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   صفحه341

 را هم با ی مجازات پسرنی و در اشودی گناه مجازات میب...دهی زجر کشیدختر
همه ..شودی پدرش مجبور می حفظ آبرویاما برا..خواهدینم...کندی مکیخود شر

  ...!!است اجبار زیچ
  ح. الهام :نوشته 
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  Farid . s  : ساخت کتاب
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  :توجه 
  

  شودی نمهی سال توص18 ری رمان به افراد زنیا
  

******  
  

  : رمان ی هاتیشخص
  

خال صه همه ..خوشگل..ناز..شقعا.. مهربونیدختر.. اول داستانتیشخص :سیراو
  ! تمومیچ

  
 اصالً چون سیمغرور ن.. غرور تلخم جذاب تریایاز برد... جذابیپسر :نیآرو

به !  متنفرهسیاز راو...ستای چاکم ننهی عاشق و سنیاما همچ.. شهینخواستم تکرار
  ..نی غرورش نزاریتنفرشو پا..یقیحق یمعنا

   
که حرص خودمم ... و اخمو و بداخالقی جدیلیخ..نی آرویبرادر بزرگه  :نیراد

  ..ارهیدرم
  

  ..نیشی باهاش آشنا مشتریکه بعد ب..ناز..طونی شیدختر..نیزن راد :سویگ
  

   ) ! سکرته (دیشوی در طول داستان با او آشنا م:میمر
******  

  20:  کتاب یتعداد فصل ها

  عاشقانه: ژانر 
******  
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  :مقدمه
  .. بودی بازکی من ی برازیهمه چ

  ..ی تلخ و اجباری بازکی
  

  ..ادی مچارهی به سر خودم و اون بی چی بازنی با ادونستمی نماصالً
  .. بابام مهم بودی برام آبروفقط

  
  .. نداشتیری تقص..!!چارهی اون باما

  
 و سهم نیی سرد و پرسشگرانش فقط سرمو بندازم پای بودم در برابر نگاه هامجبور

  ..اون فقط سکوت بود
  
  ...!!سکوت
  

  ..اما..دمیشنی متشوی خرد شدن غرور و احساس و شخصیداص
  ! بودمچهیخودمم باز..ومدی از دستم برنمیکار

  
 یچاره ا..بردی بابامو می ساله نی چندی بود که داشت آبروی ننگی لکه نیا

  ..!نبود
  

  ! بدیلیخ! اما بد کردم باهاش..می رو تحمل کنگری همددی بای تا کدونستمینم
 و شوم که در انتظارم بود ی جهنمهی زندگهی ی خودمو آماده دیاب.. بودی هر چاما

  ..کردمیم
  

  .. سپردمری به تقدخودمو
  

   چه بادا، بادهر
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  اگر چه  اجبار  بود
  

   )1فصل ( 
  

 که ییبا بال!  دوختنی نگاشو ازم گرفت و به زمعی سریلیخ.. بهم انداختینگاه
 ی سکه نیری و ششگری آرایو جلو که نزد تو دهنم و مننیمن سرش آورده بودم ، هم

 ی که پر بود از گالی شد دسته گلکمی نزدنیریش..!  پول نکرد نماز شکر داشتهی
عروس :  با اخم گفتنیریش..  بهش زدمیلبخند تلخ.. و رز قرمز به دستم دادومیلیل

بعد !  بودمی که عروس شدم و امشبم شب عروسشدیباورم نم..وارفتم! عنق
شده بود کار ... نشست تو نگامیشگیدوباره همون غم هم..!! یورنجیاونم ا..سال23

 تو و ادی به خودش زحمت نداد بیحت..دی شنلمو برام پوشنیریش! هر روز و هر شبم
 بازومو گرفت و منو ری زنیریش....اووووف!  شنل و تنم کنهن،یری شیخودش به جا

 ازدواج نیریمن با ش...!! ای بود نیری شی فهی وظنایا.. کشوندیبه سمت در خروج
 یوقت!  تازه اولشه نی ا" از درونم منو به خودم آورد یی نداهی؟ !! اونایکرده بودم 

 جلوتر ".. خانومسیبکش راو! یکردی به همه جاش فکر مدی بایکردیاون غلط و م
 ول کنم نبود مدام لمبرداریف.. شددشی سف3 راه افتاد و سوار مزدا نیریاز من و ش

بابا اصالً من ..ادی خوب از آب دربلمشی تا فمی راه برواشیه آروم و  کدادیتذکر م
 که می بودنیری من و شنیا.. اه!! ؟..نمی ببدی و بای خوب بشه کلمی فنینخوام ا

 گل زدش نی راحت سوار ماشالیداماد با خ.. میرفتی خرامان خرامان راه ممیداشت
داماد تو !  داشت واالمسخرم...کردیشده بود و داشت با چشاش مارو مسخره م

 تا شوینجوریا!!..می راه بری چطورگفتی منیری به من و شلمبرداری بود و فنشیماش
 لحظه حس هی.. باز کردبرام عروس و نی ماشی درِ جلونیریش..  بودمدهیحاال ند

 به ی حتشویاون آقا که لم داده بود رو صندل!  مجلسهنی دوماد انیری شدیکردم شا
!!  سوار شمنی لباس سنگنی من با ای کمک کنه چطورادیخودش زحمت نداد ب

 و دی گونمو بوسنیریش.. بود سوار شدمی دادم و با هر بدبخترونینفسمو پرصدا ب
 حال نداشتم بهش لبخند یحت..در رو بست و رفت! یخواهر نمتیبیتو باغ م: گفت
پدال گاز پاشو گذاشت رو ..  بودنی ماشی عطر سرد و تلخش تو فضایهنوزم بو! بزنم
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ـَنده شدنیو ماش خوب !  کرده بودی خالچارهیتموم حرصشو سر پدال ب.. از جا ک
از ! رهیگ بشی جرقه بود تا آتهی حرف بزنم چون فقط منتظر دی که نبادونستمیم

 ور رفتم اما همش نیبا ظبط ماش.. خوردمی داشتم حرص منیسکوت خفقان آور ماش
داشتم دنبال آهنگ ..  بود مثالًمونیوس سرمون شب عرریخ..خوندی منی غمگیآهنگا
 نی من همی آهنگایهمه !  زحمت نکشخودیب: دمی که صداشو شنگشتمیشاد م

با حرص نگاش ! یکنی نمدای و پیخوای که می اونچوقتیپس ه! نیمدل
 _..  لب غر زدمریز!! ذاشت؟ی آهنگ شاد مهی امشب هی شدیحاال نم! یلعنت..کردم

 نیا!  داشتم منییچه رو!  رفت تو همشتریاخماش ب!  مراسم مسخرهنیلعنت به ا
 بهم ی که حرفنیهم!! دم؟ینالی و خودم به پا کرده بودم حاال داشتم ازش مشیآت

چند تا ..دمی کشنیی و تا نصفه پانی ماشی شهیش...بالم به خودم بی حسابدینزد با
پم ثابت  دست چن،ی زرد و بدون نگینگام رو حلقه .. دمی کشقی و عمی در پینفس پ
نه امشب .. بود بغضمو فرو خوردمیبا هر زور.. اشک تو چشام حلقه بست..موند

 یباالخره به باغ..  ازدواج کنمینطوری اکردمی وقت فکر نمچیه!!  نبودهیوقت گر
 ختهی مهمون رلی اهی!! اوووه چه خبر بود.. میدیکه مراسم توش برگزار شده بود رس

 ی اسپند و صدایبو..  و سوت و دست بلند شدغی جی ما، صدادنیبا د..بودن تو باغ
 لمبرداریف.. رو لبام نشستیلبخند مصنوع! یچی هگهی ارکسترم که دیکر کننده 

 میداشت کم کم ُکفر..شهی مدای سر و کلش پی هجااصالً معلوم نبود از ک..دیسررس
 خواستینم..  و در سمت منو باز کنهادی شه و بادهیمجبور شد زودتر از من پ.. کردیم

 ی جلودیحداقل با!  نظر گرفته بودریبابام خوب حرکاتشو ز..بهونه دست بابام بده
مثل مجسمه ..دیلرزیدستام م..  ازدواج و قبول کردهنی که اکردیبابام وانمود م

 ریخ! شـــــــوری بیپسره ..حرصم گرفت.. شمادهی بود تا خودم پسادهیوا
 اری زحمت بکش دست مبارک و جلو بهیل الاق! لعنت به تو!! سرش دوماد مگه نبود؟

 یبا غرغر و با سخت.. نکردی حرکتچیه...!  شمادهی پنی لباس سنگنیو کمک کن با ا
 اشویحس کردم همه سرد!  نگاه ها به منهیحس کردم همه .. شدمادهی پنیاز ماش

 یصدا.. سرمو بلند نکردمنیبخاطر هم!  با چشم بهم ترحم کننخوانی و مدنید
 سر نی و آروم آروم برنیریدست عروس خانومو بگ.. آقا دوماد_:  اومدرلمبردایف

 مهمونا نبود ی رهی خیاگه بابا و نگاها..دمیدیخشم و تو صورتش م... نینیجاتون بش
 ی سست بازومو گرفت و ادامه یلی و خیالک.. اوردی ملمبرداری سر فیی بالهی طعاًق

 نوی اگه اامرزهی و بلمبرداریز خدا پدر فبا! بلند لباسمو گرفت و کمک کرد تا راه برم
جلوتر ..  نبوددیازش بع! رفتی و خودش مکردی منو ول منی که اگفتینم

 چرا خوشحال بود؟؟ اون دونمینم.. شدکمونی نزدی جون با خوشحالسیان..میرفت
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از !  وارد خونوادشون شدهی کرده و با چه وقاحتی عروسش چه غلطدونستیکه م
 جون صورتمو سیان! ه بود که به روم بخنده جون دوباره گرفتم شددای پیکی نکهیا

 یجا.. مهربون بودیلیخ.. زدمیشونی به پیگرفت و با دستش سرمو خم کرد و بوسه ا
بعد به پسرش ... شاالی ادیخوشبخت بش: با بغض گفت.. مامان نداشتم دوسش داشتم

شکاش راه گرفت و  بگه که ایزی خواست چدی بوسی اونم با نرمهیشونینگاه کرد پ
 سویگ.. شدنکمونی نزدسوی و گنیراد!!!  عزاای بود یعروس.. بدون حرف کنار رفت

! دورت بگردم من! سی راویماه شد:  لرزون و سردمو گرفت و با لبخند گفتیدستا
 و سوختی دلش برام مدمیشا.. هوامو داشتیلی خسویگ..آهسته تشکر کردم

 نیراد..  بود که طرفدارم بود نیبود مهم ا یاما هر چ! کردی بهم محبت مینطوریا
! نیهم...نی فقط عاشق هم باشدوارمیام:  که ازش سراغ داشتم گفتیتیبا همون جد

 بود که دهی با چشم خودش دنیراد.. موندابت ثکترشینگاش رو صورت برادر کوچ
 یای قراری و خشم و بدنی دو ماه شاهد زجر کشنیتو تموم ا! دهی کشی چنیآرو
! شهی تو از فردا شروع مهیزندگ! نیآرو:  گفتی با لحن محکمنیراد.. بود نیآرو
 خودشو تو نی بگه که آروی اگهی دزیخواست چ.. حواستو جمع کن..سی نیباز

 دی شدیخوب از عالقه ..  و ندادی اگهی حرف دی و بهش اجازه ختبغلش اندا
وس  و مثل جونش دنی آرون،یراد.. به هم، خبر داشتمنی و رادنیآرو

 و دی و کشنی رادی بازوسویگ!  هالک برادر بزرگ و مغرورش بودنمیآرو..داشت
 دشو خونی از بغل آرونیراد.. مینی سر جامون بشمیازش خواست کنار بره تا ما بر

 گاهی خرامان خرامان به جانیمن و آرو..  زد نی آروی به شونه ی و دستدیکنار کش
 خوشگل، ب،ی پرتقال و سیه با درختا دنج کی گوشه اباًیعروس و دوماد که تقر

 نیی سرش پانیآرو..می نشستامونی صندلیهر دو رو.. میدی شده بود رسنییتز
 کاله ریاز ز.. کردی می چپش،بازدست نی و بدون نگدی طال سفیداشت با حلقه ..بود

کمک کرد تا شنلمو ..دی سررسنیریش.. دمیدی لرزش دستاشو میشنلم، به خوب
!!! ک؟یتبر.. به فکرم زدمیپوزخند!  بگهکی بود تا تبرومدهیو نبابا جل..ارمیدرب
حداقل !!  آبروشو راحت برده بودم؟نکهی ای بگه؟ براکی تبردی بای چیبرا

 ینگاها! دیبوسی جلو و صورت دومادشو مومدی که شده مظاهرم حفظ ی براتونستیم
 اومده بودن رازی ما که از شیالیفام..کردمی و رو خودم حس ملی تک تک فامنیسنگ

 با حسادت و با گوشه چشم اشونی وبعضشناختمی که تک و توک منمی آرویالیو فام
 ن،ی پر از تحسیا با نگاه هامیبعض..  داشتمیحس بد..کردنینازک کردن بهم نگاه م

 خوشحال دی از االن بود شاری غیتیاگه هر موقع..اما خوشحال نبودم..کردنینگام م
 کمونی نزدنی آرویپدر جون، بابا..! نه...اما امشب .. کردمی ذوق می و کلشدمیم
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 زد نی آروی به شونه یپدر جون دست..میبه احترامش هردومون بلند شد..شد
!  صورتشو ببوسهای و بغل کنه نی تا آروومدی جلو نی از دستش دلخور بود و حتیلیخ

اما . . بودی و مقتدرمی فهیلیمرد خ.. اکتفا کردنی آرویبه همون ضربه رو شونه 
پدر جون .. بودنمونی بیسکوت بد.. غرورش له شده بود..میکردی درکش مدیبا

 لبخند بزنه کردی می سعکهی قرمز رنگ به سمتم گرفت و در حالی مخملیجعبه ا
 ری زنجهیدر جعبه رو باز کردم ..جعبه رو گرفت سمتم.. دیخوشبخت باش: گفت

پدر !  پدر جونیمرس: گفتم زدم و یلبخند..  ناز بودیلی بود خدی طال سففیظر
 ی عسلی که از دهنم دراومد چشا"پدر جون"اسم ..  رفتی اگهیجون بدون حرف د

 نشون یمیدوس نداشت من انقدر خودمو راحت و صم.. پر از خشم شدنیرنگ آرو
 هی.. بوددای پشی درشت و عسلی تو چشای قرمز رنگیرگه ها..کردینگام م.. بدم

 از کی نزدیلی خیالیفام!  بودیعجب شب.. از گرفتم گموینییلب پا..دمیلحظه ترس
 نگامون ی که افتاده بود خبر داشتن و با ناراحتیی بودن مراسم و اتفاقایسور

 عقد هی! .. ماههیدر عرض .. و زود اتفاق افتادی هولکل هوزیچقدر همه چ.. کردنیم
 می زندگی جهنمیاز امشب دوره ... ی مراسم عروسهی و حاالم ی محضریساده 

 دیمقصر بودم و با.. آماده کرده بودمزی همه چیخودم و برا..شدیشروع م
 که من به سرش آورده بودم باهام خوب یی نبود که با بالهای پسرنیآرو! ساختمیم

به ..میهر دو نشست.. دمیدی االنشم انتقام و خشم و تو چشاش به وضوح منیهم ! باشه
شو درآورده بود گرمش شده کت.. زل زدمنی آروی کم مو و مردونه یدستا
 باال زده دشوی سفراهنی پنیآست.. کردی می احساس داغاد،ی از خشم زدیشا..بود
 بود و به کی فوق العاده شکشی بند سرامیکوی سیساعت مچ..کالفه بود..بود

مطمئن بودم تا ..زدیتو انگشت دست چپش برق م..حلقه اش.. ومدی مدیدستاش شد
 زیهمچنان غرق آنال!  گوشههی کنهیا راحت شه، پرتش م خونه و از شر نگاه همیبرس

 ی رنگی آبراهنی خوشگل شده بود پیلیخ.. دی سررسسوی و حرکاتش بودم که گپیت
 اندامشو به رخ ی و از پشتم طرف کمرش لخت بود و حسابتکه دکلته بود به تن داش

 _.. بود سبز و درشت یی پوست با چشمادیدختر سف..  بودییبایدختر ز....دیکشیم
 آهنگ هیبه ارکستر سپردم ..نی کم قر بدهی بابا نیپاش! یچه عروس و دوماد ساکت
 که سویگ! ردهالزم نک:  کرد و گفتی اخم پررنگنیآرو.. خوب بزنه به افتخارتون

 انقدر خشک نیآرو:  و بلندم کرد و گفتدی دستمو کشس،ی دست بردار ندونستمیم
 که مشغول یپسر جوان!  خاطرهشهی بعدها م وفتهی ملمتونمیتو ف..اری درنیباز

 آهنگ بخونم هی خوامیخب حاال م:  قطع کرد و گفتیخواندن بود آهنگ و لحظه ا
.. نی کنیخواهشاً وسط و خال.. جشنمونامشببه افتخار عروس خانوم و ماه داماد 
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 سویگ.. تو عمل انجام شده قرار گرفته بود و با خشم بلند شدنیآرو..همه دست زدن
 سویگ..می رقص رفتستیهر دو به پ..  گذاشتنی زد و دست منو تو دست آرویخندلب

داشتم .. دعاش کردمی کارش کلنیبخاطر ا.. بودی زبلیلی و خطونیدختر ش
 نیمن عاشق ا.. بودی اندیآهنگ هنا..آهنگ پخش شد! ی حوصلگی بز امردمیم

جم بخورم اما خب  تونستمی و به زور مکردی متمی دامنم اذنکهیبا ا.. آهنگ بودم
چراغا خاموش شد و چند تا .. دمیرقصیانقدر وارد بودم که هماهنگ با آهنگ م

 یفضا..  شددای پنی رو صورت من و آروی سبز و قرمز و آبیرقص نور، به رنگا
 صورت ی برام شد که تک تک اجزای عاشقونه فرصتی لحظه نیتو ا... بودیتیال

 به زور تمی سان10 پاشنه یت و من با اون کفشا داشیقد بلند..  کنمزی و آنالنیآرو
 خوش یلیخ!  قد بلند بودیادیمن قدم کوتاه نبود، اون ز..دمیرسیبه شونه هاش م

! یعسل..عاشق چشاش بودم..اما چشماش..داشت ی ای مشکیموها.. بودلیاستا
 و به رنگ یلباش قلوه ا.  داشتیادی زتی و جذابی خوشگلنیآرو! یعجب رنگ

با ..حقم داشت!  بودخیسرد و .. نظر گرفتمری زقینگاهاشو دق..گ بود کمرنیصورت
اجبار رو از تو چشاش ..دیرقصیمردونه و ناز م..!!  که من سرش آورده بودمییبال

! رقص با من..ازدواج با من.. و اجبار بودی براش زورکیهمه چ..خوندمیم
چرا .. بودمینخودمم قربا.. عروس شدن نبودنجوریحقم ا..دلم شکست... اووووف

 اشک، از ی قطره ادادمی همونطور که بدنمو تکون مشدم؟ی عروس مینجوری ادیبا
..  مهم نبودمن یاما برا..کردی با تعجب نگام منیآرو..دی گونم چکیچشام به رو

 زد و منتظر شد تا ی لبخند مصنوعنیآرو.. آهنگ قطع شد و چراغا روشن شد
 رفتی وگرنه بدون من مکردیر نگاش مبابا بدجو..مینیباهاش برم سرجامون بش

کاش زودتر تموم .. بودمی بودن مراسم خسته و عصبتهیاز فرمال!  سر جاشنشستیم
 کتشو نیآرو. می هم نشستارهر دو کن.. خوردیداشت حالم بهم م..شدیم

 کی دراومد و افتاد نزدبشی از جچشیی کتش، سودنیهمزمان با پوش..دیپوش
  ! منیصندال

  
 پام بدم ری و از زچیی ازم بخواد سونی دوس داشتم آرویلیخ! یزی جون عجب چآخ

 پررو یلیمنم که خ..  بدهچمویی سویعنی چپ چپ نگام کرد که نیآرو..بهش
 ی عصبنیآرو.. خودمو زدم به اون راه و مشغول ور رفتن با دسته گلم شدم..بودم
 ی کاری اجازه  به مننکهی ان بدونیآرو! ادی سگم باال بینزار رو:  لب گفتریشد ز
! بشی پام برداشت و گذاشت تو جری بود از زی و با هر زحمتچییخم شد و سو..و بده

 بهش فحش یتو دلم کل.. شده بودمعی ضایلیخ.. بودیدنی اون لحظه دافمیق
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 بهش چشویی سوخواستی اگه ازم مشدی میچ! شــــــــوری بیپسره .. دادم
ر کنم من تا آخر مراسم، از دست فک.. شب شدآخربدم؟ براش انقدر سخت بود؟ 

 ایمهمونا رفتن و فقط خودمون..  وزن کم کردمییلوی ک5 هی و حرکاتش نیآرو
از روز محضر تا امشب، حاضر نشده . شدکمیبابا باالخره افتخار داد و نزد... موندن

 نشی غمگی خوب از تو چشمانویاز دستم دلخور بود ا..بود باهام حرف بزنه
 ش قهی کنار شقدی سفینگام رو موها.شت غرورش خورد شده بود حقم دا...خوندمیم

 که گذشت ی دوماهنیتو ا..  کرده بودمرشیپ.. بابامی برارمی بمیاله..ثابت موند
 لبخند کردی میبابا که سع..  کرده بودریبغض تو گلوم گ.. شکسته شده بودیلیخ

 اومد شیت پ برایهر مشکل..مراقب خودت باش! سیراو:  گفتیبزنه با لحن گرم
 الشوی خخواستمیم..سرمو تکون دادم..  نرهادتیسفارشتامو..ری با من تماس بگیفور

کاش مادرت زنده :  گفتزد،ی که تو صداش موج میبابا با غم و اندوه... راحت کنم
 حرفش برام بس بود نیا! ی فرشته ها شدنیع..دیدیبود و تو رو تو لباس عروس م

 صدا از یاشکام ب.. کنمی کرده بود و خالریگلوم گ ماه بود تو و و که دیتا بغض
 خودش نگه یبابا با دستاش سرمو ثابت جلو.. ختیری گونه هام میچشام به رو

 یکابوسا..تموم شد.. نکنهی وقت گرچی هگهید!  نکنهی گرسینه راو: داشت و گفت
من فردا ! زهی قطره اشک برهی نازت ی از چشاخوامی نمگهید.. هممون تموم شد

با پشت دستم اشکامو پاک کردم ..با تعجب به بابا نگاه کردم.. رازی شگردمیرم برمدا
نه :  زد و گفتیبابا لبخند.. نی بموننیری من و ششی پراز؟ی شنیریچرا م: و گفتم
 من هیتموم کار و خونه و زندگ.. ندارمی کارنجایا.. برمدیباالخره که با! دخترم

 گردمی راحت برمالیحاال با خ..ین گرفت سر و سامووأمخوشحالم که ت..اونجاس
.. واقعاً..من.. بابایمرس...چشم: با بغض گفتم..  بگونیری به شی داشتیکار..رازیش

خوشبخت :  و گفتدی بوسمویشونی لبم گذاشت و نذاشت ادامه بدم پیبابا دستشو رو
 نیآرو.. نزدیف حرچی هنیبا آرو..بابا از من دور شد و رفت! خدافظ...زمی عزیبش

راستش خود منم، ..خوندمیخشم و از تو چشاش م.. بودی عصبدیاز برخورد بابا شد
 دیبا.. . بود باالخره دومادش بودیهر چ..دمی رنجنی بابا نسبت به آروی محلیاز ب

 و شوهرش، آرسام، هم اومدن جلو و نیریش.. دیبوسی و مشیشونی و پومدیحداقل م
 مامان، شمام نیآرو:  شد و گفتونکمی جون نزدسیان...  کردن و رفتنیخدافظ

 که میشی کم کم آماده ممیما هم دار..نیخسته ا! روقتهی دگهید.. خونتوننیبهتره بر
 شهینم:  گفتچرخوندی تو دستش مچشویی داشت با حرص سوکهی در حالنیآرو.. میبر

 شاخ و ی بول غهی با خوادیانگار م! اقتی لی بیپسره .. لجم گرفتن؟یایشمام با ما ب
نگاش نی جون غمگسی اند؟یترسی می؟ از چ.. داشتمکارشیمگه من چ..م تنها باشهد 
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مامان :  شد و با خنده گفتکونی بود نزددهی و شننی آروی که جمله سویگ..کرد
 با سویگ... نیالزمه که تنها باش.. با همنی کار داری شما امشب کلکار؟ی چادی بسیان
 از خشم قرمز شد و با نیآرو! نید ا بوالی خوش خهچ..سرخ شدم..دی خندطنتیش

 انقدر می برایب:  و گفتدی و کشسوی گی بازودی سررسدنیرا.. سویحرص زل زد به گ
 سوی گنیا:  با حرص گفتنیآرو..  رو بردسوی گن،یراد! داداش منو حرص نده دختر

 تو ؟ی دارکارشیچ:  زد و گفتی جون لبخندسی دست از سر ما برداره؟ انخوادینم
 شده زن یاز وقت:  با خشم گفتنیآرو! طونهیش! عادتشه..یشناسی رو مسویکه گ
  ..موندیکاش همون دختر عموم م! پرونهی مزه مشتری بن،یراد

  
 برخورد یمی صمنی جون و آروسی چرا انقدر با انگمیم!  دختر عموشم بودسوی گپس

 یون جون دستمو با مهربسیان.. گذشتی مشی سال از عروسهیفکر کنم همش ! کنهیم
 نیتا به ا..مواظبش باش..زمی عزسپرمی به تو منمویآرو!  جانسیراو: گرفت و گفت

..  به بعد تو مراقبش باشنیاز ا..شهم من هم بابا.. هواشو داشتمیلی خدهیسن رس
 نیآدم قحطه منو دست ا:  بهم انداخت و رو به مامانش گفتی نگاه پر از نفرتنیآرو

 یحرف!  مراقب خودم باشم مامانتونمیمن خودم م!! ن؟یسپریخانوم م
 یلیاما دلم خ..کنمی می و عصبنی آروشتری بگم بیزی که اگه چدونستمیم..نزدم

 راحت الشی زدم تا خی جون لبخندسیبه ان..  بودبد طمیچقدر شرا..شکست
 و دی جدی و به سمت خونه می کردی از همه خدافظنیمن و آرو..باشه

 کردی توجه به حضور من، آهنگا رو عوض می بنیآرو.. میحرکت کرد!!! مشترکمون
 تا امشب منو دق بده ول نیا..اه! نیبازم غمگ.. و انتخاب کردیکیو باالخره 

از ! لعنت به تو.. کردادی آهنگ و زی زد و صدای اخمام، پوزخنددنیبا د! کنهینم
 یصدا.. کم آروم شم هی تا دمی کشنیی رو پاشهیش..گرفتمی مشی داشتم آتیناراحت

اما نه .. تو صداش بود و دوسش داشتمیبیآرامش عج..  تو فضا پخش بودی علریام
..! یمشک-دی سفی نماا طبقه، بهی ی خونه هی..میدیبه خونه رس...!  امشبیبرا

 محلم نکهیبدون ا.. و پارک کردنی و باز کرد و ماشنگی در پارکموت،ی با رنیآرو
 که تنم بود اما ی و مزخرفنیسنگبا وجود لباس ..  لجم گرفتیلیخ..بزاره راه افتاد

 یکی و تاریی که من از تنهای که خونه داشت و ترسی بزرگاطی ،حیکیبخاطر تار
 نی دنبال آرورنی که پشت سر مامانشون راه میی بچه اردکانیعداشتم، مجبور شدم 

 که به ترسناک بودن رفتیانگار گذاشته بودن دنبالش، چنان با عجله راه م.. راه برم
! ی به در اصلمیدیباالخره رس.. ومدیروح که دنبالش نم! واال! ک کردمخودم ش

 ،ینین لباس بزرگ و سنگیاز بس راه رفته بودم اونم با چن...اوووف..چقدر راه بود
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 در آورد و در رو دشوی تندم، کلی نفسای توجه به صدای بنیآرو.. زدمینفس نفس م
 خونه رو روشن کرد ید و المپا بکنه، زودتر داخل شی تعارفنکهیباز کرد بدون ا

 موی سانت10 و پاشنه دی سفیصندال!  کردهتی تربی چطورنوی جون اسی انسیمعلوم ن
پاهام .. کالفم کرده بودششیا..ی جا کفشی کردم گوشه پرت خراب، یبا اعصاب

 کردمیداشتم از درد پام ناله م.. باهاشون راه رفته بودمیادیز.. کردی درد میلیخ
!!!  بودیچ...اوووووووه...دیکفم بر..  کردم و چشمم به خونه افتادکه سرمو بلند

 بود من پامو بزارم ه تا حاال نذاشتنیآرو.. غرق خونه بودم.. رفتادمیدرد پاهام 
 دهی چسوی و گنیری شمویزیجه..  نشون نداده بودمی ذوقچی البته خودمم هنجا،یا

 سیپزخونه و هال و سرو کودکانه، تک تک اتاقا و آشی و ذوقجانیبا ه! بودن
 کرم قهوه ،ییرای پذیوارایرنگ د.. خوشم اومده بودیلیخ..  زدمدی و دیبهداشت

 تختخواب هی از اتاق خوابا که یکی.. هم داشتیروبرودوتا اتاق خواب ، . بود یا
 به رنگ، بنفش و لشی بود و کل وسای صورتشیواریدونفره توش بود، رنگ کاغذ د

 هی ی هم ، تختخوابیاتاق خواب بعد.. آرامش بخش بود یلیرنگش خ. . بوددیسف
..  سبز کمرنگ بوداشیواری داخل اتاق و رنگ کاغذ دلیکل وسا..نفره توش بود

 دهی خرنیری شی قهی که به سلی خوشگل کرم رنگیمبال.. که محشر بودشییرایپذ
 ی پر از گالیگلدون بزرگ و خوشگل..  شده بوددهیشده بود به صورت ال چ

 همه جا یحساب.. کردی میی رنگ خودنمای مشکی دی رز قرمز، کنار ال ایمصنوع
 به چشم با،ی زعتیطب هی بزرگ از ی هال، تابلو فرشواریرو د.. زده بودمدیرو د

 کم هیالبته مجسمه ها .. هال گذاشته شده بودیچند تا مجسمه هم گوشه .. خوردیم
 پر ذوق و یبه چشما توجه ی بنیآرو..  زدمیلبخند!  داشتنیمشکل منکرات

.. خسته و کالفه بود.. کراواتشو شل کردی مبل لم داد و گره یخوشحال من، رو
 بودم ی ذوقیچه عروس ب...  پرت کردشیکنار مبل ی دسته یکتشو درآورد و رو

 یروبرو.. کنمکاری چدی بادونستمینم!! دم؟یدی خونمومدی بامیدرست شب عروس! من
بعد به .. چشاشو محکم با دستاش فشار دادیوشه  گنیآرو..  رو مبل نشستمنیآرو

! ن؟یاری در بتونوی عروسدی لباس سپنیقصد ندار:  زد و گفتی شد پوزخندرهیمن خ
 بارم کنه؟ با هی کناخواستی میتا ک! شکوندمیآخ که اگه جرئتشو داشتم گردنشو م

 که از حاضر دونستمیخوب م! اخماش رفت تو هم! نــــــــــه: لج گفتم
 خونوادشون بود و طاقت ی کرده زی و عزی بود، ته تغاریهر چ!  متنفرهیبجوا

 لباس مسخره رو از تنت در نیبرو تو اتاق و ا: با خشم گفت..  و نداشتیگستاخ
 که تو یبا حرص!  بمونهی باقیزی مراسم مسخره چنی از اادیاصالً خوشم نم! اریب

خواستم بلند شم که با لحن ! فمبرات متأس!! مراسم مسخره؟: صدامم آشکار بود گفتم
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 چاکت نهی عاشق و سی هان؟ فکر کرد؟ی کردالی خیپس چ:  گفتشی و عصبیجد
هم با من هم ! سی راوی کردی کنم؟ تو با من بازازدواجبودم که حاضر شدم باهات 

 که نابود رمیگی ازت انتقام می جورهی. .یتو غرور خونوادمم خورد کرد..با خونوادم
 ی اشکای فکر کرد؟ی به سرم آوردی چرهی مامی یفکر کرد! نهی هماقتتیل..یش

 رم از جونم؟ چرا دست از سیخوای میچ:  با بغض گفتمره؟ی مادمیمامانم 
 یوقت ..دمیواقعاً ترس.. کردتی از رو عصبانی بلندی خنده نی آرو؟یداریبرنم

بهت !  خانوم زرنگمیحاال حاالها من و تو با هم کار دار: خندش تموم شد گفت
 ویزندگ..ی با من شروع کردی مسخره اهی و بازی و چه شوخمی که من کدمینشون م

 نی آروی جلوخواستمینم..اوردمی نقت طاگهید! ی جهنم واقعهی! . کنمیبرات جهنم م
 که تختخواب یبا سرعت به اتاق خواب! دیرقصی نزده مشمینجوریاون هم.. کنمهیگر

 نیا.. و زار زدمدمیرو تخت دراز کش.. ردمدو نفره توش بود رفتم و در رو قفل ک
  ..!! بودمری تقصیمن ب... بودمچهیمنم باز!! حق من نبود

  

   )2فصل ( 
  

 درِش شبینگام رو لباس عروسم که د..دمیچشمامو مال.. بدنم دادمهی ی و قوسکش
چه شب .. زدمیپوزخند..  تخت انداخته بودم، ثابت موندیآورده بودم و لبه 

 شبی دی هیچشمام هنوزم از گر.. کنهری خدا امروز و به خ!ی باشکوهیعروس
 دهی پری حسابنگمر! صد رحمت به روح.. نگاه کردمنهیخودمو تو آ.. سوختیم

موهام ..  زدمیشخندین!!  بودهادی از درد زکنهی ندونه فکر میحاال هر ک..بود
ژل مو و انواع و اقسام .. وقت نکردم برم حمومشبید.. بوددهی و به هم چسبدهیژول

..  رنگم زده بودنی و عسلنی نازنی به موهاگمیواکس مو و هزار کوفت و زهرمار د
موهامو شونه ! اوووف.. و تاج و از رو موهام کندمرای گون اشبی دی ایبا چه بدبخت

 بهم شگری که زن آرایتونسته بودم از رو ژورنال.. دوس داشتمیلیرنگشو خ..زدم
با ! نی آرویرنگ چشا.. رنگ بودمنیعاشق ا.. م و انتخاب کنیداده بود رنگ عسل

 شده داری بنیوآر..وارد هال شدم..رونیاز اتاق اومدم ب.. دیآوردن اسمشم تنم لرز
 رو شبشیکت و شلوار خوش دوخت د.. تنش بودی تنگیی شرت سبز کاهویبود ت

چشماش از ..  بودهزاری بشبی نشون بده که تا چقدر از دخواستیم..مبل افتاده بود
 عشق دی بود؟ اون که با شکستن دل من بادهیاون چرا نخواب.. سرخ شده بودیخوابیب

انگار نه ..خوردی مکی بود و داشت با کختهی خودش قهوه ری براکرد؟ی رو مایدن
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 غضبناکش یکه متوجه نگاه ها.. بزنمیخواستم حرف!!  خونه آدممنیانگار منم تو ا
 پرت کرد کف ینجان قهوشو طور ف؟یکنی نگام مینجوری چرا اه؟ی چ_.. شدم

 توبرو لباس: داد زد!  کنترل اعصابشو نداره هانمیا.. شدکهی تهیآشپزخونه که هزار و 
 تاپ هی..به لباسم نگاه کردم!  خالت؟ی خونه ی اومدینکنه فکر کرد..عوض کن

از تعجب کم مونده بود شاخ ..دی شلوارک سفهی بودم با دهی و تنگ پوشیمشک
 ی من چکردی فکر مدونستی نمی کجاش دعوا داشت؟ حاال هر کنیا..وا..ارمیدرب
:  تر شد و داد زدیعصب.. زل زدم بهش دی دیوقت!!  کردهی قاطنی که ادمیپوش

 داخل آشپزخونه شدم و یالی خیبا ب..  برو لباستو عوض کنگم؟ی می چیشنوینم
داشتم .. ماریمن که از حرفات سردرنم:  خودم شدم و گفتمی قهوه براختنیمشغول ر

خل شده .. شددهی رو گاز، که از پشت بازوم به شدت کشذاشتمیقهوه جوش و م
 داشت نفس نفس تیاز عصبان..  شدنی و پخش زمدقهوه جوش از دستم افتا..بود

 ی دندونای از البالیبه سخت.دیباریخشم از چشاش م.. شده بودیواقعاً روان..زدیم
 و ی منو خام کنیی لباسانی چندنی پوش بایتونی میفکر کرد: به هم قفل شدش گفت

 تا وامازت.. رو ندارمزای چنی ایمن عقده !  که بهت دست بزنم؟ نه خانومی کنیکار
... ی نداراقتشمیل.. که بهت دست بزنمی روزرسهیحد مرگ متنفرم و مطمئن باش نم

 کرد؟ی فکر مینطوریواقعاً درموردم ا..  نکردمیپس برو لباستو عوض کن تا قاط.
از ترس زبونم بند اومده ! فتهیخودش..اوووف... کنم تا باهامکشی تحرخوامی من مکه

 نی همشهیمن هم..مگه لباسم چشه؟..مگه: مآب دهنمو قورت دادم و گفت.. بود
 دردم یلیخ.. کردشتری فشار دستشو رو بازوم بنیآرو.. پوشمی لباس میمدل

 به من یکردی میهر غلط بابات یتو خونه : با خشم گفت..  شده بودیوحش..اومد
.. ی نپوشی و چی بپوشی چگمی من هستم که منی منه و ای خونه نجایا..سیمربوط ن

 با خشم تو صورتم زل ی اقهیچند د.. سر به سرش بزارمدمی بود که ترسیانقدر عصب
 نکهیاز ا! زود عوضش کن:  کم آروم شد بازومو ول کرد و گفتهیزده بود بعد که 

بدون .. ترسناک شده بودافشی قیلیخ.. بودم اما خبزاریاشم ب خور بیبخوام تو سر
 نیا.. اشکام راه گرفت..رفتم که مال من شده بود ی بزنم به اتاق خوابی حرفنکهیا

!!   که دوس دارم لباس بپوشم؟ی حق نداشتم اونطوری بود که حتی ایچه زندگ
 ی رنگیرت صورت شیاز تو کمد، ت!!  سرم تازه عروس بودمریخ!!  از روز اولنمیا

 نگاه نهیخودمو تو آ.. زدی گشاد بود و تو تنم زار میادیبهم ز..در آوردم
 دستم ی راحت بودم و هر چیلی بابام خی تو خونه من! بغض کرده بودم..کردم

 ری تعبی خودش اونطورشی پدنموی لباس پوشنی آرونکهیاما از ا..دمیپوشی مومدیم
 یزی با من سر هر چخواستیفقط م!  بودیعجب موجود.. بودمی راضنی به همکردیم
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با ! ه زخم رو دلشو آروم کنخواستیم! دعوا راه بندازه ورو مخم، دراز نشست بره
از .. رو لباش بودی اروزمندانهیلبخند پ..برگشتم آشپزخونه!! آزار دادن من

حواسم به .. دیدی می وی مبل لم داده بود و تی اومده بود و رورونیآشپزخونه ب
 از پام یظیخون غل! زی تی کهی تهیپام رفت رو !  فنجان شکسته شده نبودیا هکهیت

 تو صورتش ی از نگرانی نشونه اچیه.. کردمنگا..!! آخ پام: با ناله گفتم.. اومد
 قفل شده بود ی وی تی چشاش رو صفحه کهی در حالیبا خونسرد.. معلوم نبود

!! نگران خونه ش بود؟؟..بغض کردم! ی ببندش خونه رو به گند نکشعیسر: گفت
لنگون ..کردی داشت لهم مشی توجهی وسط؟ چقدر بنی کشک بودم ا؟یپس من چ

 یجعبه ..  نزارمنی زمموی خونی شدم مراقب بودم که پانهلنگون داخل آشپزخو
!  بهم گفته بودنوی ای جانیریحاال خوبه ش.. برداشتمنتی رو از تو کابهی اولیکمکا

با هر ! شهی الزم مزای چنی جنگه و ادونی مهی شبشترینه ب خونی ادونستیانگار اونم م
 کهیبلند شدم و ت! د بویخداروشکر زخمش سطح.. بود پامو پانسمان کردمیزحمت

 اون ریتقص.. ختمی فنجون و با جارو و جمع کردم و تو سطل آشغال ری شکسته یها
 یذرخواه ازم عدیبا.. شدی زخمینطوری من ایبود که فنجونشو شکونده بود و پا

 داشت و ی امروز مرخصدونستمیم! ی محالیایچه رو..هه!! ؟یعذرخواه.. کردیم
 ی سرسری صبحونه هی..  زدناشو نداشتمهی کنای لهحوص! سوهان روح من! خونه بود

..  همصحبت شم به اتاق برگشتمنی بازم مجبور نباشم با آرونکهی ایخوردم و برا
 ی الو بله؟ انقدر عجله ا_..  جواب دادم قطع شهنکهیقبل ا..خوردی زنگ ملمیموبا

 الو _..  حک شده بودمی گوشی دی رو ال ای اسم کنمیجواب دادم که نگاه نکردم بب
چقدر دلم ...مونا بود!  جونمی؟ آ.. چقدر زنگ زدمیدونی م؟یمرد! حناق! و مرض

  سهالاااااامیـــــــــی وا_:  گفتمجانیذوق کردم و با ه..براش تنگ شده بود
 دمیتو آشپزخونه بودم نشن..دی خب ببخش_..  مرض و سالم_ ؟یچطور..ییمونا
چرا ..خوبم..شوری بیی تربچه تو_ ربچه؟ تیخوف..دمی بخشی اوک_.. موی گوشیصدا

 و که اریشهر..مینشد نر.. بوداریباور کن تولد خواهر شهر_ ؟یومدی نشبید
!  خنگگهی دشبی د_ ؟ی چ_خوش گذشت؟ !  حساسهیلی رو خونوادش خیشناسیم

 کوفت و _! یلی آره خ_..  نفهمهیزی کردم از لحنم چی زدم اما سعیپوزخند
 تازه یوقت.. فابم بودیلیمونا دوست خ..دمیخند.. چه خوششم اومده! یلیخ

 باهام شهی بود که باهاش دوست شدم و همی نفرنیدانشگاه تهران قبول شدم اول
 آره _..! طونی شی و تور زدیپی پسر خوشگل و خوش تدمی از ساحل شن_.. بود

 هم رفتم ماه عسل، تو اری دو ماه با شهرهیتا من ..ای زود ازدواج کردیلی خ_! گهید
 _..  عجله داشتنیآرو.. شدی هول هولک_.. ایزبل شد! ی هم عروسیعقد کرد
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 _!  بودگفت،ی که مونا مینجوریکاش ا!  نداشتهتوی لحظه دورهی بچم طاقت یییآخ
 سی راوگفتیم.. ماتش بردی کردی عروسدی شنیوقت.. اونم خوبه_؟  چطورهاریشهر

 بودم و دهی فکر کرده ترشاریهر ش_!  ازدواج کردمیتا ما دوماه رفت! چه زبل شده
 خودمو کشتم تا ادتهیمنو که !  حق دارهیول.. نه خب_! مونده بودم رو دست بابام

 ی دارولیا..ماه2 اما تو در عرض!  شوووری قحطنیتو ا.. اومدرمی گاریشهر
 از _..  کردم بحث و عوض کنمیسع.. کنهدای بحث کش پنیدوس نداشتم ا.. سیراو

 که ی کنکورارشد ندادگهی دی تو که مدرکتو گرفت_ ؟ی دانشگاه خبر نداریبچه ها
همه !  تو کالسمی داردمی جدیچند تا شهرستان.. اکثرشون هستنمایهمه قد..یایب

باالخره !  آره خودش_ ؟یبهادر..اوووممم!! نا؟ی ت_ ادته؟ی رو نایت.. رنیگیسراغتو م
 یدیند!  بود مال همنوم بابا اون که از اون اولش معل_.. با مهبد ازدواج کرد

 یکه راض.. نبودی راضنای تیاما بابا.. آره_؟ .. به همدنیچسبی سر کالسا میچطور
 _..  مزدوج شدنامیپس ت!  چه خوب_!  نگرفتنیعروس..هیماه عسل رفتن ترک..شد

 اریبه جون شهر..ای منو بزندی قدی بای چون مزدوج شدیفکر نکن! سی راویاووو
 من وونهی د؟یاریچرا جوش م.. باشه بابا_! رمایگی بد محالتو ،ی کنی محلی بیبخوا

 ری خب غ_.. ی شوهر جونتو از قلم انداخت_..  و تهران ندارمی کسنیریبه جز تو و ش
 درصدم آدم هیمونا ..دمیبلند خند!  هم دارهیسم ناناس چه ای عوض_! نیاز آرو

 و ضعف ش خوشگل و خوش اسم غی پسرای براینطوری همشهیهم..نشده بود
 مراسم هیفقط . . نگرفته بودیعروس..شهی کنه آدم می عروسکردمیفکر م..رفتیم

 هم ی ماه عسل، و چند هفته اشی رفت کیماه و خورده ا1عقد ساده بعدشم که 
همکالس من و مونا .. بودیالمی ااریشهر..اری شهری خونواده شی پالمیرفتن ا

 درآورد که ی پررو بازمیچشمش دنبال مونا بود و چند بار..از همون ترم اول..بود
 یی باشه شماره دانشجویکی کالساش با مونا نکهیبخاطر ا..  حالشو گرفتدیمونا شد

 و گرفته اونم همونا رو ییا مونا چه درسدیدی مرفتیو رمزشو حفظ کرده بود و م
 میدی رو بروز داد و منو مونا چقدر خندنایالبته بعد که با مونا نامزد شدن ا..گرفتیم

 امی روز مهی _... اوووف!!  دارهبی آقا علم غمیکردی فکر مشهیهم! بهش
 دوست داره نه؟ لبخند یلیخ! سی راونمیبب..نمیدوس دارم شوهرتم بب..دنتید

 دمی با_! ادی زیلیخ:  با حسرت گفتمدونستی و مزینا همه چکاش مو.. زدمیتلخ
 نه ی بودینه تا حاال با کس..ومدی نمرشیدختر از تو بهتر گ! دوست داشته باشه

 ی اونکه گربه _.. رهیمی تو می که براارمی خب شهر_.. زدنیتو رو رو هوا م! یچیه
 _.. رفتی مادمیام  بود تموم غم و غصه هیمونا وقت..دمیخند!  خودمهیدم حجله 

بعداً .. پارکمی داده برری گاری شهرنیا..یی برم جادیدختر من با..اوووووپس
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 حتماً ی اوک_.. یبا.. سالم برسونارمیبه شهر.. باشه گلم_.. برم قربونت نمتیبیم
 اتاق نگاه یواریبه ساعت د..!  بودشمیکاش مونا االن پ.. قطع کردممویگوش.. یبا

به سمت .. کردمی به حال ناهار می فکرهی دیبا..شدیر ماوووه داشت ظه..کردم
من .. روشن بودی وی لم داده بود و تی همچنان رو کاناپه نیآرو..آشپزخونه رفتم

 ناهار نیدوس داشتم اول.. ی وی تی شده بود جلوخی مشد؟ی خسته نمنی ادونمینم
رئت ج.. کرده بودمیهوس ماکارون.. و خوشمزه درست شهقهیمشترکمون، با سل

.. گرفتیمثل بالنسبت سگ، پاچه م.. نه؟ای دوس داره ینداشتم ازش بپرسم ماکارون
 کدبانو رو یحس خانوما.. شدمی آشپزول شدم و مشغی نظر سنجالی خیب

 خچال،ی و نتیباالخره بعد از گشت و گذار تو کاب! گهی شده بودم دریجوگ..داشتم
رست کردن تو ظرف و ظروف غذا د!  کردم و مشغول شدمدایمواد مورد الزممو پ

غذا آماده ..  نو بودیهمه چ..کردیاصالً آدم حال م..دادای حال مبی عجدمیجد
 ی ظرفای هم البالی رنگیپوشاال..دمی و خوشگل چزیم.. ساالدم درست کردم..شد

 و وسط سید.. کردمنیی تززی ری های و با گوجه فرنگی ماکارونسید..غذا گذاشتم
بدون توجه به من، .. نگاه کردمییرایبه پذ..  ناهارایب! نیآرو:  و گفتمزگذاشتمیم

 سرش خورد ی و روی ویدوس داشتم ت.. لم داده بودی لعنتی وی اون تیهنوز پا
باالخره مرده و .. باز شدشمین..از رو کاناپه بلند شد..دوباره صداش زدم! کنم

نسرد نگام کرد خو.. شدمی از راه شکم وارد مدی و بارهی بگکمشوی شی جلوتونستینم
سالم خسته :  و برداشت و بعد از چند لحظه گفتیگوش..و رفت به سمت تلفن

.. ممنونم.. مهرزادنیبه اسم آرو..490اشتراک ..خواستمی مدهی پرس کوبهی..دینباش
 دی متعجبمو و دی افهی قیوقت..برگشت نگام کرد.. تلفن و سرجاش گذاشتیگوش

من غذا درست : گرفت و گفتملجم ..  زد و رفت سرجاش نشستیپوزخند
مگه من بهت گفتم :  تفاوتش اومدی سرد و بیصدا! دوساعته تو آشپزخونم..کردم

 _.. سیبه من مربوط ن.. خودتم بخورشی خودت درست کرد؟یغذا درست کن
 یای لوس بازنی لطفاً از ا_؟ ..می ناهار مشترکمون و با هم بخورنی اول،یای بشهینم

بغض .. خورمی با تو غذا نمرممیمن بم..ادی خوشم نم کهاری درنیبعد از عروس
 و در رو محکم فتمبه حالت قهر به اتاقم ر!  بودمدهی همه زحمت کشنیمن ا..کردم

حرف، حرف .. نبودمی مستقی صراطچی به هنی آرونیا! ــــرینه خ..دمیکوب
 دخترا از روز اول بعد از یهمه !  داشتم منی ایچه زندگ! خودش بود فقط

 ساحل،همکالس ادی مادمی.. کردنی مادی یزی و خاطره انگی به خوبشونیعروس
 شی کرده بود از خاطرات روز بعد از عروسی تازه عروسیمشترک من و مونا،وقت

!  با، به به و چه چه خوردهچارشی غذا رو سوزونده و شوهر بی که چطورگفتیم
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 فیاگه بخوام تعر..م نداشتی خوبی خاطره چیه! اما من..میدی هم منو مونا خندیکل
 ای.. داد زد سرم که تاپ نپوشم،ی کنم؟ بگم روز بعد از عروسفی رو تعری چدیکنم، با
 گشنم یلیخ..دمی کشی درست کردم اما رفت کباب سفارش داد؟؟ پوفاربگم ناه

براشم مهم ..کردی لهم می داشت بدجورنیآرو..کردیته دلم قار و قور م..بود
 کردمی می و سعکردمی باهاش لج نمادی زدادمیهش م حق و بیچون تا حدود..نبود
!  دستش سکته کنمز انکهیقبل ا..ادیاما خدا کنه باهام کم کم راه ب..  نکنمشیعصب
 نیمعلوم بود آرو..بعد از چندبار زنگ زدن صدا قطع شد.. زنگ تلفن اومدیصدا

خودم ! به درک! خوردیبه من چه که اون نم.. اومدمرونیاز اتاق ب.. جواب داده
 بار هیظرف ..زدی داشت با تلفن حرف منیآرو! گشنم بود خب..خوردمی مییتنها

 یب..  وسط هال بودزی زرد رنگش رو می شابه و نوری و ماست موسدهیمصرف کوب
 که یبخار.. نگاه کردمی ماکارونسیبه د.. به سمت آشپزخونه رفتمن،یتوجه به آرو

باز ..معلوم بود که سرد شده..شدی نمدهی دگهی دشدی از توش بلند مشی پقهیتا چند د
 دهیبراش زحمت کش..دیلبخند رو لبام ماس..  بهتر بودی بود از گشنگیهر چ
 که یمدل ماکارون.. نشستمیجلوتر رفتم و رو صندل!  شهینطوری بود افیح..بودم

 روش کم شده بود یایچند تا گوجه فرنگ! فرق کرده بود.. بودمدهی کشسیداخل د
 هم نصف شده ی مخلفات ماکارونی گری هم کم شده بود و با ناشیارونو از خود ماک

 نوش جان می قاشق از ماکاروند کرده و چنیی شکمونی آرونکه،یبا حدس ا.. بود
 یاما هر چ.. من بودالِی همش فکر و خد،یا گر چه شا.. شددایکرده، لبخند رو لبام پ

 و خوردی نمیواشکی شدی میچ..  غذامو بخورم،یبود خوشحالم کرد و تونستم با شاد
انقدر سخت !! م؟یکردی ناهار مشترکمون و کوفت منی با هم اولزادی مثل آدمومدیم

 کردم و گذاشتم ی دراز و زرد رنگ ماکارونی چنگالمو که پراز رشته هانیبود؟؟ اول
 فی از دستپختم تعرشهیبابا هم!  خوشمزه شده بودیلیاوووممم خ..تو دهنم

 غذا رازی بابا تو شی ازدواج کرد و اومد تهران، من برانیری شکهنیبعد از ا..کردیم
الحق .. درست کنمنیری شی سره غذاها رو بلد بودم از صدقیهمه ..کردمیدرست م

 شور و شفته و بدمزه به یهر چند اوالش غذاها.. شدی خوشمزه میلیکه غذاهام خ
 گرفتم و کدبانو ادی  اما کم کمومدی صداش درنمی و طفلدادمی مچارمی بیخورد بابا

شب :  داد و گفتهیاومد آشپزخونه و به اپن تک.. تموم شدنی آرویتماس تلفن.. شدم
با !  به مناسبت؟_ ن؟ی رادی خونه _کجا؟ :  باال زدم و گفتمبروهاموا! میدعوت

 بهش؟ آها گنی میچ..گهی و مزخرف دی رسم و رسومات الکنیاز ا:  گفتیکالفگ
اصول : اخم کرد و گفت..  چند روز بگذرهذاشتنی الاقل م سرعت؟نی به ا_.. پاگشا

 شب هی و میکرد شده و ماچقدر حال ی چشبی دکننی حاال فکر م؟یپرسی منید
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 که گوشه یپوزخند ! رنی بوده برامون، خواستن جشن بگیزی و خاطره انگکیرمانت
  خوشمزه شده؟یخورینم:  بره که گفتمخواستیم..دادی آزارم مدی لبش بود شدی
ماتم ..نگاش کردم!  نمک شده فقطی بی کمهی:  نگام کرد و گفتنیآرو.. ها

:  تر شد و با تته ته گفتظیاخماش غل..  دادهی ای چه سوتدیتازه خودش فهم..برد
 رفت تو یفور!  گفتیخودشم ندونست چ! گهی نمکه دیاز شکلش معلومه که ب

