

 را کانين ، کردم باز را خانه در تا.  دميرس خانه به 
.  بود ستادهيا یرائيپذ وسط لشيموبا یگوش با که دميد
 کردم حس که انداخت من به یتند نگاه چنان ديد مرا تا

. شد فلج ميپاھا  

؟ اCن تا یبود کجا-  

. رفت یواريد ساعت سمت نگاھم اول  

. بود کي کينزد ساعت!  گذشت زود چه  

؟ چطور بودم رونيب من...  من-  

: گفت و کرد یزير اخم  

؟ یزد حرف نويم با ؟ یبود تنھا_  

: گفتم و افتادم ام گذشته شب دروغ ادي به یفور  



. زدم حرف باھاش آره... آره_  

: ديپرس و شد نهيس به دست  

؟ گفتيم یچ خب-  

 از شتريب کهيدرحال و انداختم مبل یرو را شالم و فيک
 ماھان یھا حرف بابت که افکارم یھا وسوسه ھجوم

 مبل یرو را خودم ، بودم شده خسته ، بود شده ريدرگ
: گفتم کردم یم رھا  

 و ميزد حرف کم هي...  ستين دلخور ازت نترس_
...و یبود یعصب کم هي تو که کردم قانعش  

.  داد یم تکان ميھا حرف دييتا به یبدجور را سرش
 رهيخ نگاھم. بود اديز من یھا حرف یبرا دييتا آنھمه

: گفت نهيس به دست ژست ھمان با او و ماند اش  

؟ یبود نويم با اCن تا پس_  

 یبلند نفس با ھمراه کانين و دادم تکان یسر فقط
 من و بود من سر پشت که آشپزخانه سمت را دستش
. کرد دراز ، نداشتم دنشيد یبرا یاشراف  



 عقب به و گذاشتم مبل ی لبه یرو را دستم ناچار
 Cل.  کرد یم نگاھم اخم با که نويم دنيد با که دميچرخ

. شدم ھم  

!؟ ینذار هيما من از یبگ دروغ یخوا یم اگه شه یم-  

 بود شده فاش یزود  نيا به که یدروغ از باز یلبان با
 و کرد زير ميبرا را چشمانش.  کانين سمت برگشتم ،

 يیچا ینيس نويم.  دوخت من به را گرش ديتھد نگاه
: گفت اخم با و گذاشت زيم یرو و آورد  

؟ حاC یبود کجا-  

 یکس به نخواستم دکتر رفتم...  ھم نفر دو شما بابا یا-
. خب بگم یزيچ  

: ديپرس ديترد با نويم  

!دکتر؟_  

: ديپرس یشتريب تيجد با کانين و  

؟ گفتيم یچ دکتر-  

.کرد ناراحتم مقدار هي...  یچيھ-  
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. شد باز شيھا اخم. کرد باور کامK نويم  

!؟ چرا-  

... و یباردار یبرا فميضع گفت_   



 و آمد جلو.  شد کاسته ھم کانين یھا اخم تيجد از
: ديپرس و نشست مقابلم  

؟ اميب باھات ینگفت من به چرا_   

 خواستم... یايب باھام که نبود یخوش خبر... خب-
. کنم ناراحتت بعد بشم مطمئن  

 ینفس با ھمراه نويم که شد سکوت نمانيب یا هيثان چند
: گفت و گرفت دست در را شيچا وانيل بلند  

 برس خودت به یسال چند هي ، ستين یمھم زيچ خب_
. یشيم باردار و یشيم خوب بعد  

 ندارد خبر من یباردار از ھنوز نويم که آمد ادمي تازه
: گفتم که بود رسانده لب به را شيچا وانيل.  

. باردارم اCن من_   

 دنيشن از ، بود دهيرس داغ یچا وانيل به که نويم لبان
 و ديکش عقب را شيچا وانيل یفور.  سوخت خبر نيا

: ديپرس تعجب با  

!؟ یباردار_  

.ندارد یخوب حس اصK گفتن دروغ  



. رود یم فرو قلبت در که است یخار یزيت مثل دائما  

 با و کرد باور را دروغم واقعا کانين اما... کانين
 از را قبلش قهيدق چند یدلخور انگار حاC که یناراحت

: گفت بود برده نيب  

. ميزنيم حرف دکترت با ميريم ھم با فردا_  

:کند آشوب مرا باز تا بود یکاف جمله کي ھمان  

. کنم استراحت ديبا...  گهيد ستين Cزم... نه_  

 سمت آمد باC زيم رو یچا یھا وانيل یرو از نگاھش
 در یچ.  ديچرخ صورتم یتو یا هيثان چند.  صورتم
 داشت.  دانمينم ، کرد یم نگاھم آنطور که بود نگاھم

 ميگلو آب زحمت به.  نگاھش طرز آن کرد یم ام وانهيد
: گفتم و دادم قورت را  

-Cرميم تو با شد که نوبتم یبعد نوبت حا .  

 ھمان و ماند ديترد حال ھمان در نگاھش اما. نزد یحرف
. ترساند یم مرا داشت که بود نگاھش ديترد  

 اضطرابم شدن کم و آرامش یبرا بلند ینفس با ھمراه
: کرد نجوا مقابلم آھسته نويم که برداشتم را ميچا وانيل  



؟ شدم خاله ینگفت من به چرا... کشمت یم-  

 ھم آن. نبود یمشعوف تيواقع اصK. زدم یکمرنگ لبخند
 دست بد اتفاقات ی ھمه انگار که یبحران تيوضع آن در
 مثبت با شوند مصادف درست تا بودند داده ھم دست به

. من شيآزما جواب شدن  

 یم شانس بد ديبا چقدر. رفت خورد که را شيچا نويم
 به بار نياول یبرا که یروز ھمان درست که بودم

 قطعا. شود رو او شيپ دستم ، گفتم دروغ ھمسرم
 ، اول خواست یم دلم اما گفتم یم او به ديبا را تيواقع
 يیراھنما او از و بزنم حرف نويم با کانين چشم از دور
 زيم کردن آماده مشغول ، نويم رفتن از بعد.  رميبگ

 به آشپزخانه یورود درب یجلو کانين که شدم ناھار
: ستاديا ميتماشا  

؟ یبود دکتر واقعا_  

: رفتم طفره  

؟ گوجه و اريخ ساCد اي کنم درست اريوخ ماست_  

؟ یبود دکتر واقعا دميپرس-  



.  کرد یم پاسخ به مجبور مرا شيصدا تحکم نيا
: شدم دروغ به مجبور باز و او سمت دميچرخ  

. آره_  

کنه؟يم فرا چشمانم از نگات چرا پس-  

 یحرف هي دکتر اي ینبود دکتر واقعا اي...  بگو راستشو
. ینگفت من به که زده  
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 گفتم یم دروغ کانين به دينبا.  آمد یم بدم خودم از
 کي ی ھا دانه مثل گفتن دروغ که واقعا.  گفتم یول

 یدروغ ديبا دروغ کي یبرا.  است دهيچسب بھم حيتسب
 و کشديم قد دروغ پشت دروغ نطوريھم و گفت گريد

... 

 نويم به باشگاه به کانين رفتن با که بود ظھر از بعد
. گرفتم یم کمک او از ديبا.  زدم زنگ  

. بزنم حرف باھات ديبا... نويم... الو-  

: گفت من دست از کKفه  

 اسم به یخوايم باز حتما ؟ یچ واسه باز...  خدا یا_
؟ یبگ دروغ شوھرت به من  

 کمکت به...  یبد گوش ديبا ، مفصله اش هيقض نه-
. دارم ازين  

: گفت بلند يیصدا با مادر لحظه ھمان  

.. گهيد ايب نويم_  



؟ یبر یخوايم کجا-  

 ، اليدان واسه ھست ھام مشاوره از دختر هي گفتم بھت-
 کنه دييتا مادر اول خونشون ميبر سر هي قراره مادر با

. ميبگ اليدان به بعد  

 اليدان اصK ، ديھست يیھا اليخ خوش چه شما یوا-
. ستين مشترک یزندگ اھل  

-Cحا Kبشه مشترک یزندگ اھل که داده ريگ مامان فع 
 هي یول بزنم حرف باھات تونم ینم اCن نيبب... 
 کانين به وقت چيھ وقتِ  چيھ ، کنميم بھت حتينص

 یليخ مسئله نيا یرو کنم یم فکر...  نگو دروغ
 نکهيا واسه نگفته بھت یزيچ ندفعهيا اگه... حساسه

 چکار ینگران از یدون ینم تو وگرنه یبود دکتر واقعا
 تو شيپ من ديفھم یوقت زنگ من به اون...  کرديم
 کرد وادارم ، من شيپ یآيم که یگفت دورغ تو و ستمين
 کردم یم یسع و بودم آروم من یچ ھر...  خونتون اميب

 که یھرچ... یعصب و بود نگران اون ، کنم آرومش
 با که ھست عاشقت اونقدر...  بگو بھش راستشو ھست
. باشه که یچ ھر حاC.  اديب کنار تو طيشرا  

: شد ما زدن حرف مانع مادر یصدا باز که دميکش یآھ  



. گهيد ايب...  نويم_  

 نکنده رو ام کله مامان تا برم من... اومدم اومدم-
.خداحافظ...  

: گفتم زحمت به  

.خداحافظ_  

 به توانستميم چطور.  رفتم وا تماس شدن قطع با و
 حماقت کي.  نبود یخاص زيچ اصK ؟ ميبگو کانين

.  بودم نکرده یکار من.  بس و بود رستانيدب دوران
 پگاه نيا و بودم کرده مKقات کباري فقط نفر ھر با یحت
. کرد یم یاخاذ ، من اسم به ھا آن از که بود  

Cدوران حماقت از مانده جا ديترد با بودم مانده من حا 
. کنم چکار ام ینوجوان  

 یا معقوCنه ريغ برداشت ھر اگر داشت حق کانين
. کرد یم من به نسبت  

 یبستگ اما نداشت یخاص زيچ ، اگرچه هيقض نيا گفتن
 باشد فاجعه کي توانست یم ، کانين برداشت نوع به
 و پگاه دست ی چهيباز خواستمينم ، نيا ھرحال به اما.

 اجبار من یبرا یزندگ نيا شروع انکه با.  شوم ماھان



 به یپ کانين ی عاشقانه یرفتارھا با...  یول بود
 یزندگ نيا نبودم حاضر و بودم برده عشق نيا قتيحق
 من به که بود اجبار نيھم عوض در و بدھم دست از را

 که یکس.  باشد پست تواند یم چقدر ماھان کرد ثابت
 کنار در حاC و بود یماھر شناگر وگرنه بود دهيند آب

.بود کرده رييتغ چقدر ، پگاه  
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 برگشتم خانه به که باشگاه از.  شهيھم مثل بودم خسته
 رونيب صدقه از چشمام که گرفت لميتحو چنان مادر ،

. زد  

 ريبگ دوش هي برو...  ینباش خسته... پسرم قربون-
. بره در ات یخستگ ، ارميب يیچا هي واست  

. ديخنديم زير که رفت نويم سمت نگاھم  

: کردم بشينص یا غره چشم  

؟ چته_  

: گفت و کرد جمع را اش خنده یفور  

. یچيھ-  

 به کردن فکر یبرا یفرصت یخستگ اما شد ريدرگ ذھنم
 از بعد.  دادينم قد ، بودند دهيکش من یبرا که یا نقشه

 مادر که رفتم وا مبل یرو و برگشتم گرم آب دوش کي



 خودش نيھم.  کنارم نشست و آمد سمتم يیچا با
.  بود دهيد ميبرا که بود یخواب نشانگر  

 پر صورتم یرو از ھم نويم خاص نگاه ، مادر از ريغ
: گفتم حرص با که زد ینم  

نمام؟يس صفحه من مگه! ؟ تو چته_  

 نييپا را سرش ، داشت پوشش در یسع که یلبخند با
: گفت مادر که انداخت  

 زودتر ديبا کنم فکر... یمجرد بسه گهيد راستش- 
. ميبزن باC نيآست واست  

 چنان.  بودند دهيد ميبرا که یخواب آن بود نيا پس
: اخم مادر و کرد بلند سر نويم که زدم یاديفر  

 ديگرفت نظر در واسم یخانم اَنتر کدوم...  بابا ديکن ولم_
؟ ديخونيم ورد گوشم ريز ديدار دياومد حاC که  

: گفت و ام شانه یرو مادر  

 خانم اَنتر ھمون یديد یوقت هي ، کن صحبت درست-
 بھش که هيبق زبون و یموند تو اونوقت و برد دلتو
. یگفتيم بھش یچ ازدواج از قبل تا ، نگن  



 با و مادر سمت ديچرخ سرم.  حتما رفته دلش دميفھم 
: ديپرس اخم  

ش؟يديد یرفت شما نکنه-  

 که کرد سربلند نويم و انداخت غبغب به یباد چنان مادر
. است خودش کار کار دميفھم  

؟ یشد معرف تو پس-  

: گفت افتخار با  

 یعاطف مھربون... ماه مثل دختره...  باشه خداتم از_
 دختر که منه ريتقص...  زھرمار برج مثل تو اونوقت...

. کنم یم بدبخت دارم رو مردم  

 ولم ، رمينم ازدواج بار ريز من...  زميعز نکن بدبخت-
. بابا ديکن  

: ديچسب محکم را دستم مچ مادر  

 رو دختره ميرفت امروز نويم و من... نشو لوس نيبش_
 داره مار ی مھره دختر نيا گهيم راست نويم... ميديد

. نهيشيم دلت به ینيبب تو دارم حتم...  

: گفتم بلند و زدم یپوزخند  



.حتما_  

:کرد نگاھم حرص با نويم  

_Kمامان نه ، من نه گهيد یدينپسند نيبب برو اص ، 
؟ چطوره... ميدينم شنھاديپ بھت یدختر چيھ  

. زدم زل نويم به و کردم زير رو چشمانم  

؟ ديديم قول! ؟ یدختر چيھ-  

:کرد اعتراض یفور مادر  

! هيحرف چه نيا نويم نه_  

: گفت مصمم نويم یول  

 مامان باشه بگو...  من با مادر تيرضا...  دميم قول_
. 

:داد جواب زدن غر با مادر  

 که موھاش خواديم باشه نيا به...  باشه بگم رو یچ_
. کنه ازدواج بره شد دندوناش رنگ  

: گفت و زد یچشمک نويم  

. باشه بگو مامان_  



 نويا... ميندار حرفا نيا و نقشه و چشمک...  یھو-
 دختر حرف گهيد....  تموم دمينپسند اگر یول نميبب رميم

. ديزنينم روم یجلو  
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 چيپ سه ريگ شدن تمام یبرا فقط و فقط آنروز یفردا
. رفتم نويم و مادر  

 یکي در ، ماه اسفند سرد یھوا بخاطر.  آمد ھمراه مادر
 که یدختر ھمان ی خانه کينزد یھا شاپ یکاف از
.  بودند گذاشته قرار ، دانستم ینم ھم را اسمش یحت

 یکاف پول ھمان بود قرار که بود گرفته حرصم آنقدر
 بپردازم نويم و مادر یرھايگ از یخKص یبرا را شاپ

 راه طول تمام مادر و بود شده درھم اخمام ناخواسته که
 یم زور ، کور گره کي ھمان کردن باز یبرا داشت را
. زد  



 نيا ، گهيد نه یگيم فوقش ینيبيم یآيم... حاC خب-
 سر مغز یرو ديبا یھ که یدار تو که هيگند اخKق چه
 چه چارهيب دختر اون بابا ؟ یبذار دو ی مسابقه من

 رفتم ، تحفه یتو خاطر به احمق من که کرده یگناھ
 بگو بعد نشيبب دار نگه منو احترام Cاقل خب ، دمشيد

. باشم نشده کيکوچ وسط نيا یکي من که ، نه  

 کهيدرحال و فرستادم ام نهيس به یھوا از یپر نفس
: گفتم کردم یم عوض را دنده  

 سراغ نويم با دينر فردا باز...  فقط باشه دفعه هي نيھم-
 و شهينم ميحال ، ِمحترام احترام گهيد که گهيد دختر هي

. برميم دختره ھمون یجلو رو آبروتون  

 بلند و پاھاش یرو ديکوب رو فشيک تيعصبان با مادر
: گفت  

. کنم انتخاب دختر تو واسه گهيد بکنم غلط من_  

. جون از دور-  

 سرم مغز اCن تا شبيد از ، گهيد نداره جون از دور-
 کKس واسم و یگفت پرت و چرت بس از یخورد رو

. یگذاشت  



 ھماھنگ مادر که یشاپ یکاف به باCخره.  کردم سکوت
. ميديرس بود کرده  

 هي خواستم یم خودم حساب به که درھم یاخما ھمان با
 ، نشه جوابم ريگيپ گهيد که بترسونم رو طرف یطور
 محوطه در دور هي نگاھش مادر.  شدم شاپ یکاف وارد

: گفت بعد و زد یچرخ شاپ یکاف ی  

. ھستند اونجا-  

 نگاه نه روديم کجا نميبب کردم نگاه نه.  رفتم ھمراھش
. ھست یشکل چه طرف نميبب کردم  

Cشاپ یکاف نقطه نيتر کنج در یزيم کي سر یبا 
 من و کرد یگرم یاحوالپرس و سKم مادر و.  ميستاديا

 و ريم به رو نگاھم رفته فرو درھم اخمان ھمان با فقط
:داد ادامه مادر که ، دوختم آن یرو یمنو  

. اليدان پسرم_  

 تيجد با و کردم بلند سر ، نکنم نگاه نشد گهيد نجايا
 دختر مادر حتما که یچادر خانم سمت دادم یسKم تمام
: دميشن را مادر یصدا باز و بود  

. بزنند حرف ھم با یبغل زيم نيھم ديبد اجازه اگه-  



. دييبفرما بله-  

 نشستم و کنار دميکش را بغل زيم یصندل و رفتم جلو من
 دستم کي و انداختم گريد یپا یرو پا کي طلبکارانه. 
 گره درھم را ميھا پنجه و گذاشتم زيم یرو آرنج تا را

 مقابلم که دميد را جوان دختر بلند قامت ی هيسا.  زدم
 حاکم نمانيب سکوت که یا هيثان چند از بعد و نشست

 و دادم ھل سمتش اخم و تيجد ھمان با را منو ، بود
: گفتم  

. ديبد سفارش اول-  

 داشتم یچشم ريز ھنوز من و بود منو یرو نگاھش
. دميديم را حرکاتش از یا ھاله  

 انگار و زديم که ینيش و نيس آن با یفيظر یصدا که
 نامنظم امواج تمام که بود یکيکKس یبايز یسمفون

: برخاست ، کرد منظم را ذھنم  

 کيتراف یتو ما بخاطر که ديببخش...  ، سKم اول -
 یشکKت کيک با قھوه فنجان کي من...  ، حتما ديموند
. بازم ديببخش...  لطفا یفندق  
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 چشمان در ھوا یب و نگاھش سمت آمد باC سرم
 محو مرا بود لبانش یرو که یلبخند.  نشست روشنش

 متوجه که بودم اش رهيخ یا هيثان چند. کرد شيتماشا
 او از را نگاھم ، یاخم با.  شد نگاھم یارياخت یب ی

 از يیرھا یبرا و گرفتم نييپا یکم را سرم باز و گرفتم



 دل در حداقل که صورتش نيدلنش بيترک به کردن فکر
: گفتم ، بود کرده اثر من  

. ومدمين نجايا خودم اراده با من-  

 یاصوات و آرام لحن آن و محض آرامش آن با شيصدا
: برخاست ، شديم ادا نيدلنش که  

 محکمتون یھا اخم اون دنيد با کنم فکر... دونم یم_
Kفکر من و شما مادر که خوبه یول باشه مشخص کام 
. ميکن یم صحبت ميدار ما کنند  

 بلند  سر یا اجازه چه به دمينفھم.  داد یخوب شنھاديپ
: ديپرس که رفت سمتش نگاھم باز و کردم  

؟ سالتونه چند شما_  

 جواب یمعطل یب و آمد در نگاھش تسخير به لبانم 
:دادم  

. چھار و یس_  

: گفت و ديکش لبخند به را لبانش  

 بدونم اسمتونم شهيم.... است سالم چھار و ستيب منم_
 ؟



 را اطKعات نيا کنم فکر که بود مسخره یليخ یعني
! نداده او به نويم  

 ، نويم حتما کردم باور که زد لبخند اير یب آنقدر اما
 در محو باز.  است نگفته یچيھ و شده Cل کباري نيھم

. دادم جواب چشمانش روشن نگاه  

. اليدان-  

:زد یحيمل لبخند  

.آدينم اخماتون به البته....  یقشنگ اسم چه یوا_  

 ارياخت که یوقت درست.  شد باز اخمانم گره یا لحظه
 رهيخ خواست یم دلم و بود ربوده دستم از را چشمانم

 تا کردم اخم باز.  شد مانع عقلم ، بمانم چشمانش در
 نگاھم و امدهين خوشم سواCتش نيا از چيھ کنم وانمود

. زيم سمت دميکش زور به را  

 ديديرس ھم شما بھتره...  ندارم ازدواج قصد ھرحال به-
 من که ديبگ مادرتون به و ديکن جور یا بھونه هي خونه

. خوردم ینم شما درد به  

 دميشن را شيصدا که بود زيم یرو دميد ی رهيدا ھنوز
: 



. بگم دروغ تونستم یم کاش_  

: رفت او سمت نگاھم باز و  

چرا؟_  

: کرد فرار چشمانم از او نباريا  

 مادرم به و کنم اش بھونه که ديندار یبيع شما خب_
. بگم  

: نشست لبم به حرفش از یپوزخند  

.دينيبينم رو اخما نيا_  

. ھستند یشکل نيھم ھمشون مردا-  

. زھرمارم برج واقعا...  دارم فرق یکي من...  نه-  

 مرا تيجد.  بود دار خنده حرفم یکجا دانم ینم.  ديخند
: گفت و کرد جمع را اش خنده ديد که  

 یم خوب من یول...  ھست و بود یجد آدم منم پدر_
. اميب کنار آدما جور نيا با چطور دونم  

؟ چطور-  

: گرفت نييپا شرم با را نگاھش  



.بماند_  

 خب... یايب کنار من با یتون یم که یچ یعني...  نماند-
. گهيد بدونم که اومدم اصK ، بدونم خوام یم  

: ديخند باز  

. دياومد اجبار به ديگفت شيپ قهيدق چند که شما_  

 ، خودم یھا حرف انيم از داشت کم کم.بود زيت یليخ
. گرفت یم را مچم  

-Cبدونم که حقمه اومدم که حا .  

: گفت و ديکش یبلند نفس  

 اجازه من به که اونقدر...  هيريگ سخت آدم یليخ پدرم_
 به رفتن یبرا یحت من...  دهينم رو منزل از خروج ی

. کردم شيراض زور به ھم یاطيخ یھا کKس  

 زيم یرو را دستم دو و ام یصندل یپشت به زدم هيتک
: کردم گره درھم را ھام پنجه و گذاشتم  

 ازدواج ھم ھمون مثل یکي با ديخوايم باز اونوقت بعد_
. ديکن  

: ديپرس سئوالم به دادن جواب یجا به  



؟ ديريگ سخت مگه شما-  

: گفتم عمدا  

 يیجا من بدون دمينم اجازه ھمسرم به من...  یليخ_
. بره  

 گرفت صورتش مقابل و چسباند ھم به را دستانش کف  
: گفت بود آور تعجب من یبرا که یشوق با و  

! یعال چه یوا_  

؟! هيعال شيچ-  

 ديريم باھاش ھم شما ، بره ھمسرتون يیجا ھر نکهيا-
. گهيد  

 نکرده فکر حرفم مفھوم به ھم خودم یحت لحظه آن تا
. بودم  
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:ديپرس لبخند با که کردم نگاھش فقط یا هيثان چند  

. ديدار یرفتار اتيخصوص چه گهيد...  دييبفرما خب_  

 سخت دنبال یمکث از بعد و کردم فوت محکم را نفسم
: گشتم اتميُخلق نيتر  

 ندارم یگذشت چيھ و رميگ سخت یليخ ھم غذا یتو من_
. بندازم راه دعوا ، ساده اُملت هي واسه یحت شده...   

. نداره حرف ام یآشپز من شکر رو خدا خب-  



 یليخ یليخ گردميبرم باشگاه از و ام خسته یوقت من-
. ميعصب  

... خورهينم شما به-  

 بود سال ده انگار که خوره ینم من به گفت یم چنان
: شناخت یم مرا  

 یعصب که نه اي خورهيم من به ديدون یم کجا از شما-
  ؟ باشم

 صبورند یليخ معموC ورزشکارا که يیاونجا از خب-
. ورزشه تيخاص نميا...   

 مقاومت مقابلش در زور به داشتم. بود زيت یاديز یلعنت
: گفتم حرص با عمدا که کردم یم  

_Kدارم یاديز توقعات ام ندهيآ ھمسر از من اص .  

-K؟ مث  

 سخت تا کردميم فکر کهيدرحال و دميگز را لبم ی گوشه
: گفتم ارميب زبان به را طيشرا نيتر  

 فقط کباري یماھ ديشا نکهيا یکي مثK...  مثK...  خب_
. اش خانواده دنيد بره بذارم  



 ديبا شهيم متاھل یخانم یوقت باCخره ، ديدار حق خب-
. اش خانواده تا باشه ھمسرش کنار شتريب  

 رهيخ صورتش آرامش به ، نهيس به دست تيباعصبان
: گفتم و شدم  

 من مثل یدماغ گند آدم هي از واقعا انگار شما_
!؟ اومده خوشتون  

. داشت یخاص تيجذاب اش خنده. ديخند  

 ؟ اديب خوشم شما از دينبا چرا...  بايتقر...  خب-
 ، ديھست که ديستين صادق ، ديھست که ديستين ورزشکار

 تون یواقع تيشخص بزور ديخوايم چرا دونم ینم فقط
 به ، من نظر به یول...  ديکن یمخف اخما اون پشت رو

. ديباش يیگو بذله و شوخ آدم یليخ که آديم شما  

 را چشمانم.  بود بلد ھم تيشخص یروانشناس انگار
 باخته را معرکه یبدجور.  دميکش یبلند نفس و بستم
 خسته ذھن یبرا شد یا وقفه و ديرس سفارشات.  بودم

 بن به شيھا رنگين ی باھمه انگار که من یتکاپو از
. بود دهيرس بست  

؟ زميبر شکر براتون-  



. شهيم زحمتتون-  

. ستين یزحمت-  

: گفتم که کرد ريسراز ام قھوه فنجان در شکر  

. هيکاف ممنون-  

 بردارم را ام قھوه فنجان کنار کوچک قاشق خواستم تا 
 در بعد و زد ھم مرا ی ه قھو اول و کرد دراز دست ،

: گفت بود ام قھوه فنجان یرو نگاھش کهيحال  

 نيھم ديتونيم... ديندار ازدواج به ليتما شما اگه-
 منو که ديبگ مادرتون به ، منزل ديرفت که امروز
 بخوام من نکهيا تا باشه بھتر کنم فکر نيا...  ديدينپسند
. ستمين یخوب یدروغگو اصK چون...  بگم دروغ  

 کرد نيريش را ام قھوه فنجان.  بود دستش یرو نگاھم
 و ، زد یم ھم را خودش یقھو فنجان کهيدرحال بعد و

: گفت بود کرده قھوه فنجان ھمان معطوف را نگاھش  

 رو خودمون نقش بازم ميکن که ھم یکار ھر آدما ما-
... منه اعتقاد نيا...  ميکن یم یباز  

. بود او یرو قبل از تر قيدق نگاھم  



 یروسر یھا گل با که داشت تن به یآسمان یآب یمانتو
 یب.  داشت یقشنگ بيترک چه.  بود شده ست رشيحر
: شد باز زبانم ارياخت  

. قشنگه تونيروسر مانتو_  

. آمد باC نگاھش با سرش  

 یتو کوچولو کارگاه هي خودمه دست ھنر...  ممنون-
 سر ام حوصله تا دوختن واسه لباس یکم و دارم اتاقم
. نره  
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 ، شد یم جا به جا نيماش یصندل یرو کهيدرحال مادر
:ديپرس  

...خب_  

؟ خب یچ-  

. نظرت...  گهيد شيديد! ...خب؟ یچ-  

: گفتم نيماش ی خفه یھوا از نهيس کي با ھمراه  

. کنم فکر ديبا-  

 منو ی کله یداشت یاومدن که تو! ؟ یکن فکر ديبا-
 فکر یخوا یم حاC ، هيمنف ، دهيند جوابت که یخورديم
! یکن  

: دادم جواب یعصب  



 من فيتکل ؟باCخره مثبت اي بدم یمنف جواب یخوايم_
 ازدواج ديبا که ديديم چيپ سه ريگ بار هي ؟ هيچ شما با

!؟ بدم یمنف جواب یگيم زور به بار هي ، کنم  

:داد جواب یصدادار پوزخند با مادر  

 حاC...  حاC یزد غر اونھمه...  خدا به داره خنده_ 
؟ بود چطور دختره نيا بگو کKم هي Cاقل  

 شود گذشته یھا هيثان در غرق تا رفت چشمانم انگار
 ھنور چشمانم یوقت بود یعال.  نه که خوب.  بود خوب.

 در ھنوز شيصدا لحن یوقت اي ، بود رشيتصو ريدرگ
 من که یطيشرا ی ھمه با یوقت یحت اي ، بود گوشم
 ميبگو توانستم یم چطور من ، آمد کنار گرفتم سخت
.ستين خوب  

: گفت حرص با مادر شد یطوCن که سکوتم  

؟ بود چطور گميم...  اليدان-  

: نيماش فرمان یرو زدم یعصب  

 خوب که یزيچ واسه وگرنه گهيد بود خوب... بابا یا_
. کردم ینم کردن فکر ريدرگ خودمو که ستين  



 اي هيکنا که شکر رو خدا. شد ظاھر مادر تيرضا لبخند
 برعکس اما نداشتم دنيشن ی حوصله چيھ که نزد طعنه
 کيعل و سKم یب ، ذوق با ميديرس تا نويم ، مادر
: ديپرس  

؟ شد یچ_  

: گفت عمدا نويم که زد یچشمک لبخند با مادر  

! باCخره شد دايپ پس خانم اَنتر_  

 نيا گفتن با که نفره سه مبل یرو بودم نشسته تازه
 وسط سيد یرو از یبزرگ تامسون پرتقال ، نويم حرف

: زدم اديفر و کردم پرتاب سمتش و برداشتم زيم  

 زنميم یبزن حرف ینجوريا گهيد بار هي...  شو خفه_
. دھنتا تو  

 ديخند بلند بلند و ، دينترس اصK او ، من اديفر برعکس
: 

 اليدان راز که شد دايپ یکي باCخره پس...  خدا یوا_
. ميبگ بھش رو  

: دادم جواب یعصب و رفتم بھش یا غره چشم  



. کنم فکر خواميم نشده دايپ ھنوز...  رينخ-  

.. زميعز کن فکر...  من داداش کن فکر-  

 اونقدر نيدلنش و مھربون...  گله ی دسته مثل دختره
 و بره ، کرده فکراشو تو از قبل که یکي تا کن فکر

. کنه عقدش  

: زدم مبل به هيتک  

؟ داره خواستگار مگه_  

 گهيد مورد هي ھفته آخر که ؛ گفت خودش زميعز بله-
 فکر یا مرحله یتو تو...  یخواستگار اديب خواديم ھم

 تموم کارو و بره ، گهيد مورد هي اون تا ، بمون کردن
. کنه  

 درھم باز اخمام نويم حرف نيا دنيشن با چرا دونم ینم
 به سر نويم که کرد اشاره نويم به دست با مادر.  شد

. کرد گوش حرف کباري نيھم نويم و نذاره سرم  

 نگاه مقابل در تفکر ، خانه سکوت در دميد که من و
.  رفتم اتاقم سمت ، ندارد یا دهيفا نويم و مادر کنجکاو

 باز و انداختم تخت یرو را خودم و کردم عوض لباس
. شد مانيھا حرف نيآخر ريدرگ ذھنم  



... ديدينپسند منو ديبگ مادرتون به شما پس-"   

 شهيم...  کنم فکر ديبا چون زنم ینم حرفو نيا من-
؟ باشم داشته رو لتونيموبا شماره  

 کارت ، یکمرنگ لبخند با اما زد خشکش یا لحظه
: گفت و گذاشت زيم یرو را اش یاطيخ  

 اگر اما ستين تماس به یازين کردن فکر واسه-
 حرف هي من ، بود مثبت نظرتون و ديکرد رو فکراتون

. زدن یبرا دارم  
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 یحت که بود کرده مشغول یدختر را فکرم تمام روز دو
 ی هيکنا و تمسخر ترس از و دانستم ینم را اسمش

 لشيموبا شماره.  دمينپرس ھم ھا آن از ، نويم و مادر
. اوردمين طاقت آخر.  داشتم را  

 ، اول داريد یبرا بودم زده غر آنھمه که یکس!! من
 زدم زنگ لشيموبا به ، باشگاه در ، مادر چشم از دور

. 

. بله-  

. ھستم اليدان...  سKم-  

. ديبزن زنگ کردمينم فکر... سKم-  

؟ چرا-  

 کار در یزنگ معموC باشه یمنف جواب یوقت خب-
. ستين  



 ی تجربه نياول نيا ميبگو یحت که نشد روم
. ندارم تجربه و است ميخواستگار  

: گفتم و کردم عوض را بحث تيجد با  

 یبزن حرف من با ديبا بود مثبت نظرم اگه یگفت ادمهي_
 ھست یزيچ ، کرده ريدرگ رو ذھنم یليخ حرفت نيا...
؟ یبگ ديبا که  

: ناراحت یکم و شد یجد ھم او یصدا لحن. کرد یمکث  

 یم صحبت مادرم با من...  شهينم تلفن یپا راستش_
 یتو گرويھمد ديدار وقت امروز ، بدن اجازه اگر کنم

؟ مينيبب یقبل شاپ یکاف ھمون  

؟ یساعت چه...  حتما بله-  

 ؟ خوبه ، باشه پنج اي چھار حوش و حول ساعتش-
. شهيم کيتار زود ھوا چون  

 اجازه اگه لمهيموبا شماره نيا ، ندارم یمشکل من-
. بده اميپ من به ، دادند  

... فقط.. چشم-  



 یبد حس که یسکوت نيا از شدم کKفه. کرد سکوت باز
.کرديم زنده قلبم در را  

 دينزن خواھرتون و مادر به یحرف ، داريد نيا از شهيم_
 ؟

: گفتم نبود ممکن مھارش که یکنجکاو با  

؟ قبK یداشت نامزد-_  

..نه.. نه-  

...پس-  

...  نداره حرفا نيا به یربط بگم خوام یم که یزيچ نه-
 ھم خودم ، گفتنش از یحت چون بگم تلفن یپا تونمينم

.   بھتره یحضور... نيھم واسه...  کشميم عذاب  

 یحرف چه نيا.  شد سبز ذھنم یتو سئوال عKمت ھزار 
 ، گفتنش از تر راحت ، یحضور آنھم ، گفتنش که بود

!! بود تلفن یپا  

 ديرسيم نظر به ادبانه یب یکم ديشا که یلحن با کKفه
: گفتم  

. منتظرم پس_  



.  خودم از.  بودم یعصب.  کردم قطع یخداحافظ یب و
 ، بود شده نفر کي ريدرگ دلم که کباري که ازخودم

.بود انيم در یراز  

 اونچه از زودتر که بود من صاحب یب دل نيا حتما
 ممنوعه فکر ھزار باز و بود دهيسر کردم یم را فکرش

. شد رنگ پر سرم یتو  

 ورم یرگ ، گردنم یحوال يیجا ، افکار آن از کدام ھر با
 دنيتپ و شد قدرت پر و محکم نبضش و درد از کرد

. ديايب درد به ميھا قهيشق تا گرفت  

 ، خودش قول به دينبا ، راز نيا دنيفھم تا دانستم یم
. کردم سکوت پس.  بزنم نويم و مادر به یحرف  

 و...  آمد اميپ که رفتم خانه به باشگاه از زودتر آنروز
. شد یقطع قرار  

 غذا خوردن یبرا يیاشتھا چون و گرفتم دوش پس
 لباس رگال انيم از و کردم بھانه را درد سر ، نداشتم

 یآب وريپل با دميپوش یاندام ديسف راھنيپ کي ميھا
 یھا حرف به باز ، نهيآ مقابل و زدم عطر.  یا سرمه



 شده معما کي ميبرا ھم اسمش یحت که یناشناس دختر
  ، بود

: کردم فکر  

 بھتر یحضور...  عذابه ھم خودم واسه گفتنش"  
." بگم تونميم  

 مثبت و یمنف افکار نيب که یديشد یريدرگ ھمان با
 او از زودتر.  رفتم شاپ یکاف به بود شده جاديا ذھنم
. کردم انتخاب یزيم. دميرس  

 که یعجول دل و خودم از چون کردم اخم عمدا نباريا
 دايشد ، بود دهيلرز ، کردم یم را فکرش آنچه از زودتر
. بودم دلخور  
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. سKم-  

 که رنگ کرم يیمانتو با نباريا.  ديچرخ صدا سمت سرم
.بود آمده ، باشد خودش ھنردست ھم باز دادم احتمال  

. سKم-  

.  بود صورتش یرو ھنوز نگاھم.  زيم پشت نشست
 دهيپوش رنگش کرم یمانتو با یرنگ يیمويل یروسر

 تيجذاب اي بود روشن رنگ نيا تيخاص دانم ینم که بود
: گفتم که کرد شيتماشا محو مرا که صورتش  

... ديبد سفارش_  

. ميکن صحبت اول بھتره کنم فکر-  

 مضطرب ھم مرا که بود یجار کلماتش در یاضطراب هي
: گفتم و ميصندل به زدم هيتک.  کرد  



. شنوم یم-  

 نفر چند فقط خواستگارھام نيب از حاC تا من...  خب-
 ، مرحله نيا در من و شدند واقع پسندم مورد که بودند

. گفتم بھشون رو ميزندگ راز  

 دوخت اش کرده قKب دستان به را نگاھش.  کرد مکث
 را نگاھم یا هيثان چند کشيبار و دهيکش انگشتان. 

: گفت که ربود  

 که داشتم ديشد یليخ تصادف هي یبچگ یتو من-
. دميد صدمه یليخ متاسفانه  

: گفتم و اوردمين طاقت.  کرد مکث باز و  

. نميبينم یزيچ که من_  

:کرد سربلند نباريا  

. ستين یظاھر ی صدمه_  

: دميپرس کرده اخم  

... پس_  

. بشم باردار تونمينم من...  من-  



 یب ھم او. شد خشک صورتش یتو نگاھم.  زد خشکم 
.بود نشسته مقابلم حرکت  

: گفت نفس کي و دينکش نفسم یحت که  

. نداره وجود مکان نيا ھم یدرمان چيھ با-  

 طرف دو به را سرم و کردم فوت محکم را نفسم
 اصK.  دميکش ام کرده عرق یشانيپ به یدست و چرخاندم

 به خواستم ینم.  بودم کرده گم را نگاھم ريمس انگار
 ريمس در و بود مقابلم او یطرف از و بمانم رهياوخ

. نگاھم  

 و گذاشتم یم زيم یرو را دستم آرنج کهيدرحال ناچارا
 و کردم سد را چشمانم ديد ، شصت و اشاره انگشت با

: دميپرس  

... راز نيا دنيباشن...  ھم خواستگارھا ی هيبق پس_  

:داد جواب نشده تمام حرفم ھنوز  

 عمر هي حرف... دارند حق... دنديکش پس پا ھمه... بله-
. هيزندگ  



 انگشتان سر یدوران حرکت با را چشمانم ی گوشه
 مانع دستم نباريا اما.  گشودم چشم و دادم مالش ، دستم

.  بود دنشيد  

....  ديبد جواب اCن ندارم توقع اصK...  بگم یچ_ 
 منو خودتون ليم با خودتون ، شما نکهيا از بعد اونم

 ینم احتمال صدھم در کي یحت من...  دينکرد انتخاب
 که بود قسمت انگار...  خب... یول...  ديبزن زنگ دادم
. ديبد یمنف جواب... بعد و ديبشنو رو رازم  

 یجلو از را دستم ، شد باعث آخر ی دوکلمه ھمان
 کرد نگاھم یا هيثان چند نباريا ھم او.  بکشم کنار نگاھم

 یب رخ دنيد از یحت. گرفت نييپا را سرش بعد و
 چقدر مساله نيا گفتن بزنم حدس توانستم یم رنگش

. است زجرآور شيبرا  

 ازين ژنشياکس به ميھا هير که یقيعم نفس با ھمراه
: دميپرس داشت  

 یول یديپرس منو اسم شما...  بگو رو اسمت Cاقل_  
... من  



 ريمس از انحراف  و تشکر قصد به که یلبخند با یفور
: گفت ، بود ما نيب یاصل حرف  

. ھستم Kريآ_  

؟ شهيم یچ شيمعن-  

... ماه دختر...  ماه مانند-  

. برداشت  زيخ باC سمت لبم ی گوشه  

. آمد یم خودش به اسمش قتايحق  

. اليدان اسم با داشت یقشنگ یتلفظ تناسب چه و  
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 نيا شکستم ، من که ميکرد سکوت دو ھر یا هيثان چند
. را نمانيب سکوت ی فاصله  

؟ کنم صدات اسم به شهيم-  

: کرد سربلند متعجب  

. ستين یمشکل بله...  بله_  

 رو غلط تفکر نيا لطفا... Kريآ کنم فکر ديبا من خب_
 مادرم اصرار به چون که رونيب بنداز سرت از ھم

 هيقض نيا...  باشه یمنف جوابم ديبا حتما پس ، اومدم
 منم نيا ، نداره خواھرم و مادر به یربط ، من نظر به
.  رميبگ ميتصم ديبا که  

 یحس هي ، داشت نگه لبخند خط یرو را لبانش زور به
 در را اشک شد باعث که ديجوشيم چشمانش یتو

 تيعصبان با که انداخت نييپا سر یفور.  نميبب نگاھش
: گفتم  



. نداره هيگر که مسئله نيا...  یکن یم هيگر یچ واسه-  

 داد حيترج و کرد پاک را اشکش دستش سرانگشتان با
 داريد برخKف و گرفتم سمتش را منو که کند سکوت

: گفتم مودبانه ، یقبل  

-Cکن انتخاب یزيچ هي حا .  

 کردن پاک با و برداشت زيم یرو از یکاغذ دستمال
: انداخت منو به ینگاھ اشکانش  

.یقبل دفعه ھمون_  

: گرفت ام خنده  

 شبيد آدينم ادمي من ؟ من مورد در یکرد فکر یچ_
 روز چھار سه تو بدونم کجا از حاC ، خوردم یچ شام

!؟ یداد سفارش یچ شيپ  

 مودبانه و زير.  برخاست متانت با اش خنده یصدا
: گفت و ديخند  

. یفندق یشکKت کيک با قھوه فنجان هي_  

 یا چھره بيترک از باتريز یحت. بود بايز اش خنده
. شيدلربا  



. وس یقبل ھمون منم... اومد ادمي آھان-  

 فاصله نيا باز و دادم را سفارشات من و زد لبخند نباريا
. شکستم کKمم با را یارتباط ی  

؟ یکنيم چکار یاطيخ از ريغ... بگو خودت از خب-  

 شما از من ، سئوال نيا به دادن جواب یجا به شهيم-
؟ بپرسم یزيچ هي  

.بپرس-  

...  بود مثبت نظرتون شما... محال فرض به اگه... اگه-
؟ ديگيم یچ خانوادتون به  

 ھا اون به یربط اصK هيقض نيا! ؟ گم یم یچ رو یچ-
. بگم که نداره  

 باCخره ، مشترک یزندگ شروع از بعد مثK خب-
 رو شون نوه دارند انتظار یمدت هي از بعد خانوادتون

. ننديبب  

: گفتم و راندم عقب به را سرم  

_Cشد مثبت نظرم ديشا چون ، ستين محال فرض او ، 
 قبول یسرپرست به بچه هي شه یم راحت یليخ اCن ايثان



 دارم رو شيمال يیتوانا من که مخصوصا... کرد
 رسهيم دھنم به دستم یول توپه ميمال وضع گمينم...
 قبول رو بچه کي یسرپرست مخارج و خرج تونم یم...
. کنم  

: چشمانم در زد زل  

؟ ديگينم بھشون یچيھ واقعا_  

: دميکش جلو زيم سمت را خودم  

 شما و من نيب ديبا فقط راز نيا...  بگم نداره یلزوم_
. نکردم رو فکرام ھنوز من البته...  باشه خانوادتون و  

 باز و ديرس سفارشات که داد تکان حرفم دييتا به یسر
: گفت حال درھمان و کرد نيريش را ام قھوه فنجان  

....  شمينم ناراحت من باشه که یھرچ شما جواب_
 یم فکر دهيسنج و خوب یليخ شما کنم یم فکر چون

. ديکن  

: گفتم که گذاشت فنجانم کنار را یخوريچا قاشق  

 تونمينم فعK... کنميم ويس ميگوش یتو رو ات شماره_
 نياول در یول بدم جواب تونم یم گهيد روز چند بگم

   زنميم زنگ کردم رو فکرام نکهيا از بعد فرصت



 به فقط خواست یم دلم که يیلبخندا آن از. زد لبخند فقط
. نميبنش شيتماشا  
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 اتفاق نيا و بود شده شروع ارميو تازه... بود بد حالم
 مينوجوان دوران حماقت راز گفتن با بود شده مصادف

. کانين به  

 ، گذشت یم ام یزندگ قتيحق گفتن از یروز چند آنکه با
 تنھا نه ، زدم را ميھا حرف که یا لحظه ھمان از اما

. کرد رييتغ ھم اخKقش یحت بلکه ، نگاھش  

 دلم باز و بودم دهيکش دراز یراحت مبل یرو حال یب
 در شدن بسته محکم یصدا که بخوابم فقط خواست یم

.بود کانين... پراند جا از مرا خانه  

 یرائيپذ یورود و شد وارد در کوچک یراھرو از
. ستاديا  

.شيھا زدن غر آن از بعد و شد بمينص یا لحظه نگاھش  

... به زده خودشو بازم بفرما-  

! گرفت چقدر دلم و نگفت و  

 یصدا و دميکش سرم یرو را یمسافرت نازک یپتو
 حرص با و رفت آشپزخانه سمت که دميشن را شيھا قدم

. یناھارخور زيم پشت پشت نشست  



 بعد یکم و شد بلند قاشق و بشقاب یصدا و سر اول
: بلندش اديفر بعد یکم و زيم یرو وانيل ته دنيکوب  

 من واسه هيزندگ چه نيا...  بابا یکرد زھرمارمون-
! یکرد درست  

 یليخ...  بودم صبور یليخ من... شد تمام طاقتم
. کردم یم فکر خودم یحت آنچه از صبورتر  

 که ، کانين یھا زدن غر و روز و حال آن با گريد اما
 ، بود شده فاش حاC که یراز به گشت یم بر ھمه انگار
. شد تمام تحملم  

: دمينال و مبل یرو نشستم و ديکش سرم یرو از را پتو  

!هيرفتار چه نيا بده حالم! کانين-  

. بشه یچ که یزن یم غر روز ھر  

 یورود چھارچوب در که بود حرف نيھم منتظر انگار
:کرد بمينص را اخمش از پر نگاه و ستاديا آشپزخانه  

 ھمون که یبود Cل مگه تو... حرفه ، ستين غر نايا-
؟ ینگفت من به اول روز  

.یقبل یھا حرف ھمان به ميبرگشت باز  



: شدم درمانده  

 تو اونوقت و بده حالم روزه دو...  خدا تورو کن بس-
...  شهيپ سال ده به مربوط که کردم یغلط هي بابا.... 

! یديم ريگ یھ تو چرا...  شده تموم یچ ھمه خدا به  

: زد اديفر  

 من یھا یبدبخت تمام...  شده تموم کجاش!  شده تموم-
 که گرفته ازت پگاه رو آتو نيھم...  توئه حماقت بخاطر

... من یزندگ یبK ، شده  

: دمينال یناتوان و عجز با  

 به...  کن تمومش...  خودت ی بچه بخاطر...  کانين-
. کنم بحث باھات ندارم توان گهيد خدا  

: زد یصدادار پوزخند  

... که بگم یزيچ هي نذار...  ندارم توان-  

. کنجکاو مرا و کرد چفت را لبانش یسخت به  

 با من...  اصK یگ یم یچ نميبب خوام یم...  بگو-
 نيا یگفت ، اومدم کنار یانداخت راه تو که یا یباز

 من با که یگرفت پول ازش و بوده پگاه ی نقشه یزندگ



 ی ھمه با ، یعاشق اCن اما یگفت... یکن ازدواج
 یدار حاC...  اومدم کنار ، یبود دهيکش که يیھا نقشه
!! قبل سال ده یسادگ جرم به یکن یم متھم منو  

 من که داشت یم نگه بسته را لبانش داشت یسخت به
. نگذاشتم  

 ستادنيا خرج را توانم اندک ھمان و زدم پس را پتو
: کردم مقابلش  

-Cیھ که یتوئ خاطر واسه حالم ینيب یم روز ھر حا 
 سر ؟ عذابم مامور یشد اونوقت ، بده ، بچه بچه یگفت

!؟ من قبل سال 10 ینادون و یبچگ و حماقت  

: نشد یول بماند بسته لبانش تا ديکش یبلند نفس  

 بخاطر یگفت که يیآدما اون با تو قبل سال ده حماقت-
 ، شکل چه و حد چه تا ینگفت و یبود باھاشون پگاه
.من ذھن و فکر تمام کابوس شده  
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! ... رفتم وا  

 گفتم بھت رو بود یچ ھر که من! ؟ نگفتم من! کانين-
 هي حد در...  بود ساده یدوست هي حد در فقط گفتم... 
. رستوران هي و شاپ یکاف  

 چند از بعد و فشرد ھم به را شيھا دندان حرص با
 سمت رفت ، ديچرخ چشمانم در نگاھش که یا هيثان

: گفت بلند بلند و اش یورزش ساک  

؟ آره... شاپ یکاف هي درحد-  



 ی نحوه ھمان دنيد طرز از که گشت یم یزيچ دنبال
 از کاغذ مشت کي ناگھان و شدم مضطرب ، او گشتن
:داد تکان ھوا در و ديکش رونيب یورزش ساک  

 مورد چند فقط ی؟گفت یگفت یچ من به!  مورد چند فقط-
.  عکسه تا صد کينزد نايا ؟ آره ، بود  

. کرد پرت من سمت را ھا عکس بعد و  

 شد پخش نيزم یرو و ديرقص ھوا در عکس یھا ورق
. 

 خودم ی چھره و عکس صاحبان به کوتاه نگاه کي یحت
 توانستيم ، داشتم متفاوت ژست کي یھرعکس در که

. کند حبس را نفسم  

 یرو یمرد دست ، یکي ، دستم در یجوان دست ، یکي
 یعکاس نيدورب چشم مقابل یکي...  یکي و ، ام شانه
! بودم کرده یحماقت چه...  بود دهيبوس مرا ، پگاه  

 ، کانين حرف از قبل اما...  شد شتريب یآن دردم سر
.ربود ھم را توانم اندک ، ھا عکس ھمان  

 ھم خانه واريد و در چھارچوب از ، ادشيفر یصدا
: گذشت  



 به دارم حق...  نه اي بھت کنم شک دارم حق من اCن- 
 تا ؟ نه اي بدم راه سرم یتو زيانگ وسوسه فکر نيا
...  گهيد امروز از یول... بودم دلخور ازت فقط روزيد
... گهيد  

 به را اشک ، نکرد پر یا کلمه چيھ با که یخال یجا آن
: دميپرس زحمت به یول آورد چشمم  

 یچ دلت... هيچ فکرت...؟ یچ گهيد بزن حرفتو بگو-
. یبش یخال Cاقل بار هي بزار...  بگو...  گه یم  

: گفت تيعصبان به ختهيآم حرص با زنان نفس نفس  

 ی بچه شکمته تو که یا بچه اون اصK بدونم کجا از-
! منه  

 و تار چشمانم و شد کر لحظه کي ميھا گوش کردم حس
 تا کردم جمع را بدنم کم یقوا ھمان و خشک دھانم

 یتو محکم چنان و ، بلند گام دو با بروم سمتش
. برگشت کامل سرش که دميکوب صورتش  

 ابر نيتر یابر که یچشمان و ديلرز یم که یتن با من و
: گفتم ، دنيبار یبرا ، بود بھار  



 گهيد...  بزن تھمت ھمسرت به...  بزن تھمت.. نيآفر-
...  چشمام یجلو از گمشو...  خوره یم بھم ازت حالم

.نمتيبب گهيد خوام ینم  

 دهيچرخ من نگاه از که ھمانطور یا قهيدق چند سرش
 زير که یچشمان با بعد یکم و ماند حالت ھمان به بود،
 نگاه در دانم ینم و کرد نگاھم ت،يعصبان از بود کرده

 کي به فقط ،یحرف ھر یجا به که د،يد چه من یعصبان
 اشاره انگشت کهيحال در و کرد اکتفا زيآم ديتھد نگاه
 یب ، داديم تکان صورتم یجلو ديتھد عKمت به را اش

. رفت رونيب خانه از یحرف چيھ  

 را ميپاھا ، خانه در شدن دهيکوب بيمھ یصدا با رفتنش
 تمام با و نيزم سمت کردم سقوط جا در که لرزاند چنان
: زدم اديفر وجود  

 بشه نابود ھم خودت یزندگ که یالھ...  یلعنت...  پگاه_
. 
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 از شد ینم باز گريد چشمانم...  کردم هيگر را روز تمام
.اديز ختنير اشک فرط  

 و بودم نشسته ام سجاده یپا ، خواندم که را ظھرم نماز
 متصل يیخدا به را دميام ، اتاق ی پنجره به نگاه با تنھا
 پگاه از مرا انتقام خواست یم دلم یليخ یليخ که کردم

. رديبگ  

. ستين تحمل قابل ميبرا یزندگ نيا کردم یم حس  



 نفس ھنوز یمردگ نيع در که بودم یا مرده انگار
! ديکش یم  

 نيا انگار.  خواستم خدا از التماس ھزار با را مرگم من
 بودم ام سجاده سر. داشت مرگ یبو ميبرا گريد یزندگ

. شد بسته خانه در که  

 عنوان چيھ به او با کردم قصد...  بود کانين حتما
. نزنم حرف  

 آمد یم خواب اتاق سمت که دميشن یم را شيپاھا یصدا
 ستاديا در چوب چھار در ، حتم به و گشود را اتاق در و
. 

. بود اتاق ی پنجره به ھمچنان نگاھم من و  

 و بود گرفته را اتاقم که ظھرش آفتاب يیروشنا به
. بود افتاده ام سجاده ريمس در درست  

. ستاديا ام سجاده یجلو و برداشت جلو به یقدم  

 یحت نبودم حاضر...  کردم جمع را ام سجاده یفور
. کنم نگاھش  

 دستش دو با محکم مرا که اتاق در سمت دميچرخ
:گرفت  



. کردم غلط مارال-  

. کرد متولد دوباره را بغضم جمله ھمان  

 خKص دستانش انيم از تا جلو سمت به دميکش را خودم
. نشد یول شوم  

 اش تنه به کامل کمرم...  چسباند نهيس به مرا محکمتر
. ديچسب  

:گفت محزون یلحن با و گوشم کنار کرد خم سر  

 اون و پگاه یحرفا نيا ، ستين خودم دست خدا به-
. مارال...  کرد ام وونهيد عکسا  

 را اش یمانيپش که یاصوات ھمان با باز و ديکش را اسمم
:داد ادامه رساند یم ظھور به  

.. تو جان به کردم غلط... مارال-  

: دادم جواب بغض با  

 خدا از ام سجاده سر.. اCن نيھم.. کانين یديفھم ريد-
. برسونه منو مرگ خواستم  



 باز کهيدرحال من و گفت اعتراض به یبلند یا
 کور ، هيگر شدت از قبل از شتريب چشمانم تا ستميگر یم

: دادم ادامه شود  

...  یزندگ باھات گهيد تونم یم نه طKقم اھل نه یوقت-
 فکر نيھمچ که ید یم جرات خودت به تو ، گهيد یوقت

 که دونم یم.... یاريب زبون به ، من یجلو رو یمزخرف
.. ستين یشدن خوب تو و من ی رابطه گهيد  

 برام یخوشحال از پگاه خوام ینم چون رميگ ینم طKق
 یکي....کردم آرزو دلم ته از امروز اما... بزنه کف

. پگاه واسه یکي تو واسه  

 درد ميبازو که خودش سمت چرخاند محکم مرا چنان
. گرفت  

: ديپرس و کرد نگاھم اخم با  

؟ یکرد آرزو یچ-  

 پف چشمان در زد زل او و ميھا گونه یرو ديبار اشکانم
. ام کرده  

... بشه تموم زودتر تو و من یزندگ... کردم آرزو-  

: کرد محکمتر را اخمش  



. شم ینم جدا ازت من نگو چرت-  

... نهينب خوش روز ھم پگاه کردم آرزو-  

 منو یزندگ نفر دو شما... شکسته دلم دوتون ھر از
. ديکرد نابود  

: دينال بغض با اما تيعصبان و باحرص  

 اون با اما... دارم دوستت...  بده حق بھم وونهيد-
 سرم یتو مسموم فکر تا ھزار ، حرفا اون و عکسا
. خوره یم چرخ  

 که دھد یم عذابش چقدر ميباران چشمان دنيد دانستم یم
: گفتم نگاھش در رهيخ باز  

 که یشکست یطور رو قلبم... کانين برات متاسفم-
 آرزو اهيس رھنيپ هي واست من... ببخشمت تونم ینم
.. کنم یم  

.  دينال و گرفت دھانم یجلو محکم را دستش یفور 
 به را سرش و زد زانو ميپاھا مقابل.  ديلرز زانوانش

 را شکمم یرو هيگر با کهيدرحال و چسباند شکمم
: گفت ديبوس یم  

. نگو بچه نيا جان رو تو... نگو... مارال کردم غلط-  
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 که نکن باور گريد ،  شد زده ات یزندگ کور گره یوقت
. کند باز آنرا بتواند یدست  

 من مقابل که یاشکان و کانين یھا التماس ی ھمه با
 حالت به زيچ ھمه باز اما زدم که يیھا حرف و ختير



 حالت به زيچ ھمه که نگذاشتند یعني ، برگشت اول
.برگردد یعاد  

 و آمد یم ام یگوش به سرھم پشت ماھان یھا امکيپ
 را خودش خواست یم گرچه که بود کانين نباريا انگار

! توانست ینم اما دھد نشان تفاوت یب  

 کرد یم اخم ليدل یب و آمد یم من سمت نگاھش یطور
! بودم شده متھم من باز انگار که  

 را ام یزندگ بودند کرده قصد که ، پگاه و ماھان به لعنت
. زنديبر بھم  

 کانين یگوش به ندادم را ماھان یھا امکيپ جواب یوقت
. زد زنگ  

 را یرائيپذ طول و بود بدست یگوش کهيحال در کانين
:د دا جواب زد یم قدم  

؟ شده یچ...  کيعل فرضا حاC....  الو-  

 خفه...  نداره یربط تو به رينخ... ؟ یچ که دميد بله...
... نداره یربط تو به....  شو  

. کرد خشک مرا که ديکش یاديفر چنان کدفعهي و  



 تا چند و خونتون در دم اميب نذار...  نکن یاديز غلط-
 یعوض که خدا به...  یعوض صورتت یتو بزنم مشت
 باشه ھم تو از نامردتر کنم ینم فکر قرآن به...  یھست
. یکن ینم یغلط چيھ تو... نکن زر زر...   

 پرت چنان را لشيموبا و کرد قطع را اش یگوش بعد و
. شکست اش یگوش قاب که واريد سمت کرد  

 چند و بستم چشم ترس از که من سمت ديچرخ چنان
 شد خراب سرم ادشيفر یصدا و برداشتم عقب به یقدم

: 

. ھا توئه شيپ سال ده حماقت ھمون اثرات نايا-  

 آنقدر... من یبرا داشت زور حرف نيا.  گرفت حرصم
: گفتم و شد باز زبانم که  

. پگاه دست یداد سفته و چک که تو حماقت دميشا-  

 او و دميکش غيج ترس از که برداشت زيخ سمتم چنان
. سرم یباC ديرس  

 نزده ھنوز که یليس ترس از من و برد باC را دستش
: ستميگر بلند یصدا با و بستم چشم ، بود  



 به اونم که ینداشت زن به دست... بزن...  کانين نيآفر-
. شد اضافه کماCتت به ، پگاه لطف  

 چھارستون لرزش با بود خورده ونديپ ام هيگر یصدا
 و ديکش خودش سمت مرا و گشود را دستانش که بدنم

 ھنوز و ديلرز یم تيعصبان شدت از ھم او کهيدرحال
: گفت بود درمانده و کKفه شيصدا  

 کرده بھونه رو ھا سفته و چک اون... ماھان به لعنت-
 که یراھ تنھا گه یم...  بکوبه سرم یتو روز ھر تا
 طKق تورو که نهيا بده پس رو ام سفته و چک شه یم

. بدم  

. شد یخال ژنياکس از تنم تمام کردم حس  

 دانستم یم.  نيسنگ و شد ھوا یب سرم و کرد ستيا قلبم
 کانين و من ، است انيم در ھا سفته و چک آن یپا تا

. ديد نخواھم را یزندگ خوش یرو  

. ميريبگ پس  را ھا سفته و چک تا کردم یم یکار ديبا  

 پگاه خود مثل تا رفتم فرو فکر در شب ھمان از من و
. دھم بشانيفر بتوانم ، ماھان و  



 ماھان اگر و شد یم اگر که راه کي...  بود راه کي تنھا
...! دي،شا رفتيپذ یم  

. داد یم پس را ھا سفته و چک ديشا  

. بود ماھان با کردن صحبت ، راه کي آن و  

 ی شماره به بود باشگاه کانين یوقت آنروز یفردا
: دادم اميپ ماھان ليموبا  

 زيچ ھمه یبزن کانين به یحرف اگر اما نمتيبب ديبا"  
... " شه یم تموم  
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 ، بودم گذاشته قرار ماھان با که یشاپ یکاف زيم پشت
 نيا ی ختهير بھم حال به ، کردم یم فکر کانين به داشتم

. روزش چند  

Cکه یکانين یبرا دغدغه بود شده من یزندگ تمام حا 
 چک اليخ و فکر از داشت چشمانم یجلو شب ھر انگار

. شد یم وانهيد ھا سفته و  

. دميفھم ینم را خودم روز و حال گريد  

 نکهيا یبجا من و ، ديع کينزد و بود اسفند اواخر
 ھمسرم ی آشفته حال فکر به ، باشم دميع ديخر دنبال
 سه وارد من و بود شده تمام ام یباردار دوم ماه. بودم
 حال کردم ینم فکر که یزيچ تنھا به و بودم شده یماھگ
. بود خودم  

. شيھا سفته و چک و کانين بود شده الميخ و فکر تمام  



 نبود خرابش اعصاب به ربط یب ھم شيھا یاخKق بد یحت
. 