آخ که چقدر ! ه بودن کردلیآقا م!! پس حدسم درست بود.. شدظیلبخندم غل..هال
 کجاش نیا.. فروبردم و مزه مزه کردمیدوباره چنگالمو تو ماکارون.. حال کردم

 و نی رادی اخمایحوصله .. امشب افتادمی مهمونادی..  بوددمیشا!  نمک بود؟یب
 بود از من متنفر دهی و دنی آروهی چون ناراحتدیشا..ومدیاز من خوشش نم..نداشتم

!! کردمی تحمل منمی رادی اخمادی کم بود حاال بانی آرویحل مینفرت و ب.. شده بود
 گاز، ی روی رو تو قابلمه موندهی باقیماکارون.. شده بودمریس..از جام بلند شدم

اومد تو ..  تموم شده بودنمیغذا خوردن آرو.. کردم و ظرفا رو شستمیخال
 تعارف هیحداقل !  بار مصرف غذاشو انداخت تو سطل زبالههیآشپزخونه رو ظرف 

قاشق و چنگالشو .. اما خبزدمیهر چند لبم نم!  نهای خورمینکرده بود که کباب م
 خودم و خودش نی که بدادی کارش نشون منیا!  رفتو آب گرفت ری سری زیسرسر

دلم .. کاراشو خودش انجام بدهدی بایهر ک.. خط درشت و پررنگ بکشمهی دیبا
!!  بود؟ی چی برای همه جداسازنیپس ا.. مشترک نشده بودمونیمگه زندگ! گرفت

 رفتن و ی مهمونی حوصله نی قربونش برم ناز و با محبت آروی اخالقانیاصالً با ا
 که تو خونه ش منو نیهم!  مطمئن بودم که اون از من کالفه ترهنمیاما ا! نداشتم
 نکره و یاووف عجب صدا.. تلفن دوباره بلند شدیصدا!  بودیلی خکردیتحمل م

 صداش گوشمو کر کنه نکهیقبل از ا..  باشه صداشو عوض کنمادمی ! داشتیزشت
 ؟یخوب...ی سالم خواهر؟یی تونیری ش_..  سالمسی الو؟ راو_ الو؟ _.. جواب دادم

 _! منم خوبم..ی لطف کرد_..  زنگ زدم حالتو بپرسم؟یتو چطور.. خوبمی مرس_
 خواب یزیفارغ از هر چ.. افتادنی چطوره؟ ناخودآگاه نگام به ارونیآرو
 که نهی همون آرونیاصالً انگار نه انگار که ا! چقدر مظلوم و ناز بود تو خواب..بود

 ی گوشسی الو؟ راو_..  اومدنیری شیصدا! ُکشتی منو مدنمیش تاپ پویداشت برا
 دعوتتون سوی واسه شب گنمی زنگ زدم بب_ ؟یگفتی میچ.. آره آره دستمه_دستته؟ 
 بابا _..  آره_ ن؟یشمام هست.. گفتنیبه آرو..ر کنم زنگ زد فکنی آره راد_کرده؟ 

 جونم؟ _ س؟یراو..نسادی کردم واشیهر کار.. آره صبح زود رفت_ راز؟یبرگشت ش
 که دونمیم..نهی غمگیلی آخه صدات خ_!  مگه قراره بد باشم؟ خوبم_ ؟ی تو خوب_

 کاش : لب گفتمریز.. یکنیاما کم کم عادت م.. سختهیی جوراهی نی با آرویزندگ
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مواظب خودت .. باشه_..  نبودی خاصزی نه چ_ ؟ی گفتیزی چ_!  طالقم بدهتونستیم
.. به آقا آرسامم سالم برسون خدافظ.. باشه_.. فظخدا..زمی عزنمتیبیشب م..باش
 موتیر.. بودنشی ماهواره رو سموتیر.. شدمکی نزدنیبه آرو.. و قطع کردمیگوش

 لباسشو باز کرده یدکمه ها.. کردم و خاموش ی وی برداشتم و تنشیو از رو س
 کم سرد هی اتاق یهوا! بودوومعلوم بود که عادت نداره تو خونه لباس بپوشه

به اتاق ..  بود شوهرم بودیهر چ.. چرا نگرانش شدم که سرما بخورهدونمینم..دبو
 گمینم..دمی و آوردم و رو بدنش کشی رنگی صورتیخودم رفتم و پتو مسافرت

حاال جدا از اخالق بدش با . دوسش داشتم.. ازش متنفرم نبودماما...عاشقش بودم
هنوز دستش ..  افتادچپش دست ینگام به حلقه .. بودیپسر جذاب و خوشگل.من ،
..  وا شدشمین.. کردهمشی هزار تا سوراخ سمبه قاشب،ی همون دکردمیفکر م!! بود

 منو دوس نمی دلمو خوش کنم که ممکنه آروی بودم که الکیزی چهیفقط دنبال 
حوصلم ..به اتاقم برگشتم! عمراً! با حرکات صبش..امکان نداشت...اما! داشته باشه

رو تخت .. اولش بودنیاما تازه ا.. دلسرد شده بودمیاز زندگ..بدجور سر رفته بود
 به در اتاق زده شد چشامو باز ی تقه ایبا صدا..! ** دمی و خوابدمیدراز کش

 _.. شدمی مداری بیی صدانیکتری زود با کوچیلی خ سبک بودباًیخوابم تقر..کردم
 پشت در ی کیخواستی منی از آروریخب خنگ خدا، غ!! ی چه سؤال احمقانه اه؟یک

 چراغ و روشن کرد چشماش پف نیآرو..در آروم باز شد.. سیروح که ن! باشه؟
م کم داره ک..می برمی حاضر شدی پاشو با_..  شدهداریکرده بود معلوم بود اونم االن ب

به ساعت ! نی رادی خونه می نبود شب دعوتادمیاصالً ..نگاش کردم! شهی مرید
 نیآرو.. شمیاالن زود حاضر م: گفتم.. شدی مریاوه اوه داشت د.. زل زدمیوارید

شروع کردم .. باال جمعشون کردمیموهامو شونه زدم و با گل سر. نزد و رفتیحرف
 ی مهرزاد، دختری خونواده یلواصالً دوس نداشتم ج! یبه مراحل خوشگل ساز

 نبودم اما چکدومشونیدوس داشتم اگر چه انتخاب ه.. جلوه بدمپیزشت و بدت
بازم دست رو .. زن انتخاب کنندنی آروی براگرفتنی ممی قبالً تصمی زمانهالاقل اگ

 ازش حرف شهی هامو که مونا هم همییبای زنمی آرویدوس داشتم جلو! ذاشتنیمن م
از !  و دخترونهمیمال.. صورتم تموم شدشی ربع، آراهیبعد از .. نشون بدمزدیم

 طی شرانکهی مگه اومدی خوشم نمادی بده و بزنه تو چشم، زریی که چهرمو تغییشایآرا
 هی..دمیرژ لب کرم رنگمم رو لبم مال..  کنمشی آرای باشه که بخوام اون مدلیطور

 خورده بود و بیر که کناراش به صورت اُی قرمزی با نوارایکت و دامن مشک
...  گذاشتم تا اونجا بپوشمشفمی و دامن و هم تو کدمیانتخاب کردم وکتشو پوش

 نشون ی به خوبدموی خوش تراش و سفی نبود و ساق پاه کوتاادیدامنم ز
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 رنگمو با شلوارزاپ دارمو دی سفیمانتو.. هم پام کردممویشی قرمزآتیصندال..دادیم
.. رونی هم سرم انداختم و از اتاق اومدم بیشک م- قرمزری شال حرهیتنم کردم و 

 موهاشو با داشت بود و سادهی وای قدنهی آی که تازه از حموم اومده بود جلونیآرو
 نگام ؟ی مگه تو حاضر شد_ هنوز؟ ی حاضر نشد_.. کردیسشوار خشک م

واسه ! کشهی طول مادی کارت زکردمیمن فکر م:  لب گفتریز.. تا شد4چشاش ..کرد
دوباره .. شمی زود حاضر مشهیمن هم: گفتم.. ارامو اسُلموشن انجام دادم کنمیهم

 برم یی با مامان قرار بود جایوقت شهیهم: مشغول خشک کردن موهاش شد و گفت
 ازش یمنم فکر کردم که اون که سن و سال..دیکشی ساعت حاضر شدنش طول مهی
 ی سه ساعتگهی دی هست که مثالً تازه عروسمیی حتماً تودادی اونقدر طول مگذرهیم

 وا شمین..کنهی مفیحس کردم داره ازم تعر..از حرفش خوشم اومد! یدیطول م
من !  باشه_!  تا کارم تموم شهی صبر کنقهی چند ددی با_! گهی جنبه بودم دیب..شد

 یهنوز لباس..باال تنه ش لخت بود.. بدمری بهش گی الکخواستمینم..  ندارمیمشکل
بدنش واقعاً ..  لختش ثابت موندیچشام رو باال تنه !  جنبهیمنم که ب.. بوددهینپوش

پوستش .. داشتی بزرگ و ورزشکاریلی خی و بازوهاکیکمر بار.. بودلیخوش استا
محو بدنش .. روشن بودباًیتقر... برنج وارفته باشهری که مثل شینه اونقد.. بود دیسف

ش رفت و چند دست  من، به اتاقی رهی خی توجه به نگاهای بنیآرو.. شده بودم
ژستاش .. خندم گرفت. و ژست گرفتدی تک تکشونو پوشنهی آیلباس آورد و جلو

 یلی خوشگل بودن و به اندامش خیلیهمشون خ..ود بنگای مثل مدلقاًیدق
 ی و مشکیچارخونه دار صورت..  چشممو گرفتی حسابشونیکیاما ..ومدنیم

 جر نشویود بازوهاش آست بودش کم مونده بدهی پوشی تنگ بود و وقتیلیخ..بود
 خواستی انتخاب کرد انگار می لباس قرمز گوجه اهی و درآورد و رهنیاما پ! بده

 چارخونه دار رهنیاون پ:  گفتمی که فوربستیداشت دکمه هاشو م!  کنهاب انتخنویا
 گفتم؟ بهت خب یخب مگه چ..چپ چپ نگام کرد.. ادی بهت مشتری بهی مشک-یصورت

! پوشمی دلم بخواد میهر چ: اخم دکمه هاشو کامل بست و گفت با اد؟ی نمادی زنیا
 خب من تو اتاقم آماده _ ؟یدی نظر منو پرسی لباس انتخاب کردیمگه تو وقت

 مرتب زشوی بلی قهی نیآرو! کردمی بهش توجه میدادی و نظر میدیدیاگه م..شدم
ول ..ر دادملبامو محکم به هم فشا! کنمی توجه نمچکسیاما من به نظر ه: کرد و گفت

 با ادکلنش دوش گرفت نکهیبعد از ا..دونمی من میدیآخرش سکتم م!  کهکردینم
 خونه، آب و برق و گاز و یمنم مثل خانوما..  خارج شده برداشت و از خونچشوییسو

 نگی و از پارکنیماش.. چک کردم و چراغا رو خاموش کردم و از خونه خارج شدم
 بهم ی خوبیلی بودن حس خنی با آروواقعاً.. شدمنشیسوار ماش..درآورد 
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.. گرفتی میجدا از اخالق گندش، از بس خوشگل و جذاب بود آدم انرژ..دادیم
 تو فضا پخش ی فالحاری مازیصدا.. حرکت کردنی رو پدال گاز گذاشت و ماشوپاش
 نی دلنشا،ی آب دریمثل صدا..آرامش بخش بود.. دوس داشتمیلیصداشو خ..بود
  ..بود

  
  

  .. چه ساده دل سپردم به من،لعنت
  ..مردمی به من، اگر واسش ملعنت
  .. منو گرفت و بعد ولم کرددست
  .. عاشقم کردکهی به اون کسلعنت

  .. بوده؟ی بگه که ماه من کیکی.. بگهیکی
  ؟.. بودهی گناه من کمسبب

  .. بودنی من از نگاه تو همسهم
  .. بودنی قسمت بهترنی تو،بدترعشق

  ..کرد دل بارون، منو عاشقم تو
  .. و آسمون ولم کردنی زمنیب
  .. شدنی شد که ای بگه چه جوریکی

  .. شدنی تو آسمون و سهم من زمسهم
  
  
  

 ی و آرنجشو به صورت قائم لبه دی کشنیی سمت خودشو تا نصفه پای پنجره نیآرو
 هم از موهاش ی دسته اهی و خوردی رنگش می مشکیباد به موها..پنجره گذشاته بود

دلم :  اومدنی آرویصدا.. کردی جذاب تر میلی خافشوی بود و قختهی رشیشونیرو پ
 _.. می زوج خوشبخت رفتار کنهی مثل هبهتر.. بحثمون بشههی بقی امشب، جلوخوادینم

 چون _.. دوننی و مزی اونا که همه چم؟ی کنی نقش بازدی چرا با_ چرا؟ ی چ_چرا؟ 
..  بهم گفتهسوی گییزای چهی.. خب_ نه؟ یتو از وضع قلب مامانم خبر دار! گمیمن م

 ه تارموشو بهی دوس دارم و می زندگیمامانم و اندازه !  پس بزار من کاملش کنم_
 ازدواج تلخ و نیهم.. نمی خم به ابروشو نبهی کنم تا یحاضرم هرکار..دمی نمایکل دن

حاال تو مخت فرو کن که دلم ..مزخرفمونم بخاطر مامانم مجبور شدم قبول کنم
 همه دیبا.. غصه بخورهنمیری به ظاهر خوب و شهی و زندگی بدبختدنیا د بخوادینم
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 و جانی قلبشو عمل کرده و هر هاالبار تاح2!  جلوش خوب نشون داده بشهیچ
 ی همه عشقنیتو دلم به ا!  اوهوم_ ؟یمتوجه شد!  براش مثل سمهیاسترس و شوک

و دوس داشت و  مننیکاش واقعاً آرو.. شدمی به مامانش داشت حسودنیکه آرو
 و مدرن ییالی ویباالخره به خونه .. می کنی بازلمی فهی بقی جلومیشدیمجبور نم

..  و زدنی ماشری شد و دزدگادهی پنمیآرو.. شدمادهی پنیاز ماش..میدی رسنیراد
 با ی حرفچی بود و بدون هیری تصوفنشونیآ.. و فشار دادفنی آی دکمه نیآرو
 و منو عقب برگردوند دی بازومو کشنیرم که آروخواستم ب..  در باز شدک،ی تیصدا

 نمونی بدورت و کی متوجه دلخوریحواست باشه که دوس ندارم امشب کس: و گفت
 و قبول حرفاش دیی تأی سرمو به نشونه ؟یاوک..کی و رمانتکی شزیهمه چ..بشه 

 با یگرفتی بازومو مشدی میچ..بازومو ول کرد و جلو از من راه افتاد..تکون دادم
 نی لمس بدنم توسط آرودیاما من با..شدی تازه عاشقونه ترم مینطوریا.. میرفتیم مه

داخل . زدی به من دست نمهی که عصبیاون به جز مواقع..بردمیو با خودم به گور م
 نفر نی آخرباًی تقرنیهمه اومده بودن و منو آرو! چه خبر بود..اوه..میشد
 و سرمم شدی کم پاهام داشت خشک م که کمی سالم و احوالپرسیبعد از کل..میبود

 ی مبلی رونیبه همراه آرو.. شدیاز بس تکونش داده بودم داشت از جا کنده م
 مظلومانه گوشه یلی و آرسام خنیریش..نمی رو ببهیتازه تونستم بق..میدونفره نشست

آرسامم کت و .. بوددهی با شال سبز پوشیتونی زکی تونهی نیریش.. نشسته بودنیا
 رنگ ی مشکی و شلوارزیبل.. ناز شده بودیلی خسویگ..  رنگش تنش بودیشلوار توس

..  بودختهی ، ساده رو شونه هاش رینیزای دچی َلختشم بدون هی بود موهادهیپوش
 گذاشته شی به نماکشوی اندام خوش فرم و کمر باری تنگ بود به خوبیلی خزشیبل

 جون با نگاه سیان.. د بونی توجه به من، مشغول گپ زدن با آروی بنیراد..بود
 و نگاه نی لبش بود داشت من و آروی که گوشه یمهربونش و لبخند

 ذوق ی کلمی کنارهم نشسته بودنی منو آرونکهیحتماً از ا..م بهش زدیلبخند..کردیم
 و جذاب نشسته بود و مشغول حرف زدن با نیپدرجون هم مت..!! زده شده بود

به .. ند شو تو اتاقِ من، لباساتو عوض کنبل!  جونسیراو:  گفتسویگ.. آرسام بود
از جا .. نبودن بود و اصالً حواسش به منیمحو حرف زدن با راد.. نگاه کردمنیارو

من :  زد و گفتی لبخندسویگ.. شدمی وارد اتاقسوی گییبلند شدم و با راهنما
اتاق خواب مشترکش .. رفتسویگ!  عروس بانوای زود بیتوام کارتو انجام داد..رمیم

 بود و تموم ی اروزهی فی آبواراشیرنگ د.. بودیاتاق خوشگل و دنج.. بودنیبا راد
 نیاز برخورد آرو.. مانتومو در آوردم.. بودی و آبدی رنگ سفنی بیبی ترکلشمیوسا

 نجای راحت االی تا با خدادمیکاش تو خونه نشونش م..دمیترسی لباسام مدنیبعد از د
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 زی می نهیصورتمو تو آ.. اخماشو نداشتمیحوصله ..اووووف..لباسامو عوض کنم
 توالتش زی رو منی و رادسوی گیچشمم به عکس دونفره .. نگاه کردمسویتوالت گ

 می لحظه بهشون حسودهی.. دیبوسی رو مسوی با عشق داشت لب گنیراد..خورد
!!  سرم شوهر کرده بودمری شوهر کرده بود منم خسویگ! خوش به حالشون..شد

 دادم و به هال رونینفسمو پر صدا ب..! دیکشی مدکیشو به  که فقط اسمیشوهر
 بهم زل نیآرو.. نشستمنیوکنار آر.. من زوم شدیهمه نگاه ها به رو.. برگشتم

 هی شدیحاال نم..  گوش دادنی رادی و به حرفادی زود نگاشو دزدیلیاما خ..زد
!.. نه نگام کشتری بنی آروذاشتی مشدی میچ!  انقدر فک نزنهنی رادنیامشب ا

 ینی با سسویگ.. جوابشو با لبخند دادم.. بهم زدی نگام کرد و لبخندنی با تحسنیریش
پرتقال دوس ..من شربت آلبالو دوس نداشتم..دی سررسوپر از شربت آلبال

برداشتم .. زد و خم شد تا شربت بردارمی لبخندسویگ! اما خب زشت بود بگم..داشتم
 دیواقعاً با! سی راویماه شد..زمی عزید خوش اومیلیخ:  گفتسویگ..و تشکر کردم

 دونستی مبهحاال خو... کردمخی!  بگمکی بخاطره انتخابش تبرنیاز ته دلم به آرو
 ای گفت؟ مطمئن بودم که قصد مسخره کردن نویاما چرا ا.. نبودمانیمن انتخاب آرو

 به آشپزخونه سویاما گ..یرسی ناراحت به نظر منیآرو! طعنه زدن و نداشته
 مونده بود؟ تا می اگهیمگه کس د..دی به گوش رسفنی آی لحظه صدانیدر هم..رفت

 سوی گن؟ی هستیمنتظر کس:  گفتنیآرو.. مید بولیتکم.. که من خبر داشتمییاونجا
 یچون نشده بود برا!  خاله اعظمم دعوتنیخونواده :  و گفتدیبا لبخند سررس

 فقط کهی آهسته طورنیآرو..  شد و که امشب دعوتشون کردمنی اانی بتونیعروس
 خاله ی از خونواده نیپس آرو.. اَه! ی اونا رو دعوت نکنشدینم:  گفتدمیشنیمن م

 و فشار فنی آی دکمه نیراد..کردمی حواسمو خوب جمع مدیبا..ومدی نمشش خوش
 یلی خنیآرو.. دنی سررسی و دختر و پسر جوانانسالی میزن..یقیدادو بعد از دقا

بعد از چند .. کوتاه اکتفا کردمیمنم به دادن دست..کرد یسرد باهاشون احوالپرس
 خوش یلی و خانسالی میزن.. شده بودیزن که خاله اعظم معرف..  همه نشستنقهیدق

هر چند :  گفتنیخاله اعظم رو به آرو..  رنگ کرده بودیموهاشو دود.. بودیپیت
 که ی کار ازچوقتی هدوارمیام!  جاننیآرو..اماخب.. باشمتینشد تو مراسم عروس

 ی شد که هول هولکنی و ای دوس داریلی زنتو خگفتی مسیان..ی نشمونی پشیکرد
 ناز و ادا یدختر جوون با کل.. خاله اعظمم خبر نداشتپس! ی و راه انداختیعروس

.. انقدر سوت و کور! نی آرویری زن بگینطوری اشدیاصالً باورم نم: و عشوه گفت
..  بودی عصبیلیخ..شفشان، گدازه پرت کنه مثل کوه آتنیحس کردم االنه که آرو

!  جونال سوت و کورم نبودا مارنیهمچ:  گفتی فوردی که اوضاع و خراب دسویگ
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 یلی شمام خیجا..  به همه خوش گذشتشبید.. بودیادموندنی به یلی شب خهی
! ی بودن عروسومدهی ننی آلمان خوش گذشت؟ آها پس واسه همیراست.. بودیخال
 خواهر و یپسر جوون که معلوم بود ناز و ادا و عشوه ها!  آلمان برده بودنفیتشر

 هی شاالیا! یلی بود خی شما خالیجا.. خوش گذشتیلیآره خ: مادرشو نداره گفت
 روز نی اولنی آرویراست.. آلمانمی بردی با عروس خانوم جدنباری امیقراربزار

! خوب بود: گفت به زور لبخند بزنه کردی می که سعنیمشترکتون چطور بود؟ آرو
 رونش ی تا باالیدامن کوتاه.. بودسویراحت تر از گ..مارال مانتوشو درآورد

 شونه ی رنگشم رویتونی زیموها!  قرمزهی لختیلی تاپ تنگ و خهی بود با دهیپوش
 سه ربع و شلوار نی با آستی بنفشزیخاله اعظم هم بل.. . رها کرده بودانشی عریها

 سن و نیبا ا.. خاله اعظم بودمپیمات ت..  بوددهی پوشی رنگی تنگ مشکیبرمودا
 نی در گوش رادیزی چنیآرو..  مضحک بودی کمهی نشی لباس پوشنطوریسال ا

 شده بود که رمیکامالً دستگ.. زدی به مارال نگاه کرد و پوزخندنیگفت و راد
 اصالً نمیآرو..  ندارنی خاله اعظم اصالً دل خوشی مهرزاد از خونواده یخونواده 

! بهتر! به نفع من بود! هی اونا نشون بده که از ازدواجش ناراضیوس نداشت جلود
 ی مرس_! سی راوادیچقدر لباسات بهت م: قت نشست و آهسته گکمی نزدنیریش

اونم :  زد و گفتی لبخندنیری کوشولوت چطوره؟ شی نی ننیریخب ش..زمیعز
! سی اوووه راو_.. ادیب ای چقدر منتظرم تا به دنیدونینم!  خاله فداش شه_! خوبه

 به مارال ه؟ینجوری مارال چرا ایراست!  ماه مونده6بابا هنوز ..یچقدر عجله دار
خودمم جا : آهسته گفتم..  جون بودسیمشغول حرف زدن با ان.. کردمهنگا

 لقمه گرفته نی آروی که خاله اعظمش مارال و برادمی شنسوی از گ_.. خوردم
 ی جد_..  آلمانرهی می که نامزد کرده با دلخوردهی شنی وقتنمیبخاطر هم..بوده

 فقط خاله ییجورا هی خب _.. ادی از مارال خوشش بدهی که نشون نمنی آرو؟یگیم
به نظر من !  شهنی که زن آروومدهی مارالم بدش نمگفتی مسویگ..اعظم حرفشو زده

نداشتم  تفاهم نی با آروادیهر چند منم ز..ومدنی اصالً به هم نمنیکه مارال و آرو
 بیبعد از خوردن شام رنگارنگ و عج..  تضاد داشتنی با آرویلیاما خب مارال خ

 مبل یهمه رو..  بوددهی براش زحمت کشیلی خسوی که گی و خوشمزه ابیغر
مارالم که .. نشستمنیری کنار شنی واسه همکردمی میبیتو جمع احساس غر..مینشست

 خوادی مدونستمیاگه م.. نشست مبل دونفرهی رونی کنار آرودیفرصت و مناسب د
مارال ..حرصم گرفته بود! نمی بشنیری ششی پومدمی و نمشکستی پام مرهیجامو بگ

 نیریش. .رهی گرم بگنی مثل قبل با آرودی زن داره و نبانی که آرودیفهمی مدی باگهید
.. زدی حرف مکردی که بارش میی هاهی از مادرشوهرش و طعنه ها و کنازی رهیداشت 
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 سرمو دمی فکر کنه دارم گوش منکهیاصالً حواسم به حرفاش نبود اما بخاطر امنم که 
تموم حواسم !  پامی بود سرم پرت شه جلونده کم موگهید..دادمی تکون مقهیهرد

 و مارالم با عشوه و ناز سرشو تکون زدی حرف منیآرو..  بودنی مارال وآروشیپ
 نی آرون؟ی آرویازدواج کن دختره نی با ایچطور حاضر شد:  آخر سرم گفتدادیم

 ی جدی با لحنرهی حالشو بگخوادی و فقط دلش مزارهیکه مشخص بود از مارال ب
..! کردنی داشتن قند آب ملوی کلویتو دلم ک.. ستمی از انتخابش ناراحت نصالًا: گفت

مارال ..  ارزش داشتی من کلی س اما براتهی حرفاش فورمالدونستمیهر چند م
تو از اون صد برابر جذاب تر ! هی معمولیلی خافشی دختره قنیا:  با اخم گفتیفور

از حرفاش ! هی و شهرستانهی که وضعشون معمولدمیتازه از مامانم شن! یو خوشگل تر
 باهام نی آرودی بودم نبای چون شهرستانیعنی دل نداشتن؟ ایمگه شهرستان..دمیرنج

 به سر ی چه گلی هستیتو که تهرون!  ادبی بیدختره ..لجم گرفت!! کردیازدواج م
 بهش بگه تو رو سنَن؟ سی نیکیآخه ..شدمیداشتم از خشم منفجر م!! ؟یمامانت زد

حاال که ! ن؟یهم! حاال که زنم شده:  سرد گفتیلی خنیآرو!  سرش؟ای یازیپتو ته 
 سویگ! ی که حاال که زنت شدم دفاع کنی کم محکمتر از منهی شدینم!! زنم شده؟

 سوی گنی اوووف اگذره؟ی شوهر چطوره؟ خوش میخونه !  جونسیخب راو: گفت
خبر ..کردیشب فکر می درمورد دی چچارهیب.. برام زدیچشمک.. کرده بودالهیهم پ

 با ی تماسچی و همیدی تو دو اتاق مشترک خوابنی و، من وآروشبینداشت که تموم د
 بد چرا بهش: مارال با عشوه گفت.. سیبد ن! خوبه: آهسته گفتم.. میهم نداشت
 دیالبته با! هی هر دختری آرزونی سقف بودن با آروهی ری جون؟ زسویبگذره گ

 یی دخترانی از بنکهیخوشحالم از ا:  گفتمعیسر..رفتحرصم گ!  داشته باشناقتشویل
مارال سرخ شد ! شی زندگکی من شدم شرکشتن،ی جونم منیکه خودشونو واسه آرو

 دست رو تونستمی نبودم اما نمنیب آرو انتخادونستمی خودمم منکهیبا ا.. نزدیو حرف
 شد و منم ل مارال الگهی دیتا آخر مهمون..  مارال و بشنومیدست بزارم و طعنه ها

ماهان، برادر مارال، پسر خونگرم و !گفتمیکاش زودتر بهش م!  عشق کردمیکل
 تموم شد و یمهمون.. مادر و خواهرش نبودهیاخالقاش اصالً شب..  بودی مهربونیلیخ

با ..  راه افتادنیماش.. می شدنی هردو سوار ماشمی کردی از همه خدافظنیو آرومن 
 که رفته یدی شن_ شد؟ دای سر و کلشون پهوی یور خاله اعظمت چطنیا: حرص گفتم

 شه و یچی تا زبونش قی و محکم جواب مارال و ندادی چرا جد_.. بودن آلمان
 دروغ که من عاشق زنمم و  مشتهی گفتم؟ی مدی بای چدی ببخش_ سر جاش؟ نهیبش

 ات؟آره؟ی چرندنی کردم و از ادای گمشدمو پی مهی حس کردم نهوی دمشی دیوقت
 واسه خالص یتونستیخب حداقل م: با اخم گفتم! زده بود تو برجکم.. فتدلم گر
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 ی و تا آخر مهمونی فعالً که تو جوابشو داد_! ی دروغا رو بگنیشدن از شرش ا
فقط بلد ..طعنشو گرفتم..سکوت کردم! ؟یتخاب من بود تو انیراست..یاللش کرد
  ...  نگفتمیزیبغض کردم و چ.. بلد نبودی اگهیکار د!  کنهعیبود منو ضا

  
  

   )3فصل ( 
  
  
 نجایتو ا!  مونایرینم:  و گفتمدمیخند!  مرغا شدهنی اوووه، صداتم که ع_ ه؟ی ک_

 چ،یپام علف که ه ی بچه پررو؟ جلوی در رو باز کنیخوای نم_ ؟یکنی میچه غلط
 مونا قه،یبعد از چند دق! دکمه رو فشار دادم..  توای ب_.. درخت سبز شد

انقدر محکم بغلم کرد که .ود براش تنگ شده بیلیدلم خ.محکم بغلم کرد.دیسررس
 منو بغل ینطوریا.. چه خبرته تو؟ مال مردممی هوووو_.. چند قدم به عقب برگشتم

 زن یچطور! بابا مردم..اوووه: و با خنده گفت اومد رونیمونا از بغلم ب! نکن
 و رو دی کشیی خونه، سوت بلند و باالدنیمونا با د..  کم مزخرف بگونی بش_کدبانو؟ 
 و اریشهر: روبروش نشستم و گفتم!  بابای بهم زدی چه دم و دستک_ .. تمبل نشس

کرده  ریی تغیلی مونا خی افهیق!  سر کارهاد؟ی اون کجا ب_ ؟یاوردیچرا ن
 کلفت و نصفه بود باالخره ی عاشق ابروهاشهیهم..ابروهاش کلفت تر شده بود..بود

 سرش کرده بود می رنگز بود و شال قرمی پر کالغهیموهاش مشک! دیبه آرزوش رس
 در عرض شدی اصالً باورم نم_!  خوشگل بودیلیرنگ تضاد موهاش و رنگ شالش، خ

 ی نامردیلی خ_!  خانومیست کم گرفت منو د_! سی راویدو ماه ازدواج کرده باش
 انقدر غر _؟ ! برگردمشی تا من از کی صبر کنی که نتونستیانقدر عجله داشت! یول

 کن فیتعر.. حرفا رونیولش کن ا.. دادمحی که صد بار توضتبرا..رزنای پنینزن ع
 ارمی بیزی چهی برات نی بش_! ادی زیلیخ.. اوووووه_ خوش گذشت؟ شی کنم،یبب

از جام بلند شدم و به سمت ! ی شدیی چه کدبانونمی ببخوامی بدو که م_ ..یبخور
 ی از بدمیپوسی داشتم مگهید! شمی بده که اومد پریخدا مونا رو خ..آشپزخونه رفتم

 خونه شده ری اسای گذشته بود و من مثل زندونمی هفته از عروسهی! یی و تنهایحوصلگ
اما !  نهایاشم مهم نبود که خونه باشم  نداشت و بری با من کارنیهر چند آرو..بودم

دوس .. اصالً نداشتمنمیری شی رفتن به خونه ی و نداشتم برم،حوصله ییخب جا
 بهم و زدنی زل می همه با دلسوزرفتمیچون تا م.. آشناهاینداشتم فعالً برم خونه 
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اما من دوس نداشتم .. دوسم داشت یلی خنیریهرچند ش..شدمی متی اذیلیمنم خ
 و پر خچالی عادت داشت که نیآرو.. که قربونش برم پرپر بودخچالمی! جابرم اون

 ی خالخچالی دادی و اصالً اجازه نمادی بدش می خالخچالی بودم که از دهیفهم..کنه
 یصدا... شدی کم دلم وا مهی و دی خررفتمی حداقل مکردی رو نمنکاریشهاما کاش ا

 هم پر از ی و ظرف بلورختمی ریا چادو ت.. ساز منو از افکارم جدا کردیسوت، چا
کنارش .. گذاشتزی میمونا کمکم کرد و بشقابا رو رو.. کردم و به هال برگشتموهیم

حرف قحط .. شوکه شدمس؟ی آماده نتونی عروسیعکسا! سی راوی راست_.. نشستم
 شد؟ی آماده ملمی نشونش بدم؟ اگه عکسا و فخواستمی و میچ! ؟ نه هنوز.. ها_بود؟ 

 پس _ خودمو؟ ی دهی ناراحت و رنگ پری چهره ای و؟ نی اخمو و سرد آرویچهره 
 توییچا.. باشه_.. نمشونایبی نفر باشم که منی اولدی آماده شدن بایوقت.. نره هاادتی

 صبر _ ؟ی که نشونم بدی عکس از دوماد خوشبخت دارهی! سی راو_.. بخور
مگه اتاقاتون : عجب گفتمونا با ت..  کردمدای پدی و بگردم شانیاتاق آرو..کن

 یزیدوس نداشتم فعالً مونا چ! کردمای میداشتم خرابکار..جداس؟ لبمو گاز گرفتم
به .. امیاالن م! اون اتاق کارشه.. نه بابا_..  سرزنش و نداشتمیحوصله ..بدونه

 رهیدستمو رو دستگ!  شمعیدعا دعا کردم که قفل نباشه و ضا.. رفتمنیسمت اتاق آرو
 یعجب اتاق..در باز شد.. دمی کشینفس راحت..دمشی کشنییسمت پاگذاشتم و به 

 رونگام .. از نور و فضاش خوشم اومدیلی خدمی رو دنجایاز اون اولشم که ا! بود
 عطر تلخ و یبو..دلم گرفت!!  نفره؟هیتخت ..  اتاق افتادی گوشه ی نفره هیتخت 

ا جون و دل وارد  و عطرشو بدمی کشیقینفس عم..خنکش هنوزم تو اتاق پخش بود
کرم مرطوب ..ی پر بود از انواع و اقسام لوازم بهداشتزشی میرو..  هام کردمهیر

 رنگارنگ یچشمم به کراواتا! کی شی با ظرفامتی گرون قیکننده، ادکلن،عطرها
 اومدم ی رفت واسه چادمیاصالً .. بود،خوردزونی کمدش آوکی نزدی ارهیکه به گ

به .. کنار تختش بودیقاب عکسش رو عسل.. اومددمای فکر کردم و ی کمهیاتاقش؟ 
 که روش ی رنگی شرت مشکیت! چقدر خوشگل افتاده بود..سمت قاب عکس رفتم
 لبخند ی بود و با حالت نازدهی شده بود و پوشی طراح،یکیفعکس دو تا دختر گرا

 و با حسرت دمیدستمو رو عکسش کش! چقدر جذاب بود..محو عکسش شدم..زدیم
 بابا؟ داشتم ی کجا بود_! رونیعکس و برداشتم و از اتاقش اومدم ب..نگاش کردم

 اشچش..قاب عکس و بهش دادم.. کردمی نمداشیپ..دی ببخش_..  دنبالتاومدمیم
 یکنارش نشستم و دستمو جلو.. ماتش برده بود.. دوتا بشقاب شده بودیاندازه 

ب دهنشو قورت داد  مونا آ؟ی مرد؟یچته بابا؟ کجا رفت: چشاش تکون دادم و گفتم
:  و گفتمدمیخند! هیحور..مونهی ماه منی دختر؟ عیچه کرد....واااااااااااااو: و گفت
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 قلوه رو از نیا! ی خب حاال هر چ_..  مردنه گنی به زن میحور..خاک تو سرت کنم
! هی عجب مامان_! گهی دمینی ما اگهی د_..  خوشگلهیلیخ!!! ؟ی عوضی کرددایکجا پ

سکوت .. رو لبام نشستی آره؟ لبخند تلخای باهاش حال کردیسابحتماً شب اول ح
 زی قربون صدقه رفتن، عکس و رو میمونا بعد از کل!  نداشتم بزنمیحرف..کردم

 شی از گالره چه خبر؟ از کیراست:  شد و گفتیبی و مشغول پوست گرفتن سذاشتگ
گرانش کارش داشتم وگرنه عمراً ن.. بهش زنگ زدم جواب ندادیبرگشتم هر چ

 و که ی کرده بودم کاری بود که سعیدوماه! گالره؟! قلبم افتاد کف پام.. شدمیم
 رمیمیآخرش م..  کنمفراموششاما انگار قسمت نبود من ! باهام کرد و فراموش کنم

بگو .. بگو_ ؟ییکجا! سیراو: مونا صداشو باال برد و گفت! شمی راحت مای دننیو از ا
 _..  نه خبر ندارم_ ؟ی از گالره خبر دارگمیتر؟ م تو حالت خوبه دخ_ ؟ی گفتیچ
 که به بار آورد رفته بود ی که بعد از اون افتضاحدونستمی کجاس؟ میدونینم

 لو هی و ممکن بود قضدونمی از کجا مدیپرسی البد ازم مگفتمی به مونا ماگهاما ! شیاتر
نه خبر ندارم : تم گفارمی خم به ابرو بگمی که دارم می از دروغنکهیپس بدون ا..بره

 ادمیهنوز ! رمیگی دارم سراغشو ممیاز چه کس:  زد و گفتیمونا لبخند... کجاس
 با هم شهیمن و گالره هم..گفتی مسترا.. نیزدی مری همو با تی هینرفته که سا

 رفت و آمد ادی با گالره زدیاز اولشم نبا..می از هم نداشتیدعوامون بود و دلِ خوش
دودم کرد ! حماقت از خودم بود.. بهم اخطار داده بودی بارمونا هم چند..کردمیم

 یادآوریبا ! بشوینه خودشو نه اون برادر بد ترک!  وقتچیه! بخشمشینم..و رفت
 ؟یکنی مکاریتو، تو خونه چ! سی راونمی بب_.. دمی کشی تلخم، آه پرسوزطراتخا

 یاز ب!  تو خونهدمیپوس..ی مونا، حرف دل منو زدی وا_ ره؟یحوصلت سر نم
 ندارم که انجام بدم ی کارچی هفتس ازدواج کردم اما ههی..رمیمی دارم میحوصلگ

 یلیخ!  ندارهی کارچی هه کمی کوفتی خونه نیا!  باهاش گرم کنمی جورهیو سرمو 
 بگو اسمتو نی خب بابا به آرو_! تونمی ساعت مهیبخوام خودمو سرگرم کنم ، همش 

 اوووف _! یقیموس..زبان..شنا..دونمیچه م _ ؟ی کالس چ_! یی جا،ی کالسسهیبنو
 من که _ تو خونه؟ یکنی مکاریتو چ!  کالس رفتن و ندارمینه مونا، حال و حوصله 

 برات شنهادی پهی! سرگرم اونجام.. بکشمیی که تنهاستمی خونه نادیز! یونی رمیم
 ی کم مونده بود از خوحالشنهادشیاز پ..  خودمونپی برگرد اک_ ؟ی چ_.. دارم

 گوشش و کهی مونا درحالتونم؟یم! واقعاً؟:  و گفتمدمی کشی بلندغیج..ارمیال دربب
 ؟یی انقدر زِر زِروا باز؟ دختر تو چری چه خبرته رم کردیاوووو:  گفتدیمالیم

! گهی خوشحال شدم دوونهیخب د! یشـــــوری بیلیمونا خ.. ا_.. گوشم پاره شد
 پی با حضور تو، تو اکیار، وگرنه کس کنیدی تو خودت کش_ برگردم؟ تونمی میعنی
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 نه _!  مشکل نشه براتی وقتهیفقط به شوهرتم خبر بده ها ! سیمخالف نبود و ن
 گربه ؟یا؟ جد:  زد و گفتطنتی پر از شیمونا لبخند..  تختالتیخ! هی راضنیآرو

! ی اوک_! بلــــــــه:  زدم و گفتمی لبخند پر غرور؟یرو دم حجله کشت
 تنمو "یپارت" اسم گه؟ی دی اهیپا..ی سامی خونه می داریارتفرداشب پ..پس

! یاون کابوس لعنت.. نهیوا..!  نالهیصدا..رقص..سوت..غیج..شب آخر..لرزوند
 هی پاس؟ی شدن راوفی هات ضعرندهیچته تو بابا؟ چرا انقدر گ:  تکونم داد و گفتامون

 _.. ی بودی سامیایتو که عاشق، پارت.. وا_! الیخی و بیپارت..نه.. نه_ ؟ یا
 یباز خداروشکر بهونه .. ادی خوشش بنمیفکر نکنم آرو..ستمیاما حاال ن..بودم
 ی برادونستمیوگرنه خودم م! کنم استفاده نی از آروتونستمی داشتم و میبهتر
 راحت دهی به مونا اجازه ماریمونده بودم چطور، شهر.. سی ذره هم مهم نهی نیآرو

اما خب حس !  هستای تو پارتارمی که شهرونستمدیخوب م..ی سامیایبره پارت
 بود تا االن که زن و شتری دو تا بهم داشتن بنی ا،یونی که تو ی اون همه عشقکردمیم

 مونا رو داشت و مدام کنارش ی هوایلی خاری شهر،یونیاون موقع تو ..دنشوهر بو
 مسئله رو نیا!  ندارهگهی اون کشش قبل و به مونا دکردمیاما حس م..زدیبال بال م

 یایپس فردا که نم..ی اوک_ دمیفهمی و لحن دلخور مونا مافهی خوب از قیلیخ
چه ...آره:  آره؟ با ذوق گفتمیت هسگهیاونو که د.. کوهمیاما جمعه قراره بر! یپارت

 _.. گذشتی خوش میلیخ.. باحالمون بودمپی با اکیعاشق کوهنورد! جورررررررم
اون .. وا_ ؟ی چاری شهر_..  کوروشانا،ینخود، ک ی حهی،ملیسام!  همه_ ان؟ی مایک

 و اری افتاد و خم شد و خیاری اون نباشه؟ مونا چشمش به خشهیمگه م! سمونهیکه رئ
 مونا؟ ناهار و بمون _..  برداشت و مشغول پوست گرفتنش شدی بلورفاز تو ظر

 و من گفتم یمگه تو ازم دعوت کرد:  گفتطونشی مونا با همون لحن ش؟یاوک
 هنوز همون ادیخوشم م:  و گفتمدمیخند!  رک بودنش، بودمنیهالک ا! مونم؟ینم

 نمی بب_..  ناهار دست کنمرمی من میخوری میزی چهیتا تو ! یاخالق و دار
 شرکت _..  شرکت داره_ ه؟ی کارش چ_..  آره_ گه؟ی دادیشوهر جان م..سیراو

 نیریاز ش نشمیهم..دونستمی داشت؟ نمیشرکت چ! ی ایزی چه آبرور؟یچ
 از جا بلند شدم به سمت آشپزخونه رفتم و رم؟ی به سرم بگیحاال چه گل..دمیپرس

شرکت مال ..گهی آره د_ رشه؟ی مد_ داره؟ یچه فرق! گهی هس دی شرکتهی: گفتم
 آره _.. سی من اصالً پول مهم نی که برایدونی مد،ی بددی ند_!  پولولی ا_! خودشه

 ی دوس داشتشهیهم! ی بودی جذاب و قویما عاشق آدشهیتو هم..یگیخب راس م
 رو لبام یلبخند تلخ و کمرنگ! ی کنهی بهش تکی که بتونی شیزن کس
سهم ..اما! هی و مطمئنی گاه قوهی که تکطمئنم هم جذاب بود و هم منیآرو..نشست
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 با دیبا.. فکر نکنم و مشغول پختن غذا شدمنی به آروگهی کردم دیسع! سیمن ن
!  مونا_!  باخبرشهنی من و آرونی بانیدوس نداشتم مونا از جر..زدمی حرف منیآرو

 نه اون معموالً ناهارا خو_.. گذرهیدور هم خوش م..ادی بگو ناهار بارمیبه شهر
غذا ! ادهی زدنشی دیوقت برا!  سرش شلوغهیدو ماهم سر کار نرفته حساب..ادینم

مونا .. د شدممشغول درست کردن ساال.. گذشته بودی ساعتهی..رو آماده کردم
 _ مونا؟ _..  که کنارم بود برداشت و مشغول خوردن شدی کاهو از تو سبدیبرگ

 مونا ؟ی ای خوبه؟ ازش راضتیدگ زن_..  آره بگو_ سؤال بپرسم ازت؟ هی _هوووم؟ 
مثل خنگا نگاش ..  با هممیسازیم! هی خوبیآره بچه :  گفتیبا لحن بامزه ا

 دمی پرسی من جد_! اخمام رفت تو هم! داخته دستم اندمیفهم..دیبلند خند..کردم
...  کهکنمیفکر م..من..  اما_.. گهی خوبه ده؟ی چه سؤالنی خب آخه ا_! مسخره

ظرف ساالد و ..حرفمو خوردم..دی سررسنی که در باز شد و آروزدمیداشتم حرفمو م
  مات ونیآرو! یخسته نباش..زمی سالم عز_..  رفتمنی گذاشتم و به سمت آروزیرو م

ابروهاشو باال ..  همه محبت و نداشتنیازم انتظار ا..مبهوت بهم زل زد
:  و گفتممهول شد.. بوددهیهنوز مونا رو ند..کتشو درآورد.. نزدیحرف..انداخت

!  زده به سرمیی از تنهاکردیحاال فکر م.. شوکه شدنیآرو! منم خوبم..زمی عزیمرس
 دفعه، مونا اومد جلو و سالم هی!  ی کنی خرابکارهی دیحتماً با!  خنگگهیخب بفهم د

با لبخند جواب سالم .. دیفهمی منو می محبتایتازه معن.. تا شد4 چشاش نیآرو..داد
کت .. لبخند کمرنگ تشکر کردهی با نمیآرو. گفتکی تبرشمونا به..مونا رو داد

 یوانیل.. رو مبل نشستننیمونا و آرو..  کردمزونی آوی و به چوب لباسنیآرو
 و وانیبدون تشکر ل! زی درست کردم و به هال رفتم براش گذاشتم رو مومیشربت آبل

 ؟مونای مونا ازم بکنی تشکر جلوهی یریمیم! یلعنت..دی نفس سرکشهیبرداشت و 
 که من ی با لبخند مهربوننیآرو... کردی نگامون میالی خی بایانگار حواسش نبود و 

 حضور یشما عروس..خب: گفت وا شده بود رو به مونا شمی لبخندش ندنیاز ذوق د
! مونا جون و شوهرش رفته بودن ماه عسل..نه:  مونا گفتمی نه؟ من به جانینداشت

 بازم ن؟ی تهران دوست شدس،یبا راو:  گفتمونا زد و رو به ی لبخند کمرنگنیآرو
 لیدل!  زل زد بهمنیآرو.. می آشنا شدیونیمن و مونا، تو ..آره: زود جواب دادم

!  جونسیراو:  بهم زد و گفتیمونا لبخند کج.. دیفهمینامو نم همه هول شدنیا
 و دمیخجالت کش..  و بدمنی آقا آروی جواب سؤاالتونمیم..خودم زبون دارما

 مونا ی که جلودیفهمی مدی بانیآرو!  لو برهی همه چخواستمیفقط نم.. کردمتسکو
به سمت تلفن بلند شدم و ..تلفن زنگ خورد..  نزدمی حرفگهید!  بزنهی حرفدینبا

 مهرزاد؟ نی منزل آرو_ الو؟ بله؟ _..  مشغول حرف زدن شدننمیمونا و آرو..رفتم
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انگار حرف زدن براش ..زدیده حرف می بردهیبر.. شما..شما..دی ببخش_شما؟ .. بله_
 خانوم؟ دختر به خودش نی داشتی کار_..  داشتی و ملوسفی ظریصدا..سخت بود

 بود که خبر نداشت ی کنیا.. جا خوردمن؟یتشما همسرشون هس: مسلط شد و گفت
 تماس ن؟ی هستیشما ک..اما..می کردی عروسشهی می هفته اهی!  بله_! نمیزن آرو

 بود؟ ی کگهی دنیا!  شدنیملت روان..اوووف.. آزاد، قطع شدق بودنی با شنیتلفن
ره  بهش بگم؟ اون دختدیاصالً چرا با.. نهای موضوع و بگم نی به آرودی بادونستمینم

 دختره شدم و به الی خیب! گهی بوده دوونهی خُل دهی.. نکردیکه خودشو معرف
 که تا برگشتم خچالیخواستم برم سمت .. گاز و خاموش کردمریز..آشپزخونه رفتم

 نیآرو..دمی کشی کوتاهغی که جدمیانقدر ترس..  برخورد کردمی پهنی نهیبا س
خودمو جمع و جور ..کنهی نگام م داره با تعجبدمی دیوقت! پرت شدم تو بغلش..بود

 روح که ؟ییغوی جغیچته تو؟ چرا انقده ج!  مرض_.. کردم و از بغلش جدا شدم
 غر رزنای پنی چقدر عنیا..واه واه..  کر شدگوشم!  سرت مثالً شوهرتمریخ..یدیند
 به من چه؟ یشی روح سبز منی عهویتو : خودمو زدم به اون راه و گفتم!..زدیم

! آرومتر! سیهــــــــ:  گرفت و گفتشینی بی سکوت جلوی دستشو به نشونه
 نیا! سی راونمیبب:  زل زد تو چشام و گفتنیآرو.آروم شدم! شنوهیدوستت م

 که افتاده خبر نداره نه؟ آب دهنمو قورت یی تو و اتفاقای هیدوستت از قض
 _! یچشاش سگ داشت عوض..شدمی الل مزدی بهم زل مینجوری ایوقت..دادم
 کردم حواسمو جمع کنم یبه خودم اومدم و سع.. حواست کجاس؟ با تواما..یاووو

  .. منگوال زل نزنم تو چشاشنیو ع
 _ شناسه؟ی گالره رو م_! دونهی نمیزینه چ! مونا تهران نبود که بفهمه.. اون موقع

 _ کجاس نه؟ یدونیتو م..ی کندای گالره رو پدی با_.. دوست مشترکمون بود..آره
..  آره_ شه؟ی داداششم اتر_ کنم؟ داشی پیآخه چطور..اما..شی اتررفته..آره خب

 با نی از اشتری بزارمینم..سی نمی حالزای چنیمن ا! سی راوی کنداشونی پدی با_
 من ؟ی شدوونهی د_!  کرده بودی قاطهوی چرا نیا..وحشت کردم! ی کنیآبروم باز

 کنترلشو نیآرو.. کننیهمه فکر م.. مقصرهی کدونهی نمی کنم؟ االن کسکاری چدیبا
 منه کننیهمه فکر م..یگیآره تو راس م: از دست داد و صداشو باال برد و گفت

 تم؟ی بازیهوووم؟ کجا! سی جا دارم راوفتی کثهی بازنی ایمن کجا! بدبخت مقصرم
 مجازات گهی دیکی ی من دارم جا؟چرای لعنتیکنی رو منکاری با من ایچرا دار

 ی و تحمل کنم؟ از صدای کوفتهی زندگنی ادی چرا باه؟ی وسط چنی گناه من اشم؟یم
 چه نجای شده؟ ایچ:  گفتشت مونا با عجله به سمتمون اومد و با وحن،یبلند آرو

لعنت به تو !  باز شه و من برم توشنیدوس داشتم زم..دمیخبره؟ خجالت کش
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 یصدامو الک..خوامیمن معذرت م:  و رو به مونا گفتدی کشی پوفنیآرو! نیآرو
 یمونا با تعجب سر! شتونی پمیای تو هال، ما هم مدییشما بفرما..دیببخش..بردم باال

 شدی نمینداختی امروز داد و هوار راه نمهی: با بغض و خشم گفتم.. تکون داد و رفت
.. یانقدر سخت بود؟ آبرومو برد..یذاشتی مگرینه؟ همش چند ساعت دندون رو ج

! واری و منو محکم چسبوند به ددیازومو کشخواستم از کنارش رد شم که با خشم، ب
 شده بود و به دنفساش تن.. شدیاستخونام داشت خورد م!  خل و چلیپسره ..اوووف
کم مونده بود خفه ..دادی مو گرفته بود و محکم فشار مقهی.. تو صورتمخوردیشدت م

اگه اون داداش !  زبون نفهمی دختره گمی می چنی خوب گوشاتو وا کن بب_! شم
 یکار..کنمی مچارتی بی و تمومش نکنفی کثهی بازنی و ای نکندای گالره رو پهینگمف

 ی و بری تو ببخشهی دادگاه و مهرمی که بریفتی به پام ببار صد ی که روزکنمیباهات م
 مو ول قهیدستاش شل شد و ..ومدی گفتم؟ نفسم باال نمی چیدیشن! رد کارت

 دستمو از گلوم گرفتم و با بغض .. بودی عصبیلیخ..چشاش سرخ شده بود..کرد
 به سرعت باد، از نیآرو..کردمی میاحساس حقارت و بدبخت..نگاش کردم

لعنت به تو و اون داداش هرزه و ! لعنت بهت گالره..  رفترونی بخونهآشپز
 و زیم..ناهار آماده شده بود! ی خرَکهی زندگنیلعنت به ا..لعنت به من! تیعوض

 زی منیزایدل و دماغ د! یضد حال خورده بودم اساس! ی ذوقچیاما بدون ه..دمیچ
 نیمونا و آرو..  ناهاریبراصداشون کردم ! اشتهامم کور شده بود.. و اصالً نداشتم

 دیچشی غذامو می در حضور خودم مزه نی بار، آرونی اولی برانکهیاز ا..دنیسررس
 یاز خوشحال االن کردی اگه قبلش اون دعواها رو باهام نمدیشا.. نداشتمی حسچیه

 به غذا زل یمونا با خوشحال...!  نداشتمی حسچیه..حاال..اما ..شدمیذوق مرگ م
 ای کدبانو شدیحساب!  کردهی چسی راونی ببیوا:  نشست و گفتیزد و رو صندل

 هی زندگنی لبخند بزنم؟ به ایبه چ..لبخند نزدم.. ی اشتها آوریعجب غذا! دختر
 ی صندلی مونا روی روبرو،ی حرفچیبدون ه نیآرو!!  به شوهر عاشقمای م؟ینکبت

 ی خورش هم رویاشقمونا با ،به به و چه چه بشقابشو پر از برنج کرد و ق..نشست
 سی راویواااا:  از برنج و خورشش و خورد و با ذوق گفتی و قاشقختیبرنجش ر

! گهیمونا کوفت کن د..حرصم گرفته بود..  خوشمزس دختریلیخ! معرکه شده
برام اصالً مهم .. و ساکت بودخوردی آروم آروم منمیآرو.. حوصله ندارماهنیبیم..اه

 یبا قاشقم داشتم باز!  به جهنمادیخوشش ن.. نهای ادینبود که از دستپختم خوشش م
نکنه، :  کرد و گفتزیچشاشو ر.. نگاش کردم؟یخوریچرا نم:  که مونا گفتکردمیم
من ..دی بعد بلند خندا؟ی اون دنی و بفرستی خور کنزی و چنی من و آقا آرویخوایم

ن چشاش یاما آرو.. غل و غش مونا عادت داشتمی بی خنده هانی و اای لودگنیبه ا
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 مونا، از ته دل دیبعد که د..  تا شده بود و با تعجب به مونا زل زد4
امروزمو کوفت کرده ! اون نزنه ، من بزنم؟.. لبخند بزنهدیبا.. زدیلبخند..خندهیم

 مونا، ته بشقابشو نکهیبعد از ا. دمیخندیدم غش غش ممن جاش بو.بود
 سی راویمرس!  از بس خوردمدمی ترکیوا: ساالدشم با اشتها خورد و گفت..درآورد

 دی بااری شهرکردمی دستپخت تو رو بخورم فکر منکهیقبل ا..فوق العاده بود..جونم
ابر من اما انگار تو صدبر..دمینازی به خودم می من باشه و کلیهالک غذاها

من و ..!  هاشهی خوشمزت چاق می با غذاهانمی آقا آرویحساب! هیدستپختت عال
شما :  سکوت عذاب آور، گفتمهیبعد از .. می بزنمی نداشتیفحر..می ساکت بودنیآرو

 شی بشقاب خالنمیآرو..مونا رفت! امی و مکنمی تو هال، من ظرفا رو جمع مدیبر
 غذاشو تا ته خورده، از نی آرونکهیبود، از ا از االن ری غیاگه هر زمان..جلوش بود

 از جا نیآرو! داشتم نی خوشحالی برایلی دلچیه..االن..اما.. کردمی سکته میخوش
  !  دوستتشی پایزودتر ب: بلند شد و گفت

  

   )4فصل ( 
  

چند تا رقص نور تو اتاق .. بودکیهمه جا تار..!  کر کننده بودک،ی موزی صدا
 مور و ملخ تو هم وول نی شلوغ بود و دختر و پسر عیساباون وسط ح.گذاشته بودن 

 یلیخ..دیبدنم لرز!  اومد سمتمی اهیسا.. داشتمیدیحالت تهوع شد..خوردنیم
 ی بطرهیدستش .. بستمحکمدر رو ... دیخندیبلند بلند و با چندش م..دمیترس

 و با دمی کشغیج!.... یلعنت.. نهیوا!..من تنهام..نه..چشاش خمار بود..مشروب بود
!  نشسته بودمیشونی رو پیعرق سرد..زدمینفس نفس م..دمی از خواب پرغمی جیصدا

 ؟ی چته؟ خوب_..  بوددهی ترسچارهیب.. ظاهر شدنیآرو..در اتاقم به شدت باز شد
با وحشت نگام ! دهی و مشخص بود که از خواب پرد بوشونیموهاش پر

 ؟ی خوبسی راوس؟یراو: گفتتکونم داد و .. بد بوددیحالم شد.. شدکمیتزد..کردیم
 کس به دادم چیه.. کس نبودچیه! من تنها بودم:  زدم و با وحشت گفتمغیج

 حال ی وقتنیآرو.! میترسی مییمن از تنها..ترسمی میکیمن از تار..من..دینرس
 هیهق هق تو آغوشش گر.. چسبوندنشی بازومو گرفت و سرمو به سدی دموخراب

 متی بود حاال با مالزاری که اونقدر ازم بینیوباورش برام سخت بود که آر! کردم
!  چش بود؟نیا!  آرومم کنهکنهی میبغلم کرده و داره با نوازش کردن موهام سع

تو ..سی باش راوروم آ_! چقدر حالم خوب شده بود..چقدر آغوشش آرامش داشت
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بدنم !  وحشتناک بودیلیاما خ..دمی کابوس ددونستمیم! نیهم! یدیفقط کابوس د
 ؟یلرزی منقدریچرا ا:  دستشو رو بازوهام گذاشت و گفتنیآرو..دیلرزیم مهنوز

 چشام ی جلوزی و همه چدمی نشنیزی چگهید! سیراو..! سی راو؟یخیچرا انقدر 
 یچشاش از ب.. سرم بودی باالنی چشامو باز کردم آرویوقت! ****  و تار شدرهیت

 بودم و به مارستانیو بت..  بوددهی پریرنگ صورتشم حساب!  قرمز شده بودیخواب
اون منو آورده ! ن؟ی بود؟ آرویکار ک! مانتو و شال تنم بود! دستم سرم، وصل بود

 نه رمی بمناون حاضره م!  سر به تنم باشهخوادیاون نم!  امکان ندارهنینه ا ..نجا؟یا
 هنوز تو شوک، ؟یاالن بهتر: دستمو فشار داد و گفت! نجای اارهیکه نجاتم بده و منو ب

 _!!  کنه؟ در عرض چند ساعتریی انقدر تغشدیمگه م!  بودمنیهربون شدن آروم
 ابروهاشو باال نی آرونجا؟ی ایچرا منو آورد.. چرا_.. میریسرُمت تموم شه م

 هویچرا ! یشدی فلج مرسوندمت،ی مری کم دهیاگه ! یتب کرده بود: انداخت و گفت
 یوقت..  افتادمیابوس لعنت اون کادی دوباره ؟یدی و دی خواب چ؟ی شدینطوریا
 _!  بودهی فشار عصبهیدکتر گفت :  سؤالش شد و گفتالیخی رفتم تو فکر، بدید

 تا 4 از ساعت چارهی بنی آرویعنی!  صبح؟8هشت!  صبح8 ی طرفا_ساعت چنده؟ 
 سر به تنم یخواستیتو که نم.. تو که؟ی چرا بهم کمک کرد_!!  سر منه؟ی باالاالح

چشاش از تعجب گرد ! ی بخوابی برالی خی ب_ کنم؟ کاری چی انتظار داشت_! باشه
 بازم برام دردسر خواستمینم:  دفعه حس کردم حالت نگاش عوض شد و گفتهی..شد

 ی الکخوامینم..کردی منو ول نمه سرت اومدیی بالدیفهمیاگه بابات م! یدرست کن
 نکاری عمراً اوگرنه اگه به خواست دلم بود،..ارمتیمجبور بودم که ب.آتو دستش بدم

 که ینیشده بود همون آرو! شترینه ب! ی زحمتهی برام فقط شهیتو هم..کردمیرو م
 مجبورش نکرده ی کسداد؟یمن براش زحمت بودم؟ خب نجاتم نم! ازش توقع داشتم

چرا من انقدر !  دردسر و عذاب بدونهی هی تو رو مایچقدر سخت بود، کس! بود
 ما فقط با _!  باطلالیخ..هه!  نگرانم شده مکردیبدبخت بودم؟ منو بگو که فکر م

 که رفته تو ییپس اون اسما: با بغض گفتم!  و نه کمترشترینه ب! میهم همخونه ا
کارگردانش ! فی کثیز باهی:  زد و گفتی پوزخندنی آروه؟ی هم، چیشناسنامه 

!  منتظر آخرش باش،پسی رفته؟ خودش شروعش کردادتی! سی راویخودت بود
بدنم .. ****  چقدر حالم بدهدیدیحاال خوبه م! یلعنت!! کرد؟ی ممدیداشت تهد

به اتاق خوابم رفتم و لباسامو .. خواب راحت نداشتمهی.. کوفته بودیحساب
 بود که منو همون تو ی شکرش باقیاباز ج.. منو رسوند و رفتنیآرو..درآوردم

قاب عکس .. کردم توالتمو باززی میکشو!  نبوددیازش بع!  ول نکرد و برهمارستانیب
 شیپ..بهتر! گهیحتماً تا حاال متوجه، نبودن عکسش نشده د..  به چشمم خوردنیآرو
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اصالً قاب عکس اون !  نهگمی ازش خبر ندارم مدیفوقش اگرم ازم پرس! مونهیخودم م
 تا بهم کشمی چرا انقدر خودمو دارم مخورد؟ی ابوالهول به چه دردم می جسمهم

 و داره ییایژگی همون وقاًی دقنیآرو. ره داشتم و دارمتوجه کنه؟ دوسش داشتم؟ آ
 هم داشته یاگه قرار بود انتخاب..خواستمی آلم مدهی از همسر ایکه من روز

با !!  و خوببی حس عجهی.. بهش داشتمی حسهی.. کردمی و رد نمنیآرو..باشم
 رمی تحقنکهیبا ا..کردی و طعنه بارم مهی کنای کلنکهیبا ا.. بداخالق بودنکهیا
 و ازش شدمی مدهی چه مرگم شده بود که بازم به سمتش کشدونمینم.. اما..کردیم

به چشاش تو قاب عکسش زل ! دونستمی اخالقاش منیخودمو مقصر ا! شدمیمتنفر نم
 خوشگل بود، هر چند من تا حاال تو دیلبخندش شد.. بهش زدمیلبخند..زدم
 گذاشتم و در ی دستمال کاغذ دو تایقاب عکس و ال!  بودمدهی لبخندشو ندت،یواقع

 یک.. تلفن اومدیصدا.. اووووف!!همسر!  از همسرمیادگاری هی نمیا..! کشو و بستم
 ؟ی کجا بود_..  سالم؟یی مونا تو_..  سالم بر خانوم خونه_ الو؟ _! ؟یبود اول صبح

 یی جا_ خاموش بود؟ تی چرا گوش_..  نه بابا_ ؟یخواب بود..ی جواب دادرید
دروغ که :  گفتزدی که تو لحنش موج میطنتیمونا با ش.. دمی نشنبودم، صداشو

 جز اتاق خوابت آخه؟ خب راحت بگو کار ی کجا بودیاولِ صبح! ندازهیکنترل نم
 خب _.. کارتو بگو..ی هر چاالح!  لوووسی مسخره _.. گهی دی داشتیمهم

 _بره؟  فردا چه خ_..  کنمیادآوریخواستم فردا رو بهت ..سگ نشو لطفاً..حاال
 ای فردا چه خبره یگی م_! برهی امشب از ذوقت خوابت نممیکردیما رو بگو فکر م..وا

معلوم !  بودادمینه .. آها_ رفت؟ ادتی!  کوهمی برپیقرار بود با اک!سی وا راو_نه؟ 
همه ..من خبرشو به همه دادم..ادی قول داد بنیآرو! ی غلط کرد_.. میای بسین

 ،ی عوضی حهی اون ملخوادی دلم مشتریاز همه ب..ننی و ببنیدوس دارن تو و آرو
 نمی حاال بب_!  و درازشو به رخ من نکشهقهی و پز اون دوست پسر، عتنهی و ببنیآرو

سر قرار .. نرهادتی 5ساعت ..یای بدیحتماً با! سی راوگهی لووس نشو د_! شهی میچ
 _ یبا..ن سالم برسوارمیبه شهر!  کهیکنیتو که منو ول نم..ی اوک_! یشگیهم

 نیاصالً با ا.. مونایری درد بگیا.. و سر جاش گذاشتمیگوش! یبا..قربونت برم
 اخالق بود و مطمئن بودم کوفتم یخدا!  نبودم برم کوهی ، راضنیاخالق گند آرو

  ! بودمی حالمو گرفته بود و تا حد مرگ از دستش عصبیلیخامروز ! شهیم
  

 یاصالً اهل تماشا.. روشن بودی ویت! ه غذا رو گذاشتم رو گاز، تا گرم شی قابلمه
 از شر سکوت عذاب آور، خونه راحت شم، مجبور نکهی نبودم اما خب بخاطر ای ویت

 چرا دونمینم.. شدن در اومددهی کوبیصدا!  بهتر بودیچیاز ه..بودم روشنش کنم
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 نکهیبا ا..  صبح، ازش تشکر کنمبابتدوس داشتم .. خوشحال بودمنیاز اومدن آرو
 بود اگه کارشو جزو ی بد حرف زد، اما بخاطر من از خوابش زد و نامردباهام

 ی بدبختچیخواب ه!!  بود؟ی اافهی چه قنیا!  خداای..جلو رفتم..  بدونمفشیوظا
 تا رهنشی پی قهی..کت خوش دوخت و مارک دار اسپورتش پاره پوره شده بود..ادین

 ختهیموهاش به هم ر.. بود لباسش کنده شدهی بود و دکمه هانیی پاکمش شیکینزد
 نشسته شیشونی پی روی و عرق درشتزدی نفس نفس ماد،یاز خشم ز..و آشفته بود

 سادی پرت کرد رو مبل، روبروم وافشوی با خشم، ک؟ی شدینطوریچرا ا.. سالم_.. بود
 غرق دی دی بود؟ وقتیمنظورش ک.. خونه زنگ زده؟ شوکه شدمیکس: و گفت
 یلی ش خافهیق.. به تته پته افتادمگم؟ی می چینوشینم! ؟یکر: داد زد..فکرم،

 نزدکم نی زنگ بزنه؟ آرویک ..یک..قرار بود..خب..خب.. نه_.. ترسناک شده بود
 ایخدا. بودمدهی ترسیلیخ.. مومدنیی ش، باال و پانهی سی قفسه اد،یاز خشم ز..شد

ورت به زور آب دهنمو ق.. دهنم از ترس، خشک شده بودومد؟ی نمیچرا به من خوش
 با من _ ؟ی ک_ دختر، زنگ نزد خونه؟ هی _.. شدی باز و بسته مشینی بیپره ها..دادم

 رو برام جهنم نجای و امی تو زندگی چند روزه که اومدنیتو هم! سیبحث نکن راو
..  موناارم بهی و نیری بار شهیفقط ..یشکیه. نه به خدا_ زنگ نزده؟ یکس...یکرد
! شیخشم، از تنش درآورد و پرت کرد رو مبل کنار رو مبل نشست و کتشو با نیآرو

.. نجای دختره زنگ زد اهی.. اومدادمی..آها: گفتم.. اومدادمی یزی چهی دفعه هی
 یلیخ..ستادی اومد روبروم ای مثل، جن زده ها از رو مبل بلند شد و فورنیآرو
 غی راه به راه جیه..درد:  با خشم گفتنیوآر.. دمی کشیفی خفغی و جدمیترس

 طونهی شزد؟ی حرفا رو به من منیا..بغضمو قورت دادم! وانهی دیدختره ! کشهیم
 زنگ یک..نمی ببقی بگو دق_... یپسره .. صورتشو عوض کنماونی بزنم دکوراسگهیم

که مونا، ناهار اومد یاون روز:  زنگ زد؟ به خودم مسلط شدم و گقتمیزد؟ ک 
 بگم آخه؟ حرف ی چ_ ؟ی نگفتیزی چرا بهم چ_.. نجای دختره زنگ زد اهی نجا،یا

.. بعدشم قطع کرد.. منم گفتم آره؟ینی تو زن آرودیازم پرس.. نزدیمهم
 ؟ی زدی حرفنی همچیتو غلط کرد:  و داد زددی نعره کشوالی هنی عنیآرو..یوا
 ؟ی؟ تو انتخاب منی تو زن منشوری بیآخه دختره ! ی زنِ منی گفتی کردجای بیلیخ

 و گند می تو زندگی اومدی زورکی هاااااان؟ چرا نگفت؟ی و بهش نگفتقتیچرا حق
 وگرنه به هزار تهمت گرفتار دادمی ازدواج منی تن به ادی بای توش؟ چرا نگفتیزد

 و اساس هی پای؟ چرا نگفت. هااانخوردم؟ی زندون آب خنک می گوشه دی و باشدمیم
 مشت حرف مفت بوده؟ گوشم داشت کر هی و غ مشت دروهی ازدواج، نیا
 متورم شیشونیاز شدت خشم، رگ گردن و پ.. باال برده بودیلیصداشو خ..شدیم
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 بودم و دهیبدجور ترس..شده بود و چشاش از زور خشم، قرمز شده بود تنم داغ بود
 نه _ خورد؟ی انقدر براش حرص منی بود که آرویاصالً اون دختره ک..دیلرزیبدنم م

من و .. کردم و طاقت آوردمیور صبیلی دو هفته هم خنیهم.. طاقتشو ندارمگهید
 از هم جدا دی باگم؟ی می چیفهمیم! می کنی سقف زندگهی ری با هم، زمیتونیتو نم

تو ! سی راوی و تموم کنی که شروع کردیفی مسخره و کثهی بازنی ادیبا..میش
 زارمیاما نم..ی شدمیندگ زکی و دروغ شریبا نامرد! یستی و نیانتخاب من نبود

.. ادی ذره هم خوشم نمهیمن از تو ..میخوریما به درد هم نم! سی راوی بمونکمیشر
اما دوسش ..اما.. انتخاب منم نبودنیخب آرو..!!  بودنیچقدر حرفاش برام سنگ

هر چند فقط اسم شوهر رو به !  بود، شوهرم بودیازش متنفر نبودم، هر چ! داشتم
 بگه ازم  خودم، بهمی شم و تو روری انقدر تحقداشتمدوس ن..دیکشی مدکی
 به اعصابش مسلط شد و نیآرو!  شهیاما نذاشتم اشکام جار..دیلرزیچونم م..زارهیب

 مثل دو تا آدم عاقل و بالغ، با هم حرف ایب! سی راونیبب:  گفتی آرومتریبا صدا
 خودمون ایپس ب.. خودم عقل و شعور دارمی و منم اندازه یتو بزرگ شد..میبزن
تو :  دو طرف بازومو گرفت، زا زد تو چشام و گفت..میری بگمی و تصممیری بگجهینت
 یچطور!!  که دوست نداره و ازت متنفره؟ی کنی سقف زندگهی ری زی با کسیتونیم

چرا انقدر سنگدل بود؟ !!  لحن و انقدر رک باهام حرف بزنه؟نی با اومدیدلش م
، با  عمرهی یتونیتو م!  جوابمو بده لطفاًسیاو ر_.. دادیبغض گلومو داشت جر م

 رفع توی جنسیازای نی و نتونی باهاش نداشته باشی تماسچی که هی کنی زندگیکس
 نییسرمو پا!  بشهمی بغض لعنتدنی لبامو محکم به هم فشار دادم تا مانع از ترک؟یکن

 ؟یگی نمیچیچرا ه:  از دستاش سرمو باال آورد و گفتیکی با نیآرو..انداختم
چه بخوام، چه نخوام، ! تونمیآره م:  از غم گفتم لزون و پرییبا صدا!!  نه؟ای یتونیم

 اگه به قول تو، یحت..می رو تحمل کنگری همددیبا!  منهی شناسنامه یاالن اسم تو، تو
 بابامو ی بازم آبروخوامینم! نی آرورمیگیمن طالق نم.. نباشهنمونی بی تماسچیه

 بابامو دنیمن طاقت زجر کش! رهیمی و مکنهی سکته مکه مطمئنم ندفعهیا..ببرم
 اخالقات ادامه نی به ای اگه بخوایحت..مونمیتا آخر عمرم کنارت م..ندارم

 شی حرفم آتنی با انیآرو..  برام نموندهی اگهیچون راه د..مونمیم..اما..یبد
! کنمی برات جهنم مویزندگ..یخودت خواست! سیباشه راو! باشه: گرفت و داد زد

 اقتشوی بهت بدم اما خودت لگهی فرصت دهی خواستمی باشه که من مادتی
 برام زهر موی تو زندگکهیهمونطور! ی جهنم واقعهی کنمی برات متویزندگ..ینداشت

 تاوان، دیبا..سی راوکنمی متیروان..کنمی مکاری و نگاه کن که باهات چنیبب..یکرد
 آرزوها و ی همه وانتا..ی منو بدی ندهیبدبخت شدن من و خراب شدن آ
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 و تماشا نیفقط بش! یود و تو باعث خراب شدنشون شد که تو سرم بییاهایرو
 بازومو رها تیبا عصبان! کنمی و خودم تموم می که تو شروع کردی ای بازنیا..کن

 بلند زار ی و با صدادیبغضم ترک...  و رفتدی برداشت و در رو محکم کوبفشویکرد ک
برام !  بودمدهی و به تنم مالزی همه چیپ..  شدی از چشام جارلیاشکام مثل، س..زدم

فقط برام آبرو و حال بابام مهم ! ارهی سرم بیی چه بالخوادی منیمهم نبود که آرو
 ایتو دار دن..خواستمی نمنویمن ا..کشتمی بابامو ذره ذره مگرفتم،یاگه طالق م.. بود
با ..میای کوه نمنی من و آروردا اس دادم به مونا که فهی!  بابا برام مونده بودنیهم

قابلمه .. غذام تموم خونه رو پر کرده بودی سوخته یبو!  بهتر بودمین نر وضعمونیا
قابلمه .. شده بوداهی ساهیس.. از غذا نمونده بودیچی هیوا.. رو از رو گاز برداشتم

اشکام راه ..  آب و باز کردم توشری انداختم و شیی ظرفشونکیرو داخل س
 هی و بلندبلند گردمیز کشرو کاناپه درا!!  من بدبخت بودم خداااادرچق..گرفت
 هی ی مبهمیصداها.. چشام گرم شد و خوابم برد.. از جهنمم بدتر بودمیزندگ..کردم

 که روش خوابم ی از رو کاناپه اتونستمیبدنم خشک شده بود و نم..دیرسیگوشم م
دم همونجا رو کاناپه موندم ی و شننی آروهی خشن و عصبیصدا.. برده بود، بلند شم

بگو .. عمراًه؟ی منظورت چ_.. زدیداشت با تلفن حرف م..اب زدمو خودمو به خو
 ی تو خونتو خوش و خرم با زنت داریتو نشست..دهیجونم به لبم رس!..هی ثانهی یحت

 سیراو!..شیچند روز پ..نجای زنگ زده امیمر.. ؟یمن چ..یکنی میخوشگذرون
 اومده بود امروز! نیاَه ببند دهنتو راد!.. زنِ منهه و برداشته و گفتیگوش

 هی گریکل.. دادمشی بازگفتیم.. از دهنش دراومد بارم کرد و رفتیهر چ..شرکت
 ی بی حرفاخوامینم! لعنت به من..نی کرد رادهی گرممی مرگم؟ی می چیفهمیم..کرد

 شه؟ی درست نمیچیپس کو؟ چرا ه..شهیدرست م.. تحمل کنیگیهمش م..سر بشنوم
 خوامینه نم..ستم بود و زدم شکوندم دم دیتو شرکت هر چ..امروز داغونم کرد

 ای آرهی به خواستگارخوادیم...آره.. کردهدمی تهدمیمر..تو گوش کن..گهیبشنوم د
 و بزنه ی حرفمی مرنینه راد..گفتی ممیمر..رانی برگشته اایآر..جواب مثبت بده

 یفهمیم..رمیمی شه من مای زنِ آرمیاگه مر..نیداغون بود راد!..کنهیبهش عمل م
حق من ..هی لعنتیای دننیسهم من از ا! نی رادمهیتموم زندگ! اون عشق منه نو؟یا
 خوامیبسه بسه نم!..سی راوفی کثی نقشه ی چهیباز.. بودمچهیمن باز.. نبودنیا

 که دادی تلفن، نشون می شدن گوشدهی کوبیصدا... اَه! نیخفه شو راد.. بشنوم
 دونستمینم! به خواب بزنم و منم بهتره همونطور خودمو هی مرگ عصبحد تا نیآرو

..  دادم همونجور بمونمحی ترجنی واسه همارهی سرم مییاگه چشامو باز کنم چه بال
 من یعنی!  بودهنیعشق آرو..!!  بودهمی مرنجا،یپس اون دختره که زنگ زد ا
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 و زارهی از من بنقده که چرا افهممیحاال م! نی آروچارهیب! عشقشو ازش گرفتم
 دیبا!  نامزدش بودهدمی دوست بود؟ شایپس قبل من با کس..ادی باهام راه بتونهینم
 بود؟ ی خدابا گناه من چن؟ی آروهی بازم مثل جلبک بچسبم به زندگکردم؟ی مکاریچ

 نجایاوووف امروزم که ا.. زنگ تلفن اومدیدوباره صدا!!  بود؟ی چنیگناه آرو
 ن؟ییخانوم شماآها مونا ..شما؟.. الو؟:  اومدنی آرویصدا.. شده بود مخابرات

 کم سرش هی..دهینه خواب..یمرس!  خوبهسمیراو..ن؟یشما خوب..ممنون خوبم..سالم
تازه اومدم .. خبرمی به شما اس داده؟ واال من بسی راو؟یچ..کردیدرد م
خواهش .. حتماًامیم..باشه باشه من سرقولم هستم!..اگه شد چشم!..خونه

 میای نمگمی میوقت.. داده بودایری مونام عجب گنیا.. بابایا.. خداحافظ..کنمیم
!  کوه بخوره تو سرِ منام؟ی اوضاع، کجا پاشم بنیآخه من با ا..گهی دمیای نمیعنی

 تو هال بودجرئت نکردم از جام تکون نی آرویتا وقت.. لنگ در هوا بودمیزندگ
 رفته بود نیآرو.. چشامو باز کردموار،ی رو دیزی شدن چدهی کوبیبا صدا.. بخورم

 نیآرو..رو کاناپه نشستم.. دیکوبی هال مواری و به دیخی و داشت مهیارپا چیباال
 دختر با شال قرمز و داشت هی از یعکس بزرگ..پشتش به من بود و متوجه من نبود

 شتری چشمش به من افتاد، با حرص بی بود؟ وقتی کگهی دنیاوووف ا! واری به دزدیم
 نی ای عکساتونستمینم..مو نداد جوابنی آروه؟ی کنی ا_.. دی کوبخی به مکشبا چ

 چه خبر نجایا... خدای هال، واااایوارایچشمم افتاد به د..دختره رو تحمل کنم
لجم .. مختلفی و ژستاپی دختره با تنی ای پر بود از عکساوارایبود؟ سرتاسر د

 از نی آرووار؟ی به در و دیزد که عکساشو هی دختره کنی اگمیم: داد زدم.. گرفت
 عشق نیا:  شد قاب عکس و پرت کرد رو مبل و داد زدی عصبیلیخ بلندم یصدا
 خوادیدلم م..شی ازم گرفتیرحمیتو با ب.. دختر عشق منهنیا! سی راویدیشن! منه

 یی جاچی خونه و قلبِ من، هنی و ای تو، تو زندگی تا بفهموارایعکساشو بزنم به د
من نامزد داشتم ! ی شدمی به زور وارد زندگیتا بفهم..ی اضافه ایتا بفهم..یندار

 نیا..خورهی و دوس ندارم و از توام حالم بهم می کسمیجز مر!  احمقیدختره 
 می ، من و مرمی تو زندگی و گند زدمی تو زندگی تو اومدیوقت..نامزدمه! مهیمر

 یاگه بخوا..ی کرداب و خرزیهمه چ..اما تو..می ماه بود که نامزد کرده بود2همش 
! کنمی که من تحملت میهمونطور..ی و تحمل کنزی همه چدیبا ی زنم بمونییبا پررو

 ی با عکساتونستمینه من نم! نی و داشتم اال ایریطاقت هر خشونت و تحق..!  نهیوا
 به زور ونی اگه به قول آریحت... اگه مقصر باشمیحت!  کنمی دختره زندگنیا

! نه..تونمینم..ممنم انسان..اما!  اجبارمهی اگه یحت..کردم شونیخودمو وارد زندگ
 پرت کرده بود رو مبل رفتم و عکس و محکم نی که آرویبا خشم، به سمت قاب عکس
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 که از نمیآرو.. شدکهیقاب عکس هزار ت..و با حرص، به کف پارکتا پرت کردم
داغون ..زدمینفس نفس م..کردی اومده بود داشت با تعجب نگام منیی پاهیچارپا
 پر کنمی می که توش زندگی خونه ایواراید خوادیمن دلم نم: داد زدم.. بودم
 سی تو نی خونه نجایا! سیببند دهنتو راو:  داد زدنیآور!  دختره باشهنی ایعکسا
.. رونی برو بمیاز زندگ! ی اضافه انجایتو ا..واری زده بشه به ددی بای چیکه بگ

 رو  سرعت باد، به سمت اتاق خوابم رفتم و درهب.. و نداشتمری همه تحقنیطاقت ا
 کردم تا ادی و زکی موزیصدا.. اتاق رفتمی گوشه یویدیقفل کردم و به سمت و

 ذره ذره منو یدار! نیلعنت بهت آرو..بلند بلند زار زدم.. هامو نشنوههی گریصدا
 بلند فقط یبا صدا..سوختیچشام از درد م.دیلرزیبدنم به شدت م! ی لعنتیکشیم

  !! .. نداشتی که تمومامیبه بدبخت.. کردمهیگر
  

   )5فصل ( 
  

!  بَکپمقهی دو دهی بابا اگه گذاشتن یا.کردی آهنگ، داشت گوشم و کر مادی زی صدا
پس ..اَه!!! ؟4ساعت چند بود؟؟ چهار .. زل زدمیواریبه ساعت د..دمیچشامو مال

 شبی دی هیچشام از گر. از رو تخت بلند شدمیبه سخت..اد؟ی صداها از کجا منیا
 ظبط و روشن کرده بود و صداشو تا نیآرو.. و باز کردمدر اتاق ..سوختیبدجور م

 میکردی نمیحاال خوبه تو آپارتمان زندگ! وانهی دیپسره .. کرده بودادیآخر ز
.. چه خبرته؟ کم کن صداشو: داد زدم..  ها دراومده بودهی همسایوگرنه صداها

 کشهیعشقم م!  خودمهیخونه :  تا صداشو بشنوم، گفتزدی بلند حرف مکهیدرحال
 جفت پا برم تو خواست،ی آخ که چقدر دلم م؟ی داریمشکل.. باالببرم ظبط و یصدا

با ! رمیمن دارم م.. مونا زنگ زد_!  بدهکار شدممیزی چهی پررو یپسره ! شکمش
 نی مونده بود با انمیهم!  بکنخوادی دلت میهر کار! امیمن نم: حرص داد زدم

به اتاقم ! دهی مل حاشترمی بیاین!  به جهنم_.. شدیکوفتم م!!  برم کوهیروان
رو !  کنهداری منو از خواب بخواستیمسخره، فقط م.. ظبط قطع شدیصدا..برگشتم

 بار نی آخریبرا! رمایمن دارم م: دمی صداشو شنقهی د10بعد از ..دمیتخت دراز کش
 ی چطوردونمیمن نم..ستیجواب ابلهان خاموش.. نه؟ جوابشو ندادمای یای مگم،یم

 بارم کرد، دوباره باهام شبی که دی بدی و حرفاریه بعد از اون همه تحقجرئت کرد
! پس رفت.. اومدی شدن در وروددهی کوبیصدا.. بودادی روش زیلیخ!! حرف بزنه

تو ..ستنی من نی اونا مگه دوستا؟ی رفتی بهش بگه تو کجا پاشدسی نیکیآخه 
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 بود دهیز سرم پرخواب ا.. رو تخت غلت زدمیچند ساعت..  آخه؟ اَهی اکارهیچ
 پمونی وقت بود با اکیلیخ..کاش منم رفته بودما.. کردم خوابم نبردیهر کار! گهید

 مونا و ی مزاحم نبود من االن داشتم به دعواهانهی آرونیاگه ا! نرفته بودم کوه
.. ی رفتینخود هر آش بگو آخه تو رو سنَن که پاشد...ششیا..دمیخندی محهیمل

سالم .. الو_ الو؟ بله؟ _..  تلفن رفتمتبه سم.. شده بود10ساعت .. تلفن اومدیصدا
 _ ؟یچطور..زمی آره عز_ ؟یی جون توسوی سالم گ_ زم؟ی عزیخوب..  جونسیراو

 نیآرو.. خوبهنمیراد.. من خوبم_ چطوره؟ نیتو چطور؟ آقا راد..یخوبم مرس
 _! هگی دی بار بگو چرا زنگ زدهی..ششیا!  خوبه و اون خوبهنی ایخوبه؟ حاال ه

 اونجا، امروز و با میای بنی من و رادمیستی بگم اگه مزاحم نخواستمی م_! اونم خوبه
 رو وارای و ترک دی حوصلگی بود از بیهر چ.. خوشحال شدمیلیخ.. میهم باش

 ی مرس_.. شمی خوشحال ممیلیخ..ی اوه چه فکر خوب_! شمردن برام بهتر بود
به ..ادی زود بنیعالً خدا کنه آروف..زمی باشه عز_بووس ..نمتیبیپس م..زمیعز

 یچشمم به عکسا!  نداشتمیلی مچیصبحونم نخورده بودم اما ه..اشپزخونه رفتم
 اصالً نای ادنی من با دنیآخه بگو آرو!!  دلم بزارم؟ی کجانویاوووف ا..دختره افتاد

 دمیشا!  منیشده بود هوو.. قلبم شکستیلی انجام کارام دارم؟؟ خی برایتمرکز
 هال، اصالً یوارای بود از نصب شدن اون عکسا به دی چراما ه.  اون بودمیمن هوو

 هی کردم به عکسا فکر نکنم به فکر ی دادم و سعرونینفسمو پر صدا ب.. نبودمیراض
 یلی اسپورت خپیت..دی سررسنیآرو!!  شوهر باشمی خونواده ی برایناهار عال

 دشمکرد رو مبل، و خوقرمزشو پرت -ی مشکداسی آدیکوله پشت.. زده بودیناز
با تعجب ! می مهمون دارر،ی دوش بگهیپاشو برو :  گفتمیبا دلخور.. همونجا لم داد

حرف ! نجای اانی زنگ زد گفت ناهار مسویگ:  بپرسه و گفتمینگام کرد نذاشتم سؤال
 برداشت و به سمت شویاز جا بلند شد و کوله پشت.. رد و بدل نشدنمونی بی اگهید

 عکسا رو بهش نی ای هی قضی جورهی دیبا..!  رو بستاتاقش رفت و در
 فکرا بودم نیتو هم!! ننی ببوارای رو رو دنای اسوی و گنیدوس نداشتم راد..گفتمیم

! رهی بره دوش بگخواستیم.. سبز بودی حوله هی باز شد، دستش نیکه در اتاق راو
 مسکوت شهیمثل هم..نگام کرد! ن؟یآرو: در حموم و باز کرد خواست بره که گفتم

 ی قاطوالی بگم بهش تا مثل هیچطور..کردمی پا و اون پا منیا.. حرفمو بزنماموند ت
 نی اشهیم..نیآرو: آب دهنمو قورت دادم و گفتم. به خودم مسلط شدم! نکنه؟

 هی نیآرو..  باشهواری رو دنای زشته اانی اونام االن م؟ی بردارواریتابلوها رو از رو د
انگار ! ی عوضیپسره !  رو هم بستدر.و رفت داخل حمومپوزخند مسخره بهم زد 

انقدر ! لعنت بهت.. نکردی توجهچیبه حرفام ه!  اون وسطکردمیداشتم گل لگد م
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 زنگ در به گوشم یصدا.. از حموم اومدی کنی آرودمیغرق کارام بودم که نفهم
 یبخند بود لسوی گیصدا!  جونسی راومیی ما_ ه؟ی ک_..  رفتمفنیبه سمت آ.. دیرس

! اومدن..رونی بای بنیآرو: داد زدم.. دکمه رو فشار دادم!  تونییبفرما: زدم و گفتم
 ی شلوار گرمکن توسهی تنگ با ی شرت سرمه ای تهی رون،ی از اتاقش اومد بنیآرو
!  وقت گذاشتهی ساختنش کلیمعلوم بود برا..محو اندامش بودم!  بوددهیپوش

 ختهی بلندش ریشونی پرو کوتاهش یاز موها دسته هی کم نم دار بود و هیموهاش 
! تموم شدم:  لب بهم گفتری لبش بود و زی گوشه یپوزخند مسخره ا..شده بود

بهش ! جنبه نداره که.. نگاش کردماقهی دو دهیحاال من ! فتهیخود ش..ششیا
 و می کردی احوالپرسنی و رادسویباالخره با گ..  زدم و نگامو ازش گرفتمیپوزخند

 ی و شلوار برمودادی شرت سفیت.. و شالشو درآورد انتو مسویگ..میل نشستهمه رو مب
 تا ی خردلکی تونهیمنم ! موهاشم ساده با کش بسته بود.. بوددهی پوشی رنگیمشک

:  گفتهوی نیراد.  شل بسته بودمیلی بودم، موهامم ساده با کش، خدهیزانوم پوش
لحن .. بوده اون دختریب عکسا به قانی نگاه آرووار؟ی رو دهی عکسا چنی انیآرو

 نیا:  به عکسا زل زد و با تعجب گفتسویگ..  بودی کم عصبهیصداش ناراحت و 
 نیآرو.. ناراحت شدمیلیخ!! خانوم معروف بود! شناختنشیپس همه م!! مه؟یمر

:  پاش و خونسرد گفتیکی از پاهاشو انداخت رو اون یکیفارغ از همه جا، 
 دوس داشتم دو تا مشت حواله یلیخ..دادیحرصم م یلی لحنش خنیا! مهیمر..آره

 گند ی کارا و اخالقانی به اگهیاما من د.. ماتش بردسویگ!  فک خوش فرمش کنمی
 اگه یگی هووووم؟ نمنجا؟ی اشیچرا زد:  با حرص گفتنیراد..  عادت داشتمنیآرو

بدتر  که هس ینی وضعش از اشه؟ی می چنهی رو ببنای و انجای اادی مامان بی زمانهی
 که یزی تا به اون چیکنی کارا و منی پسر؟ مثالً ایکنی لج می داری کاتو ب.. شهیم
 اگه واقعاً تو رو از ته دلش دوس داره به پات می مره؟ی به نظرت شدن؟ی برسیخوایم
 به ی تا کن؟ی رادیگیچرا چرت م:  کرد و گفتیکیریستی هی خنده نیآرو! نهیشیم

 شده و تا زونی به گردنم آویبخت طوقِ بدنیا..سین اون که عالف من نه؟یشیپام م
 دونمیم..نی رادستمیمن خر ن! کنهی ولم نمرونی بارهی و از دماغم نارهیجونم و باال ن

 ایالبته اگه سر بعض..  و تحمل کنمی نکبتهی زندگنی قراره تا آخر عمرم ادیکه شا
 و ابرو به من  چشمیبا اشاره !  بردارهمیبخوره به سنگ و دست سر من و زندگ

 داشت؟ی چرا دست از سر من برنمنیا..آب دهنمو به زور قورت دادم.. کردارهاش
 کنه با ی و ماست مالنی آروی حرفاخواستی که مسویگ!  کرده بود رو مندیلیک

 و به اون ی و ول کنی و نازی خوشگلنی زنِ به اادی دلت میتو چطور: لبخند گفت
 به دل شتری بسی من راوظر خوشگله اما به ن درستهمی مرن؟ی آرویعکسا دل ببند
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 و به رخم می مری هاییبای داشت زای کرد؟؟ی می داشت از من طرفدارنیا! نهیشیم
 زد و ی پوزخندنیآرو! سی اهل طعنه زدن نسویهر چند مطمئن بودم گ..د؟یکشیم

 ادتهی! یزنی منهی و به سسی چرا انقدر سنگ راودونستمیکاش م:  گفتسویرو به گ
 قربون صدقش ی چقدر ازش خوشت اومد و کلیدی اول دار بی و برامی مریتوق

 ی سرخ شد و حرفسویگ.. میای بهم میلی که خیگفتی راه به راه به هردومون م؟یرفت
 ی با عذرخواهکردی هال داشت خفم میهوا.. بودیاوووه چقدر جو بد..نزد

ه یه صورتم زدم تا  آب بیمشت..دیلرزیدستام م..  به سمت آشپزخونه رفتمیکیکوچ
از حرفاش ناراحت نشو :  شد با لبخند نگام کرد و گفتکمی نزدسویگ.. کم آروم شم

! کنهی مریی تغزی ازدواج کنه، همه چمیبزار مر..ی زندگنیعادت نکرده به ا! سیراو
 ی خونواده ی کهیقرار بود بشه عروس کوچ:  و گفتدی کشی آهسوی گه؟ی کمی مر_

 رد و نشونی حلقه هم بیحت.. کرده بودند با هم تازه نامز!نیهمسرِ آرو! مهرزاد
 هی زندگهی ی رومویزندگ!!  کرده بودم؟یمن چه غلط..دلم گرفت.. بدل شده بود

 از میمر!  خودمون بمونه هانی بگمی میزی چهی _... یواااااا!  بنا کرده بودم؟؟گهید
و خوشحال و عاشق  خودشیلی خدی شالیاوا.. نبودنی چاک آرونهیاولشم عاشق و س

 شده می اخالق مرریی همه متوجه تغشونی اما چند روز بعد از نامزددادی منشون
 رفتن رونی از بی بهونه اهی و هر دفعه به رفتی نمرونی بنی با آروادی زگهید..بودن

 که هالک ممی برگشته بود و مرکایپسر عموش از آمر..کردی می شونه خالنیبا آرو
 پسر ای و آرمی مرنکهیمثل ا.. بودده و زنی آرودی قنیپسرعموش بود بخاطر هم

 ی هی بورسای و آرزنهی رو دوس داشتن اما مگهی همدیلی خش،ی وقت پیلیعموش خ
 نی دل به آروشهی دلسرد مای از آرگهی که دممیمر..کای امررهی و مرهیگی میلیتحص

 که یاتفاق روز قبل از یحت! اسی عاشق آرمی که مردونستی منمی آرویحت..بندهیم
 با قهر از خونه می دعواشون شد و مری حسابنی و آرومی افتاد، مرنی و آروو تیبرا
 نمیآرو..شک نکن!  آره_ پسرعموشو دوس داره؟ م،ی مریعنی _..  عمو بهروز رفتی
 من و ی دوره بابایالیاز فام.. آره_ داره؟ یلی با شماها نسبت فاممی مر_.. دونهیم

 جواب مثبت ای آرهی به خواستگارمی که مردمی شننیاز راد! نهی آرویعمو بهروز بابا
که ازدواج ..ای و بزنه و بره با آرنی آرودی بهونه بود تا قهی فقط منتظر میمر..داده

 جواب مثبت ای به آرمی مردونهی منی آرو_!  بهونه رو بهش دادنی ان،یتو با آرو
 یلی خه ازدواجش خبر دارانی از جرمی مردیتا همونجاشم که فهم!  نهی وا_داده؟ 

 و میاون مر..  داد و هوار راه انداختی کلزدی حرف منی با رادشبید!  کردیقاط
 _.. کنهی مکاری چای زنِ آرشهی دوس داره، من نگرانشم که اگه بفهمه داره میلیخ

 با نی اتفاقا افتاده تا من و آرونی ای همه کنمیفکر م..سویراستش گ!  کنهریخدا بخ
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 اصالً می و مرنیبه نظر من که آرو.. موافقمات منم باه_.. میکنهم ازدواج 
 نی دختر تنوع طلبه و به درد آرومیمر..اخالقاشون با هم جور نبود

 حرف زدن و م،ی داره اما مری اندام خوبمیلیدرسته که خوشگله و خ..خوردینم
  باهی قضنی چند بارم سر همی و الس زدن با مردا براش مهم نبود حتدنیخند
 که بگن یالبته نه اونقد..هی و با تعصبیرتی پسر غنیآرو.. شدش دعوادی شدنیآرو

 بحثشون بود شهیهم.سی نبندی پازای چنجوری اصالً به امیاما مر! شکاک و بد دل
 به سمت قابلمه سویگ..  رنگارنگ رو گاز ثابت موندینگام رو قابلمه .. نزدمیحرف

اووووومم !  کرده ین چیبب:  و گفتدی کش رفت و درشو باز کرد و از ته دلش بویا
 درست کنم که خوشتون یمونده بودم چ:  زدم و گفتمیلبخند! هی بوش عالیلیخ
 تو یافتاد!  دستت درد نکنه_..  شد که چند جور غذا درست کردمنیا..ادیب

 ییبای با زسو،ی و به کمک گزیم..  نکردمیکار! هی چه حرفنی نه بابا ا_.. زحمت
 نیی تزی برایزری لی و قرمز و پوشاالی و مشکند بلهید تا شمع پااز چن..دمیچ

  ..استفاده کردم
 نمی و آرونیراد.. میدی چزی و رو مزیهمه چ.. چهار مدل غذا درست کرده بودم

 و دمی رو لباش دی اما لبخند محواوردی خودش نی به رونیهر چند راد..دنیسررس
اما من .. خوشش اومدهیلی خز،ی منیی غذاها و تزدنیمعلوم بود از د..لذت بردم

 یلی خنیآرو..!!  دو تا برادر به گور ببرمنی و از ای خشک و خالنی تحسهی دیکالً با
چقدر ..دیلبخند رو لبام ماس.. و نشستدی رو جلو کشی ای احساس صندلیسرد و ب

 نی و کنار آروسوی گیروبرو.. دادمرونینفسمو با حرص ب!!  احساس بودیب
مطمئنم که دست !  کردهکاری چکهی کوچی جارنینیبب:  با خنده گفتسویگ.. نشستم

 برنج و مرغ تو دهنش ی قاشقسویگ! یتو که هنوز نخورد: گفتم! هپختت از منم بهتر
 و فی تعری خوشش اومده بود کلیلی که خسویگ! رهینظینگفتم ب: گذاشت و گفت

 بود و نیی سرش پانیآرو.. خندم گرفته بودشی همه بچه بازنیاز ا..کردی مدیتمج
 و مزه مزه خوردی با لذت غذا منمیراد..رفتی بشقابش ور می تویگویداشت با م

 زی و رو می چاینیس..  خوشش اومده بود خوشحال شدمنکهیاز ا..کردیم
عمه ملوک داره ! نی آرویراست:  گفتنیراد.. برداشتیی فنجان چاسویگ..گذاشتم

عمه ملوک !! ؟.یچ:  زا زد و گفتنی راد گرد شده بهیی با چشانیآرو! رانی اادیم
 تا عروس امی مومدمی ننی آروهیگفته چون واسه عروس..آره:  گفتسوی گاد؟یداره م

:  کرد و گفتی اخمنیآرو!  بمونهی چند ماههی خوادیم..نمی بهروز و ببی کهیکوچ
 قصدش شتری که مامان گفت، بیواال اونجور:  گفتنی رادگه؟ی بابا دی خونه رهیم

 ی چندماههی ادی به مامانم گفته که منکهیمثل ا!  تو و زنت بودهدنی اومدن دیبرا
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:  گفتسوی بمونه؟ گرانیمگه قراره چقدر ا!! چند ماه؟:  گفتنیآرو!  شمای هخون
 با حرص نیآرو.. کنهی متشی دردش اذیلیانگار خ!  عمل کنهنجایقراره پاشو ا..خب

 پاشو ادی عمه خانوم چرا منی ادونمیمواال من ن:  خورد و گفتشویی از چایجرعه ا
 ای بخوادی اونوقت عمه مکای امررنی مشنی عمل پا می براایرانی عمل کنه؟ همه ارانیا
عملشم .. عمراً بزاره اونا پاشو عمل کننیشناسیعمه رو که م: گفتنیراد! ران؟یا
:  برداشت و خورد و گفتی اینیری شسویگ!  عمل کردنجای که نشه اسی حساس نادیز

 ازدواج شما اصالً خبر نداره و عمو انی که عمه ملوک از جرنهی مهم ایمسئله 
 ی با کالفگنیآرو!  سکرت بمونهزی همه چدیبا!  بفهمهیزی دوس نداره عمه چروزمبه

اونوقت من !  بمونهنجای اادیعمه خانوم که قصد داره چند روز ب.. بابایا: گفت
 ی جلوش نقش بازهیکاف:  گفتنیراد.. هفهمی مسیچطور نزارم بفهمه؟ خب خل که ن

:  گفتنیآرو.. کای آمرگردهی که برممبعدش..فقط چند روز تا نفهمه چه خبره..نیکن
شما که بهتر ..هی چهی قضفهمهیمن مطمئنم آخرش م.. حرفاسنیعمه باهوش تر از ا

 زن و شوهر چقدر زوم ی که رو رابطه نیدونینش،میشناسیاز من م
 گذاشت و با نی آروی دستشو رو شونه نیراد!  به دادم برسهخدا...اووووف..کنهیم

 الو؟ مونا، بابا _! *** رانی اادی مگهی دیحاال هفته ! اشنگران نب:  گفتیمهربون
 و بخاطر یضی مرگفتی منیآرو!  فحشت بدم کمتهی هر چ_ ؟یدیچرا انقدر فحش م

 شبه هی ی چطورتو! سی نیاما من که گوشام مخمل! یومدی و نیچوندی مارو پنیهم
 لجم بود گفته هی دروغ و به مونا و بقنی راحت انی آرونکهی از ا؟ی شدضیمر

 مونا یردادنای مجبور نبودم به گگهی بود که دنی داشت و امی خوبهیاما خب ..گرفت
وگرنه مگه مرض .. بودمضیباور کن مر:  و گفتمدمی کشیقینفس عم..جواب بدم
 رو نباریاما ا! ی مرض که دار_! پمونمیبا اک من عاشق کوه رفتن ام؟یدارم که ن

 پی کل اک_.. یچته؟ گوشمو کر کرد!  مرض_! سییییییییاما راو..رمیگی مدهیند
 اگه یدی زاقارت و ندی حهی اون ملیوا!  شوووورت شدنتیعاشق کماالت و جذاب

! ی تو بهتر از دوست پسرشو تور زده باششدیباورش نم.. چقدر حرص خوردیبدون
 که ارمی و کوروش و شهریسام!  پاشی جلوفتادی میشاش از حسودداشت چ

 س،ی خوش به حال راوگفتی همش مانامی بودن کشده نی آروتیمجذوب شخص
همه دورش ..شدمی تو داشتم ذوق مرگ میمن که جا!  و جور کردهی اکهیعجب ت

  و سر به سر هممیدی خندی با بچه ها جور شده بود و کلیلیخ... جمع شده بودن
 افتاده رتی گی عجب شوووریلیاما خدا وک!  بودی خالیلیجات خ..میگذاشت

 هم رو لبام ی لبخند کمرنگیحت!  هم جذابپهیهم خوش ت!  به حالتشخو! سیراو
 مثل منگوال، ذوق یپس چرا الک..سی مال من ننیمطمئن بودم که آرو..ننشست
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 کردمیو بگو ،فکر ممنِ خر ر.. بهش خوش گذشتهی حسابنیپس اون روز، آرو! کنم؟
داشتم از !  شدممبازم دچار توه...هه!!  کرده و اگه من بودم راحت تر بودیبیغر

 یهفته :  کردرونی بشونمی مونا منو از افکار پری که صدادمییجویحرصم، ناخنامو م
 ساله 2..!  نبوداعمی سرنی همچ_ سرعت؟ نی به ا_!  و کوروشهانای کهی عروسگهید

 هی انامی کی بابایحت.. صداشون دراومده بودگهی دانای کیابامامان و ب! نامزدن
 ساله به 2 سی تو نی راه انداخت که دختر من که مسخره ش با کوروی حسابیدعوا

 چند روز دستشو نی تو همای خواستگار خوب داشته یتا حاالشم کل..پات نشسته
مراسم و !  پسه هوادیکوروشم که د! یاری اسمشو نمگهی دای خونت شیبری و میریگیم

 از کوروش خترشو طالق دانا،ی کی االنشم که بابانیتا هم.. آره خب_.. انداخت جلو
 زای چنی چقدر رو اانای کی که خونواده یدونیم.. خدا رو شکر کرددی باینگرفت کل

 _! ارنیحاال برات کارت م! شونهیجمعه شب عروس..ادیبه احتمال ز!  آره_! حساسن
 پمونی که چقدر اکیدونیم..کشتتی مانای کیای اگه ن؟یواسه چ _.. میای نشه بدیشا

 اد،ی بکای از امرنی آرویاما قراره عمه .امی دوس دارم بدمم خو_! بدون تو مزخرفه
 استقبال و یری مقهیدو د! یری که فرودگاه بمسی قرار ن_..!  مالقاتشمیقراره بر

 _.. ابا ، باغ کوروش گرفتن نه ب_سالن گرفتن؟ ! شهی می چنمی حاال بب_! گهی دیایم
 آها _.. دی باغ خرروخت مگه؟ پرادوشو فسی نادتی.. وا_مگه کوروش باغ داره؟ 

من که !  اوووه چه جورم_! شهی میزی شب خاطره انگیبه به پس حساب..ادمهیچرا 
 تو پاساژا روزیاز د!  لباس خوبمهیدنبال ! شونی عروسی براکشمیدارم خودمو م

 خوامیم.. نهی وا_!! ی تو که اون همه لباس دار_.. رهیگی نم چشممویچیه..عالفم
از تنفر مونا به ملبحه !  مامان و نانازمرهنهی پهیدنبال !  خاکبه رو بمالم حهیپوز مل

 اخالقشم مونا رو نی بود همی لوس و افاده ایلی خحهیمل.. خوب خبر داشتمیلیخ
 ما، ی خنده های سوژه شهیهم!  بارش کنههی طعنه و کناشدی و باعث مکردی میعصب

 3 ی بچه هانیع! میکردی مسخرشون میلی خانای و کاریبا شهر.. و مونا بودنحهیمل
 هی دوس داشتم تو عروسیلیخ.. با مونا تموم شدمیتماس تلفن. کردنیساله دعوا م

 نمیدوس داشتم بب..  باهاش راحت بودمیلی بود، دوستم بود و خیهر چ.. باشمانایک
کوروشم .. خوشگل تر بودیلی از کوروش خانایک! شهی می چه شکلتو لباس عروس،

 انای کی کوتاه تر بود و من اگه جاانای سر و گردن از کهی خبچهره ش خوب بود اما 
 با ی چطوریواااا...واال..! دمیپوشی عمراً کفش پاشنه بلند میبودم، شب عروس

! ، عزا گرفته بودماز االن تا جمعه شب! ؟ی برم عروسن،یاخالق خوب و گرم آرو
  ! شدمبلند و دمی کشیپوف.. افتادوارایچشمم به قاب عکس اون دختره، رو د
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 و انای کهیکارت عروس..دی رسادی بکای که قرار بود عمه ملوک از امری روزباالخره
 تو باغ کوروش مراسمشون بود محو آماده گهیدو روز د..دیکوروشم به دستم رس

 ؟یکنی مکاری دو ساعته چیدار: دمی و شننیو آری غرغرایشدن بودم که صدا
!  بودندهی و با غرغرکردن برنی آرونیکالً ناف ا!  شد بابارید..میری که نمیعروس

!! هر چند خوشگل بودم.. عمه ملوک خوشگل جلوه بدمی چشماشیدوس داشتم، پ
 ظی غلباًی تقرشمیآرا..دمی به لبام مالی رنگیشیرژ لب قرمز آت..خودمو کشته بودم