 فروش یبرا بود یماھ چند را نيماش...  داشت حق
 شد ینم دايپ نيماش یبرا یواقع یمشتر اما بود گذاشته

. 

 به.  خواستند یم متيق ريز را نيماش و بودند دCل ھمه
 ھم ھا آن کردن حساب با اما افتادم ھم طKھا فروش فکر

. شود ینم جور ھا سفته و چک پول که دميد  

 کرد کمک درخواست ھم مادرش و پدر از یحت کانين
 به کند دوا یدرد که یآنطور نتوانستند ھم ھا آن یول
. کنند کمک ما  

 داد قرار خيتار تا ماه پنج تنھا که بود نيا بدتر آن از
 کردن اضافه قطعا و بود مانده ھم مان ی خانه ی اجاره

. شد یم قوز یباC قوز ، ھم خانه صاحب اجاره و هيکرا  

 ماھان که اطراف به ديچرخ سرم و دميکش یبلند نفس
. دميد را  



 ی متوجه من و بود ستادهيا من یقدم چند درست
 پشت و آمد جلو من نگاه با نباريا و نشدم حضورش

. نشست زيم  

: گفتم او به نگاه یب و شد درھم ميھا اخم  

. نه اي یھست معامله اھل دونم ینم-  

. گرفتم تھوع حالت که آمد لبش به یلبخند چنان  

. جورم چه-  

. نمينب چشمانم مقابل را او تا برگرداندم را سرم  

 یتقاضا من تا بده پس رو کانين یھا سفته و چک-
. کنم طKق  

 چنان و شد خوشحال چقدر که دميد چشم ی گوشه از
.نبود شدن مھار قابل که آمد پوستش ريز به یشوق  

. تره یمنطق نيا... بده طKق یتقاضا تو اول-  

. سمتش ديچرخ تيعصبان و ازحرص سرم  

 بدم خودم از! ...  یشد یعوض یليخ یليخ یدونست یم-
. داشتم دوستت یروز هي که آد یم  

: ديپرس و زد یشخندين  



-C؟ یچ حا!  

-Cمتنفرم ازت حا ...  

: ديخند  

. ستين ممکن نيا... مارال نکن یشوخ-  

: رفت معمول حد از باCتر یکم ميصدا  

. ممکنه چرا-  

 چسباندن با ماھان که آمد ما سمت ینفر چند یھا نگاه
: گفت ینيب به اش اشاره انگشت  

 بھتر شنھاديپ هي من... حال ھر به!... خبرته چه سيھ-
.دارم واست  

:داد ادامه که ماند صورتش در رهيخ چشمانم  

... ده ینم من به رو ھا سفته و چک پگاه-  

...  نکنه یدخالت تو و من ی رابطه یتو داده قول اما
 و تو بتونم اگر بخشه یم من به ھم رو اش هيمھر یحت
. کنم جدا ھم از رو کانين  

: گفتم صورتش یتو نفرت با  

. یکثافت یليخ-  



: ديخند  

 ديبع من... زميعز یکثافتکار ھمه نيا به یکن یم عادت-
 من به حرفتو اول ديبا...  یباش حرفت سر تو دونم یم

 ديبا ، نميبب رو کانين یآشفتگ ديبا من....  یکن ثابت
. نميبب رو دادگاه ی هياحضار ی برگه  

 درخواست و ؟اومدم یگ یم راست تو بدونم کجا از من-
. ینداد بھم رو ھا سفته و چک تو یول دادم طKق  

....  دم یم بھت رو ھا چک از یکي مرحله ھر-
... دوتا کانين یآشفتگ...  یکي ، طKق درخواست  
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 سوخت کانين یبرا دلم که زد یم حرف اقياشت با چنان
: 

! ماھان یباش پست یتون یم تو چقدر-  

 یآر یم سرش بKرو نيا یدار چرا... بود قتيرف کانين
 ؟

: گفت و ديکش یبلند نفس  

 من دونست یم که بود اون... کرد شروع کانين اول-
 تيخواستگار اومد گرفتم یمنف جواب تا و توام عاشق

 حاضره و کرده لج من با پدرت دونست یم اون...
 ميتقد یدست دو رو تو ، زدم بھش که يیھا حرف بخاطر

. گذاشت شيپ پا که کنه کانين  



 ، پس ینشناخت رو پگاه ھنوز تو!... چرته ھمش نايا-
 باشگاه سھام ی وعده با رو کانين که بود پگاه.... 
. اديب من یخواستگار به که کرد وادار  

: زد یصدادار پوزخند  

 کانين ، پگاه شنھاديپ از ريغ... مارال یخام یليخ تو-
 از قبل چون...  بده حرص منو که اومد ینم بدش ھم

...  شد بحثمون ھم با یدوبار یکي اناتيجر نيا
 ، تو از یخواستگار با اون و کردم شيحرص یبدجور

. کنه یتKف خواست  

 و منو سر از دست چرا حاC... یکرد ازدواج تو- 
 سامون و سر خودت که ،حاC یدار ینم بر ميزندگ
! یگرفت  

:داد را جوابم یعصب نباريا  

 پگاه و من!  یزندگ یگ یم من بار نکبت یزندگ به تو-
 تخت کي یرو ھم با که یبار نيآخر... ميا ھمخونه فقط

...بود شيپ ماه پنج ميديخواب  

... کنم یزندگ پگاه با خوام ینم من  



 چيھ که سوزه یم حسادت شيآت یتو داره اونقدر پگاه
. کنه جلب خودش به اونو توجه تونه ینم یچ  

 گريد او.  انداختم نييپا ماھان نگاه از شرم با را سرم
 ، داشتم خاطراتم در که یماھان ريتصو به یشباھت چيھ

: گفت شمرده و آرام یلحن با.  نداشت  

 که يیتو به...  کردم فکر تو به روز ھر من.. من یول-
 یزندگ به یديچسب و یکرد فراموش منو زود اونقدر

 یمارال خود تو که نشد باورم یحت که کانين با مشترک
 تا واستاد، پدرش یرو تو من خاطر واسه که یکس... 

 یليس پدرش از اما ، بده منو یخواستگار جواب
؟ رفته ادتي... خورد  

 ی صندوقچه در ھا، خاطره نيا خواستم یم...  دميکش یآھ
. نشود یآور ادي اما بخورند خاک ذھنم  

...  ندارم ام عKقه بھت گهيد یحت من... ماھان کن بس-
 من...  خورم ینم تو درد به ، شدم جدا کانين از فرضا
 دارم دوست رو مونيزندگ...  ھمسرمم عاشق اCن

. بزنم حرف تو با اميب ، نبودم حاضر وگرنه  



 دهيکش نفس کي با ھمراه و اش یصندل به زد هيتک
:گفت  

 نويا اما... بکش من رخ به عاشقونتو یزندگ...  نيآفر-
 شدم یکي اCن من... کنم ینم ترحم بھت ھم ذره هي بدون
 کانين و تو ديبا...  پگاھه با حق اصK...  پگاه از بدتر

.پگاھه و من قلب ، تقاص نيکمتر نيا...  ديبکش عذاب  

: دميکوب زيم یرو محکم  

 در یبد چيھ من وگرنه.... هيروان هي پگاه...  وونهيد-
. نکردم حقش  

 با یول آھسته و ديکش جلو زيم سمت به را خودش
: گفت حرص و نفرت  

 شدم... ھستم خودش مثل یکي قايدق منم... نيآفر-
 و تو ی عاشقانه یزندگ زدن بھم عاشق... انتقام عاشق

 و تو ، ندارم عشق ام یزندگ یتو من یوقت...  کانين
؟ یفھم یم نويا...  ديباش داشته دينبا ھم کانين  
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! ديايب من سر ديبا بK نھمهيا چرا ، کردم یم فکر یگاھ  

 کردم ازدواج کانين با ،چرا شدم آشنا ماھان با چرا
! شد یم من نامرد قيرف ديبا پگاه ،چرا  

 شده درمانده من و بود سرم در جواب یب یچرا نھمهيا
. بودم  



 طKق درخواست ماه اسفند یروزھا نيآخر در درست
. دادم  

 Kتيتعط بخاطر مطمئنا طKق ی هياحضار دنيرس تا اما
. برد یم زمان یکم ، ديع  

 یزندگ ی ختهير بھم اوضاع در ، ديع Kتيتعط ھمان در
 یخواستگار خبر ، کانين یھا یبداخKق انيم ، من

. کردم ذوق چقدر... خورد گوشم به اليدان رفتن  

. بودم دهيشن ماه چند آن در که بود یخوب خبر تنھا نيا  

 مشترک یزندگ به یبنديپا و ازدواج از آنقدر که یاليدان
 با یراحت نيا به نبود تصور قابل ميبرا که بود یفرار

 ھنوز که یدختر دنيد با و کرده موافقت نويم شنھاديپ
! شده عاشق ، بودمش دهيند ھم کباري یحت خودم  

 و یحال یب و ارميو بخاطر من آنکه از بعد اما
 اليدان یخواستگار مراسم از ميزندگ یھا یريدرگ

 رساندم اش یمحضر عقد مراسم به را خودم ، جاماندم
. 



 شده بايز رنگ یمشک شلوار و کت آن در برادرم چقدر
 چقدر که بود ینيمت و محبوب دختر باتريز آن از و بود

. بود نيدلنش نگاھش  

 نگاھش از محبت ، بود گفته درست که نويم قول به
 یمناسب فرد توانست یم دختر نيا قطعا و بود یجار
.باشد ما یرسم و خشک اليدان یبرا  

 تکرار انيم من و ميبود ستادهيا عقد ی سفره یپا ھمه
 گل رفته عروس"  اي"  لميوک عروس"  جمKت آن
 مرور را کانين و خودم خاطرات ، رهيغ و"  نهيبچ

. کردم  

 پوست ريز یحس هي...  حاC اما شد شروع اجبار با
. شديم دهيد خاطراتم  

 ديشا نبود عشق...  ساده داشتن دوست کي هيشب یحس
. چرا داشتن دوست اما ،  

 ، نيفرورد ماه آن در داشتم کم کم که مخصوصا
 زيل شکمم ريز انگار که یماھ کي کوچک یھا تکان

. کردم یم حس را خورد یم  



 حس یبرا ھنوز و بود یوھم یحس ، تنھا نيا ھم ديشا
 نيا خواست یم دلم اما ، بود زود بچه یھا تکان کردن
. باشد یواقع ھا حس  

 ، شدم یم خسته ميھا یگرفتار از که لحظه ھر انگار
 باز مرا یداشتن دوست موجود ھمان کوچک وجود

. کرد یم دواريام  

. نداشت خبر من اقدام از کانين ھنوز  

. مينگو کردم قصد  

 نکهيا بخاطر اما ، بود زجرآور شيبرا قطعا گرچه
 به ، کند باور را طKقمم به اقدام ماھان خواستم یم
. نزدم یحرف کانين  

 وجودم در مرگ هيشب یحس.  داشتم یبد ی دلشوره اما
.بود یجار خون مثل  

! ريتفس نه و کنم رشيتعب توانستم یم نه که یحس  

. گرفت یم را نفسم یحت ، بود چه ھر  

 بخاطر ، مانيزندگ مشترک ديع نياول یروزھا
 یتلخ به ، بود کرده جاديا مانيبرا پگاه که یا دغدغه
. گذشت  



 که کانين روح یب و سرد یرفتارھا بخاطر بودم مجبور
 حرف او با کمتر ، گرفت یم نشأت ذھنش یآشفتگ از

 ات یزندگ کيشر یبرا یحرف که است بد چقدر و بزنم
. یباش نداشته  

 و کرد شتريب را ھا فاصله خودش یاجبار سکوت نيا
 ديع Kتيتعط در روز کي یحت که آنقدر...  کKفه مرا

: دميکش اديفر سرش  

 ینطوريا قراره اگه خدا به... کانين یکرد ام خسته-
. دم یم طKق درخواست رم یم ، یکن رفتار  

 ديايب خودش به ی،کم دميتھد بخاطر اقل C داشتم ديام
 گفت تفاوت یب و سرد یلحن با و داد لميتحو یپوزخند که
: 

 یبر تو اصK...  یخواست ینم منو اولم از که تو... برو-
 از ازدواج نيا...  رميگ یم پس رو ھام سفته و چک

.بود اشتباه اولش  

. خورد ترک ام یا شهيش قلب کردم حس  



 و قلبم سر به ديرس ھا ترک و وسط ی نقطه از درست
 نيزم با یا شهيش يیگو انگار که چنان...  شکست
!کنديم برخورد  
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 یفشارھا بخاطر یعاشق و عشق آنھمه شد ینم باورم
!رفت؟ نيب از یروان و یروح  

 یزندگ فقط تا بودند بسته ھمت کمر ، نفر سه نيا انگار
.کنند نابود مرا  

 ھق ھق با ادميفر یصدا و شد ريسراز ميھا اشک
:خورد گره ميھا هيگر  

 حرفت نيا بخاطر...    بخشمت ینم!! ... کانين-
.بخشمت ینم  

 سر با کهيدرحال و بود شده دهيتن ھم در ابروانش تاج
 ھمان با زد، یم ضربه زيم یرو به دستش انگشتان

:گفت اخم با و تيجد  

 ھا سفته و چک اون شر از یخKص راه تنھا نيا ديشا-
.باشه  

 ھمه با او بخاطر خواستم یم که بود من ريتقص
 تمام ، بزرگ یشکست مسموم یھوا کردم حس.بجنگم

.گرفت بر در را قلبم  



 حالم... زدم رونيب خانه از یمعطل یب و دميپوش لباس
.بود وصف قابل ريغ  

.بود مادرم ی خانه بروم توانستم یم که يیجا تنھا  

.رساندم آنجا به را خودم یحال چه با که داند یم خدا  

 بودند رفته هيبق و بود خانه در نويم فقط شکر را خدا
 اوضاع چه من و! داشتند یخوش دل چه. یدنيد ديع

!ینابسامان  

 آن با من به چشمش و گشود را خانه در تا نويم
:گفت ینگران با ، افتاد سرخ یھا چشم  

شده؟ یچ-  

... ستميگر بلند بلند و کردم رھا آغوشش در را خودم
.بود دهيرس انتھا به توانم  

.ستميگر فقط ، ثمر یب تKش آنھمه از خسته  

.کرد پرسش و سوال یکل و برد خانه سمت مرا  

آخه؟ شده یچ...  یکرد ام وونهيد مارال-  

...بده گوش حرفام به توروخدا نويم-  

.بگو...  زميعز دم یم گوش-  



.گهيد آرم یم کم دارم...  شدم خسته-  

.شده یچ بگو... بابا یا-  

...  با من یدوست از زيچ ھمه-  

.برخاست در زنگ بلند یصدا و  

.اف اف سمت رفت مانيدو ھر نگاه  

 ، برخاست دوم بار یبرا ، در زنگ ممتد یصدا یوقت
.است کانين قطعا که کردم دايپ نيقي  

:گرفتم را نويم دست یفور  

.نمشيبب خوام ینم... نکن باز درو... کن ولش نه-  

 طرز نيا با سوزونه یم درو یجلو پنل زنه یم اCن-
.زدنش زنگ  

.نويم کن ولش-  

.کرد باز را در و نداد گوش حرفم به نويم اما  

 و درست کباري شد ینم قسمت چرا... ماند ميھا حرف باز
!بزنم؟ حرف نويم با یحساب  

 اديفر یصدا و شد خانه وارد زنان، نفس نفس کانين
: ديکش نعره نويم به رو.  برخاست بلندش  



.آد یم من با اCن نيھم بگو بھش-  

:گفت من یجا به نويم  

 ستين گردنه سر نجايا...  یاومد اشتباه شما کنم فکر-
!ھا یزن یم داد ینجوريا  

:ديکش نعره قبل از تر یعصب کانين  

 یديد دفعه هي...  ندارما بحث و جر ی حوصله... نيبب-
 ... 

 کانين ديتھد از که بود آن از تر خراب  کله نويم اما
:ديکش اديفر سرش محکم...  بترسد  

 اگه!  ھا یشد پررو یليخ...  بگو نه! ... ؟یچ دفعه هي-
 ینجوريا زنت یذاشت یم دينبا ،یمرد یليخ یگ یم راست

 من واسه حاC رون،يب بزنه خونت از و بزنه زار
!؟یندار حوصله  

 غيج ترس از که ديکوب واريد به محکم را سرش کانين
:دميکش  

.آم یم باشه...  باشه-  



 بود شده کانين حرکت نيا مبھوت و مات که نويم و
:کرد زمزمه  

!یداد رد واقعا تو-  

:برخاست کانين یجد و خشن یصدا و  

 مارستانيب یتو اCن بود، بدبخت من یجا یک ھر-
...بود یروان  

.آمد من سمت نگاھش بعد و  

...  نداشت مان یزندگ نيآغاز یروزھا به یشباھت چيھ
.نبود من کانين او قطعا  
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!شد یديع عجب  

Kمحکم یدھن تو هي شد چطور دمينفھم ھم خودم اص 
 و خواست دلم و ام یقبل یھا گفته ی ھمه و خودم به زدم

 آنروز تا که آنچه ھر شد...  شد و شد و شد قرار یب
.کردم یم اش مسخره  

 شد یم نازل یکس ھر یزندگ در نظرم به که يیبK ھمان
.نبود شيبرا یامان ،  

 انگار که رود شده نازل یطور من یبرا نباريا و
.انسان قالب در شده نازل یا یوح ی فرشته  

Kريتعب اص Kبود اقياشت و شور تماما ، نبود ب.  



 بر خاک که کردم فکر مثK که یا ھفته هي آن در چه
.نکردم یفکر و...  Kريآ جز بود کجا فکرم کنند، سرم  

Kنبود مھم ميبرا بچه اص.  

 و بسته چشم کدفعهي و نبود مھم ميبرا ازدواج، که یمن
!بودم شده عاشق ، دهيند  

 فکر بچه موضوع یبرا ديبا چرا حاC...! یطوفان ھم آن
؟!کردم یم  

 ، نگاھش مقابل در را خودم خواست یم دلم یليخ اما
 و ، دادم که دھم نشان بودم، که یآن از تر عاقKنه

 با شد مصادف که یعقد و یخواستگار شد اش جهينت
 فال به ديبا Kريآ قول به که نو سال نيآغاز یروزھا

.ميگرفت که گرفت کين  

 تمام ، ام گذشته خاطرات انگار که ميگرفت کين آنقدر
 کين ھمه یزندگ و زن به نسبت ام یاستبداد یھا یرا

.کين کين.... شد  

 از یحرف مبادا که بستم ديتھد با را نويم و مادر دھان
.بزنند Kريآ به ، من  یمجرد دوران یھا حرف  



 و بود احساس و عشق تماما ، دختر نيا... Kريآ و
...! من قلب وسط بود زده ینشان عجب  

 تواند یم دختر نيا که شد متوجه چطور نويم بودم مانده
!کند؟ رام نگونهيا مرا  

 خودم من اي بود شناخته خودم از بھتر یليخ مرا او اي
 نشناخته ، شناختميم ، ديشا و ديبا که یآنطور ھنوز را

!بودم  

.داشتم که بود يیدھايع نيبھتر از یکي ، سال آن ديع  

.ديکش یم پر Kريآ یبرا دلم روز ھر  

 که ، بود باC آنقدر ، داشت من به نسبت که یمحبت دوز
 ض،يمر یھا آدم مثل ، دميد ینم را او روز کي اگر

 و را خودم آنقدر ، دمشيد یم یوقت و شدم یم حال یب
 عشق ابراز آنقدر او و کردم یم کنترل را احساسم

.عشق نھمهيا یگرما از شدم یم آب که کرد یم  

 با را ميموھا ، زد یم لبانم بر بوسه پشت بوسه
.داد یم تاب فشيظر یھا پنجه  



 لبانش ھدف نباشد، سرخ داشتم یسع که را ميھا گونه
 را یزجر چه داشتم چارهيب من که دانست ینم و کرد یم

!باشم خوددار که کردم یم تحمل  

!دختر نيا بود کرده معجزه واقعا  

.نبودم شيپ ماه چند اليدان ، من  

 خدمتکار تا شده دهيآفر زن گفت یم که یاليدان ھمان
.باشد مرد  

 خادم تا شده دهيآفر زن که نيا به بودم دهيرس حاC من
!باشد مرد قلب  

 Kريآ اما گذشت یم عقدمان از که یکم مدت آنکه با
" . اليدان دارم دوستت"  ، بود گفته ھزاربار ديشا  

 یبرا ھزاربار یروز که جمله نيا تکرار یجا به من و
.شدم یم رهيخ او به فقط شد، یم زمزمه قلبم  

 که یمن یبرا اما کنم رفتار نگونهيا که نبود حقش ديشا
 مقابل را غرورم ، Kريآ با ازدواج قبول با کردم یم فکر
!ديشا بود، Cزم ، ام داده دست از نويم و مادر نگاه  

!نبود مھم ھم من نگفتن اي گفتن Kر،يآ یبرا انگاد اما  



 ريتاث تحت د،يجوش یم او قلب در که یعشق چون
.شد ینم واقع من یرفتارھا  
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 زدميم قدم داشتم يیرايپذ وسط و بودم کKفه 
 بزنم Kريآ به یسر که بود یا بھانه دنبال یبدجور  دلم.

.کرد یم مخالفت شدت به غرورم یول  

. گهيد نيبش ، رفت جيگ سرم...  اليدان بسه_   

.رفته سر حوصلم_   

.بزن یدور هي رونيب برو خوب_   

 گرفتيم پوست پرتقال خودش یبرا که یحال در نويم 
: گفت  

 ميرفتيم ھم با Kريآ دنبال رفتميم ، بودم تو یجا من_ 
.مسافرت  

 داشت عقلم و کرد توقف شوق از ميپاھا.  ستادميا 
: داد ادامه نويم که ديسنجيم را شنھاديپ نيا مقدمات  

 و فحش یھرچ... ◌ِ  ِاِاا...  خدا به یخرشانس واقعاً _ 
 ھم یدختر چه بعد ، کرده مردم دختر نثار بود ناسزا

.واقعا بشه کوفتت!! ....  شد بشينص  

 یتو زد زل و نرفت رو از که کردم اش حواله یاخم 
:چشمانم  



 و گدا و کوفت تا َمنتر و اَنتر از....  مگه گميم دروغ_ 
 حاC ، یکرد چارهيب دختر اون نثار رو ھمه نايا و کلفت
. کنهيم Kريآ Kريآ من واسه  

.کنم له صورتو طرف هي بزنم نزار نويم_    

:کرد نازک یچشم پشت نويم   

 زن رو آقا زور به...  نداره نمک دستم...  بزن نه_ 
.هيباق ھم مشين و قورت دو حاC ميداد  

:آمد در من جانب بار نيا مادر   

 هي ، یداداشت فکر یليخ اگه تو...  نويم گهيد بسه_  
 کانين و مارال ینگفت مگه...  باش خواھرت فکر ھم کم
 ، هيچ دردشون نيبب برو خوب ، شده دعواشون ھم با
. مثKً  یمشاور سرت ريخ  

 در و گذاشت دھان به را پرتغال از یبزرگ پره نويم 
:گفت رفت یم اتاقش سمت که یحال  

 ، اليدان مشاوره...  مشاور شدم من گهيد آره_  
 من فکر هي...  چغندر برگ که خودمم ، مارال مشاور
 باشه؟

:کرد نگاھم مادر که رفت نويم   



 _Cبه زنگ هي برو خوب...  ؟یواستاد یچ واسه حا 
گهيد رونيب ميبر باھم بزن دختر  

 من یجا به کردم یم مجبور را مادر خواستيم دلم 
 هيکنا باز خواستم ینم.  شدينم ميرو اما ، بزند زنگ
 یجلو اما دادم گوش مادر حرف به.  بشنوم هيکنا پشت
 لميموبا یگوش با و رفتم اتاقم سمت.  نزدم زنگ مادر

.زدم زنگ Kريآ به  

. زميعز سKم_   

کرد آب را دلم که ديکش را زميعز"  ی"  چنان   

رون؟يب ميبر یايم ، رفته سر  حوصلم گميم...  سKم_   

: گفت شوق با   

... اي رونيب...  اميم منم ، یبگ شما جا ھر_  

؟ یچ اي_    

. مسافرت اي_    

. کنهيم مخالفت پدرت چون شهينم که مسافرت_    

: گفت ھم اتفاقاً  که نه ديبگو که بودم دواريام   

. نداره یمشکل نه_  



 را لبانم کل که یلبخند وسعت به شد دهيکش لبانم 
. کرد تصاحب  

؟ ميبر کجا حاC...  ببند چمدون هي پس_  

: گفت ذوق با او باز و   

 یتو خونه هي ، کنه رحمتش خدا که بزرگم مامان_ 
 هيقشنگ یجا یليخ ، داشت کاشان یروستاھا از یکي

. اونجا ميبر...  بابامه دست دشيکل...   

!  یعال شنھاديپ چه   

 نرفته ھنوز که یمسافرت یبرا رفت دلم لحظه ھمون از
.ميبود  

.اومدم که چمدونتو ببند پس_   

 شور و شوق یخدا ، دختر نيا.  زد شوق سر از اديفر 
 داشت یآتش انگار بودم خي کوه مثل که یمن یبرا و بود
 مادر که بستم یکوچک چمدان.  کرد یم آبم لحظه ھر که

:شد اتاق وارد  

؟یسKمت به کجا_   

. مسافرت ميريم_   



 مراقب اليدان...   بسته چمدونم! ...  عيسر چه...  وا_ 
... وقت هي امانت مردم دختر ، باش  

 جواب يیپررو با اما ديبگو چه خواھد یم دانستم یم 
: دادم  

.منه زن اCن ، َمردم دختر_   
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 که مادرم یغرغرھا با البته.  ميشد  سفر یراھ کدفعهي 
 ، Kريآ مادر ، خانم هيسم که یآب کاسه و کرد رو ما

 اما نبود کاشان تا یاديز راه.  ختير آب سرم پشت
 یخوراک یاديز ، Kريآ ، ھم ساعت چند ھمان یبرا

.  بود برداشته  

: گفت که گرفت یم پوست وهيم یبرا داشت  

... جان اليدان_  

 قلبم اجازه با و عقلم اجازه یب ، زبانم چطور دمينفھم
: گفت  

...جانم_  

 ابراز ھم مادرم به یحت بار کي حاC تا که یمن!!  من 
!؟ زدم را حرف نيا من ، بودم نکرده محبت  

:داد ادامه و  

. فکرم تو.... یليخ من...  گميم_   

؟یچ فکر تو_    



 به منو هيقض یچطور یخوايم...  نکهيا فکر_ 
؟یبگ خانوادت  

. ديچرخ سمتش سرم لحظه کي   

نگاھش؟ گرم آتش بود رفته کجا   

 یم چشمانش در یا زده خي و سرد هيسرما انگار 
.ديجوش  

 بھونه...  گهيد سال چند... بعدا ميبگ یک تا باCخره_ 
 یول...  ميخواينم بچه حاC...  زوده حاC که مييايب

 مطمئنا...  یا خانواده پسر تنھا...  ؟ یچ که آخرش
 من که بفھمه مادرت اگه...  داره آرزو یکل برات مادرت

... 

. چرا دانمينم ، دادم جواب یعصب   

 من...  بدونه یزيچ ، من مادر ستين قرار ، کن بس_ 
.بگم بھت نويا بار نيچند  

... آخه_  

 و یبزن مادرم به یحرف هي اگه خدا به...  نداره آخه_ 
 رهيم کKھمون ، یبگ بھش رو قتيحق یبر یبخوا
. ھا توھم  



 اما نداشت را یشگيھم یگرم اگرچه که زد یلبخند 
 تند لحن از ھم و کرد آرام ھم مرا و بود کننده آرام Cاقل

. مانيپش ام یعصبان و  

 مال حرفا نيا...  زينر ھم به ھا حرف نيا با اعصابمو_ 
 یتو قراره که یاتفاق واسه....  است گهيد سال 5 اي 4
 ريدرگ فکرمو اCن خوام ینم ، فتهيب گهيد سال 5 اي 4

. کنم  

 جاده ديسف خط به را نگاھش و اش یصندل به زد هيتک 
 دست.  کرد یم ناآرامم یجور هي سکوتش.  دوخت
 دستش انيم که یدست شيپ سمت کردم دراز را راستم
: گفت که بود مانده من پاتک معطل  

 ھمش...  ستين خودم دست که دارم ترس اونقدر_  
.... اونوقت و بفھمند خانواده...  ترسميم.... ترسميم  

 دنيجو با ھمراه که دھد یم احتمال چه که نگفت و 
:دادم جواب بود دھانم در که یبيس یھا تکه  

... وقتش تا حاC... دارم يیھا نقشه هي_   

: کرد چرخش من سمت سرش   



 ابروھات نيب متفکرانه گره نيا از یليخ یدونستيم_ 
.اصKً  باشه اخمو ديبا مرد...  اديم خوشم  

 ، ابروانم نيب یداشتن دوست گره ھمان با حرفش از 
 و گذاشت نيماش داشبورد یرو را یدست شيپ که دميخند

 لب که یحال در و گرفت محکم را ميھا لب دست دو با
:گفت ديکش یم لبخند سمت زور به را ميھا  

. من یاخمو دارم دوستت_    

: آورد در مرا کلفت یصدا یادا بعد و   

... اومدم مادرم زور به فقط من_   

 لبخند.  ميرفت شاپ یکاف به که یاول روز کرد یادآوري 
 انگار.  کرد باز را کمربندش که اش هيکنا از زدم یکج
.  برود باC کولم و سر از راحت گذاشت ینم کمربند آن
:رفت باC ميصدا ، کمربندش کردن باز با  

. جاده وسط جات سر نيبش_   

. بعد ببوسمت اول یول باشه_   

 به را سرش و زد حلقه گردنم دور را دستش بعد و 
 گوشم ريز را شيھا نفس که یحال در و چسباند صورتم



 خودِ   که یاصوات یبايز یسمفون آن با کرد یم یخال
: گفت بود جادو کلمات  

. خدا به دارم دوست...  یمن عشق تو اليدان_  

.زد ام گونه به محکم یا بوسه و  
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 ستين کننده خسته وقت چيھ ، خوب ھمسر با مسافرت 
 یم فکر Kريآ با ام یآشنا خاطرات به که وقتا یگاھ. 

 پس خدا چطور که ، خندميم دميعقا و خودم به ، کنم
 چنان را دلم ، داريد جلسه کي با فقط و فقط و زد گردنم

. دميکش پس پا دميعقا و ھا حرف ھمه از که کرد رام
 Kريآ مرحوم جان خانم یکلنگ خانه به که بود شب
 با و ميبود کرده ديخر یکم شام یبرا ريمس در.  ميديرس

 و آب خوش یروستا آن در اما بود بھار یھوا انکه
 نبسته را خودش بار ھنوز سرما سوز ، کاشان یھوا
.بود  

 شدم یبخار  کردن  روشن سرگرم من ، خانه به ورود با
 مشغول Kريآ و خانه وسط یبزرگ یکرس انداختن راه و

. دونفره ی ساده شام کي کردن درست  

 یول دهيرس راه از مسافر دو یبرا مرغ تخم سيسوس 
 خانه و...   من کار اما.  ديکشينم طول چندان عاشق

 تازه یبخار یھوا با زمستان یسرما سوز از شده سرد
 پھن را شام سفره Kريآ. شديم گرم ريد ، شده روشن



 یبندھا داشت فشيظر یصدا آن با که یحال در و کرد
:گفت کرديم پاره یکي یکي مرا ارياخت نازک  

. شام...  جان اليدان_    

 نياول.  نشستم ، بود کرده پھن که یکوچک سفره سر 
.  گرفت من یبرا را ميبود دهيخر که یمحل نان لقمه
:گفت که گرفتم دستش از را لقمه  

 _C؟ سرما نيا تو ميبخواب یجور چه حا!  

:گفتم لقمه دنيجو انيم در   

. شهينم سردت که من بغل تو_    

 انگار!  بودم شده پررو چقدر من.  ديخند و شد سرخ 
. ندارند یستيدربا رو شان زهيغر با مردھا  

؟ گفت یچ مادرم اميب خواستميم یدونيم_   

: ديپرس متعجب و کرد بلند سر   

؟ یچ_   

 منظورش...  امانته...  باش مردم دختر مراقب گفت_  
. بود گهيد زيچ هي  



 گونه پوست ريز خون یگرما جوشش و شد سرخ باز 
 و انداخت نييپا سر خجالت با که شد ديشد شيھا

:ديپرس  

؟یگفت یچ شما_    

. منه زن گهيد که مردم دختر گفتم؛_    

 لبخندش.  کرد نگاھم و آورد باC تأمل یکم با را سرش 
 و نشست صورتم یتو نگاھش.  داشت یخاص يیبايز
 و برداشت زيخ سمتم و ديکش پر خجالتش چرا دانم ینم

 ھم ھمراه که کرد حلقه گردنم دور را دستانش چنان
 محکم بوسه نيچند.  ميافتاد سفره کنار ، نيزم یرو

 یم خجالت و شرم نيع در که یحال در و کرد لبانم نثار
:گفت بزند حرف خواست  

؟یدار دوستم  ، دارم دوستت من که اونقدر اليدان_    

 ارمياخت داشت.  کردم حلقه فشيظر کمر دور را دستانم 
. ربوديم من از را  

 ، یشيم زونيآو گردانم و سر از ینجوريا یوقت Kريآ_
. ستاين خودم دست گهيد  



 را نشيشرمگ نگاه تا گذاشت ام نهيس یرو را سرش 
. نمينب  

 دختر خودت قول به...  نباشه خودت دست خوب_  
. زنته حاC ، مردم  

 کي با.  ربود دستم از مرا عقل و ارياخت تمام دفعه کي 
.  زدم نيزم به را او من ، بار نيا و دميچرخ جھش  

 یبدجور زن طنتيش با مردا دل...  نکن یطونيش_
. لرزهيم  

 یم نگاھم ھم. کرد باز و بست شرم با رو چشمانش 
. فرار نگاھم از ھم و کرد  

...  بگو...  یدار دوستم بگو فقط...  بلرزه خوب_ 
. نبوده اجبار بگو  

.  دميکش نييپا صورتش کنار تا را سرم   

 صاحب رو قلبم که بدم نشونت ديبا یچجور گهيد_  
 بمب شهيم قلبم انگار یزنيم حرف یوقت...  یشد

 به شيآت شعله شعله یکن یم نگام یوقت...  یساعت
. یزنيم جونم  



 با بار نياول یبرا گوشش ريز من و رسا و بلند.  ديخند
:کردم اعتراف داغ يیھا نفس  

. Kريآ عاشقتم_    
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. گذشت ديع آن در ام یزندگ یروزھا نيتر اهيس  

 بخاطر یگاھ و داشت مشکل ھم خودش با یحت کانين
 بخاطر که يیھا يیاشتھا کم و من خراب روز و حال

. مھربان و شد یم نگرانم,  بود ارميو  

 یآرزو که گرفت یم بھانه و زديم غر آنقدر ھم یگاھ و
 یزھرمار ديع آن Kتيتعط حال ھر به.  کردم یم مرگ
 که بود Kتيتعط از بعد روز درست و.  شد تمام

 عکس آن از یفور.  خانه در دم ديرس دادگاه هياحضار
: دادم اميپ و کردم ارسال ماھان یبرا و گرفتم  

 در دم ینفرست را ھا چک از تا دو امروز نيھم اگر"  
 طKق از و دمينم کانين به رو هياحضار نيا,  خونه

. " شميم منصرف  

: زد زنگ که دينکش یطول  

سKم_   

 طKق بحث به یربط چيھ که یا قھقه و دهيکش سKم هي
. نداشت کانين یھا چک و  

:  گفتم یجد و سرد  

سKم_  



 تا که ھنوز...  کن حوصله کم هي اخKق بد خانم خب_ 
. ھست وقت هياحضار خيتار  

 مميتصم فعK شدم خسته کانين دست از من...  ماھان_ 
 منصرف ممکنه کنم حوصله اگه...  هيجد طKق ی واسه
. یدونيم خودت,  بشم  

: گفت یفور.  گرفت ام نقشه انگار  

 فرستم یم برات رو ھا چک از تا دو...  بابا خب یليخ_
 حرفت یپا بده قول بھم...  یکن صبر ديبا کم هي یول... 

. یمونيم  

 باعث که کردم یقول یفدا را خودم جان ناچار به
: شديم ماھان نانياطم  

. مونم یم قولم سر خودم جان به_   

 از یبمب دنيترک مثل اش خنده.  ديخند قبل از بلندتر
 نفس یحوال را یمسموم یھوا که بود وحشت و ترس

. کرد پخش من یھا  

 و حس,  کردم دايپ یبيعج حال.  کردم قطع را یگوش
 در لحظه ھمان.  اوردمين طاقت گريد.  داشتم یبد حال



 کرديم اضافه ام تھوع حالت به که يیھا یطاقت یب انيم
:  زدم زنگ نويم به ،  

. کن گوش نويم...  نويم_  

 تو ی بچه اون جون رو تو!  مارال...  خدا یوا_ 
 از کنميم سکته نزن زنگ من به ینجوريا ، تيراھ

. ترس  

 سفته و چک کانين...  کن گوش حاC نيھم...  نويم_ 
. داره  

. دونم یم_   

 چک یجور هي که شدم مجبور کانين بخاطر من نيبب_ 
. رميبگ پس ھاشو سفته و  

؟ یجور چه...  خب_   

:  گفتم یسخت به و کردم یمکث  

. گرفتن طKق با_  

!؟ یچ یعني_   

 حرفم ی ادامه که بودم مانده,  خورد یم بھم داشت حالم
 را یگوش اي شوم خKص استرس ھمه آن از و بزنم را



 یخط پشت تماس که بروم يیدستشو سمت و کنم پرت
. شد ظاھر ام یگوش ی صفحه یرو کانين  

 Cزم استرس ھمه آن دفع یبرا که یبلند نفس با ھمراه
: گفتم بود  

. زنميم زنگ بھت...  خطه پشت کانين...  نويم_  

. باشه باشه_   

 ھنوز.  کردم وصل را کانين تماس من و کرد قطع و
. برخاست اش نعره یصدا نگفته سKم  

!؟ آره یکرد فرض خر منو_   

!؟ شده یچ!!  کانين_   

 ميحال یچيھ,  خرم من یکرد فکر...  بده منو جواب_ 
 ھم با...  ھست کاسه کي یتو ماھان با دستت...  ستين

. ديکن بدبخت منو که ديکرد یتبان  

. کانين یگيم یچ فھمم ینم_  

,  یدون ینم یزيچ یکنيم وانمود یول...  یفھميم_ 
 یم من وگرنه بشم قانع کن دعا فقط...  خونه اميم دارم
. مارال تو و دونم  



 ستين یگفتن.  بود نکرده ديتھد ینطوريا منو وقت چيھ
 يیبK چه کانين ديتھد و استرس و اريو ھمه آن با که

. آمد سرم  
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 و شد بسته چنان خانه در که زدميم عق يیدستشو یتو
 دلم باز که ديچيپ خانه در چنان کانين اديفر یصدا

. شد آشوب  

 گرفته يیروشو طرف دو محکم را دستم دو کهيحال در
 مقابل در زحمت با نکنم سقوط نيزم سمت تا بودم

: گفتم مارالش مارال یادھايفر  

. نجاميا_   

 کرد باز را در چنان و آمد يیدستشو سمت سرعت به
 خورد يیدستشو یھا یکاش به محکم در ی رهيدستگ که
 در یچرخ حالم دنيد با و کرد نگاھم زنان نفس نفس. 

: گفتم زحمت به که شيموھا به یچنگ و زد خانه  

...  نيريش زيچ هي...  قند آب...  وانيل هي...  کانين_
. کنميم غش دارم...  باش زود  

 انگشتانم ی Cبه Cبه از چطور توانم ذره ذره کردم حس
. دھد یم دست از را قدرتش چگونه ميپاھا و زدير یم  

 را قدرتم که شدم یضعف آن ميتسل و بستم را چشمانم
 ھمان با و آمد کانين که يیدستشو در کنار افتادم.  ربود



 یم ھم را قند آب وانيل کهيحال در اش یعصب یصدا
: گفت زد  

 زيچ هي ، یشکKت ، یقند تا یبش ینطوريا یبزار ديبا_
 بخور نيريش زيچ هي خودت خب...  یبخور ینيريش
. گهيد  

 از من بد حال که گفتم یم لحظه آن خواستيم دلم چقدر
 ارميو کمک به ینگران و استرس ھمه آن,  ستين ارميو

. آورد در پا از مرا تا آمده  

. نشست دلم به چقدر قند آب نيريش ی مزه  

... اتاق تو برو پاشو_   

... تونم ینم_   

 ديکوب را وانيل و آمد فرود صورتم یتو محکم نفسش
 خواب اتاق سمت به دستانش یرو مرا و نيزم یرو
.  برد  

. نداشت يیگرما من یبرا گريد آغوش نيا  

 یم چرخ من یحوال چشمانش گرچه. بود نگران گرچه
. زدن زبان زخم یبرا بود زيت زبانش ھنوز اما خورد  



 خودتو حاC یداد طKق درخواست من ی واسه یرفت_ 
. یموردگ موش به یزد  

 و بودم آمده فرود تخت یرو.  نداشتم دادن جواب حال
 گذاشت یم کانين یدادھا اگر ، بخوابم خواستم یم فقط

. 

. کنم باور چطور رو نايا...  ماھان به یزد زنگ بعد_   

؟ یدون یم...  کجا از...  تو_   

.  ديبخش ادشيفر به یا تازه جان سوال نيھم انگار
 و ديکش رونيب کاغذ دو و برد شلوارش بيج در دست
: سمتم کرد پرت  

. ھامه چک از تا دو...  آورده من ی واسه رو نايا_   

 یزمان بد چه.  دادم تکان یسر ، حرص با و بستم چشم
 باز کانين و کردم سکوت فقط.  خودم از دفاع یبرا بود

 شتريب را شيھا زدن غر و زد اتاق دور یقدم چند کKفه
: کرد  

...               بفرما...  نه یگيم یمشکوک تو گميم_ 
 ی واسه یفرستاد عکسشو بعد,  داده طKق درخواست

؟ آره,  کنه ذوق که عشقت  



 از دفاع داشت  دهيفا چه.  ديبار چشمم از سمج یاشک
 را ميھا حرف نه ، دفاع یبرا بود یتوان نه یوقت خودم
. کرديم باور  

 داشت خوب.  بودم نشناخته و دهيند ماھان از تر پست
 فتنه با زد یم بھم را ديترد و شک از پر یزندگ نيا

 ، ختير یم کانين و من جان به روز ھر که يیھا
. بود شده ھم موفق  

 يیتنھا حال به.  سوخت خودم حال به دلم.  ستميگر فقط
 یحساب و درست کباري که بود نشده وقت یحت.  خودم

 و اليدان گرم سرشان مادر و نويم.  کنم مشورت نويم با
. شديم پا به ازدواجشان مراسم یزود به که بود Kريآ  
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 تفاھم سوء شوديم یبزن که یحرف ھر و کلمه ھر یگاھ
. ندارد دهيفا ، خودت شدن متھم یبرا یليدل شوديم,   

. را گناه یب یگناھ یب کند اثبات زمان ديبا  

 فقط که یا هياحضار آن از.  شد من هيعل گفتم چه ھر
 را کانين انگار حاC و دھد بيفر را ماھان بود قرار

 ريتقص یب وسط نيا ھم ماھان البته.  بود داده بيفر
 یکاف در که من از يیھا عکس و نکرد ینامرد.  نبود
 آن و فرستاد کانين یبرا را زدميم حرف او با شاپ

 تا ماھان یبرا یا برنده برگ,  شد دادگاه ی هياحضار
.  دھم بيفر را او خواھميم من که کند ثابت کانين به



 نتوانست ھم داد پس ماھان که یچک تا دو آن یحت
. کند یراض را کانين  

 یچ چک تا دو آن مورد در کانين به ماھان دانم ینم
 یبK شد چک تا دو آن تصورم خKف بر که بود گفته
. جونم  

...  اما.  شد سد وصولشان راه و شد پاره که آن با
 بود زده کانين به چک تا دو آن با ماھان که يیھا حرف

 شدم من و من گردن دور شد یطناب ی حلقه مثل باز ،
. اعدام به محکوم اول فيرد متھم  

 نفس حال دانستميم.  بود Cزم سکوت.  نداشت یا دهيفا
 بودم شده خسته.  ستين خوب ميزندگ یروزھا آن یھا
 اليدان یريدرگ اما کردميم فکر طKق به داشتم واقعا و
 ھم را نويم وقت شان ازدواج مراسم یبرا Kريآ و

 رميبگ کمک ھم نويم از یحت توانستم ینم و بود گرفته
 گريد یھا فردا بلکه تا کردم سکوت و شدم Cل پس. 
.  برسد ادميفر به  

 نيا از چقدر.  شد تمام اليدان مراسم.  گذشت روزھا
 یبرا ھا آن یشاد دنيد با دلم اما بودم خوشحال بابت



 یفدا شيزندگ دانم ینم که یکس یبرا.  شکست خودم
. شد اشتباه کدام  

 اما شيھا یاخKق بد ی ھمه رغم یعل کانين رفتار
 مرا که یمحکم یھا اخم انيم,  داشت عشق یبو ھنوز
 یسونوگراف نوبت مراقب اما کرد یم یگناھکار به متھم

: کرد یم تکرار مدام حال نيع در اما,  بود دکترم و  

" رميگيم ازت رو ام بچه...  یبر قراره اگه"    

 آنھم.  است نيسنگ مادر کي یبرا حرف نيا چقدر و
 محکوم دارم یگناھ چه به دانستمينم ھنوز که یمن
. شوميم  

 در یرفتن که کنم اثبات ھمسرم به نتوانستم یحت که من
 که است بد چقدر.  دارم دوست را ام یزندگ و ستين کار
.نکند باور را حرفت ات یزندگ کيشر  

 Kريآ و اليدان ازدواج مراسم و یسونوگراف و شاتيآزما
 وقت یماھ سه دو یھمگ...  رهيغ رهيغ و پاگشا و

. گرفت  

 ديرس انيپا به کانين حضور عدم با دادگاه اول ی جلسه
. 



 دميد یم یوقت اما بکشم پس پا خواستيم دلم یگاھ
 انيم از خواستم Cاقل دارد شک ھم من به کانين

 پس ماھان از را او یھا چک Cاقل نابسامان اوضاع
.  طKق روند ی ادامه با مگر نبود ممکن نيا و رميبگ  

 دهيدم ميروزھا یھا هيثان سراسر در بيعج یحس اما
 یليدل بابت حالم ، گذشتيم که یا هيثان ھر که بود شده

 با تنھا اوضاع آن در اما چرا دانمينم. گرفتيم نامفھوم
 یکس تنھا انگار که شکمم درون کودک با زدن حرف

 را شيلگدھا. شدميم آرام ، نداشت شک من به که بود
 کانين از رمياخ یھا یدلخور ی ھمه با و داشتم دوست

 اما ، اناتشيجر و طKق روند با یحت ، شيھا تھمت و
 دختر محکم یلگدھا آن از یکي و بود خانه کانين اگر

 چشمانم و نشستميم کانين کنار ، شديم شروع کوچکم
 گذاشتميم دخترش ضربات یرو را دستش و بستميم را
 او و ستميگريم من. ميشديم متحول مانيھردو بيعج و
.زديم بوسه ميموھا یرو شيھا یاخKق بد ی ھمه با  

 تنھا کوچک موجود نيا وجود با ، رياخ یآشوبھا نيا
 آمدنش منتظر صبرانه یب من و شديم ليتبد آرامش به



 ینابسامان ی ھمه ، مبارکش و کوچک قدوم با تا بودم
.... ببخشد یسامان را ھا  
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 یباردار بخاطر.  بودم کرده شلوغ یالک یالک را سرم
 ھمه من,  Kريآ و اليدان مراسم مراحل تمام در,  مارال
 و شگاهيآرا و تاCر انتخاب تا گرفته ديخر از.  شدم کاره

... رهيغ  

 که بودم يیخواھرشوھرھا دسته آن از دينکن فکر البته
 ، داداششون با مبادا تا داداش زن به دنيچسبيم جا ھمه
 Kريآ اصرار نيا,  بزنه سرشون پشت یحرف ، يیتنھا
. بود  

 یطرف از و بود مشکKتش و مارال نگران یطرف از دلم
 مراسم از بعد.  بود ريگ ميپا مراسمش و اليدان بخاطر

 شروع داماد و عروس یدعوت یھا مراسم باز ھم اليدان
 آن.  شدم ھا مراسم نيا ی کننده هيتھ تنھا من باز و شد
 من,  مارال یدعوت ھم مادر یدعوت ھم...  تنھا دست ھم
. بودم کننده هيتھ  

 و یقيتزر یھا ژله از.  دميچ یا سفره چه که بماند
 هي ماند ميبرا که یزيچ اما,  خورشت و ساCد انواع
. پاش و ختير و ظرف یکل و بود تشکر  

 شکسته پا و دست مارال که بود ھا یدعوت ھمان یتو
 دنيشن با من و داشت طKق قصد.  گفت يیھا زيچ هي



 يیغوغا ی خاطره و ادي"  طKق"  ی کلمه کي ھمان
 وقت.  شد زنده ميبرا ، کرد پا به من طKق یبرا پدر که

 علت که دھد حيتوض ميبرا مو به مو و قيدق نشد
 فقط ھست چه ھر که دميفھم را نيھم اما ستيچ طKقش
 که است يیھا سفته و چک شر از کانين نجات بخاطر
! ؟ دارد مارال طKق به یربط چه بود سوال ميبرا ھنوز

 شيبرا اما است یسور طKقش دانستميم آنکه با
. داشتم دلشوره  

 خواستم یم که ريت اواخر و بود ھا یدعوت از بعد تازه
 کنم صحبت مشکلش مورد در مارال با یحساب و درست

 ، بود زود صبح.  آمد دنميد به خودش روز کي که
 مادر و بود باشگاه پدر.  بود صبح نه کينزد ساعت

 ھفت وارد.  شدم شوکه مارال دنيد با که بود رفته ديخر
 را خودش کامK شکمش یبرآمدگ و بود شده یماھگ
. داد یم نشان  

!؟ یکنيم کاريچ نجايا سحر کله...  سKم_   

 حرف باھات وقتشه گهيد...  نويم کن گوش...  سKم_ 
. بزنم  



 دهيد حرکاتش تک تک ريز یا عجله.  شد خانه وارد
. بود مفھوم نا ميبرا که شد یم  

 باھات اميب که بودم کرده قصد امروز نيھم بخدا_ 
... که نميبب بزنم حرف  

: گفت ام جمله انيم و گذاشت ناتمام را حرفم  

 دلشوره چرا دونم ینم...  رميم يیجا دارم امروز_ 
... ديشد ینگران هي,  دارم  

. اميب باھات بزار! ؟ کجا_   

 کانين یھا سفته و چک رميم دارم...  اصK نه...  نه_ 
... رميبگ رو  

: گفتم یفور  

... نرو تنھا...  مارال نه_   

:  فشرد و گرفت دستمو  

 رو ھا سفته و چک برم یکس ھر با...  فقط کن گوش_
 تا دميکش نقشه هي کردم فک رو ھفته کل...  ده ینم پس
. رميبگ پس رو ھا سفته و چک  

:  افتاد ابروانم نيب ینيچ  



؟! یا نقشه چه_  

... فقط...  بماند_   

؟ یچ فقط...  منو یُکشت_   

: گرفت سمتم و آورد در نامه پاکت کي فشيک از  

... اگه...  کانهين مال نيا_   

: گفت یديناام از پر یلحن با و انداخت نييپا را سرش  

... کانين به بده نويا...  افتاد من یبرا یاتفاق ھر اگه_   

 قلبم و شکافت را کالبدم چنان ینامرئ یدست کردم حس
 که یا نهيس حبس ماند نفسم که ديکش رونيب نهيس از را
! مارال_.                    کند شيرھا خواستينم  

 نگاه و کرد بلند سر.  افتاد چشمش ی گوشه از یاشک
: دوخت من به را نشيغمگ  

 سفته و چک رم یم دارم امروز دونه ینم کانين_ 
 یاحساس ھم تو کنميم خواھش...  رميبگ پس ھاشو
. نزن یحرف بھش نشدم موفق من تا و نشو  

 

 



 

 

�������������������� 

 

���� سالوس  

109 پارت  

 

 

: شد آشوب از یطوفان ريدرگ نفسم  

. اميب باھات بزار...  یانداخت دلشوره به منو مارال_   

:  برد باC را شيصدا یعصب  

 تو,  دميکش نقشه ، امروز ی واسه یليخ...  نه گم یم_
. شهيم خراب یچ ھمه یايب  

:  دادم را جوابش یعصب ھم من  

... اديب سرت يیبK هي اگه حالت نيا با تو وونهيد_  

: داد دستم انگشتان سر به یفشار یفور  



... فقط...  شهينم یزيچ_   

؟ یچ فقط_   

 از کدفعهي که کرديم ام ونهيد داشت تاملش.  کرد یمکث
: گفت و خاست بر مبل یرو  

... یچيھ_   

: سمتش دميدو که در سمت رفت و  

 باھات بزار یدار دوست یک ھر جون رو تو مارال_ 
 اون بگم اليدان بزنم زنگ بزار اصK...  وونهيد اميب

 متوجه یکس تا کنه یم بتيتعق فاصله با...  اديب باھات
. نشه  

:  شد اديفر کدفعهي شيصدا  

 جلب اعتمادشو یبدبخت به...  نويم نکن خرابش...  نه_
 از کدوم ھر,  بده نشونم رو ھا سفته و چک که کردم
...  ديکن خراب رو کار ممکنه دييايب من با شما

. شناسهيم خوب اونو که اليدان مخصوصا  

 رو اليدان که هيک اون... ؟ هيک اون بگو بھم Cاقل_ 
؟ شناسهيم خوب  



 در بعد.  نشست چشمانم در نگاھش یا هيثان چند
 جواب قصد انگار و کرديم پا را شيھا کفش کهيحال

 من جواب یجا به و انداخت نييپا سر,  نداشت دادن
:  گفت  

 کنميم فکر زيچ یسر هي به یليخ...  من...  وقته چند_
 باشه یباردار عKئم از ديشا...  دونميم سرم به زده... 
... اما...  مشکKتم بخاطر دميشا...   

 در مرا.  شد اشک از پر چشمانش باز.  کرد بلند سر و
: گفت گوشم ريز و گرفت آغوش  

. بده یقول هي بھم نويم_   

 انيم در بودم شده خشک.  شد جدا بدنم از روح انگار
: داد ادامه که بازوانش فشار  

 دخترم...  دخترم...  افتاد من یبرا یاتفاق اگه...  اگه_ 
. سپارم یم تو به رو  

: ديرس انجماد یدما به بدنم تمام.  زدم خي کردم حس  

! مارال_   

. نويم بھم بده قول_   



 نقدريا اگه...  هيحرف چه نيا!  تو یشد وونهيد_ 
 لباس رم یم اCن نيھم بزار...  اميب باھات ديبا یترسيم

. بپوشم  

 سمت دميدو یمعطل یب و شدم جدا آغوشش از یفور
 اصK.  دميپوش لباس چطور دمينفھم ھم خودم.  ھا پله
 خواستم ینم فقط.  نبودم شالم و مانتو رنگ فکر به

.  داشتم یبد ی دلشوره عجب و بفرستم تنھا را مارال
 یم نييپا ھا پله از کهيحال در که نشد ھم قهيدق ده ديشا

:  گفتم ، آمدم  

. یبر تنھا زارمينم...  مارال_  

 از.  نبود که یمارال و افتاد  باز مهين در به چشمم و
 وجودم تمام و نبود.  دميدو در خود تا ھا پله انيم ھمان
 یم زمزمه خودم با بلند بلند.  شدم اضطراب در غرق
: کردم  

؟ خدا کنم کاريچ یوا...  شد سرم به خاک_   

 Cزم اجازه.  رفت مارال ی نامه سمت نگاھم کدفعهي
 و نامه پاکت سمت دميدو.  اضطراب ھمه آن بعد نداشتم



 یآدرس و ینشان به بلکه تا خواندم را آن یمعطل یب
... اما برسم  

 

زميعز کانين سKم"    

 

 من و گذشت سخت.  گذشت بد یليخ ماھه چند نيا
 یب اثبات یبرا یحرف.  کردم نينفر را اش یبان و باعث
 ی اندازه به مرا ھمسرم یوقت چون,  ندارم ام یگناھ

 و ليدل یچ ھر دهيفا چه,  نداره قبول نامردش قيرف
 نامه نيھم فقط...  ام یگناھ یب اثبات در بتراشم علت
 من...  شود یعمل امروز دوارميام که یا نقشه و است
 قرار...  رميبگ پس را ھا سفته و چک کردم قصد

 توانستم حرف و امکيپ و تماس یکل از بعد و گذاشتم
 نشان را ھا سفته و چک Cاقل تا کنم جلب را اعتمادش

 به داديب و داد و دعوا زور به شده اگر یحت و بده من
 کمکم خدا اگر,  بشه که چه ھر و یدزد فيک ی بھانه

 نيا تا رميگ یم پس امروز را ھا سفته و چک,  کنه
Kشود تمام شده نازل یب  " .  
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 آخر خط سه خواندن اليخ یب و انداختم نيزم را نامه
 را شيصدا تا.  زدم زنگ کانين ليموبا به یفور و شدم
 و چک...  کانين_:  زدم اديفر,  بله ؛ گفت که دميشن

؟ هيک دست ھات سفته  

 زد خشکش,  صبح وقت آن سوالم نيا دنيشن از انگار
: 



؟ یچ یعني_   

: دميکش یتر محکم اديفر باز  

 هيخر کدوم دست,  تو یلعنت یھا سفته و چک گم یم_ 
 ؟

,  ليدر 10 شماره ی مته مثل داشت اش یجد یصدا
: کرديم سوراخ را سرم  

 _Cم اوKمن یھ...  نداره ربط ، یکي تو به ايثان...  س 
! ھا یشد پرو یليخ زنم ینم حرف  

 کي به که یفاز سه برق از کنم فک که دميکش یغيج هي
:  کرد خشک را او شتريب کنند وصل انسان  

...  تنھا و تک...  ھات سفته و چک دنبال رفته مارال_
. نبود خوب حالش...  داده بھم نامه هي  

 نيا از باز من و نزد که بزنه یحرف Cاقل تا کردم یمکث
: دميکش یبنفش غيج سکوت  

 هيک دست ھات سفته و چک بگو گم یم توام با یآ_ 
؟ یفھم یم...  مارالم نگران من... ؟  

؟ شيديد یک تو_   



 اگه گفت,  گفت یاتيچرند هي نجايا اومد اCن نيھم_ 
Kواسه ھم نامه هي,  باش دخترم مراقب اومد سرم يیب 
. داد بھم تو ی  

: شد بلند کانين اديفر یصدا نباريا  

؟ پس ینرفت باھاش چرا_   

 زنتو یھوا ديبا رتيغ یب یتو...  ھا نزن داد یھو_ 
 اون از قبل,  بشم حاضر نذاشت...  من نه یباش داشته

... رفت بشم حاضر که  

: افزود ام یدرون آشوب به ھم کانين ی رفته وا یصدا  

... یواااا...  یواااا_   

... زنهيم شور دلم من...  رفته؟ کجا بگو خدا رو تو_   

. آم یم اCن_   

 سمت کردم پرت را یگوش حرص با من و کرد قطع و
. مبل  

 بود خاموش اما زدم زنگ ھم مارال ليموبا,  بودم کKفه
 و دلشوره حال و حس ستين فيتوص قابل که یوا. 

. بود نشسته وجودم به ھا حرف آن با که یاضطراب  



: گفت و شد خانه وارد سKم یب و آمد کانين  

؟ کو اش نامه_   

 طاقت.  گرفتم سمتش و برداشتم نيزم یرو از را نامه
: گفتم یعصب که بخواند را نامه او کنم صبر نداشتم  

 بگو گم یم دميم َقسمت,  ستين کارا نيا وقت اCن_ 
... 