 وقتا الزم ی و دوس نداشتم اما خب بعضشی مدل آرانی اادیهر چند خودم ز..بود
نگاش !  رو خودم شدمنی آرونِی سنگیمتوجه نگاها.. اومدمرونیباز اتاقم !! بود

 شده و امییبای لحظه حس کردم جذب زهی!  و با تعجب زل زده بود بهمرهیخ..کردم
 چه سر و نیا: کرد و با حرص گفت یظی اخم غلهی که کردمی مریداشتم تو ابرا س

 که رو ی ایبرو زود نقاش! میری که نمی عروس؟ی واسه خودت درست کردهیوضع
خواستم اعتراض کنم ..لجم گرفت!  شدری که دای و پاک کن و بی کردادهیصورتت پ

با !  پشتشو کرد بهم و سرگرم حرف زدن شدنی زنگ خورد و آرونی آرویکه گوش
 و کردی مرتب تو کارام دخالت منکهیحرصم گرفته بود از ا..لج به اتاقم برگشتم

 با حرص پرت کردم رو موی دستفیک!!  تو کاراش کنمی من دخالتذاشتینم
! دوس نداشتم به دستوراش که معلوم بود فقط بخاطر آزار دادنمه، گوش بدم..تخت

شد و  ی عصبدی دش،ی منو با همون آرایوقت.. وارد اتاقم شدنی آروقه،ی د5بعد از 
 یفهمی شده مرید!.. پاک کنشتوی هنوز؟ مگه نگفتم آرایستیتو چرا حاضر ن: گفت

 و ی که بغض و ناراحتیرومو ازش برگردوندم و با لحن!  راه فرودگانتو همه نو؟یا
! امی اصالً نمای..امی بیزاری مینجوری همای! امیمن نم:  گفتمزدی توش موج میلجباز

:  متورم شده بود صداشو برد باال و گفتشینشویرگ گردن و پ.. شدی عصبنیآرو
 ادا اطفارا و ی حوصله الً اصس،ی راونی نه؟ ببگهی دیای نمگه؟یحرف آخرته د

 مسخره شی اون آرایشی پامای..دمی بهت وقت مقهیفقط دو د.. ندارمااتویمسخره باز
 یدوباره صدا! نجای همیمونی و تو مرمی من مای! یکنی دلقکتو کمرنگ منیو ع
 اد؟ی نسی راوشهیم..جونم؟..الو؟ سالم مامان:  جواب دادنیآرو..  بلند شدلشیبامو

 نیآرو.. میی اونجاگهی ساعت دمیتا ن..یاوک..؟یواسه چ..داره کسالت ی کمهی
 لج کرده بودم با یمنم که حساب.. کتش گذاشتبی قطع کرد و تو جلشویموبا

من ! ری نه خدی که دنمیآرو!  زل زدم تو چشاش و از جام تکون نخوردمیگستاخ
 تم توالزی و به سمت مدی کشیچند تا نفس عصب.. پاک کنمشمویقصد ندارم آرا

 دونستمینم!  از تو جعبش درآورد و اومد سمت منی دستمال کاغذیمشت..رفت
..  گونم گذاشت و سرمو باال آورد و مقابل پام زانو زدریدستشو ز!  کنهکاری چخوادیم
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 ی که کنارم رو پاتختی پاک کنریت و دستماال رو به شصورتمو مقابل، صورتش گرف
 دستمال ،یبا دقت و به اروم..  شدابت خوشرنگش ثیچشام تو چشا..بود آغشته کرد

 ی حال خوبهی کن و حسش رو پوست صورتم رپاکی شیاز خنک..دیکشیو رو صورتم م
 لب  تو چشام نگاه کنه، محو پاک کردن رژنکهی بدون انیآرو.. دادیبهم دست م

.. کردی و حالمو عوض مخوردی داغ و کش دارش به صورتم مینفسا..قرمز رنگم بود
فاصلش تا لبم، .. ذوق کرده بودمیلی سردش با پوست صورتم، خیستااز برخورد د
 لمس ی و حتیکی همه نزدنی و دوس داشتم و از انیمن آرو.. نبودشتریدو انگشت ب

 که کردمیخدا خدا م!خوشحال بودم میلی خچ،ی نبودم که هریصورتم توسطش، دلگ
 زی ری هی بخیچشمم به جا.. بهش زل بزنمشتری طول بکشه و من بتونم بادیکارش ز

 کی و محو بود که فقط از نزدزیانقدر ر.. بود، افتادشیشونی پی که روییو کوچولو
با ..رفتیدلم براش ضعف م.. صورتشو با دقت نگاه کردمی جایجا! دشی دشدیم
..  نگام کردیانگار متوجه شد چون لحظه ا.. کردمکتری کم نزدهی  صورتمو،یرکیز

 کرد و دست از کارش یظی اخم غلدی هدفمو فهمیوقت.. بهش کردمیلبخند مرموز
تو :  گفتیبلند شد و دستماال رو تو سطل اشغال انداخت و با لحن سرد..برداشت 

! نیی پاارمتیدم م باال و به روش خوامی میای بری دقهی دهیاگه !  منتظرتمنیماش
! فت رنیآرو..کردی می عصبیلی منو خنیلحنش بازم آمرانه و پر از خشونت بود و ا

 و می مالیشای آرانجوریاتفاقاً ا! بد نشده بودم.. انداختمنهی نگاه به خودم تو آهی
 تا چند نکهیاز ا.. وا شدشمین..کردی مظلوم میلی و صورتمو خومدی بهم میلیمحو خ
 برداشتم فموی کیفور.. بود قند تو دلم آب شدکی اونقدر بهم نزدنی آروشیلحظه پ

 عروسکش شده 3 سوار مزدانیآرو.. اط خارج شدمیو درارو قفل کردم و از در ح
 ی وقتگرفتی میآدم انرژ!  مارک دارشم زده بود به چشاشی دودنکیبود و ع

س  تو دلم حبی غم عجهیاما بازم .. بودپیهمقدمش انقدر خوشگل و خوش ت
 یبو..اخمام در هم رفت و بدون حرف، سوار شدم!!! اون مگه مال من بود؟..شد

 بلندم تو ی عطرشو با نفسایبو.. فضا رو پر کرده بودمتشی قون گریعطر ورساچه 
:  پر جذبه و بمش به گوشم خوردیصدا.. دادی بهم میحس خوب.. هام بردمهیر

 کنهی خواهر بابامه و فکر معمه ملوک، تنها! سی راوگمی می چنیخوب گوش کن بب
 نی بودن ایجباراصلنم از ا!  سقفهی ری زمی دو تا کفتر عاشق رفتنیکه ما دو تا ع

 چاک نهی من و تو عاشق سکنهیاون فکر م! دونهی نمیزیازدواج و مسائل بعدش، چ
 خواستی میتا ک.. لبش، رو اعصابم بودیپوزخند گوشه ! می و تو عشق غرقمیهم

 کس چی ه_!!  وجود نداره؟ی عشق و محبتچی ما هنی بگه که بمیتق مسری و غمیمستق
 که اصالً به تو مربوط یلیحاال به دال!  بفهمهیزیچاز خونوادم دوس نداره که عمه 
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 نیهر چند ا..می نشون بددای خودمونو عاشق و شیلی عمه خی جلودیپس ما با! سین
 ی چاره انکهیا خب مثل اام!  من تا حد مرگ، عذاب آور و سختهیجور برخوردا برا

 عادت بار کم کم دارم با اجگهیاز اولشم اجبار بوده و حاالم هس و منم د..سین
 جور نیاولشم ازدواج با تو، و بعدشم ا.. کننلی و بهم تحمزی گرفتم همه چادی..کنمیم

 شی پ،ی بحث،ی باشه که اگه حرفادتیفقط ..میبگذر..اوووف..عاشقونه رفتار کردنا
 ما نی بیهر چند عشق!  عمه، فقط عشقیجلو..میگیو خلوت به هم ماومد فقط ت

 می قراره چند روزیحت..ی جمع کندی خوب باوحواست.. هسمیکنیاما حس م..سین
 هی کن منم یتو نقشتو خوب باز!  بفهمهیزی چمی بزاردینبا!  منی خونه ادیعمه ب
 مگه ؟یافقچطوره؟ مو! کنمی جبران مینطوری و ادمی مری بهت کمتر گییجورا

 دی بایتا ک..ومدی کردنا خوشم نمی نقش بازنیاصالً از ا!!  مخالفتم کنم؟تونستمیم
 نی بود که آرونی ادادی آزارم میلی که خیزی چهی..می کنی بازلمی و اون فنی ایبرا

نشده " ما "مگه،!!!  من؟یخونه !!  منی خونه ادیگفت عمه ملوک قراره چند روز ب
 که انگار نمیسکوت کردم و آرو..دونستی از من جدا مچرا همش خودشو!! میبود

به ...  و راه انداختنی و ماشزد ی دستش بود لبخند مرموزشهیبرگ برنده هم
 سوی بنفش و رز، دست گی دهی ارکی پر از گالیدسته گل بزرگ..میدیفرودگاه رس

قدر  بودم که چدهی شنسویاز گ.. از همه خوشحال تر پدر جون بود..همه بودن...بود
 داشت با زی رهی کرده بود و دای بازم جفتشو پنیراد! تنها خواهرشو دوس داره

 به گفتنی میچ!  نداشتی دو تا چرا حرفاشون تمومنی ادونمینم! زدی فک منیآرو
 ربع، پدر جون، عمه ملوک و از هیبعد از حدود ... واال!! کردنی مبتی غدمیشا! هم

 باًی تقریرزنی چشماشون، نگام رو پیا اشاره ب.. عمه اومد..بچه ها:  و گفتدیدور د
البته با .. خانوم مسن بودهی شبشتریب!  که چه عرض کنمرزنیپ.. ساله ثابت موند70

 یلیوگرنه خ..رزنی سالشه بهش گفتم پ70 که بهم گفته بود سوی گیتوجه به حرفا
ض  و چروک فرنی قوز کرده و پر از چیرزنیمن خودم عمه ملوک و پ..زدیسرحال م

 تر گل ورگل، باعث شد چشام گرد ی با کالس و چهره پی تنی با ادنشی و دکردمیم
 و حی ملیعمه ملوک با لبخند.. دی گنجی تو ذهنم نمیپی و تافهین قیاصالً چن!شه

 به ی فورنیراد.. دستش بودیدو تا چمدون بزرگ توس.. شدکمونیمهربون نزد
نوبت .. از عمه استقبال کردنی و خوشحالییهمه با خوشرو.. کمک عمه خانوم رفت

 ی و با لبخنددی به دادم رسسویخوشبختانه گ. کنمکاری چدی بادونستمی نمدیبه من رس
 ی خونواده ی هیعروس ته تغار!  جونسی از راونمیا: رو به عمه کرد و گفت

حاال خوبه همه ..کردی می و معرفیانگار حاال داشت چه شخص مهم! مهرزاد
 شکلشو جابه جا کرد و رهی و دای فرم مشکنکیعمه ملوک ع!! ؟می و چمی کدونستنیم
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 زدم و ی لبخند کمرنگ؟یی توسیپس راو:  که رو لباش بود گفتیبا لبخند مهربون
 خوشحالم که یلی خ_.. تعجب کردم..عمه ملوک بغلم کرد..سرمو تکون دادم

 ی برامتأسفم که نتونستم!  بگمکی تبرنی آروی قهی به سلدیبا! زمی عزنمتیبیم
 ی تو اصالً تو اون جشن تنش زا، خالی بگه جاسی نیکیآخه ! رانی اامی بتونیعروس

 نکهیاما خب هم!! یکنی می حاالم بخاطر حضور نداشتنت احساس شرمندگهنبود ک
..  قربون صدقشم برمی کلدی بارم نکرد باهی طعنه کنای خوشحال بود و کلدنمیاز د

دوس داشتم زودتر :  و گفتمدمی کشرونیلش ب زدم و خودمو از تو بغیلبخند کمرنگ
 از من دو رو تز بازم یعنی.. نی خوش اومدرانیبه ا!  عمه جونشدمیباهاتون آشنا م

عمه ..  حرفا الزم بودنی ایلی خیلی تو قلب عمه خگاهمی حفظ جایالبته برا! خودم
 ی خوشش اومده لبخند پهنیلی من معلوم بود خهی و چرب زبونیکه از پاچه خوار

! پدر سوخته:  و گفتنیبعدم رو کرد به سمت آرو!  کاشتمیشونی رو پیزد و بوسه ا
 زد جلو اومد و بازومو گرفت و ی لبخند محونی آرو؟ی کرددای کجا پاز لعبت و نیا

 یهمه از حرفا! دمی نمای تار موشو به دنهی!  عشق منهسیراو:  گفتیبا لحن مهربون
! کاش راست بود..زدی خونسرد حرف میلی خنیاما آرو.. شوکه شده بودننیآرو

 ی همه نکهیبا ا!! خوردم؟ی فقط حسرت مدی بایتا ک! کاش واقعاً عشقش بودم
 شد و لبخند ی جورهی حفظ ظاهر بود، اما ته دلم یحرفاش دروغ محض و فقط برا

 هی پنهون نموند چون با نی آروزی تدیالبته لبخندم از د.. اراده رو لبم نشستیب
 از نیخوای مینجوری شماها همنمیبب: عمه گفت.. وشه لبش بهم نگاه کردپوزخند گ

همه از لحن ! نی کشی خجالتم نمنی و سر پا نگه داشترزنی منه پن؟یمن استقبال کن
 خوشحال دنتیخواهر انقدر از د: پدر جون گفت..میدیشوخ و با نمک عمه خند

سوار .می اومدرونیگاه بهمه از فرود! گهی دمیبچه ها بر..!  رفتادمونی که میشد
 بهم انداخت و با ی نگاهنیآرو..  پشت فرمون نشستنیآرو.. شدمنی آرونیماش

 نی ایهمه . دل نبندادی که گفتم به حرفا و کارام زادتهی:  دارش گفتشیلحن ن
 ادیتو ز!  نشون بدمفتهی عمه خودمو عاشق و شیمجبورم جلو! هیشیکارام فقط نما

که من از خدامه اون !  خودششی فکر کرده بود پی چ!! پررویپسره ! ری نگیجد
 بخواد نی که آروی حدنی نه تا اگهی اما دومدیهر چند بدمم نم!  و بهم بگهفیاراج

 تی بشم؟ به جز چهره و جذابدی بانی اروهیمن عاشق چ!  کنهرمیبخاطرش تحق
 یلیخ!! عاشق کماالت نداشتش؟!! ؟>عاشق کماالت و اخالق بکرش! پش؟یصورت و ت

 نی عقب ماشی کمک راننده بلند شدم و صندلی صندلیبا خشم از رو..حرصم گرفت
منم محلش ..زدی لبخند مانهی موذدمیدی منهی و از تو انیآرو یچهره .. نشستم

 لذت دنمی کردم به خودم مسلط باشم تا اونم نتونه بخاطر زجر کشینذاشتم و سع
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 شتری بذاشتمی مدینبا! بردی لذت میلی کنه خمی و عصبارهی حرصمو دربنکهیاز ا! ببره
 نی و رو به آروشد نمونی ماشکی جون نزدسیان!  پرویپسره !  لذت ببرهنیاز ا

 نذاشت نیآرو.. نی آرونیبب!  خونهادی شما بنیعمه خانوم قراره با ماش: گفت
 ی جون خوند و با لحن آروم و تسلسی انی و از تو چشای بزنه نگرانیمامانش حرف

 ی جون لبخند پهنسیان!  هسزیحواسم به همه چ!  راحت باشهالتونیخ:  گفتیبخش
 و سویگ.. پر شده بود رفتباًی پدر جون که تقرنی راحت، سوار ماشالیزد و با خ

 چمدوناشو نیعمه خانوم با کمک آرو..  پدر جون شده بودننی سوار ماشنمیراد
 پاشو بزاره رو نی آرونکهیقبل ا..  جلو نشستی جا داد و صندلنیصندوق عقب ماش

 دم مون؟یچرا جلو ننشست!  جونسیراو: پدال گاز ،عمه خانوم رو کرد به من و گفت
 جهی سرگنهیشی جلو می وقتسیراو:  گفتعی سرنیمن من کردم که آرو!  بگمیچ
! نی کنه آروکارتی خدا بگم چیا..وارفتم! نهیشی اکثراً عقب منیواسه هم! رهیگیم

 دروغا رو از نی ادونمیمن نم! سی نالتمی خنی و عیگی مکه انقدر راه به راه دروغ
 و قبول نی آرولی نزد معلوم بود که دلی حرفگهیعمه خانومم د!! اره؟یکجاش درم

رومو ازش ..لجم گرفت.. زدی بهم زد و لبخند پهنی چشمکنهی از تو انیآرو! کرده
 راه نیشما.. نگاه کردمرونی به بنی ماشی برگردوندم و از پنجره یبا دلخور

 شد؟ ی چمی مرن،ی آرویراست:  عمه اومدیغرق افکار مشوشم بودم که صدا..افتاد
آخ که چقدر دلم .. دمی شنییزای چهی نه؟ یباهاش به هم زد.. بپرسمسیاننشد از 

 اخمو و ناراحت ی افهی قنه،یاز تو ا.. بدونممی و درمورد مرنی نظر آروخواستیم
! نیآرو: عمه نگاش کرد و گفت! براش سخته ،معلوم بود حرف زدن دمی و دنیآرو

به درد هم :  گفتزدیم که تو صداش موج یبی با غم عجنی گفتم؟ آروی چیدیشن
پوزخند ! می راهمونو از هم جدا کردی و توافقمیدی مدت فهمهیبعد ! می خوردینم

 یعمه لبخند! نوی ادمیمن که فهم!  ، همش دروغهیعنی نیا.. بودنی لب آرویگوشه 
 به بهروزم یلیمن خ!  تو نبودی کهی از اولشم تمیمر! ی کردیکار خوب: گفتزد و 

 نتونیخدارو شکر، که ب!  پا داشتهیاما انگار مرغ تو ! فتهی باتفاق نیگفتم که نزاره ا
آهسته ..دمی و شننی آرویصدا!! نی همو زددی بود و راحت قفتادهی هم نیاتفاق
 و نخواست دی شندمیشا.. نزدنیف چون حردیانگار عمه نشن!!!! راحت؟: گفت

 یعنی!  زد؟ه و دوس داشت چرا اون حرفا رو به عممیاگه مر! موضوع و کش بده
 و رفته سراغ خوادی اونو نممی بگه که مرتونستیخب م.. کنهیبازم خواست آبرودار

اوووف پس فقط !  جواب مثبت دادهای به آرمی مردونهی که نمونیاما آر! پسرعموش
 زده ی حرفگهید!  فراموشش کنهشدیکاش م! چه بد!! حرفا رو زده عمه اون یجلو

 و بزرگ عمه نی سنگیچمدونا..می کردرکت پدر جون حینشد و به سمت خونه 
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:  گفتسویگ..می مبل نشستیهمه رو.. خانوم، به کمک مستخدما به خونه برده شد
 هیعروسجاتون تو .. خوشحالمنی اومدنکهی چقدر از انی عمه خانوم اگه بدونیوا

 ی ته تغارهی تو عروسخواستی دلم میلیخ: عمه گفت..!  بودی خالیلی خنیآرو
 رانیفعالً که ا..کای برگردم امری کسیمعلوم ن..اما خب نشد..داداشم باشم

 نیا! نی کنارمون بمونمیشی خوشحال ممیلیاتفاقاً خ:  جون گفتسیان! موندگارم
 سی انی از عالقه ینبود، به خوب ی چرب زبونای اجبار ی جون از روسی انیحرفا

چند :  گفتنیراد..  گرفته بودمسویاطالعات و از گ..جون و عمه ملوک خبر داشتم
 زد یعمه خانوم لبخند! میشی خوشحال میلی خسویمن و گ.. مای خونه نیای بمیروز

 خوامیم!  زوج جوون بشمنی مزاحم ای چند روزخوامی م،ییاول از هر جا: و گفت
کم !  خوشحالمیلیمن که خ:  زدم و گفتمیلبخند پررنگ..  باشمشونشی پیچند روز

عمه ملوک .. در هم رفتنی آرویاخما! کردمی مدق ییکم داشتم تو خونه از تنها
 ی چه گنددمی تازه فهم؟یی جا،یینمای س،ی پارکبرتتی نمنیمگه آرو: گفت

من و ! نچرا عمه جو:  و گفتدی به دادم رسنیکه باز آرو.. بگمیموندم چ!زدم؟
 خب اغلب نیواسه هم..ستمی نششی که من پشهیهم..اما خب..میرونی مرتب بسیراو

اووف اول بسم اهللا .. چپ چپ نگام کردنیآرو..  سرکاررمیمن م! اسروزا تنه
 هیخب به من چه؟ االن .. انداختمنیی پارموی!  دسته گل آب داده بودمیبدجور

بزار !  هم نبردهی خدا تا بقالی رضا بارم محضهی و منو می ازدواج کردشدی میماه
!!!  عذاب منی نه که شده خوی لعنتی پوسم تو اون خونه یهمه بدونن دارم م

 ومدهی نا؟یکتوریچه خبر از و! خب عمه خانوم:  جون بحث و عوض کرد و گفتسیان
تو :  جون انداخت و گفتسی پر از غم به انیعمه خانوم نگاه! بهتون سر بزنه؟

 که اومد، تازه ی بارنیآخر!  وقته ازم خبر نگرفتهیلی خ؟یشناسیم رو نایکتوریو
دو ..هلن و هم اورده بود..دنمی دکا،ی و اومد امرد اومده بوایدخترش هلن به دن

جواب .. ندارمی که ازش خبرشهی می ماه6االن ! سی موند و برگشت پاریروز
 من یاون دلش برا.. بهش زنگ نزدمگهی مزاحمم، دهی دمیمنم که د..دهیتلفنامو نم

 ای هم اون سر دنیری مادر پهی رفته ادشی! سرگرم شوهر و دخترشه! شهیتنگ نم
دلم براش ..دی گونه ش چکی عمه خانوم به روی از چشمایقطره اشک! داره

پدر جون با !  نبودنیحقش ا..دهی کشیی تنهایلی بودم که خدهی شنسویاز گ..سوخت
بهتره !  بودتی مسئولی عاطفه و بی بنقدری از اولشم همایکتوریو:  گفتتیعصبان

!! ؟ی و ساختیکم به پاش سوخت! ی داشتایکتوری به اسم وی که دختریفراموش کن
چقدر خواستگار خوب و ! ایکتوری شد وتی مرد، تموم زندگامرزتی شوهر خدابیوقت

 بزرگ ی دست ناپدرری زیکی ویخواستی چون نمیاما همشو رد کرد! یپولدار داشت
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 شد؟ ولت کرد و با اون شوهر یآخرش چ.. دخترتی به پایختی رشتوینجوو! شه
 قدر ندونست و مطمئنم یکیو.. از مادرش نگرفتم خبرهی و سیزاقارتش رفت پار

 ومدی مشی کم پیلیپدر جون خ! هی دختر قدرنشناسیکیو! شهی ممونی پشی روزهی
 حساسه و یلی معلوم بود که رو اون مسئله خشدی می که عصبمیوقت!  شهیکه عصب

 که پدر جون، مثل جونش عمه خانوم و دوس دمی فهمه،ی اول کاریهم!! براش مهمه
 امیکتوریو!  نکنتیبهروز جان خودتو اذ:  زد و گفتی جون لبخندسیان! هدار

عمه خانوم با !  عمه خانومشی پگردهی بر ممونی پشی روزهیمطمئنم ! جوونه و خام
 چه خبر؟ میاز مر:  جو و عوض کنه، گفتنکهی ایپشت دستش اشکاشوپاک کرد و برا

ناخودآگاه نگام خورد به ! رانی که پسرعموش برگشته ادمی که بودم شنکایتو امر
 عمه خانومم امروز نیا..ومدی خونش درنمیزدیکارد م! نی آروی لبونیصورت ع

 یمی چریهمه ز..زدی موج منی آروهی عسلیخشم تو چشا!! مای کرده بود رو مردیلیک
 واکنشش ننی و ببننی حس و حالشو ببخواستنی مکردنی و نگاه منی آروی هافیق

 ای که آرمیتازه خبر دار شد..ما هم:  زد و گفتیلبخند جون به زور سیان! هیچ
 برگدن یی ازدواج کنه و دوتامیبرگشته تا با مر:  خونسرد گفتسویگ! برگشته

 سویگ!  ادامه ندهنکهی ایعنی زد سوی گی به پهلوی محکمی ضربه نیراد.. کایآمر
 ی عصبیلی خنیآرو..  نگاش کردی عصبنیراد.. گفت و ساکت شدیفی ضع"آخ"
:  جون با وحشت گفتسیان.. از جا بلند شد..رگ گردنش متورم شده بود.. بوددهش

 آروم باشه و صداش نلرزه کردی می سعکهی در حالنی مامان؟ آرویریکجا م
 که خواست بره، پدر جون با لحن محکم نیهم!  زودامیم!  کم قدم بزنمهی رمیم:گفت

 نی به زمنی آروی پاهان، حرف پدر جونیبا ا! یری جا نمچیتو ه: و قاطعش گفت
اما .. نگاه کردنی به آروزدی که تو چشاش موج می جون با التماسسیان..دیچسب
 و پرپشتش ی مشکی به موهای دستیبا کالفگ.. بودسادهی همونا وای با گستاخنیآرو

 آروم یواسه چ: پدر جون با خشم گفت!  کم اروم شمهی برم خوامیم: و گفتکرد 
اگه !  پدر جون چش بود؟نی ایوا! ؟ی در رفتکوره از ینطوریچرا ا! ؟یش

 سیان! گفتنی و مزی و به عمه همه چرفتی لو مهی حتماً قضرفت،ی مشی پینطوریهم
!  پسرمنیونِ من بشج:  گفتنیجون که متوجه زنگ خطر شده بود با عجز رو به آرو

 که مطمئن بودم طاقت التماس و نیآرو! ی آروم شارمی برات گل گاو زبون منیبش
 سیرو حرف ان.. رو مبل نشستظی مامانشو نداره، پاهاش سست شد و با غهیناراحت

 جون و سیاما ان..جون محال بود حرف بزنه اگر چه مدام با پدر جون دعواش بود
 کی حسادتمو تحریعشق و محبتش به مامانش، بدجور نیا..دی پرستیاز ته دلش م

شماها :  تعجب کرده بود گفتیلی اومده خشی پیعمه ملوک که از حرفا..کردیم
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 پس ؟ی و نزدمی مردیمگه تو ق! نی افتاده؟ آروی اتفاقن؟یچتونه؟ چرا انقدر داغون
ل  نذاشت عمه حرفشو کامنیراد..  بازم؟نکنهی کردیچرا تا اسمش اومد وسط، قاط

 اشتباه بود که هی میمر! کنهی فکر نممی به مرگهی دنیآرو! نه عمه خانوم: کنه و گفت
با ! کنهی خوبش با اون فکر مهی و زندگسیاون االن فقط به راو!  تموم شدوحل شد 

منم که شده بودم توپ .. نشستنی لب آروی گوشه ی پوزخندن،ی حرف رادنیا
 به کردنیبه نفع خودشون منو شوت م یو هر از گاه!  دو تا داداشنیفوتبال ا

 وونهی بگن داشتم دت دلشون خواسی بز نگاه کنم و اونا هر چنی عنکهیاز ا! یسمت
 نمی ببنی عمه جون بگن،ی حرفا رو ول کننیحاال ا:  با خنده گفتسویگ!!! شدمیم

 طنتاتی شنیتودست از ا:  و گفتدی عمه خندن؟ی آوردیسوغات برامون چ
 نباش ینگران سوغات!  کم بزرگت کرده باشههی نی رادکردمیر مفک!  دختریبرنداشت

: عمه گفت!  خودم برم منیقربون عمه : گفت و دی خندسوی همتون آوردم گیبرا
 با مامان و گلناز رفتن اصفهان، ی چند روزهیبابا :  گفتسویخان داداش کجاس؟ گ

 چند هی میپاش به ما هم گفت که ایثر:  جون گفتسیان!  مامانمی خونواده دنید
البته : پدر جون گفت!  مسافرت نداشتمی اونجا، اما خب من که حوصله می بریروز

لبخند !  رفتیوگرنه مطمئناً نم! رانی انیای خبر نداشت که شما قراره بهرامب
معلوم ..حس کردم حرف پدر جون و باور نکرده.. رو لب عمه خانوم نشستیکمرنگ

 دهی رو دسوی گی آقا بهرام، بابای چند بارمن!  دلخورهسوی گیبود که از بابا
 پدر جون بود اما هی شبیلیخ افشیق. دی رسی به نظر میمرد خوب و مهربون..بودم

 دو تا برادرش هی فرق داشت و چهره ش اصالً شبیلیخب عمه ملوک با هردوشون خ
 بخش نی عاشق اشهیهم.. ها شدیباالخره موقع نشون دادن سوغات.. نبود
 تهران، من دل تو دلم نبود ومدی منیری من و شدنی دیهر وقت بابا برا ادمهی.بودم

 نیری من و شی براومدی مرازی عادت داشت که هر وقت از شاباب.. بدههامونویتا سوغات
 بابا چمدونشو باز کنه من چشمم به چمدون ی تا وقتشهی آورد همی سوغات میکل

 ها رو ی سوغاتنکهی تا اشدمی نمزدی که میی رنگش بود و متوجه حرفایشمیخوشگل 
 باز کرد نشویگ بزرگ و سنی از چمدونایکیعمه خانوم .. کردمی ذوق می و کلدادیم

 بشیتنها ع.. خوشگل آورده بودراهنی پهی من یبرا.. هاشونو دادیو به همه سوغات
 رنگ هی.. بودی و آجری خردلی هاهیرنگش تو ما.. بودی لختیادی بود که زنیا

 بند نازک به هم وصل هی اش فقط با نهیوسط س. خوشم اومده بود یلیخ..خاص بود
 تو تنم یجنسش َلخت بود و معلوم بود حساب..ودشده بود و از پشت کامالً باز ب

 زموی ساقی انقدر دقیاما خب برام جالب بود که عمه چطور! شهیخوشگل م
 راهنمیاز پ سویگ..!  از عکسامو براش فرستاده بودیکی سویاحتماالً گ! دونستهیم
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 خبر نداشت که من چارهیب.. سر به سرم گذاشتی خوشم اومده بود و کلیلیخ
 دنشویپوش...اوووف...گهی که دنویحاال ا.. تاپ ساده تو خونه بپوشمهی مجرئت ندار

 ی فقط لبخند مسو،ی گیطنتای ها و شیدر جواب شوخ!  با خودم به گور ببرمدیبا
 یچی تو چشام و پوزخند رو لبم بود و هیه  خوب متوجه طعنیلی خنیاما آرو..زدم

 با طرح ی شرت مشکی تهی نمی آرویبرا.. تشکر کردمیلیاز عمه ملوک خ.. نگفت
 قهیزن خوش سل!  بوددهی خورد، خری که روش به چشم می به رنگ سبز و آبییها

 خوشگل بود و همه خوششون یلی که آورده بود خیی های سوغاتیهمه .. بودیا
 کامل لشوی و بدن خوش استاومدی منی به آرویلی خی و مشکدیرنگ سف..اومد
بعد از صرف شام، جمع .. دی سفای بود ی مشکایاکثراً لباساشم ..ذاشتی چشم میجلو
 خوب و یلیزن خ..کردمی می احساس راحتیلیبا عمه خانوم خ.. تر شده بودیمیصم

 و بابا نی رادیخوایتو نم! سوی گنمیبب:  کرد و گفتسویعمه رو به گ..  بودیمهربون
 جون ه بگن بنکهی ای ترسم بچه هاش به جای ها، مشهی مری بچم داره کم کم پ؟یکن

 و دی خندسویگ.. میدی عمه خانوم، خندهی شوخنیهمه از ا! بابام، بگن به روح بابام
 لب تر کنه، من از خودش هی وگرنه کافخواد،ی خودش نمنیراد!  عمه جونیوا: گفت

 فتی گفته تو برو من جات شنی قزوی به سنگ پاسوی گنیا..وا مونددهنم ! آماده ترم
من به جاش .. بودگانهی بییای شرم و حنیچکتر دختر با کونیا!! سمیمیشب وا

 دی بازای چی بود که بعضنی نبودم اما خب نظرم ای ایدختر خجالت..دمیخجالت کش
 سوی حرف زدن گنطوریپدر جون که معلوم بود از ا!  خودت باشه و شوهرتنیفقط ب

عمه ..  که دستش بود زل زدی اخماش در هم رفت و به روزنامه اومدهیخوشش ن
 کم نشده طنتاتی ذره هم از شهی تو سویگ:  کرد و گفتی از ته دلیملوک خنده 

 و جسارت تو رو یی پروای درصد از بهیاگه گلنازم !  صبر بدهنیخدا به راد! دختر
:  کرده بود گفتیظی اخم غلکهی درحالنیراد..  بود اومدهایداشت االن نوه شم به دن

من !  ناراحتهیلی خسویمشخص بود از دست گ! شهی بامزه مدی وقتا شدی بعضسویگ
 و نیحاال من و آرو!  ازدواج کردن؟ی دو تا با چه طرز فکر و تفاهمنی ادونمینم
نداشت اما  تعجب ی جامی که با هم تفاهم ندارنی و امی از اولشم انتخاب هم نبودیبگ
 تونستمی لحظه هم نمهیمن که .. با هم تفاوت داشتنیلیخ!! ؟ی چنی و رادسویگ

اما خب ..خواستی اخمو بود انگار از همه ارث باباشو میلیخ.. تحمل کنمو نیراد
 با زبونش از شهی و دوس داشت و همنی عاشقونه رادسوی بودم که گدهی خوب فهمنمیا

 و خوب بلند بود کردی زنونه استفاده می ترفندا مواقع ازنی و تو ااوردیدلش درم
خب من :  زد و گفتنی رادبه ی لبخندسویگ...  و رام خودش کنهنی رادیچطور

 تو نیراد:  جون گفتسیان.. ادی کنم؟ خودت به عمه بگو که از بچه خوشت نمکاریچ
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 اولمونو ی نوه می دوس داریلی بهت بگما من و بهروز خاد؟یاز بچه خوشت نم
 رو سوی گدیمن فعالً با..می ندارشویما هنوز آمادگ:  سرد گفتیلی خنیراد.. ماینیبب

به نظر من که :  گفتی عمه خانوم با لبخند مهربونکار؟ی چخوامیمبزرگ کنم بچه 
با !  چرا انقدر شوکه شدمدونمینم.. داغ شدمهوی.. ادی مای زودتر به دننی آرویبچه 

 سی و قرارم نفتادهی نی اتفاقچی هنی من و آرونی همه مطمئن بودن که بباًی تقرنکهیا
 نی من و آرویمسخره بود که بچه ..!  انقدر داغ کردمی واسه چدونمی اما نمفتهیب

 خونه هی لحظه منو تو هیاون حاضر نبود ...! هه!! ی تماسچیبدون ه! ادی بایبه دن
 نمیآرو.. دجزء محاالت بو...اوووف!!  با هم بخوابیمنکهیتحمل کنه چه برسه به ا

 از سی راونی اکنمیمنم فکر م..آره واال:  گفتسویگ..  نزدیغرق افکارش بود و حرف
 بدون شهی بگه مگه مسی نیکیآخه .. ول کن نبودننامی بابا ایا!  زرنگتر باشهمن

خواستم بحث و عوض کنم، با !! شمی بچه دار می اوکشه،یتماس، حامله شد؟ اگه م
خوشحال !  خونموننیای بنیوم، امشب با من و آروعمه خان:  گفتمیلبخند کمرنگ

 زد و ی بود از قصد،بحث و عوض کردم لبخند مرموزدهیعمه خانوم که فهم.. میشیم
 شمام ینگران نباش خونه ..مونمی داداشم می خونه یچند روز! زمینه عز: گفت

شما ! هی چه حرفنینه بابا ا: گفتم.. ی مونم که از موندنم ناراحت شیانقدر م! امیم
! شمی از حضورتون ناراحت نمدیمطمئن باش..نی هستی خوب و مهربونیلیخانوم خ

 خدا ی شهی که همیبا پوزخند مسخره ا.. و رو خودم حس کردمنی نگاه آروینیسنگ
: عمه خانومم که انگار از حرفام خوشش اومده بود گفت..کردی لبش بود نگام میرو

 کرده لیمی برام اسوی که گی از عکسیحت.. افتاد تو دلمبیاز تو فرودگاه مهرت عج
 لیمی عکسمو براش اسویگ! پس حدسم درست بود! ی که مهربوندی فهمشدیبودم م

: دیچی عمه تو گوشم پیصدا!!  بلد بود؟لمیمی سنش انی با انیاوووف ا..کرده بود
 یلبخند کج!  قدرتو بدونهدی بانمیآرو.. اومدهرشی گیبهروز خوب عروس

!  تحمل کردنشونی منو به زور تو زندگنیاشت که پدر جون و آروعمه خبر ند..زدم
 عی سردی غرغراش بلند نشده بایتا صدا... اه..!! زیهمه چ... اجبار بودزیهمه چ

از .. توالتم انداختمزی می نهی به خودم تو آینگاه! کردمیکارامو جمع و جور م
موهامو با اتو .. بودمدهی تا نوک پام پوشی مشکی ماکسهی..  بودمی راضپمی و تافهیق

بخاطر ..  سرم بسته بودمشی سفت باالیلی کرده بودم و با کش، خیمو، صاف شالق
 شده بود و دهی ابرومم به سمت باال کشی شدن موهام، انتهادهی از حد کششیب
 کرده بودم اصالً دوس نداشتم اتفاق یحی ملشیآرا!  کرده بودطونی شیلی خافمویق

 بودم اما ی راضنی بودن آروکیهر چند من از نزد..  شهاون روز دوباره تکرار
 مو پام کرد و مانتو و ی سانت7 پاشنه یالصند! فتهی راه بییخوب دوس نداشتم دعوا
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 آماده شدنم دستش گهی حاضر بود، دنمیآرو.. و از اتاقم خارج شدمدمی پوشیشال
 زده ی ای مردونه و رسمپیت..دادیاومده بود و خودشم به آماده شدنش سرعت م

 هی با ی رنگی خوش دوخت و تنگ مشکیکت و شلوار..محو لباساش شده بودم..بود
 جذب یلی که خدی سفی ساده رهنی پهی. دی خال خال سفی و شل مشکازککراوات ن

 ناز با ژل ،مرتب، باال یلی و کوتاهشو خی پرکالغیموها.. بوددهیبدنش بود هم پوش
 تو نگاش دونستمینم..کردی نگام مرهی خ دست چپش بود و داشتچشیسوئ..زده بود

 چرا خوشم اومد و دونمیم بود نیاما هر چ..دونمینم... تعجب؟ن؟یتنفر؟ تحس! هیچ
اخم .. که تازه متوجه حرفم شده بودنیآرو.. زدمیلبخند بدجنس! تموم شدما: گفتم

 ی کدوم خرینداختی که اگه خودتو به من نمکردمیداشتم فکر م:  کرد و گفتیظیغل
بغض !! گرفتمی مشیداشتم ات... زد و رفتیپوزخند!! رتتی بگادی بشدیضر محا

!! برج زحرمار.. و نداشتی شوخاقتیل.. خودم بودریتقص..کردیداشت گلومو خفه م
نگام رو ! شدی روزش، شب نمدادیتا منو حرص نم... آدم باشهتونستی امشب نمهی

چندش به عکسا زل زدم و با ..  هال بود، افتادیوارای که رو دمی مریقاب عکسا
! ستمین هستم نامرد یمن هر چ... ادیازت بدم م!!  تو؟ایمن خوشگل ترم : گفتم

با !  بازم خانومیاما من بهت نم..ی و رام خودت کردنی آروی با چه ترفنددونمینم
 نیسوار ماش.  رفتم و در رو محکم پشت سرم بستمیخشم به سمت در خروج

 و بهش ی حرفهی دیاما با..  به سکوت گذشتی اقهیچند د.. را افتادنیماش..شدم
 ؟ی برداروارای و از رو دمی مریسا عکیخوایتو نم: سکوت و شکستم و گفتم..زدمیم

با حرص ! نه:  سرد و قاطع گفتیلی به روبروش زل زده بود خکهی درحالنیآرو
ظرت به ن!  خونمونادی مندهی عمه خانوم تا چند روز آگم،یمن بخاطر خودت م: گفتم

 که حرص منو ی با همون لحننی آرواد؟ی به ذهنش می چنهی اون عکسا رو ببیوقت
آه ! کنمیهر وقت اومد، جمعشون م:  گفترسوند،ی می تا مرز خودکشنو و ماوردیدرم

 تو نگران لو رفتن _! از دستش کم مونده بود خل شم..دمی کشیبلند و کشدار
به ! دهی عذابت مم،ی مری عکسا که چقدردمی خوب فهم؟ی نگران خودتای یموضوع

 تو گوشت لندم بیناخنا..دستامو مشت کردم! لعنت!! لعنت بهت.. رخش زل زدممین
!  ندارمیاصالً با اون عکسا مشکل...رمی نه خ_.. اما برام مهم نبود..رفتیدستم فرو م

 چاکت شدم؟ نکنه فکر نهی عاشق سی مشکل داشته باشم؟ نکنه فکر کرددیچرا با
 از چمیه! ری خکنم؟نهی حسادت میدی تو انقدر براش جون منکهی و امیمر به یکنیم
اگه ..یستی درصدم برام مهم نهی یحت! یچیه..یستی نبرام یچیتو ه..سی خبرا ننیا

 یری که از جبهه گنیآرو!!  لحظه هم تحملت کنمهی یمجبور نبودم حاضر نبودم حت
 پرو؟ که ی خودت دختره شی پی فکر کردیتو چ:  شده بود داد زدیو حرفام عصب
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 بابات ون که چقدر از تو و ایدونی ندونه، تو بهتر میمن عاشقت شدم؟ خوبه هر ک
خودتو وارد ! ی خودتو بهم چسبوندی الهی با چه دروغ و حیدونیخوبه م..ادیبدم م
 طعم گمیبارها گفتم بازم م! تازه اوالشه خانوم..ی و ازم گرفتمی و مری کردمیزندگ

دوس نداشتم ..بغض راه گلومو بست.. دمیبهت قول م!  تو خونمیچشیجهنم و م
ازت ..ی بکنیتونی نمی غلطچیتو ه:  داد زدمدیلرزی صدام مکهی باشم درحالفیضع

 _.. دهی مری شیهنوز دهنت بو! برو بچه!  هه هه_... نیحاال بب! کنمی متیشکا
که تو رو  ی دختری برام؟ی مری برا؟یزنی انقدر حرص می داری کیبرا! بدبخت

 ی اون تو رو دوس نداره آقا؟ی اصلکنی دوس داشت نه بعنوان بازرهیبعنوان ذخ
الاقل اون روز که !  رو همختی ریاگه دوست داشت با پسرعموش نم! شهیعاشق پ

 که شدیاول مطمئن م.. نهای تو رو دوس دارم دیپرسیزنگ زده بود خونه،ازم م
مشخص بود که فقط ! یاون راحتنه به ..زدی مدتوی بعد قهی چطورمونیزندگ

 گول تو خودیدار..ی مهم نبودیتو براش ذره ا!  از شرت راحت شهخواستهیم
 حرفم با ی هیبق...  براشی که دارییتو.. خورهی حالش ازت بهم ممیمر..یزنیم
باورم ..صورتم داغ شد...دی که سمت چپ صورتم خورد، تو دهنم ماسی ایلیس
 نیآرو...سادی رو آسفالت وای کش داری با صدانیاش زد؟؟ میلیبه من س..!! شدینم

 ی دوسش داشت؟؟ نتونستم جلونقدرا!!  زده بود؟یلی اون دختره بهم سیبخاطره 
 سمت چپم گذاشتم و یدستمو رو گونه ...رمی داغ و سوزانمو بگی شدن اشکایجار

 گهین د مایخدا!! بود؟ایبدبخت تر از منم تو دن.. گردمهیبلند گر..به هق هق افتادم
 که مشخص بود از نمیآرو!!  و ندارمری همه تحقنی و ای کوفتهی زندگنیطاقت ا

 تند و کش ی نفسایصدا.. گذاشتنی شده سرشو رو فرمون ماشمونیکارش پش
 زنگ یصدا!!  بود؟یگناه من چ... هام مخلوط شدهی هق هق گریدارش با صدا

مو صاف کردم و جواب صدا..اشکامو پاک کردم.. مونا بودیشماره .. اومدمیگوش
 داره بهت انای کس؟ی راوی موندیکدوم گور!  مونا و مرض_ الو مونا؟ _... دادم

 میایم..میما تو راه.. ما_ االن؟ ییکجا..همه اومدن!  خرهدهیفحش م
 سرشو از رو فرمون برداشت و بدون نیآرو.. قطع کردممویگوش.. نمتیبیم..االن

 ،یبا دستمال کاغذ..  از جا کنده شدنیو ماش پاشو رو پدال گاز گذاشت ،ی حرفچیه
 ی رو گونه نی آرویلی سی قرمزیجا..دمی دنهیخودمو تو آ..اشکامو پاک کردم

 جواب ؟ی برم عروسیی کنم؟ با چه روی چه غلطنیحاال با ا..سمت چپم مونده بود
 بخوره تو شیمونیپش..اما..زدی موج منی آروی تو چشایمونی بدم؟ پشیمونا رو چ

 میعصب! سی رو بکنم راونکاری اخواستمینم: آروم گفت.. خوردیبه چه دردم م! سرش
محلش نذاشتم ! دمییاز حرص، پوست لبمو جو! یری وقتا رو مخم راه میبعض..یکرد
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 خروار هی ری سمت راستمو زی بورژوا مو درآوردم و گونه ی رژگونه فم،یو از تو ک
هر ..شدیرتمم، مث سمت چپم م سمت راست صودیبا.. رنگ پنهون کردمیپودر صورت

 دی دنهی تو آوخودم.. شدمی راحت مهی بقمی جنیاما از س! یچند شده بودم لپ قرمز
رژگونه مو تو ... قرمز شده بودکسان،یدو طرف صورتم بطور ..بهتر شده بود..زدم

 ضد ملممیخوشبختانه ر..جلوشو نگرفتم..  شدیاشکام همچنان جار.. انداختمفمیک
پدر ..میدیبه باغ رس.. دلم بدجور گرفته بود.. بابت راحت بودمنیآب بود و از ا

..  گفتنی بودن و به مهمونا خوشامد مسادهی در باغ وای جلوانای کیکوروش و عمو
 یخوش اومد: دمی کوروش و شنی بابایصدا.. سادی وای در ورودی جلون،یماش

 یآقا.. گمی مکیتبر..ی کشوریسالم آقا..یمرس:  زدم و گفتمیلبخند.. دخترم
 کرد و بهمون گفت که چون مراسم ته باغ برگزار ی احوالپرسنمی با آرویکشور

 و راه انداخت و وارد باغ نی ماشنمیآرو..می تا ته باغ برنی با ماشمیتونیم شه،یم
 یباغ خوشگل و پر دار و درخت..دی سفیزهایکف باغ پر بود از سنگ ر..میشد
اگه ..ادیمنتظرش موندم تا ب.. شدمادهی پنیاشاز م.. و پارک کردنی ماشنیآرو..بود

 کنارم نیآرو..!رفتمی من،یرو و بدون آگرفتمی مونا نبودم رامو مینگران حرفا
 ی عذرخواهخواستی مدمیشا.. بگهیزی چهی خواستی مکردی پا و اون پا منی استاد،یا

 بودم که نذاشتم حرفشو بزنه و از جلو راه یکنه، اما انقدر از دستش عصب
 نزد و خودشو به من ی حرفدی دتموی و عصبانی محلی بی وقتنمیآرو..تادماف

. می شده بود رفتنیی رنگارنگ تزی و بادکنکاسهی که با راغ از بیبه قسمت...رسوند
 شکل پر ی ارهی دایزهای میرو..دیکشی بود و سرم سوت مادی زیلی ارکستر خیصدا

 کشونی با لبخند نزددمی و داری شهراز دور مونا و..ینیری و شوهی و منیبود از شامپا
بابا شماها کجا !  عجبهچ:  و گفتدیمونا منو بوس..ومدی که دنبال من منمیشدم آرو

 قی با هم رفیمعلوم بود تو کوه ،حساب.. دست دادنی هم با آرواری شهرن؟یموند
! حق داره خب:  با لبخند گفتاریشهر! می کردری گکیتو تراف:  گفتنیآرو! شدن

 گفت بهم ی منی آروقهی که دم به دییحالم از دروغا!  غلغله سابونایت، خ ساعنیا
 جا هی میبر:  پر از تنفر بهش انداختم و رو به مونا کردم و گفتمینگاه! خوردیم

 رقص ستی و کوروش وسط پانایک! می نفره نشست6 یزی می رویچهار نفر! مینیبش
لباس .  خوشگل شده بودیلی خانایک. دنی رقصی میبودن و داشتن با آهنگ شاد

 وندممن م. مترم دنباله داشت2 یکای داشت، نزدیادی بود و پف زیعروسش نبات
کوروشم خوشگل .. بوددیمدل تاجش خورش! دیرقصی با اون لباس، می چطورچارهیب

مونا ..دادی مردتر نشونش میلی خ،یتو کت و شلوار سرمه ا..و جذاب شده بود
 ی بود و بدنشو به خوبی باز و لختیلی خرهنشیپ..ود بدهی قرمز و کوتاه پوشیرهنیپ
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 دهی و پوشکی شی لباساشهیهم.. باز بپوشمی عادت نداشتم لباساادیز..دادینشون م
 ،یمونا گل سر..شدی چندشم مننی بدنمو ببگهی دی مردانکهیاز ا. دادمی محیرو ترج

 یلی خشیآرا.. رنگش زده بودی َلخت مشکی موهای البالیشیبه رنگ قرمز آت
 دهی پوشی رنگی شرت دودی تارمیشهر.. هماهنگ با رنگ لباسش کرده بودیظیغل

 ی عاشقونه ی و نگاه هاانای خندان کیبا حسرت به چهره .. بودشدهاونم خوب ..بود
 االن تو چه انای بودم و کی تو چه حالمیمن شب عروس.. نگاه کردمانا،یکوروش به ک

رفته !  چه ناز شدهانای کنیبب! سیراو: ومد مونا ایصدا.. دمی کشیآه بلند! هیحال
 ارش،ی مگه؟ زنِ کی وا خبر نداشت_ شگره؟ی آراشیمگه جار.. ا_! شی جارشگاهیآرا
مونا چشماشو تو جمع چرخوند و باالخره ثابت ! ش؟ی کدومه جار_.. گهی دشگرهیآرا

در  چقنیبب! اسمش فرانکه! هیکت و شلوار مشک! اونه:  نگه داشت و گفت،یرو شخص
 کینزد..زنه خوب مونده...رهی پیلی خنی ای به پاارشیک..از شوهرش جوون تره

 بود قد بلند با یفرانک، زن.. که مونا اشاره کرده بود نگاه کردمییابه ج!  سالشه40
 خروار هی ری زافشمیق.. رنگ بودیتونی کامالً موزون،موهاش کوتاه و زیاندام

 نی که ایشی ارانیا..زمی خب عز_.. وردخی بهش نم40..اما خب.. پنهون بودشیآرا
 کنه تا جوون شی آراتونهی که نمارشی کچارهیب! خورهی نم40کرده، معلومه که بهش 

 گرم حرف زدن بودن، معلوم ارمی و شهرنیآرو.. نزدیمونا حرف! تر به نظر برسه
 انایک..  و کوروش بعد از رقص، به سمتمون اومدنانایک!  با هم جور شدنیبود حساب

 کیبه کوروشم تبر. گفتمکی و بهش تبردمشیمنم بوس..دیمنو محکم بغل کرد و بوس
 زدم و یلبخند... یایفکر کردم نم! سی راوی کردری دیلیخ: ت گفانایک.. گفتم
 ام؟ی چرا نزم،ینه عز:  زدم و گفتمیلبخند..  بودکی ترافام؟ی چرا نزم،ینه عز: گفتم
 زد و من اخمامو ی لبخندنیآرو!  و گفتمنیناخواسته، منم دروغ آرو..  بودکیتراف

بعد از چند .. سوختی رو صورتم مشیلی سیهنوز جا!  پررویپسره ..دمیتو هم کش
با .. رفتنگاهشونی و گرفت و هر دو به سمت جاانای کی کوروش بازو،ی اقهید

 ی سالمیمشغول گپ زدن با مونا بودم که صدا... اووووووف..حسرت نگاشون کردم
 یی زدم و با خوشرویلبخند!  بودنحهی و ملیسام.. برگردوندمسرمو..دمیشن

 یلیمونا هم خ.. نداشتدنموی چشم دحهیملهر چند .. کردمیباهاشون احوالپرس
 ی رنگی آبنی رنگ و جی شرت، قهوه ای تیسام..  دادی سالم کوتاهحه،یسرد به مل

 الغر یلیخقدش متوسط بود و .. بودیمعمول.. نداشتی جذابی افهیق.. بوددهیپوش
 با اندام درشت ی هم دخترحهیمل.. جذاب و مردونه بودیلی خنده هاش خیول.. بود
 درشت تر نشون یلی بود خدهی که پوشی بنفش رنگی دکلته راهنیتو پ..بود

چون ! ی قهوه ای داشت با چشمای مشکیموها..ومدی اصالً بهش نمرهنشیپ..دادیم
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:  گفتیسام.. تا هم کنار ما نشستن نفره بود، اون دو 6 می که نشسته بودیزیم
 دوس یلیخ..یمرس:  زدم و گفتمیلبخند..  بودی جات خالیلیتو کوه، خ! سیراو

البته :  که فقط خاص خودش بود گفتی با عشوه و نازحهیمل!  اما نشدام،یداشتم ب
 تی خالی هستن که نذاشتن جای انقدر مرد شوخ طبع و خوش مشربنیآقا آرو

 در نمی نثارش کرد آروی نگاه کرد و لبخندنیبا ناز به آرو حهیمل! احساس بشه
..  دادحهی مللی تحوسوختمی تو حسرتش مم که، من داشتیجوابش لبخند دختر کش

 باشه باز زارمی اگه ازم بیحت!  شوهرم بودنی بود، آرویهر چ!! دیزورم گرفت شد
 حهیمل..بزنه لبخند حهی به ملیحق نداشت اونطور!  منهیاسم نحسش تو شناسنامه 

 اریبه شهر:  و گفتنی ذوق مرگ شده بود با ذوق رو کرد به آرونیکه از لبخند آرو
 ی خواست حرفنیباشه؟ آرو...نی باشدیشمام با!  شمالمی برنهی برنامه بچهی سپردم،

 و رانی جان اومده انی آرویعمه ! زمیمتأسفم عز:  گفتمحهی رو به ملیبزنه که فور
! ادی تا حساب کار دستش ب" جاننی آرو"از قصد گفتم ! می بریی فعالً جاشهینم

 متنفر حهی شده بود و خودشم از ملمیاحتمونا که متوجه نار! دی چشم سفیدختره 
 بره، یی نخواد جاسیمن که مطمئنم اگه راو! سهی عاشق راون،یآقا آرو: بود، گفت