 ساکت شدم مجبور که ديکش اديفر سرم چنان کدفعهي
: شوم  

. قهيدق هي شو خفه_   

 آن تا.  کانين مضطرب صورت یرو شد قفل چشمانم
 یم که را یخط ھر.  بودمش دهيند آشفته  آنقدر,  روز

 نکهيا تا شد یم تر قيعم ، ابروانش نيب ینيچ,  خواند
 یچنگ یدست دو و انداخت را نامه و ديرس آخر خط به
 به ختهيآم تيعصبان و حرص با من و زد شيموھا به

: گفتم اضطراب  

؟ رفته کجا بگو اداھا نيا یجا به_   

:  زد اديفر ھم سر پشت ناگھان  



. دونم ینم...  دونم ینم...  دونم ینم_  

 لميموبا یگوش که دميکش صورتم به یدست دلشوره با
. خورد زنگ  

 از یکي حتما.  انداختم ناشناس ی شماره به ینگاھ
 که ندادم جواب.  بود مشاوره مطب کنندگان مراجعه

:  شد ھم کانين یعصب اديفر باعث لميموبا زنگ یصدا  

. رو Cمصب اون کن اش خفه_  

... ھم تو حاC خب_   

 یگوش دوم بار یبرا که دينکش یطول اما شد قطع تماس
. خورد زنگ ام  

: کردم وصل را تماس کKفه  

... ديببخش ندارم وقت اCن...  الو_   

؟ ديھست خانم نويم...  شما...  الو_  

 که یزن یصدا,  تماس کردن قطع از قبل لحظه هي
: ديچيپ گوشم در,  بود نگران  

... بله_   
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 هي یگوش تماس نيآخر ، شما با تماس,  خانم نويم_ 
. نجاستيا اCن که بود یخانم  

:  خورد نيزم به محکم وجودم یتو یزيچ هي انگار  

؟ کجاست...  خواھرمه اون...  خدا یوا_  

: برخاست زن مضطرب یصدا  



 به نيماش هي...  ابونميخ یتو اCن من خانم_ 
 اوژانس ميزد زنگ,  کرده فرار راننده,  زده خواھرتون

. ديبرسون رو خودتون زود شهيم اگه اديب  

 را ادميفر یجلو دستم با که آمد سمتم ھم کانين نگاه
: گرفتم  

؟ اميب کجا...  سرم به خاک_   

... یفرح ی کوچه تقاطع,  هيسم ابانيخ_   

 ی حلقه سمت رفت نگاھم و افتاد دستم از یگوش
 که زديم                  دو دو چنان که کانين چشمان

: شوم رهيخ ھا آن به ثابت توانستم ینم  

. مارال...  کانين...  مارال_   

. آمد مادر لحظه ھمان و  

؟ کجاست مارال... ؟ يینجايا که ھم تو اِ ...  سKم_   

 یب و فشرد ھم یرو محکم را بازش مهين لبان کانين
 یب من و رفت رونيب خانه از بدھد را مادر جواب که آن

 و دميدو دنبالش و برداشتم نيزم از را ام یگوش یمعطل
: ديکش اديفر مادر  



!! نويم_   

. مادر گميم بھت بعدا_   

 روز چه.  بود یبد حال چه.  بود یبد یھا هيثان چه
 حرف تمام کردم یم تصور.  بستم یم چشم.  بود یبد
 قتيحق و گشودم یم چشم.  سوختم یم و را مارال یھا
. ختمير یم اشک و دميد یم را ميھا هيثان  

 نيتر کينزد به را مارال آمبوCنس,  ميديرس ريد ما
. نبود یراھ مارستانيب تا اما.  بود برده مارستانيب  

 شدت از که یا چهيپ دل آن با که یا لحظه آن از امان و
 یبد قيدقا چه و شدم مارستانيب وارد, بود اضطرابم

 که یبار ھر با که گشتم یم یا گمشده دنبال که بود
: زدم یم شيصدا  

... مارال_   

 او اوژانس در باCخره و شد یم یجار چشمم از یاشک
 دکتر چند و پرستار از متشکل یپزشک ميت.  ميافتي را

Cزدم غيج بلند یاديفر با من و بودند سرش یبا  :  

! مارال_  



 را خونش غرق صورت ، لحظه کي فقط ، لحظه کي و
.  کردند ستيا ھا هيثان.  شد یچ دمينفھم بعد و دميد

 بود قرار که یروز در شدم متوقف من اي ستاديا زمان
. بخورد رقم چشمانم یجلو عمرم ی حادثه نيبدتر  

 یخال یھا تخت از یکي یرو شدم اريھوش یوقت
 کندم دستم از را ِسُرم یفور.  بودم ِسُرم ريز اورژانس

.  اورژانس یا پرده یھا اتاقک تک تک سمت دميدو و
 از ديلرزيم دلم زدم یم کنار که را رنگ یآب ی پرده ھر

.  افتمين را او یول.  مارال یخون صورت ی دوباره دنيد
 رفتم یپرستار ستگاهيا سمت.  نبود کانين از ھم یخبر

: 

...  بود باردار خانم هي...  آوردن یتصادف هي آقا_ 
؟ کجاست  

. بود شده یمغز ی ضربه...  وي یس یآ شد منتقل_   

 کرد سقوط من سر وسط ھم یزيچ لحظه ھمان انگار و
 از و دميدو حال ھمان با اما رفتيم جيگ سرم. 

 رونيب فميک از را ام یگوش.  رفتم رونيب اورژانس
: زدم زنگ کانين به و دميکش  



؟ يیکجا کانين...  الو_   

 دارد ديفھم شديم ھم خط پشت از که یا مردانه یصدا
: کرد آب را قلبم ، کنديم هيگر  

. عمل اتاق در پشت_   

! عمل اتاق_   

 ستين مارال صKح به که زد حرف من با دکترش_ 
 ی واسه دادم تيرضا...  کنه دايپ ادامه یباردار
. نيسزار  

! خدا اي_   

 را ھا آن زحمت به من اما کند ستيا خواست یم ميپاھا
 کانين درش پشت که یعمل اتاق ھمان سمت کشاندم یم

. بود مارال منتظر  
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 اديفر هيگر با را خدا,  گفتم ذکر,  فرستادم یم صلوات
 دختر.  شود ريتقد یگريد زيچ بود قرار انگار اما.  زدم

 دستگاه در و آمد ايدن به ماھه ھفت مارال یکوچولو
 با خودش و شد یبستر نوزادان ی ژهيو یھا مراقبت

. رفت وي یس یآ سمت باز روز و حال آن  

 که ميديکش حرف دکتر از خواھش و التماس ھزار با
:  گفت فقط  

 پنجه ريز شياريھوش سطح...  ستين خوب تشيوضع_
. ادينم بر دستمون از یکار...  بگم تونم یم فقط...   

 کانين.  شد تمام گران من یبرا جمKت آن دنيشن چقدر
 اما باخت را خودش,  ستيگر یم بلند بلند کهيحال در



 مدام و ماندم مارستانيب یراھرو وسط کرده بغض من
: شد تکرار سرم در مارال ی جمله کي  

 سپارم یم تو به رو دخترم افتاد من یبرا یاتفاق اگه"  
" ... 

 کردم خبر ھم را اليدان و پدر و مادر.  مينداشت یا چاره
 یکم دسته خودش حال که آن با اليدان.  شد یآشوب و
 آرام را کانين کرد یم یسع مدام اما نداشت کانين از

: کند  

. مثK یورزشکار,  باش یقو_   

 بازو,  آن پشت کردم ینم را فکرش یحت,  کانين اما
,  ادشيفر و یجد اخم آن پشت,  تنومند و پھن یھا

 داشته پنھان ، یعاشق ميبگو بھتر اي ینازک دل نيھمچ
 نتوانست کس چيھ که ستيگر یم بلند بلند چنان,  باشد

. کند آرامش  

 ی ذره ذره که آن با که بودم یکس تنھا انگار من و
 باشم یقو داشتم یسع اما,  آشوب و بود آشفته وجودم

 و ليوسا یپرستار,  استرس از پر اوضاع آن یتو. 
 ادي به لحظه کي من و داد من به را مارال یھا لباس



 جز یزيچ و گشتم را فشيک.  افتادم ھا سفته و چک
 ، بود شکسته قابش که یگوش و,  اش یشخص ليوسا

. دميند  

 دخترش اومدن ايدن به و مارال شدن یبستر اول روز
. گذشت دعا و هيگر به  

 ممکنه که يیھا روز نيھمچ فيتوص حتما که دونم یم
 است دلخراش و سخت چقدر افتهيب اتفاق یکس ھر یبرا

. 

 با یحت.  بودم دواريام,  یديناام  کمال در ھنوز من اما
 قهيدق ده مKقات ی اجازه دوم روز خواھش و اصرار

. رفتم سرش یباC و گرفتم یا  

 شلنگ و ميس ھمه آن.  بود کرده رييتغ اش چھره چقدر
 که بود وصل او به,  دنشيکش نفس کي یبرا دستگاه و
 خواند را روز و حال آن عاقبت شد یم نگفته که آن با

: گفتم خودم با ھم باز اما  

 مارال شدن خوب از ريغ یزيچ به یندار حق نه"  
. " یکن فکر  



 صورت یتو.  ديچرخ صورتش یتو نگاھم و رفتم جلو
 خود در را یبزرگ شلنگ که یباز دھان یرو.  کبودش

: گرفتم آرام را دستش.  بود داده جا  

...  قرارتهيب کانين... ؟ یشنويم صدامو...  مارال_
 یليخ,  خوبه حالش,  اومده ايدن به کوچولوت دختر

 کن باز چشاتو...  مارال...  شهيم بزرگ یول کوچولوئه
 دخترت ی واسه تونم ینم خدا به من...  معرفت یب

 بزرگ رو دخترت بلدم که نکن فکر اصK...  کنم یکار
. مارال...  کنم  

 ، زدير فرو چشمانم از خواستيم که یاشک از حرص با
: دميکش زبانم سر را اسمش  

 ھمه...  کن باز چشم کانين جان رو تو...  ماراااال_
,  کرده نذر سفره هي واست مامان...  ھستن نگرانت

 رو ھمه...  مارال...  کشته گوسفند هي واست کانين
... خدا رو تو شو بلند...  یکرد دلواپس  

 اشاره پرستار و خورد اتاق ی شهيش به یا ضربه  
 ميگلو یتو داشت بغضم.  شوم خارج اتاق از که کرد

 یا بوسه صورتش به آرام و شدم خم که شديم منفجر
 یحت من و بود معمول حد از بزرگتر انگار سرش.  زدم



 ، بود آورده ھجوم ذھنم به که ، یمنف یھا گمان آن با
: که دميجنگ یم  

". شهيم خوب مارال...  نه"   
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 بود روز دو.  بود مارال و کانين دختر تولد دوم روز
 بود نکرده یرييتغ چيھ حالش و بود کما در مارال,  که



 و خواب در چه.  بودم دنيد کابوس حال در دائما من و
 و بد گمان از بود شده پر ام یداريب.  یداريب در چه

.  کابوس از پر ميھا خواب  

 ظاھر چشمانم یجلو مارال ريتصو بستم یم چشم تا
 خوب تا کرد یم تکرار را یقبل ی جمله آن یحت و شديم

 بود سوم روز صبح یھا کينزد درست اما دھد زجرم
 خوابم قيعم,  یخواب کم و یداريب روز چند از بعد که
 را مارال.  دميد کابوس باز قهيدق چند ھمان در که برد

: گفتم اديفر با,  شد رهيخ من به زنان لبخند,  دميد  

...  مارال...  نسپار من به رو دخترت...  نه ، خدا به_ 
 داشتم ھنوز.  رفت و زد لبخند و.  دارم ینم نگھش من

: که زدم یم شيصدا  

.  کنم ینم بزرگ رو دخترت من...  برگرد...  مارال_   

 که دميپر جا از چنان مادر اديفر دلخراش یصدا با که
. شد قطع یا هيثان چند نفسم  

. کرد پر را خانه تمام مادر ممتد یھا غيج یصدا و 
 مادر داشت یسع پدر.  دميدو نييپا ھا پله از مهيسراس

 بپرسم نکردم جرأت یحت.  نبود قادر یول کند آرام را



 یھا ضجه به و کردم ستيا آخر ی پله یرو ؟ شده یچ
. نگاه مادرم  

 یوا...  رهيبم مادرت یالھ...  جان مارال...  مارال_ 
...  خدا  

 و خانه وسط افتاد حال یب که زد ضجه و گفت قدر آن و
. ستيگر شيھمپا ھم پدرم  

 گمان ستين قرار که کنم باور تا شديم چه ديبا گريد
 افتديب اتفاق ، قبوCندم یم ذھنم به بزور که یخوب یھا
. 

 Cزم دنيد که شهيھم.  باشند کور ھا چشم یگاھ کاش 
 یزيچ نه یبشنو یزيچ نه خواديم دلت یگاھ.  ستين
 درست من و  اصK یباش زاد مادر Cل و کر,  ینيبب

,  مادر یھا ضجه دنيد.  داشتم را حال و حس ھمان
 بدتر ھمه از و اليدان یھا اشک یحت,  پدر یھا هيگر

 باشد کانين خود داشتم شک یحت که یکانين دنيد... 
. بود کرده ريس یزندگ از مرا...   

 شد شکسته شبه کي چطور که دميد خودم چشم به من
 سر کي,  کرديم راست قد یوقت که یورزشکار مرد. 



 بود شده دهيخم چنان حاC,  بود تر بلند ھمه از گردن و
 مارال خاک سمت پدرش و اليدان یبازو زور به و

 بتواند کانين کرد ینم باور کس چيھ که شديم دهيکش
. کند راست قد مارال داغ از بعد  

 یھا غيج فرط از افتاده خش و گرفته یصدا آن با
: کرد تازه را ما ی ھمه دل داغ باز و ستيگر باز اريبس  

 مارال... ؟ یرفت کجا یگذاشت تنھا دخترتو...  مارال_ 
 بچه نيا ینگفت...  کنم؟ کاريچ دخترت با من بگو... 

 کنم بزرگش يیتنھا تونم ینم من ینگفت ؟ خواديم مادر
 ؟

: ديکش نعره چنان و  

... معرفت یب ینگفت_   

. ديلرز بدنم ستون چھار که  

 غم ھمه نيا توان من.  شديم تکه تکه داشت قلبم
.  نداشتم  

 من!  است سخت ماندن زنده یبرا دنيکش نفس چقدر
 با چطور که نميبب چشمانم یجلو تا دميکش یم نفس ديبا



 اليدان,  شد ريپ مادرم,  شد شکسته پدرم,  مارال داغ
! شد شکسته کانين و گشت پوش یمشک  

 نيا,  نبود یزندگ نيا,  نبود دنيکش نفس نيا خدا به
 من فقط انگار و بود عذاب.  بود زجر و مردن نيع

 یقو و محکم,  زجرھا نيا ی ھمه با ديبا که بودم
. بود شده سپرده دستم یبزرگ امانت چون ، ستادميايم  
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 یگريد از پس یکي مارال داغ غم پر و اهيس یروزھا
 چيھ.  اقوام تيتسل و قرآن ینوا و اشک با خورد گره

 و کرد یم یتاب یب یبدجور مادر.  نبود یخوب یروزھا
 یتو را غمش ، ابروانش نيب محکم اخم آن با تنھا پدر
. بود کرده حبس نهيس  

 ینيس ینيس و ميبود Kريآ و من.  بود پدر مثل ھم اليدان
 یم یدل عجب و شد یم نيتزئ ديبا که يیخرما و حلوا

! مارال یحلوا ینيس نيتزئ خواست  

 مثل گفت یم خانم نيمھ.  نداشت یفيتعر ھم کانين حال
 رهيخ واريد به شب تا صبح خانه کنج افسرده یھا آدم
. نداشت ختنير یبرا ھم یاشک یحت گريد و شد یم  

 زودتر ھرچه خواست یم دلم.  بود گرفته حرصم یليخ
 ، گشتيم بھتر کانين حال تا شد یم تمام ھا مراسم نيا

 شيھا سفته و چک صاحب دميکش یم زبانش ريز از تا
 تا گرفتم یم را مارال کار دنبال چنان بعد و ستيک

 و مارال ترس آن و تصادف نيا علت شود مشخص
 افتاد من یبرا یاتفاق اگه"  گفت که یا جمله آن یحت
. ستيچ"  



 بود کرده خطر احساس خودش حتما نکهيا از ريغ مگر
 سئواCت نيا ؟ آمد من دنيد و نوشت را نامه آن که

. بود زده رقم ميبرا یديشد یفکر یريدرگ  

 کانين دنيد به کروزي ، شد تمام که ھفتم و سوم مراسم
 و حال ھنوز و بود مادرش و پدر منزل کانين.  رفتم
 افسرده یبدجور ھم خانم نيمھ.  نداشت یخوب روز
 کرد صحبت من با که یا قهيدق چند ھمان در.  بود شده

 شدم کانين و مارال دختر بابت شيھا ینگران ی متوجه
. 

 توسط ورودم اعKم از بعد و رفتم کانين اتاق سمت
 باز در و فشردم را اتاق در ی رهيدستگ ، خانم نيمھ
 مانده رهيخ سقف به و بود افتاده تخت یرو کانين.  شد

. 

. کرد من به را پشتش و ديچرخ در شدن باز با  

. ندارم حوصلتو برو نجايا از -  

:  گفتم و بستم را در  

 که بدم یدلدار رو تو که نجايا ومدمين من...  کن گوش_
 آدرس اومدم...  یندار اي یدار رو ام حوصله یبگ تو



 برم و رميبگ دستشه ھات سفته و چک که ینامرد اون
 خواھرم سر يیبK چه بدونم خوام یم...  سراغش

. اومده  

: زد اديفر و تخت یرو نشست حرص با  

 و زده بھش نيماش هي! ...  سرش اومده يیبK چه_
. نيھم کرده فرار  

:  گفتم اش هيتوج از یعصب  

 یم ھم تو که دونم یم خوب...  نزن ینفھم به خودتو_
. باشه یعمد اتفاقا نيا ممکنه که یدون  

.  ستاديا ميرو به رو زد پس را شيرو یپتو حرص با
 کامK نيا و بود کرده ليتعط را باشگاه که بود ھفته کي

 بازوان و بلند قد ھنوز چه گر. بود دايپ اندامش از
 ، شيھا نيتمر کردن رھا اثر در اما داشت یتنومند

. بود داده دست از را قبلش یورزشکار کليھ گريد  

 من...  گم ینم بھت یچيھ مارال احترام به...  نويم -
... نباش من اعصاب یرو نقدريا...  ندارم حوصلتو  

 را قلبم یرو نشسته غم که یپوزخند.  زدم پوزخند
:  کرد یم فاش خوب  



 ذارم ینم من...  دادم دست از خواھرمو من ؟ یچ من_
 ھم خودتو اگه یحت...  یحت...  بشه ماليپا مارال خون

. رميگ یم انتقام ازت...  یباش مقصر  

 بود شيگلو در بغض ارتعاش شتريب که یا خنده.  ديخند
: 

 شکست ، بدبخت من از...  ريبگ انتقام...  خوبه_ 
 خوام ینم دخترمو که دادم دست از زنمو که...  خورده

 که ینيا از تر بدبخت گهيد باش زود...  ريبگ انتقام... 
؟ ميدار مگه ھستم  
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 آزاد ام نهيس ی قفسه یھا دنده انيم از یسخت به نفسم
. کرد پرواز لبانم سمت و شد  

.  داشت یسوزش چه و نبود نفس ، بود یظيغل آه
:  زد آتش را قلبم و آورد چشمم به یاشک  

 ی خواسته نيکمتر نيا...  دخترت واسه باش پدر_
. ماراله  

 چند اتاق در و کرد تکرار را ام جمله.  ديخند باز و
:  زد خودش دور یقدم  

 حاضر...  خوام ینم رو بچه اون من! ...  باشم پدر_  
 ، زنمو یول رهيبگ ازم رو بچه ، کنم معامله خدا با بودم

 از رو یکس خدا...  نکرد گوش حرفم به خدا یول...  نه
.  منه یزندگ تموم دونست یم که گرفت من  

 باحرص.  تفکر یبرا داد ینم قد مغزم.  بودم یعصب
: زدم اديفر  



 ؟ ید یم طKقش یگفت بھش که بود تيزندگ تموم_ 
 ھم با یبدجور مارال و تو اواخر نيا کانين نگو چرت
 ھستم مارال طKق ی پرونده انيجر در...  ديکرد دعوا
. نزن گول خودتو...   

:  داد رونيب نهيس از من مقابل را تندش یھا نفس  

 ینم رو زايچ یليخ تو یول...  ؟ یھست انيجر در_
 گمشو...  یبدون که نداره ھم یربط بھت که یدون

. من اتاق از رونيب  

 شيپ اومد مارال که یآخر روز ھمون...  کن گوش -
 یم...  رهيبگ پس رو ھات سفته و چک تا رفت و من

 زنده گهيد ممکنه که بره يیجا قراره که دونست
 ؟ یک شيپ ؟ رفت کجا بدونم خوام یم من...  برنگرده

 آدم اون ذارم ینم من...  بگو من به نويھم فقط تو... 
 که بشم مطمئن تا بره راه شھر نيا یتو راست راست

. نبوده کار در یعمد قتل  

. شد ليتبد نعره به ادشيفر ناگھان  

 را بود ستادهيا کنارش که یشيآرا زيم یرو ی شانه
: کرد پرتاب سمتم  



... بردار سرم از دست...  رونيب گمشو گم یم بھت_   

 با و آمد اتاق سمت ھم خانم نيمھ که ديکش اديفر اونقدر
. برد رونيب کانين اتاق از مرا یخواھ معذرت یکل  

 وقته چند نيا اصK...  جان نويم کن حKل خدا رو تو - 
 زنه ینم حرف ھم پدرش و بامن ، ستين خوب حالش

. زميعز بده فرصت بھش...   

 دادن ديشا و سکوت به شدم مجبور و دميکش یآھ
 شود آرام تا دادم کانين به دانم ینم که یفرصت.  فرصت

 دستش کانين یھا سفته و چک که ینامرد آن به اي
. ديشا کند فرار بتواند تا بود  

. بودم قبل یروزھا از قرارتر یب روز آن  

 ، نشد رميدستگ یزيچ کانين با داريد از که آن از بعد
. شدم مارستانيب یراھ  

 یم قلبم یول کردم یم آرام را خودم خواست یم دلم
 چه توانستم ینم که یداغ درد از سوخت یم.  سوخت

. کنم درمانش طور  

 حال یول.  بود دستگاه در مارال کوچک دخترک ھنوز
. داشت یخوب وضع و  



 دستگاه ی شهيش پشت از اما بود Cغر و فينح گرچه
 با اش نهيس کوچک ی قفسه چطور که نميبب شد یم ھم
. خورد یم تکان نفس ھر  

 که داغ آنقدر.  بود داغ.  ديدو صورتم یرو یاشک
 دستگاه باز و کوچک ی رهيدا از.  سوزاند را صورتم
 گذاشتم دستش کف آرام و بردم دستگاه داخل را انگشتم

 یم دلم که گرفت محکم را کوچکم انگشت چنان. 
. کنم هيگر بلند بلند خواست  

" نويم سپارم یم تو به رو دخترم"  

 یپا من و شد یم اکو سرم در مدام مارال حرف نيا
. ختمير یم اشک زار زار دستگاه ھمان  

 بھت...  یش یم زتريعز ام نداشته دختر از واسم تو -
 تو...  ستمين مادرت من که یبفھم نذارم دم یم قول
 یآرزو که دم یم قول بھت...  یش یم ميزندگ تمام

...  قشنگم دختر نترس...  کنم یم برآورده رو مادرت
. مونم یم شتيپ من...  نترس  
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 در بانهيغر ، مارال نشان و نام یب دختر ماه سه
 زدم یم سر او به که بودم یکس تنھا من و ماند دستگاه

. ديرس فرا صيترخ روز باCخره.   

 Cاقل شد مجبور  مارستانيب یقانون اقدامات یبرا کانين
. ديايب مارستانيب به صيترخ یکارھا یبرا  

. سوخت یم یليخ بچه نيا یبرا دلم  



.  نداشت یسمونيس اي ديخر چيھ که بود ینوزاد تنھا
. آمد ريکر کي با کانين تنھا  

 ببرم نوزادان اتاق سمت را او خواستم و گفتم سKم تا و
: گفت تيعصبان با  

 رو بچه نيا من...  گم یم یچ نيبب کن گوش خوب_ 
 پس...  خوام ینم رو بچه نيا من...  برم ینم ام خونه
Kنباش اتاقش سمت یبکشون رو من نکهيا فکر اص  ...

. کنم حساب رو مارستانيب پول رم یم من  

. شدم رهيخ رفتنش به کرده بغض.  رفت و  

: کردم نجوا دلم وتو  

 رو ات بچه ھم شوھرت یحت ینيبب که يیکجا مارال"  
! " خواد ینم  

 او گريد ، کس چيھ یوقت ، ديشا داشت حق کانين البته
 قهيشق کنار یموھا ديسف یتارھا یوقت.  شناخت ینم را

.  شده تر ريپ چقدر ماه سه آن در که داد یم نشان اش
 شد وارد قلبش بر که بود یروح ی ضربه از نشان ھمه
. بود  

. باشم مادر ديبا که ھستم من تنھا دانستم یم   



. ھستم مھربان یا خاله که کنم فکر دينبا یحت  

. باشم مادر ديبا فقط و فقط من  

 کانين و شد صيترخ مارستانيب از من کوچک دخترک
 خانه به را من.  نداختين او به ھم کوتاه نگاه کي یحت

: گفتم تنھا شوم ادهيپ که آن از قبل و رساند  

؟ ینيبب رو دخترت لحظه کي یحت یخوا ینم پس_  

: داد جواب اخم و تيجد ھمان با  

 ، بمونه زنده نتونست خاطرش واسه مادرش...  نه_
 ھم نگاه بچه به بره اگه گفتم ، کردم یط مارال با منم
. کنم ینم  

: آمد لبم به  منطقش یب استدCل از یپوزخند  

 بزرگ رو دخترش که دادم قول مارال  به من...  باشه_ 
. کن اقدام اش شناسنامه خاطر واسه Cاقل...  کنم یم  

 مرا که رفت باC چنان دفعه کي اش یعصب یصدا
: کرد شوکه  



 مارال بود قرار...  ستين یمربوط من به اسمش_ 
 بپرس خودش از برو ھم حاC...  کنه انتخاب رو اسمش

. بزاره یچ اسمشو ،  

 که باشه شده داريب دميترس.  ديچرخ ريکر سمت نگاھم
. نشد  

 با و کانين ی احمقانه یلجباز نيا از گرفت حرصم
: دادم رو جوابش نيآتش حرص ھمان  

. باش مطمئن پرسم یم خودش از رم یم باشه_  

 خانه وارد و برداشتم را ريکر.  شدم ادهيپ نيماش از
.  بودم دهيند دختر نيا از تر بيغر.  شدم  

 او به یحت که یمادر.  ديد مرا مادر که شدم خانه وارد
 مارستانيب به مارال دختر صيترخ یبرا خواھم یم گفتم
 تا بودند کرده لج ھمه انگار.  امدين ھمراھم اما ، بروم

 چند با یفور ، ديد مرا تا مادر.  نخواھند را بچه نيا
: کرد من به را پشتش و آشپزخانه سمت رفت بلند گام  

. کن دور چشمام جلو از رو بچه اون...  نويم_   

 ی بچه....  خدا به یآورد در شورشو ھم شما مامان_ 
. ستين که یراھ سر...  ماراله  



: شد بلند هيگر با شيصدا و شکست بغضش  

 فعK ، خودت اتاق ببرش...  کنه یم تازه رو دلم داغ_ 
. نمشيبب خوام ینم  

. شود خارج نهيس از که بود  یآن از تر نيسنگ نفسم  

 به و رفتم اتاقم سمت.  شود باز نفسم راه تا دميکش یآھ
 نيا ینگھدار یبرا قطعا.  زدم زنگ اليدان به ناچار

. داشتم اجياحت یاديز یھا زيچ به کوچولو دخترک  

....و بچه شامپو - خشک ريش - لباس - پوشک  
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: گفت بست یم را راھنشيپ یھا دکمه کهيحال در ال،يدان  

. مارال ی بچه واسه کنم ديخر یسر هي رم یم-  

. داد سر یظيغل آه آمد زبانش سر مارال اسم تا و  

 مانده راھنشيپ ی دکمه یرو که را دستانش و رفتم جلو
. آمد من سمت نگاھش... گرفتم بود  

 طرف کي ھمه ، بلندم یموھا و کردم کج را سرم
. ختير  

 ما رو مارال ،دختر ميبگ نويم به یخوا یم... گم یم-
؟ ميکن بزرگ  

! زد خشکش یا لحظه  

 یبرا وقت تا بستم یشتريب تامل با را یبعد ی دکمه
. باشد داشته دادن جواب و تفکر  



. نگاھش سمت کنم سربلند شد باعث سکوتش اما  

 دو را دستم کف دو که بود رفته فرو یقيعم تفکر در
 چشمان ی رهيخ لبخند با و گذاشتم صورتش طرف

. شدم جذابش  

. کنم یم بزرگش خودم ی بچه مثل خدا به-  

: گفت و ديکش یبلند نفس  

. ندارم نويم به رو شنھاديپ نيا گفتن جرات که من-  

: شد دهيکش لبخند به لبم ی گوشه  

. گم یم بھش خودم... آم یم باھات من پس-  

 را مارال یکوچولو دختر یدھايخر ميرفت ھم با دو ھر
. ميکرد هيتھ  

 و رخشکيش و پوشک تا ینوزاد ی دخترانه لباس از
... رهيغ و شهيش  

 نشد مھلت یحت ، سوخت یم بچه نيا یبرا یآدم ھر دل
. کنند هيتھ یسمونيس شيبرا که  

 و غصه شدت از پدرش و رفت خدا رحمت به مادرش
. نخواست را اش بچه ، غم  



. کردم فکر را ريمس تمام  

 شود سپرده من دست بچه نيا که بود خواسته خدا قطعا
. 

. کند یم موافقت ھم نويم داشتم حتم  

 بزرگ یبرا یکاف وقت و داشت مشاوره مطب نويم
. نه را مارال ی بچه کردن  

. کند یم قبول داشتم حتم پس  

. ميديرس ديخر بزرگ پاکت چند با  

 در اليدان که ستيگر یم آرام یرائيپذ کنج جان مادر
. کرد باز را خانه  

. سKم-  

: دميدو مادر سمت یفور  

؟ شده یچ جون مادر  سKم-  

: بست را چشمانش غصه با  

... بچه نيا-  

. ستيگر نگفته و  



: زد صدا و گذاشت نيزم را ھا پاکت کKفه اليدان  

.نويم-  

: ھا پله سمت ديدو نويم که دينکش یطول  

... خوابوندمش تازه ؟ یزن یم داد چرا...  چته... سKم-
؟ یکرد ديخر  

. قهيدق هي نييپا ايب...  آره-  

 یحت ، بچه داد یم نشان که آشفته یوضع و سر با نويم
 ھا پله از ، نداده او به ھم لباس کردن عوض مھلت

. آمد نييپا  

: کرد اشاره نفره کي مبل به اليدان  

. نيبش-  

؟ یدار چکارم-  

: گفت یشتريب تحکم با  

. گم یم نيبش-  

. آمد من سمت اليدان نگاه و نشست نويم  

: گفتم نويم به رو و گرفتم را منظورش یفور  



 خونه تو من ، ميندار یکار اليدان و من ، جان نويم-
 به تو ، ميببر ما رو  بچه نيا بذار ، ره یم سر ام حوصله
. یرس یم کارات  

: بود ليدل یب که آمد صورتش یتو یاخم  

-Kاص ...  

؟ یببند یخوا یم یک تا رو مطبت ، جان نويم آخه-  

: داد جواب یعصب نويم  

 فکر خود یب ھم شما...  کنم عروس رو دخترم یوقت تا-
 فردا پس فردا..  سپارم یم دستتون نويا من ديکرد

 شيپ بچه نيا یجا ، ديش یم بچه صاحب خودتون
. دادم قول مارال به... خودمه  

. ستيگر بلند بلند مادر  

: گفتم یظيغل آه با ھمراه و گرفتم محکم را دستش  

 رو  بچه نيا ، ميندار شدن دار بچه قصد اصK ما اتفاقا-
. خدا به ميذار یم چشمامون یرو  

:کرد ام شوکه نويم اديفر یصدا  

؟ یکن یم اصرار یچ واسه.... نه گم یم-  



. نکنم اصرار گريد کرد اشاره ابرو و چشم با اليدان  

. برخاست ینوزاد فيظر یصدا موقع ھمان و  

: گفت اليدان که ھا پله سمت ديدو نويم  

. نمشيبب من ارشيب-  

: گفت دنيدو حال ھمان در نويم و  

. شه سرد بذار  زيبر واسش جوش آب وانيل نصف هي-  
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 جوش آب یمقدار و برخاستم جا از اليدان یجا به من
 از و شستم را بچه ريش ی شهيش ، ختمير یوانيل در

 با و ختمير شهيش در مانهيپ کي خشک ريش یقوط
 تکان به شروع ، شهيش سر بستن و جوش آب ختنير

. کردم شهيش دادن  

 و ناز موجود آن دنيد از... رفت دلم...آمد نويم و
. بود دهيخواب نويم دستان یرو که کوچک  

 با دھانش یگرسنگ شدت از و بود باز چشمانش
. رفت یم یسمت به ، نويم آغوش ھرحرکت  

: ستاديا سرش یباC اليدان  

. بشه فدات يیدا جانم یا-  

: برخاست مادر ی هيگر یصدا باز و  

 و تک دخترت که يیکجا... جانم مارال... من مارال-
. شده تنھا  



: گفت و داد اليدان به را بچه یعصب نويم  

 ینجوريا شما یھ حاC...  رفته مارال... مادر کن بس-
 سه ، یکن خراب ھم رو  بچه نيا و منو حال تا کن ندبه
! ماه سه... رفته مارال که ماھه  

 پوست یرو کهيدرحال و گرفت من از را بچه ی شهيش
:داد ادامه ، کرد یم امتحان آنرا یمحتوا یداغ ، دستش  

-Kبه ازين بچه نيا ونيناسيواکس کارت واسه فع 
 واسش ره ینم باباش که ميدار مدارکش و شناسنامه
. رهيبگ شناسنامه  

 بچه یتماشا محو يیبايز لبخند با... رفتم اليدان سمت
.بودم دهيند لبش به آنروز تا که بود شده  

. ديکش ريت سرم لحظه هي  

"  ؛ گفت یم شهيھم ، بودم خوشبخت یليخ اليدان با من
" ندارم شدن دار بچه قصد...  متنفرم بچه از  

 یتماشا محو چنان لحظه آن اما! گونه شعار یحرفا  
 شيھا حرف تمام کردم حس که بود شده مارال ی بچه

. نبوده شيب یدروغ  

: گفت و کرد نگاه من به لبخند با  



! نازه چه نيبب...  Kريآ کن نگاش-  

 و گرفتم یم را اشکانم یجلو زور به و سوخت یم قلبم
: زدم یم لبخند  

. آره-  

. گرفت دھانش سمت را ريش شهيش و آمد جلو نويم  

. خورد یم تکان شهيش سر کردن دايپ دنبال لبانش  

. ستميگر ارياخت یب من و  

.آمد سمتم اليدان نگاه لحظه کي  

 اطيح سمت و ستين یزي،چ گفتم سرم دادن تکان با
. رفتم  

 آمد دنبالم و برگرداند نويم آغوش به را بچه که دميد اما
. 

.بود ماه مھر اواخر یھوا  

 بغض با کهيدرحال و ستادميا اطيح کوچک ی باغچه کنار
. کردم تماشا را اليدان آمدن دميجنگ یم ميگلو یتو  

 که نداد اجازه نويم حاC! ؟ یکن یم ینجوريا چرا! Kريآ-
... نداد  



: گفتم یفور  

. ستين اون واسه... نه-  

: ديپرس و گرفت کمر به دست کي  

؟ هيچ واسه پس-  

... تو واسه-  

! من واسه-  

.. دميد.. آره-  

:کرد اخم متعجب  

؟ یديد یچ-  

 بھم امروز تا که یحرفا تمام که دميد خودم یچشما با-
 قتيحق نه بوده من داشتن نگه آروم واسه فقط یزد

... قلبت  

: ديپرس باز  

!حرفا؟ کدوم-  

 دميکش ینفس و زدم پس را اشکانم دستم انگشتان سر با
: 



...و آد یم بدم بچه از و خوام ینم بچه که نيھم-  

: ديخند  

؟ یديفھم رو نايا کجا از حاC... وونهيد-  

 لبخند... یبود کرده ذوق... مارال ی بچه به نگاھت از-
! یا بچه عاشق تو... داشت فرق شهيھم با لبت یرو  

: زد ام چانه ريز را دستش و داد لميتحو یلبخند  

 زور به یخوا یم...  بابا کن ولم...  من کارگاه خانم-
؟ خوام یم بچه من یبگ  

 راه خونه تو رو بچه هي ونگ ونگ یصدا و سر تا
؟ یبنداز  

: گفتم چشمانش به رهيخ  

. مياريب پرورشگاه از بچه هي ميبر وقتشه اليدان-  
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 ميکرد ازدواج ساله چند ما مگه ؟ وقتشه کجا! ؟ یچ-
! نشده ماه شش ،ھنوز  

 یجلو عمدا را سرش که برگرداندم نگاھش از را سرم
:آورد صورتم  

 خواست بچه دلت وقت ھر...  خدا تورو کن ولم.. Kريآ-
 نگه رو  بچه ھفته هي مطمئنم خدا به... نويم کمک ايب

 یايب که ده یم شنھاديپ بھت خودش یخستگ از ، داره
.یدار نگه رو  بچه  



: گرفت را ميبازو که دميکش یآھ  

 واسه تو کنند یم فکر مادر و نويم اCن... تو ميبر-
. هيگر ريز زنن یم ھم اونا...  یکرد هيگر مارال  

. برد خانه سمت مرا زور به  

 را او آروغ داشت و بود داده را بچه خشک ريش نويم
: گفتم که گرفت یم  

. رميگ یم رو  آروغش من به بده-  

. سپرد من  به را بچه  

 به آرام و خواباندم ام شانه یرو را او سر اطياحت با
. زدم ضربه پشتش  

. ناب احساس هي...  داشت یقشنگ احساس چه  

 من یھا شانه به... من به فيضع و کوچک موجود هي
 و بود کرده مشت را کوچکش دستان...  بود داده هيتک
 دوست صورت توانستم یم یحت سرم چرخش با من

.بود دهيخواب راحت چطور که نميبب را اش یداشتن  

 احساس نيا از بزرگ، حسرت نيا از باز...  دميکش آه
. بودم محروم درکش از که یا العاده فوق  



. بودم فکر در...  کردم سکوت خانه خود تا  

 زنده پخش فوتبال سرگرم الي،دان ميديرس خانه به یوقت
. رفتم خواب اتاق سمت من و شد  

 به و ستادميا شميآرا کنار دار هيپا یقد ی نهيآ یجلو
. شدم رهيخ خودم  

 یمادر ناب حس توانستم یم خودم داشتم دوست چقدر
. کنم درک را  

 سرم در یا وسوسه لحظه کي که بود نهيآ در نگاھم
. ديچيپ  

 جا لباسم ريز و برداشتم را تخت یرو کوچک بالشتک
. شد برجسته شکمم...  دادم  

 به شکمم یبرجستگ هيثان چند ھمان دنيد از که یذوق با
. زدم ،لبخند آمد صورتم  

 دميچرخ پھلو به و گذاشتم شکمم یرو دست نهيآ مقابل
. داشت يیبايز ینما چه و  

 یداشتن دوست ی،موجود بالشت آن یجا به واقعا اگر
 یوا...  شديم چه ، کرد یم رشد وجودم در ، ھمسرم از

! بود یقشنگ حس چه  



 آنچه که کنم حس خواست دلم لحظه هي و بستم چشم
.دارم شکم در که است یني،جن من دست ريز  

. بردم یم لذت ھم تفکرش از یحت  

!؟ یکن یم چکار یدار-  

 ستادهيا ميتماشا به اتاق در کنار اليدان... کردم باز چشم
. شدم شوکه دنشيد با که بود  

: گفتم و دميکش رونيب لباسم ريز از را بالشت یفور  

. یچيھ-  

. ستاديا سرم پشت یقد ی نهيآ ھمان مقابل و آمد جلو  

 کنار تا را سرش و کرد حلقه شکمم یرو را دستانش
: آورد نييپا ام شانه  

... شو اليخ یب...  جان Kريآ-  

: شد گوله ميگلو در بغض که بود رمانيتصو به نگاھم  

.یليخ.. سخته یليخ... اليدان تونم ینم-  

. خورد صورتم یتو ديکش که یبلند نفس  

 اليدان تا ستادميا نهيآ مقابل یا هيثان چند حالت ھمان در
: شکست را سکوت  



  نميبب آمنه رخوارگاهيش رم یم سر هي فردا... باشه-
. هيچ بچه هي یسرپرست طيشرا...  

 و سمتش دمي،چرخ خورد ونديپ اشکانم با لبخندم
: ديخند ، کردم بوسه غرق را صورتش  

... که نکن... طونيش نکن-  

... کرد پرتاب تخت سمت مرا... کرد گل طنتميش ذوق با
 کرده اخم کرد یم وانمود مثK کهيدرحال او و دميخند بلند
: گفت  

-Cدمبل مثل یوقت حا Cیريگ یم ادي کردم نتييپا با 
. ینکن طنتيش  

: گفتم خنده با  

-C؟ ھوا بفرست منو ھالتر مثل حا  

: زد یطنتيش از پر لبخند  

؟ آره یدار دوست یبيترک پس-  
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. کانين یاليخ یب نھمهيا از بود گرفته حرصم  

! رهيبگ شناسنامه بچه ی واسه نداشت قصد انگار واقعا  

 دلم اصK اونکه با که بودم یعصب دستش از اونقدر
. زدم اما بزنم زنگ بھش خواست ینم  

... الو-  



. کرد شتريب را حرصم آتش تفاوتش یب یصدا  

؟ هيچ-  

 اش شناسنامه به ازين بچه نيا ونيناسيواکس واسه من-
؟ یريبگ شناسنامه واسش یر ینم چرا ، دارم  

: داد را جوابم یقبل تفاوت یب لحن ھمان با  

 منم ، یبپرس مادرش از رو  اسمش یتونست وقت ھر-
. رميگ یم شناسنامه واسش رم یم  

 به ، حرص شدت از رو من و کرد قطع رو  یگوش بعد و
. رسوند انفجار ی درجه  

 خودم دور یدور و تخت یرو کردم پرت را ام یگوش
. زدم  

 بودم مانده یطرف از و کردم یم درک را حالش یطرف از
 ، کند لج خدا یحت و ايدن و من با خواھد یم که یکس با

؟ کنم چه  

 کرد یم یقرار یب بچه که بود یشب چند...  بود گرفته دلم
. 



 و بود کينزد شيھا واکسن خيتار و...  برد ینم خوابش
 داشت یاديز که بودم افتاده نفھم زبان پدر هي ريگ من
. کرد یم تمياذ  

 بزنم را ميادھايفر تمام و بروم خواست دلم که يیجا تنھا
. بود مارال خاک سر ،  

. افتادم راه و شدم نميماش سوار یمعطل یب  

 چند یبرا تا سپردم مادر به بار نياول یبرا را بچه
 از بود پر که را ام خسته روح ، ھفته دو از بعد یساعت

. کنم ،آرام ناله و اديفر  

 نام دنيد از تنم که یقبر سر یباC دميرس...  دميرس و
. ديلرز ، قبر براق و اهيس سنگ یرو ، اش شده حک  

، بود ماه سه که یداغ شد تازه دوباره  

 ، را شيادھايفر یحت ، را شيھا اشک ، را شيھا بغض
. بودم کرده پنھان ھمه از  

 سنگ یرو را دستم و نشستم قبر سر یباC زانو دو
. گذاشتم مارال قبر سرد  

 یجار اشکم لفظش نيآخر یادا تا که خواندم یا فاتحه
. بود  



 فاتحه خواھرم یبرا ، مارال یبرا داشتم من!!  من
؟ خواندم یم  

. بود سخت باورش ھنوز  

 فراموش مارو که خوبه یليخ جات انگار... سKم-
 ؟ کنه یم هيگر واست شبا ھنوز مادر یدون یم... یکرد

 یدون یم ؟ یرفت تو که نشده باورم ھنوز من یدون یم
؟ نهيبب رو دخترت خواد ینم ھنوز کانين  

. غم نھمهيا ینيسنگ از بمانم زنده تا دميکش نفس  

: ديبر را امانم هيگر باز و  

 ات بچه واسه...  ده یم حرصم داره کانين...  مارال-
...  کرده لج... رهيگ ینم شناسنامه ، کنه ینم انتخاب اسم

. کنه انتخاب مارال رو  بچه اسم بود قرار گه یم  

 ھم آسمان بغض انگار ، دميرس که حرفم ینجايا به
.زد یبرق و رعد و شد کيتار ھوا...  گرفت  

 ھوا و آب یناگھان راتييتغ نيا و بود آبان لياوا یھوا
. نبود ديبع چيھ  

 دوختم قبر اهيس سنگ به را نگاھم دوباره و دميکش یآھ
: 



 به یسپرد رو دخترت ؟ کنم چکار من بگو تو مارال-
 که نفھمت زبون شوھر نيا با موندم من و یرفت و من
. رهيبگ شناسنامه دخترش واسه ستين حاضر یحت  

 چرا دانم ینم و برخاست یبرق و رعد بيمھ یصدا و
 یرگبار از تا شانيھا نيماش سمت دنديدو یم ھمه یوقت
 مانده من ، بود درآمده صدا به آمدنش ھشدار زنگ که

: بزنم اديفر تا بودم  

...  بگو بھم... یبگ رو دخترت اسم ديبا خودت مارال-
 و یرفت و نوزاد بچه هي با یگذاشت و من... یمادرش تو

؟ ستمين بلد یمادر اصK من ینگفت  

: کردم تکرار باز که بود اديفر ميصدا  

. بگو بھم اسمشو-  

. من صورت یرو باران از یکوچک ی قطره...  آمد و  
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 یصدا و سر آن از بعد...  شد بلند آسمان سمت سرم
 نم که باران کوچک قطرات نيا ، برق و رعد بيمھ

! بود ديبع ، ديبار یم نمک  

 به زد  ، یَنم باران و داشتند طوفان هي انتظار ھمه
. قبرستان ی گرفته خاک یھا سنگ  

 زمزمه لب ريز که افتاد صورتم یرو یگريد ی قطره و
: کردم  

.... باران ببار!  باران-  



 ، شد زده ذھنم در یا جرقه ناگھان که دميکش یآھ و
: گفتم تعجب با و ديچرخ قبر سمت سرم  

آره؟... باران...  اسمش!...  باران!.. مارال-  

 اعماق از را مارال یصدا کردم حس چرا دانم ینم
: گفت که دميشن وجودم  

. بله-  

. ضجه به شد بلند ميصدا  

 ستميگر یم کهيدرحال و گذاشتم قبر سنگ یرو را سرم
: گفتم یم بلند بلند  

...  یگفت تو... رهيم ینم وقت چيھ مادر هي خدا به-
! یگفت تو اسمشو  

 برگشتم و خواندم یا فاتحه باز ، برخاستم خاک سر از
. خانه  

 انگار و شد قطع باران ، برگشت راه در که بود جالب
 یَنم ساعت ھمان و لحظه ھمان فقط بود شده قسمت

 جواب در باشد یپاسخ و ببارد صورتم بر و بزند
. پرسشم  



: زدم زنگ کانين به  دميرس خانه به تا  

. باران بذار اسمشو...  کانين... الو-  

: کرد فوت یگوش یتو را نفسش  

.. مارال گفتم ، یکن انتخاب اسم تو نگفتم-  

: گفتم و کردم قطع را حرفش  

. کرده انتخاب مارال-  

: دميکش اديفر یعصب که زد یپوزخند  

 ادتي رو بودن پدر تا گوشت ريز بزنم یکي اميب نذار-
... گم یم بھت ، بدم  

. ديچيپ گوشم در اشغال بوق یصدا و  

 حرص با. رفت یم راه اعصابم یرو یبدجور یلعنت
. رفتم اتاقم سمت و کردم پرت مبل یرو را یگوش  

 داشت و بود نشسته من تخت یرو کهيدرحال مادر
. کرد نگاھم خواباند یم آغوشش در را باران  

 چند تلخ خاطره و زدم ،لبخند مادر آرامش دنيد از
.شد پاک ذھنم از قبل قهيدق  

: گفت که مادر کنار نشستم  



! ...  دهيخواب حيمل چقدر... آرامشه خود بچه نيا-
. کن نگاش  

 یھا پنجه سر آرام و کردم ماھش مثل صورت به ینگاھ
: کردم زمزمه و دميبوس را دستش کوچک  

. زميعز اسمتم عاشق من... من خانم باران-  

: ديپرس تعجب با مادر  

کرده؟ انتخاب کانين رو باران!!  باران-  

...  نداره ھنرا نيا از چلغوزش یبابا اون...  بابا نه-
 نيا و کانين ی هيگK ی،کل  مارال خاک سر رفتم

 واسه اسم هي خودش گفتم بھش و کردم رو اشيلجباز
. بگه من به دخترش  

: ديپرس کنجکاوانه و کرد یاخم مادر  

. خب-  

 ھمون...  زد بارون نم هي کدفعهي موقع ھمون... یچيھ-
! گفت من به رو دخترش اسم مارال انگار و...  لحظه  

: دادم ادامه که بگه یچ بود مونده مادر  



 که شدم نيماش سوار ، نشدم یاCتيخ خدا به مامان-
 نايا ی ھمه شه یم آخه...  شد قطع بارون ، برگردم

 یوقت درست رو مارال که يیخدا! .....؟ باشه یاتفاق
 رو حق نيا مادر نيا به شه یم ، گرفت ما از بود باردار

 انگار من...  من ؟ کنه انتخاب رو اش بچه اسم که نده
...  کرده انتخاب مارال خود اسمو نيا گه یم یکي دلم ته

. مطمئنم  

 صورت به را نگاھم بغض با من و داد سر یآھ مادر
 شيصدا آھسته و دوختم کوچولو باران ماه قرص مثل
: زدم  

. من باران برم قربونت-  

 دوست و آرام و بايز! بود مارال هيشب نظرم به چقدر
. یداشتن  
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 گذشته نازم دختر یبرا باران اسم انتخاب از یروز دو
. بود  

Cکردند یم شيصدا خانم باران خانه یتو ھمه حا .  

 آور نام ی خانواده با بروم خودم بودم گرفته ميتصم گريد
 که ، رميبگ شناسنامه بارانم یبرا بتوانم تا کنم صحبت
 کانين پدر دنيد به کردم قصد که یروز ھمان درست
. زد ما به یسر کانين ، بروم  



 ، یريتصو فونيآ پشت از اش یجد ی چھره دنيد با
 یھا استدCل مقابل در اورميب طاقت تا دميکش یُپر نفس

. اش احمقانه  

 را در.  ندھم راه خانه به را او تا رفتم اطيح در سمت
: گفتم واريد به هيتک و کردم باز  

. امرتون-  

 آنقدر.  گرفت سمتم یا شناسنامه ، حرف و سKم یب
. ماند صورتش یرو نگاھم که شدم شوکه  

: گفت و گرفت نييپا را سرش  

... واقعا رميبگ شناسنامه نداشتم قصد-  

. دميد رو مارال خواب اما  

 گفت و دوخت کوچه یانتھا به را نگاھش... کرد بغض
: 

 چرا پس ، گفتم نويم به رو بچه اسم که من گفت بھم-
. یريگ ینم شناسنامه واسش  

. شکست... بغضش شکست و  

. کرد چشمانش نقاب را دستش  



. شکست یبيمھ یصدا با ،قلبم چيھ ديلرز که تنم تمام  

: شد ريسراز صورتم یرو صدا یب اشکم  

 خود اسمو نيا دونستم یم خدا به...  گفتم! ...مارال-
. کرده انتخاب مارال  

 و زد پس را اشکانش و داد تکان حرفم دييتا به یسر
: گفت  

 اومدم...  اومدم...  دميند رو  بچه که بود دلخور ازم-
. نمشيبب  

 کل ام هيگر یصدا تا گرفتم ميھا دندان ريز محکم را لبم
. برنداره را کوچه  

: گفتم و رفتم کنار در یجلو از  

... بفرما-  

. نشست مبل یرو. آمد دنبالم  

 را باران من و ، شد شوکه کانين دنيد از ھم مادر
. آوردم شيبرا  

 در را باران یوقت که کرد یم مھار یسخت به را بغضش
.ديرس انفجار ی درجه به بغضش باز ، گذاشتم آغوشش  



. ببخش منو... دخترم!  من باران-  

 اما نکنم هيگر تا گرفتم دھانم یجلو محکم را دستم
. نگذاشت کانين  

 دستان کهيحال در که بود ريسراز چشمانش از اشک
: گفت یم اشک با و ديبوس یم را باران کوچک  

. يیبابا ببخش منو... رهيبم واست پدرت یالھ-  

. برخاست ھم مادر و من یصدا  

 ما حضور به توجه یب کانين و ميکرد یم هيگر سه ھر
: زد یم حرف دخترش با  

... بابا کوچولوت یدستا قربون-  

. قشنگه مادرت یچشما مثل که چشمات قربون  

 خودت ايخدا...  ماندن زنده یبرا آوردم کم نفس باز
 و کنم بزرگ را مارال دختر که دادم قول من.  کن کمک
Cکردم یم یخفگ احساس ، غم و بغض آنھمه انيم حا .  

 و ستيگر ، بھار ابر نيتر یابر مثل یا قهيدق چند کانين
 غم و درد یھا غرش نيا آرامش تينھا باران... باران



 یباC که یابر ی دغدغه یب ، ناز یخواب در ، بود
. ستيگر یم صدا و سر پر چه سرش  

 بخاطر که داد قول مادر و من یجلو ، روز ھمان کانين
 قول او به ھم من و برگردد خودش یزندگ به ، باران
 را او بتواند کانين که یروز تا باشم باران مراقب دادم

. بود من مرگ آنروز قطعا که ببرد اش خانه به خود با  

 یمادر شيبرا یول نبودم مادر که یباران از يیجدا روز
. کردم  

. نبود راه نيا رشيپذ جز یا چاره اما دميکش آه  
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 اثر ، بودم خورده که یخواب قرص تازه...  بود شب
. کرد داريب خواب از مرا پگاه اديفر یصدا که بود کرده  

. کردم نگاھش و نشستم تخت یرو  

 کرده دراز اتاق در سمت را دستش ديلرز یم کهيدرحال
. نبود فھم قابل که گفت یم یزيچ کنان ِمن ِمن و بود  

. ستين یزيچ یديد خواب-  

. کردم آرومش و گرفتمش آغوشم یتو زور به  

. یديد خواب... جان پگاه-  

: شد بلند اش هيگر یصدا  

. ماھان-  



. جانم-  

. کنند ینم ولم کابوسا نيا چرا-  

...  ستين کابوس...  خوابه ھمش زميعز ستين یزيچ-
. ینيب یم رو خوابا نيا ،یفکر تو بس از  

 یبلند نفس با ھمراه و گذاشتم ام شانه یرو را سرش
: گفتم کنم آرام آن با ھم را خودم خواستم یم که  

 که یديد...  شده تموم زيچ ھمه...  زميعز باش آروم-
؟ ینگران چرا... گفتم یچ ھم کانين به یحت  

:داد جواب که ستيگر یم ھنوز  

 ميکرد اشتباه...  ماھان بود ما ريتقص... بود ما ريتقص-
 دينبا... ميرفت یم دنبالش دينبا... بود حامله مارال... 
... ببره رو ھا سفته و چک ميذاشت یم کاش...  

 که یزد یم غيج روز اون که ینبود تو...  پگاه-
 ميريبگ پس ازش رو ھا سفته و چک ديبا شده ھرطور

!؟  

: ستيگر یبلندتر یصدا با  



 بھم که.... نميب یم خوابشو شب ھر.... کردم اشتباه-
. نميبب رو ام بچه ینذاشت ؛ گهيم  

 حاC"  ی جمله پشت را اشتباھاتم ھمه و دادم سر یآھ
. کردم پنھان"   نداره یا دهيفا گهيد  

 تخت یرو دوباره را او من و بست چشم زور به
. خواباندم  

 خواب به دستم یھا نوازش ريز که بود او به نگاھم
. بود رفته  

 در پگاه و من از یرد بودم مطمئن.  .. دميکش یظيغل آه
 نياول کانين ، بود شده اگر که نشده دايپ مارال مرگ

 نيا ی ھمه با...  اما آمد یم سراغمان که بود ینفر
 یروح حال نه و بود خوب من یروح حال نه ، احواCت

 کرد وارد ما یزندگ به یبزرگ شوک مارال مرگ.  پگاه
. 

 دنيد با طيشرا و اوضاع آن یتو و بود باردار پگاه
 ، کرد ینم شيرھا شب کي یحت که یا شبانه یھا کابوس
. داشت ینامساعد وضع  



 با يیگو و بود رفته فرو جگرم در خار هيشب یزيچ هي
 تبرئه مارال مرگ بخاطر را خودم ھرلحظه آنکه

.  کرد ینم ميرھا یا هيثان یحت وجدان عذاب اما کردم یم
 ، فوتش خبر دنيشن از بعد و بود مارال با دلم ھم ھنوز
. ختير بھم ، او رفتن با الميخ و خواب تمام  

 بھم یروح لحاظ از شتريب ، مارال مرگ از بعد پگاه اما
. بود شده وابسته من به یبيعج طور کي و بود ختهير
... عشق ھمان...  نبود مانيزندگ در انروز تا که یزيچ

. دارد نگه ھم کنار را ما که یعشق ھمان  

 انتقام و پگاه یھا حسادت ، مارال رفتن با انگار حاC و
 کابوس اي بود چه ھر حاC. بود دهيکش پر ھم نفرتش و

. وجدانش عذاب اي بود  
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 خواب از آشپزخانه، یصدا و سر با بعد، روز صبح
. شدم داريب  

. داشت بودنش داريب از نشان پگاه یخال یجا  

.  رفتم آشپزخانه سمت آلود خواب وضع و سر ھمان با
: گفتم که بود دهيچ را صبحانه زيم  

. سKم-  



 و افتاد نيزم دستش در وانيل که ديترس چنان کدفعهي
: شکست  

. دميترس... خدا یوا... یوا-  

!!؟ نبود اديز!  سKم ی کلمه کي یبرا ترس نھمهيا  

!؟ یترس یم یچ واسه-  

:فشرد اش نهيس یرو را دستش  

 بشور رو  صورتت و دست برو...  آخه بودم فکر تو-
. ايب  

: دميشن را شيصدا که رفتم يیدستشو سمت  

...  ھمش دارم دلشوره... بده حالم یليخ من ماھان-
 هي رميگ یم ومامانم بابا از دشوي؟کل لواسون یKيو ميبر
. اونجا ميبر یا ھفته کي  

: زدم صورتم به آب یمشت  

؟ کنم چکار رو  باشگاه-  

-Cهي دست بسپار یا ھفته کي هي یتونست اگه حا 
 بکن شيکار هي دونم یم چه...  ايمرب از یکي ، یدوست

. گهيد  



 عطر از و زدم شانه را ميموھا يیروشو یباC ی نهيآ در
: ميگلو ريز ، باکس یرو خوب  

-C؟ ھست یچ واسه ات دلشوره حا  

: گفت که بود ستادهيا زيم کنار. برگشتم آشپزخانه سمت  

 نميب یم رو مارال خواب...  نميب یم کابوس ھمش-
. رميبگ بغل رو ام بچه من ینذاشت تو گه یم...  

 دستش کهيحال در و ديکش صورتش به یدست کKفه
: داد ادامه ديلرز یم یبدجور  

-K؟ ميداشت...  مينداشت شيکار که ما... اص  

 جواب یب را سوالش و دادم سر یآھ.  زيم پشت نشستم
. گذاشتم  

 نشست ھم پگاه که گرفتم یم یا لقمه خودم یبرا داشتم
. صبحانه خوردن یبرا نه اما ، زيم پشت  

 و چک خواستم فقط من... من.... بگو تو.... خدا تورو-
 محکم فشويک... من... من... رميبگ پس رو ھا سفته

. ندادم ھلش من ، دميکش  

. بود شانشيپر چشمان در نگاھم  



. کرد یم وانهيد را خودش یراستک داشت  

 یجلو مارال تصادف تلخ ريتصو ھنوز... داشت ھم حق
. بود مانيھردو چشمان  

. بگو یزيچ هي ماھان-  

 تو... ستين خوب واست دلشوره نھمهيا... جان پگاه-
 قول به ؟ یکن یم فکر زايچ نيا به یچ واسه... یباردار
. نکن فکر بھش پس ، مينکرد یکار که ما خودت  

 یرو و زد گره ھم در را شيھا پنجه کKفه... نشد قانع
: گفت سکوت قهيدق چند از بعد باز و گذاشت زيم  

 ھا سفته و چک اون... اصK... مينکرد یکار ما... آره-
؟ ادتهي....  ديدزد ما از رو  

 قبول ھم ساده یتو ، رميبگ یکپ ازشون رم یم گفت
 من اگه.... بودم نکرده بتونيتعق من اگه... یکرد

 را ھا سفته و چک مارال که یوقت اون ، نبودم دنبالتون
 نگاھش یداشت و بود برده ماتت تو و ديدو و برداشت

. بود رفته دستمون از ھا سفته و چک ، یکرد یم  

: ميبگو خواست یم دلم  

؟ یچ که حاC خب-  



Cعوض در و ببره رو ھا سفته و چک مينذاشت که حا 
 ميديرس کجا به حاC ؟ یچ ، ُمرد و کرد تصادف مارال
؟ مگه  

. نبود خوب شيروح تيوضع اما  

:داد ادامه پگاه که شدم سکوت به مجبور  

-Kگرفتم فشويک زور به و سمتش دميدو که بودم من اص 
. یبود واستاده ماست مثل که تو...   

 سکوت قصد پگاه اما بودم آورده بند رو زبانم زور به
. نداشت  

... که یزد یم گند یداشت یچلفت پا و دست تو-  
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. زيم یرو دميکوب رو دستم کف یعصب  

؟ زدم یم گند داشتم من ؟ یچ من-  

 ُمرده مارال اCن که بود نيا از بھتر زدم یم گند اگه
 ھر... تو و من واسه بمونه وجدانش عذاب و باشه

. بود زنده مارال اCن Cاقل بودم زده که یگند  

: ديکش اديفر و نشست اشک به چشمانش کدفعهي  

 که تو خاطر واسه که من....  مقصرم من اصK... آره-
 و گرفتم فشويک ، یکرد یم خراب رو یچ ھمه یداشت



 یلعنت نيماش اون دمينفھم که... که دادم ھل رو خودش
... و شد داشيپ کجا از  

:داد ادامه که ستيگر یم بلند بلند  

 ھلش فقط...  فقط من... بکشمش خواستم ینم که من-
. دادم  

. کن بس... پگاه بسه-  

: گرفت دست دو با صورتشو  

 اليخ و فکر نھمهيا از شدم خسته.... ماھان تونم ینم-
. ميکرد چکار ما...  

 نگاه با ھم مرا ، آورد یم کم جا ھر. گرفت حرصم باز
.کرد یم کيشر خودش  

؟ یکرد چکار تو... نه...  ما-  

: زد اديفر سرم یعصب  

 ميمقصر دومون ھر ما... ميبود ھم با ما.... ما-
. نکش کنار خودتو...  

:رديبگ آرام بلکه شوم خفه تا گرفتم گاز لبمو زور به  



 کنم فکر...  لواسون یKيو مير یم... بخور صبحانتو-
. باشه بھتر واست اونجا یھوا و حال  

 کله لقمه کي آن اگر البته. خورد را اش صبحانه
. مياوريب حساب به صبحانه را یا مورچه  

 لواسان یKيو ديکل و سپردم ايمرب از یکي به را باشگاه
. ميشد Kيو یراھ و ميگرفت پگاه پدر از را  

 نيا در من دانستم یم آنکه با. بود بد ما یدو ھر حال
. نداشتم قرار و آرام اما ستمين مقصر اتفاق  

.بود شده داريپد باغ یتو زييپا یخنک و بود یابر ھوا  

 یفلز یھا یصندل یرو پگاه ، دهينرس راه از ھنوز
. نشست باغ ی گوشه  

. یزييپا سرد مينس وزش ريز ، یدرخت ی هيسا ريز  

. هيابر ھوا...  تو ميبر-  

 ، خونه تو رم یم یوقت...  باشم نجايا خوام یم...  نه-
. رهيگ یم نفسم... ابد حبس سلول یتو رفتم انگار  

. باغ در چرخاندم چشم و زيم پشت نشستم ھم من  



 رقص باد وزش ريز شده زرد یھا برگ با درختان
. خوردند یم  

: گفت پگاه که شدم یم آرام داشتم تازه  

...ما سراغ اديب کانين اگه گم یم-  

... رو بحث نيا کن ول... پگاه-  

: ديکش غيج یعصب  

... کن ول کن ول یگ یم ماھه سه...  کنم؟ ول چطور-  

 پس ، اومد یم ما سراغ خواست، یم کانين اگه وونهيد-
 اتفاق نيا که کنه ینم فکر که معلومه ومدهين یوقت
. گهيد بوده یعمد  

: گفت و ديکش یبلند نفس  

؟ گفت یچ زد زنگ بھت که روز اون پس-  

 گفت...  گم یم یچ من نهيبب زد یدست هي...  یچيھ-
 یغلط ھر برو گفتم منم ، کنه یم تيشکا ازمون ره یم

 سه ، داشت ما از یمدرک اگه اون... بکن یخواست که
. کرد ینم دست دست ماه  

: نشد آرام ھم باز پگاه  



 ینش مارال خام باش مراقب گفتم ھمش...  توئه ريتقص-
 یچ که یداد بھش رو ھا سفته و چک یدست یدست...

؟ بشه  

: زدم اديفر تکرار نھمهيا از خسته  

 از که یبود تو نيا اصK... یکرد ام خسته... کن بس-
 منم ، گانه بچه حسادت اون با ، یبود مقصر اول ھمون

 حاC ، ابونيخ سمت یداد ھلش یبود تو ، یکرد خام
!!؟ مقصرم من یگ یم یھ یچ واسه  
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: ديکش غيج محکم  

! یزد جا حاC... نيآفر... نيآفر-  

 مارال ی نقشه با حتما و یشد مارال خام که موقع اون
 ، یکن عقدش ، کانين از طKق بعد یبود کرده قصد
 که ،حاC نبودم مقصر من موقع اون...  ینبود من فکر

؟ شدم مقصر من ، دهينرس یچيھ بھت و ُمرده عشقت  

: کردم زير تيعصبان با رو چشمانم  

 یشد وونهيد تو... دھنت یتو نزدم تا پگاه شو خفه-
...  یکن خودت مثل منم یخوا ی،م یشد یروان تو...

 با من یبزن بھم شونويزندگ یتونست اگه یگفت خودت
. ندارم یمشکل عقدش  

:کرد گل شيباز وانهيد رگ باز  



 یحساب و درست ماه سه چون شدم وونهيد آره-
 واسه اونم.... نميب یم کابوس دارم ماھه سه... دمينخواب
. یعال حضرت یگندکار  

. بودم شده خسته... شد کم توانم  

 طيشرا بخاطر و دميشن یم هيکنا داشتم که بود ماه سه
 و نتوانستم گريد.  گرفتم یم خون خفه ، پگاه یروح

: دميکش اديفر  

 که یبود خودت اول ھمون از... بود خودت یگندکار-
 کانين و مارال یزندگ جون به یافتاد... یداشت کرم
 ،یکرد مارال یزندگ وارد رو کانين که یداشت کرم تو...

 یراض پدرش تا کنه یم صبر مارال یدونست یم چون
 دوست اونقدر رو گريھمد ما یدونست یم چون... بشه
 یخواست ینم تو اما ، ميکن صبر ھم واسه که ميدار

...  یبود حسود چون...  ینيبب رو مارال یخوشبخت
 بود مارال سمت ھمه توجه چون...  یبود یا نهيک چون

 ديوع و وعده با یحت تو...  یداشت توجه ی عقده تو و
 کجا من وگرنه...  یکرد خودت با ازدواج به یراض منو

! کجا تو با ازدواج و  

: ديلرز تنش تمام  



. گم یم گمشو...  چشمام یجلو از گمشو... شو خفه-  

. رفتم نيماش سمت یمعطل یب و برخاستم زيم پشت از  

: ديکش اديفر و کرد پرتاب سرم پشت یزيچ  

. نمتيبب خوام ینم گهيد-  

. بود اشتباه ھم اول از پگاه و من ازدواج  

. سخت یليخ... بود سخت پگاه تحمل حاC و  

. باشگاه برگشتم و شدم نيماش سوار  

 به اما باشم، نداشته نيتمر توان که بود بد آنقدر حالم
 یذھن یھا یريدرگ ی ھمه و پگاه از بودن دور حال ھر
. شد یم آرامشم ،باعث کرد یم جاديا ميبرا که  

 پگاه... خورد زنگ لميموبا که گذشت یساعت سه دو
.بود  

Kام یگوش به که ندادم ،جواب نداشتم را اش حوصله اص 
:داد اميپ  

. تنھام نجايا من... کردم غلط... ماھان برگرد-  

 اميپ باز که ندادم را جوابش و کردم فوت را نفسم کKفه
:داد  



. نيبب... گذاشتم عکس هي برات واتساپ یتو-  

 عکس و شدم واتساپ ی برنامه وارد یکنجکاو سر از
.بود دستش... دميد را  

.بود خون غرق شيھا پنجه که دستش از یعکس  

 خودش سر يیبK چه نبود معلوم... گرفتم سردرد یآن
. داره هيبخ به ازين دستش داشتم حتم که بود آورده  

! Kيو برگردم باز نکهيا جز بکنم توانستم یم چکار  

...  چرا خانه در اما نبود، یخبر Kيو اطيح در نباريا
 رد و بود شده ختهير سالن در که يیھا شهيش خرده
. بود رفته آشپزخانه تا که یخون  

!! پگاه-  

 بود کرده بغل زانو نتيکاب کنج...  رفتم آشپزخانه سمت
: سمتش شدم خم...  نشسته آشپزخانه کف و  

. نميبب... دستت با یکرد چکار-  

. کرد دراز سمتم را دستش  



 غرق یھا پنجه سر به ینگاھ ديلرز یم کهيحال در
 و ديکش آغوش در مرا کدفعهي که انداختم خونش

: ستيگر  

. کنم یم خواھش... نذار تنھام تو... نرو... ماھان نرو-  
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 ايدن به نوزادان ی هيبق از زودتر آنکه با ، من باران
. داشت یخوب رشد شکر را خدا اما آمد،  

 رشد محور به نسبت رشدش اما ، بود وزن کم ھنوز
. بود صعود به رو ، تولد یزمان و یوزن  

 البته... برگشت یزندگ به ماه چند از بعد باCخره کانين
. کرد رھا را باشگاه...  یعاد یزندگ نه  

 پدرش شرکت در و گذاشت فروش یبرا را سھامش
. شد کار مشغول  

 به من یوابستگ و عKقه و کانين یکار ی مشغله بخاطر
 یبار چند یحت... ماند من نزد ھمچنان باران ، باران

 اما بسپارم، او به را باران که داد شنھاديپ خانم نيمھ
 مارال تيوص از و کردم رد احترام، و ادب کمال در
. گفتم شيبرا  



 سن آن در که کرد اعتراف ھم ،خودش گفتم نرايا یوقت
 از تنھا و ندارد را بچه از ینگھدار ی حوصله سال، و

. است داده را شنھاديپ نيا  فهيوظ و اجبار سر  

 شيپ ھمچنان باران که کرد راحت را الميخ حرفش نيا
.  ماند یم من  

 از اول، یروزھا مثل و بود گرفته خو باران به ھم مادر
. کرد ینم یدور او  

Cشد یم رو او، از ینگھدار یھا ینيريش کم کم حا.  

 خواب کردم یم فکر که زد یم لبخند خواب در یگاھ
. بود ناآرام دلم ته ھنوز ،اما نديب یم را مارال  

 زودتر چه ھر تا ديجوش یم قلبم یتو یحس هي ھنوز
. بروم مارال کار دنبال  

 را صحبت سر دوباره تا شدم مصمم روز کي باCخره و
. کنم باز کانين با  

 به شوند، باخبر ميھا حرف از پدر، اي مادر خواستم ینم
 تا ببرم کانين نزد را باران نکهيا ی بھانه ،به ليدل نيھم
. رفتم کانين یشخص منزل به نديبب را او  



 بود پر که را اش یقبل ی ،خانه مارال فوت از بعد کانين
 یگريد منزل و کرد ضيتعو مارال، و او خاطرات از

. کرد اجاره  

 با که زييپا اواخر از سرد روز کي... بود ظھر از بعد
. رفتم پدرش دنيد به کوچولو باران  

 یزيچ نياول و شدم وارد ، کرد باز ميبرا که را خانه در
. بود خانه یختگير بھم ، کرد جلب را نظرم که  

 جمع مشغول کهيدرحال و گذاشتم یا گوشه را بچه ريکر
: دميشن را شيصدا بودم شده کردن جور و  

. کنم یم جمع خودم کن ولشون-  

.بود شده جمع زيم یرو که بود وانيل وانيل  

: گفتم و بردم يیظرفشو سمت را ھمه  

. ميکن یم صحبت کار نيح در-  

 که شدم يیظرفشو درون یھا ظرف شستن مشغول
. دميشن را باران با کانين کردن صحبت یصدا  

؟ دخترم یخوب... يیبابا سKم-  

! کردم آرامش احساس کلمه چند ھمان دنيشن از چقدر  



 باCخره ،یروح یريدرگ یمدت از بعد کانين که نيھم
. بود یکاف من یبرا ، رفتيپذ را باران  

 سمت... ختمير یچا وانيل ،دو شستم که را ھا ظرف
. برگشتم یرائيپذ  

 او به و نشستم بود نشسته کانين که یمبل یرو روبه
. شدم رهيخ بود گرفته آغوش در را باران که  

 ام رهيخ نگاه دنيد با لبخندش و کرد سربلند لحظه کي
: گفتم و انداختم نييپا را نگاھم یفور که شد ،جمع  

...ھا سفته و چک مورد در اومدم-  

: گفت نشده تمام ام جمله ھنوز  

. مارال خاک ارواح تورو نکن شروع باز-  

. یخوديب نده قسم-  

؟ چکار یخوا یم-  

؟ یدار چکار تو... بزنم حرف باھاشون برم خوام یم-  

؟ یبزن یحرف چه-  

: آوردم باC سر کرده اخم  

. گم یم یدار چکار-  



: گفت یعصب  

 ھا سفته و چک اون اسم خوام ینم گهيد... دارم کار_
. بشنوم رو  
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!؟ چرا-  

. مربوطه خودم به چراش-  

: گفتم شيلجباز نيا از کKفه  

 مربوطه منم به... ستين مربوط خودت به فقط...  نه-
 بود گفته بھم يیزايچ هي شکسته پا و دست مارال... 
 نھمهيا که بوده ینامرد کدوم اون بدونم خوام یم....

. ختهير بھم رو دوتا شما یزندگ مدت  

: گفت و گذاشت ريکر درون را باران.  شد تر یعصب  

. شد راحت التيخ حاC... مارال یعوض  دوست-  

!؟ یک!! مارال دوست-  

.... پگاه-  

 موردش در مارال از یبار چند...  شناختم یم را پگاه
. نداشتم را دارشيد قيتوف اما بودم دهيشن  

 اخم ھمان با کهيدرحال کانين که بودم کرده سکوت
 گفت رفت یم فرو خاطرات در شيابرو دو انيم نشسته

: 



 من از...  کرد تمونياذ یليخ ، مارال به حسادت سر-
 هي مثل رو ھا سفته و چک اون... داشت سفته و چک
. ديکوب یم سرم تو مدام و بود کرده پتک  

!کرد ازدواج ماھان با دميشن که پگاه-  

 ھمدست شوھر و زن ماھان با ازدواج از بعد... بله-
. بزنن بھم مارو یزندگ تا شدند  

 اونروز مارال یعني! .... بود مارال عاشق که ماھان-
؟ رهيبگ پس اونا از رو ھا سفته و چک رفت یم داشت  

: داد جواب کKفه و ديکش یبلند نفس  

. ده یم زجرم ھم شيادآوري یحت... نويم کن ول-  

 به رو پگاه ی شماره فقط...  زنم ینم یحرف گهيد باشه-
.خدا تورو... بده من  

چکار؟ یخوا یم-  

. دارم Cزم-  

. ماند صورتم یتو یا هيثان چند نگاھش  

. ندارم دردسر ی حوصله من... نويم بردار دست-  



 ليموبا شماره فقط تو...  ندارم تيکار!  یدردسر چه-
. نيھم...  بده من به رو پگاه  

 دهيچرخ پنجره سمت سرش.کرد نگاھم چشم ی گوشه از
: گفت که بود  

. اديب شيپ یريدرگ دوباره خوام ینم-  

. راحت التيخ...  اصK... یريدرگ چه-  

 دنبال داشت و درآورد بشيج از را لشيموبا یگوش
: گفتم یفور که گشت یم شماره  

. خوام یم ماھانم شماره-  

. ام حواله پرجذبه یاخم و من سمت کرد بلند سر  

! یچ واسه-  

-Cحا ...  

-Cھا بشم سگ باز نذار... ميندار حا ...  

 شمارشون...  ھا ستمين مارال من باشه حواست... یھو-
. رميبگ ازت زور به شم یم مجبور وگرنه بده رو  

: شد محکمتر اخمش گره  

. نميبب ريبگ زور به ايب...  ايب... ؟ یچطور-  



: گفتم و برداشتم یمعطل یب را باران ريکر  

. ینيبب رو باران ذارم ینم گهيد-  

: زد اديفر دهينرس خانه در به ھنوز  

 دخترمو ؟ یبکن یخوا یم یغلط چه.... نميبب واستا-
؟ یبر یم کجا  

: برگشت عقب به سرم  

 یترسو یبابا به نه سپرده من به دخترشو مارال-
. اش بچه  

: زد زيم یرو یمحکم مشت  

... ھا بفھم دھنتو حرف... نويم-  

. سمتش دميچرخ  

 کن گوش خوب حاC...  بفھمم ھم خوام ینم ، فھمم ینم-
 یجور هي اي ید یم من به رو Kشونيموبا شماره اي... 
. ینيب ینم رو ات بچه گهيد که شم یم گور و گم  
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 رونيب خانه از بدھد سر را سوم اديفر آنکه از قبل و
. زدم  

 جوشش هيشب یحس یطرف از... بود بد ھم خودم حال
 به یطرف از و بود ريسراز قلبم از انتقام آتش یھا گدازه

. شود راھم سد که دادم یم حق ھم کانين  



. زد زنگ لميموبا به که بودم خانه ريمس در  

 ام بچه و یبش گور و گم... مارال خاک ارواح به نويم-
... تو نه من نه گهيد یببر خودت با یبردار رو  

: دادم جواب خونسرد  

. بده رو ھاشون شماره پس-  

: ديکش سرم آنجا را سوم اديفر  

!؟ وونهيد آخه چکار یخوا یم-  

 من که فھمن ینم ، نباش نگران... داره ربط خودم به-
. ھستم یک  

 ميتسل باCخره و ديکش تلفن یگوش یتو یمحکم نفس
: شد  

. زنم یم امکيپ واست-  

 ، شدم موفق باCخره...  آمد لبم به یلبخند.کرد قطع و
 ديبا چطور.  انتقام فکر و بودم مانده من حاC اما
؟ نه اي است مقصر مارال قتل در پگاه که دميفھم یم  

. کردم یم یمعرف را خودم دينبا ھم یطرف از  

!نشناسند مرا که کردم یم وانمود یطور ديبا  



. کردم فکر صبح تا را شب تمام  

 ھا آن ی ھمه انيم از که زد، سرم به فکر کي و ھزار
. آمد یم خوب نظرم به یکي فقط  

 گرفته کانين از مارستانيب در که مارال یھا لباس ھنوز
. بود دستم ، بودم  

.بود کرده تن به ، بار نيآخر که يیھا لباس ھمان  

 بارھا.  بودم گذاشته ميھا لباس کمد یتو و بودم شسته
 که يیھا شب در اي دمييبو یم یدلتنگ حال در را ھا لباس
 یم مادرش یھا لباس دور را او ، ديخواب ینم باران

 تا خواندم یم يیCC و دادم یم تاب آغوشم در و دميچيپ
.بخوابد  

! داشتم یگريد قصد آنروز اما  

 کانين که را پگاه ی شماره...  کردم قفل را اتاقم در
 را یگوش و کردم ويس ام یگوش در بود زده امکيپ ميبرا

. کردم ميتنظ شميآرا زيم یجلو  

 داد دست من به یبد حال و حس...  دميپوش را ھا لباس
. 



 دنيپوش با مارال روح که کردم احساس لحظه کي
! کرد حلول من در شيھا لباس  

 دميکش نييپا آنقدر عمدا و انداختم سرم  یرو را شالش
. نباشد دايپ چشمانم از یزيچ که  

 وگرنه...  بود چشمانمان رنگ مارال و من تفاوت تنھا
. ميھست ھم هيشب یليخ ما که گفتند یم ھمه  

 یآب من چشمان رنگ و بود یمشک مارال چشمان رنگ
! 

 اما ، نبود یآب چشمانشان رنگ پدرم، نه و مادرم نه
 بزرگم پدر از را چشمانم رنگ من گفت یم شهيھم مادر

 مقابلش و گذاشتم روشن را نيدورب! ام برده ارث به
. نشستم  

 داشتم استرس. نيدورب مقابل زانو دو و بود نييپا سرم
... داشتم را مارال یھوا و حال.   

... اضطراب ھمان ، دلشوره ھمان ، ھا ینگران ھمان  

 دستانم کهيدرحال و بستم را چشمانم و گرفتم نييپا سر
: گفتم کردم یم دراز نيدورب سمت را  

. بخشمت ینم...  یگرفت ازم رو ام بچه تو...  تو-  
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 یجار اشکانم تا بود یکاف من یبرا ، جمله کي ھمان
.شود  



 با ، من و بود یجار شيھا لباس یرو ھنوز مارال عطر
 مارال دل داغ از و نبود من چشمان از انگار که یا هيگر
: زدم اديفر ، بود  

 رو ام بچه خواستم یم من... یگرفت ازم رو ام بچه...  تو-
. ینذاشت تو...  کنم بغل  

 به که یاديفر با که نيدورب سمت دميخز یم زانو یرو
: گفتم ، شد ختم هيگر  

.  نميبب رو ام بچه من ینذاشت تو-  

 ھمراه و کردم قطع را لميف و ديرس نيدورب به دستم و
. افتادم اتاق کف ليموبا  

 ، بود کرده نفوذ روحم در که یبيعج حال و حس از و
. ستميگر بلند بلند  

؟ شده یچ نويم!!... نويم-  

 دهيراشن ادميفر و هيگر یصدا حتما...  بود مادر یصدا
:بود  

. یچيھ... یچيھ-  

. نميبب کن باز درو-  



؟ خوابه باران...  باشم تنھا خوام یم.. نه-  

. خوابه آره-  

. مادر باشم تنھا بذار-  

 ، را مارال یھا لباس ، نه که را خودم من و رفت مادر
 ريس دل کي و دميکش آغوش در ، بود تنم ھنوز که
. ستميگر  

 ، ھمه انگار! نبود من یھا حرف ، ھا حرف آن انگار
!بود مارال یھا حرف  

 مارال روح ی سلطه تحت شدنش ريتسخ از چنان قلبم و
. کنم سکته دميترس که زد یم محکم  

. دميد کباري و کردم یپل را لميف  

 در ، بعد و ستميگر لميف ھمراه ، ھم دوم بار یبرا و
... فرستادم پگاه یبرا را لميف واتساپ  

 تماس جز نداشت کاربرد اديز که یرانسليا خط با
. ام مشاوره مطب کنندگان مراجعه  



 و زدم جا یجالباس در دوباره و آوردم در را ھا لباس
 شدم لميف کنار رنگ یآب خوردن کيت منتظر صبرانه یب
. 

 اگر اما ، شد یم یشاک قطعا بود، گناه یب پگاه واقعا اگر
. ديترس یم ، بود گناھکار  

 دهيند را لميف ھنوز اما کردم، چک را ام یگوش روز تمام
.بود  

. برگشت باشگاه از پدر...  شد شب  

 يیدلربا داشت ، پدر آغوش در و بود داريب باران
. خورد زنگ ام یگوش که کرد یم  

...  دميدو اتاقم سمت ، ام یگوش یرو پگاه نام دنيد با
. نزدم یحرف اما کردم وصل را تماس و کردم قفل را در

: ديچيپ گوشم در یالتماس و عجز یصدا  

؟ ديھست یک شما... الو...  الو-  

 او و کردم سکوت فقط من و ديلرز یم یبدجور شيصدا
: گفت التماس و عجز ھمان با  

 تو!... يیتو مارال! مارال...  ديبد جواب خدا تورو-
. بده جوابمو... ؟! مارال یا زنده  



! بود ديبع گناه یب کي از ترس، نھمهيا  

: شد اش هيگر باعث سکوتم  

 خودت... نبودم مقصر من خدا به...  مارال... مارال-
 رو ھا سفته و چک خودت.... یديکش محکم رو فيک

 ھا سفته و چک فقط من... یکرد فرار خودت...  یديدزد
.. نيھم خواستم یم رو  

!؟ آره! یا زنده تو...  تو...  مارال  

 در ميگلو یتو بغض کهيدرحال و کردم قطع را یگوش
. نشستم تخت یرو ، بود انفجار حال  
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 و زديم صد دور یرو ديشا نفسم...  ديلرز یم تنم تمام
! شد ینم گريد ، آن از تر آشوب افکارم  

 از ماھان و بودم تنھا Kيو در...  رفتم ام یگوش سمت
 ، بود رفته تھران به باشگاه و ديخر یبرا که صبح
. بود برنگشته ھنوز  

. نه اي او به بزنم زنگ ، دانستم ینم  

 در داشت که نيماش سمت یفور ، آمد نزده زنگ که
. دميدو کرد یم پارک Kيو اطيح  

... ماھان-  



 نيزم یرو را دشيخر یھا سهيک و شد ادهيپ نيماش از
: گذاشت  

! ماھان یگ یم ینجوريا که باز، یکرد کاريچ-  

. نيبب نويا ماھان-  

 به و کردم یپل را لميف... دادم بدستش را ام یگوش بعد و
.شدم رهيخ ماھان ی چھره  

. شد ظاھر ابروانش نيب ینيچ  

 منتظر و گرفتم دندان ريز را ناخنم استرس شدت از
. نديبب را لميف تا شدم  

: ديپرس و آورد نييپا صورتش مقابل از را یگوش  

؟ فرستاده یک نويا-  

! ستين آشنا ش ،شماره دونم ینم-  

: داد نشان ليدل یب مرا اضطراب فقط که زد یپوزخند  

. پگاه کرده ات مسخره_  

: دميکش اديفر کدفعهي  



 باشه تونه ینم مارال خود جز یک چيھ...  محاله-
 بود ھمون صداشم ُتن... تنشه ھا لباس ھمون...
! است زنده مارال...  

: چرخاند من از کKفه را سرش  

. پگاه کن بس-  

: دميکش غيج قدرتم تمام با  

. خودشه خدا به...  خودشه...  کنم ینم بس-  

:داد تکان و گرفت را ميھا شانه محکم  

... نزن مفت حرف! ؟ خودشه چطور-  

. را فکرم نه ديفھم یم را حالم نه ، اصK انگار  

. خودشه گه یم بھم یحس هي-  

: زد نعره و ديکش جلو صورتم یتو را سرش حرص با  

 پوشونده صورتشو...  بفھم کنه تتياذ خواد یم یکي-
. ینيب ینم...  

: صورتش یتو درست. دميکش غيج جوابش در ھم من  



 اصK...  تو...  یفھم ینم که يیتو...  بفھمم خوام ینم-
...  یمقصر تو که بگم اش خانواده به برم خوام یم
... تو بگم برم خوام یم  

 یھا چمن یرو شدم پرت که خوردم یليس چنان کدفعهي
. اطيح ی شده زرد  

 که یغلط ھر یعوض یتو...  ببند دھنتو شو خفه-
 من گردن یبنداز یخوا یم حاC ، یکرد یخواست

 وونهيد اگه... پگاه گم یم یچ نيبب کن گوش خوب...
 شيپ یبر یبخوا... یکن یاديز غلط یبخوا و یبش

 یبزن توھم یبخوا کانين شيپ یبر اي مارال ی خانواده
 ات خفه خودم یدستا با خودم ، یبگ پرت و چرت و
 کنم یم چالت شده خراب یKيو نيھم یتو و کنم یم

 منو تو... یداد ادمي تو...  نبودم بلد کارا نيا از من...
 ، بشم پست ، بشم نامرد یداد ادمي تو...  یکرد ريش

.باشه حواست حاC پس ، بشم رحم یب و دل سنگ  

 قطعا اما بود، سخت باورش ديشا...  شد ینم باورم
! کردم یم باور ديبا که بود  زيدآميتھد آنقدر حرفش  

 ھنوز نگاھم.  کرد فرو ميگلو در را زشيت چنگال یبغض
.بود ماھان به  



 ، ميکرد شروع را یمشترک ريغ یزندگ آنکه از بعد
 عاشقش ھم ديشا اي شدم خامش من! من ، چرا دانم ینم

!... 

 آن از یکي و بودم دهيکش حصار قلبم دور کاش
 ، بود شده قراريب شيبرا یبدجور دلم که يیھا شب

 ھمان مان یزندگ تا ، اتاقم در کردم یم حبس را خودم
 باز مانيزندگ به یا بچه یپا ديشا تا ماند یم رمشترکيغ
. شد ینم  

 

 

 

 

 

�������������������� 

 

����سالوس  



132 پارت  

 

 

 

. باشم دلخور داشتم حق. داشتم حق.  بودم کرده قھر  

 یا هيسرما با دادم، ازدواج شنھاديپ او به خودم که یکس
 در ، خوب یشرکا با یگريد معتبر باشگاه ، او یبرا

. کردم سيتاس شھر ی نقطه نيبھتر  

 تا کرد خودش ھمراه مرا اش یصبور با کم کم که یکس
 دل شکستن یبرا فقط ما مشترک یزندگ کنم فراموش

 خواب از تا بود زده گوشم یتو چنان حاC ، بود مارال
 خواست یم يیتنھا دلم...  خواستم ینم غذا!  شوم داريب
. 

 تمام به و Kيو یھا اتاق از یکي در کردم حبس را خودم
 ، ميرو به رو ديسف واريد یرو به ام گذشته خاطرات

. شدم رهيخ  

. بود گرفته مرا یزندگ دامن که بود مارال آه ديشا  



 به یزيچ زدم یم پا و دست افکارم در چه ھر من
 به را سامانم و سر یب یزندگ بخواھم که آمد ینم خاطرم

.دھم ربط آن  

! نکردم یبد ھم مارال حق در نظرم به یحت  

 شود تر قيعم کانين به عشقش تا شدم باعث فقط من
.کند فراموش را ماھان تا...   

 کانين عشق تيتثب باعث من یکارھا نيا نکهيا نه مگر
 من یبرا وجدانش عذاب حاC چرا پس! ؟ شد مارال به

!؟ بود مانده  

 یب را سواCتم ، خورد در به که یمحکم ی ضربه یصدا
. گذاشت پاسخ  

. پگاه درو کن باز-  

: دادم جواب یدلخور با  

. باشم تنھا خوام یم-  

 فکرو باز که یباش تنھا... یباش تنھا یکن یم غلط تو-
؟ مونيزندگ به یبزن یگند هي ، و یکن یالک اليخ  



 گرفتم دستانم حصار در محکم را ميپاھا...  کردم سکوت
: ديکوب در به محکمتر که گذاشتم زانو یرو را سرم و  

 شکنمش یم زنم یم... رو یلعنت در نيا کن باز گم یم_
... ھا  

 یچ واسه پس ، یندار باور منو یحرفا که تو-
.ميندار یحرف ھم با گهيد که ما ؟ تو یايب یخوا یم  

 اديفر بعد و زد در به یمحکم لگد...  شد تر یعصب
: ديکش  

. گفتم درو نيا کن باز-  

 کرد جاديا یبيمھ ی،صدا زد در به که یا تنه با چنان و
: زدم اديفر و بستم چشم ترس از که  

. نکن ینجويا ماھان-  

 یرو سرم ، تشيعصبان دنيد ترس از...  شکست در و
 را تختم یرو بالشت یعصب و آمد جلو که ماند زانوانم

. اتاق وسط کرد پرت  

 رو جلوت اگه...  سرت به زده تو... یشد وونهيد تو-
 زنه یم سرت به گهيد فکر هي باز فردا پس فردا ، رمينگ
. یکن یم چارهيب رو دومون ھر و  



!انگار بود شده تکرار...  ندادم را جوابش  

 سر پشت که بود یرنگ ديسف دفتر انگار من یروزھا
! یرنگ یحت اي...  ینقش چيھ یب!  شد یم تکرار ھم  

 و ینگران ھمه و ھمه ، ترس ھمش اضطراب، ھمش
. دانستم ینم را لشيدل ھنوز که یوجدان عذاب  

. نشست ميپاھا کنار و آمد جلو  

 ھم مرا داشت دوست را مارال که آنقدر خواست یم دلم
 حالم به دلش ديشا.  نداشت یول داشت، یم دوست

. نبود کار در قطعا ، عشق یول...  ديشا...  سوخت یم  

. پگاه-  

:بود شده آرامتر شيصدا  

 یکن یم وونهيد ھم منو یدار...  دستت از شدم یعصب-
. یلعنت  

 با مرا که بود خورده مھر لبانم یرو سکوت ھنوز
 بازوانش نيب بودم کرده بغل را ميپاھا که یژست ھمان
: گرفت  



 هي خوام ینم...  ايب کوتاه بچه نيا بخاطر...  پگاه-
 ، ميکن مونويزندگ بذار یلعنت... باشم داشته یروان ی بچه

 فرستاده کس ھر ھم رو ويديو اون ، رفته مارال
. کنه تتياذ خواسته یم  

! تر مانيپش دميشا...  شد تر رام ، باز سکوتم با  

: زد ميموھا یرو یا بوسه  

. کنم یم خواھش... نکن ام وونهيد پگاه-  
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. شد آب بر نقش مانيھا نقشه ی ھمه  

 کرد پر بچه کي یسرپرست قبول یبرا اليدان که یفرم با
 حضانت به یبرا یسرپرست ی اداره که یطيشرا با و

 وقت چيھ ما ، بود گذاشته پسر اي دختر کي گرفتن
...  ميکن قبول یسرپرست به فرزند کي ميتوانست ینم

 ديناام واقعا...  آمد ینم در جور مان یفعل طيشرا با Cاقل
. بودم شده  

 را او آرام من ، ديخواب یم اليدان یوقت که بود شب چند
 و کردم یم پھن سجاده ، خانه خلوت در و کردم یم ترک

 ، را بودم کرده پنھان اليدان از که يیھا اشک و ھا هيگر
. ساختم یم یجار چشم از ، معبودم یسو به رو  

 ھجوم قلبم به که یديناام و یروح طيشرا ھمان یتو
 خدا ذکر و ادي از آرامش، از یموج ، بود آورده



 کردن صبر یبرا شد یم یا تازه ديام انگار ،که گرفتم یم
! 

 با که ھمانطور ، زنان مطب در روز کي نکهيا تا
 ، انتظار یصندل یرو که یباردار یھا خانم به حسرت
 نگاه ، بودن نوبتشان ی شماره شدن دهيشن منتظر

 و آمد رونيب هيگر با دکتر خانم اتاق از یخانم کردم، یم
:کرد صدا بلند  

. خدا تورو دکتر خانم-  

 تر یعصب و کرد باز را اتاقش در یعصب دکتر خانم و
: ديکش اديفر  

 ديبنداز من مطب از رو خانم نيا لطفا!  یحسن خانم-
. رونيب  

: زد ناله زن...  شد جلب آندو به ھمه نگاه  

 شما اگه...  ندارم کردنشو بزرگ یمال توان خدا به-
 رو بچه نيا تا آره یم سرم يیبK هي شوھرم دينکن قبول

. بندازم  

. برداشت را مطب کل دکتر، خانم اديفر یصدا  

... نکن درست دردسر من واسه خانم-  



 و عجز یخود یب ، کنم ینم یکار نيھمچ من گم یم بھت
. بفرما... نکن التماس  

... رفت خروج در سمت و کرد خم سر ه،يگر با زن  

 دانم ینم که بود زن نيغمگ ی چھره یرو ھنوز نگاھم
 کشاند مرا ميپاھا اول اي شد زده ذھنم در یا جرقه اول

! بهيغر زن آن سمت  

. ديکن صبر لطفا.. خانوم-  

. کرد نگاھم و ستاديا پله راه در ، مطب در پشت  

 یبرا من صبر درخواست با که بود نيغمگ انقدر
. شود یجار ،اشکش ستادنيا  

 خواستم یم... ستمين یباردار به قادر متاسفانه من خانم-
... ديخوا ینم را بچه نيا شما اگه  

: گفت و گرفت نييپا سر زن ، نشده زده حرفم ھنوز  

 یراض یوجھ چيھ به شوھرم... متاسفم خانم نه-
. شه ینم  

: دميدو دنبالش که شد ريسراز ھا پله سمت  



 بچه ديخوا یم شما یوقت! ؟ کنه یم یفرق چه شما واسه-
. ديبد من به  رو بچه نيا!  ديکن سقط رو  

: گفت که ميبود دهيرس ساختمان از خروج در به  

 رو  بچه نيا مارستانيب دکترو خرج من... محترم خانم-
 به بدم تا دارم نگه رو بچه نيا ماه ُنه چطور... ندارم
!؟ شما  

: دميدو دنبالش یفور...  نشد جوابم منتظر و  

 و یسونوگراف از... من با خرجش تمام خانم-
؟ چطوره...  مانيزا یحت تا شگاھشيآزما  

 چشمانش اعماق در...  آمد سمتم نگاھش و کرد یمکث
. شد یم دهيد تيرضا  

: دادم ادامه که بود داشته نگه ھنوز را سکوتش اما  

 یاقدام چيھ فعK لطفا...ديبد من به تلفن شماره هي-
 دم یم خبر شما به کنميم صحبت ھمسرم با من... دينکن

. 

 دستم دو انيم را ايدن انگار من و داد یتلفن شماره و
.بودم گرفته  



. خانه برگشتم یخوش حال چه  با  

Kزدم را دکتر ديق اص .  

 تا ، بودم باشگاه از اليدان آمدن منتظر و بود ظھر سر
 دنيد از بيعج یشوق و ميبگو شيبرا را هيقض

. شد یم متولد لحظه ھر قلبم، در العملش عکس  
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 دميپر یخوشحال از یغيج با چنان ، شد بسته خانه در تا
! شد شوکه اي ديترس دانم ینم که شيرو یجلو  

. صورتم یتو شد گرد ، درشت چشمان آن با نگاھش  

؟ عشقم یخوب... سKم یوا-  

! نزد لبخندم یحت  

:گفتم گوشش ريز و انداختم گردنش دور دست  

. زده خشکت که نگو-  

: داد جواب یمحو لبخند با او و دميخند  

! ید یم سکته آدمو... سKم-  

. شده یچ یبدون اگه... جان اليدان یوا-  

؟ شده یچ-  

 باز را راھنشيپ یھا دکمه داشت...  رفتم ھمراھش
 نهيس به را خودم و زدم پس آرام را دستش که کرد یم

. شدم ھا دکمه کردن باز مشغول و چسباندم اش  



...  بود باردار ، بود اومده یخانم هي دکتر مطب امروز-
 قبول دکتر یول کرد اصرار یليخ کنه، سقط خواست یم

. نکرد  

 یورزش شرتيت آن با اش تنه مين.  بود شده باز ھا دکمه
. شد انينما راھنيپ ريز  

 سمت یکم را سرش و دميکش گردنش پشت به یدست
. آوردم نييپا خودم  

 ، کنم ليتکم را حرفم خواستم که یا لحظه درست
: گفتم و زدم اش گونه به یا بوسه  

... که گرفتم شمارشو-  

:کرد یاخم  

؟ یچ که-  

. کرد خراب را کار اخم ھمان انگار  

. گهيد ما به بده رو اش بچه که-  

 به را پشتش و ديچرخ! بود نيسنگ یجور بد سکوتش
. کرد من  



 در پشت از را اش لباس ی حوله و درآورد را شرتشيت
: زدم صدا که برداشت  

! اليدان-  

! حمام رفت نداده را جوابم  

 منتظرش و ختمير يیچا وانيل.  شد کور اقمياشت تمام
 قهيدق چند اخم ھمان ھنوز آمد، که حمام از.  باز شدم
 را بدنش یشامپو خوش یبو.  بود ابروانش انيم قبل

. داشتم دوست  

 تار چند کهيحال در و چسباندم اش نهيس به باز را خودم
 یرو تا دميکش یم آرام را اش یشانيپ یجلو یمو

: گفتم افتديب اش یشانيپ  

 و مادر...  پرورشگاه از بچه آوردن از بھتره نيا خب-
 تمام مانيزا روز تا...  ميشناس یم رو پدرش

 اصK ، ميکن یم چک رو شاتشيآزما و ھا یسونوگراف
. خودمونه ی بچه انگار  

 یزندگ ماه چند آن در ، بار نياول یبرا شيصدا کدفعهي
: شد بلند من یرو به ، مشترک  

. Kريآ کن بس-  



 او که بود کجا کار بيع! ؟ چرا که بودم مانده من و
!؟ دميد ینم من و ديد یم  

 دست ھمچنان من و بپوشد لباس تا اتاق سمت رفت
. نبودم بردار  

؟ چرا بگو بھم اليدان-  

 را جوابم که کرد یم خشک اش حوله کKه با را شيموھا
:داد  

....شه یم سر درد-  

. خب ميبزن حرف شوھرش با ميبر Cاقل... نشد ديشا-  

. کنه ینم قبول-  

.کرد قبول ديشا-  

:ديکش اديفر ناگھان  

 یحاضر که ُکشتت بچه عشق اونقدر... کن بس گم یم-
 به و یکن قبول رو یخار و خفت ھر ، شده یطور ھر
 قبول یسرپرست به رو بچه هي تا یبنداز رو یکس ھر
. ستمين ینطوريا من یول!  ميکن  



.  شد نابود یناگھان مرگ به اقمياشت تمام...  رفتم وا
 حرف یب و ديجوش چشمانم در ليدل با اي ليدل یب اشک

. آشپزخانه به برگشتم  

 ، بود نشده دييتا که یافکار یحوال حواسم تمام اما
. خورد یم چرخ  

 یحرف چيھ یب و آمد دنيپوش لباس از بعد ھم اليدان
. نشست یناھارخور زيم پشت  
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. کردم کار مشغول را خودم  

... Kريآ-  

:دادم جواب کنم نگاھش آنکه یب  

. بله-  

.نمتيبب-  

 دهيرس انفجار مرز به ميگلو وسط بغض...  توانستم ینم
:بود  

. زميعز شنوم یم دارم-  

 معلومه...  نکن حرفات یچاشن زميعز یخوديب-
. زميعز یدلخور  

. گفت حرص با را اش جمله آخر زميعز  

 اما ، دميچرخ سمتش نتيکاب به هيتک و زدم پوزخند
. کرد فرار چشمانش از نگاھم  



. جان Kريآ واسمون شه یم دردسر-  

. بودم داشته نگه گلو یتو را بغضم ھنوز کرده سکوت  

 ، کنند یاخاذ ما از بخوان بچه هي واسه ممکنه اCن-
. شه یم ، اضافه دردسرامون به گهيد سر درد تا ھزار  

 خودش ، جواب یب سکوت نيا انگار و ندادم یجواب
: گفت یعصب که بود جواب نيبدتر  

. توام با Kريآ-  

 را لبانم زور به و کردم نگاھش ناچارا...  آمد باC سرم
 با لبخندم چرا دانم ینم اما ، دميکش لبخند خط یرو

! خورد گره اشکانم شدن ريسراز و بغضم شکستن  

 را دستانش.  آمد سمتم و برخاست زيم پشت از یفور
: کرد احاطه را کمرم دور  

؟ آخه یکن یم هيگر یچ واسه-  

. آمد یم ادمي ميدردھا تمام یوقت شدم یم Cل  

 اجاقم ھا یميقد قول به و مميعق که آمد یم ادمي یوقت
 ی،حت من خاطر به مرد نيا آمد یم ادمي یوقت...  کوره

. گذشت شدنش پدر حق از  



 بفھمند خواھرش و مادر یروز اگر کردم یم فکر یوقت
. شد خواھد چه ھستم نازا من که  

 یا بھانه خودش کدام ھر که ديشا و اما و اگر ھزار و
. ستنيگر یبرا بود  

. آمد باC صورتم سمت دستانش ، ندادم یجواب یوقت  

 باC نگاھش سمت را سرم...  نشست صورتم طرف دو
. چشمانم به زد زل و ديکش  

. داشتم دوست را نگاھش زCل جام  

 وانهيد مرا آن در شدن رهيخ که یناب یمشک چشمان
. یحت کرد یم  

 ھم بچه حوصله ، ندارم یمشکل من خدا به... Kريآ-
 بچه اگه من...  نکن تياذ من واسه خودتو...  ندارم

 نه ، بودم کرده ازدواج نايا از زودتر ديبا ، خواستم یم
. خواستم یم بچه نه بودم ازدواج اھل من  

؟ یکرد ازدواج من با چرا پس-  

.شد دهيکش اش گونه سمت لبش ی گوشه  



 تو ،یکرد خامم تو ، نداشتم ازدواج قصد که من-
... یکرد ام وونهيد  

: نزدم ھم لبخند یحت  

؟ حاC یمونيپش-  

-Kکنارت من...  شدم رامت که شد خوب چقدر... اص 
... بچه یب یحت... یجور نيھم...  خوشبختم  

 ، گرفت یم آغوش در را باران یوقت...  گفت یم دروغ
 چه دلش ته شوم متوجه که کرد یم فرق آنقدر نگاھش

. است يیغوغا  

 روز مثل من واسه احساست... اليدان بھم نگو دروغ-
 از...  یريگ یم بغلت تو رو باران یوقت تو... روشنه

.  شه یم عوض چشمات رنگ ، ذوق  

 تر جذاب که نويم مثل بشه یآب! ؟ مثK شه یم یرنگ چه-
؟ باشه ، بشم  

 کرد خم را سرش او و زدم پوزخند اش مزه یب یشوخ از
. ميشانيپ سمت  

 ذره ذره را نگاھش و چسباند ميشانيپ به را شيشانيپ
. ختير نگاھم جام در  



. داشتم دوست را نگاھش طرز نيا چقدر  

: کرد زمزمه آھسته  

 مطمئنا که باشم داشته دوست یليخ رو باران ديشا من-
 واسه تو...  کنم ینم عوض یچيھ با تورو اما... هيعيطب
. Kريآ یتياولو تو من  
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 تک با نفسم که نبود یراھ نگاھم تا نگاھش ی فاصله
: آمد فرود صورتش یتو کردم زمزمه که یکلمات تک  

 ميبزن زنگ بذار Cاقل...  کن قبول...  من بخاطر پس-
 ، ميبزن رو حرفامون باھاشون ، خونشون ميبر جلسه هي

. شم یم Cل گهيد من ، نکردن قبول اگه  

. کرد فوت صورتم یتو را نفسش محکم  

! یکرد خودتو کار-  

. نيھم ، گرفتم لشويموبا شماره فقط...  خدا به نه-  

. گم یم منو کردن خام ، گم ینم اونو رينخ-  

. ديکش سوت شيھا گوش که زدم یبنفش غيج چنان  

 زشيآو را خودم و زدم گره گردنش دور را دستانم
.کردم  

. اليدان بشم فدات-  



 شد.  ختمير یم اشک شوق از و دميبوس یم صورتشو
. خواستم یم که یھمان  

 یفردا و کردم یحضور داريد هي یتقاضا و زدم زنگ
. ميرفت بومھن شھرستان به اليدان ھمراه آنروز  

 یآدرس به بومھن، کيبار و تنگ یھا کوچه از یکي در
.بود سخت باورش که ميديرس  

. آمد و رفت پر و شلوغ اما طبقه شش یآپارتمان  

! بود باز شهيھم در و نداشت در زنگ  

 و بود نرده یب ھا پله...  بود افتادهين راه آسانسور
 ھا پله یرو سقوط از ترس یب ساختمان یاھال یھا بچه

. دنديدو یم  

 رنگ فکر یکس انگار و بود کرده گچ ھنوز وارھايد
 نيآخر.  24 واحد در پشت باCخره و!  نبود زدنشان

 نفس را طبقه شش آنکه از بعد ، ساختمان آن واحد
. ميزد زنگ ، ميآمد باC پله با زنان نفس  

: گفت مقدمه یب و کرد باز را در یکوچک دختر  

؟ ديھست یک شما-  



 یرو شدم خم من و ديکش یم یمحکم پف فقط اليدان
: زانوانم  

؟ ھست مادرت-  

: آمد یخانم یصدا و  

. دييبفرما دييبفرما-  

. ميشد وارد ما و شد باز کامل در  

. امکانات حداقل با یمتر چھل یا خانه  

. ینيماش ی رفته رو و رنگ یھا فرش و بود یپشت  

 ونيزيتلو یپا ساله ھشت دختر کي و ساله ده پسر کي
. بودند نشسته یميقد نچيا 24  

. ديباش راحت... خدا تورو دييبفرما-  

 مرد که دينکش یطول و ، نشستم نيزم یرو اليدان کنار
 بالکن از ، باشد ھم معتاد نبود ديبع که یاندام Cغر

.آمد رونيب خانه کوچک  

. ما یرو به رو نشست و کرد یخشک سKم  

. اتاق یتو ديبر ديش بلند ھا بچه-  

! بردند یم حساب چقدر ھا بچه و  



 شروع را بحث من و رفتند زدن غر و چرا و چون یب
: کردم  

... دميد رو شما خانم ، دکتر مطب یتو من-  

 جھت یب یاخم با مرد ، نزده را حرفم ی دامه ا ھنوز و
: گفت  

 من...  ديبد ما به یپول هي ديبا که نيا ، کKم َمخَلص-
 زنمو شکم تو ی بچه اگه... ندارم کردن کار توان

.ديبد مارو ی افتاده عقب ی اجاره پول ديبا ديخوا یم  

 یرو را دستم یفور...  شد مشت اليدان یھا پنجه
 چارهيب و کنم آرامش کردم یسع و گذاشتم دستش

 آورد یچا وانيل دو یخجالت و شرم چه با که ھمسرش
: گفت و  

 تو یماريب خاطر به وقته چند یتبر یآقا... دييبفرما-
... ھستند خونه  

 حرفش ی ادامه ھمسرش نگذاشت یحت ، یتبر یآقا و
: بزند را  

..  . ندارم زنمو دکتر و دوا خرج من...  ديکن فکراتونو-
 عقب اجاره اگه و ديد یم رو ام بچه و زن خرج اگه



 کمتر خور نون هي خدامه از من ، ديديم ینگيريج افتادمو
. بشه  
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 را نمانيب سکوت یعصب اليدان که ميبود برگشت راه در
: شکست  



 داره انگار زنه یم حرف یطور هي...  یعوض مردک-
Cمعتاد یمفنگ...  کنه یم فروش و ديخر کا ...  

... جان اليدان-  

: زد اديفر ناگھان  

 با و بشم خر باز یخوا یم...  ؟ یچ جانوو اليدان-
 تونه یم بشر نيا که ینگرفت ھنوز ؟ اميب کنار طشيشرا

؟ بشه دردسر واسمون  

: دادم ادامه و آوردم نييپا رو صدام آرامش با  

-Kتازه ؟ چقدره یمتر چھل خونه هي ی اجاره مگه اص 
 به خونه هي ديبا ؟ رفته ادتي یسرپرست ی اداره طيشرا
 اCن...  بود تر سخت که اون خب ، ميزد یم بچه نام

.شه یم ،تموم ماھه ھفت مال فقط طيشرا  

. کرد فوت نيماش اتاقک در را نفسش یعصب  

 کنم سکوت دادم حيترج ، او تيعصبان شدت از من و
:داد ادامه را بحث باز خودش که  

. یکن خر آدمو یبلد خوب یعني-  

!! اليدان-  



 و سمتم کرد دراز دست که کردم یم نگاھش یدلخور با
 سمت نگاھش کهيدرحال و داد لميتحو یا مهين لبخند
 ، بود شده دراز سمتم که یدست یھا پنجه با بود جاده
. ديکش خودش سمت مرا  

 اش شانه یرو را سرم و دادم قطورش یبازو به هيتک
 یکم با البته.  شد یشگيھم اليدان ھمان باز که گذاشتم

. طنتيش  

 ميدار که نيا ینيريش حاC... یکرد خام که منو خب-
؟ ھست یچ ميش یم دار بچه  

. یبخوا تو یھرچ-  

: گفت و ديخند يیپررو با  

. خوام یم یچ یدون یم که منو-  

ھم شيصدا طنتيش از پر لحن از یحت  

 کي با ھمراه و زد سرم یرو یا بوسه.  گرفت ام خنده
: گفت پر نفس  

 و خام ، زنم واسه نقدريا کردم ینم فکر عمرم هي یعني-
 تو اونوقت...  نگو که بودم یقالتاق هي من...  بشم رام
. یگرفت دستات یتو موم مثل منو و یاومد...  



 ته یرو یا بوسه و نگاھش سمت آوردم باC را سرم
: زدم شيھا گونه یرو ، شير  

 عشقم یبود ماه ھم اولش از تو...  Kريآ بره قربونت-
 دارم دوستت یليخ اليدان...  یشناخت ینم خودتو فقط...
؟ نه مگه...  ميخوشبخت یليخ ما... خدا به  

: دادم ادامه من و داد تکان حرفم دييتا به یسر  

 بخاطر دميترس یم...  دميترس یم ازدواج از شهيھم-
...  بزنه سرکوفت بھم شهيھم ھمسرم ام يینازا مشکل

 هي که کردم ینم باور یحت...  ادين کنار من با دميترس یم
. رهيبگ قرار راھم سر تو مثل یکس روز  

: زد یچشمک و ديخند بلند  

خر؟ من مثل اي طونيش من مثل ؟؟؟ یچ من مثل-  

: گفتم اعتراضش در یا دهيکش یاِ   

 ھا شم یم ناراحت یگ یم ینجوريا... خدا به یبد یليخ-
. ینفس تو یگريج تو یعشق تو...  

: کرد تکرار باز و  

. بودا خر ھم یقرمز کKه تو گريج-  



 یرو از را سرم و زدم شيبازو به یمشت حرص با
. ديخند بلند بلند که برداشتم اش شونه  

 شروع تازه نيا اما ، دميخند و شدم ھمراھش ھم من
. نداشتم خبر اتفاقاتش از اصK که بود یا تازه بتيمص  
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 شش.  زميعز مارال گذشت اهيس چه تو بدون روزھا
 شش ، باران ، نازت دختر و ، گذشت رفتنت از ماه

. شد ماھه  

 در باران از که یادگاري عکس پشت را جمله چند نيا
 نيتر یباران باز بغضم و نوشتم ميگرفت کوک ی هيآتل

 یا هيگر رعد به شکست یم ديبا که شد یا گرفته بغض
. یدلتنگ جنس از  

 ، خورد گوشم به ماه شش آن در که یخوش خبر تنھا
. بود Kريآ یباردار خبر  

 گشتند یبرم خودشان یعاد یزندگ به داشتند ھمه انگار
 بود یروز اليخ و فکر ، ام دغدغه ھنوز که ، من جز ،

. گرفت یم من از را باران ، کانين که  

 یھوا و حال ھنوز و نداشت ازدواج قصد کانين گرچه
 کرده خود ريدرگ را شيروزھا تمام مارال یبرا یدلتنگ

 ، شود تمام شيھا یدلتنگ که یروز یبرا من اما ، بود



 بايز حاC ، من کوچک باران اما...  ديلرز یم دلم
. ديخند یم  

 یديسف و بود مارال چشمان يیبايز به چشمانش
 ايدن ، شيھا خنده و!  من پوست هيشب درست صورتش

. ختير یم ميايدن کام به یانرژ ايدن  

Cبود کانين ھمراه ھا ھفته آخر یگاھ گه حا  .Kاھل اص 
. نبود هيگر و یدلتنگ  

 رفت یم سمتش ، گشود یم شيبرا را آغوشش یکس ھر
 من آغوش در فقط و شديم قلق بد اوقات یگاھ اما. 

. گرفتيم آرام  

Cبودند خودشان ريدرگ ھمه حا .  

 بعدازظھرھا و رفت یم پدرش شرکت به ھا صبح کانين
. باشگاه به  

 ، اليدان قول به اما بود کرده کم باشگاه در را تشيفعال
 نيتمر بر عKوه رفت یم باشگاه که ساعت چند ھمان در
. کرد یم کار سخت ، شاگردانش ،  

 از ینماد ديشا اليدان قول به یگاھ که یسخت یھا نيتمر
 مطمئن من اما ، بود خودش یبرا یا سرسختانه هيتنب



 به اصرار خودش که یا خانه در يیتنھا بخاطر بودم
 تا کرد یم نيتمر سخت ، داشت را آن در بودن تنھا
. برساند صبح به مارال ی خاطره و ادي بدون را ھا شب  

. بودم انتقام فکر در ھنوز من و  

 در کانين از ختهيگر و جسته که ی پگاه از انتقام
 یزندگ آن با که يیھا عکس.  بودم دهيشن موردش

. بودم دهيد ، بود زده برھم را کانين و مارال  

. دميکش نقص و بيع یب یا نقشه  

 نقشه نيا مختلف یايزوا به صبح تا که يیھا شب چه
. نکردم فکر  

 به باCخره تا نکردم سوار ھم یرو که يیترفندھا چه
 و ، کردم دايپ را پگاه ی خانه آدرس ، راز و رمز ھزار

 و تياذ از یگريد ُبعد باز کانين که بود روزھا ھمان در
. کرد فاش ميبرا را پگاه یآزارھا  

 پگاه از انتقام با تنھا ، من ی خورده زخم قلب انگار
! شد یم درمان  



 و تKش ، سال انيسال از بعد که داشتم یميقد دوست
 ميگر یتخصص و بزرگ شيآرا سالن توانست ، کار

. بزند را عروس  

. شد خوشحال دنميد از یکل...  رفتم دنشيد به روز کي  

 لنز کوچک ی جعبه و دادم نشانش را مارال عکس
. گذاشتم زشيم یرو را بودم دهيخر که یرنگ یمشک  

: گفتم که کرد نگاھم متعجب  

. یکن ميگر خواھرم شکل به منو خوام یم-  

: نشست صورتش یتو یاخم  

! نويم-  

. بشم اون هيشب بار هي دارم دوست-  

: گفتم مصمم که بود مانده درخواستم ھضم در ھنوز  

. کنم یم خواھش-  
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 افکارم ، شدم یم ميگر دوستم دست ريز که یمدت تمام
. ديچرخ یم کانين یھا حرف حول  

 من به را بود داده کانين به پگاه که يیھا عکس پاکت
.داد  

 سال ده یسادگ و یبچگ اوج در مارال صورت دنيد از
 ميھا پنجه و شد منقلب حالم ، پگاه تمام خباثت و ، قبل

. بود شده مشت ارياخت یب  



. شد یم هيتنب ديبا ، بشر نيا  

 را دوست نام که بود یدوست نيزتريانگ نفرت ، پگاه
. بود کرده فيح  

 مقابلم بزرگ ی نهيآ در شد تمام که دوستم ، بھناز کار
... کردم نگاه صورتم به  

! بودم شده مارال هيشب یليخ  

 گفت بھناز ، آمد صورتم یرو که دييتا و تيرضا لبخند
: 

! یشد خواھرت هيشب چقدر زميعز-  

.. ماراله هيشب ھم خودت ی چھره ته البته  

. کنه رحمتش خدا  

. ممنون-  

 آرام را دلم که یانتقام یپ در فکرم و بود نهيآ به نگاھم
 ھمان.  رفتم پگاه منزل آدرس به درنگ یب.  بلکه کند

 ، شده ميگر صورت آن با و بود تنم مارال یھا لباس
. ام شده مارال خود خود داشتم حتم  



 ميبرا یخانم خروج با در که بزنم را در زنگ خواستم
 گشت صادر در زنگ یب ورودم ی اجازه انگار و شد باز

. 

.... ستادميا 3 واحد پشت ، دوم ی طبقه  

 حس ، گردنم یحوال یگرم خون ازدحام از یا لحظه
 نيا ، یقيعم نفس با که داد دست من به یخفگ

 فميک از را ھا عکس پاکت و کردم کم را اضطراب
. زدم را در زنگ و درآوردم  

 کردم یم صبر پگاه آمدن انتظار به در پشت که لحظه ھر
 ديکوب یم ام نهيس به ، قبل ی هيثان از تر ضربان با قلبم ،

! شد باز در نکهيا تا...   

 با ، نبود صورتش به يیرو و رنگ که یزن ، پگاه و
. ستاديا ميرو به رو زده خي و روح یب چشمان آن  

!  باشد حسود و یا نهيک که آمد یم ھا چشم نيا به چقدر
: گرفتم سمتش را پاکت یحرف چيھ یب و زدم لبخند  

... ستين عکسا نيا به یازين گهيد_  

. بدم پسشون اومدم  



 اش چھره در را یخفگ...  گرفت فاصله ھم از لبانش
: کرد نجوا که دميد یم  

!! مارال-  

 ، در از و ديکش یغيج که شد دهيکش تميرضا لبخند
. شدم رهيخ ترسش به نفرت با من و گرفت فاصله  

؟ چرا یکرد جدا ام بچه از منو چرا... چرا؟-  

. ھا اتاق از یکي سمت ديدو و ديکش یگريد غيج  

. شکست را در...  دينکوب را در  

 پاکت به نگاھم آمد، که اتاق در شدن بسته بيمھ یصدا
 یگريد فکر ، لحظه ھمان...  افتاد نيزم یرو عکس

. زد سرم به  

 از و بستم را خانه در و برداشتم را پاکت یفور
. شدم خارج ساختمان  

 دست فشار با که یقو یا پنجه چنگال ريز قلبم انگار
 به ، کرد یم یمتKش ھم از داشت را قلبم ، پرقدرتش

. زدم یم نفس نفس.  کردم فرار. بود آمده درد  

. برگشتم خانه به و شدم نيماش سوار  



. نکند چميپ سوال مادر کردم یم دعا  

. رفتم حمام سمت کراستي ، دهينرس راه از  

 ، شدم که تر آرام و کردم عوض لباس و گرفتم دوش
 ذھنم در دوباره را پگاه خوف از پر نگاه ی خاطره
. کردم مرور  

 مادر که بود نشده آرام انتقام نيا از قلبم ضربان ھنوز
. شد اتاقم وارد  

 کيعل و سKم یب تيباعصبان که بود آغوشش در باران
: ديپرس  

؟ حاC تا یبود کجا-  

چطور؟... سKم-  

 اش وابسته خودت به بس از...  بچه نيا منو کشته-
. یايب تو تا داده دقم ، یکرد  

 کوچکش دستان کرده بغض که رفت باران سمت نگاھم
. کرد دراز سمتم را  

. دميکش آغوشم در را او و برخاستم جا از یفور  



 را قلبم تمير بد ضربان تا داد هيتک ام نهيس به را سرش
. کرد آرام که کند آرام  

 نمينب...  عشقم یکرد بغض چرا...  برم قربونت یالھ-
... زکميعز بغضتو  
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 یبد ی دلشوره...  بود من باران یماھگ شش واکسن
 را باران کانين ، قبل شب درست اما ، داشتم شيبرا

. برد خودش شيپ  

 نثارش بودم بلد فحش چه ھر خواست یم دلم یبدجور
 تا باران واکسن یبرا شدم مجبور بعد روز صبح.  کنم

. بروم کانين منزل  

Kرا او با مگو و بگو و زدن حرف ی حوصله اص 
 مگو و بگو چه ھر بود قرار آنرور انگار یول ، نداشتم

. ديايب سرم روز ھمان در است بحث و جرّ  و  

 یحت نکهيا از من و شد باز در ، زدم را در زنگ تا
. شدم یعصب ، بود نشده حاضر ھنوز  

. رفتم باC و کردم یکي تا دو را ھا پله  

 در زنگ یرو اعتراض ی نشانه به عمدا را دستم
! ستاديا مقابلم یجوان خانم ، شد باز در تا.  فشردم
 کامK گردنش یديسف که بود انداخته یطور را شالش

. بود دايپ  

: دميپرس کرده اخم  

!؟ شما-  



 حرص با! برگشت خانه سمت من به دادن جواب یب
. شدم خانه وارد و آوردم در را ميھا کفش  

: کردم بلند را ميصدا یعصب  

! کانين-  

: ديکش یسرک اتاق سمت از  

؟ یزن یم داد چرا ؟ چته... سKم-  

 صفر به بلند گام چند با را نمانيب یقدم چند ی فاصله
: ستادميا مقابلش و رساندم  

؟ هيک خانم نيا-  

. بچه پرستار-  

 يیدوا چيھ که برداشت یترک قلبم کردم حس
: کند درمان باز آنرا توانست ینم  

... از خودم که من!!  بچه پرستار! ؟ یچ-  

 صورتم مقابل را دستش کف و کرد رھا مهين را حرفم
: گرفت  



 ممنونم ، سپردم بھت رو باران ماھه شش... کن گوش-
 خودم من... برس تيزندگ به برو گهيد یول ، ازت

. کنم ینگھدار ام بچه از تونم یم  

:انگار شد آتش وجودم تمام  

؟ یگرفت ازم رو باران که کردم یکار من مگه-  

: رفت ام نشانه یاخم  

 یتو خوام یم گهيد.... منه ی بچه ؟ یچ یعني یگرفت-
!؟ داره یاشکال چه...  بشه بزرگ من ی خونه  

 بود شده تنگ ام نهيس...  شد یم قطع داشت ديشا نفسم
! ؟ ديرس فرا يیجدا روز...  بود کم ھوا...   