من خودم :  سرد گفتیلی خنیآرو... گفتی نمنویکاش مونا ا! رهی نمیی جاچیه
 با وقاحت، نی آروشدیباورش نم..مونا وا رفت!  نهای برم یی که جارمی گی ممیتصم

 نیخصمانه به آرو.. به من و مونا زدی پوزخندحهی شدم ملی عصبیلیخ.. بگهنویا
 اری به جلز ولز خوردن من، سرگرم بگو بخند با شهرالی خی بنیآرو.. نگاه کردم

از !  کنهری تحقینطوری احهی ملیداشت منو جلوحق ن!  دادمدونی بهش میادیز..بود
 ،ی و با لذت خاصی به سامدخودشو چسبونده بو.. بودمی عصبیلی خحه،یحضور مل
مونا ! پروندی و مزه مکردی هم اظهار وجود می و گاهدادی گوش منی آرویبه حرفا

معلوم نبود تو !  از من نداشتی بود و حالش دست کمحهی ملی هایهم متوجه دلبر
 شیداشتم آت!!!...اونجا که منم نبودم و راحت بودن! ه، چقدر با هم الس زدنکو

 رقص ستی جوون به پیزوج ها!  رقص تانگوی زده شد برایمیآهنگ مال..گرفتمیم
 دوس یلیخ.. رفتنارمی و کوروش و مونا و شهرانایک..رفتن و مشغول رقص شدن

نه اون از من خوشش !  بودم منیاالتیچه خ..اوووووووف...نمیداشتم من و آرو
 کنم که بهم زده بود دوس داشتم برم سراغش و دعوتش ی ایلی نه من با سومدیم

 نی آروی دستشو جلوحهی بودم که ملانای کیمحو رقص مونا و عشوه ها!  رقصیبرا
 داشت نیا! دمی منظورشو نفهمن؟یدیافتخار م! نیآقا آرو: دراز کرد و با ناز گفت

 با لبخند دستشو نیآرو! هی بفهمم منظورش چنکهیاز اقبل ! کرد؟؟ی میچه غلط
دود از سرم بلند شده .. کنمی مخالفتناصالً نذاشت م!  رقصستیگرفت و رفتن به پ
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 میما هم بر!  همه رفتننکهیمثل ا:  اومدی سامیصدا.. شدمیداشتم خفه م..بود
 رمیم:  بلند شدم و گفتمیاز رو صندل!!  وسط؟نی اگفتی می چگهی دنیا..وسط؟ اه

به درخت .. فاصله گرفتمتی دور شدم و از جمعی چشمان سامیاز جلو! ییدستشو
 و نی چندش آور آروی و خنده هاحهی ملی عشوه هانجامیاز هم.. دادم هی تکیبزرگ

 گذاشته بود و با نی ستبر و پهن آروی سبزه و تپلشو رو شونه ی دستاحهیمل! دمیدیم
 گذاشته بود و با لبخند حهی، مل!!ی سانت100ر  دستاشو دور کمنمیآرو.دی خندیناز م

 حهی با ملی زنشم، اونطور که مثالًی منی حق نداشت جلونیآرو..کردینگاش م
 بخواد نی نداشت که آروییبای اصالً زحهیمل!  همه رفتیآبروم جلو! معاشقه کنه
 و ری همه تحقنیطاقت ا..دیلرزیبدنم م..  بودی صدا جاریاشکام ب! جذبش شه

 و حهیحالم از مل.. تا آهنگ تموم شد و همه نشستنسادمیانقدر اونجا وا! منداشت
!  کنهی دلبری مرد متأهل اونطورهی ی حق نداشت براحهیمل.. خوردی بهم منیآرو
 قی آخه؟ چند تا نفس عمهی کارا چنیا!! سی گاهم مگه نهی سرش تکری خنیآرو
 با ؟یکجا رفت: عجب گفتمونا با ت..  اشکامو پاک کردم و به جمع برگشتمدمیکش

 به نفس د کردم با اعتماهی که گرزنهی مطمئن بودم چشام قرمز شده و داد منکهیا
 بود دهیچسب.. نگاه کردمحهیچپ چپ به مل. کنار مونا نشستم!  بودمییدستشو: گفتم

 برام گوشه حهیمل.. انداخته بودنی آروی دور بازوچ،ی مارپنی و دستاشو عنیبه آرو
 اری شهری و کاراش نبود و محو حرفاحهی حواسش به ملنیآرو..د نازک کریچشم
 زی مونا چشماشو ردادی با لذت گوش منقدری که اگفتی می چاریمعلوم نبود شهر..بود

 ؟ی کردهیگر! سی راونمیچرا چشات قرمزه؟ بب: کرد، زل زد تو چشام و آروم گفت
 نگاه حهیرص به ملمونا با ح.. نداشتی ادهی گفتم فایاگه دروغم م..دمی کشیآه

 و با کس نی آقا آرواناًیشما اح!  جونحهیمل:  کرد و گفتحهیبا طعنه رو به مل.. کرد
 و نیآرو..مونا جمله شو بلند گفت..  زن داره هانی آقا آرو؟ی اشتباه نگرفتیخاص
 فوراً دستشو از دور دی که اوضاع و خراب دحهیمل.. و سکوت کردندنی شنارمیشهر
به نظر من که :  گفتشخندی کرد و بعد به خودش مسلط شد و با ن جدانی آرویبازو

 دختره چرا انقدر نیا!  خدایوا!  نظر کنهدیجد تو اشتباهش تتونهی منیآقا آرو
:  گفتی با پوزخندحهیخواستم جوابشو بدم که مونا نذاشت و رو به مل!! پرروئه

!  و مرتکب نشنیتر انقدر عاقل هستن که اشتباه بزرگنی مطمئن باش آقا آروزمیعز
حقش بود ! مونا خوب زد تو برجکش..دلم خنک شد.. از خشم قرمز شدحهیصورت مل

 حرف اری بازم با شهرالی خی بنیآور..  وا شدشمین!  زبون درازی دختره
 از من ی دفاعهی مردیم.. بزنم دندوناشو تو دهنش خورد کنماگهی مطونهیش..زد

 رمیمن م:  گفتی و رو به سامدی جاش پر ازهوی حهی به هم؟ ملگنی میچ! کرد؟یم
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 تو نمی و آرواری و شهرد حوصلش سر رفته بوی که حسابی سام؟یایتو م..انای کشیپ
 المیخ! شیآخ..  رفتحهی بلند شد و با ملعی سردادنشی مخاطب قرار نمادیبحثا ز

 به ختیریداشت اعصابمو م.. مونای مرسیوا:  زدم و گفتمیلبخند پهن..راحت شد
 آره _چطور؟ .. نه_ دعواتون شده؟ نی با آرو_ هوووم؟ _! سیراو: ونا گفتم! هم

 از دستت میلیمشخصه که خ! معلومه که اوضاعتون قمر در عقربه! جون خودت
 رو گرفت من شک کردم حهی که اون، کمر ملی اونطور_.. یکنی نه اشتباه م_! هیشاک

دختر .. بمالمرهیسرش ش تونستمینم.. نزدمیحرف!  آروم باشهنتونی بیکه همه چ
 یپوزخند!  کنهکی من مطمئنم که اونکار رو کرد تا حسادت تو رو تحر_..  بودیزیت

چه .. کنهکی مهم نبودم که حاال بخواد حسادتمو هم تحرنی آرویمن اصالً برا..زدم
لجم گرفته بود، ..  که زدم مونا هم ساکت شدیبا لبخند کمرنگ!! نی االهیخوش خ

 مبل لم داده بود یرو. خوردمی داشتم حرص منی آرویالیخی و بی از خونسردشتریب
 ارمینتونستم طاقت ب..کردی شد نگاه می که از ماهواره پخش میلمیو داشت به ف

 معلوم هس چته؟ چیه: با تعجب گفت! نهی ببی وی که نتونه تدش،ی دی جلوسادمیوا
 بدونم چرا امشب دیبا من _ کنم؟ی نگاه ملمی دارم فینی بیمگه نم! سیبرو کنار راو

 راسم از می ساعتهی نکهی بودم که با ای انقدر از دستش عصب؟یاون کار رو کرد
اخماش در هم رفت و ..  ، هنوز لباسامو عوض نکرده بودممی اومده بودیعروس
 نیحق نداشت با ا.بغض کرده بودم! سی کنار راویبهتره با زبون خوش بر: گفت

با ..  کرده بودادهی که رو صورتم پی از اون شاهکارلحن باهام حرف بزنه، تازه بعد
 ی اگه زوریحت!  منهیاسم نحست تو شناسنامه :  گفتمی لرزان و خش داریصدا
حق ..یتو شوهر من.  اما هس،ی اگه تو نخوایحت.. باشهی اگه اجباریحت! باشه
 نگاه یامشب جلو..یبرقص..یمعاشقه کن!..ی الس بزنگهی زن دهی با ی بریندار

 ازت ن،ی آرویازت نخواستم عاشقم باش..خورد شدم!  آب شدمهی مونا و بقیها
 و قربون ی عاشق باهام برقصی نخواستم مثل شوهرا،ینخواستم باهام مهربون باش

 گهی نفر دهی با یاما تو حق ندار..اما.. رو ازت نخواستمنایا! نی آرو،نهیصدقم بر
فتم و اشکام به شدت رو گونه هام  گی رو منایا! نی آرویحق ندار..یدل و قلوه بد

 یلی خخترد!  بودمینطوری همیاز بچگ. و نداشتمی محلیطاقت ب..ختی ریم
 قربون اد،ی من زی جرئت نداشت جلوامرزمم،ی مامان خدابیحت!  بودمیحساس

 نیری شکرد،ی که من چقدر حساسم و مراعاتم و مدونستیم.  برهنیری شیصدقه 
 مامان به من، ی و به ابراز عالقه هاکردیرک م نبود و منو خوب دیدختر حساس

 با تعجب، به اشکام نگاه نیآرو..  من مهم بودیاما برا..کردی نمیاعتراض
 یزنی حرف می معاشقه کدومه؟ از چس؟یتو چته راو:  گفتقهیبعد از چند د..کردیم
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 چیمن ه.. رقص دادشنهادیاون بود که بهم پ.. دوست توئه هاحه،یتو؟ حاال خوبه مل
!  کاره بودمچیمن ه..دمی باهاش رقصی حسچیکامالً بدون ه.. بهش ندارمیحس

تو که !! ؟ی کاره بودچیتو ه:  گفتمی پاک کنم، با ناراحتکامو بخوام اشنکهیبدون ا
 انقد ؟ی و باهاش رفتی رقص داد با ذوق و لبخند بلند شدشنهادی بهت پحهی ملیوقت

 نیآرو!! نی ابهی که شما با هم غردکری فکرشم نمچکسیبهش نزدیک شده بودی که ه
 یساد،چشای وابرومکه مشخص بود از دستم کالفه شده، از رو مبل بلند شد و رو

 اخم هی فوراً نی لحظه غم و تو چشاش خوندم اما آروهی.. به چشام دوختشویعسل
حق ! سی کنم به خودم مربوطه راویمن هر کار:  گفتی ای کرد و با لحن عصبظیغل

 که تحملت نیهم! یستی و نیتو انتخاب من نبود!..ی من دخالت کنیرا تو کایندار
تو ..می با هم نداری مشترکی نقطه چیمن و تو ه...ی خدا رو شکر کنی کلدی باکنمیم

ما دو تا فقط مثل دو تا همخونه !..کنمی خودمو می خودت و بکن ، منم کارایکارا
 دوست ساده هم هی رو بعنوان من تو! سی تو گوشت فرو کن راونویا..شتری نه بمیا

 یخودی پس ب؟یدمتوجه ش! شهی ذره هم از تنفرم بهت کم نشده و نمهی..قبول ندارم
 دلم ی و با هر ککنمی دلم بخواد ارتباط برقرار میمن با هر زن..خودتو عذاب نده

 کتشو از رو مبل برداشت و به اتاق رفت و در نی آرو؟یاوک! زنمیبخواد الس م
 آدم چقدر هی!!!  نفر جمع شه؟هی تو شدی همه وقاحت، مگه منیا..بستاتاقشو محکم 

 زل بزنه و با کمال وقاحت بگه شی تو چشم زن قانونکه باشه فی پست و کثتونستیم
همونجا رو !!!  تا کجا؟ی شرمی بکنه؟؟ی که دلش بخواد ارتباط برقرار میبا هر زن

  !!  فقط زار بزنم؟تونستمی میتا ک.. اشکمم خشک شده بودیچشمه ...مبل افتادم
  

   )6فصل ( 
  

دستکش ها رو از دستم ..شستمی ناهار رو میداشتم ظرفا. اف اف اومدی صدا
 با هم نیموقع ناهار، من و آرو..  آب و بستم و به سمت اف اف رفتمریدرآوردم و ش

! اون تو هال خورد و منم تو آشپزخونه..می و ناهار و جدا جدا خوردمیقهر بود
 و درست و نیآرو!!  از منا اما جدخوردیخره بود که از دستپخت من م مسیلیخ

! بهتر!  کردم که رفت سر کارشمی بودم، انقدر خودمو تو اتاقم قادهی ندیحساب
مونا .. باز کن! هی مرض و ک_ ه؟ی ک_..  بودمی از دستش عصبشبیهنوزم بابت د

 مونا با چهره کرد؟ی مکاری چنجای انیا..دکمه رو فشار داد.. بودیصداش عصب..بود
 نگام نکهی مونا بدون ا؟ی خوبه؟ی چه سر و وضنیا.. سالم_..  وارد شدی عصبیا
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کنارش رو !  چش شده بود؟نیا.جا خوردم..کنه، کفشاشو درآورد رو مبل نشست
! هی عصبیلی ضرب گرفته بود و کامالً معلوم بود که خنیبا پاهاش رو زم..مبل نشستم

چشماش از ..شام بحثتون شده؟ مونا زل زد تو چاریبا شهر ؟ی مونا تو چته؟ خوب_
 اون ی چرا نگفتس؟ی راویچرا ازم پنهون کرد: زور خشم، قرمز شده بود داد زد

 تو ی چرا نگفت؟ی سرت آوردن لعنتیی چه بالفشی و اون داداش کثی عوضیگالره 
 بهیر چرا منو غ؟ی به روزت اومده؟ چرا سکوت کردی بودم چشی که من کیدو ماه

 ریمگه من خ.. معرفت؟ مگهی نبودم، بقتی رفنی تریمی مگه من صم؟یفرض کرد
 از یوقت...یلیخ..سی راوی نامردیلی خستم؟یسرم همراز و سنگ صبورت ن

باورم ..  به سرت اومده جا خوردمی که چدمی شند،ی گالره، مرواریدخترعمه 
مونا اشک ..دیم فهم به سرت آوردن دختر؟ پس باالخره مونا هیچ! سیراو..شدینم
 به یلیخ.کردیبغض داشت خفم م..دمیلرزی داشتم ماد،ی زترس و منم از اسختی ریم

 ی و خالدمی مدت کشنی که تو ای تموم غم و عذابی جورهی دیبا. داشتمازیمونا ن
 مونا، هق هق یوقت! کردمی خودمو سبک مدیبا..ذاشتمی مونی درمیکی و با کردمیم

منو محکم به خودش چسبوند ..دی موهامو بوسی و آروم رو بغلم کردد،یکردن منو د
همه .. و بهم بگوزی همه چی آروم شدیوقت..آروم باش! سیآروم باش راو: و گفت

:  گفتمدهی بردهی برزدم،ی کردن داشتم نفس نفس مهی از زور گرکهیدر حال...  وزیچ
از زبون  خوامیاما م.. چرا گفت_بهت نگفت؟ .. وزیهمه چ..دیمگه مروار..مگه

از ..سرم تو بغل مونا بود.. و من آرومتر شدمت گذشقهیده د! سیخودت بشنوم راو
 مونا هم سرخ شده بود و گونه هاش یچشا..بغل مونا جدا شدم و اشکامو پاک کردم

 و زیکاش زودتر بهش همه چ!  دلسوزم بود و هوامو داشتشهیهم. از اشک بودسیخ
 انقدر من اگه تهران بود، دیشا.. د که مونا نبود به سرم اومیاون بال هم وقت..گفتمیم

 و زی همه چیتونی م؟یآروم شد:  گفتیمونا نگام کرد و با مهربون! شدمیبدبخت نم
 وقت بود همه یلیخ...گفتمی مدیبا.. تکون دادم"آره" ی سرمو به نشونه ؟یبهم بگ

به .. بودیراشکام جا..! شدمی بودم و داشتم ذره ذره نابود مختهی و تو خودم رزیچ
 که من و یدونیم:  محزون و پر از درد گفتمیی صداا نامعلوم زل زدم و بینقطه ا

 بچه گفتی دعوامون بود، گالره بهم مشهی با هم خوب نبود، همادیگالره رابطمون ز
 خوب یلی رو خزایهمه چ! دادی و عذابم مکردی مسخرم میونی تو ی و کلیشهرستان

 ی اساسو منم چند بار حالش،یدیشنیو طعنه هاشو م یچون تو هم بود.. موناادتهی
 یپسره هم وقت.. همکالسمون بودیونیآمارشو دادم به دوست پسرش که تو ..گرفتم

 یزی و آبرورری تحقی با کلدهی مشی گالره با چند نفر هم دوسته و داره بازدیفهم
الره گ..دی کارش به حراست دانشگاه رسیحت.. بردیونیازش جدا شد و آبروشو تو 
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 بشه ری بزنه و اون همه تحقدشوی شدم قاعث من بدی دیپسره رو دوس داشت و وقت
 برام تعجب آور و یلی خشینی عقب نشنیا.. نکردی شد اما کاری از دستم عصبیلیخ

 کهی از کسی سادگنی نبود که به همیگالره دختر.. حال ترسناک بودنیدر ع
 ادامه گهی گرفتم و دانسموسی مدرک لنکهیتا ا.. تباه کرده بگذرهشویزندگ

 شب گالره هی ش،ی کی ماه عسل رفتی و برای ازدواج کرداری با شهرو تیوقت.ندادم
! سیراو: گفت.. شماره مو از ترم اول که بهش داده بودم داشت..میزنگ زد به گوش

 مثل ترم اول میتونیمن و تو م! می بوده فراموش کننمونی بنهی و کی دلخوری هر چایب
 انقدر عوض شده هوی خوردیتعجب کردم، به گالره نم.. می باشی خوبیستابا هم دو

 یونی که ترم اول تو یی داشتم عکساروزی د_ ؟ی من افتادادی هوی شد ی چ_.. باشه
دلم .. افتادمادتی هوی کردمی و نگاه ممی انداخته بود1 یاضیبا تو و مونا با استاد ر

 همو ی هی سایی جوراهی و میم خوب نبود با هادی تنگ شده بود من و تو زیلیبرات خ
! گهی بود دیتو عالم بچگ..ی گذشته رو فراموش کندوارمیام.. اما خبم،یزدی مری تاب

مهم :  زدم و گفتمی جبران کنه، لبخندخوادی چرا فکر کردم عوض شده و مدونمینم
 ی هی سر قضی منو ببخشدیتوام با!  خوبهیلی خیمونی که االن پشنیهم! سین

بهتر که .. نداشتاقتمویل! الی خیماهان و ب: نذاشت حرفم تموم شه و گفت... ماهان
 همون، اقتشی باهاش باشم لادی زی ازت ممنون باشم که نذاشتدیاتفاقاً با! تموم شد

سکوت ..! کنمی نامزد کرده و من بهش فکر نمگهیاالنم د.. کثافت بودیپرستو
ش برام سخت بود که گالره از باور!  بودی جورهی چرا ته دلم دونمینم..کردم
!  تولدمیای دعوتت کنم بخواستمی مزمی عز_..  شده باشهمونی پشکرده که ییکارا

 کالً تموم ای هم دلخورمی با هم گپ بزنی کلمیتونی و ممینیبی رو مگریهم من و تو همد
 گالره و ادیمن ز..زدیته دلم شور م! زنهی و برامون رقم مزی شب خاطره انگهی و شهیم

 و مدام سی نی که دختر خوبدمیشنیشه می همیونی یاما خب از بچه ها..شناختمینم
من ..آخه.. اما_ نه؟ گهی دیای م؟ی چرا ساکتزمی عز_! پرهی پسر و اون پسر منیبا ا

.. دیشا..حاال اگه مونا بود! ی بدوندیتو که خوب با..ستمی رفتن نی اهل مهمونادیز
 ماه که دمی تو؟ از فرنوش شنی دارکاریونا چبا م: نذاشت حرفمو تموم کنم و گفت

آدرسشم برات اس ..من فرداشب منتظرتم! سی راونیبب..شیعسل رفته ک
 بخوام نکهیقبل ا! زمی عزیبا..نمتیبیم..شمی خوشحال میلی خایحتماً ب..کنمیم

اما خب .. دلم نبود نکهی با ایحت..قرار شد برم.. کنم بوق آزاد زده شدیمخالفت
 مونا چقدر دلشوره ی بدوناگه.. ببرمنیره و ببخشم و کدورتا رو از ب گالخواستمیم

 که رو یمونا از تو پارچ آب! فتهی بخوادی می اتفاق بدهی کردمیهمش فکر م..داشتم
:  کم خوردم و ادامه دادمهی.. پر کرد و به دست دادیوانی جلومون بود، لی عسلزیم
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 نبودم که از ی دختر،یشناسیو متو که من!  باشهی مراسمنی همچکردمیمن فکر نم
 یای که جز همون مهمونیدونستی و می باهام بودشهیتو هم.. برمایهموناونجور م

 پی اکی بچه هایای فقط مهمونرفتمی اگرم مرفتمی نمی اگهی دیدخترونه و ساده، جا
اما گالره با لبخند و .. کپ کردمگران،ی و اوضاع دی مهموندنیاولش از د! بود

خوشبختانه لباسم .. که راحت باشمکردی مقمیربون صدقه رفتن ، تشو و قیمهربون
لباسامو تو اتاق . .. رفع شدی استرسم تا حدودنی بود و بخاطر همدهیکامل پوش

 دهی دیونی تو یچندبار..دمیبرادر گالره رو د..نکهیتا ا..خواب گالره عوض کردم
..  سر جواب مثبت داد مگه نه؟ مونا باشیدیتوام د!  دنبال گالرهومدیبودمش، م

 شد و باهام کمی نزدی چندش آوریبا خنده .. داشتی غولکلیه یلیخ: ادامه دادم
اما مجبور بودم .. ومدی خوشم نمدم،ی رو بدن پوشزشی هیاز نگاها..دست داد

 از مامان یخبر....دختر و پسربا هم میرقصیدن.  بودیمراسم مسخره ا..تحملش کنم
 فرانسه، اما فتهنشو که خبر داشتم از باباش جدا شده و رماما.. گالره نبودیو بابا

 زودتر برم ی هر چخواستمیشام و خوردم و موقع رفتن شد م..باباش تو جمع نبود
 خوامی به گالره گفتم میوقت.. تهوع آور خالص شمهی و از اون مهموننیری شیخونه 

 نزد به اتاق گالره یاونم حرف..  اصرار کرد که بازم بمونم اما قبول نکردمیکل..برم
 به یازی بود نابونیچراغش خاموش بود چون اتاقش رو به خ..پوشمرفتم تا لباسامو ب

 ی چراغ و روشن کنم به سمت چوب لباسنکهیمنم بدون ا.. روشن کردن چراغ نبود
 اون لحظه، دوباره لرزش بدنم یادآوریبا .....  کهدمیپوشیداشتم لباسامو م..رفتم

مونا با ..دیلرزیب تو دستم، از شدت لرزش دستام، به وضوح م اوانیل..شروع شد
 آروم باش _...  گذاشتزی و از دستم گرفت و رو موانیوحشت، بغلم کرد و ل

:  ادامه دادمدهی بردهیبر... تموم شد..تموم شد..جون من آروم باش..! سیراو
 ی هشیش..چشاش خمار بود..مست کرده بود... اومد تو اتاق گالره مونانیرام

 ناله ی صدایشکیاون شب ه..اون شب ... دیخندی دستش بود و بلند بلند میسکیو
من تنها ..دی منو ندی ضجه زدنایشکیمونا ه... مونادی منو نشنیادایها و فر

 و نابود سیراو.. دختر بودنم جدا کردیایمنو از دن.. منو له کردنیرام..بودم
..  و قلدر بودی قویلیخ..عش بشمنتونستم مان..به زور منو انداخت رو تخت..کرد

مونا من .. کنه، کار خودشو کردینکه به التماس کردنام واشکام توجهیبدون ا
 کارش تموم شد منو گذاشت و یکثافت وقت...رمینتونستم جلوشو بگ...خواستمینم

 که تو کمر و شکمم ی عالمه دردهیبا ..من تنها موندم...لنگان لنگان از اتاق رفت
 ضعف داشتم که نتونستم راونقد..اما.. اومدسی پلنی ماشری آژیصدا...کردمیحس م

همون ..زدمی مغیاز زور درد داشتم ج..حالم بد بود..از جام تکون بخورم
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 مونا از اشکام یشونه ها..بلند زار زدم..ومدینفسم باال نم... همون موقع..موقع
 به شدیفساش م نامنظم نتمی و از رنی اکردی مهیخودشم داشت گر.. بودسی خسیخ

 تی وارد زندگی چطورنیبگو آرو..آروم باش! زمی عزسی راو_.. دی فهمیراحت
 هیبه کمک مونا ... میری انتقامتو از گالره و داداش هرزش بگدیبا..زمیبگو عز...شد

 یکی نکهیمثل ا.. تو مراسم بودنمیآرو:  ادامه دادمی آب خودم و با بدبختگهیکم د
! ی مهمونونه و به اصرار دوستش اون شب اومده بود ا بودنی رامقیاز دوستاش رف

با تعجب داشت به من .. اومد تو اتاقنیکه آرو..دمیلرزیمن داشتم از ترس و درد م
 دمیترس.. وحشت کردم..نشست کنارم رو تخت..کردیو حالم و بدن برهنه م نگاه م

 ی بدعتیتو موق..دمیدی منیهمه رو رام..ارهی و سرم بنی رامیاونم بخواد بال
 نشسته بود و ازم نکنارمیاما آرو.. دادمشفحش..کمک خواستم.. زدمغیج..بودم

 و دنی و رو تخت دنی تو اتاق و منو آروختنی رسای پلنکهیتا ا.. آروم باشمخواستیم
  ی چه روزایدونینم...سی پلیبردنمون اداره 

  
 دهیکش طرف جسمم عذاب هیاز ..دمی کشی من چینی که ببینبود.. بود مونایسخت

تو .. که بهم تجاوز شدهدنی و بعد فهمی قانونیبردنم پزشک.. روحممیبود و از طرف
 دهیترس.. بودمیهنوزم تو شوک اون شب لعنت.. نزدمی حرفچی هاییبازجو
 گهید..شی که رفتن اتردمی شندی و گالره فرار کرده بودن و از مروارنیرام..بودم

 ی که بگم کخواستیتماس و اشک ازم م مدام با النیریش.. بند نبودییدستم به جا
 دی شدیافسردگ.. متحرک شده بودمی مرده هی نیاما من ع!  بال رو سرم آوردهنیا

 ی چیاگه بدون.. مونا داغون بودیوا.. بابام اومد تهراننکهیتا ا..گرفته بودم
گفت کاش ..بهم گفت هرزه..سرم داد زد.. و بکشهنی آروودکم مونده ب..دیکش
 یسال4من پاک بودم تو ..اما من فقط زار زدم.. تهران و درس بخونمامی بذاشتینم

 نذاشته بودم و رونی تا حاال پامو از حدم بکردمی می زندگنیری ششیکه تهران پ
 کرده کاری چمن..  هرزهگفتیحاال بابام بهم م..کردمی متی خط قرمزا رو رعاشهیهم

خونواده ! وی حیوانی برادرش انتقام گالره و خیقربان.. بودمیبودم مگه؟ من قربان
 کرد غرور نیبهشون توه..بابا با همشون دعوا کرد.. اومدن بازداشتگاهنمی آروی

 نی آروکردنیفکر م.. نداشتن که بزننی حرفچیو اونا ه.. و له کردنی آوریبابا
 و نیراد..کردی مهی و فقط گرزدی ضجه منی آرومادر..مقصره و سکوت کرده بودن

 نبوده و ازش دفاع نی مطمئن بود که کار آرونیراد..کردنبابام با هم دعوا 
 و نگم هم خودشو قتی که اگه حقکردی مدمیدو هفته گذشت و بابام مدام تهد..کردیم

 و ن رفته بودشی و اون خواهر عوضنی رامگفتم؟ی مدی بایچ!  هم منوزنهی مشیآت
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نده به گورم  رفتن ، بابام زی اصلی مقصراگفتمی بند نبود اگه مییدستم به جا
 یچاره ا..نی و بندازم گردن آروزی گرفتم همه چمی شب تصمهی..کردیم

 و ری تقصدیبا..رهی بابامو بگی رفته ی آبروی جلوتونستی منیفقط آرو..نداشتم
 و ی کسنیجز آرو..ش باشه و بشه مقصر دونسترانی که انداختمی میگردن کس

اونام ..ذاشتم کار به اعدام برسهن.به همه گفتم که اون به من تجاوز کرده..نداشتم
 کردم ی در حقش بدیلیمن خ.. از اعدام تبرئه شدنی گرفتن و آرولیوک

اون دو تا سکته رو رد .. بابا حرص نخورهخواستمیفقط م..خودخواه بودم..مونا
 ی کارتوننی نمگهیکرده بود و دکتر اخطار داده بود که اگه بازم حالش بد شه د

منو پرپر ..نمی پرپر شدن بابا مو ببتونستمینم..اغونم کرد مونا حرفا دنیا..براش بکنن
 رای تقصی که همه شدی باورش نمنیآرو! دادنی دق مدی بابامو نباگهیکرده بودن د

اون فقط اون !  بشه آش نخورده و دهن سوختهشدیباورش نم.. انداخته شه گردنش
اونا .. کردنی قبول نمدکری اگرم انکار میحت..اما..  ارومم کنهخواستی م،یشب لعنت

 از من نیآرو..  بودنی آروهی علزیما رو با هم رو یه تخت، گرفته بودن و همه چ
مونا دستامو گرفت و ..  کردمیمن با غرورش باز..من اشتباه کردم.. مونازارهیب

 ی خطبه نی من و آرونی بدی حکم داد که بایض بعدش قا_ شد؟ یبعدش چ: گفت
 ن،ی بدن آروی م شد اعضاهیمهر.. بره تو شناسناممنیآرو خونده شه و اسم تیمحرم

 نیقانون ا.. و حکم داد تا نتونه طالقم بدهنی ایقاض!  پاشهی دست و هی
اونا حق دارن از ..من خودم شاهد شکستن غرور خودشو خونوادش بودم..من.بود

رده من اشتباه ک.. کردم تا غرور بابام حفظ شهی و قرباننیمن آرو.. باشنزاریمن ب
 شیمن باعث شدم زندگ..من نامزدشو ازش گرفتم..اون نامزد داشت..اون..مونا

 سیچشاش از اشک خ...دیمونا صورتمو بوس.. زارهی از من بنیآرو..نابود شه
روم پتو ..دیلرزیبدنم به شدت م..بغلم کرد و کمک کرد رو تخت بخوابم..بود

بهت قول ! سیغون شه راو داینطوری اتی زندگزارمینم: بوسم کرد و گفت..انداخت
 ی و هردوشونو به سزاکنمی مدای و پفی کثی و گالره ی عوضنیمن اون رام..دمیم

 ماهان و از تو ییگالره انتقام جدا.. اعدام شهدی بانیرام..رسونمیکارشون م
تو با غرور و ..حق داشت..فهممی و به تو منی سرد آروی نگاهالیحاال دل..گرفت
 گهیاما د.. متهم نگاش کننهی خونوادش به چشم ی شدباعث..ی کردی بازتشیشخص

 باشه که تو در ادتی سیراو! سی راوی بهش محبت کندی که شده، االن فقط باهیکار
 کرد و از کوره در رفت، باهاش رتیاگه سرت داد زد، اگه تحق .. ی کردیحقش بد

 از نامزدش و از یی جدایاز طرف..اون تحت فشاره! درکش کن.. باشربونمه
 ی به سزای متهم اصلی کن تا وقتیسع.. که نکرده و بهش نسبت دادنی جرممیطرف
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 بزار کنار یحاال که حق انتخاب و از هردوتون گرفت..یکارش برسه باهاش خوب باش
  .. بردبم شد و خوانیکم کم پلکام سنگ..!! نیهم احساس آرامش کن

  
!  بودمدهیدر خوابمعلوم نبود چق.. بودکیاتاق تار.. باز کردمی به سختچشامو

 یلی و به مونا گفته بودم خزیاز ظهر که همه چ.. بودمیشونی رو پیدستمال مرطوب
 دستمال و گذاشته نی ایپس ک!..رفته بود؟...از مونا خبر نداشتم..آروم شده بودم

 تو چهارچوب نی آروی مردونه کلیخواستم از رو تخت بلند شم که ه..میشونیرو پ
 دمیدی پلکام مریاز ز! منم خودمو زدم به خواب..شن نکردالمپ و رو..در ظاهر شد

 برق یکی تو تارشی عسلیچشما.. رو تخت نشستکمینزد.. دستشهینی سهیکه 
 ی گذاشت و با صدامیشونی برداشت و دستشو رو پمیشونیدستمال و از رو پ..زدیم

ا  مون؟یچرا انقدر تب داشت! سیچت شده راو:  گفتزدی موج مش که غم تویناراحت
 کی شربتی مصنیچرا منو تو ا! سیراو..ی و بهش گفتزیتو کاغذ نوشته بود که همه چ

 یاگه اون شب بخاطر رضا.. گناه بودمی من ب؟ی بود لعنتی گناه من چ؟یکرد
من تا .. بودن مال ممیاالن مر.. االنکردمی مسخره شرکت نمهیاحمق، تو اون پارت

 کارت نیتو با ا..دونستمیحد خودمو م شهیهم.. سن، دست از پا خطا نکرده بودمنیا
 و زی همه چخوامیهر وقت م.. دلمو باهات صاف کنمتونمینم! سی راویمنو شکوند

 و فتمی بابات و خورد شدن غرور بابام مینای توهادیفراموش کنم و باهات خوب باشم 
! سی راوستمی نی آدمنطوریمن ا.. باهات مهربون باشمتونمینم.. ببخشمتتونمینم

! سی راوبخشمتیاما نم..اما.. کنمی و بازدی آدم بد و پلهیسخته نقش برام 
 کنار تختم گذاشت و زی می و روینی سد،ی کشی آه پرسوزنیآرو.. چوقتیه

! دیکشیچقدر داشت عذاب م!  پسر؟نی بود ادهی کشیچ..اشکام راه گرفت..رفت
ردم حس ک!  کرده بودمیمن با غرورش باز..طفلک حق داشت.. بودنچقدر داغو

 جبران ای ی دلسوزیاز رو.. عالقه دارم،ی پسر تخس و دوست داشتننیچقدر به ا
 ظرف هی.. کنار تختم ثابت موندزی می روینینگام رو س..نبود، واقعاً دوسش داشتم

 بلد بود غذا گهم!! سوپ و خودش درست کرده بود؟!  دوغوانی لهیسوپ و نون و 
 ی باشه که تو در حقش بدادتی سی راو": دیچیپی مونا تو گوشام میدرست کنه؟ صدا

 کرد و از کوره در رفت، باهاش مهربون رتیاگه سرت داد زد، اگه تحق .. یکرد
 ی جرممی از نامزدش و از طرفیی جدایاز طرف..اون تحت فشاره! درکش کن..باش

 کارش برسه ی به سزای متهم اصلی کن تا وقتیسع..که نکرده و بهش نسبت دادن
 بزار کنار هم احساس یحاال که حق انتخاب و از هردوتون گرفت..یباهاش خوب باش

 بود اما لبخند رو لبام محو ی اشکام جارنکهی چرا با ادونمی نم"..!!نیآرامش کن
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  حاالتونستمی کرده بودم و مطمئن بودم که نمی بدیلی خنیمن در حق آور..شدینم
 که اونقدرام که دمیزد فهم که امشب مییحاالها تو دلش جا باز کنم اما خب با حرفا

 و ستی نی عاطفه ای آدم سنگ دل و بدهیاونقدرام که نشون م..سی بد ندهینشون م
 الاقل از شهی کنم که اگه عاشقم نمی و کارارمی از دلش دربامی با مهربونتونمیم

 آره _ قربونت برم؟ ی بهترس،ی الو راو_..!  داشتمیحس خوب.بودنمم ناراحت نشه
قرار بود با !  بمونمشتی پادی نشد زشبی دد،ی ببخش_.. نگران نباش..خوبم..ییمونا
 زحمت یلی خه؟ی چه حرفنی نه بابا ا_!  دختر خالشادتی عمارستان،ی بمی براریشهر
 سوپ و تو درست کرده _ ؟ی برات سوپ درست کرده بودم خورد_.. ی مرسیدیکش
 شبی دنیآرو.. نوش جونت_..  برام آوردنیآرو..یمرس..زمی آره عز؟یبود

حالم خوب نبود و .. کالً تو اتاق، رو تخت بودمشبید! دمشی اصال ند_ کرد؟ کاریچ
! نی من افتادم دنبال گالره و رام_ جونم؟ _! س؟ی راو_.. نمشیبهتر دونستم که نب

 _..  نهای شنی اتری کجابفهمم و رمی خبر بگتونمی ازشون منمی ببگردمیدارم م
 ی راحت ازشون بگذردینبا..سی دردسر ن_.. ردسر تو دی خودتو بندازخوامینم

 که سی حقش ننیآرو..سهی واشی همه چی پادی کرده و بای غلطهی نیرام! دختر
 ی شه و بدای پنی اگه رامدی شاس،ی راونیبب!  هرزه، مجازات شهنی اون رامیجا

اون ... بگمخوامی راستش میدونیم...اون بخواد...اون ثابت شه، نی آرویگناه
 راحت طالقت تونهی منی بگم که آروخوامی م_؟ ... مونای بگیخوای می چ_.. هتونیم

 دوس داره یهر کار.. اوهوم_ که؟ یفهمیم.. کنهتیثی حی اعاده تونهی میبده و حت
 _ آخه؟ ره دایتی چه اهم_ ؟ی تو دوسش دار_... حق داره! سیبرام مهم ن..بکنه

 دای پنیو گالره شو، چون اگه رام نی کردن رامدای پالی خی بی اگه دوسش دارنیبب
 کنارت یخوایاما اگه م..رهی و مکنهیولت م.. باهات بمونهنی محاله آروگهیشه، د

 با تونمیمن نم..سی ننی انیحق آرو.. نه مونا_.. یباشه بهتره دنبالشون نگرد
 از جهنم میزندگ! کشهی داره عذاب مه کنمی نگهش دارم و ببیخودخواه

 عذاب نکشه و باباش باهاش گهی دخوامیم.. ثابت شهنی آروهیهگنای بخوامیم..بدتره
من باهاتم ..باشه.. باشه_...  کنهتی اگه بعدش بخواد ازم شکایخوب رفتار کنه، حت

 رفتمی و نمشکستی کاش پام م_.. ی باهام بودشهیتو هم..ی مرس_.. قربونت برم
 نی ا_.. یتنها بمون ذاشتمیکاش نم.. هواتو داشته باشمشهی همدیمن با! سی راوشیک

مقصر .. کهی و فقط مواظب من باشی ول کنتوی زندگیتونی تو که نمه؟یحرفا چ
بهت سر ..شمی مزاحمت نمگهی من د_... خودم بودم که به گالره اعتماد کردم

 درد یسرم بدجور..م و سرجاش گذاشتیگوش... زمی خدافظ عز_خدافظ ..زنمیم
 ادی داده بود که عمه خانوم فردا صبح م جون زنگ زده بود و اطالعسیان..کردیم
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 هی خواستی دلم بزارم آخه؟ دلم می اتفاقات، عمه خانوم و کجانیبا ا..اوووف! نجایا
ازش خجالت ..نمی و ببنیدوس نداشتم فعالً آرو..مدت تنها باشم و از همه دور باشم

 غذا یه به آشپزخونه رفتم، حوصل!  راحت ترهنهیمطمئن بودم اونم منو نب..دمیکشیم
 گشنم یلی و خکردیدرست کردن و اصالً نداشتم اما خب دلم ناجور قار و قور م

 خوب کتلت سرخ شده ی ساعت، بومیبعد از ن.. گرفتم کتلت درست کنممیتصم..بود
..  بهش سالم دادمدرفتم جلو و با لبخن..دی هم سررسنیآرو..دیچی خونه پیتو فضا

 به ،ی حرفچی سرتا پام انداخت و بدون ه بهینگاه. خسته و دمغ بودیلیچهره ش خ
 یآه!!  پسره با در اتاقشم مشکل داشت؟نیا..دیاتاقش رفت و در رو محکم کوب

 اتاق ی که روبرویی از دستشونمی آرودم،ی و چزیم.. و به آشپزخونه برگشتمدمیکش
لباساشو ..  ناهارایب: با لبخند گفتم.. تو آشپزخونهمدخوابِ من بود، برگشت و او

نگام ..  بوددهی پوشی رنگی شرت قرمز و شلوار گرمکن توسیض کرده بود و تعو
 که افتاده بود فکر یی و اتفاقاشبی خواستم به دی نم؟ی گفتیبه مونا چ: کرد و گفت

بعد از : گفتم زدم و یلبخند محو! شدی نمبمی نصی اگهی دزی چدنیکنم، جز زجر کش
 ی کندای گالره و داداش لندهورشو پدیبا:  باشه؟ با حرص گفتم،یزنی میناهار حرف

 داشونیپ..نگران نباش..کنهی مونا قول داده که کمکم م_!  اخطارههی نیا! سیراو
 نی از اهی باشه زندگی شن، هر چدای اونا پی که بخواکنمی اما من گمون نم_! میکنیم

 با حرص، قاشق..گرفتمی مشیداشتم آت.. زدی بدجنسانه ابخندل! ومدی نمرتیبهتر گ
 ی نازی می که برام ساختی ای زندگنی اهیبه چ: و تو دستم فشار دادم و گفتم

 ی براای ؟یکنی بارم می که هر روز داریی هاهی هااان؟ به طعنه ها و کنا؟یلعنت
 گمی می چینیب بی بهتره خوب گوشاتو واکن؟ی ساخت،ی که برام به اسم زندگیبهشت
 چی من هی برایکنیهش افتخارم م بی و داری که،تو، توشی ای زندگنیا! نیآرو

من !  بزنمشی حفظ کردنش، به آب و آتی نداره که بخوام خودمو برایلذت و کشش
 تا گالره و کنمی میهر کار... از خودت آماده ترم،ی زندگنی تموم شدن ایبرا
 با نیآرو... دمیبهت قول م.. راحت شماتیاز شن و از شر تو و مسخره بدای پنیرام

 همه خشونت باهاش حرف نی بار بود که با انی اولباًیتقر..ده بودتعجب بهم زل ز
 باهاش مدارا کنم اما تجربه ثابت کرده بود که خواستمیحقش بود، من م..زدمیم

 _..  نداشتی اگهی دی دهی فاچی وگرنه هکردی مادیمدارا کردن باهاش، فقط روشو ز
الً دوس ندارم به من و چون اص!  از ته دلت بوده باشه،ی که زدیی حرفادوارمیام
 که ی و خوب بدونزی چهی شهی همدیبا! ی به قول تو مسخره، دل خوش کنهی زندگنیا

 التیخ:  زدم و گفتمیپوزخند! رابطمون..ی زندگنیا..من! هی موقتنجای ازیهمه چ
 که نیستی و مهم نزی برام عزی کدوم اونقدچی ه،ی زندگنینه تو و نه ا! راحت باشه
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عمه ! ی راست_! خوبه:  زد و گفتی لبخند کجنیآرو.. بسته شمبخوام بهتون وا
 نه؟ یخوای منویفکر کنم توأم هم! میبهتره فعالً آتش بس کن..نجای اادیخانوم فردا م

 و ی مدت، حد خودتو بدوننی باشه که تو اادتیاما ..با آتش بس موافقم..ی اوک_
 یمن هر کار..ی نکنری خودت تعبشی و پکنمی که بهت میی محبتایطی شراچیتحت ه

بهتره دلبسته !  فرق دارهای دنهی که ته قلبمه یزی با اون چگم،ی که می و هر چکنمیم
آخ که چقدر اون لحظه دوس داشتم، جفت پا برم تو ... ی حرفا و کارام نشی
 که متوجه حرص نیآرو!! کردی فکر می ابله، درمورد من چیپسره ! کمشیش

.. ومدی خوشش میلیاز حرص خوردنم، خ..دی خندانهی من شد، موذیخوردنا
 نگاه و محبت از هی زونی من آویکنیچرا فکر م: نتونستم ساکت باشم و با خشم گفتم

 خاطرخواها ستی من و از لاده؟یطرف توأم؟ هووووم؟ چرا انقدر اعتماد به نفست ز
 به تو ابراز عالقه نخواهم کرد چوقتیمن ه!  آقا پسررونی چاکات بکش بنهیو س

 اشتهام کور گهی دن،ی آرویبا حرفا!  چرا؟ چون تا حد مرگ، ازت متنفرمیدونیم..
 به الالش گذاشته ی لی لیادی زدادم،ی بهش می درس حسابهی دیمن با..شده بود

هر ..نه کرمی تحقدادمی اجازه نمگهیبهش د.. بهش خوش گذشته بودیلیبودم و خ
 کارا و نی گناه بودم و حقم ای باانیمن تو اون جر.. کرده باشم، قتل که نکردممیکار

 ی که هر چدمیرسی مجهی نتنیکم کم با کاراش داشتم به ا.. نبودنی آرویرفتارا
 کفش، هی تو کردمی قابل تحمله، پامو مزی انقدر غدونستمیکردم، حقش بوده و اگه م

  ... پرروی رهپس...واال!! که اعدامش کنن
  

   )7فصل ( 
  

چقدر الغر .. بودمیراض.. اتاقم نگاه کردمی قدنهی بار، تو آنی صدمی خودمو برا
 از نی از اشتری داشتم، بر،ی که تو چند ماه اخییبا تنش ها و استرسا! شده بودم

 دی سه ربع بود با شلوارک سفناشی قرمز که آستکی تونهی! خودم انتظار نداشتم
!! شهیمثل هم! کیساده و ش.. بودمی ظاهرم راضشی و آراپیاز ت..دمیرنگی پوش

.  رفته بود دنبال عمه خانومنیآرو.. ورود عمه خانوم آماده بودی برازیهمه چ
 هال، یوارای دینگاهم رو.. انی مگهی ساعت دمی بهش زنگ زدم گفت که تا نیوقت

 داشتم و لبخند رو ی خوبیلیحس خ.. بودن، افتادمی مری از قاب عکسایکه خال
! یع کرد و همه رو برد تو انبار قاب عکسا رو جمی همه نی آروشبید..لبام نشست

 یلیاون عکسا اعتماد به نفسمو به حد خ. داشتم ی احساس بهتریلی خینطوریا
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 خودم جذاب ترم ی دهی به عقی زشت تر نبودم، حتمی آورد از مری منیی پایادیز
 مادر مرده ها به عکسا نی چقدر با حسرت و عنی آرودمیدی میبودم، اما خب وقت

 ی جورهی دم،یدی مشی عسلی برق اشک و تو چشامی و گاهشهی مرهیخ
 ناهار، زرشک پلو با مرغ یبرا!  به همختیری و اعصابم مشدی ممیحسود..شدمیم

 آمارشو گرفته سوی عمه خانوم بود، از گی مورد عالقه یغذا..درست کرده بودم
 و دستپختم بشه و ی دارخونه ناهار، عمه خانوم جذب نیدوس داشتم با اول..بودم

 یری برداشتم و مشغول گردگیدستمال!  کنهفی جون، ازم تعرسی پدر جون و انشیپ
 همزمان با تموم شدن د،ی طول نکشادی نبود و کارم زفی کثادیخونه ز..خونه شدم

 کرده خی چرا انقدر استرس داشتم و دستام دونمینم.. بلند شدفنمی آیکارام، صدا
 منو نمی و آروفهمهیعمه خانوم م و دمی آب می دسته گلهی کردمیمرتب حس م..بود

 و سر و سادمی وای قدنهی و فشار دادم و دوباره مقابل آفنی آیدکمه ! ُکشهیم
 نیباالخره عمه خانوم و آرو.. خوب بودزیهمه چ.. زدمدیوضعمو د

 هال ی که مال عمه خانوم بود و گوشه ی چمدون نسبتاً بزرگنیآرو..دنیسررس
لبخند بغلش کردم و عمه هم آروم و نرم صورتمو  عمه خانوم، با دنیبا د..ذاشتگ

 دی باری از سر و صورتش می که خستگنمیآرو..عمه خانوم رو مبل نشست..دیبوس
 حس میشونیاز تماس لباش با پ..کُپ کرده بودم..دی نرم بوسمویشونی شد و پکمینزد

 بدون نی خوشم میومد که آروت وا شد و داششمی لحظه نهی! خوبی بهم دست داد
 افتادم و روزشی حرف دادی لحظه هی.. مبل، کنار عمه نشست ی روی حرفچیه

 که ته یزی با اون چگم،ی که می و هر چکنمی می من هر کار": دیچیصداش تو گوشم پ
 لبخند رو لبام "...ی حرفا و کارام نشیبهتره دلبسته !  فرق دارهای دنهیقلبمه 

 و با ارمی دربی جنبه بازی انقدر بدینبا.. لبش بودی گوشه یوزخند پنمیآرو..دیماس
 تو دیبا.. شمری دست و پامو گم کنم و جو گن،ی آروی حرکت به ظاهر عاشقونه هی

 ی کاراش فقط و فقط بخاطر حفظ ظاهر جلونی ای که همه کردمی فرو منویمغزم ا
وان شربت، به هال برگشتم، یبه آشپزخونه رفتم و با سه تا ل.. شترینه ب! عمه خانومه

 نشستم و با لبخند رو ی مبلی رونی عمه و آروی از تعارف کردن شربت، روبروبعد
 یحساب! زمی عزیمرس:  زد و گفتیعمه لبخند! نی خوش اومدیلیخ: به عمه گفتم

 با لبخند نیآرو..  و اومد دنبالمدی زحمت کشیلی که خنمیآرو..انداختمت تو زحمتا
 یرینم:  و گفتمنیرو کردم به آرو!  بودفمی وظه؟ی چه حرفنی اومنه عمه خان: گفت

عصر .. ندارهدهی رفتنم فاگهیاالن د! زمینه عز:  گفتی با سردنیسر کار؟ آرو
 عاشقونشم ی حرفا"!زمیعز" شل و وارفته بگه یلیخودشو کشت تا تونست خ.. رمیم
 رو لبام ی تلخیلیلبخند خ.. بهم دست ندادی حسچی بخار بود و هی سرد و بیلیخ
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 دنی گند دماغ شننی هم از زبون آروی الکی چند تا کلمه نیهماما خب ..نشست
 نیآرو!  بودتهی اگه فرمالیحت... اگه اجبار بودی منتظره بود حتری و غبی عجیلیخ

!  حالتونو بپرسهرانی زنگ زده ایکی ودم،یاز مامان شن: رو به عمه خانوم گفت
 نکهی ایاما نه برا..دزنگ ز! آره:  گفتی زد و با دلخوریدرسته؟ عمه لبخند کمرنگ

پس چرا زنگ :  با تعجب گفتنیآرو!  حفظ ظاهر بودیهمش برا! حالمو بپرسه
! خوادیارثشو م:  گفتزدی لرزانش موج می که تو صدایزده؟ عمه خانوم با بغض

 مگه _.. امرزشوی خدابی ارث بابا_! ؟یارث چ:  از تعجب گرد شدنی آرویچشما
 _!  بهش بدمنم،یشی توش مکای که تو امریخونه ا سهمشو از خوادی م_ مونده ؟ یزیچ

 شما همون دونهیاون که م!  خواسته باشهیزی چنی همچیکی که وشهیاصال باورم نم
!  عمه خانومنیسی جلوش وادی با_!  سخت بودیلی منم خی برا_! نیخونه رو دار

اون شوهر از خدا ! شناسمی موبمن دخترمو خ!  حرف خودش نبود_.. نیسکوت نکن
فقط .. به ارث و سهمش نداشتی از اولشم چشمیکیو!  پاشری خبرش نشسته زیب

 _! دهی خونه نقشه کشیاون شوهر دندون گردش، برا.. آروم بودهی زندگهیدنبال 
 سپردم خونَم تو لس آنجلس و بفروشه و سهم لمی به وک_ ن؟ی کنکاری چنی خوایم
 ار قبل گستاخ شتری بیکی وشهی کارتون باعث منیا!  عمهما ا_!  و بهش بدهیکیو

 اما دمی بهش گفتم سهمشو بهش م_! نیری بگاشوی گستاخی جلوی جورهی دیبا! شه
 و به التماس کردن رهیگی حرفشو پس می فورکردمیفکر م.. ندارهی مادرگهید
! ستمین و من براش مهم خوادی گفت که سهمشو فقط ملکسی ریلیاما خ...اما! فتهیم

 یکی به اسم وی دخترگهیمن د!  سهمشو از خونه بهش بده سپردم کهلمیمنم به وک
 که نی از کارش و اچوقتی هخوامیفقط از خدا م..سی دختر من نگهیاون د..ندارم

 گهیمنم د!  کنهی نشه و خوش و خرم اونجا زندگمونیمنو به شوهرش فروخته، پش
رو گونه  از چشم عمه خانوم یقطره اشک!  هدر دادمی کی پاموی که جوونرهی مادمی

من تا حاال طعم مادر شدن و ! دلم براش سوخت..دی چروک و لک دارش چکی
 سن نی دخترتو تا ای سخت و دردناک بود وقتیلی بودم اما به نظرم خدهینچش

 ازدواج کرد و از آب و گل ی بعد وقت،ی کنتشی و همه جوره حمایبزرگ کن
 و بعد یت براش بکشاون هه زحم! یستی براش مهم نهدراومد بهت پشت کنه و بگ

 عمه نشستم و صورتشو کینزد!! ی منصفانه رو از زبان دخترت بشنوری غی جمله نیا
 چکسی ها،ی که تو دنفهمهیباالخره م!  قربونتون برمنیغصه نخور:  و گفتمدمیبوس

 شدی نمرش باودیشا.. با تعجب به من و کارام زل زده بودنیآرو! شهیمثل مادر نم
 کردی فکر مدیشا!  باشم اما اون کارا رو باهاش کرده باشمیکه من انقدر احساسات

 ی روسریعمه خانوم با گوشه .. ادی القلبم و بهم اصالً احساسات نمی قسیادیمن ز
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شما رو هم ناراحت ! زمی عزدیببخش:  کرم رنگش اشکاشو پاک کرد و گفتیشمیابر
 نویا..نینزن حرف و نیا:  دادم و گفتمدستش شربت عمه رو به وانیل.. کردم
 نیبه آرو.. و ازم گرفت و خوردوانی لیعمه با مهربون! شهی حالتون بهتر منیبخور

 من به عمه، به یای مهربوننی که ادونستیخوب م..کردینگاه کردم با حرص نگام م
 خوشش امی همه کارا و مهربوننی اصالً از انیبخاطر هم! شهیضرر خودش تموم م

 دیببخش: عمه خانوم گفت! دونستمی برگ برنده مهی و بعنوان نیاما من ا..ومدینم
:  که نداره؟ گفتمیاشکال!  استراحت کنمرمی کم مهیبچه ها تا ناهار آماده شه، من 

 چمدون عمه رو ی از رو مبل بلند شد و دسته نیآرو! ینه عمه خانوم، چه اشکال
 و باز  در اتاقیوقت!  کردمییعمه خانوم و به اتاق خواب خودم راهنما. گرفت 

 اتاق خواب نجایا:  به تختخواب دو نفره کرد و گفتیکردم عمه خانوم با تعجب نگاه
واسه :  وسط حرفم و گفتدی پری فورنیآرو..  تنهانجایمن ا! نه خب: گفتم! شماس ؟

 جان، سی شما و راون،ی و تنها نباشنی راحت باشنی هستشمونی که پی تو مدتنکهیا
 زدمی که داشتم گند مدمیتازه فهم! خوابمی مییاق روبرو و منم تو اتنی خوابی منجایا

 در گفتن نیباز خدا رو شکر که آرو..دادمی و می سوتنی نبود قطعاً اولنیو اگه آرو
من اصالً ! خودیب: عمه چپ چپ نگامون کرد و گفت!!  جورواجور استاد بودیدروغا
! نیآرو! فاصله بندازم نتونی از هم جدا کنم و بتارو با حضورم، شما دو خوادیدلم نم

منم همون اتاق !  اتاق مشترکتونیگردونی و برمیکنی جمع ملتوی االن وسانیهم
انقدر عمه خانوم حرفشو با تحکم زد که !  راحت ترمینجوریا..خوابمی مییروبرو

 به ، ناراحتی با گردن کج و صورتنیآرو!  اصالً نبودی و مخالفتگهی حرف دیجا
 چطور حاضر شده از نیمن موندم آرو: عمه گفت.. ع کنه جملشویاتاقش رفت تا وسا

 نگام کرد منم طنتیعمه خانوم با ش! دهیاز مردا بع! تو و خوابِ آروم شبش بگذره
 حق نیپس آرو!  بودایطونی و شزیعجب زن ت!  نگفتمیچی و هنییسرمو انداختم پا

 هی بعد از !!دارمت عمه جووووووووون..بشه یداشت انقدر از ورود عمه خانوم عصب
 چمدونشو تو اتاق خواب، به قول عمه، د،ی سررسی با چمدون بزرگنیربع، آرو

 اخالقِ نیبا ا.. گذاشت و چمدون عمه خانوم و به اتاق خودش برد! مشترکمون
! خدا رحم کنه...اوووووووف!!  بخوابم؟ششی پیشب چطور! نیخوب و مهربون آرو

 ی راضیلیورودش تو خونه انجام داد، خ که عمه در بدو ی و تحولرییتغ نیاما از ا
 و تو مشتم نی به کمک عمه خانوم، آروتونستمیم!  حرکت اول، خوب بودیبرا..بودم

 دیبا! کنمی رامت می چطورنیبب! منتظر باش جناب مهرزاد! آخ جووون! نگه دارم
!  زدمیلبخند بدجنسانه ا! یر قسر در بزارمینم! ی رو بدرای اون تحقیتاوان همه 

 با حرص به اتاق خوابمون نمیآرو..!  رفتنی استراحت به اتاق آرویمه خانوم براع
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 شربت و برداشتم و به یوانای کردم و به هال برگشتم و لیزی ریخنده ! رفت
 داشت نیآرو!  رو گاز و چک کردم و به اتاق خواب برگشتمیغذا..آشپزخونه رفتم

 زدی لب مدام غر مری بود و زی عصبیلیخ..اوردی چمدونش درماز لشویبا حرص، وسا
 حساسه یی عمه خانوم به مسائل زناشونی گفتم انیصد بار به راد: دمیشنیصداشو م

د آخه ال مصب، !  کنی جلوش نقش بازگهی میه..بازم حرف خودشو زد! ها
 شخصاً تو دی و بگه من بانجای اادی از فردا بترسمیم!  کنم؟ی جلوش نقش بازیچطور

 روز یوقت! سی ندیازش بع... واالااا! انومت حضور داشته باشماتاق خواب تو و خ
 چارهیب.. کردمیزی ریخنده !  خدا به بعدش رحم کنهارهی بال رو سرم منی ایاول

 شد و دای پیکیخدا رو شکر ! هی عصبیادیمعلوم بود ز!! چقدر آمپرش زده بود باال
بله : با حرص گفت دی خندمو دینگام کرد وقت! فت گستاخ و گری پسره نیحال ا
فعالً برگ !  خانومنیصبر کن و بب! رسهینوبت منم م!  بخنده؟ی کیتو نخند! بخند

! زمی چرخه عزی پاشنه نمهی در رو شهی تو مخت فرو کن که همنویاما ا..برنده دستته
حضور ..دمیترسی و حرفاش نمدای از تهدگهید.. گفتی حرص خاصهی شو با "زمی عز"

 تو چمدونش لی وساالی خی بنیآرو!  جسارت داده بود بهمیلیعمه خانوم خ
دستاشو قالب کرد و ! دی اتاق ولو کرد و رو تخت دراز کشیچمدونشو گوشه ..شد

 نیتو رو زم!  برهی خوابم نمنیبهت بگما من رو زم:  سرش و گفتریگذاشت ز
 گذره؟ی بهتون خوش میادی زدیکنیبعد اونوقت فکر نم.. ا؟_! نجای منم ایخوابیم
!  سرتون باشم و با بادبزن بادتون بزنم؟ی تا صبح باالنی اگه دوس داریخوایم

! کنمی فکر مشنهادتیرو پ! ستای هم نیفکر بد:  زد و گفتی لبخندانهی موذنیآرو
 جن نی دفعه عهی نیآرو! رمیگی بخوابم کمر درد منیمن رو زم: اخم کردم و گفتم

 هر یخواینکنه م: م کرد و گفت و رو تخت نشست ، چپ چپ نگاشدزده ها بلند 
لبخند .. ای تو رو خدا تعارف نکنه؟ی هوووم؟ نظرت چم؟یدومون رو تخت بخواب

 کنمی فکر مشنهادتیرو پ! ستای هم نیفکر بد! اووووومممم:  زدم و گفتمیبدجنسانه ا
فکش .. هم فشار دادی دندوناشو محکم رواد،ی از حرص زنیآرو! دمایاما قول نم

 ی خوبیلیاحساس خ.. اومدمرونی و از اتاق بدمیمنم خند! منقبض شده بود
 پررو فکر کرده یپسره !  گرفتمی حرصشو درآوردم انرژدمی که فهمنیهم.داشتم

 فیک!!  خودشو بهش گفته بودمی حرصش گرفته بود که جمله نی از اشتریب!! هیک
  !!کردم
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 خوبه یلی خدستپختت:  شد و گفترهی بهم خیزی آمنی خانوم با نگاه تحسعمه
خوشحالم که ! نوش جونتون:  زدم و گفتمیلبخند پهن.. زمی عزیمرس! سیراو

خانومت از هر لحاظ :  و گفتنیعمه خانوم با لبخند رو کرد به آرو! خوشتون اومده
 به من و ادی بود و زذاشسرش تو غ.. زدی لبخند کجنیآرو! قدرشو بدون پسر! تکه

تهاشم خوب شده بودا، دو تا بشقاب و راحت بزنم به تخته اش! کردی نمیعمه توجه
 خودش درست کرده بود کمتر از دو تا بشقاب ی برانی که ایکلی هنیالبته ا.. خورد

 هم لب به غذاهام رهی که بهم گفت بمینه به روز اول!  تعجب داشتی جاخوردیم
 فی حریتونیآخه بگو تو که نم!!  بود بشقابشم ببلعهکی نه به االن که نزدزنهینم

 خان داداش و زن و بچش از اصفهان ی وقت_... واال! ؟یزنی چرا بلوف میشکمت بش
 زنگ زد و ازم قول گرفت که ای ثرروزید! ششونی برم پیبرگردن، قراره دو سه روز

 انی بهشون بنیخب بگ!  ا عمه جون_! ششونی پی اومدن من برم چند روزیوقت
 برم دیهرام داداش بزرگمه و من باب!  زشتهزمی نه اخه عز_! ننی شما رو ببنجایا

 نگفتم، بعد از ناهار یزیچ! گردمینگران نباش دو سه روزه برم! بهشون سربزنم
 و میمن و عمه خانومم رو مبل نشست!  به اتاق خواب رفت تا استراحت کنهنیآرو

 اوهووو عمه ؟ی ای راضنی از آرو_ جونم؟ _ س؟ی راو_.. میمشغول حرف زدن شد
 دوس داشتم بگم نه و حال یلی خگفتم؟ی مدی بایچ! م نزار که خونهجون دست رو دل

 قطعاً از وسط نصف گرفتمی عواقبشم در نظر مدی اما خب بارمی و بگنی آرونیا
:  زدم و گفتمی ایلبخند زورک!  قابل تحمل بودری غشمینجوری همنیآرو!! شدمیم

!  ازشمی و راضکنمیکنارش احساس آرامش م..هی پسر خوبنیآرو! آره عمه خانوم
کنارش احساس آرامش ! آره جون خودم.. زدمی شل و مصنوعیلی حرفا رو خنیا
عمه خانوم شروع کرد ..  نزدیاما انگار عمه خانوم قبول کرد، چون حرف..هه! کنمیم

!  از مرگ شوهرشلن، از نوه ش ها،یکتوریاز دخترش و..از گذشته ش گفت
فاش تموم شد، چون عادت به چرت  ساعت حرکیبعد از ..  داشتینیسرگذشت غمگ

تازه از خواب !! خوابه؟ی انقدر میریآدم تو سن پ! بعدازظهر داشت به اتاقش رفت
 داریاز صبحِ زود،ب! دیخسته بودم شد..سوختی میچشمام بدجور!  شدداریب

 داشتم خوابم نبرده نجای عمه خانوم به اورود که از یبخاطر دلهره و استرس..بودم
به اتاق خواب !  هم ننشسته بودمقهی دهی و کردمی مزیاشتم خونه رو تمبود و از صبح د

 بود و دمر دهیچیپتو رو دور پاهاش پ.. بوددهی آروم و معصوم خوابنیآرو..رفتم
 یسرش تو بالشت فرو رفته بود، چقدر تو خواب مظلوم و دوس داشتن.. بوددهیخواب
موهاش ! که غرق خوابه بود و معلوم بود ی خاصتمی رهی نفساش با یصدا! بود

 دهی درآورده بود و راحت خوابرهنشوی شده بود، پختهی بلندش ریشونی رو پشونیپر
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 نی که آروینطوریا!!  وضع بخوابه؟نی با اخواستی شبم منیا....اوووووووف! بود
 نکهیبا ا..شدی نوزاد می بچه هی ی جاطفق! شدی بود من جام نمدهیرو تخت خواب

 بزرگ بود اما انقدر دست و پاهاشو آزاد و رها کرده بود میلیتخت دو نفره بود و خ
البته من که !  باهاش، بخوابم رو تختی تماسچی بتونم بدون هدونستمی مدیکه بع

 و نه اوردمیقطعاً نه به روم م..اما خب!  برم تو بغلش بخوابمومدی خوشم میلیخ
 بود ی خال از تخت که خوشبختانهیکی کوچیلیرو قسمت خ!  دوس داشتنیآرو

 بود دراز یبا هر مکافات!  قسر در رفته بودنیهمون قسمتم از دست آور..نشستم
 درست مقابل لبام بود و نفسام به انگشتاش نی آرودی و سفدهی کشیانگشتا..دمیکش

با احساس ..  و خوابم بردردم پاهامو تو شکمم جمع کمیشگیطبق عادت هم..خوردیم
 رو کمرم بود و دستشم رو قفسه ی نی آرویاپ.. روم چشام وا شدیزی چینیسنگ

!!  بشر بدخواب بودنیچقدر ا..کردمی میاحساس خفگ..کردی مینی سنگنمیس
 بود از یپاشو با هر مکافات!  گذشته بوددنمی ساعت از خوابمیهمش ن..اوووووووف

 اومد و منو در کمی از خودم جدا کنم که نزددستشمخواستم ..رو کمرم برداشتم
 نیا..نه واقعاً خواب بود..به صورتش زل زدم!  واقعاً خواب بود؟نیا! آغوشش کشید

 بود داریحاال خوبه خوابه، اگه ب!! شدای می تو خواب قوشیبشر چقدر مسائل جنس
 قطعاً دیدی صحنه رو منیا! راست کار عمه خانومه! یتیعجب وضع!کرد؟ی مکاریچ

 زی فکرم رنیاز ا!! می رو دوس دارگری که ما چقدر عاشقونه همدشدیمطمئن م
 چی اما خوب دوس نداشتم تو خواب و بدون هومدی بدم نمیکی نزدنیاز ا..دمیخند
 چرا دونمی نم،ی رابطم با اون عوضنیبر عکس اول!  و تجربه کنمیکی نزدنی ایحس
حاال که خوابه و !  داشتممی ناراحت نبودم و حس خوبنی به آرویکی نزدنیاز ا

شوهرم ..دستاش و آروم نوازش کردم..منم راحت باشم بزار شهی نمشی حالمیچیه
 با خودم نیانقدر از این حرکات آرو!  بگم که دوسش داشتمدیبود و به جرئت با

 که کردمیاصالً فکرشم نم! بردی عمراً خوابم مکشتمی داشتم که اگه خودمم مجانیه
کم کم متوجه تکون خوردناش !  برام آرامش بخش باشهرش،انقدر حضو

!  پلکم نگاش کردمریو از ز.. چشامو بستمی ، فورنهی ببداریوس نداشتم منو بد..شدم
 اونم دیرو تخت نشست و بهم زل زد شا! دستاشو از رو شکمم برداشت و ازم جدا شد

 خدا یوا! شمیم که منم تو خواب، چقدر معصوم و مظلوم کردی فکر منیداشت به ا
 دستشو تو موهام فرو کرد و یناباوربا کمال !  وا نشه و آبروم جلوش نرهشمیکنه ن

 و هر زدی شده؟ قلبم تند تند مینجوری چرا انیا! کردمیداشتم سکته م..نوازش کرد
گرمم شده !  متلک بارم کنهی و کلدارمی که از تپش قلبم بفهمه بدمیترسیلحظه م

 و از اتاق خارج دی پوششوی رسمی عقب و لباسادی دستشو کشه،یبعد از چند ثان..بود
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 ی نسبت بهم بدهیپس اونقدرام که نشون م!! تب عشق! سوختمیداشتم تو تب م...شد
 باهام بد کردی می چون اون همه بال سرش آورده بودم سعدیشا!! سیحس ن

با ! تنفره که ازم مکنهی منی داره به خودش تلقدیشا!  نشهکیبرخورد کنه و بهم نزد
 امرزهیهر عمه خانوم و بخدا شو!  هسیدواری امی نوازشاش حس کردم که جانیا

بعد از اون همه تنش و عذاب و ..می اتاق بخوابهی فرصت و داد که تو نیکه به ما ا
 به جز یچی آروم باشم و به هنی کنار آروی ساعتهی تونسته بودم ،ی لعنتیکابوسا

 دست لباس هی یفور! ارهی حالمو جا بتونستی دوش آب سرد مهی.. فکر نکنمنیآرو
 تو شیکی که میدو تا حموم داشت!  و رفتم حمومـِ داخل اتاق خوابمرو تخت انداختم

 از اون حموم استفاده شهی همنیآرو!  تو اتاق خواب مشترکمونشمیکیهال بود و 
 قی و چند بار نفس عمسادمی دوش آب سرد واریز!  حمومنی و منم از اکردیم
بعد از چند ..گرفتی مشی اما قلبم داشت آتخوردی آب سرد به تنم منکهیبا ا..دمیشک
لباسامو .. و موهامو خشک کردمرونی که حالم بهتر شدم از حموم اومدم بقهید

 به زنگ ی با شلوارکی شرت سبز رنگیت..ختمی و موهامو آزاد رو شونه هام ردمیپوش
 که رفته بود سر کار و عمه خانومم نیو و از اتاق خارج شدم آردمی پوشییسبز کاهو

 شام نکهی ای گرفتن برامی ناهار رو تصمیدمو با شستن ظرفاخو! که هنوز خواب بود
 یی بلند باالی ازهیعمه خانوم خم! ***  درست کنم سرگرم کردمیچ

 د؟یفهمی میزی اصالً از روز و شب ، چومد؟ی بازم خوابش منیاوووووووف ا..دیکش
:  نود بود رو به عمه گفتی برنامه دنی تخمه شکستن و دمشغول کهی درحالنیآرو

:  زد و گفتیعمه خانوم لبخند.. دی استراحت کندی براد؟یعمه ملوک خوابتون م
 دیبر! اشکال نداره عمه جان: گفتم! ادی شما خوابم می چرا انقدر خونه دونمینم

 گفت و ری بخشب و دیعمه خانوم منو بوس..  شده11ساعت .. هسروقتمید..دیبخواب
 که همش نی اامی درمییاز تنها ادی عمه خانوم که بکردمیمنو بگو فکر م! رفت

 _.. نمیبی که دارم نود و مینیبی م_ ؟ی بخوابیری نم_ هوووم؟ _ ن؟ی آرو_!! خوابه
لبخند ! ای بخوابنیرو زم: دمیاز رو مبل بلند شدم صداشو شن!  بخوابمرمیمن م..باشه

 بلند نیعادت نداشتم با لباس آست..به اتاق رفتم! چشم: فتم زدم و گیبدجنسانه ا
 یلی خزدیتو تنم زار م.. بودیرنگش قرمز و مشک... دمیلباس خوابمو پوش! خوابمب

 بود و استفاده نکرده دهی برام خرنیری که شییبهم گشاد شده بود هنوز لباس خوابا
 نیا!  حریرو بپوشمو عجق وجق ی نداشت که اون لباس خوابایلیبه نظرم دل! بودم

 بهم یلی خگهیاالن د! دمیپوشی منیری شی تو خونه میلباس خواب و دوران مجرد
رو ..  ش مدل باز و زیبایی داشتقهی.. ساده با شلوارک بودزی بلهی..گشاد شده بود
 یلیخ! بردی چرا خوابم نمدونمینم! دمیچی و پتو رو دور خودم پدمیتخت دراز کش
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 خواستمی نمگهید! نمی ببنه،یبی منو رو تخت مین و وقتیدوس داشتم واکنش آرو
 یلی در حقش خدونستمی و دوس داشتم و منیآرو!  کنم و غصه بخورمهیو گر نمیبش

 بال رو سرم نی انیهمجنس آرو.. آزارم داده بودیادی کردم اما اونم زینامرد
 نی آرونی بوده عیکی نی که خب رامدمیفهمی مکردمی که فکر مشتریاورده بود و ب

حرصش بدم تا بفهمه چه  خودش نیدوس داشتم منم ع! شتریحاال با شهوت ب! گهید
 فوتبال ی لعنت به هر چیا.. نشدنی از آروی گذشت و خبری ساعتهی! دهی میمزه ا

بابا جان، ! ارمی بچه رو دربنی امشب من حرص اهیاگه گذاشتن ! هی ورزشیو برنامه 
 نکهیتا ا... واال!!  مای از جون شوهراخوادی میچ!  عادل چرا خواب نداره؟نیا

 من یکیاما تو تار..آباژور کنار تخت روشن بود..دمیماشو شن قدیباالخره، صدا
در اتاق باز شد و .. راحت چشامو باز گذاشتمالی با خنی بخاطر همشدمی نمدهید

حاال !  پررویدختره :  وارد شد با تعجب به من نگاه کرد و با حرص گفتنیآرو
 شرتشو با ی تنیآرو..دمی خندزیر... اه!..خوابمایخوبه بهش گفتم من رو تخت م

 سوم تخت و گرفته بودم و به کیمن همش .. تخت انداختیحرص درآورد و لبه 
 قطعاً ،ی رو تخت بخوابه اما خب ماشاال با اون همه بدخوابتونستی میراحت

 و با حرص رو ت رو تخت و برداشیبالشت اضافه ! صبح جاش عوض میشهدونستمیم
پالتوشو انداخت روشو دراز  دونستی رختخوابا رو نمیفرش انداخت و چون جا

مگه نگفت ! کرد؟ی میچرا انقدر ازم دور!  بخوابهنی رو زمکردمیاصالً فکر نم..دیکش
بهش اصالً ..نه بابا! دیترسی مدنیانقدر از کنارم خواب!  بخوابهتونهی نمنیرو زم

 چی هنیتازشم مطمئن بودم که آرو! رهی شو بگزهی غری که نتونه جلوخوردینم
 کردم ی و سعدمی کشیپوف!  بودی ارادریکار ظهرشم کامالً غ! داره به من نیکشش

دلم براش ..ومدی می سردیلی اتاق تا نصفه باز بود و باد خیپنجره ..بخوابم
 که دادی نفساش نشون می گذشته بود و صدای ساعتمین! سرما نخوره حاال..سوخت

 ادیعرضه، زورش م ی بیپسره ..از رو تخت بلند شدم و پنجره و کامل بستم! وابهخ
 براش آوردم و روش ییپتو..راهی خودش پتو بی برایاز تو جا رختخواب

جدا از اخالق گندش، پسر جذاب و ..نشستم کنارش و زل زدم تو صورتش..انداختم
 خواستیدلم م..شدمی که انقدر جذبش مدمیدی می توش چدونمینم.. بودیخوشگل

 داریوازششون کنم اما خب اگه ب و پرپشتش فرو ببرم و نی مشکیدستمو تو موها
 و زود خوابم دمی شدم و رو تخت دراز کشالشیخیب!  سوژهشدمی مدیدی و مشدیم

 زی می نهی آی جلونیآرو.. فس فس ادکلن چشامو باز کردمیصبح با صدا... برد
 که تنش بود ادکلن ی بود و داشت به کت و شلوار خوش دوختسادهیتوالتم وا

 با اخم دی بازمو دی چشایوقت! گرفتی داشت دوش میاوووووف اول صبح..زدیم
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 زورش دمی رو تخت خوابنکهی از ادونستمی شاهزاده خانوم؟ منیدیخوب خواب: گفت
 با نیآرو!! ادی زیلیخ:  به بدنم دادم و گفتمی زدم و کش و قوسیگرفته لبخند پهن

 نی آرو؟ی چیجا:  گفتمیجیبا گ! شهی امشب جاهامون عوض ماز: خشم گفت
منِ !  بهتون خوش گذشته شاهزاده خانومیلی خنکهیمثل ا.. ا:  زد و گفتیزخندپو

 و دیکنیاز امشب لطف م..تموم بدنم خشک شده! نی تا صبح خوابم نبرد رو زمچارهیب
 من بود ی نداشته ی پس اون عمه "با خودم گفتم.. دیخوابی منی رو زمدی مبرفیتشر

! به من چه:  گفتمیالیخی با ب"!!ده بود منظمش تموم اتاق و پر کری نفسایکه صدا
با حرص نگام کرد و .. خورمیمن از رو تخت تکون نم!  تو اتاق خواب منیتو اومد

لبخند ! خوابمیامشب من رو تخت م...اینیبیبد م! سیپا رو دم من نزار راو: گفت
 رو دنتیمنم با خواب! زمی بزرگه عزیلی تخت خنیخب ا: فتم زدم و گی اانهیموذ
 دندوناشو کهی در هم کرد و در حالی اخماشو حسابنیآرو!  ندارمی مشکلچیم، هتخت

بعد هم با خشم ... لعنت! سیلعنت بهت راو:  خشم گفتای دادی هم فشار میمحکم رو
 نقطه خواستیم! وانهی دیپسره ..دمیخند.. رفت و در رو محکم بسترونیاز اتاق ب

!  داره بدبختیماری بدیشا..دلم خنک شده بود! حقش بود...ضعف دستم نده
 دهی فهمایتازگ!  جنگ و ادامه بدمنیقصد داشتم ا..د؟یترسی حد منیآخه تا ا..واال

 بفهمه دی باام؟ی من کوتاه بشهیچرا هم..کنهیبودم که چقدر حرص دادنش آرومم م
 ارشی کنارم، منم خودمو کامل در اختدنی با خوابسیکه من زنشم و قرار ن

 ی تشنه کردی مالیمن اونقدرام که اون خ..دونستی می مهمچه خودشم آدم..بزارم
 و از دیلرزی تنم مکردمی فکر منی به رامی هم وقتیاتفاقاً گاه..رابطه باهاش نبودم

ن ی که از آرویفقط قصد داشتم با نقطه ضعف.دمیترسی واقعاً منیرابطه ام با آرو
 یلی خدیشا!! زارهدستم اومده انقدر زجرش بدم تا هوس نکنه بازم سر به سرم ب

 در برابرش بازم کوتاه دی و شکسته بودم بانی با دروغم، آرونکهیپررو بودم و باا
 نبود و شی حالزای چنی انی آرویاما وقت..دادمی و به حرف مونا گوش مومدمیم

 که دمینشونش م!  دلم خنک شه؟ادنش از عذاب ددی من چرا نبادادیمدام زجرم م
  !ستمی نیی دست و پایدختر پپه و ب

  
 نی مدت من و آرونیتو ا.. ما گذشته بودی روز از اومدن عمه خانوم به خونه 5 پنج
 تا می و تموم تالشمونو کردمیکردی زوج خوشبخت رفتار مهی عمه خانوم، مثل یجلو

! می با هم جنگ داشتی تام و جرنهوی از ماجرا نبره، هر چند تو خلوت، عییعمه بو
 با نیهر بارم آرو! می بخوابه دعوا دارت رو تخی کنکهی سر انیهنوزم من و آرو

من و عمه ! کنمی مفی کی و منم کلخوابهی منی فحش و حرص خوردن، رو زمیکل
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 داشت کهیعمه خانوم در حال.. سر کار بودنمی آروم،یخوردی صبحونه ممیداشت
  ا عمه خانوم؟_!  خونشونرمیفردا عصر م.. زنگ زدایثر:  گفتکردی منیری ششوییچا

 باشه هر جور _... گردمی و برمرمیروزه م2!  که بمونمرمی نمزمی عز_ ؟یود زنیبه ا
 یلی باورت نشه اما منم خدیشا! سی راو_.. نی زود برگردنیاما قول بد! نیراحت

 ی مهربون و خوش قلبیلیتو دختر خ!  دوست دارمیکیمثل و...بهت عادت کردم
چقدر خوش .. زدمیمرنگلبخند ک!  اخالقت شدهنی عاشق همنمی مطمئنم آرویهست

 ی سؤالهی! سی راویراست:  کرد و گفتزیعمه چشاشو ر... اووووووف! نی بود االیخ
 یشناسی کنم اما خب منو که می تو کارات فضولخوامینم!  مشغول کردهیلیذهنمو خ

 برده باشه؟ یینکنه بو! قلبم اومد تو دهنم!  و تو دلم نگه دارمیعادت ندارم حرف
آب دهنمو ..می جلوش عاشقونه رفتار کردمی تا اونجا که تونسته کنیو آرواما من 

:  و گفتدی سر کششوییعمه خانوم چا...  عمه خانومدیینه بفرما: قورت دادم و گفتم
 تو گلوم شکست و شروع کردم به سرفه ییچا! ؟یپوشی لباس مدهیتو چرا انقدر، پوش

 شد؟ یچ:  شده بود گفتجی عمه که از واکنشم گومدیاز چشام اشک م..زدن
 _ ؟ی خوب_..  بهتر شدم و اشک چشامو پاک کردهیبعد از چند ثان... سیراو

 که من ی گفتم؟ تو چند روزی بهت چیدی شن_!  شکست گلومی چادیببخش..خوبم
 از یکی کنم اما متأسفانه ی فضولخوامینم!  داشتمرنظرتی بودم خوب زشتونیپ

 یلی خیپوشی که تو خونه مییاسالب! قمیدق و نی بزی ریادی که زنهیخصلتام ا
 بگم؟ ی چخوامی میدونیم..زننی گشادن و تو تنت زار میادی زاشونی و بعضنیمعمول

 ؟ی بخاطر حضور من معذبای ؟ی دوس ندار؟یپوشیتو چرا تاپ نم
آب !!  منی داده به لباسایریچه گ! زهی عمه خانوم چقدر تنیا...اوووووووووف

 _ شده؟ ی چ_... اوووممم...راستش...خب: فتمتته پته گبا ..دهنمو قورت دادم
..  باز بپوشمی لباساادی شما من زشی گفته که دوس نداره پنیفقط آرو..یچیه

 گردن نداختمی و مزی بود که همه چی شکرش باقیباز جا.. عمه گرد شدیچشا
 شتذای نمنیالبته دروغم که نگفته بودم واقعاً آرو! کردمی و خودمو راحت منیآرو

 ینطوری انیاگه بخوا! مگه من نامحرمم؟!  کردهجای بیلی خنی آرو_! گهیدپبوشم 
 یلیبه خدا من با شما خ.. ا عمه خانوم_!  بهروزی خونه رمی مزارمی منیرفتار کن

 ی چه ربط_! رهی گیادی ززای چی رو بعضنیشناسی و که منیآرو..اما خب! راحتم
بهت بگما، .. بندازمیی تو و شوهرت جدایطه  رابنی تا بنجای اومدمیداره آخه؟ من ن

 گل گشاد ی و لباساکی باز تونی بخوا،یپوشی می و که دوس دارییاز امروز لباسا
... هورااااا..پوشمی دلم بخواد می هر چگهید! آخ جوووون... رمای من میبپوش

 نمی آروگهید! من که از خدام بود.. چشم عمه جون:  زدم و گفتمیلبخند پهن
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 تو ی که انداختی فرشته انی خدا جون قربونت برم با ایآ! نه بزکی جستتونینم
قصد داشتم خودمو ! بعد از صبحونه، رفتم حموم..  و رو شدری زمیزندگ! میزندگ
از حموم که اومدم موهامو با سشوار !  درآدنی آروی خوشگل کنم تا چشایحساب

موهامو ..دمی پوشیرنگ ی با شلوارک مشکغ،ی بنفش جی تاپ دکلته هیخشک کردم و 
 بهم یلیتاپم خ.. هم کردمی و دخترونه امی مالشیآرا..ختمی لختم ریرو شونه ها
 مدت، هی شده بودم که بعد از ی ایمثل زندان.. باز بودیادی ش هم زقهیتنگ بود و 

 و تاپامو با ی لختی لباسادنی پوشیکم کم داشتم آرزو..دنی و میبهش حکم آزاد
!  شده بودمیاووووووووه چ.. برانداز کردمنهی آوخودمو ت! بردمیخودم به گور م

 افتی قنمیدوس دارم بب!  مهرزادی خب جناب آقا"! هیلی کفش نبره خنی آروچارهیب
 عمه شی پی جرئت دارنمی ببخوادی دلم میلیخ! شهی می چه شکلدمی جدپی تدنیبا د

 لبخند "!ه نای کنم  لباسمو عوضی و بهم بگی راه بندازدادیخانوم، بازم داد و ب
عمه خانوم رو مبل .. زدم و به خودم عطر زدم و از اتاق خارج شدمیبدجنسانه ا

 ی لبخند پهندنمی با دکردی شبکه تهران و نگاه می آشپزینشسته بود و داشت برنامه 
 ی اون لباسایشی می راضی چطور،ی و خوش اندامپی انقدر خوشتیوقت: زد و گفت

 یکنی محروم متی و جذابی همه خوشگلنی ادنی چرا از د ونی آرو؟یگشاد و بپوش
از عمه خانوم تشکر !! دهی عمه چقدر بهم اعتماد به نفس منی خدا، ایدختر؟ وا

 جانی هیلی خیلی خنی عکس العمل آرودنی دیبرا..کردم و به آشپزخونه رفتم
از  نویا! نی آروی مورد عالقه یغذا!  درست کردمی ناهار قرمه سبزیبرا! داشتم

 روز هی و بپرسم و زارهی که ازش بیی روزم غذاهی دیبا.. بودمدهی شنون جسیان
مشغول درست کردن ساالد !!  شدماثیمن چه خب! درست کنم!  جوننی آرویبرا

!!  فرما شدنفیپس اقا تشر.. اومدی باز شدن در ورودی بودم که صدایرازیش
 با عمه اشت نبود و د حواسش به مننیآرو.. دستامو شستم و به هال رفتمیفور

خسته ..زمی سالم عز_.. کتش درآورد و رو مبل نشست..کردی میخانوم احوالپرس
  ..ینباش

  
دوباره با ... بهم کرد و خواست نگاشو برگردونه سمت عمه، کهیی نگاه گذرانیآرو

دهنش وا مونده .. جلوش ظاهر شمیپی تنی من اشدیباورش نم! تعجب زوم کرد روم
اووووووه جمع کن آب دهنتو :  و گفتدیکه متوجه شده بود خندعمه خانوم ! بود
 یتو که جنبه شو ندار! شیدی نده که انگار صد سالیکنی بهش نگاه می جورهی! بچه

 که تازه متوجه نی من، لباس گشاد بپوشه؟ آروی تو خونه، جلودی بایچرا بهش گفت
 گاز موینییالب پ.. بهم کرد و آروم سالم کردیظیحرف عمه شده بود اخم غل
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 نی زدم و کنار آرویلبخند! گفتیکاش عمه بهش نم! کشتی منو منی ایوا..گرفتم
 مهر و نی عمه چقدر از ادونستمیخوب م.. و گرفتمنمی آرویورو مبل نشستم باز

 دلم برات تنگ شده _!! منم که حرف گوش کن..ادی خوشش می زن و شوهریمحبتا
 تونستی نمچارهیب!  حرصش بدمواستمخیم.. چپ چپ نگام کردنیآرو! زمیبود عز

 فقط قصد داشتم کردمیاون لحظه اصالً به عشق و لذت فکر نم.. کنهی عمه کاریجلو
 که از ته چاه یی زد و با صدای لبخند کجنیآرو! نی فقط همارم،یلجشو درب

 عجله یلیمعلومه خانومت خ:  زد و گفتینیریعمه لبخند ش! منم:  گفتومدیدرم
از حرف ...  کن بعدتشی تقوی کمهی.. بزار شوهرت از راه برسهطونکیش! داره ها

 دیبا.. ارمی کردم به روم نی سعاما..دمی قرمز شدم و خجالت کشیعمه خانوم، حساب
 نمیواسه هم:  زدم و گفتمیلبخند.. دادمی تفاوت نشون می خودمو بسو،یمثل گ

 " آخ".. رو پام با حرص پاشو گذاشتنیآرو! گهی مورد عالقشو درست کردم دیغذا
 محکم بازومو نیآرو.. بود و حواسش به ما نبودی وی تدنیعمه محو د.. گفتمیواشی

 یتو چقدر به فکر من! زمی عزیمرس:  داد با حرص و تمسخر گفترگرفت و فشا
 بود بازومو از دستش جدا یبتیبه هر مص!!  کردی شوخنی با اشدیاوه نم! مهربونم

 انگشتاش مونده ی بازوم جایرو! ی روانیه پسر! کردم و به آشپزخونه رفتم
 گرفته بازومو نیآرو.. شددهی که بازوم به عقب کشدمیچی و مزیم!! وانهید..بود
 ی ؟آخ؟یدی ا ترس_... می؟ ترسوند!ی چته روان_.. واریمنو محکم چسبوند د..بود

 اگه ول _! ی بازومو ول کن لعنت_...  لجم گرفتزشیرآمیاز لحن تحق... کوچولو
اما ! یچیواسه من ه:  شونه ها مو باال انداختم و گفتمیدی قی با بشه؟ی میکنم چن

 خوب نویا! نتمونی ببتی وضعنی عمه خانوم تو ای وقتبشه بد یلیفکر کنم واسه تو خ
:  به بازوم داد و گفتیفشار! ارهی لجشو درمشتری بودم که خونسرد بودنم بدهیفهم

 که مجبور شم زبون ی نکنیواظب باش کارم!  منی دراز شده کوچولویلیزبونت خ
 نشون بهت ا؟ عدد بودنمو به وقتش _..  آقایستی نی عدد_!  کنمیچیخوشگلتو ق

 یراست:  به اندامم نگاه کرد و گفتیبازومو ول کرد و با لبخند بدجنسانه ا.. دمیم
 هی قابل تحملت، ری زشت و غی افهی قیجدا! نه خوشم اومد!.. مبارکدی جدپیت

 کردم ی سعنکهیبا ا..ومدی خونم درنمیزدیکارد م! نهی که به دل بشی داریکلیه
 ی خوبکلیاما متأسفانه تو نه ه:  و گفتمزدم یخودمو خونسرد جلوه بدم، پوزخند

 ماتش برده چارهیب!  که بشه بهش دل خوش کردی خوبی افهی نه قیدار
 خواستیم!  من در عرض چند روزه انقدر گستاخ شده باشمشدیباورش نم..بود

! تا به موقعش! سی طلبت راویکی: جوابمو بده که عمه صداش کرد با حرص گفت
حاال فکر کرده ! شــــــــوری بیپسره .. بودشحق.. با خشم رفتنیآرو
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از .. دمیاز حرصم، موهامو کش! لی گوریپسره ! پهیخودش چقدر جذاب و خوش ت
!  نشده بود لجم گرفته بودیب نشون نداده بود و عصی واکنشدنمی سر تاپ پوشنکهیا
 آقا هباش!  و ادامه بدهی بازنیپس اونم قصد داشت ا!  موضع داد؟ریی تغهوی چرا نیا

 نی کلمه هم باهاش حرف نزدم اما آروهی ناهار زیسر م! می بچرخ تا بچرخن،یارو
 و ی منم لبخند زورککردی مفی عمه خانوم، جوک تعری و براکردی میمدام خوشمزگ

! زمی عزیمرس:  تو بشقابش، گفتیعمه خانوم بعد از خوردن غذا! زدمی میکمرنگ
 نگام کرد و رو به طنتی بدم و با شی نذاشت من جوابنیآرو..  خوشمزه بودیلیخ

 دستپخت و نیاگه ا!  و اندامشه عمه جونافهیخانومم دستپختش جدا از ق: عمه گفت
 دوس یلی خنی آخ آرو! باباشینداشت که صد بار تا حاال فرستاده بودمش خونه 

از حرصم، پوست لبمو !!  و تو سرت بکوبمزیداشتم اون لحظه، گلدون رو م
 و دی و کشنی و لپ آرودی شده بود بلند خندنی آروهیعمه که متوجه شوخ..دمییجو

 ی جوابشو بدم با چشم و ابرو، براشدی که عمه اونجا بود و نمفیح! طونیش: گفت
 به ییبال.. بخندن،یبخند آقا آرو.. دیفقط خند و اون دمی خط و نشون کشنیآرو

 ینطوری باره انیبخند که آخر.. برهادتی امروزت از ی که خنده هاارمیسرت م
 فردا منو ببر سی نیاگه برات زحمت!  پسرمنیآرو:  عمه اومدیصدا! زمی عزیخندیم

 یاله!  کوفت شه براتی خورد، الهشیرازی از ساالد شی قاشقنیآرو! ای ثریخونه 
دو .. زنگ زدایثر..گهی آره د_ عمو بهرام؟ ی خونه نی برنیخوای م_..  کنه گلوتریگ

 فاصله گرفت و به زیعمه خانوم از م! برمتونی فردا میوک ا_..  اونجارمی میروز
 که نی آرو؟یدونستیم!  خاننی آرونی دارفی بامزه تشریلی خ_... هال برگشت

حاال کجاشو : شو باال انداخت و گفت زد ابروهای لبخنددیدیحرص و تو چهره م م
 شد منم ب واجه؟ینجوریا.. ا_... یدی نداموی از خوشمزگیلیهنوز خ! ی خانومیدید

!! تو؟:  و گفتدی خندیبه حالت مسخره ا...  بهت نشون بدمامویچند تا از مزه پرون
هنوز :  زد و گفتی قهقهه انیآرو... ینیبی می بزننکی ع_!  کوچولونمتیبی مزیر

از جا بلند شد خواست از آشپزخونه خارج شه که ...  جوجویدی منو ندیرتاقد
! یراست:  رو لباش بود، گفتی لبخند بدجنسانه اکهی نگام کرد و درحالسادیوا

 عهد بوق و گشادت ی زشت و لباسای افهیخداروشکر عمه خانوم اومد و ما از ق
 هی کردم که با نمک پاش و به حرص سمتش پرت! جوجه اردک زشت! میراحت شد

!  با خنده رفتنیآرو..لجم گرفت..دیحرکت، نمک پاش و گرفت و بلند خند
دستامو مشت ! ی انگورلیگور!!  اردک زشت؟جوجه یگیبه من م!!! یعوض

 روش عذاب دادنشو عوض گهی پس دپرونه؟ی آقا، انقدر مزه منی شده ایچ..کردم
 و ری دست ار تحقگهید! کنه فی و کارهی لجمو دربی شوخی شوخخوادی مگهید..کرده
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بهت ... و تماشا کننیفقط بش! دمی نشونت منیباشه آقا آرو!!  برداشته پسنیتوه
 ی جردیدی سکوتمو مشتری بیهر چ....ستمی نشی دو ماه پسی که من راودمی مشونن

 دوس شتری و بینجوری اما انگار اامی کردم که باهاش راه بی سعیلیخ.شدیتر م
 یکی شمی به بعد منیاز ا...حاال نوبت من بود.. گرفته بودیرخوب ازم سوا..داره

 نهیفقط بش..دمی و شروع کرده بود خودمم ادامش می بازنیحاال که ا! مثل خودش
  ! و نگاه کنه

  

   )8فصل ( 
  

 عمو بهرام، اما ی عمه خانوم و برده بود خونه ن،یساعتم نشده بود که آرو3 هنوز
   ساکت بودیلیخونه خ!! ه بود دلم برا عمه خانوم تنگ شددیشد

 کردم ی و بلند کردم و سعی وی تیصدا..ومدی بدم مدی سکوت شدنی منم از او
  خودمو سرگرم درست کردن شام کردم! افکارمو منظم کنم و شام درست کنم

  
پس .. اومدی در وروددنی به هم کوبیصدا.. چقدر تو آشپزخونه بودمدونمینم.

   چرانیا...اووووووه..رونیدم باز آشپزخونه اوم!!  اومدنیآرو
 ختهیموهاش آشفته و بهم ر.. پاکت بودهی شبیزی چهیدستش !  شده بود؟ی شکلنیا

  ..دیرسیچشاش قرمز شده بود و کالفه به نظر م..بود
  ؟یخوب:  گفتمآروم

  ... کهینیبیم! شمی بهتر نمنیاز ا:  زد و گفتیپوزخند
ت اتاقش رفت و در رو محکم  سامسونت و پاکت و رو مبل انداخت و به سمفیک

  هی شبیزی چهی..به سمت پاکت رفتم!  چش شده بود؟نیا..بست
 که روش عکس ی گالسه به رنگ صورتیپاکت و باز کردم و کاغذ.. بودی عروسپاکت

  ..دمی شده بود، دی طراح،یکی گرافیعروس و دوماد
  .. عروس و دوماد خوردی به اسماچشمم

  
  "ی سروای آری سرومی مر"
  
 نیپس حق داشت آرو...پس همونه... .آها...ایآر..میمر..میمر.. فکر کردمیم کهی

  عشق!!  بودمی مرهیپس شب جمعه، عروس!  خونهادی بیاون وضع
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 دوماد ی شام خونواده هی تو پاکت نوشته بود پنجشنبه شب، کهیاونطور!! نیآرو
   تو باغمیعروس.. عروسی شام خونواده هی و جمعه شبم دادنیم

 تونستمینم.. حالشو درک کنمتونستمینم!!  سوختنی آرویدلم برا..دن بوگرفته
  ی ازدواج کنه ، چه حالگهی دیکی عشقت بره با یدرک کنم که وقت

 ی داشت عروسمی مرنکهی نه، اما از اای بود ی خودخواهدونمینم!! دهی آدم دست مبه
  .. خوشحال شدمیلی نبود خنی مال آروگهی و دکردیم

 به نی از اتاق آرو"یبی حبنیام " آهنگ عروس یدم که صدا افکارم غرق بوتو
  دیقلبم لرز...دیگوشم رس

♫ ♫ ♫ ♫  
  

  .. گلمیشی عروس می داردمی و اونور شننوری ااز
  .. دلمنی گرفته اشی آتی باشه، ولمبارکت

  !ی مال من،ی عشق من،ی بامنکردمی مالیخ
  ..ی راحت ازم دل بکَن،ی روزهی کردمی نمفکر
  ..ی تنهام بزاری راس راس،ی بخواکردمی نمباور
  ..ی دوسم داری عمر، همش بهم ،گفته بودهی آخه

  ..ینیشی عشقم می به پا،ی عاشقمی بودگفته
  ..ینیبی خودتو با من م،ی هر جا که باشیگفتیم

  .. پست نامرد حسودهی سراغ دشمنم، یرفت
  .. کفشمم نبودی به خدا، لنگه ی که حتیکی
  .. روزهی ینگاش کن ی حتد،یرسی ذهنشم نمبه
  .. بسوزچارهی دل بی اکشم،ی می که چه دردآخ

  ! هنوز، عشقت برام مقدسهی همه، ولنی ابا
  ! واسه من بسهی و بخندی که تو شاد باشنیهم

  ..خرمی مهی برات، خودم هدتوی عروستاج
  ..برمی نمی کسشی نخور حرفاتو من، پغصه

  ..گمی بپرسه بهش می کهر
  .. ازش خواستم برهخودم

  ! بهترهیلی خینجوری هردومون، ای براگمیم
  ..خرمی مهی برات، خودم هدتوی عروستاج
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  ..برمی نمی کسشی نخور حرفاتو من، پغصه
  ..گمی بپرسه بهش می کهر

  .. ازش خواستم برهخودم
  ! بهترهیلی خینجوری هردومون، ای براگمیم
  ..شهی برات، همدم و غمخوار نمدونمی منکهی ابا

  .. لحظه غصه دار نشههی  دلت،کنمی مآرزو
  ! روزهی دونم،ی منکهی ابا

  ..نمیبی ممونی رو پشتو
  ..خوامی از خدا مشهیهم

  ..نمی نبونی گرچشماتو
  ..ترکهی تو دلم داره مهی از دورنکهی ابا

  ..گمی بخاطر توام شده میول
  !مبارکــــه..مبارکـــــه

  دانلود آهنگ

  
�ه�� ��ج ��و��  /����  ا �� �

  

♫ ♫ ♫ ♫  
  

 یلی آهنگ خیصدا.. رفتمنینداختم و به سمت اتاق آرو کنار مبل ازی پاکت و رو م
 بلند آهنگ، گم ی در اتاق، تو صداژی قیدر اتاقشو آروم باز کردم صدا..بلند بود

 دهی رو تخت دمر دراز کشنیآرو... قلبمگرفتدمیدی که مقابل چشام میزیاز چ..شد
شونه هاش به شدت .. ومدیصداش م..کردی مهیبود و داشت بلند بلند گر

پاهام سست !!  نرهرونی هاش بهی گری کرده بود تا صداادیآهنگ و ز..دیلرزیم
 سخت یلیخ..نمی مرد و ببهی ی هی دوس نداشتم گرچوقتیه!! نی آروچارهیب..شد
 که چند لحظه ی ای لحظه از حس خوشحالهی!! د؟یکشی می داشت چنیآرو! بود

 صدا یاشکام ب..! مدی بهم دست داده بود، خجالت کشمی بخاطر عروس شدن مرشیپ
..  تو فضا پخش بودن،ی آروی مردونه ی هاهی گری خواننده و صدایصدا.. شدیجار
 شمینجوری همنیآرو! ی عروسرفتی مدینبا..کردی هاش، دل سنگم آب مهی گریصدا
 سر خودش یی معلوم نبود چه بالکردی شرکت ممی و خورد بود، اگه تو عروسنیغمگ

! دمی بود و فهمدهی که کشی و دردبتیزه عمق مص هاش، تاهی گردنیبا د! ارهیب
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 می اگه مریحت.. بودمی االن کنار مرشدمی نمشیاگه وارد زندگ!  من بودریهمش تقص
 گردن من رای تقصیبازم همه .. بودای آرشی پمی اگه فکر مریحت..اونو دوس نداشت

 هاشو هی گری بفهمه من صدانداشتمدوس !! دونستی منو مقصر نمنیبازم آرو..نبود
 اومدم و در رو رونی آروم از اتاقش بنی و غرورش خورد شه بخاطر همدمیشن

 10ساعت از ..اشکامو پاک کردم..به سمت آشپزخونه رفتم...آهسته بستم
رفتم دم در ..شام نخورده بودم و گرسنم بود.. آهنگم قطع شده بودیصدا..گذشت
صداشو .. ام شایب! نی آرو_..  ندادوابچند بار در زدم ج..! اتاقش

 در ی رهی دستگیفور!!  سر خودش آورده باشهیینکنه بال..نگرانش شدم..مینشند
خواب ..دی لرزی شونه هاش نمگهید..نگاش کردم.. و در باز شددمی کشنییرو پا

...  تختش شدمکینزد..دلم گرفت.. کم شدمی و از نگراندمی نفساشو شنیصدا! بود
 دلش اومد یچه جور!  متنفر شدممیز مر لحظه اهی.. شده بودسی خشکبالشش از ا

 از می مرنکهی اما از اشدمی از خودم تنفر مدی بادیشا!  کار و کنه؟نی بچه، انیبا ا
 شوی مشکیموها!  از اون متنفر بودمشتریاولشم چشمش دنبال پسرعموش بوده ، ب

اشکاتو ! نی اشکاتو نداره آرواقتی لچکسیه: آروم نوازش کردم و آهسته گفتم
چشمم دوباره ..رونی و از اتاقش اومدم بدمی کشیآه پر سوز!  نکنی هر کسحروم

اشتهام کور .. به خوردن غذا نداشتمیلیم..دمی کشیپوف.. افتادیبه پاکت عروس
 تو نی آرویجا..دمی گذاشتم و رو تختخوابم دراز کشخچالیغذا رو تو ! شده بود

 رو شهی و اون هممیدیخوابی جدا از هم منکهیبا ا..ود بی خالیلیاتاق خوابمون خ
 منظمش عادت کرده بودم و حس ی نفسای صدادنی اما به شندیخوابیفرش م

 به بودنش و حضورش عادت کرده یلیخ.بردیخوابم نم. و گم کردمیزی چکردمیم
 و دوس نداشتم شدی حالم خراب مدمیشنی نفساشم نمی نبود و صدایوقت.. بودم

 خودمم ا؟ین؟آری رامم؟ی بود؟ من؟ مریمقصر ک.. باشمالی خی و ببمآروم بخوا
دوباره چشام رو عقربه !! هی چبی و غربی عجی همه اتفاقانی حکمت ادونستمینم
دلم ... پس کجا بود؟ومد؟ی چرا نمنیآرو... شده بودکی...!  ساعت قفل شدیها
 ؟ییکجا! یلعنت... خاموش بودزدمی زنگ ملشی هم به موبایهر چ..زدی شور میلیخ

 یی بالدمیترسی استرس داشتم میلیخ.. بودمشدهی ندشبیاز د.. بوددهومیناهارم ن
اما گرسنمم .. نزده بودمیزی ناهار لب به چروزیاز د! سر خودش آورده باشه

 نی به راددیبا..کردمی نمی و داشتم احساس گشنگنی آرویاز بس دلهره ..نبود
حن سرد و خشک  لی حوصله نکهیبا ا.. کجاسنی که آرودمیفهمی مدیبا! زدمیزنگ م

 که تو دفترچه تلفن بود، لشوی موبایشماره .. نداشتمی و نداشتم اما چاره انیراد
 _.. سمیراو..نی الو؟ سالم آقا راد_ بله؟ _.. بعد از چند تا بوق، جواب داد..گرفتم
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 _! نه خوومدهی هنوز ننیراستش آرو.. مزاحمتون شدمدی ببخش_امرتون؟ ..شناختم
 یخبر.. نگرانشمیلی من خ_خب داره آخه؟ !  کوفتخب و! خب و مرض! خب؟

..! نایی پاارمی بزنم از پشت تلفن، فکشو بگهی مطونهیش! ؟ی نگرانش_ ن؟یازش ندار
 نیبب.. من بودشِیپ:  سرد گفتیلی خدی سکوتمو دی؟ وقت!! زدن بودشیاالن وقت ن

 یش و سعهواشو داشته با!  داغونهیفهمیم! داغونه.. خونهادیاالناس که ب! سیراو
باهاش ..سی مشروب خورد و حالش خوب نیادیامشب ز..یکن سر به سرش نزار

 فی به اراجگهید..دمی و شنی در ورودی گفتم؟ صدای چیدیشن.. نکنیکل کل الک
 ما آدم ی برانمیا.. و سر جاش گذاشتمی گوش،ی گوش ندادم و بدون خدافظنیراد

 داغون داخل ی و وضع با سرنیآرو.. به سمت در رفتمیبا خوشحال!! شده
 قهیکتشو رو مبل انداخت و با دستاش، محکم، شق..چشماش خمار و سرخ بود..شد

 ری انقدر د؟چرایخوب...نی آرو_...  شدمکشی نزدیبا نگران..هاشو فشار داد
 ی و تو چشایشگی آرامش همگهید.. وحشتناک بودیلیچشاش خ.. نگام کرد؟یکرد
 دنشی از دیلی خنکهیبا ا! سیه تو مربوط نب:  گفتیبا کالفگ... دمیدی نمشیعسل

برات متأسفم :  شدم و با حرص گفتمی عصبیلی حرفش خنیخوشحال بودم اما با ا
 شده، مست داتی حاالم که پیومدیاز صبح خونه ن..ی ذره درک و شعور ندارهیکه 

 خونه، به خودم امی هستم و هر وقت که بیمن هر جور! سی راونی بب_! یاومد
من حد خودمو ! کنمی مکاریونقدرم مست نکردم که نفهمم دارم چا! مربوطه

 نجای و تو اشهی پنجشنبه عروسمیمر! فی ضعی پسره _.. پس دهنتو ببند..دونمیم
 از دست یحاال تو برا!  کاغذ باطله رفتار کردکهی تهی اون با تو مثل ؟یقنبرک زد

 که از حرفام نی آرو! اقا پسررهی که برات بمکن تب ی واسه کس؟یدادنش عزا گرفت
 ینیبیحاال خوبه م!  انقدر زر نزنگهیبرو تو اتاقت و د:  شده بود داد زدی عصبیلیخ

!  داشتاییعجب صدا.. گوشم پاره شدی لحظه حس کردم پرده هی... مایتو چه وضع
 نی که نگران اه منریتقص.. بودااقتی لیچقدر ب..با خشم، به اتاقم رفتم و در رو بستم