 انگار که بود کانين ی پرجذبه چشمان به ھمچنان نگاھم
 مرا ، باران ی هيگر یصدا که نداشت آمدن کوتاه قصد
.کرد آمدن کوتاه به وادار  

 باران داشت یسع بچه پرستار...  عقب به ديچرخ سرم
 باران سمت سرعت به.  توانست ینم که کند آرام را

. کردم دراز سمتش را دستانم فقط و رفتم  

 را سرش و انداخت آغوشم به را خودش سر با باران
. گرفت آرام و گذاشت ام شانه یرو  



 و ، کردم کانين ی حواله ، روزمندانهيپ ، یا غره چشم
: گفتم بچه پرستار به رو  

. کن آماده رو خشکش ريش شهيش لطفا-  

 و برداشتم یقدم کانين سمت من و رفت بچه پرستار
: کردم زمزمه آھسته  

 بره کن ردش نويا ، شده وابسته من به بچه نيا-
. ھستم خودم...  

: کرد تنگ ميبرا را چشمانش  

...  کارت سر یبرگرد ھم تو بھتره...  کنم ینم ردش-
.کنه یم عادت کم کم ھم بچه نيا  

: شد بلند ارياخت یب ميصدا  

 سر برگردم خوام ینم...  بارانه ميزندگ و کار تموم من-
. کار  

: گفت و چرخاند یآبنبات مثل دھانش در را زبانش  

 سر از دست...  نويم اعصابم یرو یر یم یدار باز-
 بزرگ رو دخترم تونم یم خودم...  بردار ميزندگ و من
. خودت یزندگ به بچسب برو ، کنم  



 توان ميپاھا...  ختمير فرو!  شد ذوب وجودم تمام انگار
. نداشت ستادنيا  

 رونيب اش خانه از بغض با و دادم کانين به را باران
. رفتم  
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 نشد باشم آرام خواستم قدر ھر...  ستميگر خانه خود تا
. 

 که يیھا شب تمام...  نبود مارال فرزند تنھا گريد باران
 آغوش در را او یحت مادر و خواست ینم را او کانين

... حاC و دميکش آغوش در را بچه نيا من ، گرفت ینم  

.بود یبد حال  

 با مادر و برگشتم خانه به چطور که ستين وصف قابل
: شد متعجب حالم دنيد  

 واکسن ینرفت مگه! ؟ یبرگشت که تو ؟ پس شد یچ-
. نجايا شياريب و یبزن رو باران  

: زدم غر هيگر با  

!گرفته بچه پرستار شون بچه واسه آقا-  

! ديشا شکست ھم مادر دل و  

 که یحال ھمان در...     بود من یقراريب به نگاھش
: زدم غر باز ستميگر یم  

 به بچسب برو گه یم من به... تيزندگ به بچسب برو-
.... آم یبرم ميزندگ پس از من ، تيزندگ  



 انگار که زدم یغيج چنان...  شد تمام توانم ناگھان و
! ديلرز زارم برحال خانه تمام  

؟ نويا بگم یک به... بارانه من یزندگ تموم-  

. ديکش آغوش در مرا و آمد جلو مادر  

. شدم یم وانهيد رسما داشتم  

 ، زحمت و زور ھزار به...  کردم هيگر فقط یساعت کي
.کرد آرامم مادر  

 در زنگ که شد خشک ميھا اشک ی چشمه دميشا
. برخاست  

: کرد رو رويز را حالم باز مادر یصدا  

!کانهين-  

. رفتم در سمت و دميپر جا از یفور  

 گذاشته دوشش یرو را باران ساک کهيدرحال کانين
! آمد جلو بود  

 سرخ چشمانش...  کرد سربلند کانين آغوش از باران
 کرد تاب یب ھم مرا...  شيقرار یب و هيگر فرط از بود
.باز  



 بلند بلند کهيدرحال و اطيح سمت دميدو برھنه پا
. گرفتم کانين از را باران ، ستميگر یم  

...  بشه سرخ چشمات نمينب... زميعز برات رميبم یالھ-
. من خوشگل شه فدات نويم  

 که گرفت آرام ، بود دهيرس آخر که یھق ھق با باران
. رفت کانين سمت نگاھم  

: آمد یم نظر به یعصب و کKفه  

 آروم کردم کار ھر ، شد ینطوريا ميزد رو واکسنش تا-
. نگرفت  

 ھمراه و بستم چشم و چسباندم ميشانيپ به را باران سر
: گفتم یقيعم نفس  

. دارم یم نگه رو بچه ت خونه آم یم خودم فردا از-  

... کنم ینم رد پرستارو ھم یايب-  

 پرستار به کم کم تا باشه ھم پرستار ديبا یباش ھم تو
. کنه عادت  

. کردم سکوت یول اجبارش نھمهيا از گرفت حرصم  



 توان ذھنم و کنم هيگر باز که داد ینم قد چشمانم گريد
. نداشت یفکر ی دوباره یريدرگ  

. بردم خانه به را باران  

 شيپا ران یرو واکسن یجا و دادم نوفنياستام قطره
. گذاشتم خي کمپرس را  

 به مادرش خون از را نيا ديشا... بود یصبور ی بچه
. بود برده ارث  

. کردم باران وقف را آنروزم تمام  

 از شيقرار یب و تب و واکسن درد بخاطر اش یحال یب
 در ھمه و ،ھمه کودکان یماريب دوران یھا یحوصلگ یب

! انگار شد یم ،درمان فقط من آغوش  

. نداشت اثبات به ازين که بود یزيچ تنھا نيا و  

 ی متوجه اش یکدندگي و غرور ی ھمه با ھم کانين یحت
. بود شده موضوع نيا  

 باران ھمراه آنروز یفردا از ديبا که بودم من حاC اما
 پرستار و باران ونديپ باعث تا رفتم یم کانين ی خانه به

. شوم بچه  
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 یحت مارال ريتصو ، دميلرز یم ترس شدت از کهيدرحال
! شد ینم دور چشمانم یجلو از ھم لحظه کي  

. دميدو در سمت ، در شدن بسته یصدا با  

. دميد رو مارال...  امروز...  ماھان-  

 ھنوز کهيدرحال من و زد خي صورتم یرو ماھان نگاه
: دادم ادامه دميلرز یم  

 یھا عکس پاکت...  خونه در یجلو... نجايھم اومد-
. داد من به رو خودش  

. ستين عکسا نيا به یازين گهيد گفت  

 در انگار من و شد بلند ماھان ی خنده یصدا کدفعهي
 شد منفجر آن کي به که شدم گرفتار باروت از یتل انيم
: 

!؟ یخند یم یچ به-  

! یشد خل رسما...  تو به-  

 یچشما دوتا نيھم با...  دمشيد خودم گم یم!  ماھان-
. برگردوند بھم عکساشو پاکت ، خودم  

؟ کو عکسا خب-  



 را عکسھا پاکت آمد ینم ادمي اصK.  زدم خانه در یچرخ
: گفتم و ستادميا یرائيپذ وسط ديناام!  کردم چه  

! ستين-  

: ديخند باز او و  

. پگاه یزد توھم...  یشد خل گفتم یديد-  

. بودم متنفر یاجبار صالياست نيا از  

: دميکش غيج حرص با  

 است زنده مارال خدا به...  بود خودش...  نزدم توھم_
...! ديشا... است نقشه هي نايا ی ھمه ديشا...  

: گفت تحکم با من چشم در چشم و من سمت ديچرخ  

. یکن وونهيد خودت مثل ھم منو یخوا یم...  شو خفه-  

 درک مرا ھم ھمسرم یحت یوقت!  بود یبد حس چقدر
.کرد ینم  

!ماھان-  

 افکارم ی تنه بر که بود یصافکار چکش مثل شيصدا
. نشست یم فرو  



 برت توھم معلومه خب ، خونه نيا یتو یديتمرگ یھ-
 چرا...  بمون لواسون یKيو تو گفتم بھت...  داره یم

 ورد...  کنن یم راتيخ حلوا نجايا انگار ؟ ینموند
 مياومد تا... بفرما خب...  خونه برگردون منو یگرفت
. داشت برت توھم باز  

 خودش که دميکش یغيج چنان یحرص و کKفه و یعصب
: برد ماتش ھم  

 خونه نيھم در یجلو دمشيد خودم... نجايا اومد گم یم-
؟ یفھم ینم چرا...   

 محکم را راھنشيپ ی قهي حرص با من و کرد نگاھم فقط
: گرفتم دستم دو با  

 و یبزن یوونگيد اَنگ من به یعوض یتو ذارم ینم-
 کانين از...  حرفا نيا یجا به برو...  یکن یروان منو

. بپرس  

. برگرداند من از را سرش و زد یپوزخند  

 تو! ؟ شده زنده اCن ُمرد که زنت بگم! ؟ بگم یچ برم-
. دنبالش برم تا بده من به مدرک هي  



 برام مارال خود که باCتر دئويو اون از مدرک!! مدرک-
!؟ فرستاد  

 دونه یم رو مارال ی هيقض یکي...  پگاه انداختن دستت-
 کانين خود کار ستين ديبع اصK! کنه یم تتياذ داره و

 مقصر مارال مرگ انيجر تو ما بفھمه خواد یم!  باشه
...  ید یم وا یدار کارات نيا با ھم تو...  نه اي ميھست

. یکن یم متھم خودتو آخرش  

: ديکش ريت سرم کدفعهي انگار  

 من اونوقت ، ميبود ھم با ما! ؟ کنم یم متھم رو خودم-
! شم یم متھم  

 ديبا من چرا اونوقت...  ميشد ريدرگ مارال با ھم با ما
!؟ بشم متھم  

. یداد ھلش یبود تو چون-  
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. ماند رهيخ ماھان چشمان در نگاھم  

: گفتم یعصب. شد برابر چند حرصم  

 برم خوام یم پس...  گهيد مقصرم من اصK... باشه-
 خKص توھمات ، تو قول به نيا شر از تا کنم اعتراف

. بشم  

. رفتم مانتوم سمت یمعطل یب بعد و  

! ميگو یم راست که نشد باورش  



: گفت و زد یپوزخند اول  

؟ یبگ یچ یبر یخوا یم-  

. دادم را جوابش که بستم یم را مانتوام یھا دکمه  

 ُمرد شيپ ماه شش که یا چارهيب زن اون بگم خوام یم-
... ُمرد من بخاطر  

 شش خاطرات یرو نشسته غبار انگار...!  گرفت بغضم
 شد زنده باز انگار و ، برخاست ، من نفس با قبل ماه

! آنروز یايوقا تمام  

: زد اديفر ديدو یم ابانيخ سمت به کهيحال در مارال"   

 جرم به دوتون ھر دست از خدا به وگرنه...  اين دنبالم-
. کنم یم تيشکا یاخاذ و آزار و تياذ  

. رفتم یول... رفتم ینم دنبالش کاش...  دميدو ینم کاش  

 ، دميکش خودم سمت را او و گرفتم پشت از را فشيک
. بکشد دستم از را فيک تا کرد جمع را زورش تمام  

. گرفتم کمک ماھان از بلند یاديفر با  

. کمک ايب...  وانستا ھمونجا-  



 یدعواھا هيشب شتريب.  شدند جمع دورمان ینفر چند
. کرد ینم یدخالت یکس و بود یخانوادگ  

 ، بکشد دستش از را مارال فيک کرد یسع ھم ماھان
 اصK نکهيا تا ، کرد یم مقاومت سرسختانه مارال یول

 دادم ھل عقب به را او محکم لحظه کي در چرا دمينفھم
! 

 شد مصادف لحظه ھمان و...!  ابانيخ سمت به درست
. نيماش کي ممتد بوق و مارال بلند غيج با  

 یرو افتادنش و نيماش کاپوت یرو مارال شدن پرت
 یھا کابوس در باز که بود یزيچ تنھا ، ابانيخ آسفالت

. " شد تکرار شبم ھر  

 و آمد سمتم ماھان که دميکش تکرار نيا از یبلند نفس
: گفت حرص با  

...  شهيم یچ یکن یم فکر...  کن اعتراف برو...  برو-
. یش یم یزندان قتل جرم به  

: گفتم و کردم سر را شالم  



 خوام یم فقط..   . ستين مھم یچيھ گهيد من ی واسه-
 بشه تموم کنه یم وونهيد منو داره که یاCتيخ فکرو نيا
. 

: ديکش را شالم  

.جات سر بتمرگ...  بزنمت رميبگ نذار!  پگاه-  

 ماه شش نيا نيبب... شدم خسته ماھان...  نه گهيد-
...  کردم اشتباه کردم غلط... گذشته کابوس به من واسه

 مارال ھمش...  شم یم خل دارم...  بشه تموم خوام یم
 که زدم توھم یطور هي..  امروز نيھم...  نميب یم رو

 گهيد ، تونم ینم گهيد! ...  بود تيواقع نيع من ی واسه
. بکن یخواست یغلط ھر ھم تو...  کشم ینم  

 یليس داشتم روزھا آن چقدر!  زد گوشم یتو محکم
...  ماھان از یليس...  روزگار از یليس!  خوردم یم
! مارال از یليس  

 جات سر بتمرگ...  کنم ات خفه خودم یدستا با نذار-
. ھا یبش وونهيد رسما که کنم یم یکار...  گم یم  

. ديچرخ اش یجد و خشن چشمان در نگاھم کرده بغض  



Cديلرز یم تنم تمام ديبا ، نداشتم اعتراف ی اجازه که حا 
 کابوس ميبرا اش هيثان ھر که یخاطرات نيب در ماندن از

. بود  

. هيگر ريز زدم و نيزم کف نشستم زانو دو مستاصل  

 وونهيد دارم که دونم یم ھم خودم...  ماھان شدم خسته-
؟ کنم چکار...  شم یم  

 شد خم. گرفت یم آرامش تمير داشت تندش یھا نفس
: گفت و سمتم  

 رييتغ ديشا...  لواسون یKيو ببرمت یماھ چند بذار-
. کنه آرومت ھوا و آب  
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 به روز ھر... کردم سکوت ماه چند... بود ديع کينزد
. رفتم کانين منزل  

 به باران تا ماندم کانين ی خانه در بچه پرستار ھمراه
. نکرد که کند عادت ھم بچه پرستار  

 یوابستگ ھم شد شتريب بچه نيا به خودم یوابستگ ھم
 شد خون ماه چند نيا در دلم عوض در و ، من به باران

. 



 ازدواج هي که بود ساله سه_دو و یس یزن بچه پرستار
. داشت ناموفق  

 و زدن حرف طرز در یوقت یول سھوا اي عمدا دانم ینم
! ديلرز یم دلم کردم یم دقت کانين با رفتارش  

 پرستار تا باشد کانين پرستار خواست یم چرا دانم ینم
! بچه  

 و ھا خنده چطور که دميد یم چشمانم یجلو من و
 عشق یبو یروز ديشا که رديگ یم شکل يیلبخندھا

. رديبگ یا تازه  

 نيا مورد در یحت خواست ینم دلم اصK نحاليا با اما
 تک ی متوجه ناخواسته تا بزنم حرف کانين با مسئله

. شود بچه پرستار ، يیبايد خانم حرکات تک  

. خوردم حرص چقدر که دانست یم خدا فقط اما  

 چه و رساندم صبح به باران اليخ و فکر در يیشبھا چه
 بود زود باران از یدور و فراق یبرا ھنوز که یاشکان

. شد ختهير یول  

. داشت یحد ھم صبر و طاقت اما  



 و دنيند به را خودم ، گرفتم یم دهيناد من قدر ھر
 و کرد یم یدلبر شتريب يیبايد خانم ، زدم یم دنينشن
 به ديبا را باران نکهيا فکر از شکست یم زود چقدر قلبم
 چشم خواھرم یزندگ از شهيھم یبرا و بسپارم یکس

. بپوشم  

! ديرس ته به ام حوصله و صبر تمام کدفعهي کروزي اما  

 یشگيھم ساعت در ، کانين ورود از قبل درست دميد
 به یگريج قرمز یرژ ، يیبايد خانم ، منزل به آمدنش

. آمد کانين و...  کرد ديتمد را عطرش و زد لب  

 به باران اتاق چھارچوب کنار از... بود خواب باران
. ستادميا تماشا  

 ، نبود يیبايد خانم یھا یدلبر فکر در ھنوز ديشا کانين
 روز ھمان از من و شد یم متوجه یروز هي مطمئنا اما
. دميترس یم  

 و کرد دراز دست يیبايد خانم...  بود آندو به نگاھم
 را سرش بعد و گرفت دستش از را کانين یورزش ساک

 کردم حس که گفت یزيچ و کانين نگاه مقابل کرد خم



 صدا یعصب و بلند...  ندارد دنيد طاقت گريد چشمانم
: زدم  

.يیبايد خانم-  

. بله-  

. دييايب لطفا-  

: زدم صدا باز که بود دهينکش یدلبر از دست ھنوز  

.يیبايد خانم-  

: گفت تر یحرص و بلندتر عمدا نباريا و  

. اومدم-  

. شد اتاق وارد که گرفتم فاصله در از.  آمد و  

 هياحضار نيا از را منظورم ھنوز و کرد نگاھم
: گفتم صورتش یتو یضيغ با که دانست ینم  

 جزو ھم اداھا نيا... لطفا ديبکش خجالت!  يیبايد خانم-
؟ تونهيپرستار ی فهيوظ  

 با اداھا آن ی ھمه دميفھم شد ظاھر که پوزخندش
. است شده نييتع شيپ از یا نقشه  



 تنھا بچه هي با تونه یم چقدر مرد هي!  داره یاشکال چه-
. کنه یزندگ  

: کردم تنگ شيبرا را چپم چشم  

. ھستم خودم من ، نباش مرد نيا ی بچه فکر شما-  

: گفت يیپررو کمال در و ديخند  

 نداره دل ؟خودش یچ خودش... شما یپا اش بچه خب-
؟!  

 نگاھم ، شد قطع ، قلبم یصدا پر شکستن با ميھا نفس
: گفت خنده با که ماند يیبايد خانم صورت یتو  

. کنند یزندگ تونن ینم زن یب مردا... رينگ سخت_  

 

 

 

 

�������������������� 

 



����سالوس  

145 پارت  

 

 

 

 ادگاري تنھا که بود سخت. بود سخت یول نگرفتم سخت
 محبت از چيھ که یزن به بسپارم شهيھم یبرا را مارال
. نداشتم نانياطم اش یمادر  

 یول... اليخ و فکر چقدر...  کردم یخور خود چقدر
. نبود نھايا از کدام چيھ ، کار نيا ی چاره  

 روز به روز که بود کانين و من ی رابطه بدتر نيا از
 ، بود خوشحال تنش نيا از که یکس تنھا و شد یم بدتر
. بود يیبايد خانم  

 رقم يیجدا نيا ديبا که یروز در درست انگار و
 شکل ھم کانين و من نيب یاساس يیدعوا ، خورد یم

. گرفت  



 ديشا که يیبايد خانم یرفتارھا از...  بودم یعصب آنروز
 نيا و!  بود شده ھم خانه در کانين ماندن باعث یحت

 داشت ، مانده خانه در او خاطر به کانين که فکر
. کرد یم ام وانهيد  

! بود باران پرستار ، زن نيا که انگار نه انگار  

 کانين دور مدام و بود سپرده من به را باران رسما
! ديچرخ یم  

 کم کانين یبرا که نبود یزيچ...   وهيم و يیچا از
. بگذارد  

 یباز شيھا یباز اسباب با داشت باران یوقت آنروز
 رهيخ دو آن رفتار به اتاقش ستون کنار از ، کرد یم

. شدم  

 کردم یم حس که ديکوب یم چنان قلبم... بود آشوب دلم
. است قلبم یصدا پر ضربان از پر وجودم تمام  

 ، بار نيا و بود نشسته کانين کنار مبل یرو يیبايد
 یبازو به را خودش یا فاصله چيھ یب شهيھم برخKف

 را بود گرفته پوست که یپرتقال از یپر و چسباند کانين
! دميکش غيج چرا دمينفھم که برد کانين دھان سمت به  



!کرد شوکه را آندو ادميفر یصدا  

: کرد نگاھم ینگران یحت و تعجب با کانين  

شده؟ یچ-  

... خدا به ديبکش خجالت-  

 توپ کي هيشب یزيچ.  ميبگو که نشد و گرفت بغضم و
 یصدا ھمزمان و نشست ميگلو یتو سباليب بزرگ

. برخاست باران ی هيگر  

 باران اتاق سمت يیبايد.  بود دهيترس من اديفر از حتما
 خشم و هيگر و بغض با کانين چشم در چشم که ديدو

: گفتم  

. بره کن ردش امروز نيھم رو یعوض زن نيا-  

 ديچرخ سرم که بزنه یحرف خواست و کرد یمحکم اخم
 کرد یم یقرار یب يیبايد خانم آغوش در که یباران سمت

 . 

 و گرفتم آغوشش از را باران و رفتم سمتش حرص با
: گفتم  

. نمتينب نجايا فردا از...  رو بچه نيا من به بده-  



: زد اديفر کانين  

... نويم-  

: دادم جواب یعصب... دميفھم ینم را خودم حال  

 اي...  یخواست یم بچه پرستار...  لطفا تو شو خفه-
. واقعا یکش ینم خجالت...  تيزندگ واسه معشوقه  

 کانين یبرا من یھا حرف و کلمات نقدريا چرا دانم ینم
: ديپرس که بود مبھم  

!فھمم ینم تو منظور-  

 ديبر فرو ھم بغل تو مونده کم... نزن تيخر به خودتو-
.. 

 قصد اصK انگار که ديکش یبلند نيھ چنان يیبايد خانم
 یلجباز با کانين یول!  نداشته را یکار نيھمچ تين و

: گفت مصمم و ماند رهيخ من چشمان در  

...  نويم یذار ینم من ی خونه یتو پاتو گهيد فردا از-
. کنم بزرگ رو دخترم بلدم خودم  



 اما ، خورد یم ترک فکم فشار ريز داشت ميھا دندان
 در رهيخ و ، نگرفتم کانين یوحش چشمان از را نگاھم

: گفتم نگاھش  

 خواھرم ی بچه بخاطر...  آم ینم نجايا تو بخاطر من-
. آم یم  

 نجايا ھم اش بچه خاطر واسه گهيد پس...  مرده مارال-
. اين  
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 زدم کانين گوش یتو محکم که شد دگرگون حالم آنقدر
: کردم یخال سرش را ادميفر و غيج و  

 به دلم...  یستين شيب یعوض هي تو... متنفرم ازت-
 جونش یفيکث آدم چه خاطر واسه که سوخت مارال حالم
. کرد فدا رو  

 ی ھمه با را باران و برداشتم را شالم و مانتو
. زدم رونيب خانه از و گذاشتم نيزم شيھا یقرار یب  

 چيھ یب و بود ستادهيا خانه وسط ھمانطور کانين
 و داد یم نشانم را شيھا اخم کور گره فقط یالعمل عکس

 ھم باز اما ، ختمير اشک از یليس خانه خود تا...  من
! نشدم آرام  

.بود شده تمام زيچ ھمه  ميبرا آنروز...  بود شده تمام  

! کردم متعجب ھم را مادر و خانه برگشتم یحال چه با  

. آمد یبرنم ھم مادر دست از یکار یول  



. ديع شب خود تا ستميگر و ستميگر فقط  

 کردم حبس را خودم اتاقم یواريد چھار در ھا وانهيد مثل
 واريد به و بودم کرده تن به را مارال یھا لباس و

. شدم رهيخ ميروبرو  

 که بود جامانده اتاقم در باران از دخترانه بلوز کي تنھا
 و ختمير اشک و کردم تر وانهيد را خودم ، ھمان عطر با
. نشد که نشد باران و کانين از یخبر چيھ  

 ، نيفرود اول روز ، ليتحو سال از بعد روز درست تا
. زد زنگ مادر به خانم نيمھ  

 بفھمم توانستم ینم اما دميشن یم واضح را مادر یصدا
.کنند یم صحبت ھم با یمورد چه در  

: گفت یم و ديکش یم آه مدام مادر  

! و� بگم یچ-  

: گفت یم یگاھ و... آه باز و  

.دييفرما یم درست بله-  

: دميپرس یکنجکاو با کرد قطع که را تلفن  

؟ گفت یم یچ خانم نيمھ-  



: داد سر یظيغل آه مادر  

. گفت یم باران یقراريب از-  

: دھم سر بغض از یاديفر باز که بود بس جمله نيھم  

. ام بچه واسه رميبم یالھ-  

:داد ادامه مادر و  

 شمال برن یروز چند گرفتن Kيو هي گه یم خانم نيمھ-
. شه ینم که کنه یم یقرار یب اونقدر باران یول...   

: دادم جواب حرص با  

. شيعوض پدر اون پوز تو بزنه بچه نيھم مگر-  

 اون گه یم خانم نيمھ...  رهيتقص یب کانمين...  نويم-
 خانم نيمھ...  داره کانين یزندگ به چشم یليخ زنه

. داشت حرف یکل باھات  

!؟ من با!  یحرف چه-  

 اگه که گرفت تورو ی اجازه زد زنگ فقط نگفت...  آره-
 بلکه ھم یکن آروم رو باران ھم... یبر باھاشون شد
. بزنه حرف باھات بتونه خانم نيمھ  

: زد رونيب حدقه از چشمانم  



! دارم خانم نيمھ با من یحرف چه آخه-  

: داد تکان ھوا در را دستش یعصب مادر  

 تو...  من با پدرت تيرضا خب...  ھم تو دونم یم یچ-
. برو باران خاطر به ، باھاشون برو  

. بود یراض ھم پدر انگار و کردم فوت ھوا در را نفسم  

 خانم نيمھ داشتم حتم یول گفته یچ پدر به نگفت مادر
 مسافرت نيا یبرا را پدر و مادر که گفته مادر به یزيچ

! است کرده یراض  

 ی روزه چند یدور از...  نداشت یفرق من یبرا گرچه
 باران از ريغ ، زيچ چيھ به و کردم یم دق داشتم باران
. کردم ینم فکر  

 دوم روز روز، ھمان یفردا و بستم یکوچک چمدان
 رفتم مسافرت به خانم نيمھ و آور نام یآقا ھمراه د،يع
. 

 یزندگ یبرا شيھا دغدغه از خانم نيمھ راه، طول در
 سکوتش با تنھا ، آور نام یآقا و گفت باران و کانين
... اما کرد دييتا را ھمسرش ینگران احساس نيا  
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 افکارم در من ، زد یم حرف خانم نيمھ که مدت تمام
 ی ھمه با که بودم پدر اجازه یبرا یمنطق یپاسخ دنبال

 ھمراه من بود، داده اجازه چطور شيھا تيحساس
. بروم مسافرت به آور نام ی خانواده  



 رد احساسم و تجربه ، داد یم عقلم که یپاسخ ھر
. کرد یم  

 نگونهيا یبرا اجازه اھل اصK پدر که گفت یم ام تجربه
 مادر حرف با چطور بودم مانده من و ستين ھا مسافرت

! بود شده یراض  

 بود کرده هيکرا آور نام یآقا که يیKيو به که بود ظھر
. ميديرس  

 در یبيعج حس کانين نيماش دنيد و Kيو به ورود با
! شد ظاھر وجودم  

 حضور فکر از ھم و شدم خوشحال باران دنيد یبرا ھم
.شد گرفته حالم ، قبل روز چند یدعوا از بعد ، کانين  

 ، کانين مادر و پدر حضور در که بود نيا بدتر ھمه از
 که بود لحظه آن و...  نبودم راحت ستيبا یم که آنطور

: دميپرس خودم از باز  

! "؟ باشم نجايا ديبا من چرا"    

: گفت بلند آور نام یآقا ، Kيو به ورود با  

... ا�ي-  



 خبر یب من آمدن از کانين گفت یم خودش کلمه نيھم
 و فکر ھزار یبرا شد یزيدستاو کلمه نيھم باز و است

!گريد اليخ  

!؟ یچ واسه ا�ي-  

 ی برھنه ی تنه مين یرو نگاھم ، شد تمام اش جمله تا و
 ، بود برگشته ورزش و نيتمر از تازه انگار که کانين

. نشست  

 به بود ناچار ميھا گوش یول انداختم نييپا سر یفور
: دنيشن  

 آروم نويم شيپ باران تا ميآورد ھم رو نويم ميرفت ما-
. رهيبگ  

 یخونسرد به وانمود و تيعصبان از رگه دو یصدا و
: برخاست کانين  

. نميب یم دارم...  بله-  

 ھا اتاق از یکي سمت و گفتم ديببخش کي ، ريز به سر
 کامK اما ، نبود واضح گرچه! شد بلند ھا پچ پچ و رفتم

. است یعصب من حضور از کانين که بود مشخص  



 سرم در که یريتحق حس به گمان با و نشستم اتاق کنج
. شدم ريدرگ ، بود دهيرس نيقي به  

: گشود را اتاق در خانم نيمھ که دينکش یطول  

 واست دلش باران ايب ؟ جان نويم ینشست نجايا چرا-
. شده تنگ  

! شدم متحول جمله نيا دنيشن از چقدر  

 Kيو در من حضور از کانين ھنوز رفت ادمي پاک
. است یعصب  

 اتاق وارد خانم نيمھ ھمراه و رفتم رونيب اتاق از
. شدم یگريد  

 یباز شيھا یباز اسباب با و بود نشسته اتاق کف باران
 آن دنيد و کرد بغض کدفعهي من دنيد با که کرد یم

 تا بود یکاف من یبرا شيگلو در نشسته کوچک بغض
. کنم هيگر بلند  

 ھمراه ھردو و دميکش آغوش در را او و دميدو سمتش
. ميستيگر ھم  

 وابسته ھم به باران و من نقدريا کردم ینم فکر آنروز تا
 ، من یبرا تنھا نه قتيحق نيا آنروز اما!  ميباش شده



 شد آشکار ھم خانم نيمھ و آور نام یآقا یبرا یحت بلکه
. 

: گفت زد یم ضربه ام شانه به آرام کهيدرحال خانم نيمھ  

 باران یکن یم هيگر تو تا...  باش آروم...  جان نويم-
. کنه یم هيگر ھم  

 و شد آرام ھم باران شدم آرام تا...  گفت یم راست
 آرام کهيدرحال من و گذاشت ام شانه یرو را سرش
 نيمھ به رو کردم یم نوازش و دميبوس یم را سرش
: گفتم خانم  

 شيدور از روز چند نيھم یتو... ستين خودم دست-
. کردم یم دق داشتم  

. رفت رونيب اتاق از و ديکش آه بلند آور نام یآقا  

 یرو از را سرش یا لحظه یحت که یباران ھمراه من و
. رفتم رونيب اتاق از داشت ینم بر ام شانه  

 یرو که ، کانين یخي و سرد نگاه با نگاھم یا لحظه
.کرد برخورد ، بود نشسته مبل  

 یرو که يیپا یعصب و برگرداند من از را سرش یفور
.داد تکان ھوا در را بود انداخته گرشيد یپا  



Cاز ینماد و بود کرده تن به یورزش شرتيت کي حا 
 مقابل بود شده تيعصبان و حرص و سکوت ی مجسمه
! من چشمان  
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 قدم یرائيپذ در کانين ی طلبکارانه نگاه به توجه یب
. ضربه باران پشت به دستم کف با آرام و زدم یم  

 که یلبخند با و آمد سمتم خانم نيمھ که دينکش یطول
: گفت یشاد تا بود بغض شدت از شتريب  

!  دهيخواب بغلت تو باران ، جان نويم-  

. برد و گرفت آغوشم از را او آھسته بعد و  

 شد یرائيپذ وارد ، کانين پدر آور، نام یآقا موقع ھمان
 گفت نشست یم کانين دست کنار مبل یرو کهيدرحال و
: 

! شده وابسته یليخ ، خانم نويم به بچه نيا-  

: گفت بلند و برخاست جا از سرعت به کانين  

.ساحل لب رم یم من-  

. دارم کارت کانين نيبش-  

 من سمت آور نام یآقا نگاه و نشست باCجبار کانين
:آمد  

 من یھا حرف به قهيدق چند که بخوام ھم شما از شه یم-
؟ ديکن گوش  



 جناب که کردم ینم ھم را فکرش یحت!  خوردم جا
! بزنه حرف من با بخواھد آور نام  

. نشستم و کشاندم ھا مبل از یکي سمت را خودم زور به  

 به روز ھم باران...  نمونده مارال سالگرد تا یزيچ-
 حتم من که ، اش خاله به و شه یم بزرگتر داره روز
. وابسته ، کرده یمادر براش مادرش مثل دارم  

 که بودم رهيخ دستانم به و بودم گرفته نييپا را سرم
:داد ادامه آور نام جناب  

 و باران بخاطر که شنھادهيپ هي...  شنھادهيپ هي فقط نيا-
 نيا سرنوشت یبرا ھمسرم و من که ینگران بخاطر

. دم یم دونفر شما به ميدار بچه  

. نبود یسخت کار زدنش حدس... کرد سکوت و  

 در که کردم یم فکر یموضوع به بار نياول یبرا داشتم
 ھم کردنش فکر از یحت گذشت، که یماھ چند آن تمام
! بودم کرده فرار  

. ديکن فکر ، ھم با ازدواج به بھتره دونفر شما-  

 ھم از افکارم ی رشته که ديخند یعصب چنان کانين
.شد گسسته  



 ھا وونهيد مثل که خانوم نيا با! ؟ یک با!  ازدواج-
 نيھمچ... پدر؟ ديھست یک طرف شما!...  مونه یم

 اصK قهيدق چند تا که گوشم یتو زد يیبايد خانم یجلو
! خوردم یليس یچ واسه بودم مونده  

 بود نزده یحرف يیبايد خانم خود اگه قسم مارال روح به
 بوده یچ یليس نيا از منظورش دميفھم ینم اصK من ،
! 

! شد ینم انگار یول بدھم را جوابش خواستم ینم  

 یطور هي یعوض پرستار اون!  یدونست ینم واقعا-
...   ديد یم شوھرش رو تو انگار که تو به بود دهيچسب

! یدونست ینم یگ یم اونوقت  

: اومد سمتم نگاھش  

 که ديببخش ، بودم خودم اCتيخ فکرو تو اصK من-
...  نگرفتم اجازه شما از و نکرده متر رو مون فاصله

 به اصK که دارم یريدرگ اونقدر وقته چند نيا درضمن،
! ازدواج به برسه چه...  کنم ینم فکر یچيھ  

: گفتم لب ريز و زدم یپوزخند  

. فھمم ینم و خرم منم...  آره-  



: گفت بلند آور نام یآقا  

-Cحا Kگم یم دارم من...  ستين ھا حرف نيا بحث اص 
 هي گهيھمد به...  باشه باران ديبا دونفر شما تياولو

 گرچه که معصوم طفل نيا بخاطر Cاقل...  ديبد مھلت
 غم انگار خانم نويم یھا محبت با یول ده،يند رو مادرش

. نکرده حس رو مادرش یدور  

: گفتم بغض با  

 تا من...  نشه باورتون ديشا خدا به...  آور نام جناب-
 یحت که دارم باران به یحس هي یول نبودم، مادر امروز

. کنم یم دق دارم باران از يیجدا فکر از  

 دميکش اديفر ارياخت یب من و ديخند صدادار و بلند کانين
: 

 من به مارال یوقت یفھم ینم وقت چيھ تو...  بخند-
.شدم یحال چه من ، سپارم یم تو به رو ام بچه گفت  
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... اوردمين را پدرش و کانين نگاه تاب و  

. رفتم ساحل سمت و زدم رونيب خانه از  

 نه که خشک را اشکانم ساحل، مرطوب و یبھار یھوا
. زد مھر صورتم یرو ،  

 به که يیھا موج به و ماندم ساحل کنار یا قهيدق چند
. شدم رهيخ آمدند یم ساحل  

. ديبخش من به یخاص آرامش ، امواج یصدا  



 چرا که خودم لعنت و نينفر سر از دست گريد که آنقدر
 برداشتم ، آمدم مسافرت نيا به آور نام ی خانواده ھمراه

. 

 برگردم گرفتم ميتصم باCخره که شد قهيدق چند دانم ینم
 دميد سرم پشت را کانين خانه سمت دميچرخ تا که خانه

! 

: گفت و کرد نگاھم اخم با یا لحظه  

 که کردم یکار نه چون...  یخواھ معذرت ومدمين-
 یبرا یحرف ، شکاک یوسواس یتو با نه بخوام معذرت

. دارم گفتن  

: ستادميا مقابلش نهيس به دست... دميکش یبلند نفس   

 از چقدر ینيبب یواست من سر پشت حتما یاومد پس-
؟ کنم یم هيگر یزد که یحرف  

 به شانه ديرس و برداشت جلو به یقدم نداده را جوابم
: گفت که بود ايدر سمت اما نگاھش...  من ی شانه  

 که هيزيچ تنھا نيا...  نويم ميخور ینم ھم درد به ما-
. یدون یم خوب ھم خودت... مطمئنم  

.توئه و من یفکر اشتراک ی نقطه تنھا قايدق... بله-  



: گفت بود ايدر سمت نگاھش که ھمچنان  

 یزندگ تو یبذار پا که نشو وسوسه باران بخاطر پس-
. من  

 ، او حرف برخKف چون... کردم سکوت حرفش ینجايا
 Cاقل که شدم یم وسوسه باران بخاطر داشتم واقعا

. کنم امتحان کباري  

 و ديچرخ اش شانه سمت از سرش ، ديد که را سکوتم
:انداخت نگاه من به  

؟ باشه-  

Cکنم نگاه او به توانستم ینم که بودم من حا .  

 یاحساس چه من یفھم ینم وقت چيھ تو...  تونم ینم-
 مرگه با یمساو باران از يیجدا...  دارم باران به نسبت

. من یبرا  

: ديخند  

. نکن اغراق-  

: دميکش اديفر یحرص  



 مرگ بعد ، تو خودت...  تو یوقت...  ستين اغراق-
 زنگ مادرت یوقت...   یخواست ینم رو بچه نيا ، مارال

 خونتون رو بچه یحت یگفت بھش که گفت من به و زد
 من از حاC...  گرفت جا من آغوش تو بچه نيا...  ارهين

 و نبودم مادرش من...  آره...  بکنم دل ازش نخواه
 ، نکردم تجربه رو یمادر حس من اصK آره ، ستمين

 ازم رو باران یبخوا اگه...  کانين قسم خدا به یول
... یريبگ  

 و گذاشتند فرار به پا کلمات. نشد گهيد.  دمينکش گهيد
 اگر ھمان و ماندم من! ... حرف از شد یخال انگار ذھنم

. گفتم که یبخواھ  

 مصمم نگاھش در و بود دهيچرخ کانين سمت سرم
: ديپرس یجد که بودم رهيخ  

...    بخوام اگه-  

:داد ادامه که ميبگو که نشد و گرفت بغضم  

 مفھومش و معنا و يیبايد خانم یکارا فکر به چيھ من-
 نيا از دايشد یول...  ستمين ازدواجم فکر به ، نبودم
 که یکس تنھا کنم یم فکر یگاھ...  شدم خسته یزندگ



 فکر به ھمه...  منم ، خورد ضربه مارال مرگ از بعد
 بدبخت من دل یتو ، گه ینم یکس چيھ و ھستن باران

 زن اي يیبايد به یاحساس چيھ من...  گذره یم یچ
 خودم يیتنھا از نيھم واسه و ندارم و نداشتم یا گهيد
 رو تو ھم...  باران حال به خوش اصK...  ترسم یم

.. رو پدرت و مادر ھم ، رو پدرم مادرو ھم داره  

 من از یکس چيھ و گن یم باران از ھمه...  من یول
 از بعد اصK چرا ؟ چطوره؟چرا حالت تو ، پرسه ینم

!؟ یا زنده ھنوز مارال مرگ  

 نيا یتو رو یکس چيھ یوقت! ؟یکش یم نفس ھنوز چرا
.بخواد خودت خاطر واسه رو تو که یندار ايدن  
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 مرا ر انگا که بود یا فلسفه...  ديشا بودم شده جيگ
! بود کرده احاطه  

 دلم...  بود کانين غم پر چشمان به مدت تمام نگاھم
.سوخت حالش به بار نياول یبرا  

 جهينت و شده دهيچ ھا مقدمه هيثان از یکسر در انگار
! حاصل یريگ  

 در آن با که بزنم حرف گذاشت ینم که بود غرورم فقط
 از یقدم تا که Kيو سمت برگشت کانين که بودم جدال

: شد باز زبانم ارياخت ی،ب گرفت فاصله من  

. کانين-  

. رفتم سمتش به یقدم من و من به پشت...  ستاديا  



 پا ريز را غرورم و دادم قورت یسخت به را دھانم آب
 ذھنم در باران اليخ و ريتصو با و بستم چشم و گذاشتم
: کردم یجار زبانم بر را کلمات  

. باشم ات غهيص مدت هي حاضرم من... من-  

: آمد پوزخندش یصدا که بودم بسته چشم  

 رو شنھاديپ نيا باران بخاطر فقط ھم تو...  نکن خرم-
. ید یم  

. باشم باران فکر به که نداره ھم یبيع یول... قايدق-  

: گفت و ديکش یبلند پف  

... ميايب کنار ميتون ینم ھم با تو و من ؟ بشه یچ که-  

 باران بخاطر Cاقل...  نداره ضرر که امتحانش باشه-
. ميگ ینم یک چيھ به...   

. ید یم قول...  بمونه تو و من نيب هيقض نيا  

. من سمت ديچرخ باز که بودم گشوده چشم  

. یشگيھم اخم و تيجد ھمان با... کرد نگاھم قيعم  

: گفت و چشمانم به زد زل صاف  

.بردار سرم از دست... نويم خوامت ینم من-  



 که شد بغض باعث ام شده له غرور یھا مانده ته
. کند ام خفه خواست یم  

!  شدم عاشقت یکرد فکر!  خوامت یم من یکرد فکر-
... دادم رو شنھاديپ نيا باران و مارال بخاطر فقط من

 تKشم چرا که بدم پس جواب مارال به خوام ینم چون
. شد بزرگ ینامادر دست ريز باران و نکردم رو  

. زمزمه و کرد بلند آسمان سمت را سرش  

 کله خواھر نيا با من یدونست یم شهيھم تو...  ینيب یم-
 آدم نيا ريگ تا یرفت یگذاشت اونوقت و دارم مشکل شقت
؟ افتميب نفھم زبون  

: درآوردم را خودش یادا حرص با منم  

 ی وونهيد هي شوھرت ، گفتم بھت بارھا...  واقعا آره-
 منو اتاق در داشت که یروز ھمون از... هيروان

 نشه سبز راھم سر گهيد گفتم خدا به بارھا ، شکست یم
!؟ شد سبز راھم سر باز چرا ،پس  

! کرد متعجبم کانين ی خنده یصدا  

! کرد نگاھم باز یا هيثان چند و چرخاند سمتم را سرش  



 مطمئن را نيا...  نبود یحس چيھ نگاھش اعماق در
. بودم  

 ھم اگر...  بفھمه یزيچ دينبا یکس چيھ یول...  باشه-
 یداد رو شنھاديپ نيا تو که گم یم ھمه به ،من دنيفھم
... 

 را مارال تيرضا لبخند انگار که ديکش قيعم چنان نفسم
: گفتم که دميد یم چشمانم یجلو  

...  بره یکن رد رو يیبايد خانم یبد قول ديبا ھم تو-
. دارم یم نگه رو باران آم یروزم ھر خودم  

 و رفت خانه سمت یحرف اي قول چيھ یب و زد یپوزخند
 حالم یبھار مينس تا ماندم که داشتم یبيغر حال چه من
. کند بھتر را  
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 کرد تعارف وهيم پدرجان که بودم نشسته مبل یرو تازه
: 

... ستين تعارف قابل گهيد-  

 ديدون یم خودتون که من...  پدرجون کنم یم خواھش-
. ستمين یتعارف  

:  ديپرس که بود نشسته کنارم اليدان  

؟ کجاست نويم پس-  

! شد حاکم نيسنگ یسکوت انگار و  



. ديچرخ یم مادرجان و پدرجان ی چھره نيب نگاھم  

 ی الهيپ و شد ،خم بحث کردن عوض یبرا مادرجان
: ديکش من سمت را ليآج  

 ینگفت یراست...  خوبه ات بچه واسه جان Kريآ بخور-
؟ شد یچ تيسونوگراف جواب  

: ديرس دادم به اليدان که گرفتم دلشوره باز  

. پدرش مثل ورزشکار پسر هي...  پسره...  خوبه-  

 باعث که آورد باC یشينما با را شيبازو عمدا بعد و
:ديپرس باز و شد مادرش ی خنده  

-C؟ کجاست نويم حا  

: داد جواب پدر نباريا و  

 بره اونا با تا گرفت شو اجازه اومد مارال شوھر پدر- 
. شمال  

 قلب که کرد یاخم چنان...! ديچرخ اليدان سمت نگاھم
: ستاديا ترس از من  

!؟ مسافرت بره اونا با نويم ديبا یچ واسه-  

. ميداد اجازه مادرت و من...  اليدان نکن شلوغش-  



: بود شده یعصب یبدجور اليدان انگار اما  

 به رو گلم دسته خواھر ھمون...  ديداد اجازه خوديب-
 به ھم رو نويم ديخوا یم بار نيا...  بسه دادن کشتن
! ششونير به ديببند زور  

: شد بلند پدر یعصب یصدا  

 از خودش نويم... نکن یالک قال و داد...  ريبگ آروم-
 مارال ی بچه خاطر به یول...  آد ینم خوشش کانين

.کنه نظر ديتجد کم هي ھم کانين مورد در بھتره  

: شد تر یعصب  اليدان  

 بمونه واسمون کيعل سKم دوتا یجا ديبذار...  خوديب-
...  ھا رميگ یم رو پررو بچه نيا حال رم یم وگرنه ،

 یتقاضا فوتش از قبل مارال که ديداشت  خبر اصK شما
 چه ستين معلوم یعوض مردک اون...  بود داده طKق

Kجرات مارال چارهيب که بود آورده خواھرم سر يیب 
. نداشت گفتن  

 یول داشتند اختKف کانين و مارال... اليدان نگو چرت-
. نداشتند يیجدا قصد  



 یدعواھا از چيھ!  بودم گرفته دلشوره ليدل یب
.آمد ینم خوشم یخانوادگ  

:استرس شدت از شد یم بد حالم  

 به نگاھم با و گذاشتم اليدان دست یرو را دستم یفور
. کند سکوت که کردم التماس او  

 یچ پسرتو اسم بگو خودت از حاC ، جان Kريآ خب-
؟ یکرد انتخاب  

 از گريد یا دلشوره باز و یکن گم رد یبرا زدم یلبخند
:ديکش شعله وجودم در ، گريد یجنس  

. مينکرد انتخاب ھنوز! ... اسم-  

: گفت یعصب لحن ھمان با اليدان  

؟ منه ی بچه اسم شما ی دغدغه اCن-  

 دستش و بردم انگشتانش یC Cبه را ميھا پنجه یفور
.کند سکوت تا گرفتم محکم را  

 یتلخ سکوت و بودند شده دلخور یکم جان پدر و مادر
 شکست را سکوت پدر باCخره تا ، شد حاکم ما نيب باز

. 



 یوقت... است خانواده مشاور...  عاقله خودش نويم-
 عواقبش ی ھمه به حتما رهيگ یم یميتصم هي خودش

 وابسته یليخ نويم به یطفلک ھم باران...  کنه یم فکر
.خب کرد شه یم چکار...  شده  

: گفت و نکرد سکوت باز اليدان  

 ، ميکن بزرگش Kريآ و من به ديبد رو بچه نيا گفتم-
؟ دينکرد قبول چرا  

:داد جواب یعصب مادرجان  

... ميکرد یم چکار رو کانين جواب-  

 ديدار خودتون شما تازه... خواد یم رو اش بچه کانين
. هيکاف ديايب بر ھمون پس از د،يش یم دار بچه  
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.  بود یعصب ھنوز اليدان. ميبود خانه به برگشت راه در
 یم اطياحت اما ، نبود روشن ميبرا تشيعصبان نيا ليدل

 خودش از و بشکنم را سکوتم نبودم حاضر یحت و کردم
 کار سرگرم ناھار یبرا ، ميديرس خانه به یوقت.  بپرسم

 باCخره تا انداخت فاصله سکوت نمانيب انقدر.  شدم
. کرد کم را فاصله نيا خودش  

؟ یکن یم درست یدار یچ-  

. غذا-  

: ديخند جوابم از  



 که یبزن حرف من با یخوا ینم پس باشه!! ...  غذا_
. یديم جوابمو یدار ینجوريا  

: زدم نتيکاب به هيتک و سمتش دميچرخ  

؟ یشيم یعصب یخوديب چرا...  اليدان_  

:کرد اخم  

 با اونم ، مسافرت رفته شده بلند! ؟ نداره تيعصبان_
!! مارال مادرشوھر و شوھر پدر با!  یک  

 هي تازه ، ستين بچه که نويم... هيخود یب تتيعصبان-
... ھم ناموفق ازدواج  

: زد اديفر.  گرفت باز تشيعصبان رگ ناگھان  

 نکنه است مطلقه چون...  بگو! ؟ یچ ناموفق ازدواج_
؟! بکنه بخواد که یغلط ھر قراره  

 دهيفا یب.  شدم کارم سرگرم باز و کردم فوت را نفسم
 ليدل گريد ، کرد یم ديکل یزيچ یرو یوقت اليدان.  بود

 باز که کردم سکوت باز آنقدر. شد ینم سرش منطق و
. بشکند را سکوت شد مجبور خودش ھم  



 کي.  ستاديا گاز یپا ، من کنار درست و آمد جلو
 عمدا را گرشيد دست و کرد حلقه کمرم دور را دستش

. گذاشت شکمم یرو  

 خسته خودتو نقدريا ستين خوب مون کوچولو واسه-
. یکن  

 را شکمم و کرد سرخم ، شده که ھم خنده محض بعد و
: گفت و ديبوس  

. قربونش_  

. اين لميف یالک پوچه-  

. صورتم یتو کرد سرخم  

 ِگن گهيد دوماه یکي ، آديم در یپوچ از گهيد یزود به-
.توش یذار یم بالشت هي و یپوش یم رو یباردار  

. گرفتم استرس باز  

 ترسم یم ميبگ دروغ هيبق به ینجوريا نکهيا از من-
. اليدان  

 هيکرا ماه سه... نداره ترس ؟ یترس یم یچ واسه- 
 ميدار که ماھم ھر ، ميداد رو معتاد یتبر اون ی خونه



 گهيد چھارماه فقط ، ميبر یم مرغ و گوشت واسش
. مونده  

 ماھشه پنج کينزد زنت نيا گه ینم شما مادر اCن-
!؟ نداره شکم ذره هي چرا  

: شد خم شکمم سمت سرش  

 واسه اما یدار که رو شکم ذره هي...  گهيد یدار_
 اگه نيبب...  یپوش یم رو ِگن اون یماھگ ھشت و ھفت
 دار بچه ما و توئه از راديا که بفھمند من پدر و مادر

 که نيھم...  اديب یچ مونيزندگ سر ستين معلوم ميشينم
. من به بسپار رو کاراش ھمه...  گفتم  

: گفت و ديخند که دادم سر یآھ  

_Cبگو رو اسمش حا .  

 اضطراب و نگرانم اونقدر... نکردم انتخاب اسم ھنوز-
. کنم ینم فکر اسم به که دارم  

 و شاتيآزما تمام خرج دارم...  ینگران خوديب-
 تو اسم به ھمه تا دم یم رو یتبر زن یھا یسونوگراف

؟ ینگران یچ واسه اونوقت بشه ثبت  



 نام به  یچ ھمه.  گفت یم راست.  نشدم آرام ھم باز
 یحت تا گرفته شاتيآزما و ھا یسونوگراف از. بود من

. داشتم دلشوره ھم ھنوز من اما.  دکتر وقت و نوبت  

 یم را یباردار ِگن آن ديبا که یروز ھمان یبرا ديشا
 یم یباز رسما را باردار یزن نقش ھمه یبرا و دميپوش
. کردم  

 چه نکهيا و یتبر خانم مانيزا روز یبرا ھم ديشا اي
 یاگرھا یليخ و شود سبز راھمان سر بود قرار یاتفاقات

.گريد  
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 از آور نام ی خانواده و من ی روزه دو مسافرت ی جهينت
!ماند پنھان ھمه  

 گرفتن یبرا یديام و بود باران بخاطر شتريب که یتوافق
 و باشم زميعز باران کنار شتريب بتوانم ديشا تا یمھلت
. شوم خKص ھم يیبايد خانم شر از البته  

. شد ديع Kتيتعط از بعد یبرا قرارمان  

 بودم گفته ھمه به یوقت ، Kتيتعط از بعد روز درست و
 ھمراه ، کنم باز را ام مشاوره مطب دوباره است قرار که
 ماه پنج یبرا و ميرفت ازدواج دفتر کي به کانين

. ميخواند موقت عقد ی غهيص  

. برگشتم کانين ی خانه به کراستي محضر از  

 به که کند مرخص را يیبايد خانم که بود داده قول
 گريد ماه ۵ از بعد بودم داده قول و کرد وفا قولش



 کانين یزندگ از شهيھم یبرا و نزنم باران از یحرف
! بروم  

! لرزاند یم را تنم قول، نيا چقدر و  

 ديق ماه ۵ از بعد و ماندم یم قولم سر ديبا نکهيا فکر از
. آمد یم درد به قلبم ، زدم یم را باران  

 به را لشيوسا تمام و کردم یخال را ام مشاوره مطب
. دادم انتقال کانين ی خانه یانبار  

Cباران بود شده من یزندگ تمام حا .  

 ھمان که یباران گرفتن آغوش در و خانه به ورودم با
 خانم شيپ ساعت چند ھمان و  روز ھمان فقط ، روز

. رفت ادمي اگرھا تمام بود، مانده يیبايد  

! نکردم فکر ماه ۵ انيپا به گريد  

. بود خوش تازه اتفاق نيا شروع به دلم تنھا  

: گفتم که کرد یم جمع را لشيوسا داشت يیبايد خانم  

. دينذار جا یزيچ که ديکن جمع حواستونو بھتره-  

: گفت و رفت من به یا غره چشم  

. یباش حسود نقدريا کردم ینم فکر-  



. حساسم یليخ باران یرو یول... ستمين-  

.کردم یم بزرگش خودم ی بچه مثل...  خوردمش ینم-  

 ششيپ خودم ، ستين شما به یازين گهيد... ممنون-
. ھستم  

 دستم دو با را ايدن انگار من و...  رفت و زد یپوزخند
. بودم گرفته آغوش در  

 یموھا... کردم عوض لباس ، کردم که یکار نياول
 عقب به صورتم یجلو از یقرمز تل با را رنگم يیخرما

 یشلوار دامن و کوتاه نيآست بلوز آن با و دادم ھل
  راه خانه در نمک نم حاC که یباران ھمراه ، یمشک

. رفتم آشپزخانه سمت ، رفت یم  

 خودم من بدھد، یزندگ درس من به یکس نبود Cزم
 کانين یھا حرف دنيشن از بعد و بودم خانواده مشاور

 ی متوجه ، ديع Kتيتعط ی روزه دو مسافرت در
. بودم شده اش یافسردگ  

 یزندگ به ديام داشت اجياحت آن به کانين که یزيچ تنھا
. کردم درست ناھار. بود  

. ديايب خانه به ناھار یبرا که بودم گرفته قول کانين از  



 از درست که را شيھا اخم و نداد یمثبت جواب گرچه
 نشانم بود، نشسته صورتش به محضر به ورود ی لحظه

 که البته و! ديآ یم که داشتم نيقي چرا دانم ینم اما داد
. آمد...  زدم حدس ھم درست  

 یباران ھمراه ، شد بلند که خانه در شدن بسته یصدا
. رفتم سمتش بود بغلم در که  

 ام یسع تمام من و ماند اندامم یرو نگاھش لحظه کي
. کنم یمخف ام يیپررو پشت را خجالتم که کردم را  

 داشتم بغل در را باران ھنوز کهيدرحال و رفتم جلو
. اش یورزش ساک سمت کردم دراز دست  

. من به بده-  

. ارمشيم خودم... نه-  

. رفت اتاق سمت اش یورزش ساک ھمراه و  

 ، کردم حبس اش یجد و سرد برخورد نياول از را نفسم
. رفتم اتاقش سمت و گذاشتم نيزم را باران و  

: گفتم و کردم باز را اتاق در ، زدن در یب  

؟ ناھار اي يیچا-  



 زد اديفر یعصب که بود در به پشت اش برھنه ی تنه مين
: 

. نه اي یزار یم تنھام... کوفت... زھرمار-  
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 گفتم و دادم باC نگاھم سقف تا را چشمانم یآب یھا حلقه
: 

 بگو...  کوفت ھم ميدار زھرمار ھم...  یراحت طور ھر-
. ارميب برات یخواست رو کدوم ھر  

: گفت اديفر با و ديچرخ سمتم کدفعهي  

 با ماه ۵ ستين قرار...  ھا یگ یم یچ باشه حواست-
. مارستانيت یراھ منو و یکن یباز روانم و اعصاب  

. زدم هيتک در چھارچوب به نهيس به دست  

 کنم ینم نگاه اش برھنه ی تنه مين به که کردم یم وانمود
. نشست یم شيبازو عضKت یرو چشمانم یگاھ اما  

 دميپرس فقط...  نکردم یباز روانت و اعصاب با من-
 و کوفت رو ناھارت و يیچا خودت...  ناھار اي يیچا

! یکرد زھرمار  

: آمد جلو سمتم به قدم کي و ديکش یپر نفس  

 یگفت تو اما ميخور ینم ھم درد به تو و من گفتم بھت-
 یول کردم، قبول خب...  ميکن امتحان باران خاطر واسه
. بشنوم هيکنا روز ھر ستين قرار  



 به نگاه هي و یريبگ دوش هي یبر بھتره حاC... قايدق-
. زنهيم هيکنا یک یبفھم تا ، یبنداز ات افهيق  

: ديپرس و کرد یاخم  

. ستين تو دستور به Cزم-  

: دادم سر يیصدا یب ی خنده  

. حاضره زھرمارتم و کوفت-  

 یليخ کانين.  رفتم آشپزخانه سمت و بستم را اتاق در و
. بود شده خلق بد  

! ميايب کنار او با ماه ۵ نيا در چطور بودم مانده  

. آمد و ختمير ھم را يیچا وانيل و دميچ را زيم  

 با که بود کرده تن به یبلند یورزش کيتون و شلوارک
 در باز را شيبازو عضKت تمام ، یا حلقه یھا نيآست آن

. داد یم قرار نگاھم معرض  

. شيرو به رو ھم من و زيم پشت نشست  

 نگاھش طرز ھمان از یحت.  ديچرخ زيم یرو نگاھش
 دعواست یبرا بھانه کي دنبال که بفھمم توانستم یم ھم
. دانم ینم را شيچرا! ؟ چرا!   



. متنفرم مهيق خورشت از من-  

: گفتم یخونسرد با  

. خوبه-  

. ندارم دوست مهيق من گم یم! ؟ خوبه یچ-  

 خودت زھرمار و کوفت ی گفته با قايدق چون خوبه-
.آد یم در جور  

: دادم حرصش خوب  

! نويم-  

 خونسرد و کردم نگاھش یا لحظه!  ديکش را اسمم چقدر
: دادم جواب  

 رو ماه ۵ نيا زور به یخوا یم چرا!  کانين تو چته-
 ۵ که دادم قول بھت که من...!  یکن دومون ھر زھرمار

 باران ديق شهيھم یبرا ینخواست منو تو و شد تموم ماه
 یچ ھمه به یالک یدار یچ واسه پس...  زنم یم رو
! ید یم ريگ  

. شد ظاھر شيشانيپ یرو اخم خط  



 و اش یصندل یپشت به زد هيتک و کرد فرار نگاھم از
! نداد را جوابم  

: گفت که دميکش غذا یمقدار خودم یبرا  

. نهيبش زيم پشت اريب رو باران-  

. کردم اطاعت یاعتراض چيھ یب  

 سرخ ینيزم بيس تکه چند و گذاشتم ميپا یرو را باران
. دادم دستش کرده  

. کرد آرام را کانين ، باران حضور انگار  

 متنفر مهيق از که رفت ادشي پاک و شد خوردن مشغول
! است  

.افتاد سرفه به باران ناگھان اما  

 شيگلو وسط کرده سرخ ینيزم بيس از یا تکه انگار
. نشست  

 پشت با و خواباندم دستم ساعد یرو را او عجله با
 ، افتاد سرفه از که زدم کمرش به ضربه چند دست

.... اما  

 



 

 

 

 

 

�������������������� 

 

����سالوس  

155 پارت  

 

 

. کرد خشک جا در مرا کانين اديفر یصدا  

. یکرد یم اش خفه یداشت... رو ام بچه من به بده-  

 ديکش خودش آغوش در و گرفت من از را باران وچنان
 ھمچنان.  شکست صدا پر قلبم کردم حس یا لحظه که



.  من سمت خگرشيتوب نگاه و بود آغوشش در باران
!  شدم یم خيتوب جھت یب و ماندم یم ديبا واقعا  

 نيا با حاC ، دانستميم زتريعز جانم از را باران که یمن
 کانين که کردم یم اعتراف خودم به داشتم کانين رفتار

.  ديفھم نخواھد باران به نسبت مرا احساس وقت چيھ
 اتاق در که یشال و مانتو سمت ديکشيم مرا ميپاھا

 در یا کننده خفه بغض عجب و بودم گذاشته باران
! بود ميگلو  

 شالم که ینيح در ، کانين به رو آمدم رونيب که اتاق از
: گفتم ، فرار چشمانش از و کردم یم مرتب را  

. آميم رتريد کم هي فردا من_  

 در تا. زدم رونيب اش خانه از و نشدم او پاسخ معطل و
 شد ريسراز اشکانم ، بستم را کانين ی خانه اطيح
 و شد حس یب ميپاھا.  افتاد ضربان از قلبم یا لحظه.

 سوختم یم که بود شده ختهير جانم در آتش چقدر
. بودم ستادهيا پا یرو زحمت به.  ازدرون  



 هيگر خانه به دنيرس از قبل بتوانم تا بود کوتاه ميھا قدم
 با شدم مجبور و بودم اوردهين آنروز را نميماش.  کنم

. کرد تعجب یکم دنميد با مادر. برگردم خانه به یتاکس  

! یبرگشت زود چه سKم-  

 نداشتم ھم کننده مراجعه ، نبود خوب حالم کم هي امروز-
. اومدم زود  

: گفتم یفور شد زوم سرخم چشمان یرو مادر نگاه تا  

. کنم استراحت رميم کنه یم درد سرم_  

. انداختم تخت یرو را خودم و رفتم اتاقم به  

. بود ام یگوش به مدام چشمم چرا دانم ینم  

 اي بزند زنگ کانين بلکه تا داشتم ديام جھت یب چقدر
 نه که کند یخواھ عذر زشتش رفتار از و بدھد یاميپ

. داد اميپ نه و زد زنگ  

 حساس مواقع در که جيگ یھا آدم مثل. نبود راھش نيا
 ماه 5 در چطور که بودم مانده شوند یم سKح خلع

 به خودم احساس بخاطر Cاقل بتوانم موقتمان عقد مھلت
. کنم جلب خودم به را کانين نظر ، باران  



 با را پردردم یھا قهيشق و نشستم تخت یرو زانو چھار
 مشاور رسرميخ من.  دادم مالش ام اشاره سرانگشتان

 انگار که بودم افتاده یچاھ در حاC و بودم خانواده
. نداشت نجات یبرا یراھ  

 کنم فکر تا گذاشتم مطبم نيمراجع از یکي یجا را خودم
. کرد ديبا چه یانيجر نيدرچن  

 کرد یم مراجعه مطبم به ، من طيشرا با یکس اگر قطعا
 با یعاطف ارتباط در مخصوصا ، مشکلش حل یبرا ،

 و محبت ی نسخه ، کانين چون سخت سر یتيشخص
. کرد یم زيتجو صبر  

 درد یبرا یا نسخه و برداشتم یکاغذ و قلبم یفور
 به ديرقص کاغذ فيظر تن یرو بر قلم.  نوشتم خودم

: کلمات نيا  

 - ببر را استفاده تينھا ، مشترک یزندگ ماه 5نيا از"  
.  است خودت آرامش مھم ، نکن فکر کار ی جهينت به

. گذارديم اثر شتريب محبت باصبر ، باش صبور  

 و نيبھتر ھا بوسه.  کن شتريب را ات یچشم ارتباط
 سKح نيا از ، ھستند یاحساس یھا حل راه نيباتريز



 ، کن فکر خودش به فقط یگاھ.  نشو غافل زيآم سحر
Cزم شهيھم ، بگزار کنار را ليدC را تو ھا یليدل ستين 
. برسانند ھدفت به  

 علت کن یسع.  یريبپذ را ھا آدم نقش ديبا یگاھ
 یجا تو اگر.  یکن کشف را اش پرخاشگرانه یرفتارھا

 کباري فقط ، کباري - ؟ بود چه رفتارت علت ، یبود او
 مارال به که یا خالصانه عشق بخاطر را او کن یسع

 نيا ، یبدار دوست ، کرده حفظ آنرا انروز تا و داشته
. شد خواھد گريد اتفاقات یبرا یخوب ی مقدمه  
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 با اما ، قبل روز یدلخور ی ھمه با آنروز یفردا
 نوشته یادآوري محض ، کاغذ کي یتو که یا نسخه
. رفتم کانين ی خانه به ، بودم  

 اش خانه خود تا نشستم نيماش در که یا لحظه ھمان از
. کردم فکر خودم با ،  

 ديبا و داشتم را گريد یخلق بد کي انتظار لحظه ھر
. کردم یم آماده شيرفتارھا نيا یبرا را خودم  

 یپرسش چيھ یب در و زدم را اش خانه در زنگ یوقت
. رفتم باC ھا پله از ، شد باز  

. بود باز مهين ، دوم ی طبقه واحد درِ   

 ھنوز باران داد یم نشان خانه سکوت... شدم وارد
 نيآست بلوز آن با و درآوردم را شالم مانتو. است خواب

  یتونيز بلند

. انداختم ینگاھ خودم به باران اتاق ی نهيآ یجلو  



 خودم با لب ريز و بستم چشم و دميکش یقيعم نفس
: کردم زمزمه  

.... و محبت ، صبر-  

. دميکش خجالت نگفته را یسوم  

 که دانستم یم خوب اما ، نداشتم را بوسه زدن توان
 دميچرخ...  گشودم چشم! باشد موثر تواند یم چقدر
 و نيريش چقدر و بود خواب...  باران تخت سمت

. بود غرق اش کودکانه یايرو در یداشتن دوست  

 رفتم شيپ کانين اتاق سمت و زدم صورتش به یا بوسه
. 

 به رفتن یبرا داشت کهيحال در کردم باز را اتاقش در تا
: گفت کيعل و سKم یب شد یم آماده پدرش شرکت  

 رو باران ، یبمون ینتونست اگر ، آم یم رتريد امشب-
 که دارم شرکت یتو یکار قرار هي...  برو و بخوابون

... فقط رسم ینم ھم باشگاه به  

 بود کرده خم را دستش کي آرنج...  من سمت ديچرخ و
 بست یم را راھنشيپ نيآست مچ یرو ی دکمه داشت و



 من به يیگذرا نگاه با ھمراه و کرد یمکث یا لحظه که
:داد ادامه  

 ھمه روزيد یغذاھا...  یکن درست ھم غذا ستين Cزم-
. مونده  

 کردم باز را ميپاھا نيسنگ یول ینامرئ یھا وزنه زور به
. رفتم جلو و  

 کردم وانمود و راھنشيپ ی قهي سمت کردم دراز دست
. کنم یم مرتب را راھنشيپ ی قهي که  

! کرد حبس را نفسش کدفعهي که کردم حس  

 ضربان با من و نداشت من از را کار نيا توقع انگار
: گفتم زحمت به ، زد یم ھزار دور یرو که یقلب  

 یايب ريد تو که وقت ھر تا من یثان در...  سKم اول-
... ضمن در...  ذارم ینم تنھا رو باران و مونم یم نجايا  

! سخت چقدر و بود یچشم ارتباط نوبت حاC و  

: آمد باC اش یخي و سرد نگاه خود تا نگاھم  

. باش ھم خودت فکر به خرده هي-  

! گرفت فاصله من از یفور  



 را بود انداخته تخت یرو که یا رهيت ینفت یآب کروات
 ھنوز که من دار دنباله نگاه به توجه یب و برداشت
 کرده خم کمر...  ستاديا نهيآ یرو روبه ، آمد یم دنبالش

. رديبگ جا نهيآ ريتصو در بلندش قد تا بود  

. کردم علم قد مقابلش و رفتم جلو باز  

. شد متعجب کارم نيا از و کرد صاف کمر  

 شيگلو ريز آنرا که ینيح در و زدم را کرواتش گره
: گفتم کردم یم ميتنظ  

! آد یم لباست به کروات رنگ نيا چقدر-  

...  داد دست از را حرکت قدرت که کردم حس خوب
! بود زده خشکش  

Cتوانم از انجامش قدرت که بود یزيچ ھمان نوبت حا 
. بود خارج  

 نگاه به باز را نگاھم و دادم قورت را ميگلو آب
 ارياخت یب...  زدم گره بود تعجب در غرق که اش رهيخ

: گفتم و کردم بغض  



 زترهيعز یکن فکر تو که یزيچ ھر از من یبرا باران-
 يیبK خواستم یم من یکرد فکر روزيد چرا دونم ینم... 

! اديب سرش  

 یجار اشکانم تا کردم حرفم یچاشن را لبخند زور به و
. شد بغضم ی متوجه قطعا یول ، نشود  

 یآب آسمان از را نگاھش یھا منظومه یا لحظه یحت
. نداشت بر نگاھم  

: گفتن با را بحث  

! امروز یشد پيت خوش چه-  

 باC ميپاھا یھا پنجه یرو را خودم یفور و کردم عوض
 رونيب اتاق از و زدم اش گونه یرو یا بوسه و دميکش

. رفتم  

 ی نهيس در جھان کي قلب انگار که زد یم تند قلبم چنان
! ديتپ یم من  
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. آمد رونيب اتاق از که دينکش یطول  

 از یخداحافظ یب و بود کرده فرو ھم در را شيھا اخم
. رفت خانه  

 ھمزمان ميھا شانه افتادن با ، خانه در شدن بسته یصدا
! شد  

! کردم یم فکر که بود یآن از تر سرسخت  



 یبلند نفس با ھمراه باز و افتادم ھا مبل از یکي یرو
. کردم زيتجو گريد یا نسخه خودم یبرا  

-Cنداشت ريتاث که یديد! ؟ یچ حا !  

: داد جواب درونم منِ  باز و  

 رو احساسش ، کرد حبس رو نفسش...  داشت ريتاث-
... کرد سرکوب  

 مارال خاطرات با ھم ديشا ھا، گذشته با ، خودش با
! رهيدرگ  

 حوش و حول افکارم تمام باران، شدن داريب با ھمزمان
. شد منعطف باران  

 در یگاھ و شدم یھمباز او با...  دادم را اش صبحانه
. کردم تلفظ شيبرا را...  نويم ، بابا:  کلمات یباز نيب  

 نيا در یحت مارال یخال یجا نکهيا از دميکش یآھ
. شد یم احساس ھم کلمات  

 ، شام یبرا کانين دستور برخKف و کردم زيتم را خانه
. مرغ با پلو زرشک...  کردم درست یگريد یغذا  

. ديايب خوشش غذا نيا از Cاقل که بودم دواريام  



! امدين کانين و گذشت شب ٩ از ساعت  

.خانه به بازگشت یبرا بودم دلواپس  

 از زودتر اما ، دادم یم را پدر و مادر جواب ديبا قطعا
 یفور.  زد زنگ مادر ، بدھم را جوابشان من آنکه
. رفتم کانين اتاق سمت و برداشتم را لميموبا  

: گفتم عمدا و کردم وصل را تماس و بستم را اتاق در  

...مادر...  لحظه چند ، ھستند مادرم ديببخش-  

!؟ تو يیکجا-  

. مطب-  

! شبه نه ساعت-  

. زميعز دهيکش طول دادم وقت-  

!؟ کشه یم طول مطب شب 9 ساعت تا نويم-  

 من...  ديبخور رو شامتون شما...  گهيد شده حاC خب-
. بمونم مطب ديشا ، شد ريد اگه...  ھنوز دارم کار  

: شد بلند مادر اديفر یصدا  

!؟ یچ یعني-  



 قفل داخل از رو مطب در ، شد ريد اگه نکهيا یعني-
 نوبت زود صبح فردا چون...  مونم یم نجايا و کنم یم

. دادم  

 ھشت از که شد شلوغ سرت نقدريا کدفعهي یک تو-
!؟ یداد نوبت شب نه تا صبح  

 شلوغ سرم حاC ، بوده ليتعط مطبم مدت نھمهيا خب-
. گهيد شه یم  

؟ یزن یم حرف ھات کننده مراجعه یجلو یدار اCن-  

...  شما یکشت منو یوا...  رونيب اومدم اتاقم از نه-
. برم ديبا دارم کار من!  یپرس یم نقدريا چرا  

 یکي من وگرنه خونه، یايب ديبا امشب نويم نيبب-
. شم ینم پدرت فيحر  

 مطب مونم یم شد ريد اگه...  ستمين که بچه...  خدا یا-
! گهيد  

: شد بلند باز مادر اديفر یصدا  

. خونه یايم...  مطب در اديب بابات نذار...  خوديب-  

. خب یليخ خب یليخ-  



. کانين تخت ی لبه افتادم مستاصل من و شد قطع تماس  

 و بودم گفته مادر به که یدروغ و بودم مانده من
.کند فاش را زيچ ھمه دميترس یم  

 سمت یفور. کرد خوشحالم در شدن بسته یصدا اما
. دميدو یرائيپذ  

. ديبار یم شيرو و سر از یخستگ...  بود کانين  

: گفتم که مبل یرو کرد پرت را فشيک  
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. سKم-  

!نداد را جوابم و نکرد نگاھم  

 ، داد یم نشان که یسرسخت آنھمه بخاطر خواست دلم
 اما!  ديايب خودش به بلکه بکشم، سرش یاديفر چنان

. کردم کنترل را خودم یليخ  

.  آمدم یم کوتاه ديبا...  ستين اديفر راھش دانستم یم
 کوتاه نفر کي ديبا قطعا و ميبود سرسخت ، دو ھر
. آمد یم  

 که یکار تنھا نداد، را جوابش که یسKم و آمدنش با
 را شالم و مانتو که بود نيا ، بدھم انجام توانستم یم

. برگردم خانه به و بردارم  

 ھم خانه به ورودم ، یخط خط روان و اعصاب آن با اما
. شد یا تازه دردسر شروع باعث خودش  

: برخاست من ورود با پدر، یعصب یصدا  

؟ حاC تا یبود کجا-  



 نيا یدردسرھا باز تا بستم چشم یبلند نفس با ھمراه
. بخرم ام خسته جان به را یکار پنھان  

. مطب-  

 بازه شب ده تا یا مشاوره مطب کدوم شبه 10 ساعت-
!؟  

: دادم جواب و پدر سمت دميچرخ  

. داشتم کننده مراجعه...  پدر ستمين بچه-  

 ُنه که بده رييتغ رو مطبت ساعت یطور هي فردا از-
. یباش خونه شب  

 خونسرد کردم یسع و بستم چشم.  ديکش ريت یآن سرم
: نگذاشت پدر که باشم  

 مطبت در اميب خودم تونم یم خواد، یم دلت ھم اگه-
. دنبالت  

: دميکش اديفر ارياخت یب  

 دينکن برخورد ساله ده یھا بچه دختر مثل من با شه یم-
 خودم پس از تونم یم خودم...  ام مطلقه زن هي من!...
. اميب بر  



 و ھا حرف یپا باز ، ماندم یم اگر...  نبود زيجا ماندن
. شد یم باز یگريد یھا بحث  

 ھم دروغ..   .فرار یبرا بود یخوب ی بھانه یخستگ
. واقعا بودم خسته... نبود  

 انيجر نيا از خسته ، کانين یسرسخت از خسته
 به ميراھکارھا تمام انگار که خودم از خسته و انهيمخف
!بود خورده بست بن  

 و مانتو و فيک ، بستم را در و شدم اتاقم وارد یوقت
 در ام خسته ی چھره به و طرف کي کردم پرت را شالم
. شدم رهيخ نهيآ مقابل  

. نداشت ستادنيا راست قدرت ميھا شانه  

 وزن و گذاشتم شميآرا زيم یرو را دستم دو کف
. کردم سوارش را ميھا شانه  

 Cاقل تا کردم یم ديبا کار چه گريد! ؟ کردم یم ديبا چکار
! رميبگ جا کانين دل در یا ذره ی اندازه به  

 خسته ینويم ريتصو به چشمانم و آمد باC آھسته سرم
. شد رهيخ نهيآ در نشسته ی  



 که یزيچ نياول و ماند ام يیخرما یموھا یرو نگاھم
! بود ميموھا رنگ ديرس ذھنم به  

 موقت گرچه...  بود ھمسرم کانين کردم فکر خودم با
. بود اما ، یاجبار گرچه...   

 شدم یم ظاھر یا ساده پيت چنان با اش خانه در من اما
! ستين ما نيب ینسبت چيھ انگار که  

 رفتار ، ام چھره و پيت در رييتغ با بتوانم که داشتم شک
 Cزم امتحانش اما ، دھم رييتغ را کانين ی سرسختانه

! بود  

 یآب بلوز هي کان،ين ی خانه به رفتن از قبل آنروز یفردا
 یتفنگ یمشک شلوار و کوتاه کلوش یھا نيآست با ینفت

...  دميرس خودم به ھم یوکم دميپوش داشتم که یچسبان
 رژ کي و چشمم درون یمشک مداد کي حد در فقط

. لبانم به ساده رنگ ینارنج  

 یبرا یا فاتحه و بستم چشم ، رفتن از قبل چرا دانم ینم
 مادر نيزبير نگاه ديد در آنکه از قبل و!  خواندم مارال
. کردم فرار خانه از رم،يبگ قرار  



 با داشت که يیروزھا یبرا دلشوره...  داشتم دلشوره
 من مھلت و رفت یم دست از من به کانين یتوجھ یب

. اتمام به رو ذره ذره  

 

 

 

 

 

�������������������� 

 

����سالوس  

159 پارت  

 

 

 مواجه یبيعج ی صحنه با کانين ی خانه به ورودم با اما
.شدم  



 یط را سالن طول و داشت بغل به را باران کان،ين
! بود افتاده ھق ھق به هيگر شدت از ، باران و کرد یم  

. رفت ادي از ام یذھن یھا طرح تمام صحنه نيا دنيد با  

 سمت و کردم پرت یا گوشه را شالم و مانتو یفور
. رفتم باران  

 را او که کرد باز من آغوش یبرا را کوچکش دستان
: افتاد کانين به نگاھم و گرفتم  

؟ شده یچ-  

 چشمان آن با ، دهيژول و درھم یموھا آن...  بود کKفه
! داشت اش یخواب یب از نشان ، خسته و سرخ  

. کرد یم هيگر و بود داريب شب تموم-  

. کرده یم درد دلش ديشا-  

 یکم...  کردم لمس و باران یشانيپ دستم پشت با بعد
!بود داغ  

 سنج تب که داد هيتک ام شانه به را سرش باران
 کمد از را بودم دهيخر شيھا واکسن یبرا که یا کودکانه



...  بود ٣٨...  گرفتم را تبش و برداشتم شيھا لباس
. داشت تب درجه کي  

... که یدار تب زميعز برات رميبم یالھ-  

 و رفتم آشپزخانه سمت.  افتاد راه دنبالم ھم کانين
 در را باران یپاھا ، کردم آب پر را يیظرفشو نکيس

 آب ،یباز یباز ش،يھا یقرار یب درمقابل و گذاشتم آب
.ختمير شيپاھا یرو  

 شيپ توجھم تمام من و بود دنبالم ھم کانين نگران نگاه
. باران  

 بشه فدات نويم یالھ ؟ باشه... ميکن یباز آب... رميعز-
.عشقم یکرد تب یچ واسه...   

. بود یسست تب...  ختمير صورتش به آب یمشت بعد و
. آمد نييپا تبش ، پاشوره قهيدق چند با  

 سمت کهيدرحال و گرفتم آغوش در دوباره را باران
: دميشن را کانين یصدا ، بردم یم اتاقش  

؟ چطوره حالش-  

 تب گهيد و شد قطع تبش اگه نباش، نگران خوبه-
. برس کارت به برو تو...  ستين یزيچ یعني نکرد،  



: زد اتاق در به هيتک  

. شرکت برم بتونم نکنم فکر بودم، داريب شب تمام-  

: ديچرخ سمتش نگاھم یا لحظه  

. ستين ی،کار کن استراحت برو پس-  

 و کردم عوض را باران یھا لباس من و رفت کانين
 یخستگ که دينکش یطول و دادم را او ی صبحانه

. برد فرو قيعم یخواب به ھم را او اش شبانه  

. شد جلب خانه به نگاھم باران دنيخواب با  

 خانه، سرتاسر و بود نشسته یھا ظرف از پر يیظرفشو
. .. پاش و ختير  

 یا ساده سوپ باران، ناھار یبرا و شستم را ھا ظرف
. گذاشتم بار  

 زيم پشت کارھا  اتمام از بعد و ختمير يیچا خودم یبرا
. آمد رونيب اتاق از کانين که نشستم آشپزخانه  

؟ یدينخواب چرا پس-  

. آد ینم خوابم یول کنه یم درد سرم-  

؟ یخورد صبحانه...  زميبر برات يیچا هي نيبش-  



. نه-  

. ماند اش خسته صورت یتو یا لحظه نگاھم  

. کنم یم حاضر صبحانه برات اCن-  

. ندارم ليم... نه-  

. نبود یگرسنگ و یخستگ به ربط یب سردردش قطعا  

 شيرو به رو و بردم شيبرا يیچا با تيسکويب چند
 باز را صحبت یپا او که بود یبار نياول نيا و نشستم

! کرد یم  

 توان...  شم یم خسته باران دست از واقعا وقتا یگاھ-
. ندارم رو بھش یدگيرس  

 تمام و یبود شرکت وقت ريد تا شبيد...  یدار حق-
. داشته نگھت داريب باران شب  

 زيم یرو را دستش کي آرنج کهيدرحال...  ديکش یآھ
: گفت کرد یم پردردش یشانيپ اھرم  

 و چک نه که یمن...  باختم من...  یزندگ نيا یتو-
 نه و دارم رو مارال نه و گرفتم پس رو ھام سفته

. اميب کنار بچه نيا با تونم یم  



. رفتم فرو فکر در یا لحظه  

پگاھه؟ دست ھات سفته و چک-  

! شد زده سرم در یا جرقه که داد تکان یسر  
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 زيم یرو که یدست آن سمت دستانم چرا دانم ینم
 دستم دو انيم را دستش ، شد دهيکش ، بود گذاشته
. گرفتم  

 تعجب از یاخم با ھمراه و ديچرخ من سمت سرش
. کرد نگاھم  

 ھاست سفته و چک گرفتن پس واسه دارم نقشه هي من-
. 

: ديکش رونيب دستم انيم از را دستش تيجد با  

. ستمين نقشه دنبال من-  

: زدم پوزخند  

 من ی چارهيب مارال و تو سر بK ھمه اون!  جالبه-
 درست راه هي از یخوا ینم ھنوزم تو اونوقت ، آوردن

؟ یريبگ پس رو ھات سفته و چک یحساب و  

 ريتفس اقناع به کينزد را سکوتش من و کرد سکوت
:  کردم  

 ريدرگ نفر دو شما که زمان اون اگه... پگاه نيھم-
 ، داشتم خبر موضوعتون از من ، نيبود ھاش نقشه



 منجر من خواھر مرگ به ماجرا نيا آخر ذاشتم ینم
. بشه  

: شد بمينص اخمش باز  

.بردار توھم از دست... بود حادثه هي فقط مارال مرگ-  

: رفت باC جھت یب ميصدا  

 وجدان عذاب یا حادثه کدوم واسه آدم!  بود حادثه-
؟ رهيگ یم  

 را پگاه سيو و کردم باز را ام یگوش قفل یفور بعد و
 فرستاده شيبرا خودم از که یوئيديو پيکل دنيد از بعد

. کردم باز شيبرا بودم  

 ام یگوش ی صفحه یرو نگاھش و شد زيت شيھا گوش
 یپل را دئويو و ديکش دستم از را ام یگوش کدفعهي و ماند
! کرد  

 ناگھان که شد یم شتريب لحظه به لحظه داشت خشمش
: ديکش اديفر  

 رو مارال یلباسا گفت بھت یک!  یکرد یغلط چه تو-
!؟ یبساز لميف اون زبون از و یبپوش  



: دادم را جوابش مصمم  

 ، مارال به نسبت من یدلتنگ احساس... احساسم-
 یگير هي اگه...  مادرش یبرا باران یقراريب احساس

 یاديز تو... دنيترس ینم نقدريا که نبود کفششون به
؟ یترس یم یچ از ، یترسوئ  

: ديکوب زيم یرو محکم  

 مارال...  یآر یم باC منو سگ یرو اون یدار نويم-
 سر از دست گهيد...  رفت من مارال...  ُمرد ، من

. بدم دست از ھم رو باران خوام ینم من بردار، ميزندگ  

: زدم اديفر صورتش یتو موردش یب ترس از یعصب  

 جرات ترسو یآدما مثل تو و کشتن رو زنت...  ترسو-
!؟ یندار ھم رو ساده تيشکا هي یحت  

 تندش نگاه از آنکه از قبل که بود صورتم یتو نگاھش
! خوردم یليس دستش ضرب از ، بترسم  

 نداشتم را العمل عکس نيا انتظار و شدم متعجب آنقدر
! گفتم یبلند آخ دستش ضرب با ھمراه که  

 اشکانم یجلو ديبا ، نگاھش مقابل برگشت آھسته سرم
.بود خارج قدرتم ی طهيح از یول ، گرفتم یم را  



 ، ماه ۵ نيا از بعد تا کنم یم تحملت ماه ۵ ، ببند دھنتو-
 ۵ نيا ی اندازه پس ، نمينب رو ات افهيق و ختير گهيد

 عقد مدت یباق دهينرس ماه هي به وگرنه دار نگه رو ماه
. بخشم یم رو موقتمون  

: گفتم جوابش در بغض با و برخاستم زيم پشت از  

 یخوا یم اگه...  ترسم ینم دستت ضرب یليس از من-
 به کباري Cقل اما...  بزن ، یبزن کتک ، یکن ديتھد

 ھم یمدرک چيھ...  شده کشته مارال... کن گوش حرفم
 کمکم تو اگه...  ماھان و پگاه خود اعتراف جز ستين

 قتل ھم ، رميبگ پس رو ھا سفته و چک ھم تونم یم یکن
. کنم ثابت بھت رو مارال  

: ديکش اديفر سرم محکم  

. فقط چشمانم یجلو از گمشو-  
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 زديم یسرخ به صورتش...  کردم نگاھش یا هيثان چند
 یعصب یعيطب حد از شتريب که بود مشخص خوب و

. است شده  

 وانيل پرتاب با کدفعهي که کردم نگاھش یا هيثان چند
 مجبور ، شد رد گوشم کنار از درست که سمتم شيچا
! شدم آشپزخانه ترک به  

 وانيل ی شهيش یھا خرده از تر شکسته و شکست وانيل
. بود من قلب ،  

 حتما که کانين و من یدعوا از باران ی هيگر یصدا
 کشاند باران اتاق سمت مرا ، بود زده بھم را خوابش



 راه اتاق در کهيدرحال و دميکش آغوش در را او... 
 آرام ، یناراحت شدت از ارياخت یب کنم آرامش تا رفتم یم
. ختمير یم اشک صدا یب و  

. ديخواب آغوشم در باران  

 ميزانوھا تختش نييپا و گذاشتم تختش تشک یرو را او
. کردم فکر خودم به و زدم رابغل  

 یزندگ با ميزندگ ديبا چرا که یبيعج سرنوشت نيا به
! خورد یم گره کانين و باران  

 پاک دست پشت با آھسته را ميھا اشک و دميکش یآھ
. شد اتاق وارد کانين کدفعهي که کردم  

. ديلرز کبارهي به دنشيد با قلبم  

! چرا کKفه اما ، نبود یعصب  

.  ستاديا من مقابل بعد و رفت راه اتاق طول یقدم چند
 دادم یم حيترج من و بود کرده توقف من یرو نگاھش

. نباشد یکي او با نگاھم ريمس  

. شدم رهيخ اش رفته خواب به صورت و باران به  



 خداروشکر...  کردم چک را تبش دستم پشت با آرام
. نداشت یتب گريد  

 اونوقت و موندم داريب رو شب تمام... یکن یم ام یعصب-
.. حرفات با تو  

! کند یخواھ معذرت خواست یم یگريد زبان به  

 زده که یا یليس یبرا تش،يعصبان یبرا ديتراش یم ليدل
 نيا متر یسانت چند فقط اگر که یوانيل یبرا و بود

 را چشمم ريز ديبا حتما حاC ، بود شده پرتاب تر طرف
. شد یم کبود  

 یرو من یرو روبه و آمد جلو که ندادم یجواب
. شد خم شيپا یھا پنجه  

 دستش تماس با که باران تخت سمت بود دهيچرخ سرم
! گرفت لرزم ، ام چانه به  

 یجا به را نگاھش و چرخاند خودش سمت را سرم
. دوخت صورتم یرو دستش  

 نفس با ھمراه که شد یم متولد ميگلو در داشت بغض باز
: شکست دهينرس تولد به ، زد که یحرف و کانين بلند  

. زدم یم دينبا...  نويم ديببخش-  



! ستميگر یھا یھا و بستم چشم  

! کرد مستاصل شتريب را او ميھا هيگر  

 آرام...  شد رام...  گذاشت کنار را اش یسرسخت تمام
. شد  

 یآغوش چه و خودش سمت ديکش دستش دو با مرا
 از ھم و ستميگر یم ھم یحال چه با من و کرد باز ميبرا

  که بود یخون یگرما از سرشار که قلبم تند ضربان
 آتش به ، کرد یم پا به آتش وجودم سراسر در داشت

! شدم دهيکش  

 دوست رو باران یليخ دونم یم...  نکن هيگر لطفا-
 توجه باران به یپرستار ھر از بھتر دونم یم ، یدار
. کن قبول ، بود اشتباه کارت...  یول دونم یم ، یدار  

. بود اثبات وقت حاC ، امدمين کوتاه  

 صورتش به یکم ی فاصله از و دميکش عقب را سرم
: شدم رهيخ  

 کشتن رو مارال کنم ثابت بھت تونم یم من ؟ یچ اشتباه-
 پس بھت که ھست يیھا سفته و چک نيھم شيکي... 
! .... ؟ چرا...  ستنين ھم وصولشون دنبال اما دن ینم



 مارال خون تقاص یتون یم تو...  کانين ايب خودت به
. کنم یم خواھش...  کن کمکم...  یريبگ رو  

. آمد فرود صورتم یتو نفسش تند یگرما که ديکش یآھ  

 که ینفس با ھمراه و داد فرو ضرب با را شيگلو آب
: گفت کرد یم تازه  

 پگاه سر از دست ديبا ینکرد ثابت اگه اما...  باشه-
 که ھستن یعوض اونقدر ماھان و پگاه...  یبردار

. بشن باران و من یزندگ دردسر باز بخوان  

: گفتم و زدم یلبخند  

. دم یم قول-  

 را صورتش ، یخجالت چيھ یب ، نباريا چرا دانم ینم و
! دميبوس  

: کرد خجالتش یچاشن یلبخند و شد سرخ  

. کن تيرعا رو یاجتماع ی فاصله...  حاC خب-  

. سوخت ، شرم حرارت از ميھا گونه حرفش با  
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 من کردند یم فکر ھمه...  بود رفته شيپ خوب زيچ ھمه
. ھستم باردار  

 گذشت یم اليدان ی خانواده با دارميد نيآخر از یماھ کي
. 



 بھتر را باردارم کردم یم وانمود ديبا که يیروزھا حساب
. داشتم دکتر نوبت و ھا یسونوگراف خود از تر قيدق و  

 بالشت ضرب با را بود دهيخر اليدان که یباردار ِگن
. دميپوش و کردم پر یکوچک  

 ديبا رفت یم باCتر یباردار ماه ھرقدر اليدان قول به
 جا یباردار ِگن درون ، زور به ، یتر بزرگ بالشت

. زدم یم  

 یباردار گن آن یوقت مخصوصا...  داشتم یخوب حس
. دميپوش یم را  

 قابل وقت چيھ ، واقع عالم در که یا مادرانه حس
 یتلفن تماس با ميھا یخوش تمام اما.  نبود شدن احساس

! ديرس انيپا به یتبر یآقا  

! یعصب را اليدان ھم و کرد ديناام مرا ھم که یتماس  

 کرد یم صحبت یتبر یآقا با تلفن با اليدان که یمدت تمام
 گرفته دندان ريز ، ارياخت یب را ناخنم یدلواپس شدت از

. دميجو یم ذره ذره و بودم  



 به فقط یجواب چيھ یب که اليدان یعصب و تند یھا نفس
 آشفته ھم مرا ، داد یم گوش یتبر یآقا یھا صحبت

. بود کرده  

 محکم را لشيموبا یگوش ، شد قطع که یتلفن تماس
: شکست را سکوتش باCخره و کرد پرت مبل یرو  

. معتاد یعوض-  

!؟ شده یچ-  

: ديکش اديفر  

... بفرما شه یم دردسر واسمون گفتم-  

!؟ اليدان شده یچ-  

 و کشه یم مواد یھ و خونه یتو دهيتمرگ پررو پررو-
... کنه یم پول درخواست  

. دونم یم چه...  دهيجد ی خونه رھن خاطر واسه گه یم  

خواد؟ یم چقدر-  

. ونيليم ستيب-  

: برخاست متعجبم یصدا  

! یوااا-  



:کرد نگاھم یعصب اليدان  

...  ميزيبر سرمون تو یخاک چه بگو حاC... یوا آره-
 نيا اونوقت آد یم ايدن به داره مون بچه ميگفت ھمه به

. درآورده دم ما واسه ھم یعوض  

؟ بفروشم را دستبندم یخوا یم-  

: کرد خشک درجا مرا اليدان اديفر بلند یصدا  

!Kريآ-  

خب؟ ميکن چکار پس-  

 به کنم اصرار که بود آن از تر یعصب. کرد سکوت
. دادن جواب  

.بود شکسته یبدجور دلم و کردم سکوت  

 شود آرام او ھم تا بماند یباق نمانيب سکوت دادم حيترج
. باشم یا چاره فکر در من ھم و  

 پول کردن جور یبرا را اليدان تKش...  گذشت روز سه
 یپول نه نکهيا از ديناام و دميد یم یتبر یآقا یدرخواست

 از مانيپش.  گرفت یم آرام اليدان نه و شد یم جور
 شده باعث ، داشتم یباز نيا شروع یبرا که یاصرار



 به اعتراف خودم به ، خود خلوت در فقط و فقط بود
. کنم یمانيپش  

. بود اعتراف نيھم ديرس ذھنم به که یراھ تنھا  

 ھمه از ماه چند آن تمام یط در که یقتيحق به اعتراف
. ميبود کرده پنھانش  

. کنم تياذ را اليدان ، آن از شتريب خواستم ینم  

 تنھا و نبود قھر از که ، اليدان سکوتِ  روز سه از بعد
 يیزناشو قھر کي از یزيچ اما ، بود اش یفکر یريدرگ
. زدم زنگ یتبر خانم به من ، نداشت کم  

 اليدان بخاطر اما.  برگشتن ، راه مهين از ، بود سخت
: زدم زنگ و شدم یراض  

. بله-  

. ھستم اليدان یآقا ھمسر من... یتبر خانم سKم-  

؟ ديھست خوب شما سKم-  

 ما ، ميشد منصرف ما  ديبگ شوھرتون به راستش-
 ليموبا به گهيد لطفا ، ميخوا ینم رو شما ی بچه گهيد

. دينزن زنگ ھمسرم  



: شد دهيشن یگوش از اش دهيکش نفس یصدا  

! ديشد منصرف-  

 و ھست ھمسرم و من توان از خارج شما مبلغ...  بله-
 تموم جا نيھم ماجرا نيا که راھه نيبھتر نيا کنم فکر
. بشه  

: خواندم یتبر خانم یصدا از را یدستپاچگ  

... بگم ھمسرم به طور چه حاC!  بد چه-  

. شه یم یعصب  

 شونيا یوقت باCخره ، ديبگ بھش ديدون یم که ھرطور-
 ھم مارو انصراف احتمال ديبا دارند نامعقول درخواست

. بدن  

 را خودم تا دميکش یبلند نفس ، کردم قطع را تماس
. کنم آماده ھم اليدان پدر و مادر به قتيحق گفتن یبرا  

. بود نمانده اليدان آمدن و ظھر تا یزيچ  

 ی اجازه بدون بار نياول یبرا و برداشتم یکاغذ و قلم
 نبودنم حيتوج در یا نامه ، منزل از خروج یبرا او
. نوشتم شيبرا  
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 ، محال يیآرزو با که ھست یماھ چند... زميعز اليدان"
. ام انداخته زحمت به را تو  

 انگار ، یشد تياذ که یماھ چند نيا بخاطر ببخش مرا
.باشد ما یبرا بچه نيا که ستين قسمت  



 انصراف اعKم و کردم صحبت یتبر یآقا خانم با من
 و بروم مادرت و پدر منزل به دارم قصد حاC و دادم
 و بخواھم معذرت ، ميا گفته آنھا به که یدروغ نيا یبرا
. ميبگو ھا آن به را قتيحق  

 توقعات به دارد ارزش باشه چه ھر ھا آن العمل عکس
 بخاطر که دانم یم...  یتبر یآقا ی رانهيگ باج و جا یب

 از و یکرد تحمل را ماھه چند نيا یھا یسخت تمام من
 یرفتارھا تحمل گريد اما سپاسگزارم تو از بابت نيا

 ما یخKص راه تنھا نيا و شده سخت ميبرا یتبر یآقا
...  گرفته را بانميگر که است یوجدان عذاب شر از
. جان اليدان دارم دوستت شهيھم  

 یروزھا چه من بخاطر که کنم ینم فراموش وقت چيھ و
." یگذاشت سر پشت را یتلخ  

. رفتم رونيب خانه از و زدم خچالي در یرو را نامه  

 از آشوبم از پر قلب با و بستم یم چشم قدر ھر
 آرام باز اما گفتم یم اليدان مادر و پدر العمل عکس

. شد ینم  



 ميبرا وصفش یحت که بود پا به وجودم در یآشوب
. نبود ممکن  

 که دميرس اليدان پدر و مادر منزل کينزد درست
: بود اليدان... خورد زنگ لميموبا  

. بله-  

: گفت تيعصبان با  

؟ اCن يیکجا-  

. پدرت منزل یاصل ابانيخ سر-  

؟ یديپوش رو تيباردار گن-  

. نه-  

: شد بلندتر اش یعصب یصدا  

. دنبالت آم یم بمون ھنونجا-  

. بشه تموم یچ ھمه بذار جان اليدان-  

: زد اديفر  

. بمون ھمونجا گفتم-  

. اليدان-  



! ديلرز دستم و بستم چشم که زد یاديفر چنان  

. بمون ھمونجا... Kريآ-  

. ديجوش چشمانم در اشک...  شد قطع تماس  

. دميد دور از را اليدان نيماش که دينکش یطول  

 اديفر در بستن با و شدم سوار و کرد ستيا ميپا یجلو
: زد  

. یريبگ ميتصم خودت واسه گفت بھت یک-  

 یعصب کردم یم فکر که یآن از شتريب...  ندادم یجواب
 سکوت شيھا تيعصبان در که بودم من شهيھم و بود

. کردم یم  

! بود کرده اش یعصب شتريب من سکوت نباريا انگار اما  

 یميتصم نيھمچ سرخود یچ واسه گم یم... توام با-
؟ یگرفت  

: دادم جواب آھسته  

. یبش تياذ من بخاطر خواستم ینم-  

 فقط بچه نيا بود قرار مگه...  توئه بخاطر گفته یک-
؟ باشه تو مال  



 قKب ھم در یھا پنجه یرو نگاھم و بود نييپا سرم
. دستم ی شده  

 یتو ینجوريا تو که بشم باردار تونستم یم من اگه-
.یافتاد ینم دردسر  

 و من حرف بر شد یدييتا انگار سکوتش و کرد سکوت
 دوباره ميگلو درون ی خفته بغض شد باعث نيھم

. کند رو را خودش  

: ديايب زبان سر اليدان سکوت با ميھا حرف و  

 بشم باردار تونستم یم گهيد یھا زن ی ھمه مثل اگه-
... ديکش ینم نجايا به ،کارم  

 برات اديز که یکن وانمود یخوا یم چقدر که دونم یم
 رو احساست ، چشمات از من یول نداره تياھم

. خونم یم  

 ديکش را نيماش فرمان و زد شيموھا به یچنگ کKفه
.ابانيخ کنار  

 دستانش که دستم یھا پنجه سمت بود نييپا ھنوز سرم
.کرد رياس دستانش نيب در مرا و گشود ميبرا را  

Cرميبگ را اشکانم ليس یجلو که شه یم مگر حا !  



. نشست یم سرم یرو که بود بوسه بوسه  

 دهيند خود به را اديفر طعم ھرگز انگار که شيصدا و
:بود  

. شدم یعصب ديببخش...  جان Kريآ-  

! خواست یم معذرت داشت او  

. بود عادتش شهيھم!؟ دادم انجام من که یاشتباھ یبرا  

 او نفر نياول کرد یم سکوت شيھا تيعصبان موقع اگر
. کرد یم یخواھ معذرت که بود  

: گفت شدم آرام که یکم  

...  ختهير بھم دومون ھر روان و اعصاب وقته چند-
 سه دو مسافرت هي شمال ميبر امروز نيھم خوام یم

؟ چطوره...  روزه  

 و ديکش رونيب دستانش نيب از مرا و گرفت را ميھا شانه
. کرد نگاھم  

:داد ادامه او که زدم لبخند جوابش در تنھا  

. ميکن یم فکر یتبر مورد در ميبرگشت یوقت  



 عجول من برخKف که داشتم دوست را رفتارش نيا
. نبود  

 ديشا داد خودش و من به تفکر یبرا که یمھلت نيھم
. شد که شد یم کارساز  

 شمال به روزه دو مسافرت کي یبرا و ميبست چمدان
. ميرفت  

 فقط مانيھا دغدغه ی ھمه از فارغ و ميکرد هيکرا يیKيو
 به یتبر یآقا دوم روز که ، ميکرد فکر خودمان به

 کرد اعKم تصورمان، برخKف و زد زنگ اليدان ليموبا
! زده را ونيليم ستيب ديق که  

! شود وسوسه دوباره باز که نبود ديبع گرچه  
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 یکم ھم ديشا و بود یعصب! بود درھم شيھا اخم باز
 فقط اخمش، کور یھا گره آن پشت از اما!  نگران
. زد حدس شد یم را تشيعصبان  

 ، بودم خواسته او از که دوستم شگاهيآرا از که یوقت از
 آمدم رونيب ، کند ميگر مارال عکس با مرا گريد کباري
! نزد حرف من با ، پگاه ی خانه درب تا  

 با ، شدم ادهيپ که نيماش از اما... نکرد ھم نگاھم یحت
: گفت تشيعصبان به ختهيآم تيجد  

؟ نداره بسته مدار نيدورب ساختمون یمطمئن-  



 ، ینيب ینم منو اصK باشه ادتي فقط...  راحت التيخ-
؟ باشه...  یشنو ینم صدامم  

. زد غر رلبيز و کرد حبس را نفسش  

. یکن چکار یخوا یم دونه یم خدا-  

. کن اعتماد بھم-  

 پگاه یصدا که دينکش یطول و زد را پگاه خانه زنگ
: شد دهيشن  

؟ تو یکن یم چکار نجايا-  

. بزنم حرف باھات ديبا-  

. ميندار باھم یحرف ما-  

: برد باC را شيصدا یعصب  

. ننداختم راه سروصدا تا کن باز درو یلعنت-  

. سرش پشت من و داخل سرعت به کانين.  شد باز در  

 مارال یبرا که یا فاتحه با اما داشتم اضطراب ھم خودم
 که خواستم مارال خود از و شدم آرام یکم خواندم،

.شود آشکار روز ھمان مرگش قتيحق  



 که من و شد وارد کانين ، شد باز که پگاه واحد در
 ، بودم گذاشته نيماش در نانياطم یبرا را ميھا کفش

. شدم خانه وارد مارال یھا لباس با پابرھنه،  

 به نگاه کي یحت بدون و بود رفته آشپزخانه سمت پگاه
: ديپرس کانين  

؟ یخوا یم یچ-  

. رو ھام سفته و چک-  

: شد بلند پگاه صدادار پوزخند  

. باشه یا گهيد امر... حتما-  

 بود ما به پشتش ھنوز پگاه.  مبل یرو نشست کانين
 ديچرخ اتاق سمت پگاه و نشستم کانين کنار ھم من که
. 

: گفت تيجد با کانين.  باخت رنگ نگاھش من دنيد با  

. برم خوام یم بده رو ھام سفته و چک-  

! است زنده مارال پس... پس-  

: داد جواب که کانين العمل عکس یبرا گرفتم دلشوره  

! سرت به زده تو!... مارال-  



: برداشت سالن سمت یقدم تيعصبان با پگاه  

... نشسته کنارت اوناھاش-  

. چرخاند اطراف به را سرش کانين و  

. ديدينم مرا واقعا انگار.  بود رفته فرو نقشش در خوب  

. نميب ینم نجايا رو یکس من-  

: گفت و ديکش یبلند غيج پگاه ، کانين حرف نيا با و  

!؟ یکن ینم ولم چرا!  یخوا یم جونم از یچ-  

: ديپرس کانين و زدم لبخند فقط من  

. خوام یم رو ھام سفته و چک گفتم که من! ؟ یمن با-  

: شد بلند پگاه یحرص و بنفش غيج  

. اونم با...  ستمين تو با نه-  

 ھم گهيد یکي تو و من از ريغ مگه! ؟ هيک گهيد اون-
!؟ ھست نجايا  

 واضح یبرآمدگ... آمد جلوتر. ديپر پگاه رخ از رنگ
. داشت شيباردار از نشان شکمش  



 چشمان در نگاھش کهيدرحال و نشست مانيرو روبه
: گفت بود رهيخ من  

؟ یخوا یم جونم از یچ-  

. شد رهيخ پگاه به تعجب با کانين  

. کردم شک خودم حضور به ھم خودم یحت که یطور  

. بده پس رو ھاش سفته و چک-  

. شد حبس پگاه نفس  

 

 

 

 

 

�������������������� 

 

����سالوس  



165 پارت  

 

 

 

 رهيخ یلبخند با که بود شده حک چشمانم در پگاه نگاه
: ديپرس  باترس باز او و شدم اش  

؟ یبر الميفکروخ از تو گهيد که کنم چکار-  

 یسوال جواب در و چرخاند اطراف به را سرش کانين
: ديپرس نبود مخاطبش او که  

!؟ یمن با-  

: دم دا جواب که کرد یم نگاه من به ھنوز پگاه  

 کانين به ھم...  بگو رو قتيحق برو...  کن اعتراف-
 تو...  نگرفتم بغل و ام بچه من...  ھمه به ھم بگو

. یبود باعثش  

 اعتراف کانين چشمان مقابل در بلند بلند و هيگر ريز زد
: کرد  

.. یريبم تو خواستم ینم من-  



...  رميبگ پس رو ھام سفته و چک خواستم یم فقط من
. ببخش منو...  مارال  

 التماس ھنوز پگاه... داد دست من به یخفگ حال
. ديدو اتاق سمت که کرد یم  

 دينکش یطول و نکرد نگاھم کانين ھم او رفتن با یحت
. برگشت که  

 هيگر با گذاشت زيم یرو را کانين یھا سفته و چک
: گفت  

. بره نجايا از بگو بھش فقط-  

. نبود ھم بد نقشش یبرا یول بود یعصب کانين  

تو؟ یھست یک با-  

: برخاست پگاه بلند غيج و  

 ، برداره سرم از دست گهيد بگو بھش...  مارال با-
. کنه یم گوش حتما یبگ تو...  توروخدا  

 با و برداشت را ھا سفته و چک...  ديکش یپف کانين
: گفت تيجد  

؟ ديداشت دخالت مارال مرگ تو ، ماھان و تو پس-  



 و چک خواستم یم من... ميشد ريدرگ ما...  نه.. نه-
 که شد چطور دمينفھم اصK...  رميبگ پس رو ھام سفته
. کانين دمينفھم خدا به...  دادم ھلش  

 بعد و ماند پگاه چشمان در هيثان چند کانين یعصب نگاه
: گفت یعصب و برخاست کانين  

 یمعرف خودتو برو...  داره یبرنم سرت از دست مارال-
.. ريبپذ رو مجازاتت برو...  کن  

. باردارم من کانين_   

 از رنگ و لرزاند را خانه تمام کانين ی نعره یصدا
: بود کانين به پگاه توجه اما ، برد صورتم  

 بشه مادر خواست یم دلش اونم... بود باردار ھم مارال-
! پگاه یھست یکثافت چه تو...  

. رفتم ھمراھش ھم من...  رفت در سمت و  

 خانه از که بود بلند ھمچنان پگاه یھا ضجه یصدا و
. ميآمد رونيب  

 ، خراب حال نيا ديشا و بود متحول یبدجور من حال
! بود کانين و من اشتراک تنھا  



. رفتم فرو فکر در ، ميشد که نيماش سوار  

 کانين قه،يدق چند از بعد اما ، من نه و زد یحرف او نه
: گفت و کرد پرتاب سمتم را یکاغذ دستمال ی جعبه  

. رو صورتت کن پاک-  

 دنيشن ، لحظه آن در چرا دانم ینم و بود یعصب لحنش
: کرد یعصب ھم مرا اش یعصب یصدا تن  

! تشکرته یجا-  

: ديکش اديفر  

 خودتو یندار حق گهيد... کن پاک رو صورتت گفتم-
 من به ھم رو مارال یھا لباس ، یکن ميگر مارال هيشب

. بده پس  

: دميپرس و کردم یاخم  

!؟ چرا-  

 را قلبم ، چيھ که تنم اصواتش ارتعاش که ديکش یا نعره
: انداخت لرزه به ھم  



 داده وقف رو خودم مارال مرگ با که ماه چند از بعد-
 فردا...  یکرد خراب رو زيچ ھمه باز یاومد تو بودم

. نويم نمتيبب خوام ینم فعK...  من ی خونه اين ھم  

: گفتم حرفش نيا از یعصب  

.دار نگه-  

: برخاست سرش بر ، ھم من اديفر که نکرد توقف  

. شم ادهيپ حاC نيھم خوام یم... گم یم دار نگه-  

 یھا نيماش اعتراض بوق یصدا که ترمز یرو زد چنان
.کرد بلند را سرش پشت  

 بغض به داشت که یتيعصبان با و شدم ادهيپ نيماش از
: دميکش اديفر سرش شد یم ليتبد اشک و  

 اما ، نبوده تصادف هي مارال مرگ کردم ثابت بھت من-
... تشکر عوض در تو  

 و ضيغ آن با و بود شده خکپبيم صورتم یتو نگاھش
.  کردم رھا را کلمات. کرد دگرگون را حالم ، تيعصبان

 در و دميکش یآھ. نداشت یا دهيفا زدن حرف قطعا
. دميکوب محکم را نيماش  



 

 

 

 

 

�������������������� 

 

����سالوس  

166 پارت  

 

 

 از که یا لحظه ھمان از ھم کانين...  برگشتم خانه به
 ، خانم نيمھ از را باران تا رفت و داد گاز ميپا یجلو
 رديبگ پس ، بود داشته نگه یساعت چند یبرا را او که
. نکرد دايپ یتماس من با گريد ،  



 را رفتارش رييتغ نيا علت خواست یم دلم چقدر یول
. بفھمم  

 روز دو ھمان و ماندم خانه در یروز دو لميم برخKف
. کرد بلند را مادر یصدا باز  

!؟ بوده چه کارت ھست معلوم تو-  

 شلوغه سرم که یمون یم مطب شب ده تا روز هي
 که یمون یم خونه سرھم پشت روز دو اونوقت....

 به ید ینم نوبت درست چرا...  ندارم کننده مراجعه
!؟ نشه ینطوريا که مردم  

 یماجرا بدتر نيا از و بدھم یجواب چه بودم مانده
. افتاد اتفاق روز دو ھمان در که بود یديجد  

 ابراز و گرفت تماس پدر با سابقم ھمسر ، داوود
 و کرده ترک که آورد قرآن و هيآ قسم ، کرد یمانيپش
 باشد توانست یم چه پدر العمل عکس و شده راه به سر
! من با کردن صحبت و رشيپذ و سکوت جز  

 مگر اما نداشتم، را پدر یھا حرف ی حوصله چيھ
!؟ داشتم دنيشن جز ھم یا چاره  



 زنه یم زنگ من به داره روزه چند داوود...  نويم نيبب-
. بزنه حرف تو با اديب خواد یم ،  

. نمشيبب گهيد خوام ینم-  

؟ آخه چرا-  

 ميشد جدا که اونوقت ، ميشد جدا ما....  نداره چرا-
 سال دو بعد حاC ، کنه ترک تا کمپ نرفته ، داشت مھلت

 فکر بھش خوام ینم گهيد!...  کرده ترک که داده اميپ
.  کنم  

: گفت ديفھم یم را حالم پدر از بھتر انگار که مادر  

 و کانين سر از دست بھتره یکانين منتظر اگه...  نويم-
 یجو هي یتو آبتون کانين و تو...  یبردار باران

. یدون یم نويا بھتر که تو... ره ینم  

 نگاھم یزير اخم با پدر و کردم سکوت و دميکش یآھ
: کرد  

؟ یکانين از یدرخواست منتظر تو-  

. کند ريتفس را سکوتم خودش پدر تا کردم سکوت  

:داد ادامه و ديکش یبلند نفس  



-Kستين ازدواج فکر به کانين اص ...  

؟ یکرد اون معطل خودتو یچ واسه  

. دستانم خيم نگاھم و بود نييپا سرم  

: گفت پدر شد یطوCن که سکوتم  

. ديبزن حرف باھم اديب فردا گفتم داوود به من-  

: شکستم را زبانم قفل یفور  

. کنم یم خواھش... نه-  

: محکمتر را اخمش و کرد تنگ را چشمانش پدر  

 که ھم دوستت ، کرده ترک ، شده راه به سر ؟ چرا-
. داره  

 ماه ۵ من که ميبگو چطور بودم مانده...  دميگز را لبم
. ام شده کانين ی غهيص  

 و شد قKب ھم در ميھا پنجه باز و دميگز را لبم تنھا
 سر بود گذاشته ريتاث ھم افکارم یرو که یروان فشار
. کرد مصمم را پدر سکوتم...  شد یخال دستم یھا پنجه  

 با را داريد کي قرار پدر ، ندادم کننده قانع یجواب چون
. گذاشت داوود  



. بودم داريب صبح تا آنشب  

. کردم مرور را داوود با مشترکم یزندگ خاطرات تمام  

 مخارج و خرج بخاطر او و داشتم دوستش چقدر
. فروخت ھم را ازدواجمان ی حلقه یحت ، ادشياعت  

 دوباره نبودم حاضر حاC و بودم داده مھلت او به کباري
. کنم یط را رفته راه ھمان  

 بود کانين و من نيب که يیھا تنش ی ھمه با عوض در و
 کنار Cاقل اما کنم دعوا او با روز ھر دادم یم حيترج ،

. باشم باران  

 به نسبت مرا احساس توانست ینم کس چيھ که یباران
. کند درک او  

 است مارال دختر باران که نکردم احساس وقت چيھ من
. 

 من و ، نديبب را او نخواست کانين که یروز ھمان از
 تيمسئول تمام مارال که کردم ،حس آوردم خانه به را او
 یبرا بودم یمادر من و است سپرده من به را بچه نيا

. بودم اوردهين ايدن به را او ھرگز که یکودک  

. کنم فکر باران از يیجدا به حاC که بود سخت چقدر و  
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 چقدر و بودم نرفته کانين ی خانه به که بود روز دو
. ايب ، ديبگو خودش Cاقل کباري نيھم خواست یم دلم  

 ، مادر و پدر اصرار با روز دو آن تمام در عوض در
 در.  دميد سال چند از بعد را داوود ظھر از بعد کروزي



 و بودم حوصله یب.  ميبود گذاشته قرار شاپ یکاف کي
. آمد که بودم داده کيک با قھوه فنجان کي سفارش  

. سKم-  

 و رنگ رييتغ متوجه ، آمد باC صورتش سمت تاسرم
 بود کرده ترک ، بود گفته راست.  شدم صورتش یرو
 یبرا حاC اما. بود شده تر چاق صورتش یکم حاC و

. بود ريد یزندگ دوباره شروع  

Cبود شده سپرده من به باران چون یکس حا .Cکه حا 
 باران فقط و فقط مارال یھا دغدغه تمام کردم یم فکر
 بودم شده وابسته باران به آنقدر خودم و ھست و بود
. کردم ینم فکر یگريد زيچ چيھ به ، او به جز که  

: گفت و نشست زيم پشت  

. یداد سفارش که یکرد یکار خوب_  

 قھوه فنجان دستانم و بود لبانم یرو مھر ھنوز سکوتم
. دهيکش آغوش در را  

.نکن فکر من به گهيد بگم بھت که اومدم فقط امروز-  

 فيضع.  دميشن را شيصدا اما نکردم ھم نگاھش یحت
. نيغمگ ديشا و شکننده و  



 دوست رو مونيزندگ من... نويم بده بھم مھلت هي-
. کنم جبران خوام یم ، داشتم  

. برگردم گذشته به ستمين حاضر من-  

. بسازم برات یديجد یزندگ تونم یم-  

. آمد باC صورتش تا سرم یعصب  

 ، یداشت اديز ھم بد یھا خصلت ، ادياعت از ريغ تو-
 خونه مخارج و خرج تمام ، یبود سيخس ؟ رفته ادتي

....و یبود تيمسئول یب ، آوردم یم در  من رو  

: دادم ادامه و کردم یمکث  

 یم ميزندگ یپا وگرنه ینبود عاشقم که دونم یم خوب_
. موندم  

 دلباز و دست واست اCن... نويم شدم عوض اCن-
 چقدر که دونم یم اCن... شميم ريپذ تيمسئول ، شميم

. برگرد...  دارم دوستت  

: گفتم و دميکش آه که بود نفس کي تنگ ام نهيس  

...  شده عوض ما یزندگ ريمس...  داوود اصرارنکن-
 یول گشتم یبرم ، بود افتاده زودتر اتفاق نيا اگه ديشا



Cنکن ھم اصرار و اين من دنبال ھم گهيد...  نه حا 
. هيمنف صورت ھر در من جواب...  

 تينھا در شيصدا با که دميسرکش را ام قھوه وانيل
: برخاست التماس و عجز  

 دايپ کار...  کردم ترک که ، من جز شده عوض یچ-
 ،چرا کنم یم درست رو زيچ ھمه که دارم دي،ام کردم

؟ آخه نه یگيم  

 و برداشتم را فميک و گذاشتم زيم یرو را ام قھوه فنجان
: گفتم  

.خداحافظ... گفتم که نيھم-  

 ازت من...  کن فکر مونيزندگ ی درباره... کن صبر-
 در یجلو بست آم یم روز ھر شده ، کشم ینم دست
. یبد تيرضا باCخره تا نمينش یم مطبت  

 زيفر را تنم تمام یبريس یسرما سوز مثل حرفش نيا
. کرد  

 مطبم من ، ضمن در... یبش مزاحم یکن یم خوديب تو-
 نداره رو دشيجد آدرس یکس چيھ و کردم عوض رو

. نکن من معطل خودتو یالک پس  



 باز آنکه از قبل ، شدم دور او از بلند یھا گام با بعد و
 آتش در سوختن به را تنم انجماد یدما گريد یحرف با

. برساند خشم  

.  رفتم فرو فکر در استرس با خانه تا را راه طول تمام
 مکان نقل ی متوجه و زد یم مطبم به یسر داوود اگر

 یم پدرم اي مادر به یحرف و شد یم مطبم شدن یخال و
. شديم پا به یجنجال ، زد  

 که یا لحظه درست و دميرس خانه به که بودم فکر در
 ام یگوش امکيپ کيت صداب ، دميکش را یدست ترمز

. برخاست  

 باشد کانين یسو از یامکيپ نکهيا شوق چرا دانم ینم
. کشاند یگوش سمت مرا  

 ديدرخش نامش دنيد با چشمم و کردم باز را یگوش قفل
. یخوشحال از  
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" ايب حتما فردا شده تنگ برات دلش باران"     

 زبانم و آمد لبم یرو ، غرورش آنھمه از یلبخند
: نکند اعتراف نتوانست  

 بھت بگم منم شديم کاش... مغرور...  یشق کله یليخ_
 نگھش ھم حاC ، یداشت نگه رو باران روز دو که تو ،

.دار  



 یبرا بود شده تنگ دلم ھم من چون.  آمد ینم دلم یول
 شيآرا یکم و زدم پيت ذوق با آنرور یفردا.  باران
: ديپرس مادر آمدم نييپا ھا پله از تا ، کردم  

؟ یسKمت به کجا_  

. گهيد مطبم-  

 حاC ، یندار کننده مراجعه که یبود خونه روز دو تو-
! یکرد کKه و شال کجا امروز  

. دادم وقت امروز خب-  

 ام حواله یاخم چشم ی گوشه از و کرد خم یسر مادر
:کرد  

 خدا یول یگيم دروغ من به یدار دونم یم که من_
 شب...  یکن یم پنھون ما از رو یچ یدار دونهيم فقط

. باز یاين ريد  

 کن گرم رو بابا سر یجور هي...  یول آم ینم ريد نه-
. من به نده ريگ که  

:شد محکمتر مادر اخم  

. لرزونه یم منو دل حرفات نيا! ...؟ نويم یچ یعني_  



. نلرزه دلت-  

 ، زدم یم پا را ميھا کفش کهيدرحال و رفتم در سمت
 گفت بود آمده در دم تا دنبالم که ینيح در مادر که دميشن
: 

. زنهيم شور دلم نويم_  

. زنهيم شور خوديب-  

.... آخه-  

 رفته کردم رد رو داوود من ، ضمن در...  آخه یب آخه-
. دينکش شيپ رو حرفش باز ،  

 قلبم.  زدم رونيب خانه از که کرد یم تماشا مرا ماد
 با.   بود شده قراريب باران دنيکش آغوش در یبرا
 دميدو ، کردم پارک را نيماش تا کانين منزل به دنيرس

 مثل.  شدم وارد در شدن باز با و خانه در زنگ سمت
.  بود باز مهين ، من ورود یبرا کانين واحد در شهيھم
 دنيد با لحظه کي و ديچرخ اطراف به سرم ، ورودم با

 ، رفت یم راه یتات یتات کوچکش یپاھا با که یباران
 سالن به یسرک اتاق از کانين که دميکش یغيج چنان

. ديکش  



 و غش شيھا يیدلبر یبرا و دميکش آغوش در را باران
 زده هيتک ام شانه یرو را سرش باران. کردم ضعف

 تابم یب قلب به آرامش جرعه جرعه کارش نيا با و بود
 آرامش دست را خودم و بستم چشم.  داد یم هيھد

 گذاشته صورتم یرو که سپردم یباران کوچک دستان
. بود  

. سKم-  

 دست به یا بوسه.  افتاد کانين به چشمم و زدم پلک
: دادم را جوابش و زدم باران  

. سKم-  

 باران با ، ھست سختت اگر...  گردم یبرم ريد امشب-
. دنبالش آميم خودم من ، خونه برو  

 ريد یرو یليخ پدرم چون ، بھتره ینجوريا ، آره یوا-
. شده حساس من رفتن  

 در را نگاھش ، من حرف دنيشن از یا هيثان چند
 گشود لب.  بزند یحرف خواست.  داشت نگه چشمانم

: گفت و شد منصرف یول  

.خداحافظ_  



: سمتم ديچرخ که رفت در سمت  

 رونيب از غذا روزه دو ، نکن درست غذا یراست_
. خچالهي یتو ھمه ، دادم سفارش  

 یم درست یزيچ هي ، خوره ینم درد به رونيب یغذا-
؟ یدار دوست یچ...  کنم  

 یچنگ.  کند اش یمخف داشت یسع اما دميد را لبخندش
: گفت و زد شيموھا به  

. یکن درست ناھار یرسينم_  

: زدم لبخند  

. یچ بگو فقط... رسميم_  

...  یکن یم درست خوب یليخ رو مرغ با پلو زرشک-
. کن درست ھمونو  

 یحت که بود یآن از تر سرسخت یليخ. گرفت ام خنده
. کردم یم گمان من  

 ھم را ساده یغذا کي به نسبت احساسش که انقدر
 دواريام که داشتم یخوش دل چه من و کرد یم پنھان
! قلبش اعتراف به بودم  



 به يیرو و دست.  شدم کار به دست ، کانين رفتن با
 زميعز باران با یکم و کردم درست غذا.  دميکش خانه
. یباز  

 ورودم معادل بود شده کانين ی خانه به من ورود انگار
 ، ھا هيثان.  ميبرا شد یم جاودانه زمان.  بھشت به

 باران و من به و دوختند یم چشم من به ھا ساعت
 ھرحال به اما شد یم تر یطوCن زمان.  شدند یم رهيخ
 که یروز یبرا ترساند یم مرا گذشت نيا و گذشت یم

. من یبرا شد یم صفر هيثان و ساعت  
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. بزنم یحرف ماھان به خواستم ینم  

. کند ینم باور مرا یھا حرف از کدام چيھ که دونستم یم  

.  گذاشت ینم راحتم ھم لحظه کي یحت مارال اليخ یول
 شيصدا مدام ، دميد کانين با را او که یا لحظه ھمان از
: شد یم اکو سرم در  

 شدم خسته!  کن اعتراف برو...  بگو رو قتيحق برو-
. شد یم اکو ذھنم در مدام که یاصوات تکرار از  

 یداريب چه و خواب در چه و بود مارال یصدا ، صدا
. کرد ینم ميرھا  

 به شب هي ، کانين با داريد از روز سه از بعد نکهيا تا
: گفتم ماھان  

. شدم خسته-  

: ديکش سر را شيچا وانيل یخونسرد با  



. ینباش خسته-  

: دادم ادامه و نزدم ھم لبخند یحت اش مزه یب یشوخ از  

. کنم اعتراف یچ  ھمه به برم خوام یم من-  

. ديچرخ سمتم نگاھش کدفعهي  

: ديخند حرفم به و گذاشت زيم یرو را یچا وانيل  

. هيخوب فکر... آره-  

: دادم ادامه تمسخرش به توجه یب  

.کنه یم ام وونهيد داره مارال اليخ و فکر-  

! یا ونهيد حاCشم نيھم تو-  

: گذاشتم شکمم یبرآمدگ یرو را دستم و دميکش یآھ  

 خوام ینم یول...  رميپذ یم اديب سرم بخواد يیبK ھر-
 ريتاث ھم ام بچه یرو که بمونم اCتميخ و فکر تو اونقدر

. بذاره یمنف  

: زد چنگ را ميبازو حرص با...  شد یعصب نباريا  

 یکن یم یروان خودت مثل منو یدار...  کن بس پگاه-
 جرمت ، یکن اعتراف یبر! سرت به زده مگه تو... 