رفته ..ادی بال سرش میحقشه هر چ!  من که نگرانش شده بودمفهی ح!تن لش شدم
 ی نخورده که نفهمه چیاما خب معلوم بود اونقد!  من مست کردهیبرا

لباس خوابمو ! ارهی کم شل و وارفته بود اما کامالً معلوم بود که هوشهیصداش ..گهیم
کم ..کردمی می بودم و احساس سبکخوردهشام ن..دمی و رو تخت دراز کشدمیپوش

 نیآرو! جا خوردم... در اومد"ژی ق"ی که صداشدیکم پلکام داشت گرم خواب م
چشاش همچنان خمار و ..چراغ و روشن کرد..  و رو تخت نشستمدمیاز جا پر...بود

 سؤال بود آخه؟ خب چشات که نمیا.. هنوز؟ لجم گرفتیدی نخواب_.. سرخ بود
 ی مشکل_..  اخماش در هم رفتنجا؟یا یچرا اومد... کهینیبی م_!! دارمی بنهیبیم
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 بدت نجای اما قبالً که از ا_! خوابمی منه و هر جا عشقم بکشه می خونه نجای ا؟یدار
در رو ! سیبه توأم مربوط ن.. نظرم عوض شده_...  آقایزاشتی نمنجای و پاتو اومدیم

 دمی که تو چشاش دی لحظه از برقهی چرا دونمینم..بست و کنارم رو تخت نشست
 ی ابروهاشو باال انداخت و با لحن کشدار؟ی تو اتاقت بخوابی برشهی م_! دمیترس

از رو تخت بلند شدم .. خوابمی تو هال مرمیپس من م! ی اوک_! نُـــــــچ: گفت
 چش نی خدا ایا!  محکم مچمو گرفت و پرتم کرد رو تختنیو خواستم برم که آرو

قلبم به شدت ..دهی پریگم حساب بودم و مطمئن بودم رندهیس تریلیخ! شده بود
 کرد روم و دستاشو دو طرف بدنم رو نی وزنشو بندازه روم، کمنکهیبدون ا! زدیم

 مگه صد ستم؟یمگه من شوهرت ن... هوووووم؟؟یکنی فرار می از چ_.. تخت گذاشت 
 سوزانش و داغ ی نفسا؟یترسی می اسمم تو شناسنامته؟ پس از چیبار بهم نگفت

دستمو !  داشتمیدیحالت تهوع شد..دادی تند الکل میدهنش بو.. به صورتمخوردیم
دو برابر .. نخوردی تکونچیاما ه!  گذاشتم و خواستم هلش بدم بره عقبنشیرو س

 من، جم ی داشت معلوم بود که با هل دادنانی که ایکلی هنیمن وزنش بود و ا
 و یخورد مشروب یادیتو امشب ز..رومپاشو از ! نی برو کنار آرو_! خورهینم
 مشروب ی من اونقدگمی بار گفتم، بازم مهی _! یپاشو لعنت! یکنی مکاری چیفهمینم
 که غم و لرزش ییتو چشام زل زد و با صدا...  برهادمی که زمان و مکان خورمینم

من !  بودممی عاشق مری زمانهی که ی ببرادمی از خوامیم:  گفتزدیتوش موج م
 بره چند ماه عاشقش بودم و بدون ادمی خوامیم!  و فراموش کنمی لعنتاون خوامیم

 دوسم داره اما همه فکر و گفتیم.. کردیاون با من باز! خواستمی رو نمایاون دن
 شبه، عشق چند هی که ی بهم حال بدی امشب، اونقدخوامیم!  بودای آرشیحواسش پ

وحشت ! . ای راه بباهام باش و یپس دختر خوب!  ببرمادی از میماهمو به مر
 تخت پرت ی تیشرتشو گوشه ع،ی حرکت سرهی با نیآرو!  شدخی تنم سیموها..مکرد

نه ..ی مدلنیاما نه ا.. رابطه داشته باشمنی دوس نداشتم با آروگمیکرد نم
 و می مرخوادی منکهی تو بغل من باشه فقط واسه انیدوس نداشتم آرو!..ینجوریا

 و می من مریو رابطه، به جا من رابطه داشته باشه و تادوس نداشتم ب!! فراموش کنه
نگاش رو .. صورتم آوردکی صورتشو نزدنیآرو..دادی فکرا داشت عذابم منیا! نهیبب

 گمشو _.. دمی کشغی و جدیتازه اون لحظه بود که خون به مغزم رس.. شدخیلبام م
خوام باهات یمن نم..رونیاز اتاقم برو ب!  تن لشادیمن ازت بدم م!ی عوضرونیب

 و از رونی بامی بی جورهی که کردمیداشتم تقال م! ی باشم لعنت داشتهیرابطه ا
 یبهتره خفه ش:  مچ دستمو محکم گرفت و داد زدنی کنم که آرودایدستش نجات پ

اصالً دوس ! یاری درنی و انقدر کله شق بازیبه نفعته که راحت رام ش! سیراو
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تو که ..ی باشیزی نگران چدیتو که نبا! اشه بانهی رابطم باهات وحشنیندارم اول
 نزن یخودتو به نفهم..بهتره یادت بیاری که اولین بارت نیست!یستی دختر نگهید

 ی کرد و برامی آخرش عصبیجمله .. گرفتمشی که آتدمی رو لباش دیپوزخند! پس
 خودمو تکون دادم که بتونم از دستش یهر چ!  رامش نشم مصمم ترم کردنکهیا

 و دی خنددی تقال کردنامو دیوقت!  حرفا بودنی تر از ایقو..دا کنم نشدینجات پ
دوباره صورتشو ! زمی عزشهیالزمت م.. نگه دارتویانرژ! زور نزن بچه جون: گفت
 طیشرا..دیرسی لباش با لبام به صفر میهر لحظه داشت فاصله .. صورتم کردکینزد
 ی رابطه نی و اولی اون شب پارتیاتفاقا.. برام نبودی راه نجاتچیه.. داشتمیبد

 شد که اشکام راه ی چدونمینم. چشام زنده شدی کم کم جلون،ی با راممیاجبار
 برخورد دندونام ی و صداخوردیلبام به شدت تکون م..دیگرفت و بدنم به شدت لرز

چشماشو از لبام گرفت و تو چشام .. با تعجب نگام کردنیآرو!  رو اعصاب بودیلیخ
:  گفتیبا نگران.. دستم شل شددستاش رو مچ.. بودبی عجاتمبراش حرک.. شدخیم

! نی آرورونیگمشو برو ب:  گفتمفمی لرزان و ضعی با صدا؟ی خوبس؟یچت شد راو
توأم مثل اون، منو فقط بخاطر شهوتت !  هرزهنهی مثل اون رامی هستیکیتوأم 

 ی منو جافشی کثی مرد بود که تو رابطه ی اونقدیحداقل اون عوض..یخوایم
 ؟ی لعنتی و فراموش کنمی تا مریخوایمنو م..؟یچاما تو ..معشوقش فرض نکنه

شونه هام .. هام بلند شدهیهق هق گر... یلیخ..نی آرویفی کثیلیخ
 از ع،ی حرکت سرهی با ه،یبعد از چند ثان.. با تعجب بهم زل زده بودنیآرو..دیلرزیم

 بود که آثار یونقد حرفام روش چقدر بود اما اری تأثدونمینم..روم بلند شد
دو .. هاشو محکم فشار دادقهیاز رو تخت بلند شد و شق..میدی و تو چشاش دیمونیپش

منو ببخش :  لب گفتری و زنییسرشو انداخت پا.. به صورتش زد و نگام کردیلیتا س
 ی بهم فرصت حرف زدن بده، فورنکهیبعد هم بدون ا! ی شتی اذخواستمینم! سیراو

 نیدوس نداشتم دوم..ومدینماشکام بند .. از اتاق خارج شد و در رو محکم بست
 بودم و ازش خاطره دهی بار طعم زور و چشهیمن !  باشهی و اجبارانهیرابطمم وحش

دوس ! کشمی بار خودمو منی مطمئن بودم که اشدیاگه تکرار م. نداشتمی خوبی
 فقط طرفم ادیدوش نداشتم ب!  فراموش شهگهی نفر دهینداشتم ازم استفاده بشه تا 

دوس داشتم بخاطر خودم ..منم آدم بودم!  ببرهادی و از یلعنت اون نکهیبخاطر ا
 بهم دست نزده بود نی آرونکهیاز ا... سمتمادیدوس داشتم با عشق ب!  طرفمادیب

 که به نیهم.. نبودمی از دستش عصبگهی داشتم و دیحس خوب..خوشحال بودم
 دیشا..دمیچیپتو رو دور خودم پ.. دادهی بهم روحیلیحرفم احترام گذاشت و رفت خ
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اما ..ومدمی نبود باهاش راه ممیاگه قصدش از رابطه با من فراموش کردن مر
  !..اصالً..نه..ینجوریا

  
 که ومدی خوابم میاما اونقد.. شدمداری حس کردم بمیشونی که رو پی نرمی بوسه با

 هم خوابم نبرد قهی دهی شبید! خوامی معذرت مشبی بابت د_.. چشامو باز نکردم
 رفته بود ادمی! کردمی داشتم مشبی که دیبه غلط..کردمی به تو فکر مهمش! سیراو

 خر، داشتم دوباره همون ضربه رو منِ..یدی اولت چقدر زجر کشیکه تو از رابطه 
 یاما باور کن اونقد! سیمتأسفم راو..ی بودرشی که تو دو ماه درگزدمیبهت م

لم که بهت دست اما خوشحا..اما..کنمی مکاریداغون بودم که نفهمم دارم چ
 ی بدی خاطره نی خودمو گرفتم و نذاشتم از منم مثل رامیخوشحالم که جلو..نزدم

 ی کردن محروم کردی و منو از زندگی باهام بد کردنکهیبا ا! سیراو! یداشته باش
 چهی بازی بشخواستمینم.. عذابت بدمی اونجورخواستمیبه جون مامانم نم..اما...اما
 مجبورت ی به رابطه اوونی حهی که مثل ستمی نیو الش ی عوضیاونقد..!  هوسمی

اون مال من ..م فراموشش کندیبا.. و فراموش کردممیمر! یکنم که دوس ندار
 به خودم ثابت کنم که دیبا!  که دارمشکردمی مالیاز اولشم نبود و من خ..ستین

بشه  و باورم نمشی تولباس عروس ببخوامیم..شی برم عروسخوامیم..خوامی و نممیمر
من تو رو ! سیاما راو..باورم شه که سهم من نبود! که نخواست مال من شه

 که بخاطرت رهی نمادمیاما ..اما..ی نبودمیمر مقصر از دست دادن دیشا..بخشمینم
 ادمی مامانمو یاشکا.. مجرم نگام کردنهی و چقدر همه به چشم دمیچقدر حرف شن

م که بهت دست نزدم و عذاب خوشحال! سی راوی سختمی اون روزاونیمد..رهینم
چشامو باز ! پس رفت.. بسته شدن در اومدی صداه،یبعد از چند ثان... وجدان ندارم

 که اون حرفا رو زد؟ ی بود؟ اوننیاون واقعاً آرو. بوددهی خواب از سرم پردمکر
 که باهاش کرده ی کاریشرمنده .. حرفاشیشرمنده ..چقدر شرمندش بودم

اگرم اون حرفا رو بهم زد مقصر خودم ..پاک و معصوم بود یلی خنیذات آرو..بودم
 نی پاک تر از ایلیته دلش خ..دادی رحم نشون میاون فقط داشت خودشو ب..بودم

 یی بود و بخاطر تهمتادهی بود که کشییحرفا و کاراش فقط بخاطر زجرا..حرفا بود
 شبیاتفاق د! گناههی بود و نتونسته بود عکسشو ثابت کنه و بگه که بدهیبود که شن

 رو تخت انداخته بود ثابت شبی که دنی شرت آروینگام رو ت.. رفته بودادمی
 عطرشو یبو..دمی کشقی شرتش نفس عمی و چند بار تو تتم شرت و برداشیت..موند

 ببره ادی و از میدوس داشتم کمکش کنم تا مر.. هام فرستادمهیبا تموم وجودم تو ر
 خودمو دی رفته بود کنار، بادونی از ممیحاال که مر! مهی از مرشتزی باقتشیتا بفهمه ل
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 اما به داشتن هی ایالن سخت و طویلی که راه خدونستمیم..دادمی نشون منیبه آرو
 تموم قلب و روحشو شدی می بود که اگه عاشق کسی کسنیآرو..دی ارزی منیآرو
 هیوس عری خودمو برادی ازش؟؟ باخواستمی می چنی از اریمنم غ..کردی ممشیتقد
 بفهمونم که نیدوس داشتم خودمو خوشگل کنم و به آرو..کردمی آماده ممیمر
 مهرزاد و عمه خانومم دعوت بودن و فرصت ی هخونواد.. کم ندارممی از مریزیچ

 دنیشروع کردم به نقشه کش.. به همه نشون بدممی نسبت به مرموی بود تا برتریخوب
 بهم انداخت یشنبه دعوتن؟ نگاه متعجب واسه پنجنامی جون اسی ان_!!  پنجشنبهیبرا

 زمیری مه دارم برنامروزیاز د:  زدم و گفتمی لبخند پهن؟یپرسیچرا م..آره: و گفت
مگه :  سرد گفتیلی نگاشو ازم گرفت و خنیآرو..  بپوشمیکه واسه پنجشنبه چ

! رمیمن تنها م!  الزم نکرده_...  زنَتمای ناسالمتام؟یمگه قراره ن... وا_ ؟یایقراره ب
تو ! ی اونجا و شاهد خورد شدنم باشیای چون دوس ندارم ب_!  چرا اونوقت؟_

 گهی دینی و تو لباس عروسم ببمی مرنکهی به حال ای وایرقصی نزده مشمینجوریهم
 هم یکنی که فکر می اونقد_!  رو اعصابمیری و هر روز و هر شب میکنیولم نم

پس .. ا_!  ندارهی لذتچیو برام ه نمی ببخوامیخورد شدن غرورتو نم! ستمی نرحمیب
 التمی خنی و عی الم تا کام حرف نزدیدی خورد شدنمو دی وقتشیچطور دو ماه پ

 چوقتی هدمیاما بهت قول م.. بفهمنویا!  مجبور بودم_..  پس چرت نگو لطفاًومد؟ین
 ی بهتره اون موضوع و نکش_! بخشمی که باهات کردم خودمو نمیبخاطر اون کار

لبخندمو ! ـــــری نه خ_! امی بیزاریپس م! آخ جون: وا شد و گفتم شمین! وسط
 م،ی که درمورد عروس شدن مردمیچرا آخه؟ من قول م: قورت دادم و با اخم گفتم

.. رمی خونه و من تنها میمونیتو م! سی قولِ تو برام مهم ن_!  نزنمی وقت حرفچیه
 زنتم ی و بگی نشون بدهیو بق می منو به مرنکهینکنه از ا:  کردم و گفتمزیچشامو ر
 زد از جاش ی ابروهاشو باال انداخت، لبخند بدجنسانه انیآرو! ؟یکشیخجالت م

 خونم در یزدیکارد م! رونی از اتاق رفت بیفور! یزی تادیخوشم م: بلند شد و گفت
 و لباس دمیکشی نقشه می پنجشنبه شب کلیمن دو روز بود داشتم برا! ومدینم

 نانی اطمنی بهش ادیبا..رفتمی مدیبا!  تو برجکمزدی مینطوری ادی نباکردمیانتخاب م
عمه .. رونیاز اتاق اومدم ب!  غرورش خورد شهسی که با اومدنم قرار ندادمیو م

امروز صبح ..کردیخانوم تازه از حموم اومده بود و داشت موهاشو با حوله خشک م
 زد و یعمه لبخند! انوم باشه عمه ختیعاف:  زدم و گفتمیلبخند! نجایاومده بود ا

 بهش خوش ادی اونجا زکردی مفی که عمه خانوم تعریاونطور..ازم تشکر کرد
 رو مبل نیآرو.!!  راحت تر بودنجایا! نجای داشته برگرده ادوسنگذشته و همش 

 داره که انقدر ی چی کوفتهی وی تنی ادونمینم..دیدی می وینشسته بود و داشت ت
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 رو مبل نشست و با هم مشغول حرف زدن نیکنار آروعمه خانوم !!  روششهی مخیم
.. کردمی ماه لباس شب و نگی طراحی گوشه نشستم و داشتم مجله هیمنم ..شدن

 بود و آدم و جذب یکی شی توش همشون با رنگا و مدالیعکساشو دوس داشتم لباسا
 ؟ی بپوشی چه لباسم،ی مرهی عروسیقراره برا! سیراو:  عمه اومدیصدا..کردیم

خواستم با .. بودزونیلبام آو..و از تو مجله باال آوردم و به عمه نگاه کردمسرم
.. ادی بسی قرار نسیراو:  گفتی فورنی که آروامی بزارهی نمنی بگم که آرویناراحت

خواهرش :  تفاوت گفتی سرد و بیلی خنی آرو؟یواسه چ: عمه با تعجب گفت
 آخرش منو نیآخ آرو ! ششیپ قراره پنجشنبه و جمعه بره سمی حاملس و راونیریش

! رهیحاال شنبه م:  گفتیعمه با ناراحت!  دروغگویپسره ! یدی دروغات دق منیبا ا
 تو خونه؟ بغض گلومو ی بمونی و ول کنی عروسسی نفیح! سیراو..ی اهیچه عجل

اگه .. نزدم و به سمت آشپزخونه رفتمی حرفچیه!  دوس داشتم برمیلیخ..گرفت
!  جاننی آرویراست:  عمه خانوم اومدیصدا!  برهذاشتمی نمقرار بود منو نبره منم

 براتون رمی م_!  اونجا موندهم از لباسای سرهی!  بهروزی خونه ی برم خونه دیمن با
! ی عروسامی بهروز، شبم با اونا میپنجشنبه صبح، منو ببر خونه ..زمی نه عز_! ارمیم
وس نداشتم تنها و بدون د... بودمی عصبنی از دست آرویلیخ! نی هر جور راحت_

 بشه و یی تو لباس عروس، بازم هوامی مردنی با ددمیترسیم! یمن بره عروس
 شام، من زیسر م!  قابل تحمل تر بشهری که هست گندتر و غینیاخالقش با من از ا

عمه خانوم با .. کردمی می تو بشقابم بازیساکت و ناراحت بودم و فقط داشتم با غذا
!  ندارم عمه جونلی م_ ؟یخوری چرا غذاتو نم؟یخوب! سیراو:  من گفتدنید

عمه ..  نگفتیچیاما ه!  چرا انقدر پکر و ناراحتمدونستیخوب م.. بهم زل زدنیآرو
 بودم و کای امریوقت!  دختری شددهی الغر و رنگ پریلی خ؟ی شدضینکنه مر: گفت

 که غذا ی باشی دختردی کرد از رو عکسات حدس زدم که بالیمی عکستو برام اسویگ
!  جا خوردمیلی اولش خدنتیاما با د!  و معلوم بود که اندامت پرهیخوریخوب م

 یپوزخند!  بودمدهی و تو عکست دزدمی که حدس میبود یزی الغرتر از چیلیخ
 چند ماه چقدر عذاب نی تو ادونستینم.. نداشتیعمه که از ماجرا خبر! زدم
!!  زدن بلده پسلیمی عمه هم ا! شکر داشتی که زنده موندم جانمی و همدمیکش

 زنگ تلفن یصدا!!  ول به عمه خانومیبابا ا.. و رد کرده ها70حاال خوبه 
 به غذا یلی که مدمی مشغول غذا خوردن بودن و دنی خانوم و آروعمه..اومد

 الو _ الو؟ بله؟ _..  به سمت تلفن رفتمنی زودتر از آرونیخوردن ندارم بخاطر هم
 ؟یتو چطور..ستمی بد نی ا_؟ ..زمی عزیخوب..یی سالم مونا_ زمیسالم عز! سیراو
 ی بیلی خ_ ؟یکرد از ما یادیچه عجب ! می هردومون خوب_ چطوره؟ نیآرو



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

97

 خبر از من هی دیتو نبا!  معرفتی بهت زنگ زدم بشیمن که دو روز پ! یانصاف
 _ ..رهی درگیلیباور کن ذهنم خ! خوامی معذرت م_!! ق؟ی رفگنی به توأم م؟یریبگ

 می مر_! مهی مرهیپنجشنبه و جمعه عروس:  شده؟ صدامو آروم کردم و گفتمیمگه چ
 ادمی آها _..  که برا من افتادیقبل از اتفاق..ن بودهی نامزد آروی زمانهی _ ه؟یک

 منم _ ره؟ی تنها م_!  اون که داغونه_ در چه حاله؟ نی آرو؟یگی میجد...اومد
 ثابت کن که نیبه خودت برس و به آرو بزن و پی تیحساب!  چه خوب_! دعوتم

 بودم دهی هم نقشه کشیکل.. کار رو کنمنی اخواستمی م_! ی کم نداری از کسیچیه
گفت تنها ! ی منو ببره عروسسی امشب گفت که قرار ننی آرو_ ؟ی اما چ_.. اما

 و بعدها بکوبم تو سرش و بهش طعنه می مرهی عروسترسهی م_ ؟ی واسه چ_.. رهیم
 _.. ی رو نقطه ضعفاش دست بزارسی و بده که قرار ننانی اطمنیب بهش ا خ_! بزنم

 _..  برهزارمی نم_ ؟ی کنکاری چیخوای حاال م_.. بهش گفتم اما حرف خودشو زد
 _!  برهزارمی منو ببره منم نمخوادیحاال که نم!  براش نقشه ها دارم_ ؟یچطور...وا

 _... کنهی لج میه که با من الک به من چه؟ اون_! سیانقدر باهاش کل کل نکن راو
 هی اریزنگ زدم بهت بگم شهر..صالح مملکت خود، خسروان دانند.. بگم واالیچ
 گهی آره د_!  شمال؟_!  شمال_! ؟ی چی برنامه _..  واسه آخر ماهدهی چنامهبر
 می بری چند روزهیقراره ..خورهی خاک می پدر شوهرم داره تو رامسر، الکیالیو

!  ماهنی ای گفتم که آخرا_ ن؟ی قراره بری ک_.. انی قراره بیز سامهمه به ج! اونجا
 بابا ی ا_!  مسلماً نهحه،ی با حضور مل_ ؟ی اهیپا! سی مشخص نادیالبته حاال زمانش ز

 _!  رو دست به سر کنمحهی کردم نتونستم ملی آخه؟ هر کاری دارکاری چحهیتو با مل
در !  باشمنی آروی برااشی و شاهد دلبرنمی رو ببحهی ملختی رخوامی نمگهیاوالً من د

 _!  شمالمیای و بمشی اومده خونمون و زشته بزارنی آروی گفته بودم که عمه یثان
 نی آروی عمه یمگه نگفت!  ندارهی مخالفتنی آروی با اومدن عمه یکس! اریبهونه ن

 رو حهی ملیاصالً حوصله !  نه مونا_.. گهی دنیاری اونم به،خبی اهی زن پایلیخ
! وونهی دکنهی با حضور عمه که دست از پا خطا نمنیآرو! سی خر نشو راو_.. ندارم

 ی و سردی محلی بنی از آروی هم وقتحهی و ملشهی میال هم عیلی خینطوریتازشم ا
 عمه خانوم با ی محال بود جلونیآرو.. نبودامیفکر بد! شهی مالشی خی کالً بنهیبب
 _! کردمی حال می و منم کلشدی معی هم ضاحهی مل! بگه و بخنده و منو دق بدهحهیمل

 پس من منتظر ی اوک_! دمی بهت خبرشو ممی شدیاگه اومدن! شهی می چنمیحاال بب
 سالم برسون ارمیبه شهر..ی زنگ زدی نه مرس_ ؟ی نداریکار! مونمیجوابت م

 اول ی که در وهله یزیاالن اون چ.. و سر جاش گذاشتمیگوش.. ی حتماً با_.. یبا
فعالً به شمال .. اومدنم بودی برانی آروتی پنجشنبه و رضاهی داره عروستیرام اهمب
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 ذاشتمی شه منو ببره وگرنه نمی راضنی آروکردمیم ی به کاردیبا..کردمیفکر نم
 حموم شهیحاال خوبه هم!! کرد؟ی مکاری بابا دو ساعت تو حموم داشت چیا..!! بره

 هی عروسرهیداره م.. بله خوب"مو دادمجواب خود..دایکشی ربعم طول نمهیرفتناش 
 ی عصبیلی خ"..واال!.. بکشهسهی به خودش کینطورینامزد سابقش و حق داره ا

 صبح عمه خانوم و ن،یآرو..زدمیبودم و داشتم با حرص، طول و عرض هال و قدم م
 زنگ یاز صبح هر چ! می مرهی عروسومدی پدر جون و شبم با اونا میبرده بود خونه 

 زنگ زدم و لشی آخرشم به موبادادی جواب نمی کسنیری شی خونه زده بودم
 نرم نکهی ای برای بهونه اگهید!  خواهر شوهرشی که دو روزه رفته خونه دمیفهم

 دیلی هم کی ام سیپ.. تو خونه پخش شدی اندیصدا..بردی منو مدیبا.. نبود،یعروس
 بودم که ی عصبیانقداما خوب ..ومدیاه انقدر از صداش بدم م! یکرده بود رو اند

چه .. اومدرونی از حموم بنیباالخره آرو! حوصله نداشتم برم و کانال و عوض کنم
 قرمز رنگش تنش بود و یربدوشامب! آقا افتخار دادن باالخره! عجــــــب

تو که : با تعجب نگام کرد و گفت..کردی خشک مسشوی خیداشت با کالهش موها
خونه ! نیری زنگ زدم به ش_! ن؟یری ششیپ ی برسی مگه قرار ن؟یینجایهنوز ا

 امی با تو م_ ؟ی کنکاری چیخوای پس م_!  خواهر شوهرشیرفته خونه ..سین
 لحظه دست از خشک کردن موهاش برداشت زل زد تو چشام و هی نیآرو! یعروس

 یمن تو رو با خودم نم..اصالً حرفشم نزن:  کرده بود گفتیظی اخم غلکهیدر حال
 و ی منو تنها بزاریخوایچرا آخه؟ تو م:  و گفتمسادمی جلوش واحرصم گرفت،! برم

 _ ه؟ی دوستم ک_!  دوستتشی پبرمتیحاضر شو م:  کرد و گفتی فکرنی آرو؟یبر
 نیآرو.. رمیمن اونجا نم! سیالزم به زحمت شما ن!  ممنونیلیخ.. نه _! گهیمونا د

 یعروس..امای مرین دم! یهر جور راحت:  باال انداخت و گفتیدی قیشونه هاشو با ب
محلم نذاشت و به ..با حرص نگاش کردم! و تو باغ گرفتن و تا نصفه شب اونجام

 و نی و آروگرفتمی مشیداشتم آت!! کنهی خدا آخرش منو دق مرگ میا..اتاقش رفت
دوستش پشت در .. رفتفنی به سمت آنیآرو.. اومدفنی آی که صدادادمیفحش م

به سمت .. نقشه م بودیاالن وقت اجرا! ه دم دربود و مجبور شد لباس بپوشه و بر
 عاشق یاز بچگ. آوردمرونی گواشامو بی دراورم جعبه یاتاقم رفتم از تو کشو

 ومدهی رفتم تا ننیبه اتاق آرو.. همه رنگشو داشتمشهی رنگ بودم و همی هایقوط
 هی که قرار بود بپوشه و رو تختش انداخته بود یلباس..کردمی کارمو تموم مدیبا

چقدر !  جونم لباسیا!  بزرگی بود با چارخونه های و مشکدیلباس اسپورت سف
حاال که :  لب گفتمری گواش زرد فرو کردم و زو تیقلم مو رو با بدجنس..ناناز بود

 خوش ی عروس" با رنگ زرد رو لباسش نوشتم"!ی برزارمیمنم نم..یبریمنو نم
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و چند تا خطم با رنگ قرمز رو  قلم مو رو تو گواش قرمز فرو بردم "زمیبگذره عز
اکثر .. به اتاقم رفتم و گواشا رو سر جاش گذاشتمیفور..دمی کشچارهیلباس ب

چون باهاش لج کرده بودم لباساشو .. بودیی لباسشونی و تو ماشفی کثاشلباس
 زش،ی شاهکارم رو لباس عزدنی با ددونستمیدر اتاقمو قفل کردم م..نُشسته بودم

 لباس و انتخاب کرده بود و نی از دو روز قبل اچارهیب! ذرهگیقطعاً راحت ازم نم
 ختی ری مزه و بی بیگورای با لباس فی من کلی هال، جلوهی قدنهی تو آومدیم
حقش بود که اون بال رو .. ارهی تا حرص منو دربدیکشی و اندامشو به رخم مگرفتیم

 لحظه هی.. اومدی باز شدن در ورودیصدا..دلم خنک شد..سر لباسش آوردم
 ری شو از زهیسا.. در اتاق خوابم توقف کردکی نزددمیشنی قدماشو میصدا.. دمیترس

حاضر شو با هم ! سیراو:  گفتی مهربونی در زد و با صداهچند تقه ب.. دمیدیدر م
 ی دوس داردونمیم.. کم سر به سرت بزارمهیفقط خواستم ! ی عروسمیریم
..  حاضر شوی توأم فورشمی من آماده م خونه، پس تای تنها بمونخوامیمنم نم..یایب

 یگفتی زودتر می مردیم!!  کردم منی چه غلطیوااااا..بعد هم از اتاقم دور شد
اگه !  زدمیعجب گند!! ارمی ننتی تا اون بال رو سر لباس نازنی ببریخوایمنم م

 یبا ترس و لرز در اتاق و باز کردم و سرک... بودی مرگم حتمیواا..نهیلباسشو بب
خواستم در اتاق و ..دمی تندشو شنی قدمای دفعه صداهی..ومدی نمییصدا..مدیکش

 گام بلند، خودشو بهم رسوند و نذاشت در رو هی شده بود و با ریببندم و برم تو، که د
لباسش دستش بود و با خشم .. کرده بودمایچه غلط..زدیقلبم مثل گنجشک م..ببندم

چشاش دو تا کاسه ..زدمی نفس نفس م به کمد ودمیچسب.. به همدیدر رو محکم کوب
 جا منو آخر از ی چارهی بیبازو...اووووف..بازومو محکم گرفت..  خون شده بودی

 و که رنگش کرده بودم و یرهنیهان؟ پ..سی راوی کردی تو چه غلط_! ارهیدر م
 ی دختره ی چیعنی کارا نیا:  اشاره کرد و با خشم داد زدرهنشیآورد باال، به پ

فکر ..خب.. خبکردمیفکر م..من...من:  دهنمو قورت دادم و گفتمآب!! احمق؟
 و فشار داد و با همون صداس فتگلومو با دستش گر.. من..ی منو ببریخوایکردم نم

اما !  دلم برات سوختیی تو خونه تنهادمی منه خره که دریتقص: نکره ش داد زد
داشتم ..!! یرین تا بمانقدر تو خونه بمو..ی و نداری دلسوزاقتیتو ل..اشتباه کردم

دستشو از رو گلوم برداشت و با حرص از اتاقم ..کردیگلوم خس خس م..شدمیخفه م
کنترل ..یروان..کردایداشت منو خفه م!! وانهید..به شدت سرفه زدم..رونیرفت ب

 یخوای میگفتی زودتر بهم میخوب لعنت.. خودشهریبابا خوب تقص!! اعصاب نداره
 شرت ی تهی نیآرو..رونیاز اتاق اومدم ب! ارمی نرهنتیو سر پ تا اون بال ریمنم ببر

 موهاشو با ژل و ی قدنهیآ ی بود و داشت جلودهی پوشی آبنی با جییسبز کاهو
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 دهیتا حاال ند!!  بودم؟دهی شرت و تازه خری تنیا.. کردیواکس مو، درست م
 _!! بود که که به سنگ خورده رمی بابا تیا.. کرده بوددای از کجا پنویا..بودمش

 من _.. رفتی صداش کردم با موهاش ور منکهی توجه به ایجوابمو نداد و ب! ن؟یآرو
 که سر لباسم ی ایبا اون بچه باز:  نگام کرد و با خشم گفتنهی آتواز ! امی بخوامیم

 _!  احمقی دوس داشتم دختره یلیمن اون لباس و خ!  عمراً ببرمت،یدرآورد
 اون کار رو با لباست ی ببریخوای منم میگفته بوداگه زودتر بهم ! یاحمق خودت

 ادی و ی شآدم تا برمتیامشب نم!  حرف اضافه نزن_!  خودتهریتقص..کردمینم
:  و گفتمدمی کوبنیبا حرص پاهامو رو زم! گرانی دی تو لباسای که گند نزنیریبگ

 به ادکلن.. دست از ور رفتن با موهاش برداشت !! ی مونم لعنتیمن خونه تنها نم
 ساله 3 ی بچه هانی عیخواستیم:  پوزخند رو لبش بود گفتکهیخودش زد و در حال

 زد و یلبخند بدجنسانه ا!.. سیفقط راو!  تجربهبرات شهی منیا..یاون کار رو نکن
 و ی بغلهی همسای خونه شمیچند شب پ.. هاشهی ترسناک میلی شبا خنجایا: ادامه داد
همه چراغا رو ..ی و زود نخوابیودت باش که مواظب خیخواستم بدون..دزد زده

 نو مخواستیم! شـــــوریب!!  تا آخر بلند کنونمیزی تلویبزار روشن و صدا
 تیتو برو به عروس! سی مربوط نزای چنیبه تو ا:  شدم و گفتمی عصبیلیخ..بترسونه

حرفم !!  تو رو خوب شناخته بود که راحت به پسرعموش فروختتمیمر!! برس
 و رفتم تو دمی کشغی سمتم که جادیگردنش متورم شد خواست برگ .. زدششیآت

 یایباالخره از اونجا م:دمی شنشوی عصبیصدا.. اتاق و در رو از پشت قفل کردم
زبونت از ! گهی ببرمت دخواستمی مزخرفته که نمی حرفانی نه؟ واسه همگهی درونیب
 شدن دهی کوبیصدا!! رسمی برگشتم خونه میحسابتم وقت!!  عقربم سوزنده ترهشین

 رو نقطه زاشتمی دست مدینبا!! زدمی اون حرف و بهش مدینبا.. اومدیدر ورود
من ..!!  رفتالی خیمنو تو خونه تنها گذاشت و ب..ر اونم بودیاما خوب تقص..ضعفاش

 یکی از تاری حسابی پارتیبعد از اون ماجرا..دمیترسی مدی شدیی و تنهایکیاز تار
 ماهواره رو تا یصدا!  کنم؟کاری چییحاال من تنها..رونیاز اتاق اومدم ب..دمیترسیم

..  تنهام فکر نکنمنکهی ابه کردم یتموم چراغا رو روشن کردم و سع.. کردمادیته ز
اما انقدر . درست کردمتزای خودم پیشام برا..زدمی با خودم بلند بلند حرف میالک

 شو گذاشتم تو هیبق کوچولو خوردم و ی برش مثلثهیاسترس و دلهره داشتم که فقط 
 و منم ساختی و می وحشتناکیلی خی به پنجره و صداهاخوردی باد میصدا! خچالی

 از هر ی حساس شده بودم و الککمی کوچیرو سر و صداها..دیلرزیاز ترس بدنم م
 نی اگه آرودی که شاییصداها..ساختمی خودم می برای داستان وحشتناکهی ،ییصدا

از !! کنهی فرق مطیاما حاال که تنهام شرا..ومدیم ی بود برام مسخره و عادشمیپ
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 ی و با هر صداستن خونه شروع کرده بودن به قولنج شکهی برقلیشانس خوبمم، وسا
با قطع شدن برقا، ..!! گشتمی و بر مرفتمی من هزار بار تا لب مرگ مومدی که میتق

 چه وقت االن!!  خدا من چقدر بد شانس بودمیا.. شدلی و فالکتم هم تکمیبدبخت
از من ...اووووف.. خونه بود برقا وصل بودنانی که آروشهیهم..رفتن برقا بود

 نی آخر آروی جمله ادی هوی.. دمی کشغی آگاه جناخود!!! بدشانس ترم هست آخه؟
 یوا.. اشکام راه گرفت".. و دزد زدهی بغلهی همسای خونه شمی چند شب پ"افتادم
 شی و عصبکردمیکاش اون حماقت و نم..رفتمیکاش باهاش م..دمیترسی میلیمن خ

 نی آرولی کردم و شماره موبادای تلفن و پیکیبا ترس و لرز تو اون تار..!! کردمینم
 فحش یکل..کردی مجکتی خونه س ، ری شماره دیدی پررو تا میپسره ..و گرفتم

 کنم؟ هنوز کاری من چایخدا!!  سر جاشدمی و با خشم کوبینثارش کردم و گوش
!!  کنم؟یمن تا اون موقع چه غلط..ادی ب1 رفت ساعت نیآرو!! ه نشد8ساعت 
 دنبال شمع نتی کابیوها به سمت آشپزخونه رفتم و تو کشنی پاورچنیپاورچ
! زهی کم از ترسم برهی تا خونه رو روشن کنه و کردمی مدای پیزی چهی دیبا..گشتم

 آشپزخونه  کفی پارکتای رو،یچارگیاز سر ب!! لعنت به من.. نکردمدای پیچیه
 و من باترس به ختیری ماری اختیاشکام ب..نشستم و زانوهامو محکم بغل کردم

 ی دارم الکیادی به خودم آرامش بدم که من زکردمی میع و سکردمیاطرافم نگاه م
امشب همه ..به هق هق کردن افتاده بودم!  تو خونهادی بسی قرار نی و کسترسمیم

صد متر ...  زنگ تلفن اومدیصدا!! بدندست به دست داده بودن تا منو سکته 
.. داشتم و بریکورمال کورمال به سمت تلفن رفتم و با ترس و لرز گوش.. هوادمیپر
 که تا اون موقع انقدر از ی وا؟ی داری بهم؟ کاری تو زنگ زدسی الو راو_ الو؟ _

تو ..نیآرو: آب دهنمو قورت دادم و گفتم.. ذوق نکرده بودمنی آروی صدادنیشن
 هی.. کنمیدارم سکته م..نیآرو..ترسمیم..من تنهام..برقا رفته.. خونهایخدا برو 

 شدن پنجره ، دهی کوبی و منم همزمان با صدامد به هم خوردن پنجره اویدفعه صدا
 دمی من تازه رسس؟ی راودتهی جدهیباز:  اومدنی آرویصدا..دمی کشی بلندغیج
أم برو الال کن و عروسک مو بلندتو  توامیتا من ب..محاله گول حرفاتو بخورم..نجایا

 تو بوق یصدا.. یبا.. من نباش کوچولوی برادنیانقدر به فکر نقشه کش..بغل کن
 دمی که کشیغی لرزان و جی از صداشوریآخه ب!! یلعنت!! یلعنت..دیچیگوشم پ

 همه مثل خودتن که راه به راه دروغ یفکر کرد!! گمی که دارم راست میدینفهم
 ذاشتی منی که آروی خودمو به چراغ قوه ادیبا.. رفتنیه کل از ب بدمیام..ببافن

 هیکاش حداقل ..رفتی نمرقا بیکاشت.. رسوندمی می وی تکی نزدزی میتو کشو
اصالً االن .. بودمی راضی اندی صدادنیخدااا من به شن..شدی تو فضا پخش مییصدا
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مثل بچه !!! مغلط کرد.. چقدرم صداش گوش نواز و خوشگلهنمیبی مکنمیکه فکر م
 ی لعنتی راه رفتم و دنبال چراغ قوه نی ساله، چهار دست و پا رو زم2 یها

 یحاال مگه هوهو ..ی وی تا بلکه برسم به تدمیکشینا دست می نابیمثل آدما..گشتم
 فحش دادم که چرا با ی و من خودمو کلومدی ترسناک می صدایه..کردیبادم ول م

 ی دفعه صداهی گشتمیداشتم دنبال چراغ قوه م که ینطوریهم!!  نرفته بودمنیآرو
 و سرم به لبه م دفعه از جام بلند شدهیهول شدم و .. اومداطی از تو حیزیشکستن چ

!!! ی ایعجب بدبخت.. حس کردممیشونی خون و رو پیگرما.. خوردی عسلی
..!!!  رفت و همونجا از هوش رفتمجیکم کم سرم گ.. کردمی میدیاحساس ضعف شد

هوا روشن شده بود ..تو اتاق خواب خودم، رو تختم بودم...وم باز کردمچشمامو آر
 درد یسرم بدجور..  بودته نصف اتاق و گرفدی رنگ خورشییو نور طال

آخ چقدر سرم درد ..پانسمان و رو سرم حس کردم..دستمو رو سرم گذاشتم..کردیم
 تا ردم؟کی مکاریمن رو تخت چ..  افتادمشبی دهی فالکت و بدبختادی!! کنهیم

آه و ناله ..!!  همونجا افتادم،ی سرم خورد به عسلی وقتومدی مادمی که ییاونجا
 درد ؟ی شدداری ب_.. دی سررسنی اتاق باز شد و آرودر موقع، نیتو هم..کردم

 حرفمو باور شبیاگه د.. افتادمشی و قطع کردن گوششبشی دی محلی بادی ؟یدار
به تو مربوط :  گفتمظی اخم کردم و با غ..!!فتادمی روز نمنی من حاال به اکردیم
 االن زاشتمی و مومدمی مرتریحقش بود د!! ای هستیعجب آدم:  و گفتدیخند!! سین
سرمو با دستم گرفتم و ...!! شدای مور و ملخه تو قبرت می زبون خوشگلت طعمه نیا

اما خوب خدا رو شکر، .. خوردههی تا بخ5! هیعی طب_! کنهی درد میلیآخ خ: گفتم
بعد بدجنسانه ..  هاشو زد و رفتهی اومد و بخمونیپزشک خونوادگ.. بودیطحس

 وحشت یلی اومدم خونه خیوقت!  بچهیی انقدر ترسودونستمینم:  و گفتدیخند
 اومده یشتری ر10 ی زلزله هیانگار .. بودی خونه چه وضعیاگه بدون! سیکردم راو

حاال خوبه عمه با بابا ..مدی بدجور ترسدمی کف هال دی خون، رو پارکتایوقت..بود
 و یکی سرتق، تو که انقدر از تاریآخه دختره ..کردی شماتتم میوگرنه کل..رفت
 با ؟ی کردی و منو عصبی کردی اونقدر زبون درازشبی دی واسه چیترسی مییتنها

 تو ی که منو بزاری باشی فکری و بشعوری انقدر آدم بکردمیمن فکر نم: حرص گفتم
 تو سردخونه نجا،ی ای که زود اومدم وگرنه االن به جایس آورد شان_! یخونه و بر

با تعجب بهم نگاه !! ی باشرانمالزم نکرده نگ: از لحنش لجم گرفت و گفتم! یبود
 و یری بمخواستمیفقط نم..نگرانت نشدم: لحنش عوض شد و با اخم گفت..کرد

 متجاوز کمه ! بازم بشم آش نخورده و دهن سوختهخواستمینم.. گردنمفتهیخونت ب
فقط !  و نه کمترشترینه ب..ی من فقط دردسر بودی براشهیتو هم!! که قاتلم بشم؟
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 الل یریمیآخه بگو م..!! رونینکه بزاره جوابشو بدم از اتاق رفت بیقبل از ا!! نیهم
از رو تخت بلند شدم و خودمو !!  الله هاگهی نمنی آروی حرف نزنقهیاگه دو د!! یش

!!  خورده بود؟هی تا بخ5.. بسته شده بودمیشونی رو پیکیمان کوچپانس..دمی دنهیتو آ
 ی جایلی جون سالم به در بردم خکه نی همشبی دیبا اتفاقا..باز خوبه زنده موندم

 مگه ".. که زود اومدمی شانس آورد"دیچی تو گوشم پنی آرویصدا..!! شکر داشت
اخالق گندشو دیا من که بانه باب!!  بخاطر من زود اومده بود؟یعنی!!  اومده بودیک 

 دمیشا!! رهیگی خدا موش نمی محض رضاشناسمی که من مینیاون آرو..شناخته باشم
 ی اگهی دزی چنیجز ا!  من زود اومده خونهی و نداشته و به بهونه می مردنیدطاقت 

 داشت صبحونه نیآرو.. درد سرم کمتر شده بود..به هال رفتم.. باشهتونستینم
 هی خودم یبرا.. و بهم نگاه نکرددیی با حرص لقمه شو جودیو د منی و وقتخوردیم
 امشب بعد از _ نجا؟ی اادی عمه خانوم نم_..  و روبروش نشستمختمی ری چاوانیل

 ازش بپرسم اما ی و عروسمی و مرشبی دوس داشتم درمورد دیلیخ!! ادی میعروس
رصمو  و حدهیمطمئن بودم جوابمو نم!!  اخالق قربونش برم ماهشنیبا ا

 ی خونه؟ خونسرد ادامه ی برگشتی کشبی د_.. مشغول لقمه گرفتن شدم..ارهیدرم
 خوادی دلم نم_.. زنمای حرف نمواری با د_..  نکردی خورد و به حرفم توجهشوییچا

 یاشکال:  شدم اما شونه هامو باال انداختم و گفتمی عصبیلی خنکهیبا ا.. جوابتو بدم
 طنتیبا ش!!  انگار چقدر مشتاقم حرفاشو بشنومزارهی برام کالس منیهمچ! نداره

 ی بزرگی مهلق.. گمی که راست می پس چ_! یگیتو که راست م: نگام کرد و گفت
 بزرگ، لجم ی با اون لقمه خواستمیم.. گرفتم و همشو تو دهنم جا دادمایکره، مر

 که تو دهنم بود نگاه ی گنده ای با تعجب به من و لقمه نیآرو.. برهادمی
!  کردمایعجب غلط.. گنده بودیلیخ.... لقمه رو قورت بدمتونستمینم..کرد

 بلند دی وضعمو دی وقتنیآرو.. حرکت تو دهنم مونده بودی لقمه بیهمونطور
 ی بچه جون؟ اون اندازه یری لقمه بگی اونجوریآخه بگو مجبور:  و گفتدیخند

 مونده بود نمیهم.. کنمکارشیمونده بودم لقمه رو چ..دهنته آخه؟ محلش نذاشتم
 بود ی ایبا هر بدبخت!  بکوبه تو سرمنوی و بعدها همارمی بشر لقمه رو دربنی ایجلو

 هم مویی چاوانیل.. بود قورتش دادمی کردم و با هر فالکتزی ردندوناملقمه رو با 
 بودم ری تو دهنم درگی که با لقمه ی اقهی د10حدود ! نییخوردم تا لقمه بره پا

چته ! مرض: چپ چپ نگاش کردم و گفتم..دیخندیهم و بلند م زل زده بود بنیآرو
 جمع کرد و دوباره اخم و خنده شنی راه به راه هرهر و کرکرت هواس؟ آرویه

 بزرگتر از دهنت ی لقمه شهی همی که تو عادت دارفهممیحاال م: کرد و گفت
 فکر حاال! شـــوریب!! منظورشو خوب گرفتم..از جاش بلند شد و رفت!! یبردار
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پسره !!  بزرگ بود؟ی کجاش لقمه نیآرو..ششیا...هیبی چقدر پسر خوب و نجکردیم
 صبحونه رو لیوسا! یلعنت!  اون موضوع و بکوبه تو سرم؟خواستی میتا ک!  نچسبی

 بودم ی عصبنیچون از دست آرو.. جمع کردم و مشغول درست کردن ناهار شدم
 بسته هی بسته گوشت قرمز و هی.. خودم ناهار درست کنمیقصد داشتم فقط برا

دوس .. کردمسی برنج خکی کوچی مانهی پهی درآوردم و زریریکرفس از تو ف
 خوب کرفس ی بوی ساعتهیبعد از .. برسهنی قاشقم از غذام به آروهی ینداشتم حت

 _..  شددای پنی آروی که سر و کله کردمیداشتم برنج و دم م..دیچی خونه پیتو فضا
!  گرسنمهیلی خ_! چطور؟:  نگاش کردم و گفتمشه؟یر م حاضیغذا ک! س؟یراو

با ! کشهی طول میم ساعتین!  صبر داشته باشزمیعز:  زدم و گفتمیلبخند بدجنسانه ا
 دوش هی رمیپس من م:  اما گفتاوردی از لحن حرف زدنم داشت شاخ درمنکهیا

فتم تا  خودمو گریجلو..بازم با تعجب زل زد بهم.. زمی برو عز_.. امی و مرمیبگ
 نی خبر نداشت اچارهیب..دمی خندزیر.. رفتی حرفچی بدون هنمیآرو..نخندم

 و بعدم پرو گهی بهم مادی به دهنش میهر چ..شهیم گفتنام براش گرون تموم زمیعز
 ومدهی تا از حموم ندیبا..دمینشونت م..میکوفت دار! می داری ناهار چگهی مادیپرو م

 جا ی گذشت و غذام حسابی ربعهی!! هیدنی دافشیآخ ق..دادمی ناهار و مبیترت
 قابلمه دونه برنجم تو هی نذاشتم یحت..دمی بشقابِ پر برنج کشهی..افتاده بود

 مالقه خوروش ته هی یاندازه .. کردمی خالیتموم خوروش هم تو بشقاب..بمونه
 آب و تو ری گذاشتم و شیی ظرفشونکی قابلمه رو تو سیقابلمه موند که با بدحنس

 ینی دوغ تو سوانی لهیبشقاب برنج و خوروش و ظرف ساالد و ..باز کردمقابلمه 
 و ی ویت.. هنوزم تو حموم بودنیآرو ومدی آب میصدا.. گذاشتم و رفتم تو هال

مشغول ..  مبل گذاشتم و نشستم رو مبلی روبروی و رو عسلینیروشن کردم و س
 و از نی آرو شدنی عصبی کردم بخورم تا صحنه یآروم آروم سع..خوردن شدم

 دهی پوشی رنگی و شلوار گرمکن توسییموی شرت لیت..دی سررسنیآرو..دست ندم
 با نکهیبا ا!  زل زد بهمکردیحوله ش دور گردنش بود و داشت موهاشو خشک م..بود

 خودمو گرفتم و به خوردنم ادامه ی اما جلودمیترکی داشتم از خنده مافشی قدنید
!! یآخ.. براش غذا گذاشتمکردیبچم فکر م.. به سمت آشپزخونه رفتنیآرو.دادم

 دفه هی تو دهنم که زاشتمی و که پر کرده بودم و می قاشقنیداشتم با لذت چهارم
 حرکت تو دستم مونده یقاشق ب..کُپ کردم. حرکت برداشته شدهی از جلوم با ینیس

 دورتر از من گذاشت و با ی و رو بروش رو مبلینی خونسرد سیلی خنیآرو..بود
 االن نیا..ماتم برده بود..  خودش آورده بود مشغول خوردن شدی که برایققاش

 زده ی توجه به من که همچنان قاشق تو دستم بود، مثل قحطی بنیآرو!!  کردکاریچ
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چند بار پلک زدم تا از ..نگاش به من خورد..ذاشتی پر غذا رو تو دهنش میها قاشقا
 ؟ی موندینجوریتو چرا مثل مجسمه هم:  و گفتدی بلند خندنیآرو..رونی بامیبهت ب

 خواستم حالتو گذرهی بهت خوش میادی داره زدمید!! فه؟ی ت انقدر ضعرندهیگ
اما ..! ستی نلی دلی گفتنات بزمی که اون عززدمی حدس مدیبا!! زمی کنم عزعوض

 نی مرد تو اشهیهم!  خانوم کوچولوی شکم من بشفی حریتونی باشه که نمادتی نویا
 نهوی عچارهیب..دی دوغ و تا ته سر کشوانی و لدیدوباره خند!! دونهی می مورد برنده

 یچند روز مونده بود ب.. کرده بودق غذا ذودنی از دیوپی اتی زده هایقحط
اونو !! ی منو بخوری غذایتو حق ندار: ؟؟ اخمام رفت تو هم و با حرص گفتم!!!غذا
 ی من فقط برای تو خونه ی تا تو باش_! من گشنمه.. خودم درست کرده بودمیبرا

 نکهیقبل از ا.. برداشتمزیبه سمتش خ!!  تجربههی شد نمیا..یخودت غذا درست نکن
دنبالش ..دی کرد و از جا پری ظرف خوروش و رو برنجش خالشش،ی پممن بر

 درست کردن اون یمن دو ساعته دارم برا..نامرد نشو..نیآرو.. ا_.. دمییدو
 پام بلند شدم تا بلکه یمنم رو پنجه ها..سرش گرفت یبشقاب و باال.. کشمیزحمت م

 بلند بود و من فقط تا سر شونه هاش یلی اما قدش خرمیبتونم بشقاب و ازش بگ
 منم با حرص دنبالش دیی دوی و مدیخندی من می به زور زدنانیآرو..دمیرسیم
 غذا  ناهارروزیبه خدا از د! بدش به من...نیآرو: بازوشو گرفتم و گفتم..دمییدویم

 دستش دست منو از بازوش جدا کرد و یکیبا اون .. اری درنیمسخره باز...نخوردم
 دروغ _!  گشنمهیلی ناهار لب به غذا نزدم و خروزیبه جون تو، منم از د: گفت
!  شام سرو شه من اومدم خونهنکهیقبل ا.. نه نخوردم_.. ی شام خوردشبید..نگو

نه بابا داشت باز سر به سرم ! ؟ شام نخورده بودشبی دیعنی! گفت؟یراست م
 شرتشو محکم ی تنی آستهوی!  شام نخورده برگرده خونه؟شهیمگه م..ذاشتیم

 و ازم نداشت تعادلشو از دست داد و هر دو ی کارنی که انتظار چننیآرو..دمیکش
 افتاد رو نمی کف هال و آرویمن محکم افتادم رو پارکتا.. نی رو زممیمحکم افتاد

 رو ختی توش بود ری کف هال و هر چی هم پرت شد رو پارکتابشقاب غذا!! من
 چشام ی و جلوی چشم عسلت جفهیچشامو که باز کردم، ..ماتم برده بود... نیزم
 ی حرکتچکدوممونیه.. درد گرفته بودیلیکمرم خ.. لحظه جا خوردمهی..دمید

ن به  زودتر از من خونیآرو..گرمم شده بود.. و نفساش میخورد به صورتممینکرد
 اومده رو عوض کنه، شی جو پخواستیم.. کناردی و خودشو از روم کشدیمغزش رس

 من غذا رو بخورم نه خودت ی نه گذاشت؟یدید...آ:  زد و گفتی ایلبخند زورک
 ی که درست کرده بودی خوشمزه ای سر غذایی چه بالیدید!! شیخورد
تاده بود اشاره  که رو فرش افییبا ابروهاش به بشقاب غذا!! شکمو!! ؟یآورد
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من که دستمو ..می و بعد از خنده منفجر شدمیچند لحظه به هم نگاه کرد..کرد
 و شونه هاش دیخندی منمیآرو.. شده بودمنی و پخش زممگرفته بودم رو شکم

 شده بود و بو ی خوروششیشونی پیگوشه .. داشتدنی دنی آروی افهیق..دیلرزیم
 ادیچه ناهار به ...دمیخندی و ممیبرده بود ادی قبل و کالً از تیموقع..دادیکرفس م