!قصاص ؟ یفھم یم...  قصاصه...  اعدامه  



 ی هيثان به هيثان دنيشن از بود تر راحت قصاص قطعا
 رشيتصو مدام نکهيا از...  سرم تو مارال ینجواھا

 به را ميھا خواب تمام نکهيا از...  آمد یم چشمانم یجلو
. بود کرده آلوده کابوسش  

 اخم کباري ، ديکش یم اديفر سرم کباري ، ديخند یم کباري
. کرد یم  

! کرد یم ام وانهيد داشت مارال یھا حرف... شيھا حرف  

 قصاص.  نگرفته آغوش در که گفت یم یا بچه از مدام
.بود یخKص ، نبود عذاب قصاص...  کرد یم راحتم  

 گهيد Cاقل...  کنم یم شکر خدارو که بشم قصاص اگه-
. داره یبرم سرم از دست مارال  

 که کرد یعصب را او انقدر ام جمله اي کلمه کدام دمينفھم
. صورتم یتو ديکوب محکم  

 گهيد رو ات بچه...  رهيگ منم یپا...  وونهيد شو خفه-
 که یھست یمادر چطور تو! ؟ نويا یفھميم ، ینيبينم
! یفھم ینم رو زايچ نيا  

 ميتصم از دست تا نشد مانع ھم لبم سوزش و درد یحت
: بردارم  



. ميبود مقصر ما کن قبول...  ماھان-  

: دميشن گوشم کنار از را ادشيفر یصدا  

 یتو...  یبود مقصر یعوض یتو! ؟ ميبود مقصر ما-
 مارال یخوشبخت یخواست ینم که حسود یروان ی وونهيد

 یحت مارال به حسادت بخاطر که تو...  ینيبب رو
 یزندگ تا یکرد وسوسه منو و یديبخش رو ات هيمھر

 و مارال اگه یداد تيرضا یحت...  بزنم بھم رو مارال
...  کنم ازدواج مارال با من ، رنديبگ طKق ھم از کانين

C؟ رفته ادتي حا!  

 از بود خسته ميھا گوش... بود رو روبه واريد به نگاھم
 جواب خونسرد...!  اعتراف به بود قادر زبانم و دنيشن

: دادم  

 برم خوام یم ھم من... مقصرم من.... توئه با حق آره-
. کنم اعتراف یگفت تو که يیھا نيا ی ھمه به  

 و مشت...  دينکش سرم ھم یاديفر...  نزد یحرف گريد
. کرد نثارم را لگدش  



 عيمط و شد یم قانع ميھا حرف تمام با یروز که یکس
 بتوانم که بود شده یآن از تر سرکش حاC ، بود من

! کنم شيراض  

! شناختم ینم گريد انگار را ماھان  

 یمرد بود شده ، ميچرا و چون یب یدستورھا حاصل
. نداشت احساس از یزيچ که  

 بر ديبا ديشا که شد يیھا مشت ی ھمه یرايپذ من تن و
: ميبگو لب ريز ، قبل از تر مصمم یحت تا نشست یم تنم  

... فردا نيھم... کنم یم اعتراف من-  
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 یجار ، خون از یکيبار یجو لبم از و سوخت یم تنم
:بود شده بلند ماھان یادھايفر یصدا حاC و بود  

 بزنم کتکت خواستم ینم...  یکرد وونهيد ھم منو تو-
 من ی واسه روان و اعصاب...  یکرد مجبورم یول

. ینذاشت  

 بيعج و بودم زده زانو اتاق کنج ، برآمده شکم آن با
 ی ھمه ببرد ادمي از که یخواب... خواست یم خواب دلم

. را تلخم ی گرفته تار و کيتار یھا گذشته  

 که ماھان به توجه یب و گذاشتم نيزم یرو را سرم
. بستم ،چشم زد یم اديفر داشت ھنوز  



 روانم و اعصاب با نيبب...  یعوض یھست یروان هي تو-
. پگاه...  توام با!.. ؟ یکرد چکار  

 مارال کابوس اگه...  کرد یم آرامم ديشا خواب
: کردم زمزمه لب ريز.  گذاشت یم  

 بذار رو بار هي نيھم فقط...  کنم یم اعتراف... مارال-
. بخوابم راحت  

. شد خواب غرق زود چه چشمانم و  

! نبود یعصب...  زد لبخند نباريا.  دميد را مارال ھم باز  

: گفت و کردم نگاھش  

. یگ یم رو قتيحق که یداد قول تو-  

. دونم یم...  دادم قول-  

 از یلبخند. بخواب...  ندارم یکار باھات من پس-   
 نشد کابوس به ليتبد خوابم بار نياول نکهيا از...  شوق

: گشودم چشم ماھان دست فشار با اما آمد، لبم به  

...پگاه-  



 نگران... کردم نگاھش و کردم باز زور به را چشمانم
 ، بودم گشوده چشم آلود خواب که یمن دنيد با و بود
. اتاق کف نشست و ديکش یبلند پف  

؟ آخه یکن یم یروان آدمو چرا-  

 که بود شده بلند خودم از تر فيضع ، رو دستم یک من
!؟ بزنم کتکت یکرد وادارم چرا...  باشه دومم بار نيا  

 یحرف که بود مانيپش و مستاصل انقدر...  کردم سکوت
. نزدم  

 و ديکش صورتم به یدست بعد و کرد نگاھم یا هيثان چند
: گفت  

؟ یدار درد-  

 ريز از را ،لبش دادم تکان ینف عKمت به را سرم
 صورتم تا را سرش بعد و کرد رد باC، فيرد یھا دندان

. زد ميشانيپ به یا بوسه.  خم  

Kبودم شده وانهيد من ، گفت یم راست ديشا اص !  

 ندارم درد گفتم یم و درد از سوخت یم ھنوز تنم که یمن
 آرام باز و بود پردرد یکبود و یکوفتگ از تنم که یمن! 

! بودم  



 مرا ، مارال تيرضا لبخند اليخ جز زيچ چيھ انگار
! کرد ینم آرام نگونهيا  

: گفت که یا جمله ھمان...  زد که یلبخند ھمان  

. ندارم یکار باھات گهيد من-  

 شيايدن مردمان نيقوان که یعالم در بودم شده رھا
! ديشا بود بيغر و بيعج  

 ، کابوس و خواب عالم در...  ايرو و اليخ عالم در اما
. داشت فرق نيقوان ، ُمردگان عالم در یحت اي  

 یا ُمرده و گان زنده عالم در بودم یا زنده انگار من و
 که یاعتراف به بود بنديپا ُمردگان یايدن نيقوان به که
 اي یبند چه و بودم داده که یقول به ، کردم یم ديبا

!؟ اعتراف نيا به کند اجبارم تا بود دستم به یريزنج  

 در که مارال زيبرانگ وھم اليخ جز نبود یاجبار چيھ
 و  قصد با باCخره و بود نکرده ميرھا ماه چند آن طول
. کرد ميرھا اعتراف به ميتصم  

. کرد یمانيپش ابراز ماھان...  بودم داريب شب تمام  



 یھا یکبود یجا یجا...  زد ميپا و دست به بوسه بوسه
 نيا تک تک یحت یول کرد، باران بوسه را تنم

! نداشت یشوق ميبرا ھم شيرفتارھا  

 بودم مصمم که بود يیفردا یبرا اقمياشت و شوق تنھا
. شد و شود یم تمام شهيھم یبرا کباري زيچ ھمه  

 التماس و خواھش و اصرار رغم یعل آنروز یفردا
 از ، باشگاه به رفتنش از بعد ، سکوت یبرا ماھان
. رفتم خانه کينزد یکKنتر نياول به و زدم رونيب خانه  

 اعتراف قتل در مشارکت هي به اومدم"  گفتن با تنھا و
. کردم تمام را زيچ ھمه."  کنم  

Cرنگ انگار و آمد یم رونيب ام نهيس از راحت نفسم حا 
! شد عوض ، یحت ميھا هيثان گذر  
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 مدام و بودم گرفته را احساسم با متناقض افکار فيرد
. بودم ريدرگ فکرم و قلب با و خواندميم را افکارم ته تا  

 تا شود باعث یوابستگ نيا خواستم ینم گريد یطرف از
.شود یا تازه رييتغ دستخوش ميزندگ  

 که رفتم یم باران دنبال ديبا خانه، به برگشت راه در
. بود برده خودش ی خانه به خود با را او نويم  



 و گرفت یم بال و پر افکارم مدام یرانندگ نيح در
. شد یم زنده ميبرا رياخ روز چند آن اتفاقات  

 گرفتن پس ، مارال قتل به اعترافش و پگاه یشانيپر
 اش یدلتنگ و باران یقرار یب یحت و ميھا سفته و چک
. نويم یبرا  

...  کرد پاره را افکارم منظم ی رشته لميموبا یصدا
. بود یناشناس ی شماره  

. بله-  

.آور نام کانين یآقا-  

. ھستم خودم بله-  

 ھمسر قتل به و ما یکKنتر آمدن امروز یخانم هي-
 ھستم یشعبان سروان من...  کردند اعتراف شما مرحوم

 تيرضا اي نامه تيشکا ی برگه کردن پر یبرا لطفا... 
. ديبزن سر ما یکKنتر به  

. بست خي تنم یھا رگ تمام کردم حس  

 یشعبان سروان شد باعث که ، یطوCن کردم یمکث
: بپرسد  



؟ ديدار منو یصدا...  آور نام  یآقا-  

.ديبد من به رو یکKنتر آدرس لطفا...  بله... بله-  

. ميھست تھرانپارس 124 یکKنتر ما-  

. شد یم قطع داشت کم کم نفسم  

 تمير تازه که ینفس با ھمراه و کردم قطع را یگوش
 کردم منظم را فکرم یھا داده دمانيچ دوباره بود، گرفته

. 

 ده کينزد از بعد باCخره پگاه تا شد باعث نويم تKش
. کند اعتراف ماه  

 ميھا سفته و چک ھم شد باعث که بود نويم ی نقشه نيا
 من و کند باز اعتراف به زبان پگاه ھم و رميبگ پس را

 اديفر سرش ، زحماتش نيا ی ھمه عوض در تنھا... 
. دميکش  

 راحتم که بود شده رميگ بانيگر یوجدان عذاب
. گذاشت ینم  

. دادم یم حق قبل روز چند ناپسند رفتار بابت خودم به  



 ھا لباس ھمان با...  دميد مارال ی چھره با را او یوقت
 و او بارز تفاوت تنھا که یمشک لنز آن با یحت... 

. ديلرز دلم ، برد نيب از ھم را مارال  

 و بود آمده حساب به مرده ميبرا مارال ماه ده نکهيا از
Cبود کنارم در حا.  

 و بودم کرده عادت یزندگ روال نيا به تازه نکهيا از
 باز را زيچ ھمه و شکست را ھا عادت ی ھمه باز نويم
...  رفت مارال که یروز ھمان به...  برگرداند عقب به
 به...  ميھا یدلواپس به...  خودم خراب حال به

. زدم اديفر ، تکرار نيا از ريناگز من و...  ميھا یدلتنگ  

 شيپ یحت خواستم ینم...  کنم نگاھش خواستم ینم
. است هيشب مارال به چقدر نويم که کنم اقرار خودم  

 اش یآب چشمان رنگ ھمان ، یظاھر تفاوت ھمان یوقت
 و من کنار که یکس مدت نھمهيا که دميفھم ، پوشاند را

 و گرفت یم آرام آغوشش در باران که یکس ، بود باران
 مادرش هيشب درست که بود یکس ، کرد ینم یقراريب

 درک باران ، من از بھتر را قتيحق نيا ديشا و بود
! بود کرده  



 چراغ پشت ، چھارراه کي سر...  نويم ی خانه راه در
 دميخر فروش گل پسرک کي از سرخ یگل شاخه قرمز،

 جمله به افکارم بيفر با یحت اي تين و قصد یب ديشا. 
! تشکر محض فقط ؛ ی  

 اما ، نه اي کنم تشکر نويم از که داشتم ديترد ھنوز
 گذاشتم دستم کنار یخال کودک یصندل یرو را گل شاخه

. افتادم براه و  

 خودش. زدم تک لشيموبا ،به اش خانه درب یجلو
 و پدر دنيد طاقت.  ستيچ مفھومش دانست یم بھتر
. نداشتم را مارال مادر  

 خواستم ینم که بود ماه ده و بودم کرده فرار ھمه از
. بماند یباق ام یزندگ در مارال از ینشان نيکوچکتر  

 مارال از نشان نيبزرگتر خودش نويم آنکه از غافل
!بود  

. آغوشش در باران و دوشش به بچه ساک... آمد  

 یرو را شالش و داشت تن به یبلند یسرھم یمانتو
. بود انداخته سرش  



 باران خواست و کرد سKم و کرد باز را شاگرد سمت در
 گل شاخه به چشمش که بگذارد کودک یصندل یرو را

. افتاد  
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: گفتم که بود مانده گل شاخه یرو نگاھش   

.بردار ، تشکره یبرا_  



 در و برداشت را گل شاخه و آمد لبش به یحيمل لبخند 
 مين گذاشت یم کودک یصندل یرو را باران که یحال

:گفت و انداخت من به ینگاھ  

!؟یچ یبرا تشکر_   

 که یزحمات تمام به اعتراف...! بود سخت اعتراف،
 توانستم یم اما بود، دهيکش باران و من یبرا نويم

:گفتم خاطر نيھم به کنم، تشکر او از سربسته  

 به یکKنتر از... کرد اعتراف زيچ ھمه به پگاه امروز-
 تيشکا فرم یکKنتر برم خواستند من از زدند زنگ من
.کنم پر  

 یظيغل آه با ھمراه و شد ظاھر صورتش یتو یاخم 
: گفت  

!کرد اعتراف باCخره پس-  

: گفتم و زدم یپوزخند   

 به یکرد یم مجبورش یداشت تو که یروش اون با-
.شد یم وونهيد قطعاً  کرد ینم اعتراف اگر ، اعتراف  



 باران کوچک یھا پنجه که یحال در و کرد یزير خنده 
 ، زد باران دست یرو بر یا بوسه ، داشت دست در را

. دوخت من به یا لحظه را نگاھش  

.شمينم مزاحمت برو... ديباش خودتون مراقب-  

 کوچه یانتھا به نگاھم کهيحال در و دميکش یبلند نفس 
:گفتم بود  

 چند هي...  بزنم حرف باھات ديبا اول یاومد که فردا-
 در باھات خوام یم...  کردم فکر یليخ ھست یروز

.بزنم حرف کردم که یفکر مورد  

 ديشا من افکار از او تصورات آمد لبش یرو لبخند 
 ميتصم چه دانستم یم خودم من اما بود نديخوشا یليخ

! نديناخوشا البته و گرفتم یمھم  

 آن گرفتن اقياشت طعم خواست ینم دلم...  نگفتم یزيچ
.  کنم زھر شيبرا را گل شاخه کي  

.کردم موکول فردا به را قتيحق گفتن نيھم یبرا  

  ھم غذا....  اميم زودتر فردا گفت و داد تکان یسر 
 کردم فکر چون کردم درست اديز...  گزاشتم گاز یرو

.یدار دوست اديز مرغ چلو  



 را بارآن کمربند  که کردم بسنده یلبخند زدن به تنھا 
: گفت و  را نيماش در بعد و ، بست  

. کانين برو اطياحت با_  

 در خانه تا ريمس تمام. کردم حرکت و ندادم یجواب
 ، ديشا و چرا و اگر ھزار با. زدم پا و دست افکارم

 مصمم ، ام یذھن یھا یريدرگ ی ھمه با اما ، شدم ريدرگ
 ذھنم در بار نيھزارم یبرا که يیحرفھا تمام که بودم

. اورميب لب به را ، کردم یم مرور  

 ساک ھمراه و گرفتم بغل را باران...  دميرس خانه به
. شدم خانه وارد انداختم ام شانه یرو که بچه  

. بود زيتم شهيھم مثل  

... دميکش ونيزيتلو زيم یرو را سبابه انگشت ليدل یب
. نداشت یخاک  

 آشپزخانه سمت و دادم ام نهيس به ُپر نفس کي ی اجازه
. رفتم  

. بود گاز یرو غذا ی قابلمه  

 برنج یکي و! داشت یعطر چه که مرغ، خورشت یکي
.کرده دم  



 یرو را باران. شد گرم غذا ، کنم عوض لباس تا
 ران کي گوشت کردن پر از بعد و گذاشتم کودک یصندل
. دادم دستش را بزرگش استخوان ، مرغ  

 انگار که ديکش یم اش لثه به را استخوان یلذت چنان با
!داشت ینکردن باور طعم  

.  نشستم زيم سر و کردم پر را ميغذا بشقاب  

 رشينظ یب طعم دنيچش و ، غذا قاشق نياول خوردن با
. ديترد ديشا و کردم مکث یا لحظه ،  

 زھر زبانم ريز داشت بود سرم در که یفکر با غذا طعم
. شد که شد یم  

 با آنکه از قبل و دادم ھل جلو به را بشقاب حرص با
 زيم پشت از شوم مردد مميتصم در ، غذا بشقاب کي

.برخاستم  

 از را مرغ ران استخوان بزور و شستم را باران دست
.  دميکش دستش  

!  ديکش یبنفش غيج ، بK دختر  

 داده عادتش. بردم اتاقش به و کردم آرامش زور به
 را او و گذاشتم ميپا یرو یبالشت. بخوابد ميپا یرو بودم



 ذھنم درون متضاد افکار ريدرگ خودم باز و خواباندم
.شد آغاز سرم در افکار جنس از یجدال باز و شدم  
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 یول ختيبرانگ را مادر تعجب گرچه کانين گل شاخه 
 کي از بود ینانياطم شيھا گلبرگ پشت کرد آرام مرا
. ديچرخ یم سرم در ميدا که ُمّصر فکر  

 ديبا روز ھمان یفردا حتماً  کردم یم فکر که مخصوصاً 
 ريغ زيچ ھمه ھنوز. باشم عاشقانه اعتراف کي منتظر
 اتيح زمان در که یمن!  بودم من نيا واقعاً .  بود باور

 شيھا یلجباز و کانين به کردن فکر با یحت مارال
 مشت یا ضربه خاطر به که یمن...  گرفت یم حرصم
 اتاق در را خودش مارال که یزمان ، اتاقم در به دستش
 فکر کي به را دلم حاC ، شدم دلخور ، بود کرده حبس
! بودم کرده خوش  

 ھر یپا که آن از قبل و دھد تيرضا کانين که نيا به 
 به Cاقل بتوانم ، شود باز کانين یزندگ به یگريد زن

. بمانم باران کنار ، دادم مارال به که یقول خاطر  

 از شتريب ، کانين اعتراف ديام با روز آن یفردا 
 چند عادت طبق مادر باز و دميرس خودم به شهيھم

.شد حساس دنميد با ، قبل روزه  



!  طب یريم دتيجد پيت با_   

 منو آمد و رفت یچ واسه شما...  دارم مھم قرار هي_
!؟یکن یم چک  

:گفت و انداخت باC يیابرو مادر   

 پدرت و من از را یزيچ هي تو گهيم حسم چون_  
. یکن یم پنھان  

 ساعت صفحه به ینگاھ کهيحال در و کردم نگاھش فقط
 حس نيا خاطر به شده رميد_:  گفتم انداختميم یمچ

. شما یکارآگاھ  

"  گفتن با تنھا من و رفت کنار و ديکش یبلند پف مادر
 با ھم روز آن.  زدم رونيب خانه از ،"  ینگران خوديب

 ادهيپ نيماش از یوقت.  رفتم کانين خانه به خودم نيماش
: دميشن يیآشنا یصدا  ، رفتم خانه در سمت به و شدم  

. نويم_    

 چوب تنم تمام لحظه.  بود داوود.  برگشت عقب به سرم
 و آمد جلو یآرام یھا قدم با.  حرکت یب و خشک.  شد
 فرو شلوارش بيج در را دستش یھا پنجه که یحال در



 نگه ثابت چشمانم یھا حلقه در را نگاھش ، بود برده
:داشت  

؟! دتهيجد مطب آدرس_   

. آمد ابروانم نيب یاخم   

؟! یکرد بيتعق منو_   

 یکرد عوض رو مطبت یگفت یوقت...  بده حق بھم_  
 ، مطبت درب یجلو نميشيم بست اميم که گفتم ھم من و

. کنم بتيتعق بود Cزم پس  

 بھت بار هي_: کردم کج اش کارآگاھانه نگاه از را سرم 
؟ یکنينم گوش چرا...  اين من سمت گفتم  

...  کنم گوش تا یبد بھم یحساب درست جواب هي ديبا_ 
 اون و ور نيا باھاش هيک ورزشکار و یکليھ مرد اون
؟ یريم ور  

 یعصب.  بود دهيد من با را کانين.  شد شتريب حرصم 
: بردم باC را ميصدا  

...  ؟ اصK یا کاره چه تو...  ؟ جونم از یخوايم یچ_
 حاC ، ھمسرمه مرد اون کنم راحت رو التيخ بذار

.برو و بکش راھتو  



 ینفس با ھمراه و فشرد ھم یرو محکم را شيدندانھا 
.کنم ینم باور_: گفت بود کرده حبس که  

 زنگ.  آوردم جوش که رفت باC اعصابم آمپر آنقدر 
 دوباره.  شد باز در عادت طبق و زدم را کانين خانه
: شد دهيشن در یجلو پنل از شيصدا که زدم را زنگ  

باC؟ یاينم چرا_  

. نييپا یايب یتونيم ، شده مزاحمم نفر کي_   

 ھنوز یپوزخند با داوود.  دمينشن کانين از یصدا و 
.  شد ظاھر خانه در یجلو کانين که کرد یم ميتماشا

 و داشت تن به یمشک کينا یورزش شلوار و شرتيت
 بود زده رونيب شرتيت کوتاه ینھايآست ريز از بازوانش

 به ختهيآم اخم با که کردم اشاره داوود به چشم با. 
د؟يشد ھمسرم مزاحم شما_: ديپرس تيجد  

 نگاه مقابل در"  ھمسرم"  کلمه آن دنيشن از چقدر 
 چند.  کردم ذوق ، مسخره پوزخند آن با ، داوود لجباز

: ديپرس بعد و شد رهيخ کانين به هيثان  

؟ ديھست ھمسرش شما_  

:داد جواب یعصب یلحن با کانين و  



. نگرفتم اجازه تو از ديببخش...  شما اجازه با بله_    

 که ديکشيم زبانه داوود نگاه در خشم یھا شعله 
 و انداخت نييپا را سرش تنھا ، نگاھش آن برخKف

: گفت  

. شدم مزاحم ديببخش_  

. رفت و  
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 را سرش که بود کانين نگاه اول حرف ھنوز تيجد
: سمتم چرخاند  

!؟ دهيد کجا رو تو...؟ بود یک نيا-   

 کرده ترک رو ادشياعت هيوقت چند...بود سابقم ھمسر- 
 دوباره که شده مصمم ، مادرم و پدر اصرار خاطر به و

. ميکن یزندگ باھم  

:ديکش کنار را خودش یورود در یجلو از  

... تو برو-  

 لحن ھم ھنوز اما سرم پشت کانين و شدم وارد 
:بود یجد و یعصب شيصدا  

 ، نتتيبب یک ھر معلومه ،یزنيم تو که يیھا پيت نيا با-
.شهيم مزاحمت  

 که یحال در و سمتش دميچرخ که ميبود پله راه وسط 
: دميپرس کردم یم اشاره شالم و مانتو به  



 و بلند یمشک مانتو! ... ؟ داره یمشکل چه پميت واقعا- 
! دميکش سرم یجلو تا که شالم  

: کرد لبانم یسرخ به یا اشاره    

.یزديم دابيسف و سرخاب خودت به کمتر-  

 و ديد یم چشمانم در را رييتغ نيا تين ديبا نکهيا از  
 و دادم باC چشمانم سقف تا را نگاھم یھا حلقه ، ديند

: گفتم  

. برو حاC...  زنم ینم ھم رو نايا گهيد...  چشم-  

. افتاد راه من از جلوتر کانين نباريا و   

.  داد یم صبحانه باران به داشت...  شدم خانه وارد   

 زيم پشت نشستم ھم من و کردم عوض را ميھا لباس
.  یناھارخور  

 کهيحال در کانين که بودم گرفته خودم یبرا لقمه تازه
:گفت گرفت یم دھانش سمت را باران یغذا قاشق  

.ميبزن حرف باھم ديبا-   

.ميبزن-  



 در را کودک یغذا قاشق و من سمت ديچرخ دوباره 
:گفت و گذاشت باران شده له تيسکويب ظرف  

 یول کنم یم فکر دارم ماه چند... نويم کردم فکر یليخ-
... 

.  کند ستيا قلبم تا بود یکاف ميبرا ، یول ھمان   

. نداشتم صبحانه خوردن به ليم گريد  

؟یچ یول-   

 با خوام ینم-.  گريھمد به را ابروانش تاج زد گره باز 
.کنم یباز تو یزندگ  

! ؟ داشت فرق کردم یم فکر آنچه با ، اعترافش چرا   

. ديکوب یم یعصب و تند اما گرفت ضربان قلبم  

! فھممينم منظورتو.... ؟ یچ یعني-  

 رخ از رنگ او مصمم و یجد نگاه و آمد باC سرش 
. گرفت نگاھم  

...  کنم ینم خوشبختت من...  ميخور ینم ھم درد به ما- 
 یحت که یمن...  ماراله ريدرگ قلبم و فکر ، ھنوز که من



 مارال رينظ یب یلبخندھا از یرد دنبال ، تو چھره یتو
.... که یمن ، گردم یم  

: دادم دست از را دنيشن طاقت   

.بشنوم خوام ینم گهيد... کن بس-   

 سکوت نيا و. ديچرخ ما نيب باران نگاه و کرد سکوت 
.  داد یم عذابم کانين مصمم نگاه از شتريب ما نيب محکم  

...  برخاستم زيم پشت از و زدم عقب را یصندل یفور
 از بدتر من یبرا بود قرار روز آن انگار...  بودم کKفه

.  باشد عقرب در قمر یروزھا  

 و بود شده شروع مادر ی خانهيتوب نگاه و حس ھمان از
Cیاريب بد اوج نقطه به بود دهيرس حا  .  

! دميشن یچ و  بودم کرده فکر یچ  

: گفتم و زدم نتيکاب یرو سنگ یرو یمشت یعصب  

...گهيد ماه چند ھنوز...  حرفا نيا واسه زوده ھنوز-  

: بدھم ادامه را حرفم نگذاشت یحت   

 مونده یباق ماه چند نيا... ھست خودت نفع به_  
 وابسته ، باران به وابسته...  کنه یم ات وابسته شتريب



 دايپ تحقق ستين قرار وقت چيھ که يیھا اليخ و فکر به
.ميکن تمومش بزار...  کنه  

. دميکش غيج یعصب...  خط ته به دميرس چرا دمينفھم   

 شده یباز ھم حاC نيھم من یزندگ با...  ميکن تمومش-
 وونهيد من...  شدم وابسته باران به ھم حاC نيھم... 

؟ یفھم یم نويا ، بشم جدا باران از اگر شم یم  

. دميد را لبانش لبخند تلخ خط   

 یدار باران خاطر به رو خودت تو...  باران ھمش_ 
 نکنم ازدواج حاضرم من! ... ؟ یکن یم من یزندگ یفدا
 خواد یم رو دخترم فقط که کنم ازدواج یکس با نکهيا تا
 من ، یمن حال نگران که نکن تظاھر...   منو نه ،

.دارم خبر دلت از خوب  
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 لرزش آن با ، بود برهيو یرو که لميموبا یگوش یصدا
 و ببرم شلوارم بيج داخل را دستم ، شد باعث فيخف

. بردارم را یگوش  

. بله-  

؟ اليدان آقا سKم-  

. دييبفرما بله-  

؟ ھست ادتي...  نويم سابق ھمسر...  ھستم داوود من-  

: ديشن قطعا که دميکش یبلند نفس  



 نداره یربط من به نويم و شما اختKف... شناختم بله-
. ديببخش...   

: گفت یعصب و بلند که کنم قطع رو تماس خواستم  

 نويم با داد اجازه من به شما پدر...  داره ربط ھم یليخ-
 خب...  دميد رو نويم شوھر من امروز اما بزنم حرف

 منو یپا چرا ؟ دينگفت من به چرا کرده ازدواج اگه
! کرده ازدواج ديگ یم بھم حاC و اليخ و فکر به ديديکش  

 شد نازل من بر انگار کدفعهي که یسردرد از کرده اخم
: دميپرس  

 اشتباه...  نکرده ازدواج نويم!  حرفا چه! شوھر-
. بابا یگرفت  

: شد بلندتر اش یعصب یصدا  

 مطبش آدرس گفت من به!  گرفتم اشتباه رو یچ یچ-
 مطب آدرس تا کردم بشيتعق منم ، کرده عوض رو
 ی خونه هي ره یم روز ھر دميد...  کنم دايپ رو دشيجد

 بود باھاش ھم ورزشکار و یکليھ یآقا هي ، یشخص
 و کرده ازدواج گفت بھم خونه در دم رفتم که امروز... 

. نشم مزاحمش گهيد  



 ستادهيا خانه در یجلو آماده و حاضر نکهيا از Kريآ
 با اخم ھمه آن با داشتم و رفتم ینم باشگاه به یول بودم
: ديپرس آھسته و آمد جلو زدم یم حرف تلفن  

؟ شده یچ-  

 Kريآ تا بردم باC سکوتش عKمت به رو دستم کف تنھا
 مثل داوود یصدا که نپرسد یزيچ یکنجکاو آنھمه با

: شد منفجر سرم در یبمب  

 و یعصب یليخ ھم آقا اون و کرد صدا شوھرشو بعد-
 آدم به خب... شدم ھمسرش مزاحم نکهيا از طلبکار

 مردم ناموس مزاحم من تا... کرده ازدواج نويم ديبگ
. نشم  

 یا هيثان چند و کردم قطع رو یگوش..   . ديکش ريت سرم
! زد خشکم ھمانجا  

!؟ بود یک ؟ اليدان شده یچ-  

: دادم جواب یفور  

 اميب ريد ديشا...  مامان ی خونه رم یم ، رم ینم باشگاه-
. 

!؟ اونجا چرا-  



 گذاشتم یم سالن ی گوشه را ام یورزش ساک کهيدرحال
: گفتم  

. ذارم ینم اش زنده... کنم یم رو نويم پوست-  

!؟ گم یم شده یچ-  

 درون از داشتم انگار...  آتش بود شده ميھا نفس
. سوختم یم  

: گرفت را ميبازو Kريآ که دميفھم ینم را خودم حال  

؟ شده یچ گم یم-  

: دميکش اديفر  

. فقط نباشه درست کن دعا-  

. نگذاشت Kريآ که در سمت برم خواستم  

 یخال او سر را ميادھايفر خواستم ینم و بودم یعصب
: کنم  

. Kريآ کنار برو-  

. آم یم منم... مير یم ھم با-  

: ديپرس که کردم فوت ھوا در را نفسم کKفه  



؟ خب-  

. شو حاضر عيسر برو...  خب-  

: گفتم که اتاق سمت ديدو  

. یببند تويباردار گن-  

 به ماه چند آن یھا نقشه ی ھمه و برود ادشي دميترس
. شد حاضر کردم یم فکر که یآن از زودتر...  ھدر  

 و هيتجز را گذشته اتفاقات تمام داشتم مدام راه در
.کردم یم بيترک  

 یوقت چند نويم ، بود گفته مادر قبل روز چند بود ادمي
. شده بيغر و بيعج که ھست  

 دو یگاھ و ماند یم مطب وقت ريد تا وقتا یگاھ گفت یم
 ورزشکار و یکليھ مرد آن و!  خانه ھم سر پشت روز
. نباشد کانين فقط کردم یم دعا دعا که  

 با انهيمخف بخواھد مارال ی بچه بخاطر نويم نکهيا
.کرد یم منفعل را رتميغ رگ داشت کند، ازدواج کانين  

 دميدو ، زدم جا خانه پل یرو را نيماش تا...  ميديرس
. در سمت  



 یباردار گن آن با Kريآ و کردم باز را در...  داشتم ديکل
. ديدو دنبالم ، بود کرده پر بالشت با که  

: کرد تعجب ام مهيسراس ورود دنيد با مادر  

! اليدان-  

؟ کجاست نويم-  

. گهيد مطب-  

. اتاقش سمت دميدو یمعطل یب  

. کردم رو رويز را اتاقش تمام هيثان از یکسر در  

 آخر و گشتم را شيھا فيک و کمد ، گشتم را کشوھا تمام
. کردم دايپ فشيک درون ی شناسنامه یC برگه کي...   
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. بودند شده رهيخ من به نويم اتاق در کنار Kريآ و مادر  

 تمام....  ؟ یکن یم ینجوريا ؟چرا جان اليدان شده یچ-
! یختير روبھم ام بچه اتاق  

 زوم دستم انيم برگه یرو نگاھم من و گفت نرايا مادر
 انگار. بود کانين و نويم موقت نامه غهيص. بود شده

 که زدم یاديفر چنان. گرفت پا وجودم در یاتم یانفجار
: قطعا کرد سکته مادر  

. خونه اديب حاC نيھم نويم ديبزن زنگ-  



 اديفر دوباره و سمتش دميچرخ. ديپر مادر رخ از رنگ
: دميکش  

؟ گفتم یچ یدينشن_  

 نگاھش از که Kريآ و ھا پله سمت ديدو یفور مادر
. ماند ام رهيخ خواندم یم را ترس  

 نيا دنيد از من... باش آروم توروخدا... جان اليدان-
. ترسم یم تتيعصبان  

 Kريآ حرف به توجه یب و.  زدم یم قدم نويم دراتاق
 که گشتميم نويم نماريا علت دنبال ، سرم یتو داشتم

 عاملش خودم که ، اتاق وسط پاش و ختير به مدام ميپا
 که یبلند نفس با ھمراه و ستادميا.  کرد یم ريگ ، بودم
 ی برگه ، بود درونم آتش یبرا یشتريب ژنياکس انگار

 کردم مچاله دستم انگشتان نيب حرص با را نامه غهيص
. 

: شد یجار زبان به حرصم و  

. زارم ینم ات زنده... کشمت یم... احمق ی دختره_  

 کرد نجوا آھسته ، ديلرز یم ترس از که يیصدا با Kريآ
: 



؟ شده یچ...  اليدان باش آروم_  

. نکرد دايپ زدن حرف جرأت گريد ھم او.  ندادم یجواب
 گفت ینگران به ختهيآم بغض با و آمد دوان دوان مادر

: 

...  اليدان شده یچ بگو...  آد یم داره ، زدم زنگ_
! یکرد لبم به جون  

 اديفر یا نعره ھمراه که شد شتريب ام نهيس ی قفسه درد
: دميکش  

... ستين خودم دست حالم... دينباش چشمم یجلو فقط_  

: گفت نگران و بلند مادر  

... آخه شده یچ...  عباس حضرت اي_  

. یفھم یم اديب دخترت بذار-  

 ميپاھا یرو یسخت به.  بود برداشته لرز تنم تمام انگار
 پرانديم سرم از عقل داشت نامه غهيص خيتار. بودم بند
... 

 شده کانين ی غهيص نويم که بود ماه سه کينزد واقعا
!بود  



 و Kريآ نگران نگاه ی متوجه و آمدم خودم به یوقت
 ھستم یرائيپذ سالن وسط که دميفھم ، شدم مادر

 ھا پله از چطور دمينفھن اصK که بود بد حالم اونقدر.
 فرو فکر به زنان قدم ، سالن وسط یک و آمدم نييپا

 تنھا و بودم برده ادي از را ھا قهيدق و ھا هيثان.  رفتم
 آتش و کرد ینم آرامم قطعا که بودم نويم جواب دنبال

. کرد یم تر افزون را خشمم  

 را خودم من  چقدر و بود یعصب.  آمد نويم باCخره و
 صورتش بينص یليس کي اول ھمان که کردم کنترل
. نکنم  

 یعصب ، سKم یجا به و مبل یرو کرد پرت را فشيک
: ديپرس  

!؟ خونه یکشوند منو یچ واسه ؟ هيچ_  

 جلو سمتش به یقدم و کردم زير شيبرا را چشمانم
: رفتم  

؟یبود کجا_  

 ابروانش گره باز یفور اما شد باز شيھا اخم یا لحظه
:کرد محکمتر را  



.گهيد مطب_  

 یکرد عوض رو مطبت یگفت که داوود به!! ...  مطب-
 !C؟ یر یم مطب کدوم حا!  

:شد شتريب من حرص و ديپر صورتش رنگ وضوح به  

! زده حرف شما به من از اومده داوود پس_  

 و ستادميا او یقدم دو.  رفتم جلوتر و دادم تکان یسر
 داشت آتش تند طعم تيعصبان از که يیھا نفس با ھمراه

: گفتم  

 دهيد دتيجد مطب در دم رو شما امروز که گفته بله-
 که گفته و یکرد ازدواج یگفت بھش امروز که گفته...
... 

 در وضوح به ترس. شد عوض ھم نگاھش رنگ
: گفتم یاديبافر ھمراه که داد یم جوCن چشمانش  

؟! یکرد غهيص کانين توبا_  

 در نويم نگاه.  برخاست Kريآ و مادر بلند نيھ یصدا
 در نشسته ترس آنھمه برخKف اما ديچرخ چشمانم
: گفت و شد مصمم نگاھش  



. بله_  
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. شد آتش خود خود نفسم  



 یتو زدم چنان و رساندم صفر به را او تا مانده قدم دو
: شد بلند Kريآ و مادر اديفر یصدا که گوشش  

!اليدان_  

: آمد سمتم نويم خشم پر نگاه عوض در و  

...  ام مطلقه زن هي من...  اليدان نداره یربط تو به_
. ندارم تو ی اجازه به ازين ازدواجم یبرا  

 آرام زودتر یليخ قطعا ، بود نزده را ھا حرف نيا اگر
.  دمينفھم را حالم ، جوابش دنيشن با یول شدم یم

 صورتش و سر یتو را زورم تمام و کردم حمله سمتش
 کهيدرحال من و کرد صورتش سپر را دستانش.  یخال

 او و کردم یم یخال شيموھا دنيکش با را حرصم تمام
: زدم اديفر ، دميکش یم طرف آن و طرف نيا به را  

 یشد کثافت!  یشد ھرزه.... یعوض شو خفه_
. کنم یم آدمت...  

 نيب در ديشا. نشد فميحر اما آمد جلو اديفر با مادر
 ارياخت یب ، کردم یم نويم نثار که يیلگدھا و مشت
 نيا اما.  دادم ھل عقب به یچندبار ھم را مادر

. شوم آرام گذاشت ینم که بود نويم یادھايفر  



 ، داشتم ازدواج حق ، فقط...  نشدم و نبودم ھرزه-
. کردم ازدواج  

. نکردم خون پر رو دھنت تا شو خفه-  

 باز ، زدم یم را نويم قدر ھر ، نبود خودم دست حالم
. شوم ینم آرام ھم  

: ستيگر یبلند غيج با مادر نکهيا تا  

... اليدان کن بس-  

 ريگ نفس یھا نيتمر ی ھمه از شتريب ، زنان نفس
 حرکت ینا و بود افتاده نيزم یرو که نويم از ، باشگاه

 سمت هيگر با مادر که گرفتم فاصله ، نداشت حرف و
 را شيکار پنھان علت یحت آنکه از قبل و رفت نويم

: ديکش اديفر بپرسد  

. برو...  اتاقت تو برو_  

 ضربه از منگ و جيگ ھم ديشا... لنگان لنگ نويم و
. رفت اتاقش سمت دميکوب صورتش و سر به که يیھا  

: گفت بغض با ناراحت و دلخور. کرد نگاھم مادر  



 دست...  کنم رفتار طور چه نويم با دونم یم خودم_
. اليدان برو نجايا از و ريبگ زنتو  

 یديند... نداشت زبون متر دو اCن که ديدونست یم اگه-
!داد جوابمو چطور  

: شد بلند مادر یصدا  

.بنداز زنت به نگاه هي...  اليدان ببند دھنتو_  

 ديسف تيم مثل صورتش رنگ.  ديچرخ Kريآ سمت سرم
 پوستش ريز یفيخف لرز ، ترس شدت از و بود شده
:داد ادامه مادر و شد یم دهيد وضوح به که بود دهيدو  

 یخوا یم... یفھميم بارداره...  زنتو یداد سکته-
K؟ اديب اش بچه سر يیب  

 و گرما تا بستم چشم یا لحظه و دميکش یقيعم نفس
 را سکوت که کردم حس مغزم در را خون جوشش
: به شکستم  

. نجايا اديب اCن نيھم ديبگ...  کانين ديبزن زنگ-  

:کرد لج مادر  

. زنم ینم زنگ من_  



. زنم یم زنگ خودم باشه-  

 بيج از را لميموبا ، شده که ھم مادر حرص از و
 زدم زنگ کانين به لحظه ھمان و دميکش رونيب شلوارم

: دميتوپ بھش اديفر با ، سKم گفت کلمه کي تا.   

 نيا از کن جمع زنتو ی جنازه حاC نيھم ايب بلندشو_
 خونه نيا یتو پاشو نداره حق نويم گهيد...  ببر خونه
. بذاره  

 کنم قطع را تماس تا شد باعث کانين یطوCن سکوت و
 رفتم یم باشگاه به که يیروزھا ھمه از ، که را خودم.
 از یکي یرو ، بودم کرده تر خسته ، کردم یم نيتمر و

 سرپنجه به یبلند نفس با ھمراه و کردم رھا ھا مبل
 ، نويم صورت و سر خون رد.  کردم نگاه دستم یھا
 انگار مغزم تازه و کرد یم درد سرم.  بود دستانم یرو
. بود شده یکاورير  

 تنھا و بودم کرده داغون را نويم صورت و سر قطعا
 افکار ، خسته ذھن کي ، بود شده حاصلم که یزيچ

 یبرا ، بود یوجدان عذاب و ناآرام یاليخ ، مشوش
 با مادر نه.  بود شده یخال نويم سر که ، یدست ضرب



 زنگ یصدا تا گذشت زمان و Kريآ نه و زد حرف من
. برخاست در  

 ، دو هيشب و بلند يیھا قدم با.  بود و بود کانين قطعا
: ديپرس و شد خانه وارد  

؟ کجاست نويم_  

: گفتم و کردم تنگ شيبرا تيعصبان با را چشمم  

! واقعا يیايح یب یليخ_  

 سمت آشپزخانه از مهيسراس مادر که زد یاديفر چنان
! ديدو سالن  
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؟ ديآورد سرش يیبK ؟چه کجاست نويم گم یم-  

 در و رفتم کانين سمت و زدم دور را سالن وسط زيم
: گرفتم دست دو با را راھنشيپ ی قهي ، حرکت کي  

 بدبخت رو مارال نبود َبِست...  یھست یعوض یليخ_
؟ نويم دنبال یافتاد حاC... یکرد  

. ديکش کنار محکم و گرفت را ھردودستم مچ  

 ضمن در...  منه زن نويم... اليدان بفھم دھنتو حرف-
 ینقش چيھ مارال مرگ تو ، من که یدونيم خودتم تو

. نداشتم  

: زدم اديفر و دميکش جلو صورتش یتو را سرم  



...  دونن یم ھمه نويا....  ديداشت اختKف مارال و تو_
 ات غهيص که یزد رو مخش و نويم دنبال یاومد بعد

. کانين یآشغال یليخ! ... ؟ بشه  

: شد بلند باز کانين یعصب یصدا  

؟ کجاست نويم گم یم بھت_  

 پله سمت را دستم ، رفتنش طفره و فرار نيا از یعصب
: وگفتم کردم دراز ھا  

 امروز نيھم وگرنه ، ببر من یچشما یجلو از نويا-
. دم یم لتيتحو شو جنازه  

 ھا پله سمت رفت و کرد حبس نهيس در را نفسش کانين
 Kريآ و مادر نگاه. رفت باC را ھا پله ، بلند یھا باقدم. 

: زدم اديفر که بود صورتم یرو ھردو  

 که یاومد خوش ؛ بگم بھش ديداشت توقع...  ؟ هيچ_
! ما یزندگ به یبزن گند  

 نشست و ھا مبل از یکي سمت رفت بغض ھمراه مادر
 ديشا. انداخت نييپا را سرش Kريآ و ستيگر آھسته و
 ، کانين که مترکردم را یرائيپذ طول که شد یا قهيدق ده



 با مادر.  آمد نييپا ھا پله از کوچک چمدان کي با
. ديدو سمتش یشانيپر  

؟ یبر یم کجا رو نويم! ؟ کجا-  

: دوخت چشم من به ، مادر یجا به مصمم کانين  

 صورتش و سر ديبزن که ذارم ینم نجايا رو نويم من_
. ديکن له رو  

:دميکش نعره و بمانم ساکت نتوانستم باز  

 رو صورتش و سر بزنم که یشد باعث تو...  یعوض_
 یفھم ینم ، یندار خواھر خودت تو... کنم له

 که نبوده مادر و پدر یب نويم...  یچ یعني یزيآبرور
 یزندگ یتو خواھرم اون... یکرد عقدش یواشکي یرفت
 نيا یمشک لباس خوام ینم گهيد... مرد یعوض یتو با

. کنم تنم ھم رو خواھرم  

 نييپا ھا پله از نويم که بود اعصابم یرو کانين پوزخند
 نميبب نتونم که بود گرفته نييپا اونقدر رو سرش. اومد

. دميشن واضح را شيصدا اما. کردم چه صورتش با  

 غهيص مدت هي خواستم ازش من... ستين مقصر کانين-
. شتريب شناخت یبرا ميکن  



 اديفر با ھمراه و زد خي تنم یھا سلول تمام کردم حس
 و خشم آتش یھا شعله به ، انجماد حالت از کانين بلند

. دميرس سوختن  

. نويم نيماش تو برو-  

: گفت که بود دهيرس کانين ی شانه به تازه نويم  

... که خواستم ازش من... مقصرم من... بذاربگم_  

: برخاست کانين اديفر و  

. نيماش تو برو گم یم بھت_  

: ديدو جلو مادر و  

 چه نيا ايخدا...  یکرد سرمون تو یخاک چه!  نويم_
! بود یزيآبرور  

 ، صورتش روح یب و ديسف رنگ آن با خونسرد نويم و
:مادر چشمان به زد زل  

 کنم یفکر هي اش بچه و مارال بخاطر ديگفت خودتون-
. بدم کانين و خودم به مھلت هي گرفتم ميتصم منم...   

: زد ناله مادر و  

. بدم یچ پدرتو جواب حاC... سرم به خاک_  



: ديکش اديفر مادر یھا ناله نيب ، محکمتر کانين و  

. نويم نيماش تو برو گم یم بھت-  

 در مصمم که سوختميم خشم آتش از ھنوز.  رفت نويم
: گفتم و شدم رهيخ کانين یپروا یب و جسور چشمان  

 ، قسم مارال روح به وگرنه یعوض یکن یم عقدش-
؟ یديفھم...  ذارمينم اش زنده  
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. منتظر و بودم نشسته کانين نيماش یتو   

 جرأت یحت و کرد یم درد صورتم یھا چهيماھ تمام 
 یرو که یدرد یول ، نداشتم ھم را نهيآ به کردن نگاه
 اليدان دست ضرب درد از ، کردم یم احساسش قلبم
! نبود شتريب ، صورتم یتو  

 سمت چرخاندم را سرم یفور ، شد باز که نيماش در
 نيماش و دميشن را نيماش زدن استارت یصدا.  پنجره

 کي مثل یزيچ.  بودم Cزم سکوت.  افتاد حرکت به
 یدعوا از آن. شد یم احساس قلبم یرو قيعم جراحت

 در یبدجور که یغرور ھم نيا و کانين با صبحم سر
. بود شده له ، کانين چشمان مقابل  

 ديبا کار چه ، دميپرس نه ، ؟یرو یم کجا ، دميپرس نه
. دمينپرس که بود یاديز یھا پرسش و ؟ ميبکن  

 باران اتاق سمت کانين آمدن از قبل.  ميرفت اش خانه به
 باران اي ، ما منزل به آمدن یبرا که زدميم حدس.  رفتم



 و است سپرده ھا هيھمسا از یکي دست اي خوابانده را
 که بود دهيخواب تخت یرو باران.  بود درست حدسم
 سمت نگاھم.  نشستم نيزم یرو اتاقش واريد کنار

 دينکش یطول. ُپر کس ھمه و زيچ ھمه از دلم و باران
 یتو امکان حد تا را شالم شد باعث شيپاھا یصدا که

 من مقابل.  رميبگ نييپا را سرم و بکشم جلو صورتم
 را نگاھم ، حضورش به توجه بدون قهيدق چند.  ستاديا

.  آمد شيصدا که گرفتم نييپا  

. صورتتو نميبب ريبگ باC سرتو_  

 ميگلو ی چهيماھ تمام داشت ینيسنگ بغض یھا چنگک
.  فشرد یم اش ینامرئ پنجه فشار ريز ، را  

 موندگار نجايا من امروز...  باشگاه برو...  تونمينم_
. شدم  

 دميد را دستش. نشست شيپا یھا پنجه یرو من مقابل
.  نبود سخت حدسش.  آمد جلو صورتم سمت آرام که
 و نشست ام چانه ريز اش مردانه دست یھا پنجه سر

 بغض با و بستم چشم یفور.  آورد باC کامل را سرم
: گفتم  



. کانين کن ولم_  

 که کرد فوت را نفسش بازدم و ديکش یبلند نفس چنان
 شکست و است شده داغون صورتم یبدجور دميفھم

. ميگلو سنگ و سخت بغض  

.  باشم راحت بزار باشگاه برو کانين_  

 امروز ، بK نيا که مقصرم من ديشا...  باش راحت_ 
. اومد سرت  

 چشمانم اشک از یمذاب یجو و بودم بسته چشم ھنوز
 کانين ليموبا یگوش یصدا که بود روان صورتم یرو

 بر یخش و خط کانين یصدا بعد هيثان چند و برخاست
. بله_: ديکش افکارم هيثان چند آرامش ھمان  

.  دادم صيتشخ کانين تلفن خط پشت از را مادر یصدا
: گفت که ستيگر یم  

 اگر پدرش...  خونه برگرده نويم نذار خدا رو تو_ 
 چند بذار...  کنهيم جدا تنش از سرشو نهيبب رو نويم

. باشه تو شيپ یوقت  

 حرف نيا دنيشن با ، تنم یسلولھا تک تک کردم حس
.  شد خرد و خورد یا شهيش بلور کي مثل ، مادر  



 شکستن نيا یصدا و گرفتم دھانم یجلو محکم را دستم
. کردم خفه گلو در را  

 امر پدرش و شما یھرچ...  راحت التونيخ...  چشم_  
 اجبار نيا من.  گرفت باز دلم. کنم یم اطاعت من ديکن

 کانين به زور به خواستمينم.  خواستمينم را یلعنت
 مھر اجبار یرو بر رميتقد انگار اما ، شوم ليتحم

: گفت باز مادر و بود خورده  

 چه دونهيم فقط خدا...  ديکرد ینم عقد انهيمخف کاش_
Kبود یکار چه نيا آخه...  ارنيب سرش قراره يیب 

!؟ شما ديکرد  

 زيت یھا شهيش خرده باز و ديکش یبلند پف کانين
 آغوش در دردم پر تن با وجودم تمام با را غرورم

 ميبرا غرور از یا مانده ته کانين مقابل بلکه ، دميکش
 پشت از یحت.  کرد قطع را لشيموبا کانين.  بماند یباق

 را نگاھش ینيسنگ توانستم یم ھم ام بسته یھا پلک
. کنم حس بود صورتم یرو ھنوز که  

 یشد موندگار کنم فکر...  کن عوض لباستو شو بلند_
 جمله تک ھمان چرا  دانمينم ؟ آره یخواستيم نويھم... 



 باC ميصدا حرص با و کردم برداشت هيکنا به را آخر
:رفت  

... خواستميم نويھم من آره_   

 کانين ی رهيخ نگاه در ميمستق نگاھم و گشودم چشم 
 را نگاھش غم ، تيجد آن پشت یول بود یجد.  نشست

: دادم ادامه که کرد یم یمخف  

 خونه از منو خواستميم...  بشم آبرو یب خواستميم_
 یتو و من که بکنم رو تو التماس اميب رونويب بندازم
!   یبد جا خونت  

 یچنگ تنھا و نگرفت من از را نگاھش یا لحظه یحت 
 دميد هيزاو تنھا اش شانه تا ديچرخ و زد شيموھا به

. باشد  

. ميکن تمومش رو یباز نيا ما خوادينم یکي انگار_   

: داد ادامه یپر نفس ھمراه بعد و  

 مارال ديشا...  تو نه و ھستم من نه ، یکي اون و_ 
. باشه  

!مارال. ديلرز تنم حرفش نيا دنيشن از  
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 تلمبار بغض ھمه آن قهيدق چند تا گذاشت ميتنھا کانين 
. بشکنم را شده  



 اما.  خفه و کوتاه ميھا ھق ھق و بود آرام ميصدا اول 
 ميصدا ، گرفت پروبال افکارم و شد یجار اشکانم یوقت
. شد اديفر  

.  باشم شده ريتحق آنقدر که نداشتم ادي به روز آن تا 
 دوباره را کانين و کرد داريب را باران ، ادميفر یصدا

 او از را سرم که من به ینگاھ مين.  کشاند اتاق به
 را باران.  باران سمت رفت و انداخت بودم برگردانده

: گفت یجد یلحن با یمعطل یب و ديکش آغوش در  

. رونيب ميريم کن حاضر رو باران_  

 شيصدا که دميکش باC را ام ینيب ، حرفش به توجه یب 
:شد بلندتر  

... توام با_   

. ندارم حوصله...  امينم من_  

: ديکش اديفر ناگھان  

 و تو صورت و سر اون دنيد با دارم حوصله من مگه_
 شميم وونهيد دارم...  مادرت و اليدان یھا حرف دنيشن
. شو بلند گميم...   



Cاو اجبار به.  بود کانين ارمياخت صاحب انگار حا 
 لحظه کي که دميکش آغوشش از را باران و برخاستم

: کرد رياس اش مردانه و یقو یھا پنجه با را ميبازو  

 زدم یم بھت رو حرفا اون صبح دينبا من...  ديببخش_
... که کن باور...   

:دھد ادامه نگذاشتم   

. نداره یاشکال_   

 کردم رھا ناتمام را اش جمله و دميکش عقب را خودم و
 کانين ھمراه اجبار سر از فقط و کردم حاضر را باران. 

 نيماش یھا شهيش بودن یدود بابت را خدا.  شدم
 شدم ینم ھم نيماش سوار یحت وگرنه کردم شکر کانين

 نيب در که یحال در و بودم گذاشته ميپا یرو را باران. 
 یم دهيشن باران اثبات یصدا تنھا کانين و من سکوت

 فرو فکر به ، بود باران نامفھوم اصوات یصدا ، شد
 یفور و من  سمت چرخاند سر کانين لحظه کي که رفتم
:ديپرس  

!؟ یديشن_   

:ديچرخ سمتش سرم  



؟ رو یچ_   

!؟ گفت یچ باران یديشن_   

: کردم تعجب از یاخم  

. گفت یچ دمينشن نه_   

 در و کرد توقف ابانيخ کنار و زد راھنما ذوق با کانين
:گفت چرخاند یم خودش سمت را باران که یحال  

... بابا بگو_   

 یکيپKست کوچک عروسک آن با که یحال در باران 
:گفت مکث با کرد یم یباز دستانش انيم  

با....  با_   

 داشت دنبال به را کانين اخم که زدم پوزخند ارياخت یب 
: 

. با با بگو...  گهيم اCن کن صبر_  

 اش جهينت که کرد یم ادا را با با ، مکث با چنان کانين 
 بار نيا.  نبود باران طرف از با تکرار ھمان جز یزيچ

 سمت چرخاندم کانين نگاه از را سرم که گرفت ام خنده



 لب ريز و نشوم خيتوب صورتش یرو اخم با تا پنجره
: کردم زمزمه  

! بابا شهينم که مکث با ، با تا دو_  

:گفت و کرد فوت محکم را بازدمش کانين  

_Kنو یم...  نويم بگو اص .  

.  شد زيت ميگوشھا و باران سمت ديچرخ سرم بار نيا 
 و نيريش زبان شدن باز منتظر ، ابانيخ کنار یجد یجد

!؟ نويم اي بابا ديبگو که! ؟ ميبود باران کودکانه  

 خنده مکث با ، کانين زبان از اسمم تکرار از داشت 
 لحن ھمان با باران که گرفت یم ام خنده دوباره ، دار

: گفت نيريش و کودکانه  

... نو ین_  

 و بلند کانين ، بودم شوک در ھنوز که من یجا به و 
: گفت شوقِ  با  

. نو ین...  نويم بگو...  یديد_   

:کرد تکرار باران باز و   

... نو ین_   



 ھمه ، انگار گرفتم یفراموش.  رفت ادمي بار نيا و 
 اديفر شوق با.  سرم از شد پاک روزم آن تلخ خاطرات

 ليدل یب و فشردم ام نهيس به محکم را باران و زدم
: زمزمه لب ريز و ستميگر یم ديشا  

 زبون به نيريش اونقدر منو اسم که بشم فدات_  
. یاريم  

 باران به نامش آموزش دنبال گريد انگار که کانين و
: گفت یانرژ پر و بلند ، نبود  

! کرده باز زبون امروز دخترم...  یمن مھمون شام_  

!؟ ميبر کجا شام ، افهيق نيا با_   

: زد یچشمک  

. من با اون_   
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 خانه به ھم ھمراه بعد و داد سفارش غذا یکل کانين 
 یدو ھر سر مدت تمام ، باران یزبان نيريش.  ميبرگشت

 از یلحظات یبرا را ميھا غم و کرد گرم خودش به را ما
 ميبود گرفته غذا.  ميديرس که خانه به.  ربود تنم و جان

 کانين شهيھم برخKف ، اما ميآمد خانه به پر دست و
:گفت  

. بنداز سفره...  مينخور غذا زيم پشت_   

 یول.  کرد رميغافلگ یکم ، یناگھان عادت رييتغ نيا 
 و کردم پھن یکوچک سفره.  بود بھتر باران یبرا

 یبرا نيزم یرو سفره کنار را کودک مخصوص پارچه



 که را باران شبنديپ و مينشست سفره کنار سه ھر.  باران
 یجلو ، بود یا ساده سوپ که را شيغذا ظرف ، بستم

 خودش دست انگشتان با یباز یباز تا ، گذاشتم دستش
.  بخورد غذا ،  

 یزبان نيريش با باران و بود نزده یحرف کانين آنکه با
 ، نشستم که سفره یپا اما ، بود کرده آرام مرا اش

: گرفت بغضم  

.کانين ممنون_   

 و گرفت غذا از را نگاھش و من سمت آمد باC سرش  
: دوخت من به  

!بابت؟_   

 درونم بيغر حس کدام چيھ که یکلمات نيب بودم مانده 
 ات خانه به مرا نکهيا بابت گفتم یم. کردينم ريتفس را

 من از اليدان و مادرم مقابل در نکهيا اي ؟ یداد راه
.؟ یرفتيپذ را اليدان شروط و شرط اي ؟ یکرد تيحما  

 منتظر ھمچنان کانين نگاه و بود شده یطوCن سکوتم 
 کKمم خودش ، نگرفت یجواب یوقت آخر دست.  جواب

. کرد ريتفس را  



!؟یبمون من کنار یبخوا که سخته برات_    

...  است دهيفا یب موردش در بحث... کن ولش نه_ 
.بخور غذاتو  

 برنج با را کبابم از یا تکه چنگال و قاشق با دوباره 
 با و داشت یخوب طعم. گذاشتم دھان به و کردم ھمراه
 طعم ، شده خرد یھا بنفش کلم آن و غذا پک نيدورچ
. کرد یم دايپ ھم یبھتر  

 غذا مزه با چقدر.  رفت باران سمت لحظه کي نگاھم 
! خورديم  

 را خودش مخصوص سوپ فقط بشقابش در آنکه با
 دستان انگشتان سر زدن با یطور اما بودم ختهير

 دھان به را انگشتانش ، سوپ کاسه درون ، کوچکش
 ، بايز صحنه نيا دنيد از که ، ديمک یم و گذاشت یم
. شدمينم ريس  

 یم و داشت یم بر زيخ سفره سمت ھم یگاھ البته
 نيا با که بزند کانين و من یغذا به یپاتک خواست
 بر یخال دست ، کانين مقابله با و خندانديم را ما کارش

. گشت یم  



 را سفره ، کانين یدعوت شام از تشکر و شام از بعد 
 در یحقارت و یشرمندگ احساس آنکه با و کردم جمع

 از دست خواست ینم که کردم یم احساس خودم وجود
 شستن مشغول و رفتم يیظرفشو سمت ، دارد بر سرم

 جلب را توجھم کانين ليموبا یصدا که شدم ھا ظرف
 دنيشن از قلبم و باشد پدرم ديبا زدم یم حدس.  کرد
 لحظه و گفت یرسم یسKم.  کرد ستيا کانين یصدا

 یفور بعد.  کرد یتKق چشمانم با ارياخت یب نگاھش
 توان.  است پدرم گفتيم حسم.  رفت اتاقش سمت

 نکيس یپا جا ھمان و دادم دست از را ظرفھا شستن
 یم نه اضطراب شدت از.  شدم خشک يیظرفشو
 و حقارت احساس نه و بروم کانين اتاق سمت توانستم

. شوم روبرو او با داد یم اجازه ريتحق  

 هيتک ، بغض و اشک از بود پر ايدن کي اندازه به دلم
 و کردم گره ھم در را ميھا پنجه ھمانجا و زدم نتيکاب به

. بستم چشم  

 بازگشت منتظر ، بغض از نيسنگ یھا نفس با ھمراه
.  شد دهيشن اتاقش در شدن باز یصدا که شدم کآنين

.آمد آشپزخانه سمت.  دنيد یبرا گشودم چشم  
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 یرو را راستش دست کف و ستاديا آشپزخانه یورود
:گفت بلند نفس کي با ھمراه و گذاشت نتيکاب سنگ  

 پدرت...  شد یطور نيا باCخره نه اي یبخوا چه_ 
 خودت ؛ گفت من به...  دلخوره ھردومون از یليخ

 ، کنه دخترت با یکار نيھمچ نفر هي اگه ، یدار دختر
؟ یکن یم کار چه تو  

 را اش شده حبس نفس او که ، گرفتم دندانم ريز را لبم 
:داد ادامه و کرد فوت آشپزخانه یھوا در محکم  

 ميکن استفاده فرصت نيا از تا داد مھلت ما به ماه دو_ 
... اي ميکن عقد ديبا اي ماه دو از بعد...   

 بود که یسخت ھر با حال ھر به یول بپرسم بود سخت 
:دميپرس  

!؟یچ اي_   

:کرد فرار من از نگاھش   

.یزارينم پدرت خونه پاتو گهيد اي_   

 ميگلو یتو بغض ینيسنگ.  شدم خفه کردم حس 
 نتيکاب به هيتک.  کرديم ام خفه داشت و ، شد نيسنگ
 کآنين و ستميگر بلند و نيزم سمت خوردم ُسر که بودم



 من غم با ديشا و ماند من به رهيخ غمش پر نگاه با
.شد ھمراه  

:   شد باز اشک و ناله با ، اعتراض به زبانم   

 رو اجبار نيا من! ... ؟ اجبار چرا...  آخه چرا_ 
.خوامينم  

. برداشت سمتم به یقدم کانين   

...  خواد ینم اجبارو یک چيھ...  خواستم؟يم من مگه_ 
.افتاده که ھست یاتفاق باCخره  

 ميبگو و بشکنم را احساسم دور حصار خواست یم دلم 
. یخواينم منو تو چون ، سخته من یبرا اجبار نيا ؛  

 کانين که نداشت یتمآم اشکانم و زديم تند تند قلبم 
 شيپا یھا پنجه یرو عادت طبق باز و آمد جلوتر
.من مقابل  نشست  

 برات من با یزندگ انقدر یعني...  نويم کن بس_  
!سخته؟  

.  دادم سوق چشمانش سمت را نگاھم یآب یھا حلقه 
. نه را علتش  یول دميد یم را نگاھش غم  



. نه که معلومه...  ؟! یگيم یچ_   

: زد پوزخند یعصب   

 رو بارون فقط تو...  ھست که معلومه...  نگو چرت_
 یتونينم که معلومه....  یمتنفر من از تو...  یخوايم

. یکن تحملم ماه دو  

 مات نگاھم و شد خشک اشکانم ی چشمه یا لحظه 
 یبو شتريب او یھا صحبت کلمات انگار.  چشمانش

 ليتحم او به من سمت از انگار که یاجبار.  داديم اجبار
.بود شده  

 به ايب یگفت که یروز ھمون از...  دونمينم نکن فکر_ 
 یحت تو...  یگفت باران خاطر به ميبد مھلت هي ھم

 و یبر خونه به رتريد ، باران خاطر به یبود حاضر
 برات ھم باز اما یبشنو ھم طعنه و هيکنا صدتا قطعاً 

.نبود مھم چيھ  

 شتريب او که شد ینم باورم.  بود صورتش یتو نگاھم 
 فقط ماه سه آن تمام و داشت ام توجه به ازين باران از

!بود کرده انکار  

!کانين_   



: رفت باC یعصب شيصدا   
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 اون با که ھستم بدبخت اونقدر من! ... ؟ یچ کانين_
 اول روز ھمون از ، اما بود مارال ميزندگ تمام که

 منو مارال که دميفھم ھم مارال با مشترک یزندگ
 ، خوام یم رو نفر کي باز که ھم حاC و...  خوادينم

.خواديم ام بچه بخاطر منو نفر هي اون  

 و قلب تنھا و زدم کنار ذھنم در را حرفش جمKت تمام 
 نفر کي باز که حاC"  جمله کي ھمان یرو را حواسم

! ؟ بودم من نفر کي آن یعني.  گذاشتم"  خوام یم رو
 تکان یآھستگ به لبانم که بود او مات ھنوز نگاھم
: خورد  

 بھت رو خودم... کردميم فکر مدت تمام من...  من_
. کردم ليتحم  

 در نگاھش تنھا و کند سکوت که بود او نوبت بار نيا 
 داشت کانين ناخودآگاه اعتراف نيا.  بزند چرخ چشمانم

 يیجا ھمان.  کرد یم روشن را ذھنم کيتار یايزوا ،
 را ممنوعه فکر کي ، که یا نقطه ھمان درست ، که

. بودم کرده محبوس  

 ام عKقه یاثبات یھا ليدل و ھا علت تمام که يیجا ھمان
 در ، کرده موم و مھر یا صندوقچه در ، را کانين به



 ماه ۵ از بعد مبادا تا ، بودم زده قفل ، ذھنم کيتار کنج
.نخواھد مرا او و بمانم عاشقشم و قرار یب من ،  

 باز را صندوقچه نيا قفل ، ینامرئ یدست انگار حاC و
. بود کرده  

 در چشمانم.  زد تند قلبم.  گرفت پروبال افکارم دوباره
 ميرگھا خون در یگرم حس و مانده رهيخ چشمانش
 انکار مدت تمام و داشتم دوستش من.  کرد جوشش

 و خودش انکار خاطر به.  غرورم خاطر به.  بودم کرده
 بغض و لبخند نيب لبانم.  گريد یزھايچ یليخ خاطر به
 در اشک و ديلرز یم و بود ريدرگ یشاد و غم نيب ،

: گفتم زحمت به که ديجوش یم چشمانم  

 به منو که بدونم اگه...  بزن بھم بار هي دلتو حرف_
 ینيبينم تيزندگ یتو مزاحم هي اي...  باران پرستار چشم

. خوام یم رو یزندگ نيا من...    

 آسمان در رهيخ یمکث از بعد و کرد فوت را نفسش بلند 
:  کرد زمزمه نگاھم یآب  

... نويم یکرد اشتباه_    



 به قلبم تمام ، آن کي در کردم حس.  ديلرز قلبم 
:داد ادامه او و شد خورد زير یھا تکه  

 ميگر مارال شکل به خودتو روز اون ، یکرد اشتباه_ 
 رو تو خواستمينم ، چون کردم فرار تو از من...  یکرد

 یبرا که یخواست ینم ھم تو ، کنم فکر...  نميبب مارال
. یبش دهيد مارال چشم به ، من  

 با او و دادم تکان حرفش دييتا به آھسته را سرم 
 خود به یبيعج رنگ آنشب که ینگاھ جرعه جرعه
:  گفت آھسته ، ختيريم جانم خورد به و ، داشت

. لطفا باش من یزندگ ینويم_  

 ھمچنان و بود ريدرگ شيگلو بغض با انگار و 
. نشکستن یبرا کرد یم مبارزه سرسختانه  

 ماه سه نيا یتو ما...  ميآروم کنارت باران و من_ 
 که خوامينم من اما....  ميبود خانواده هي مثل درست

. یباش من یزندگ تو باران خاطر به فقط  

: داد ادامه و گرفت نفس   
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 یبمون ميزندگ تو که یبخوا ھم من خاطر به خوام یم_
.دارم ازين بھت باران اندازه به ھم من...   

 من ، بخورد فرو را بغضش بود موفق او که قدر ھر
 گريد.  بود نمانده یريتحق حس گريد.  بودم ناموفق
 از خاطرش به را خودم ، بخواھم که نبود یغرور

 زدم گره گردنش دور را دستانم. دارم نگه دور اعتراف
. ستميگر بلند یصدا با و  



.  نبود گفتن به ھم یلزوم و نبود گفتنم توان   

 ، کلمات شدن ادا.  شود کلمات یفدا دينبا احساس یگاھ
 بيعج حال و حس ھمان.  کند یم فيح را احساس

 گفتن به یازين که بود درک قابل آنقدر ، مانيھردو
. نباشد  

 لبانش و آمد ما سمت ، اش گونه یتات یھا قدم با بارآن 
 با که یحال در کانين.  کرد جمع یا کودکانه بغض با را

 باران به رو ، بود دهيکش آغوشش سمت مرا دستانش
:گفت  

 هيگر نو ین بگو ، ینيبيم...  کنه یم هيگر نو ین_ 
.نکن  

 گرچه که یاسم آن به شد باز باران نيريش زبان و 
 ، باران کودکانه زبان از اش مزه با یادا اما ، نبود نويم

:واداشت خنده به مرا  

...نو ین_   

 آغوش در سه ھر و کردم دراز باران سمت را دستم 
 با باران.  اشک با من.  ميماند یا قهيدق چند کانين



 را ما آھسته ، داشت که یتيحما حس با کانين و بغض
. کرد رياس دستانش تنگ رهيدا در  

 کتک از بعد. بود ميزندگ آرامش شب نياول شب آن
 ھنوز که دردش یجا و خوردم اليدان از که یمفصل

 یتلخ که بود یاتفاق نيتر نيريش نيا ، بود صورتم یرو
. شست را گذشته یھا  

 کانين و من و دهيخواب باران.  بود شب12 ساعت 
.  ھم ی شانه به شانه.  ميبود نشسته ھم کنار مبل یرو
 هيتک ، خواست یم باز دلم و بودم ختهير یچا وانيل دو
. است من یحام که کنم احساس و دھم شيبازو به  

 ندھم شيبازو هيتک را سرم که دميجنگ خودم با یليخ 
 و ديچسب شيبازو به سرم ، آن کي در.  نشد یول

:گفتم شد یم تند داشت باز که ینفس با ھمراه  

 از که باشم یکس کنار...  روز هي کردمينم فکر چيھ_  
 ، رفتارش طرز از یحت ، ھاش تيعصبان از ، اخماش

. ومديم بدم  

: ديخند  



 رهيم ادمي من یکرد فکر! .... یکرد فراموش خودتو_
  ؟ یديتوپ من به چطور اتاقت در سر

: آورد در مرا یصدا یادا بعد و   

. شکنهيم...  اتاقم در شکنهيم_  

.گرفت ام خنده   

. یشکستيم مرا اتاق در...  یداشت خب_   

 خاطر نيھم به. بود کوتاھتر ، او برابر در قامتم و قد 
 ھم او و آمد باC سرش سمت سرم ، نگاھش دنيد یبرا
: گفت و کرد نگاھم اش شانه کنار از  

 خرميم برات در هي دوباره بشکنم اگر گفتم که من خب_
 اونقدر تو اما...  ذارميم یقبل در یجا سر دوباره و

 و یواستاد من کنار ، اتاق در هي سر که یبود شق کله
 انگار که یطور هي...  شکنهيم ، شکنهي؛م یگفت یھ
 بغل اتاقتو در شب ھر ، کرديم فکر ، ندونه یکي
!یديخواب یم و یکرديم  

 او یبازو به محکم یمشت که برخاست اش خنده یصدا 
: زدم  



 در ھر یرو من ، باشه ادتي...  یگيم یچ یھو_ 
. نکن یشوخ... ھا حساسم یاتاق  

 ديکش را سرم و گذاشت جگاھميگ یرو را دستش کف 
 کردم حس. زد ميموھا یرو یا بوسه و صورتش سمت
 از شدم یآتشگاھ ھم ديشا.  گرفتم آتش. شدم نابود
 زمان و روز یحت که ، شدم عاشقش انقدر یک.  عشق

!؟ نبود ادمي ساعتش و  

 او نه خواب موقع اما ميزد حرف وقت ريد تا شب آن
. رفتم ھمراھش من نه و کرد اتاقش به دعوت مرا  

. باران اتاق سمت من و رفت خودش اتاق به او  
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 موضوع و ديايب پدر تا ماندم پدر خانه در که یمدت تمام 
 و پدر به گفتن از بعد یحت و ميبگو او به را نويم

. نزد حرف من با Kريآ ، خانه به بازگشت  

 من رفتار از یليخ حتماً  ، Kريآ ، کرد یم فکر که مادر
 چرا ؛ که زديم غر من به مدام و ، دهيترس نويم با

!؟ یندار تو باردار زن یھوا  

 در.  است یگريد زيچ مشکلش قطعاً  دانستم یم من اما
:دميپرس که ميبود خانه به بازگشت راه  

؟ یبگ یزيچ یخواينم Kريآ_   



 نگاھش قيدق لحظه کي ، او و ابانيخ به نگاھم نيماب 
 ، من پرسش نيا با و بود نيغمگ اش چھره.  کردم

 را جوابم یناراحت با و چرخاند من از کامل را سرش
:   داد  

.اليدان نزن حرف من با_   

. نداشتم را حرف نيا دنيشن انتظار   

؟ کردم کاريچ من مگه چرا_   

:داد را جوابم ، بود پنجره سمت سرش که ھمچنان   

. نداشتم توقع اصK تو از_    

!؟ ینداشت توقع رو یچ_   

:کرد نگاھم و چرخاند سمتم را سرش لحظه کي   

!!؟ یدونينم واقعا_   

. دونمينم کن باور نه_   

: گفت و سمتم ديچرخ اش تنه مين بار نيا   

 یرو رو دستت زور و ضرب که یريم باشگاه تو_  
؟ یکن امتحان خودت از تر فيضع  

!؟ نوئهيم زدن منظورت.   



:کرد بلند سرم را شيصدا یعصب   

.دستت زور و ضرب اون با یکشت رو یطفلک...  بله_   

: گفتم قاطع و مصمم   

. بود حقش_  

:ديرس اديفر مرز به بار نيا شيصدا   

. اليدان نبود حقش_    

 ماندم حرفم سر باز و انداختم او به ینگاھ مين یعصب 
: 

 شده کانين غهيص رفته پرو دختره...  گميم بود حقش_
! 

 زن ، گهيم خدا یوقت...  اليدان نزن جلو خدا از_  
 اجازه به ازين ، مجدد ازدواج یبرا ، وهيب اي مطلقه
... یا کاره چه تو ، نداره پدرش  

: زدم اديفر باز   

 غهيص نکرده ازدواج اً يثان... ھستم کارش ھمه من_ 
. شده  

: زد اديفر ھم او   



 خودتو ، داره زمان ،فقط ازدواجه نوع کي ھم غهيص_ 
. نزن گول  

:   شدم ھم تر یعصب ، چيھ نشدم که قانع   

 یکي ممکنه ، ھستم یعصب اCن... ببند دھنتو Kريآ_  
.ھا دھنت یتو بزنم  

: داد جواب بغض با او یول بود ديتھد فقط   

 یاونطور رو خواھرت دميد یوقت...  اليدان بزن_ 
 قلبم موقع ھمون ، یکنيم له مشت و لگد ريز یدار
 کتک یھمونطور منو ھم یروز هي ممکنه که ديلرز
.یبزن  

 یصدا و شد منفجر وجودم در یبمب مثل حرفش نيا 
: بلندتر ادميفر  

.ببند دھنتو گميم بھت_   

 کرده برداشت اشتباه اما.  هيگر آھسته و کرد سکوت 
.  کردم ینم بلند Kريآ یرو وقت چيھ را دستم من.  بود
. کرد یم سهيمقا نويم با را خودش او اما  

 و نداشتم را نشيسنگ سکوت طاقت.  ميديرس خانه به 
 ھا سوءتفاھم رفع و زدن حرف یبرا بودم یا بھانه دنبال



 یربط من به ، آمد یم شيزندگ و نويم سرم يیبK ھر. 
 نداشتم طاقت اما بود خواسته خودش قطعاً  چون نداشت

 وجود به  ، Kريآ و من نيب یدلخور ، نويم خاطر به
. ديايب  

 یکم.  شدم منتظر خواب اتاق در و کردم عوض لباس 
 و درآورد را اش یباردار ِگن.  آمد معمول از رتريد

 بافت شب ھر عادت طبق و کرد شانه را بلندش یموھا
 پشتش اما.  آمد تخت سمت و ديپوش را خوابش لباس. 
 انگار که یناگھان رفتار رييتغ نيا از من و کرد من به را

 به قطعاً . کردم تعجب ، بود شب ھمان خاص فقط
: شدم یعصب باز.  گشت یبرم نويم موضوع  

! Kريآ_  

. دلخورم ازت یليخ ، اليدان بخواب_    
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 تيتبع به ھم من.  نکردم را التماسش اما گرفت حرصم
 نيھم اما.  بخوابم تا کردم او به را پشتم ، او از

.  بپرد سرم از خواب تا شد باعث ، کوچک یدلخور
 ام شانه یرو را سرش شب ھر که بودم کرده عادت

 ، مدتھا از بعد امشب و رديبگ را دستم و بدھد هيتک
 یھا پنجه و ام شانه یرو سرش یجا ، ھرشب خKف



 مرا خواب و بود یخال ، دستم کف در دستش فيظر
. ربود  

 ريز ذره ذره را قلبم داشت یمرموز و یموز احساس 
 به را کمرم آرام.  ديجو یم ، اش یبيغ یھا دندان فشار

 منت قصد نکند فکر که آن یبرا و چسباندم کمرش
:گفتم بلند ، دارم یکش  

. ھا بکشم رو منتت خوام یم نکن فکر_    

 را خودش یکم یوقت یول بود خواب ديشا.  نداد یجواب 
 داريب که دميفھم ، رديبگ فاصله من از باز تا ديکش جلو
 و چسباندم کمرش به را کمرم ، قبل مثل باز.  است

: گفتم بود او به پشتم که ھمانطور  

. نخور تکون نقدريا بخواب ريبگ_    

: شد رهيخ من به سرم یباC از و تخت یرو نشست   

!!وقت هي نباشه کم واستون جا_  

: زدم دنينفھم به را خودم یول زد یم هيکنا   

. راحتم من نه_   



 از تا برداشت را بالشتش و ديکش یحرص و بلند نفس 
 دستش مچ یفور که رود رونيب اتاق از برخاسته تخت

: گفتم و گرفتم را  

!؟ کجا_   

. یباش راحت شما تا بخوابم يیرايپذ تو رميم_   

 یبلند غيج که خودم سمت دميکش رو دستش مچ محکم 
: ديکش  

. اليدان دستم یآ_  

 را او دستانم با.  بود کم من زور مقابل در مقاومتش 
 یاخم با يیپررو کمال در و کردم ام نهيس محبوس

:  گفتم طلبکارانه  

... بخواب ريبگ نجايھم_    

. دلخورم یليخ ازت_    

 فاصله آن از و گشودم چشم. داشت یبد بغض شيصدا 
 ، بود ام نهيس یرو ھنوز سرش و داشت من با که یکم

: کردم نگاھش  

چرا؟ باز_   



:کرد تکرار را سوال دوباره تعجب با   

 فکر ھمش... اليدان ترسميم ازت دارم! ... ؟ چرا باز_ 
 یھا آدم سر را زورشان ورزشکار یآدما کردم یم

 نطوريا یکرد ثابت بھم تو یول ، کنند ینم یخال یعاد
. ستين  

: گفتم اخم با   

. بشه ادب نويم امروز بود Cزم_  

: داد را جوابم اخم با ھم او   

 ، انهيوحش تو یول...  بود یکاف براش ھم یليس هي_  
 اشتباه کارت یکن قبول یخواينم چرا...  یزد کتکش

؟ بوده  

 نازک یتارھا.  رفت تيعصبان امواج سمت باز ميصدا 
: گفتم که شديم پاره تک تک داشت اعصابم  

 اطKع و اجازه یب...   من نه  ، بوده اشتباه نويم کار_
!؟ شده کانين غهيص رفته که دهيم یمعن چه ، ما  

 خودتو یوقت_:  کرد نگاھم یدلخور با و زد یپوزخند 
 یب و درست خودتو یکارھا و یدونيم ھمه از باCتر

. بگم یچ گهيد من ، اشتباه رو هيبق یکارھا ، بيع  



 بدون.  خورد گره ھم در مانيھردو نگاه هيثان چند 
 که يیپررو با من باز نکهيا تا.  زدن حرف یکKم
: گفتم بود یمرد ھر یذات زهيغر  

. ببره خوابم تا بگو...  یدار دوستم بگو_   

: آمد لبش به یا مهين لبخند   

 یتو یحت تو...  دلخورم ازت یول دارم دوستت_ 
. یزنيم که یکرد ديتھد منو ھم نيماش  

. کردم ديتھد فقط_   

: انداخت باC يیابرو   

. نويم از شتريب یحت ، شکست دلم یول_    

 پشت را دستم کف یفور.  کرد سKحم خلع انگار 
 و ام نهيس سمت کردم کج را سرش و گذاشتم سرش

: دميبوس را شيموھا یرو  

 نيھم با آخرش دونم یم من...  رو نويم کن ولش بابا_
. کنهيم ازدواج کانين  

:شد بلندتر باز شيصدا   



 ، کنهيم ازدواج کانين با آخرش که یدونستيم اگه_  
!؟ یزد کتکش ینجوريا امروز چرا پس  
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 من ، کرد یم نگاھش هيزاو ھر از که یبحث از کKفه
: گفتم و آوردم باC را دستم دو ، بودم مقصر  



؟ یشد یراض...  کردم غلط من...  ميتسل من آقا_   

. جون از دور_:  گفت که شد کامل لبخندش رهيدا مين   

 لبانش یرو لبخند یبايز رهيدا مين ھمان یرو نگاھم
: دميپرس که بود  

 _C؟ شد رفع تيدلخور حا  

 بودم پررو من و بود مثبت قطعاً  جوابش.  زد لبخند فقط
 با.  خواست یم را آغوشش آرامش دلم و خسته و
: گفتم و کردم نگاھش طنتيش  

. کنم شونشيپر خواميم موھاتو بافت کن باز پس_  

: ديخند   

. خدا به يیپررو یليخ_  

. مرداست ی ھمه عادت...  ميمخلص_   

 شيموھا بافت نييپا کش که یحال در و ديخند ھم باز 
 چشم در چشم ، کند باز را شيموھا بافت تا ديکش یم را

: گفت من  

. بده بھم قول هي_  

؟ یچ_   



 بچه نويم...  یباش نداشته یکار نويم یزندگ به گهيد_ 
. باش نداشته یکار شيزندگ به ھم تو...   ستين  

 دستش کيبار یھا پنجه دنيد از و زديم تند تند قلبم 
 نظم تا رفت یم شيموھا بافت تاب و چيپ یC به C که

 تب به دنشيد با را دلم و بزند ھم بر را تاب و چيپ نيا
 و شدم اش خواسته ميتسل ، انداختيم طنتيش تاب و

: گفتم  

. چشم_   

:داد ادامه باز او اما   

.یبد بھم ديبا ھم گهيد قول هي_    

؟ یچ گهيد_    

 حالش به دلم یليخ امروز...  یاريم در نويم دل از_  
. سوخت  

: گفتم یبلند یصدا با   

... خداااا یا_  

. گهيد باشه بگو_   

. چشم ھم نيا...  چشم_   



 Cباز شيموھا تاب و چيپ و نبود دلخور گريد انگار حا 
 کي با که لرزاند یم را دلم نگاھش طنتيش و بود شده

 دو با را او که یحال در و نشستم تخت یرو جھش
: گفتم ، کردميم احاطه دستم  

 _Cیبد قول که توئه نوبت حا .  

:ديپرس متعجب   

؟یقول چه_   

: کردم نگاھش طنتيش با   

 کنه ام وسوسه شب ھر تا ینباف موھاتو گهيد که نيا_
. کردنش شونيپر واسه  

 حکم انگار و برداشت را اتاقمان کل اش خنده یصدا 
 بند از تا دميکش بلند نفس کي.  کرد صادر را قلبم یآزاد
 که شوم خKص روز آن یذھن و یفکر یھا یريدرگ

 را شيموھا ھم ، حرکت کي با Kريآ.  شد ھم ھمان
. مرا حال ھم ، کرد شانيپر  
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 به پدر که ھم، یمھلت ماه دو...  ديرس مارال سالگرد
. شد تمام ، داد کانين و من  

. ميشد جمع مارال خاک سر یھماھنگ بدون ما ی ھمه  



 و اليدان ، مادرم و پدر ، مادرش و پدر و کانين و من
. بود شيباردار آخر یروزھا که Kريآ  

 دنشانيد با و ، بودم دهيند را پدر و مادر که بود ماه دو
. نشست ميگلو یتو بغض  

 مادر و نداد را جوابم ، پدر یول کردم سKم و رفتم جلو
 اجتماع از مرا و ديکش را ميبازو و کرد یسرد سKم

: گفت و کرد دور یخانوادگ  

؟ شد یچ-  

؟ شد یچ یچ-  

. ماه دو نيا ی جهينت-  

 از و کردم جا به جا صورتم یرو یکم را ام یدود نکيع
 را باران که کانين به ینگاھ اش یدود ی شهيش پشت
. انداختم ، ستادهيا مارال قبر سر یباC و بود کرده بغل  

 و مشترک یزندگ ريغ مگه گذاشته پدر که یشرط با- 
! ميدار ھم یا گهيد راه ، عقد  

: گفت کرده بغض مادر  



 با ميخواست ینم ما... نويم یکرد خراب رو کارا خودت-
 ھم ما خدا به... ديکن ازدواج ھم با کانين و تو ، اجبار

 تا بشه بزرگ تو دست ريز مارال ی بچه ميداشت دوست
 سالگرد دنيرس از قبل یحت نيھم واسه...  گهيد نفر هي

 اما ، بده کانين و خودت به مھلت هي ميگفت بھت ، مارال
 ، نگفته پدرت و من به تو که نبود نيا منظورمون

 یتو من خدا به...  یبش کانين ی غهيص یبر یواشکي
 یمادر کدوم...  کردم هيگر تو واسه شب ھر ماه دو نيا

 مرد هي شير به ببنده زور به رو دخترش خواد یم دلش
! 

 گفتم و گرفتم را دستش ، شده که ھم مادر آرامش یبرا
: 

! نبود ھم بد چنان ، پدر اجبار... نباش نگران-  

!؟ چطور-  

 منم...  بزنه رو دلش حرف کانين شد باعث! ... خب-
 بھش رو یچ ھمه و بذارم کنار غرورمو شدم مجبور

. بگم  



 گفت اش هيگر انيم در و لبخند با نباريا اما ستيگر مادر
: 

...  کرد مجبورت که بود مطمئن نويھم ھم پدرت-
 تا لجبازن و شق کله دوشون ھر تا دو نيا گفت یم

. افته ینم کار به احساسشون و عقل ، نباشن مجبور  

Cرو ھنوز که پدر به اشک با که بود من نوبت حا 
 شوم رهيخ بود، نشسته مارال خاک سر ش،يپا یھا پنجه

. 

 خانم نيمھ و آور نام یآقا ھمراه ، مارال مراسم از بعد
. ميرفت ھا آن ی خانه به  

 قطعا و داشت خبر کانين و من یماجرا از خانم نيمھ
.بود گفته ھمسرش به ھم يیزھايچ هي  

 احساس من یبرا آور نام یآقا سکوت لحظه آن تا اما
 از قبل.  داشتم ازين آن به انگار که داشت یتيامن

 کمک خانم نيمھ به ، آشپزخانه در یوقت ناھار خوردن
: زد ميصدا بلند آور نام یآقا ، کردم یم  

. خانم نويم-  

. بله-  



. ستادميا آور نام جناب مبل مقابل و رفتم سالن به  

 به سر ژست آن دنيد با و بود انداخته نييپا سر کانين
 ، بزنم حدس یزيچ نگاھش از شد ینم که ، ريز

. گرفتم اضطراب  

... شد تموم که ھم مارال سالگرد خب-  

 عقد مھلت آخر تا شتريب ھفته دو گه یم که ھم کانين
. نمونده موقتتون  

. انداختم نييپا را سرم زده خجالت  

Cبود شده ريز سربه کانين چرا بودم دهيفھم حا.  

: ديپرس که نداشتم را آور نام یآقا نگاه تحمل تاب  

؟ باCخره شد یچ-  
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. نگاھم و کرد بلند را سرش نباريا کانين  

 تک یرو ھمسر اسم آنکه با اما بودم کنارش ماه دو
 کي یحت یول بود انداخته هيسا ماه دو آن یروزھا تک
. ميدينخواب ، مشترک تخت کي یرو ھم کنار ھم شب  

 مشکل مسئله نيا با ھم ھنوز کانين کردم یم حس
. داشت  

.بود مھربان... بود خوب رفتارش کانين  

 حس چرا دانم ینم اما ، بود کرده فرق یليخ قبل با یحت
. کند یم یدور من با شدن تنھا از ھنوز کردم یم  

. بود من صورت یرو کانين و آور نام جناب نگاه  



 گفتم کنان من من فقط من و زدم یم حرف ديبا من انگار
: 

. ميد یم جواب ھفته نيھم یتو ديبد اجازه اگه-  

.  دميد ھم را خانم نيمھ نگاه که بود لحظه آن تازه
: گفت و دوخت ھمسرش به را نگاھش آور نام جناب  

!  ندارند یمشکل ھم با تا دو نيا یگفت که شما... بفرما-  

 حاضر کانين یوقت اما ، شدم آب خجالت از انگار و
! زدم یم حرف ديبا چرا من ، بزند حرف نبود  

 مارال مراسم از خسته.  دينچسب من به چندان ناھار آن
 خانه به آور نام جناب ی جهينت یب یھا حرف دنيشن و

 یبرا یخوب فرصت و ديخواب راه در باران.  ميبرگشت
 تختش یرو را باران.  داد ما یدو ھر به صحبت
 ، بستم یم آھسته را اتاقش در کهيدرحال و گذاشتم
 ھنوز که یمشک راھنيپ باھمان که افتاد کانين به چشمم

 سمت او به توجه یب.  مبل یرو نشست ، بود تنش به
: آمد شيصدا که ، رفتم  آشپزخانه  

. دارم کارت ايب...  نويم-  



.  ستادميا مقابلش و برگشتم.  ديلرز دلم چرا دانم ینم
 به رو به نگاھش. نشستم و نميبنش کنارش کرد اشاره

: گفت که بود رو  

 یچيھ ، شد یچ جهينت ، ديپرس ازت پدر یوقت چرا_
؟ ینگفت  

. کرد یم ميعصبان داشت کKمش تيجد یھا رگه  

؟ ینگفت چرا خودت تو-  

: ديچرخ من سمت نباديا سرش  

. یمردد تو یوقت بگم یچ-  

: کردم اخم  

 یمردد که يیتو نيا! ...؟ مرددم من گفته یک!! ... من_
! 

: زد پوزخند  

 هي یحت دوماه نيا یتو...  خواھشا نزن مفت حرف_
 یھرحرف ، نکردم قھر باھات ، نزدم داد سرت ھم بار
؟ باشم مردد ديبا چرا...  کنم درکت کردم یسع ، یزد  

: کرد فرار چشمانش از نگاھم  



 ازم شب هي یحت ماه دو نيھم یتو ، تو چون_
 یشرع تيمحرم و ھمسر اسم... باشم کنارت ینخواست
. ميندار مشترک اتاق یول ميدار و داشتم رو ھمسر  
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:داد حرصم اش خنده.  ديخند  



؟ یخنديم چرا_  

 که یمبل تاج یرو را دستش کهيدرحال ، سمتم ديچرخ
: داد جواب ، خوابانديم ، ميبود نشسته آن یرو  

 صبر ماه دو...  دلخورم رفتارت نيھم از قايدق منم_
 با...  من شيپ یآ یم خودت یک نميبب گفتم و کردم
...  دم یم زمان بھت ، آم یم کنار باھات گفتم خودم

. یندار منو رشيپذ یآمادگ ديشا گفتم باخودم  

: گرفت ام خنده من نباريا  

 واسه خودمو یچ واسه!...  تو شيپ اميب من! ...  من_
؟ کنم کوچک خواد ینم منو که یکس  

: زد لبخند بااخم  

!؟ خوامت ینم گفته یک_  

: داشتم لبخندم خط کردن کور در یسع  

 ستين حرف به فقط ، گفت یم ماھت دو نيا رفتار- 
 تمام نکهيا یول ، بود خوب دوماه نيا یتو رفتارت... ،

 منو و یمارال فکر تو ھنوز ، کردميم فکر مدت
... یخواينم  



 بغض یپا ، چيھ ربود که را لبخندم ، آخر ی جمله نيا
 بلند نفس کي با ھمراه کانين.  کرد باز ميگلو به ھم را

.  خودش سمت ديکش و گرفت ام شانه یرو را دستش
 عوض افکارم گريد.  گرفت یجا اش نهيس یرو سرم
. بود شده  

 ھمسر گريد را کانين و بود اسم کي فقط ميبرا مارال
. دميد ینم مارال  

!!!؟ واقعا بودم نويم من  

 بشيغر و بيعج یرفتارھا و خواھرش شوھر از یکس
 نيا به یوقت گرفت یم ام خنده...  حاC و بود زاريب

 دهيچسب اش نهيس به سرم ھنوز.  دادم یم بھا افکار
: گفت که بود  

 ، ھم پست به خورنيم مغرور شق کله دوتا یوقت_
 مينزد حرف باھم کKم کي دوماه...  گهيد شه یم نيھم
 اتاق یايم امشب از...  شد جمع ءتفاھم سو ھمش و

. من  

؟ یگ یم یچ پدرت به-  



 ی ساده عقد مراسم هي بعد ی ھفته یبرا گم یم-
... ؟ چطوره ، ميريگيم یمحضر  

؟ خوبه  

 ھم مارال دارم حتم و هيعال...  شتريب ھم خوب از-
. خواد یم را نيھم  

 ی حلقه کي ، ھفته دو ھمان عرض در که شد نيا و
 خواستم ینم حلقه. باران انتخاب با البته.  گرفتم ساده
: گفت یم مدام خانم نيمھ یول. واقعا  

. شهينم حلقه بدون عقد_   

 نبود دلم به کدام چيھ و بود ھا حلقه ینيس یرو نگاھم
 را خودش ، بود کانين آغوش در کهيحال در باران که
 کانين.  گرفت آنرا و ھا حلقه ینيس سمت کرد خم

 ، رديبگ دستش از را حلقه ینيس ، داشت یسع باخنده
 کوچکش انگشت با باران که افتاد یا حلقه به چشمم که

.بود گرفته آنرا  

 جلب نگاھم و کردم باز حلقه دور از را انگشتش یفور
 صورت سمت به رو و کردم دستم را حلقه.  شد ھمان

: گفتم و بردم باC را دستم ، کانين  



. بارانه انتخاب... ؟ خوبه نيا_  

 ، حلقه ديخر یماجرا و زد ميرو به یمعنادار یلبخند
 فيتعر ھم باران براى یحت بعدھا که شد یا خاطره

. کردم  

 ، ماه مرداد یروزھا از ، بعدازظھر کي در باCخره و
 یرو باران کهيدرحال ، یمحضر ی ساده مراسم کي در

 داشتم ، خطبه خواندن مدت تمام در و بود نشسته ميپاھا
 در کانين یرسم عقد به ،  خواندميم فاتحه مارال یبرا

. آمدم  
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 ھم Kريآ مانيزا خبر ، کانين و من عقد از بعد روز چند
. ديرس گوشم به  

 من نيب ی رابطه ھنوز گرچه ، رفتم یم دنشيد ديبا قطعا
 یبرا باران و کانين و من یول بود نيسنگ سر اليدان و
. ميرفت مارستانيب به اليدان پسر دنيد  

 ھمکف ی طبقه انتظار سالن در را باران کانين
. بروم Kريآ دنيد به من تا داشت نگه مارستانيب  

! انگار دميرس زود یليخ  

 یصدا کردم باز یکم را Kريآ یخصوص اتاق در یوقت
: دميشن را اليدان  

... باش خونسرد فقط-  

 اليدان یصدا به و شدم متوقف در پشت چرا دانم ینم
: دادم گوش  



 ارهين اتاق به رو بچه که سپردم ھم بخش پرستار به-
 تموم یچ ھمه امروز...  عهيطب که ھم دستت ِسُرم... 

. ینگران خوديب...  Kريآ شه یم  

: دميشن را Kريآ مضطرب یصدا و  

 پول بازم یتبر یآقا ترسم یم... ستين خودم دست-
. بخواد  

... انداختم داخل به ینگاھ ، اتاق باز مهين در یC از
: گفت و برد Kريآ صورت کينزد را سرش اليدان  

 با وقت ھر گم یم...  دم ینم ونيليم ستيب بھش امروز-
 رو پولش بھش ، ميگرفت رو  بچه ی شناسنامه و اومد ما
 ھم ما... بکنه تونه ینم یکار اونوقت گهيد ، دم یم

 سوزونم یم ھم رو کارتم ميس ، ميکن یم عوض رو خونه
 یديد...  چطوره؟...  بگرده دنبالمون گهيد نتونه تا ،
 که باش نداشته استرس فقط...  ینگران یخود یب
. ده یم لو رو یچ ھمه ات افهيق  

. شدم یديشد یسردرگم دچار کردم حس  

 کنم باور خواستم ینم اي نداشتم نانياطم ميھا گوش به اي
! گفتند دروغ ما ی ھمه به Kريآ و اليدان مدت تمام که  



 ، رفتم فرو فکر و بھت در و ماندم در پشت یا هيثان چند
! شد شوکه دنميد با اليدان و شد باز در ناگھان که  

 سKم تيجد با ، زود یليخ اما ، ديپر صورتش از رنگ
 من و رفت کنار در یجلو از و ديشن را جوابش و کرد

.شدم اتاق وارد  

:ديپر رنگش دنميد با ھم Kريآ یحت  

؟ یديکش زحمت چرا.... جان نويم سKم-  

 بودم برده ادي از پاک انگار و بودم دهيخر که یگل دسته
: گفتم و گذاشتم تخت یجلو زيم یرو را  

؟ خوبه حالت.. ستين یزحمت-  

:داد را جوابم دستپاچه  

. خوبم یليخ آره... آره-  

:دميپرس بودم ستادهيا تختش سر یباC که ھمانطور  

؟ یشد نيسزار-  

. نه یعني...  نه... آره-  

: حرکاتش تک تک ی رهيخ تعجب با و کردم اخم  

.شد یعيطب یول بشم نيسزار خواستم یم یعني-  



!بهيعج-  

!؟ بهيعج یچ-  

 نتونستن اگه بعد بشه یعيطب خوان یم اول معموC آخه-
... شن یم نيسزار  

 که شد یچ بعد یبش نيسزار بود قرار یگ یم تو یول
!؟ یشد یعيطب  

 بدھد را جوابم Kريآ نگذاشت اليدان یعصب و بلند یصدا
: 

 ینيب ینم!  ده یم یمعن چه سواC نيا... نويم کن بس-
؟ حالشو  

 مضطرب چشمان به نهيس به دست و دميکش یبلند نفس
: گفتم و انداختم ینگاھ دوشان ھر  

 ديخوا ینم اگه یول ، دمينپرس یزيچ که من...  باشه-
 دروغ ینجوريا بھتره ، بفھمه یزيچ من مثل ھم مادر

. دينکن سرھم  

 با ھمراه Kريآ و شد باز اليدان صورت یرو اخم گره
: گفت تعجب از یبلند نيھ  



؟ یدون یم یچ تو!!... نويم-  

: دادم جواب که بود Kريآ به نگاھم  

 دميشن اتاق در پشت قبل قهيدق چند رو یچ ھمه بايتقر-
 ستيب چرا دونم ینم و ستين نفر دو شما ی بچه نيا... 

 به رو  گهيد نفر هي ی بچه تا ديکن یم خرج ديدار ونيليم
! بدن شما  

 زد Kريآ و کرد من به را پشتش و ديچرخ یعصب اليدان
: هيگر ريز  

 ما...  نگو یزيچ یکس به خدا تورو! ... نويم-
...  یول ، ميخواست ینم  

: گفت یحرص و بلند که دميشن را اليدان یصدا  

. ايب من با...  نويم-  

. افتاد راه من از جلوتر خودش بعد و  

 اليدان دنبال و انداختم Kريآ چشمان اشک به ینگاھ مين
. رفتم  

 اليدان ، مانيزا بخش سالن کنج در ، اتاق در پشت
 او و ستادميا مقابلش و رفتم سمتش.  بود ستادهيا



 در ، کرد یم فرار چشمانم به کردن نگاه از کهيدرحال
 فرو شلوارش بيج در مچ تا را دستش کف دو که ینيح
: گفت برد یم  

 تونه ینم که داشته یتصادف هي یبچگ یتو ، Kريآ-
... بشه باردار  

... کرده شرفتيپ علم اCن-  

 چشمانم در نباريا نگاھش و نشد حرفم ی ادامه منتظر
. من از نه یول ، بود یعصب...  نشست  

 تونه ینم ھم یشرفتيپ و علم چيھ...  تونه ینم گم یم-
 و ، گفت بھم مونييآشنا اول روز ھمون...  کنه کمکش

. نگه شماھا به که گرفتم قول ازش من  

. ميدونست یم دينبا ما چرا! ؟ چرا-  

:داد جواب یعصب  

 قطعا مادر یول ،یداد ینم نشون یالعمل عکس ديشا تو-
 قدرت که کنه ازدواج یدختر با پسرش تک ذاشت ینم

؟ نهيا از ريغ... نداره یباردار  

:داد ادامه او و بود اليدان با حق...  کردم سکوت  



 یليخ ھم یول م،يريبگ پرورشگاه از بچه ميخواست یم-
 نکهيا تا مينداشت رو شيھا نهيھز قدرت ھم داشت دردسر

... 
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: داد ادامه و ديکش یقيعم نفس  

 یم آشنا یباردار خانم هي با Kريآ ، دکتر مطب یتو-
 کنه سقط یسرناچار از رو اش بچه خواسته یم که شه

 وضع...  ميزد حرف ھمسرش با کينزد از و ميرفت ما ،
 تمام که شد نيا...  خواستنينم رو بچه و نداشتند یخوب
 و شاتيآزما مخارج و خرج و یباردار یھا نهيھز

 به ، یتبر خانم ، عوض در تا ميداد شو ھا یسونوگراف
 سونوھا ی ھمه یتو رو Kريآ اسم ، خودش اسم یجا

 ميبر شد قرار ، بوده امروز که ھم مانيزا از بعد و بگه
 اسم ، بچه یواقع مادر و پدر اسم یجا به و احوال ثبت
 خرج یکل امروز نيھم تا من... بشه ثبت Kريآ و من

 سکوت خواستم Kريآ از ھم یکل... کار نيا واسه کردم
 ، بگم دروغ پدر و مادر و تو به خواستم ینم ، کنه
 ی ھمه شماھا به تا اومد تا کباري ، Kريآ خود یحت

 خوام ینم حاC... نزاشتم من یول بزنه رو حرفاش
. بشه خراب کارا ، شه یم تموم یچ ھمه که امروز  

 شد نيسنگ اليدان یھا حرف دنيشن از سرم کردم حس
 در که یپرستاران به و سالن سمت چرخاندم را سرم.



 اليدان یصدا که شدم رهيخ ، بودند آمد و رفت در سالن
: دميشن را  

؟ یبگ مادر به رو یچ ھمه یخوا یم... نويم_  

: گفتم کنم نگاھش آنکه یب  

 خودتون یوقت خودتونه یزندگ... ام چکاره من.... نه_
 کار ینجايا تا و ديواستاد ھاش یسخت ی ھمه یپا

 ی ھمه قتيحق گفتن با ديبا چرا من.... دياومد
. بدم ھدر رو زحمتاتون  

 صورتش تا سرم و نشست سرم پشت دستش دفعه کي
: گفت و زد ام یشانيپ وسط یا بوسه و ديکش جلو  

. ازت ممنونم_  

 ھا مدت که یبرادر و خواھر محبت احساس کردم حس
 شکوفا وجودم در دوباره ، بود رفته نيب از نمانيب بود
 و کردم آزاد حبس بند از ، را ام شده حبس نفس. شد

 را چشمانش به کردن نگاه قدرت. دميکش عقب را سرم
 از کردم حس چون ، کردم یم فرار نگاھش از و داشتم
 با من حدس نيا و است شرمنده چشمانم به کردن نگاه
: شد اثبات ، زد که یحرف  



.... زدم کتکت... که ھم روز اون بابت-  

. رفت شد تموم.... اليدان نگو یچيھ-  

: کرد زمزمه گوشم ريز و ديکش آغوش در مرا نباريا و  

 یول کردم یخوشبخت یآرزو برات عقدت سر خدا به_
. ارميب زبون به که نشد...  

 چشمانم در شوق اشک ، اش جمله نيا دنيشن از
 ريغافلگ را ما مادر، یصدا که بود موقع ھمان. ديجوش
: کرد  

 سر يیبK! ؟ شده یچ سرم به خاک!... نويم!... اليدان_
!؟ سالمه بچه! ؟ اومده Kريآ  

 را اشکانم کهيدرحال و شدم جدا اليدان آغوش از باخنده
: گفتم کردم یم پاک  

 ھردوشون...  مادر جون از دور... حرفا چه... وا_
. سالمند  

 یم اشک و ديستاديوا نجايا شما یچ واسه پس-
؟!ديزير  



 که بدھم جواب خواستم که کردم یم پاک را اشکانم
: گفت و نگذاشت اليدان  

 یدعوا هي...  نداره Kريآ به یربط اصK که نيا_
. شد یآشت به ختم امروز که بود یبرادر و خواھر  

 و کرد مانيھردو بينص یا غره چشم زنان لبخند مادر
: گفت  

 داره یليخ باران ، نويم...  منو ديکرد مرگ جون_
... برو تو ستين یکار اگه... کنه یم تياذ رو کانين  

 اليدان به که یچشمک ھمراه و انداختم اليدان به ینگاھ
: گفتم زدم یم  

. مونميم..  اومدم تازه من...  نداره اشکال_  

 دنيد با  Kريآ. شدم Kريآ اتاق وارد مادر ھمراه بعد و
 تخت یرو که ديپر رخش از رنگ چنان ، مادر و من

: گفت دستپاچه و نشست  

. اليدان...  نبود ما ريتقص خدا به...  سKم... س-  

: گفتم یفور  



 چشم از رو اليدان و من یدعوا که مادر... جان Kريآ_
. ميکرد یآشت ھم اليدان و من درضمن...  نهيب ینم تو  

 ی اشاره با که بود صورتم یرو Kريآ ی زده خي نگاه
 جلو یفور بعد و کند سکوت خواستم او از ابرو و چشم
 مادر به رو و خواباندم تخت یرو دوباره را او و رفتم
: گفتم  

 مانيزا... خودش واسه هيپھلون عروست ماشا�_
.. داشته یعيطب  

: کرد دييتا را حرفم بالبخند مادر  

 و دست اصK دميد که یموقع ھمون از ، دونستم یم_
.کنه مانيزا راحت تونه یم دميفھم ، نداره ورم پاش  

: گفت مادر که بود ستادهيا اتاق در دم اليدان  

-C؟ اوردنشين چرا...  کو بچه حا  

: گفتم من که شدند دستپاچه باز اليدان و Kريآ  

 ، برد رو بچه پرستار ، خورد رو رشيش ، آوردنش_
 نوزادان اتاق ھا بچه که قانونه نجايا مKقات موقع چون
. باشند  



: کرد یاخم مادر  

! یا مسخره قانون چه_  

: گفتم باخنده  

_Cاش ینيب یم شد که مرخص که فردا حا .  

: گفت باز مادر  

... مونم یم ششيپ من امشب پس_  

 من که بودند یجواب دنبال کنان من من Kريآ و اليدان
: گفتم  

 مادره...  مادر کننينم قبول ھمراه ، یعيطب مانيزا_
 اگه شب تا خونه رفت بود نجايا اCن نيھم تا ھم Kريآ
 شما...  بدن راھش دهيبع یول... برگرده باز شد ازين

. بھتره یبرس بابا به یبر  
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. توست و من ونديپ سال نيچھارم امروز"    

 ميزندگ روز نيسبزتر ميھا خاطره خاطر در که یروز
. ماند  

. زميعز دارم را تو که خوشحالم  

. " خوشبختم باران و تو با من  

 با و نوشتم یکيتبر کوچک کارت یرو را جمله چند نيا
. زدم بودم پخته خودم که یکيک یرو دندان خKل  

 بودم زده حرف امروز درمورد باران با قبل ھفته چند از
. باشد من ی نقشه ھمراه تا بودم کرده آماده را او و  



. بود کانين آمدن کينزد ساعت و  

 کانين.  بودند رفته باشگاه به ھم با باران و کانين
. دھد نيتمر یبچگ از را باران ديبا که داشت اصرار  

 اما ، بود شده بحثمان موضوع نيھم سر بارھا گرچه
. بود دانيم روزيپ او ، آخر در  

. بود گذشته عقدمان از سال چھار  

 عقد زمان در درست که قبل سال چھار کوچک باران و
 شده ساله پنج ، حاC ، بود روزش چھارده و کسالي ما

. بود  

 اما ، کرد یم ام وانهيد ھم ھنوز شيھا یزبان نيريش
Cنويم کند ميصدا توانست یم خوب یليخ حا !  

 باران به کاش گفت یم و نداشت دوست کانين گرچه
 یجا نخواستم ھرگز من اما بزند ميصدا مادر که ميبگو
 رميبگ را بود مارال ی برازنده  فقط انگار که مادر اسم

. 

 کرده فوت مادرش که بودم نگفته باران به یحت من
 او به را قتيحق نيا یروز ديبا دانستم یم گرچه و است



 نيا درک باران یبرا ھنوز کردم یم حس اما ميبگو
. است سخت تيواقع  

 تيشکا و پگاه اعتراف با ، ھم ماھان و پگاه ی هيقض
. شد یدادگاھ ، کانين  

 زمان تا شيباردار بخاطر اما شد متھم عمد قتل به پگاه
. گرفت مھلت حکم یاجرا یبرا مانيزا  

 توجه با ، زندان پزشک از نقل به ، مانيزا از پس اما
 و وجدان عذاب و اCتيخ و مانيزا از پس یافسردگ به
 برگ و شاخ سرش در ھمچنان که یتوھمات ھم ديشا

 حکم و ديکش یروان مارستانيب به کارش ، بود گرفته
 به متھم که ماھان اما.  نشد اجرا موردش در قصاص

 حبس سال ده به ، بود یاخاذ و عمد قتل در مشارکت
 سپرده ماھان مادر و پدر به ، پگاه فرزند و شد محکوم

. شد  

 به خودم يیتنھا در یوقت یگاھ ، احواCت نيا ی ھمه با
 و حسادت اثر بر که ماھان و پگاه ، مارال گذشت سر

 گرچه دميديم ، کردميم فکر شد تباه جھت یب یا نهيک
 Cاقل اما ، رفت ايدن از یجوان در ، من زيعز مارال

 دلم یول. شد بزرگ خانواده ی هيسا در باز فرزندش



 ، ديام نام به بود یپسر که پگاه فرزند یبرا یحت
. سوخت یم  

 محال یآرزو نيآخر ، فرزندش ینامگذار با پگاه
 جبران و عقب به زمان برگرداندن یبرا را خودش
 و اسارت بند از يیرھا ديشا اي و کشيتار ی گذشته

.داد قرار گرانيد عبرت معرض در قصاص  

 خانه در زنگ یصدا که بودم شده غرق باز افکارم در
. شد بلند  

. بود باران...  دميدو در سمت یفور  

:بود آمده باC را ھا پله زنان نفس نفس  

. آد یم داره بابا...  نويم_  

: گفتم و زدم یچشمک  

. دهيبر رو دستش نويم بگو بھش برو-  

 خانه در من و ديدو نييپا ھا پله از باز شوق با باران و
 یرو رو که یقرمز سس یفور و کردم رھا باز مهين را
 در یجلو ھمان از و برداشتم را بودم گذاشته نتيکاب

 ديبا که یقرمز سس با رو ، آشپزخانه خود تا یورود



 طعم با یخون. کردم قرمز ، کرديم فايا را خون نقش
! سس  

 بغل را خودم دست شاھکار و شده پخته کيک بعد و
. نشستم زانو دو ، نيزم یرو و کردم  

 از و دميشن را ھا پله یرو کانين یپاھا کوبش یصدا
 اوج ی متوجه ھا پله یرو شيپا محکم ضربات ھمان
 بلند ، در یجلو از که شيصدا و شدم شينگران

: کرد دييتا را حدسم ، برخاست  

!!... نويم-  

 تا را سس قرمز رد ینگران با و شد خانه وارد
: کرد دنبال آشپزخانه  

. نميبب...  دستت با یکرد کار چه!  من یخدا-  

 باC را کيک و کردم بلند سر که شد خم و آمد سمتم
 نگاھش و بود گرفته را ميبازو که او ھمراه و آوردم

: برخاستم جا از ، بود شده مات صورتم لبخند یرو  

. مبارک عقدمون سالگرد-  

! افتاد ميبازو یرو از دستش  



 نييپا و باC کهيدرحال یخوشحال با و ديکش غيج باران
 ، من یرو ھمچنان کانين نگاه یول ، زد کف ، ديپر یم

 نتيکاب به زد هيتک آخر در و ديچرخ یم کيک و ، دستم
 ميبرا حرص با چشمانش و دهيکش صورتش به یدست و

: کرد تنگ  

! کردنه زيسوپرا وضع چه نيا-  

: دميخند  

 رو اش نقشه باران کمک با...  خودمه خاص نيا-
. ميديکش  

: رفت باران سمت یا غره چشم یا مهين لبخند با  

! بK دختر-  

 خنده با باران که شد بلند ما ی سه ھر ی خنده یصدا
: گفت  

. قرمزه سس ، ستين خون نيا-  
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-Cميبخور کيک با یچا تا کن عوض لباس برو حا .  

 از شدن رد موقع و داد تکان حرص با یسر کانين
: ديکش را لپم محکم ، مقابلم  

 یرو یزد یم سس کم Cاقل...  کن صبر کنم یم یتKف-
! یکرد قطع رو انگشتت گفتم...  ھا کيسرام  

. رفت و داد نشانم را لبخندش و اخم او و دميخند بلند  



. ختمير یچا و گذاشتم زيم سر را کيک  

. مينشست زيم پشت سه ھر و شدم آمدنشان منتظر  

. گفت یم باشگاھش یھا نيتمر از باران  

 یگاھ که زد یم حرف باشگاه از کم سن آن با یطور هي
 کانين مثل شد که بزرگتر کاش کردم یم آرزو دلم در

 یھا نيتمر و باشگاه یرو را شيزندگ تمام نخواھد
. بگذارد اش یورزش  

. رفت اتاقش سمت باران و ميخورد شام کيک از بعد  

. رفتم باران دنبال اول عادت طبق من و  

 کوتاه ، کانين سرسخت یھا نيتمر بخاطر را شيموھا
. بودم کرده  

Kمثل که باشد یدختر باران که خواست ینم دلم اص 
 من یفکر بزرگ اختKف تنھا نيا و شود بزرگ پسرھا

.  بود کانين و  

 صورتش به یا بوسه که بود دهيکش دراز تختش یرو
: گفتم و زدم  

؟ داد نيتمر بھت یليخ بابا امروز-  



: ديچرخ صورتم یتو قشنگش چشمان نگاه  

. نه-  

 بلند موھاتو خواد یم دلت یگفت بھم ادتهي جان باران-
؟ ببافم واست تا یکن  

: گفتم که داد تکان را سرش  

 خواد یم دلت بگو...  بگو کانين بابا به نويا خودت-
. یکن بلند موھاتو گهيد یدخترا مثل  

! کنه یم تمياذ نيتمر موقع باشه بلند موھام آخه-  

. گهيد یکن ینم نيتمر خب-  

 را پتو من و نزد یحرف...  ماند صورتم یتو نگاھش
: گفتم و دميکش شيرو  

. ريبخ شبت-  

: گفت که ، در سمت رفتم  

... نويم-  

. نويم جان-  

؟ نکنم نيتمر من شه یم ناراحت بابا-  



. ريبخ شبت...  شه ینم ناراحت یبگ بھش خودت اگه-  

. آمدم رونيب اتاقش از و کردم خاموش را اتاق برق و  

 یرو که شد چطور دمينفھم ، کردم باز را اتاقمان در تا
 و دميکش یبلند غيج ، ترس از و افتادم کانين یھا شانه

 انداخته اش شانه یرو ته و سر مرا کهيدرحال کانين
: گفت که بود  

 تو با ، بگو خودت حاC... کنم یم یتKف گفتم ادتهي_
؟ بچرخم اي بزنم دمبل  

 راست اگه ، کمرت یرو نميش یم من... کدوم چيھ-
. شه یم تيتقو بازوھاتم...  برو شنا یگ یم  

! واقعا یپرروئ یليخ-  

 کيک و شام ی ھمه اCن ینزار نيزم منو اگه خدا به-
. آرم یم باC رو  

 اش برھنه ی تنه مين آن با و گذاشت نيزم مرا یفور
: ستاديا کمر به دست مقابلم  

-Cدر یگفت یم باران به یداشت یچ... بگو راستشو حا 
! من مورد  



. یواستاد گوش-  

... نه-  

...  ؟ یواستاد گوش چرا-  

. وانستادم گوش_  

؟ یدون یم کجا از پس_  

: گفت خنده با که بودم کرده زير شيبرا را ميچشما  

... دميشن ارياخت یب-  

!ارياخت یب-  

: ديخند  

...ھا ام شونه یرو ندازمت یم باز نويم-  

؟ یگفت یم یچ گم یم  

 من تا کنه بلند رو شيموھا خواد یم دلش باران یچيھ-
 پسر هي مثل رو دخترش خواد یم باباش یول ببافم براش
. بده نيتمر بھش بتونه تا کنه بزرگ  

 چشمانم در نگاھش اما بست رخت لبانش یرو از لبخند
. ماند ثابت  



! نداشت نيا از ريغ یالعمل عکس انگار  

 تخت یرو بود زده خشکش ھمچنان که او به توجه یب
: گفتم و دميکش دراز  

؟ یبخواب یخوا ینم-  

: آمد تخت سمت و ديکش  یپر نفس  

 بدم نيتمر بھش تا داشتم پسر هي خواست یم دلم... آره-
. 

 بذار...  رينگ سخت بھش ، کانين ستين پسر باران-
 بزرگتر نذار... کنه انتخاب رو باشگاه و نيتمر خودش

. یکرد ليتحم بھش رو یچ ھمه تو بگه بھت شد که  

: آمد یم تخت سمت که ھمانطور  

. خوام یم پسر هي ھنوزم من اما... باشه... آره_  

 تخت تشک که تخت یرو کرد پرت را خودش چنان و 
. خورد تکان محکم  

 دنيفھم از فرار یبرا اما ، بود واضح منظورش
: گفتم منظورش  

. ريبخ شب-  



: گفت گوشم کنار طنتيپرش یا خنده با او اما  

 باران سر از دست یخوا یم اگه... ميندار ريبخ شب-
. یبد تيرضا ديبا ، بردارم  

: کردم او به را پشتم  

...  بازم شد دختر مياومد... منه دست مگه... خوديب-
!؟ یبد نيتمر اونم یخوا یم  

-Kباران نيتمر سر از دست من... شد که یچ ھر اص 
؟ خوبه... دارم یبرم  

 یا بوسه ، نداده را جوابش ھنوز ، بود گرفته ام خنده
: زد صورتم یرو  

. یشد ميتسل-  

... نه... نه-  

. یديخند... ارين نه خوديب-  

. دميخند گهيد زيچ هي به-  

. نباشه حرف... خوديب-  

 باران جز که ميبود زده حرف باھم که انگار نه انگار و
. ميباش نداشته یگريد فرزند  
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