 نیاَه باز ا... گهی بابا زود باش د؟یتو هنوز آماده نشد! سی راو_!!!  بودی ایموندن
 ی منم ببریخوای می زودتر بهم بگیخواستیخب م..!! شروع کرد به غرغر کردن

  ساعت بود بهممیهمش ن!  تا زود حاضر شمی زودتر بهم بگیمردیم! گهی دیعروس
از تو اتاقم داد ..کردمیداشتم با اتو مو موهامو صاف م!  منم ببرهخوادیگفته بود م

 گفتنشو " اَه" یصدا.. شهی نمرید..کشهی ذره طول مهی مکار! یچقدر تو عجول: زدم
 برام سوغات آورده بود کای و که عمه خانوم از امریرهنیپ.. اما محل نذاشتمدمیشن

 بود و قسمت ی لختیادیهر چند ز..محشر شده بودواقعاً تو تنم .. بودمدهیو پوش
 باشم، انتخابش باتری زمی بود که امشب از مرنی هام باز بود، اما چون قصدم انهیس

 ستمی نمی از مرباتری اگه زی بدرخشم و حتیدوس داشتم امشب تو مهمون.. کردم
!! دم شده بویچ.. کردمنهی به اندامم تو آینگاه..!! الاقل ازش زشت ترم نباشم

 موهامو با ی سرم بستم و جلویموهامو با کش محکم باال..اندامم کامل معلوم بود
 ی تا جاختمی رمیشونی دسته از موهامو رو پهی کردم و ست کوهان شتر درنیبامتل، ع

 یظی غلشیآرا.  شدن و نداشتممی جنی سیحوصله !  نشهدهی دمیشونی رو پی هاهیبخ
 و چهرمو از دادی مریی صورتمو تغیلی خظی غلشیآرا.. کردمرهنمیهماهنگ با رنگ پ

اما خوب مرتب به .. اصالً دوس نداشتمنوی و من اکردی خارج متیحالت معصوم
 پشت پلکم مویلی اکلی نقره ای هیسا! شهی شب که هزار شب نمهی که گفتمیخودم م

 رنگمو هم زدم رو مژه ی شرابیمژه مصنوع..دادیچشمامو درشت تر نشون م..زدم
حس کردم .. شدهنیچقدر پلکام سنگ..اووووووف.. حالت خودمیوتاه و ب کیها

 تحملش کردی ناز میلی چهره مو خچوناما خوب !!  پامیاالنه که چشام پرت شه جلو
 بود و سر عقد بهم داد و به گردنم نیری شی هی که هدمویدیگردنبند مروار..کردم

شنل قرمز و شال .. بود و دوسش داشتمی گردنبند خوشگلیلیخ.. کردمزونیآو
 رنگمو هم پام کردم و با ی دار مشکنی نگی و صندالدمی رنگمو پوشی شرابریحر

 هی..!!  خوشگل شده بودنی که چقدر آرویوا..اعتماد به نفس، از اتاق خارج شدم
 رنگش که از زور ی مشکیموها! ی مشکنی بود با جدهی پوشی خردلیلباس بدن نما

 هی شیشگیطبق عادت هم.. و باال زده بودزدی برق م نور المپ،ریواکس مو و ژل، ز
 اضافه شده تشیب بود و به جذاختهی رشیشونی کوتاه جلوشو رو پیدسته از موها

 جا خورده بود و دنمی من، از دیاونم به اندازه .. عطرش تو مشامم بودیبو..بود



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

107

 شیل آرا مدنیتا حاال با ا..می حرکت به هم زل زده بودی هر دومون بی اهیچند ثان
داشت فاصله ..کم کم به سمتم اومد..!!  بود و حق داشت انقدر تعجب کنهدهیمنو ند

 که داشت جلوتر نیهم..کردمی مات و مبهوت فقط نگاش منم و مشدیش باهام کم م
..!! می با هم تنها باشقهیاگه گذاشتن دو د..!! یاه لعنت..  زنگ خوردشیگوش..ومدیم

 جواب شی به گوشنکهی گردنش گذاشت و قبل از ا و دستشو پشتدی کشی پوفنیآرو
در .. رفتیبعدشم خودش فور..! نی تو ماشایدر رو قفل کن و ب: بده بهم گفت

سوار .. و روشن کرده بودنی ماشنیآرو.. رفتماطی و قفل کردم و به سمت حیورود
 بود، عشق اولش یهر چ..زدی موج مشی عسلیغم تو چشا! جلو نشستم.. شدمنیماش

هر چند !!!  ازش توقع لبخند، داشتدی و مسلماً امشب و نباکردی میروسداشت ع
 لشوی موباقهیبعد از چند د!! دمیدی مباش هم من لبخند و به ندرت رو لگهی دیروزا

نگاش ! س؟یراو! میاینگرانمون بود که چرا نم..مامان بود: قطع کرد و گفت
 و معذب بود چون مدوی خوشش نمادی و ثابتم زرهی خیانگار از نگاه ها.کردم

 شمی امشب پخوادیدلم م:  کرد و آهسته گفتنشی ماشچیی با سویخودشو سرگرم باز
 می تو زندگگهی نشون بدم که دمی به مرخوامیم! ی تنهام بزارارمدوس ند..یباش
 ششی پخوادی ازم مارهی و دربمی لج مرنکهیبخاطر ا!! باشه؟ وا رفتم..!!  ندارهییجا

 فراموشش یتونی میکنیفکر م:  گفتمیفی ضعی رفت و با صدااخمام تو هم!! باشم؟
االنم ..ایاه لعنت.. تو چشام نگاه کردیبا تعجب به اشک حلقه زده ..نگام کرد! ؟یکن

 ریسرمو انداختم ز! نیی پاادی بود نذاشتم اشکام بیبا هر زور.. کردن بودهیوقت گر
 و دوس ی دختریقتو!  دارمی خصلتهیمن : دمیصداشو شن..و منتظر جوابش شدم

 نشده باشه و هنوز مجرد ی که مال کسکنمی بهش فکر میتا زمان..داشته باشم
 ی خود به خود برانمش،ی ازدواج کنه و با لباس عروس ببنکهیبه محض ا..باشه

 که شوهر داره، ی به زنتونمی و نمستمی نیمن پسر چشم ناپاک..! رهی مادمی از شهیهم
..!! سپرمی می و با تموم خاطراتش به دست فراموشمیامشبم مر..نظر داشته باشم

 الموی خیتا حدود.. از جا کنده شدنی و پاشو رو پدال گاز گذاشت و ماشدی کشیپوف
 بشه و بازم بهش یی دوباره هوام،ی مردنی با دنی آرودمیترسیم..راحت کرده بود

!! روغ بگم به خودم و احساسم دتونستمیدوسش داشتم و نم!! برام مهم بود..فکر کنه
  ...  پخش شدنی تو ماشی فالحاری مازیصدا

  
  

  ..ستی نی بشکنه حرفدلم
  ..خوامی و ازت مقتیحق
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  ..یری راحت بگو، مبهم
  ..اهامی که سرده روحاال

  .. کجا بود کهدونمینم
  .. دست اونی داددلتو

  .. منی بی شددی خورشخودت
  .. بارونهی دلتنگمنم

  .. بار، فکر منم کن کههی
  ..داغونه داغون دلم

  .. عاقبت با اونیری متو
  ..مونهی می دستام خالکه

  ..سی نی بشکنه حرفدلم
  .. باشهقتی کاش الفقط

  ..رونی از قلبت برمیم
  ! عشقش، تو دلت جا شهکه

  ..ی و همراشاری تو اگه
  ..ی عاشقم باشی و کمی بمونشدی میول

  .. فکرش شده چشماتهمه
  ..رهیگی دستاتو میگاه

  .. کهیر تنهاش نذای وقتهی
  ..رهیمی مشه،ی من ممث
  ..سی نی بشکنه حرفدلم
  .. باشهقتی کاش الفقط

  ..رونی از قلبت برمیم
  ! عشقش، تو دلت جا شهکه
  

 نی ا،ی عروسرمی منی امشبم که دارم خوش و خرم با آروهیحاال .. دلم گرفت
 ی رد و بدل نشد و فقط صدانمونی بی حرفچیه!! شششیا..!! زاشتیآهنگه نم

 ی پرسوز" آه"نی هم آرویهر از گاه..کردی و پر منمونیود که سکوت بآهنگ ب
 مسن با کت و مرددو تا ..میدیباالخره به باغ رس.. شدی و دلم کباب مدیکشیم

 بودن و به مهمونا خوشامد سادهی باغ وای در ورودی جلوک،ی مرتب و شیشلوارا
با ! اسی آری هم بابایکی و اون می مری باباشونیکی که دمی شننیاز آرو.. گفتنیم
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 محترمانه به ما خوشامد گفت و من یلی خمی مریبابا..می کردیهر دوشون احوالپرس
 و پارک کرد و هر دو به سمت ته باغ نی ماشنیآرو..مد خوشم اویلیاز برخوردش خ

از ..میرفتیآهسته و با آرامش کنار هم راه م..میکه مراسم اونجا گرفته شده بود رفت
 نی به مراسم که آرومی مونده بود تا برسیکم..بردمیبودم لذت م هم قدمش نکهیا

 ی بهش دلگرمنکهی و بخاطر ادمیمنظورشو فهم! م؟یبر: بازوشو جلوم گرفت و گفت
 لبخند نمی با لبخند بازوشو محکم گرفتم و آروزارم،یبدم و بهش بفهمونم تنهاش نم

اوووه چه خبر ..میتهر دو به سمت جمع رف..ختی داد که قلبم رلمی تحویمهربون
شنل و شالمو !!  بودیباغ خوشگل.. بودادی زیلی خیلی ارکستر که خیصدا!! بود

 با هم ن،ی رنگ لباس من و آرو،ی کامالً اتفاقوربه ط!  جالب بودیلیخ..درآوردم
 موضوع خوشم اومد و قلبم تلوپ تلوپ نی چرا انقدر از ادونمیست شده بود و نم

 هی تو جمع، ی پسرایاز همه ! دمی و داشتم به خودم بالنی آرونکهی لحظه از اهی..زد
نه !!  من بودلکاش قلباً هم ما!  تر و جذاب تر بودافهیسر و گردن بلند تر و خوش ق

 دنمیهمه از د..!! می رفتنای جون اسی انی به جمع خونواده نیمن و آرو...فقط اسماً
 شمی آراممی شب عروسیحت.. بودندهی سر و وضع ندنیتا حاال منو با ا..تعجب کردن

 اون لباس اولش دنی از پوشنکهیبا ا!  تر از امشب بوددهی تر و لباسمم پوشمیمال
 داد و ی جون، بهم انرژسی مهربون عمه خانوم و انی معذب بودم اما نگاهایلیخ

 زدی که تو چشاش موج مینی با تحسسویگ!! باعث شد اعتماد به نفسم، دو برابر شه
 بود یلی شکلی مستطزیم..می نشستی صندلی رو،یه بعد از احوالپرسهم..کردینگام م

پدر جون !! لبالو بازم آششیا!!  و شربت آلبالوینیری و شوهیو روش پر بود از م
 بود و دورتر از جمع ما نشسته ی نقره ایی مسن با موهایسرگرم حرف زدن با مرد

 دهیپوش رنگ یری شیکت و دامن.. خوشگل شده بودیلی هم خسویبود گ
 از موهاشو فر کرده ی کمی دسته هی سرش جمع کرده بود و یموهاشو باال...بود

 کلفت و نامرتبش در هم ی ابروهامعمول که طبق نمیراد!  بودختهیبود و رو شونش ر
 ی خوبی افهیق!!  بر خالف اخالق نچسبشنیراد.زدی حرف منیبود و داشت با آرو

 شتری بیلی بود خدهی که پوشی ای زغالنی و جیکت اسپورت خاکستر..داشت 
 که زل زده بود به نمیآرو..!!  بودگهی دزی چهی نیاما خوب آرو!! جذابش کرده بود

 ذوق کرده یلی ظاهر نشده بودم و بچم خینجوریتا حاال جلوش ا!! من و لباسم
نگاش کردم و با عشوه ..!! ومدی خوشم مبی عجکردی نگام مینطوری انکهیاز ا!! بود

 بهم ی شده بود پوزخندامی که متوجه دلبرنیآرو.. چشام کنار زدمیز جلوموهامو ا
عمه خانوم رو کرد به ...  نداشتاقتیل!! حرصم گرفت!! زد و روشو برگردوند

 ان؟ی عروس، دوماد بی خونه؟ چرا نموندی چرا انقدر زود رفتشبید:  و گفتنیآرو
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 نمی نبود و آروسیراو:  گفتسویگ!!!  بوددهی و ندمی مرشبیپس د..شوکه شدم
 حرفش تموم ی وقتسویگ!  صبر نکرد شام سرو شهیحت.. موندن نداشتیحوصله 

!! اما آخه چرا؟!!  بود که شام نخوردهته راست گفنیپس آرو.. بهم زدیشد چشمک
 دینه بابا آخه چرا با!!  برگشته؟ی که بخاطر من زود از عروسگفتی درست مسویگ
 بی غربیرفتاراش عج..کاراش برام واضح نبود کدوم از چیه!!  کار رو بکنهنیا

 سر و صدا و بزن و بکوب و ی حال و حوصله ادیز:  گفتی با خونسردنیآرو.. بود
!  برگشتمنی که خونه تنها بود و بخاطر همسمیراو! کردی کم درد مهی سرم م،نداشت

 براش مهم نبودم و ادی علناً بگه که من زخواستیم!! ؟ی چیعنی حرفش نیخوب ا
 تی آخر براش اهمی برگشته و تنها بودنه من در وهله هاکردهیون سرش درد مچ

 لی تحلهی خودم تجزشی پو به زبون آورده بود نی که آرویداشتم جمالت!! داشته
 یماه شد!! ادی بهت میلی خراهنهی پنیا! سیراو: دمی رو شنسوی گی که صداکردمیم

 نبودم و فقط ی دختر پر حرفادیز.. زدم و ازش تشکر کردمیلبخند کمرنگ.. زمیعز
 حرف نی مرتب با آرونیراد..زدمی حرف مادی خوشحال بودم زای ی که عصبیمواقع

 و اونور نوریچشماشو ا.. دونه از حرفاشم متوجه نشدهی نی آروبندمی اما شرط مزدیم
 کردمی فکرشم که میحت!!  بود؟میمنتظر مر!  بودیانگار منتظر کس.چرخوندیباغ م

 فکر کنم رو نیخواستم حواسمو پرت کنم و کمتر به حرکاتم آرو!! تگرفیقلبم م
 زل زد سویگ! ؟ خوشگل شده بودمی مرشبید: دمی و آهسته ازش پرسسویکردم به گ

..!!  درآوردی چقدر سبک بازیدونینم! سیاووووف راو:  کرد و گفتیاخم! بهم
با ! ایه آر بود بدهی جلبک چسبنی تا آخر مراسم، ع_ چطور؟ _!  جلفیدختره 

 و طونی که انقدر دختر شسوی کرده که گکاری چشبی دمی مرنی انیخودم گفتم بب
 تکون ای آرشیاز پ:  ادامه دادسویگ!! زنهی درموردش حرف مینطوری بود ایراحت

 ای اجازه نداد با آرای آرلی خودشون و فاملی فامی کدوم از دختراچیبه ه..نخورد
قراره .. بود رو شونه هاشختهیبود و موهاشو ر دهی لباس شب قرمز پوشهی! برقصن

 من _!  چسبوند؟ی ممی اونم خودشو به مر؟ی چای آر_! لباس عروس و امشب بپوشه
 یلی خای اما آرکشهی خودشو براش ممیمر..سی اونقدرام هالکش نای آرگمیمکه 
 وسط و بردمشی و مدیکشی مثل بچه ها شده بود دستشو ممیمر! کنهی رفتار میعاد

 آخراش من خودم یحت..کردی و سرد برخورد منی سنگیلی خایاما آر..قصوندشریم
 میمر.. جاش تکون نخوردز اگهی دمی گفت و مرمی به مرییزای چهی که با اخم دمید
 که سوی برگشت خونه؟ گی کنی آرو_!! شدی جا بند نمهی.. شورشو درآورده بودگهید

مگه تو خونه ..وا: و گفت کرد ی عوض شدن بحث تعجب کرده بود فکرییهویاز 
 یوقت..راستش..نه خب:  گفتمعیهول شدم و سر!!  من باز گند زدمیوا!! ؟ینبود
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 ساعتم نشد که میخوب راستش ن.. آها_!!  اومدی کدمینفهم! اومد من خواب بودم
 نهی و نبمی مرنکهی بخاطر اکردمیمن فکر م!  بلند شد و رفتیاومده بود بعدش فور

 نیاگه قرار بود بخاطر ا! سی راونیبب.. نه_!  نبوده؟نیاطر ا مگه بخ_.. زود رفت
 بود نیقصدش ا! ومدی اصالً نمی بهونه اهی خوب امشب به نهی و نبمیزود بره که مر

 نشسته بود و داشتن با نی رادشیپ! می مردنیاما نه بخاطر ند..که زودتر بره خونه
اما بعدش خودش ..اد زنگ خورد و رد تماس دشی که چند بار گوشزدنیهم گپ م

 ی که از جاش بلند شد و خدافظدی نکشقهی نفر و بعدشم به دقهیزنگ زد به 
پس بعد از !!  زدمیلبخند بدجنسانه ا!!  بودهی نفر کهی اون دونمیحاال من نم..کرد

اما بخاطر !!!  ول تعصبیا!!  بلند شده و اومده خونهی کرده فورتی منو اذنکهیا
چرا ! سوینه بابا گ:  گفتمسوی رو به گدی گنجی تو باورم نمنیو آرهی اصالً نگراننکهیا

 بهش بفهمونه ا امشبم اومده تنهی و نبمی زود اومده تا مرشبی د؟یدی میجو الک
 بفهمه می باشم تا مرششی من پخوادیخودش بهم گفت م..اونقدرام براش ارزش نداره

 چقدر به دونستمی نمخودمم!!  و خورد نکردهنی آروکنهی فکر ممیاونقدرام که مر
 و ستی حرف بزنه و بگه که حرفم درست نسویاما دوس داشتم گ.. داشتممانیحرفم ا

 هم که انگار قانع شده بود سرشو تکون داد و سویاما گ!!  نگران من بودهنیآرو
کاش بازم حرف خودشو ..کردیکاش بازم مخالفت م..حالم گرفته شد!!  نزدیحرف

همه به احترامشون .. شدنزمونی مکی نزدیو دختر جوون ربع، زن هیبعد از !! زدیم
 نی آروه کدمیهر چند خوب فهم.. از جام بلند شدمهی از بقتیبلند شدن و منم به تبع

 نیزن آرو:  بهم کرد و گفتیقیزن نگاه دق..!!  پاشون بلند شدری زیبه سخت
 مریانگار داشت تحق..ومدی چرا از لحن حرف زدنش خوشم ندونمینم!! ؟ییتو
 شونمی مادر و اشونیا!  جونسیراو:  گفتسویگ! بله:  آهسته گفتمیلیخ!! کردیم

دختر با عشوه ..!! دادی طعنه میو که چرا حرفش بدمیتازه فهم!!  هستنمیخواهر مر
 کردمی فکر نم؟ی دختره، خواهر منو پس زدنیواسه ا:  و گفتنیرو کرد به آرو
اون چطور به خودش جرئت ..خورد بهم بریلیخ!! نی آروی باشقهیانقدرم کج سل

خواستم جوابشو .. از خشم سرخ شده بودنمیآرو.. کنهری تحقینجوریداد که منو ا
 داره شیهنوزم که زبونت ن:  کرد و رو به دختره گفتی دستشیپبدم که عمه خانوم 

 موضوع به تو مربوط نیا..ی بزرگترا دخالت نکنیبهتره تو کارا!..کایمل
 ی حرفا کامالً بنی خواهرته و اهیامشبم شب عروس..شو کرده انتخابنیآرو..شهینم
 و از رد به عمه خانوم کیچشم غره ا.. شده بودعی ضای که بدجورکایمل! دسیفا

 همچنان با نفرت بهم نگاه میمامان مر..دمی کشینفس راحت..جمع دور شد
 پز هکی جون و در حالسی رو کرد به انمی؟ مامان مر! از جونمخواستی میچ..کردیم
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 هی راضیلی و مال خودش کرده خمی مرنکهی از اایآر:  گفتزدیدادن تو لحنش موج م
همه !!  نشد و خدا بهش رحم کردمرتکب و ی اشتباه بزرگمی خوشحاله که مریلیو خ

 نیرگ گردن آرو!!  بودهنی ازدواج با آرو"اشتباه بزرگ" منظورش از میدونستیم
 دستشو نی بگه که رادیزیخواست چ..ت و نداشری و تحقهیطاقت کنا..متورم شد

 من و هیعمه خانوم که شده بود حام..گذاشت رو شونش و به آرامش دعوتش کرد
اما خدا کنه .. متوجه اشتباهش شدمی خوبه که مریلیخ:  گفتید با خونسرن،یآرو

 عمه خانوم ی قربون صدقه یتو دلم کل..!! از چاله خودشو ننداخته باشه تو چاه
 ی سرخ شد و به بهونه میمامان مر..گرفتی زن گستاخ و منی حال ادی بایکی..رفتم

 ی پوفسوی گم،ی مرامانبا رفتن م.. ام خوشامد بگه رفتگهی دی به مهمونادی بانکهیا
..!!  داره واالمیی عجوزه چه روی کهیزن.. دق رفتی نهیآ! شیآخ:  و گفتدیکش

 میبعد از ن..ادشون کرد فحش بار جد و آبی و کلزدی لب غر مری مدام زنمیآرو
معلوم بود عروس و دوماد ..  و دست بلند شدغی سوت و جیساعت، صدا

 به یادی تسلط زمی نشستن انتخاب کرده بودی که ما برایزی میخوشبختانه ..اومدن
ارکستر اومدن عروس ..مینی و ببزی همه چمیتونستی می باغ داشت و به راحتیهمه جا

 چرا اون لحظه فقط به حرکات و دونمینم.. ند بلند شد اسپیو دوماد و خبر داد و بو
باالخره عروس و ! هی حسش چنمی زوم کرده بودم و دوس داشتم ببنی آرویرفتارا

.. دی سوت و دست، به اوج رسی اومدن و صدارونی بی رنگی مشکیدوماد از پورشه 
 نصفشو  فر کرده بودن وییبای بلوندش به زیموها.. بودییبای واقعاً دختر زمیمر

تاجش مدل قلب بود و پر از .. بودنختهی رو شونهاش رگشوی سرش و نصف دیباال
 درشتر ی قد بلند تر و اندامم کمازشمن .. داشتی و متناسبزهیاندام ر.. بودنینگ

 یایلباسش دکلته بود و سنگ دوز.. رو صورتش کار شده بود ییبای زشیآرا..بود
 ی هم کت و شلوار خوش دوخت مشکایآر.. ش کار شده بودنهی رو قسمت سیفیظر
 افشیق.. بودیمعمول.. نداشتی جذاب و خوشگلادی زیچهره ..  بوددهی پوشیرنگ

 و لیتنها حسنش، بدن خوش استا! ی رنگی بور و چشایموها.. بودای غربهی شبشتریب
 که انقدر نی بود که اونو به آرودهی دای تو آری چمی مردونمینم..! قد بلندش بود

 میرو مر..  و دنبال کردمنی آروینگاه ها..!!  داده بودحیذاب بود ترج و جبایز
 قرار بود زنم ی روزهی کهی و از کسییبای همه زنی ایخوب منم وقت..ثابت مونده بود

 و اخمام ومدی اصالً خوشم نمنی آروی نگاهانیاما من از ا!! شمی محوش منمیباشه بب
 و فراموش کرده و به می که مرزدیمپس حرف مفت ..دستامو مشت کردم..تو هم رفت

 و که چند ماه ی دخترتونهیاصالً مگه آدم م! کنهی که ازدواج کنه فکر نمیدختر
 عروس شدن ری تصاونی داشت ادمیشا!!  سرعت فراموش کنه؟نی ابهعشقش بوده و 
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 و زن کس سی سهم اون نگهی تا به خودش بفهمونه دکردی و تو ذهنش ثبت ممیمر
 ما زی مکی نزدای و آرمیباالخره مر!!  بوده باشهنطوریکاش ا!!  شدهی اگهید

 میمر.. کردیس احوالپرهی دست داد و با بقنی و آرونی با رادی به گرمایآر..شدن
 درسته؟ ی باشسی راودیتو با:  لوسش گفتی برام نازک کرد و با صدایگوشه چشم

! بله خودمم:  زدم و گفتمیلبخند پهن.. نشون بدمفینخواستم خودمو جلوش ضع
دوس داشتم ..!!  بهشدمی و محکم گرفتم و چسبنی آرویبازو..!! گمی مکیبهتون تبر

 نی ااقتی بوده که لمی و اون مرمی راضنی آروز و امی بفهمونم که از زندگمیبه مر
 ی کارچی که از حرکتم جا خورده بود هنیآرو.. و نداشتهی خوشبختنی و ایزندگ
 ایآر! ای نداری خوبی قهیسل:  گفتنیو رو به آرو زد ی بهم پوزخندمیمر!! نکرد

 نشسته بود مونی کنارزی که پشت می نبود و داشت با مردمی مریحواسش به حرفا
اما :  ضعف نشون بدم با لبخند گفتمممی مری جلوخواستمینم...کردی میحوالپرسا

 عمرشو با تو ی هی خان حاضر شده بقای که آری خوشحال باشدی جون، بامیمر
باور ..ومدی خونش درنمیزدیکارد م..  شدهفی خان حایبه نظر من که آر! رونهبگذ

 و از دی رو کشای آری بازووسرخ شد .. لحن جوابشو بدمنی و با اینطوری اکردینم
 سویگ! کنمی بر و بر نگاش مسمیمیفکر کرده منم وا!  پرویدختره .. ما دور شدنزیم
 یدختره !  به خاکیدی مالیبپوزشو حسا! سی ول راویا:  و گفتدی خندزیر

 زل زده نیاما من به آرو.. جونم با محبت نگام کردنسیعمه خانوم و ان!! نچسب
 ی بود و داشت با انگشتاش بازنییسرش پا..نمی واکنش اونم ببخواستمیبودم م

چرا انقدر ..بازوشو آروم ول کردم!!  ناراحتیلینه خوشحال بود و نه خ..کردیم
با اون مادر .. بودی گستاخیلی دختر خمیمر!! اش سخت بود برمیفراموش کردن مر

 هزار بار ی روزدی بانی داشت، آرومی که مری گونه اایفوالد زره و خواهر آناستاز
 رقص یباالخره آهنگ تانگو برا. خونواده نشدهنی که دوماد اکردیخدا رو شکر م

جز ..دنیرقصیهم م کنار می رقص رفتن و مالستی به پای و آرمیمر..دو نفره زده شد
 روشون زوم ی رنگدی شکل سفی ارهینور دا.. رقص نبودستی تو پی کسای و آرمیمر

 ی جدیلی خایآر..دیخندی زل زده بود و مایآر ی با عشق تو چشامیمر..شده بود
 خنده می گفت که باعث شد مرمی به مرییزای چهی لب ری و گرفته بود و زمیکمر مر

 خودم و هی عروسادی لحظه هی!!  چندشیدختره ..آخ دلم خنک شد! شو جمع کنه
 بود که الاقل نی ای عروسنی اهیاما خوب.. و داشتممیمنم وضع مر.. افتادمنیآرو

 رقص رفتن و آروم آروم ستی جوون هم به پیکم کم زوجا..!!  بودی راضایرآ
! م؟ی برقصمیبر:  و گرفت و گفتنی رادی بازوسویگ! خوردنی هم تکون میروبرو

 می برایب.. ا چرا؟ همه رفتن وسط_! نه:  خشک گفتیلی کرد و خیظی اخم غلنیراد
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!  رو گونش کاشتینرم ی هم بوسه سوی و گسوی گی زل زد تو چشانیراد! گهید
 ی خوب بلد بود از ابزاراسوی گنیا.. رفتنستی به پسوی شد و همراه گی راضنمیراد

 ششی پیچند تا کالس شوهردار دیبا!  بردن حرفاش استفاده کنه هاشی پیزنونه برا
:  گفتنیعمه خانوم رو به آرو.. با حسرت به جمع رقصنده ها زل زدم! رفتمیم

 و می که به مرهیوقت خوب.. برقصسی برو با راواشوپ! ؟ی چرا تو فکرنیآرو
مطمئن ! ی ای انتخاب خودت بوده و از انتخابت راضسی که راویخونوادش بفهمون

 که عمه رو گشتمی دنبال بهونه منی بخاطر همخورهیم از جاش تکون ننیبودم آرو
نگاش !! وا رفتم! سیپاشو راو:  اومدنی آروی نکنه که صدالهی پدنمونیرقص

داشتم !!  حالش خوب بود؟نیا.کردیاز جاش بلند شده بود و داشت نگام م..دمکر
 خوادیم!  ذوق نکن دخترینطوری ا" دیچی تو درونم پیی صداهی که شدمیذوق مرگ م

 تو رو خوادیم!  بفهمونه غرورش سر جاشهمیاز تو بعنوان طعمه استفاده کنه تا به مر
اما از جام بلند شدم و همراه ..د شزونی لب و لوچم آو"سپر غرور مردونش کنه

 زل زده ای آری اطرافش، تو چشاالی خی بمیمر..!! رقص رفتمستی به پنیآرو
 و دور نیخودم، دست آرو..فتلجم گر..می شده بود رو مرخی که منمیآرو..بود

! اخمام تو هم بود.. پهنش گذاشتمی شونه ی از دستامو رویکیکمرم انداختم و 
 اصالً تو باغ نیاما آرو!  باشهمی مرشی حواسش پودوس نداشتم تموم فکر 

! گسی دی زل زده بود بازم مطمئن بودم که فکرش جامی که به مری وقتیحت..نبود
 محکم نی آروی کفشمو رو کفشاهی سانت10 ی پاشنه  شدم وی عصبتی وضعنیاز ا

چرا :  گفتی ای عصبانیچهره ش تو هم رفت و با صدا..آخش بلند شد..فشار دادم
االن ..کردمی مهی گردیاما نبا.. بغض راه گلومو بست؟ی چته وحش؟یندازی مفتکج

  فقط بهدی بای رقصی دختر مهی با یوقت: بغضمو قورت دادم و گفتم..وقتش نبود
با تکون دادن !  چشات همه جا بچرخهییای مثل فانوس درنکهی نه ایاون نگاه کن

تو :  شد اخم کرد و گفتظورم متوجه منیوقت.. اشاره کردممیچشم و ابرو به مر
!!  رو نقطه ضعفمذاشتیباز داشت دست م!! ؟یستیهنوز باورت نشده که دختر ن

!!! یرف من داشت آخه لعنت به حی چه ربطنیا... موضوع حساسمانی رو ادونستیم
توأم هنوز باورت نشده که ..ا:  زدم و گفتمیپورخند..اوردمی لجشو در مدیمنم با

 عروسک پولدار و عاشق هی باهات رفتار کرده و براش فقط اطله کاغذ بهی مثل میمر
 حرفم، گور نی که با ادادی نشون مشی عسلی قرمز خشم تو چشایرگه ها!! یبود

 به هم فشردش به ی دندونای از الکهی به کمرم داد و در حالیشارف!!! خودمو کندم
 کنم لبخند ار رفتی کردم عادیسع!! مایشیمن و تو تنها م:  گفتزدیزور حرف م

 دنی انتظار شندی بایزنی و می حرفهی ی وقت؟یترسونی و میک:  زدم و گفتمیکمرنگ
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 آریا رو می شد و مرآهنگ تموم! دمینشونت م..ی اوک_! ی بدتر و داشته باشیحرفا
مات و مبهوت داشتم به حرکات مسخره .. نگاه کردمی با حرص به مرنیآرو..بوسید

شوکه .. آروین هم کار مریم رو روی من انجام دادفعه دهی که کردمی نگاه ممی مری
چشامو باز کردم و با عشق بهش ..  عقب رفتنی گذشت و آروهیچند ثان...شده بودم

نذاشت جوابشو بدم و !!  دل نبندادیز:  زد و گفتیخند پوزنیزل زدم اما آرو
 که ذاشتی منت می و بعدشم کلکردیداشت از من استفاده هاشو م!!!! یعوض!! رفت

داشتم ! کرد؟ی داشت منو مسخره منیا..!! نی زمدمیبا حرص پاهامو کوب!!! دل نبند
شتن  همچنان داای و آرمیمر.. زده شدی که آهنگ بعدگرفتمی مشیاز خشم آت

 سر جاش کنار دمی و دنیآرو.. هم به جمع اضافه شدنی و چند نفردنیرقصیم
 که پسر نمیخواستم برم سر جام بش..کردی نشسته بود و با پوزخند نگام منیراد

 دونمینم! با؟ی خانوم زنیدیافتخار رقص م:  گفتی شد و با لحن خاصکمی نزدیجوون
 بفهمونم نیش بگذرونم و به آرو خوی الکخواستمیم!! چرا از جمله ش خندم گرفت

 پسره رو قبول کردم و با هم شنهادی پنیبخاطر هم..سی مهم نیبرام ذره ا
 باهاش قاًی بلند نبود و من با اون کفشام دقادیقدش ز..شدپسره نزدیکم ..میدیرقص

کم کم چراغا هم !!  که پسر باشهخوردی داشت و نمیزی ریجثه ..هم قد شده بودم
 هیکی فضا رو از تاری قرمز و آبفی شدن جو، چند تا نور ضعتی الیخاموش شد و برا

 نکهی از ااشتم برهنه م بود و من دی هانهی پسره رو سیچشا.. آوردرونیمطلق ب
 که زودتر آهنگه کردمیدعا دعا م..کردمی رقصشو قبول کردم خودمو لعنت مشنهادیپ

 ی چندش آورلبخند!!  راحت شمزشی هی نگاه هانیتموم شه و منم از شر ا
 تب ی نگاه هایحت.. بودنی رامهیلبخنداش شب.. افتادمنی رامادی لحظه هی..زدیم

!!  از شرش خالص شم خدا؟ی چطوریکیر تانیتو ا.. کردخیبدنم ...!!! دارش
: گفت.. خسته شدم..نمی بشرمی مگهیمن د: دستمو از رو شونه اش برداشتم و گفتم

زل !!  بودایعجب کنه ا.. ی برزارمینم..شمیمن دارم کم کم داغ م! ؟یکجا خانوم
 گردنم کی داره سرشو نزددمی که دکردمی فکر مشیزیزده بودم بهش و داشتم به ه

که پسره به عقب ..خواستم خودمو از دستش نجات بدم..دی به مغزم رسونخ..کنهیم
 گفتن پسره رو "آخ" یصدا!! هو؟ی شد یچ.. شد و دستاش از کمرم جدا شددهیکش
 با نیآرو..چوندیپی مچ دستشو گرفته بود و محکم منیآرو!!  منی خدایوا.. دمیشن

 رنگ به چارهیب هااان؟ پسره که ؟ی عوضیکردی می چه غلطیداشت: خشم گفت
من فقط داشتم ..دیخانوم شمان؟ ببخش.. آقادیببخش: صورت نداشت با تته پته گفت

 سر تو یی بالهیمشو تا برو گ:  مچ پسره و ول کرد و گفتنیآرو.. دمیرقصیباهاشون م
 به ی چنان نگاهنی آروستن؟یمگه خانومتون ن!!  دختره؟_!! اوردمی دختره ننیو ا



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

116

 و داشتم نی آرونکهیاز ا.. گم شدیکی رو کولشو تو تارختپسره کرد که دمشو اندا
 و ومدی منی تنها بودمم آرونی با رامکهیکاش اون زمان.. داشتمی حس خوبیلیخ
 اگه ی داشتم حتی حامهی نکهیاز ا!! ش، منوافتتاح کنه به قول خودذاشتینم

ن یآرو..!! کردمی و هواموداره احساس غرور ممهیاما حام!! بداخالق و سرده
 حواسش به ما یکی تو اون تاریکس..بازومو گرفت و منو کشوند و با خودش برد

تش بازوم هنوز تو دس.. ودکا برداشتالسی گهی ی شکلی ارهی دازیاز رو م.. نبود
تو :  من بردارم که اخماش رفت تو هم و با حرص گفتالسمی گهیخواستم ..بود

منظورش !!  بهتر بشناسمتارو کن ت!! ی بلدیی چه هنراگهی د؟؟یخوریمشروبم م
 منو نیآرو..بغض کردم!!! کردمی میمگه من داشتم با اون پسره عشقباز!!  بود؟یچ

 ینطوری که ای بپوشی لباس بهتریتتونسی نم_!  با ارتفاع کوتاهیواریچسبوند به د
 انتخابمه الشونی به خکهیاصالً دوس ندارم رو کس!!  پسرا روت زوم نکنن؟یهمه 

 ینطوری دوس ندارم اگهی دگم؟ی می چیفهمیم!! هی دختر خرابگنحرف بزارن و ب
بغض ..میاز جمع دور بود..!!  ی درست کنیی خراب و هر جای دخترانیخودتو ع

 نی کارا و کردم تا تو دل آرونیهمه ا!!  نبودمیمن دختر خراب..گلومو گرفته بود
 جلف یادیمن ز..د حق با اون بودمیشا!!! یی هر جاگهیاونوقت بهم م!! جا باز کنم

 که نجامیاز هم..!!  گرفتیلیدلم خ!  شدی و چکردمی فکر میچ!!  زده بودمپیت
 ای آری داشت برامیمر..مینی رو ببای و ارمی راحت رقص مرمیتونستی ممی بودسادهیوا

 و مجبورم کرد دی منو کشی بازونیآرو! ای آرینی به بدیمالی مشوینی و بکردی میدلبر
صداش ..دمیشنی و فقط صداشو مدمیدیصورتشو نم!  بدمهی تکواریمنم کنارش به د

 شیمن تو زندگ!! اسیعاشق آر!  خوشحالهیلی خ_..  بودیمملوء از غم و ناراحت
 چیبراش ه:  قلوپ از ودکاشو خورد و ادامه دادهی.. و داشتم ی اضافهیفقط حکم 

 ادی..  نبودای که آرییعشقش بودم وقتا..من براش زاپاس بودم..!!  نداشتمیارزش
 اس ام اس حال نی ا"... که عشقش نبودیی عشقش بودم وقتا" اس ام اس افتادمهی

فکر ! ته باشمش کنار خودم داششهی همتونمی مکردمی فکر م_..  بودنیاالنه آرو
 میداشت کم کم عصب.. ودکا خوردگهی قلوپ دهیدوباره !  تا ابد مال خودمهکردمیم
 بهش گهی اما د_...!! منم که کم حوصله..نداختی فاصله میلی حرفاش خنی بکردیم

 عشقش سوزنده و پر می مثل مرایدرسته که آر! خوشبختهایاون با آر! کنمیفکر نم
 به می اگه مردیشا!  و دوس دارهمی که اونم مرخونمی اما از نگاهاش مسیحرارت ن

 ی بازلمی فشهیهم!!  انقدر منو دوس داشته باشهتونستی وقت نمچی هدیرسیمن م
 تا شهیهم.. و با من نکرده بودکنهی مای آری گه جلویی دونه از کاراهی!  برامکردیم

 ای همهآریو چه راحت جلیدید..ادی اون محال بود به سمتم برفتمیمن به سمتش نم
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 و دی کشیآه پر سوز..دی تا آخر سر کشالسشویگ..دیلرزیصداش م..!! دیرو بوس
 وقت بهم اجازه چیچند ماه نامزدم بود اما ه..دی نبوسی بارم اونطورهیمنو : گفت

 می من و مرس؟ی راوشهیباورت م..دمی بوسشویشونی بار پهیفقط ..نداد که ببوسمش
من براش !!  بودشیشونی بوسه رو پهی فقط میز مر و سهم من امیچند ماه نامزد بود

 السشوی شکستن گیصدا!!  براش نداشتمی ارزشچیه.. نداشتمیارزش
 ریبه ز.. شلوارش فرو بردبیبازومو ول کرد و دستاشو تو ج..موحشت کرد..دمیشن

 ،یکیتو تار..به چشماش زل زدم!!  شده بودکهی هزار تالسشیگ..پاش نگاه کردم
خواستم برم که دوباره بازومو گرفت و !! دمیدی خوشگلش میشابرق اشک و تو چ

 که افتادم تو دیانقدر محکم بازومو کش..منو به سمت خودش کشوند
با انگشت شصتش گونمو آروم نوازش کرد و ..حالش خوب نبود..دمیترس..لشبغ

 که برام دمیبهش نشون م.. من مردی برامیمر!!  بهش فکر کنمخوامینم: گفت
 خدا باز چه مرگش یوا!! واریجامونو عوض کرد و منو چسبوند به د.. ره ندایارزش

 یکس.. نزنی حرف الک_!! ننیممکنه ما رو بب..زشته.. برو اونورنی آرو_!! شده بود
تو شرعاً و ..کار خالف شرع که نکردم..ننی بعدشم بزار ببنهی که مار و ببسی ننجایا

 جلو تا بوست ومدی و داشت کم کم میدیرقصی با اون پسره میچطور وقت! یعرفاً زنم
!!  شد رو باال تنه امخیچشماش م!! زه؟ی من جیبرا..ی نبودهی بقیکنه نگران نگاها

خودمو سرزنش ! سیلعنت بهت راو..!!  نپوشمیی لباسانی همچگهی دباشمتا من .
 ی داری بدن خوش فرم_!!  امشب انتخاب کردمی لباس و برانیکردم که چرا ا

 تی موقعنیدوس نداشتم حاال و تو ا..بدنم گر گرفت.. بودفیش ضعصدا!! سیراو
دستامو رو !  نهای نهیبی ممی مری که بازم منو جادمیفهمی اول مدیبا.. کنهفیازم تعر

 برو اونور _.. دیرسیاما زورم بهش نم.. کردم هلش بدم عقبی گذاشتم و سعنشیس
!  زل زد تو چشام؟یخوایم.. تکرار شهشی چند شب پی هی قضیخوایتو که نم! نیآرو

چرا انقدر از من !! انقده ترسناکم؟:  زد و گفتیپوزخند.. ترس و تو چشام خوند
 لحظه حس کردم ناراحت هی...  پست ترمنمی من از رامیعنی س؟ی راویوحشت دار

 اون شب ریاما تصو..ترسناک نبود اما..دم؟یترسی منیمن چرا انقدر از آرو..شده
 بهم سخت یلیخ.. ببرمادی اون شب و از تونستمی بود و نم هنوزم تو ذهنم،یپارت

 و عاشقش دم افتانی آروری بود که گنی که من آورده بودم ایتنها شانس..گذشته بود
 بودم فکر دهی که کشیی کمتر به اون شب تجاوز و زجرایشدم و باعث شد تا حدود

 نیآرو..اما..کنم و فراموش نی رامن،ی با آروی تو رابطه تونستمیاما نم..!! کنم
 ؟ی چنیاما رام..من دوسش داشتم..اون شوهرم بود.. فرق داشتنی با رامیلیخ

 گفتم؟ از فکر و ی چیدی شن_... کردمی مخی فتادمی غولش مکلی هادی یهنوزم وقت
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 خوامیاما نم.. ندارمی من از تو ترس_ خب؟ _.. دمیشن:  و گفتمرونی اومدم بالیخ
 که تو یدونیحتماً م:  ابروهاشو باال انداخت و گفت! داشته باشمیباهات رابطه ا

! ی کنیادآوری بهم فموی تو وظاسی الزم ن_! ی در قبالم داریفی وظاهی و ی زنمگهید
 شد ی عصبنیآرو.. زدمیپوزخند! ی بهم نداریلی که می بهم گفتی شب عروسادمهی

 یزه بده حرف بهم اجانکهیبعدم بدون ا! کنمیزبونتو خودم کوتاه م: و با خشم گفت
 دهیبدنشو چسبونده بود به من و منم چسب..نفسم بند اومده بود..منو بوسید..بزنم

خودمو ..دیبوسیچشاشو بسته بود و منو م..شدیکمرم داشت خورد م ..واریبودم به د
..!  برو اونور_.. نگاه تب دارشو بهم دوخت.. کنار و لبامو از لباش جدا کردمدمیکش

 داغ و سوزنده شی آتیلباش مثل گوله ..کارشو ادامه داد زد و دوباره یپوزخند
 برد دست نمیآرو..  به خودم فشارش دادمشتریدستمو از کمرش گرفتم و ب..بود

 دور گردنم و یدای مرواری افتادن دونه های صداه،یپشت گردنم و بعد از چند ثان
 دوس یلی خ اون گردنبند ونکهیبا ا.. گردنبندمو پاره کرده بود..دمی شننیرو زم

رونمو ..سرمو ثابت نگه داشته بود.. مهم نبودیچی هتیداشتم اما برام تو اون موقع
 قهی د1بعد از ..دادی از دستاش رونمو فشار میکیباال برد و دور کمرش حلقه زد با 

 ی لباکنمیفکر نم:  بهم زد و گفتی لبخندیبا بدجنس.. لباشو جدا کرد و زل زد بهم
 فکر میبازم داشت به مر..لجم گرفت!!  تو بوده باشهیا لبهی به خوشمزگممیمر

خواستم خودمو از حصار دستاش نجات بدم که دوباره بغلم کرد و چند تا !!! کرد؟یم
 سرشو عقب ه،یبعد از چند ثان..دی و گردنمو محکم بوسدی و کش دار کشقینفس عم

 نکهیبعداً بدون ا...!!  دوباره عاشق بشمتونمیم!! تونمیمن م:  گوشم گفتری و زدیکش
 بود؟ یمنظورش چ..جا خوردم..!! ازم جدا شد و رفت.. کنمیبزاره من کار

 بدبخت هی عاشق خوادیحتماً م..خل شدما...وا!!  شه؟می دوباره عاشق مرخواستیم
دستمو رو گردن و ..سوختی بوسه هاش میجا!  ببرهادی و از می بشه تا مری اگهید

خوب بهم لذت داده بود و ..لف شده بودماچقدر ج.. وا شدشمی و ندمیلبم کش
 و دوس داشتم و از تماساش ناراحت نیآرو.. خودمو گول بزنمتونستمینم

 شدی که بهش مربوط می و هر چنی رامشد،ی مکی بود و بهم نزدم کناریوقت..نبودم
 گهی دکردمی حس منیبعد از تجاوز رام.. بودبی عجیلیبرام خ..رفتی مادمیاز 
 و تو وجودم یقی ضعف عمهی عاشقونه برقرار کنم و ی رابطه یمرد چی با هتونمینم
 در برابر استرسمترس و .. بودمی راضمیلی خنی آروهیکیاز نزد..اما حاال..دمیدیم

!! نهی ببمی مری که منو جادمیترسی منی از اشتری کمتر شده بود و بیلی خنیآرو
اووووف داشتم تو ..دمی به صورتم کشیدست.. باشمنی دست آروی چهی بازخواستمینم

 ختهی رنی خوشگلم که رو زمدی مرواری پاره شده ینگام به دونه ها..سوختمیتب م
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 باهام شهی دوباره پر رنگ کردم حاال خوبه رژم هممورژ!! یوحش..شده بود افتاد
 نیآرو..چراغا روشن شده بود..  و به جمع برگشتمدمی کشقیچند تا نفس عم...بودا

 سوی گکینزد!!  کنه؟ی امشب خودکشخوادیاوووف م..وردخیبازم داشت مشروب م
 ی کسنکهی معلوم بود و بخاطر ایلی گردنبندم رو گردنم خهی خالیجا.. نشستم

 یکجا رفته بود:  گفتسویگ.. ختمی از موهامو رو شونه هام ری نفهمه دسته ایزیچ
و  دی خندزی به گردنم انداخت و ری نگاهسویگ..  اطراف بودمنی هم_ س؟یراو

 ای و آرمیمر.. شام سرو شد.. شدمالشی خیب..!!  بودیمنظورش چ!!  نگفتیچیه
 بشقاب هی تو نی با آرواشتم دوس دیلیمنم خ..خوردنی بشقاب غذا مهیداشتن تو 

 و حسرت دمیدی و ممی مری دور عشوه اومدنانیاز هم..  نبودیاما شدن..غذا بخورم
 وانی رژ قرمزم رو لیجا..دم خوروانمی تو لی از نوشابه ی کمهی..خوردمیم

 نوشابه مو وانی لنی آرودمی تو بشقابم بودم که دیمشغول خوردن جوجه .موند
به !  کردن بودنفی نبود سرگرم خوردن غذا و تعرما حواسش به یکس..برداشت

 زی خودش جلوش رو موانیل.. کنهکاری چخوادی مدونستمی نگاه کردم نمنیآرو
 وانی که رژ قرمزم رو لیی زد و از جای لبخند محودی گرد شدمو دی چشایوقت..بود

چه مرگش .. هات شده بودایلی امشب خنیا!! وا رفتم..مونده بود نوشابه خورد
 رژ یجا.. و روبروم گذاشتی خالوانیل.. کنهریخدا آخرشب و ختم به خ!! ود؟ب

اما .. مشغول خوردن غذاش شدالی خی بنیآرو.. محو شده بودوانیقرمزم رو ل
از درون ..  سرخ شدهی صورتم حسابکردمیحس م.. من به کل کور شده بودیاشتها

عمه خانوم !!  و چلخل یپسره .. رسماً خل شده بودنی آرونیا.. گرفته بودمشیآت
..!  گشتی میزی داشت دنبال چفشوی جلو نشسته بود و سرشو برده بود تو کهیصندل
 اگه حالت یخوایم:  و گفتم جلوشو گرفتمم،ی شنی سوار ماشنی من و آرونکهیقبل ا

 زد و ی زل زد تو چشام و پوزخندشی خمار عسلی؟ با چشما! کنمیبده من رانندگ
 م،ی مریمخصوصاً آخر شب وقت.. خورده بودیادیز..  شوربرو سوا! من خوبم: گفت

 نکهیبا ا!!  باالدی و به ضرب کشالسی که دو تا گدمی خودم دد،ی رو دوباره بوسایآر
..!!  اطرافش چه خبرهدیفهمی بود و ماری اما هوشکردیرفتن مکث م موقع راه یکم

 نشستنش پشت رل لیعاشق استا..  پشت رل نشستنمیآرو.. عقب نشستمیصندل
 عمه یصدا..!!  رفتی و دل من براش ضعف منشستی می ژست خاصهیبا !! بودم
 یکج لبخند نیآرو..! نی آروی کردی روادهی امشب ز؟ی کنی رانندگیتونیم: اومد

 راه نیماش.. زودتر از ما رفته بودننای جون اسیان! من خوبم: زد و گفت
 رو گرفته بود ای آری بازومیمر..کردمی فکر می آخر مهمونیداشتم به صحنه ..افتاد

 شد می مرکی نزدنی کردن شد و آرویموقع خدافظ..کردی می خدافظهیو با ناز با بق
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 هوسات ی چهی رو مثل من بازایآر دوارمیام:  نشنوه بهش گفتای آرکهیو طور
بهشون .. سرخ شدمیمر..! ی نکنی بازتشی و غرورش و شخصای با آردوارمیام! ینکن
 خودمو مشغول حرف زدن با دم،امایشنی خوب حرفاشونو میلی بودم و خکینزد

من :  گفتنی با حرص رو به آرومیمر.  نشون دادم تا راحت حرفاشونو بزننسویگ
 که هر ی بودی عروسک دوست داشتنهیتو برام !  نداشتمی ا به تو عالقهچوقتیه

 مه و من به کل هیکردی تو بهم محبت مکردمی می ارزشی و بیوقت احساس پوچ
خوشحالم با انتخاب اون دختره، ..ی ارزش نداشتیتو برام ذره ا..رفتی مادمی یچ

 نی آرویخشم و تو چشا!!  دستم تا منم به عشقم برسمی دادی خوبیبهونه 
 ی هی شد و با بقنی آروالی خی بمیمر..با سرعت از در باغ خارج شد..دمیدیم

 یبه چه حق!!  پست بوددر چقمیمر! دلم گرفت..  کردن شدیمهمونا مشغول خدافظ
 چرا جوابشو نیآرو.. کنهرشی حرف بزنه و تحقی اونطورنیجرئت کرده بود با آرو

هر کس اونو ناراحت ..نه با اون لحن حرف بزنی با آروی کسذاشتمینم!!نداد؟
 از یکی داشت با ایآر..سادمی وامی مریروبرو..شدمی ناراحت مشتری من بکردیم

 ی برایتور خوب:  زد و گفتی پوزخندمیمر..  ما نبوده و حواسش بزدی گپ مقاشیرف
:  تفاوت بهش انداختم و گفتمی بینگاه!  دختر کوچولوی پهن کرده بودنیآرو

خوشحالم که .. و منو انتخاب کرددی تو رو دهی اصلی چهره نیخوشحالم که آرو
 به االن دیشا!  خانوم به اصطالح زرنگی اونو نداشتاقتیتو ل.. سهم من شدنیآرو

 ی اما مطمئن باش اونقدی کردی و با غرورش بازی و شکستنی که آرویخودت ببال
 ی ارزشی با ارزششو صرف فکر کردن به آدم بی نذارم وقتاگهیدوسش دارم که د

 با حرص نگام میمر.. ی و نداشتنی آرواقتی و لی بوداقتی لیتو ب!! مثل تو بکنه
!  نگفتیچی هم فشار داد و هی روهدندوناشو محکم ب.. نداشت بهم بدهیجواب..کرد

 انقدر خودشو دست باال یواسه چ! ه؟ی پررو فکر کرده کیدختره ..دلم خنک شد
از فکر اومدم ..!! تم کف دستشحقشو خوب گذاش!! د؟ینازی مشیبه چ! گرفت؟یم
 ی تو اوج مشهی و همنیآرو..نمی و ببنیدوس نداشتم خورد شدن آرو..رونیب

 هیدوس نداشتم ..نمی شکسته شدن غرورشو ببیه روزی و دوس نداشتم دمیپرست
باالخره به خونه !!  کنهنی و نداشت، بهش توهیچی هاقتی که لم،ی مثل مریدختر

عمه خانوم رو ..میارک کرد و هر سه به داخل خونه رفت و پنی ماشنمیآرو..میدیرس
 رو مبل لم داد و چشماشو نمیآرو.. آخ که چقدر خسته شدم: مبل نشست و گفت

 کمیعمه خانوم از رو مبل بلند شد و نزد..!!  بودیشب خسته کننده ا: بست و گفت
!! شهواشو داشته با.. کردهی روادهیامشب ز:  گوشم گفتکی و آهسته نزدستادیا

 " هواشو داشته باش"منظورشو از .. زد و به اتاقش رفتیبعدم بهم چشمک
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 شدم و به اتاق خوابمون نی آروالی خیب! کردم؟ی مکاری چدیمن با..!! دمینفهم
اوووف .. توالتم نگاه کردمزی می نهیشنل و شالمو در آوردم و خودمو تو آ..رفتم

 و سوی گزی ری خنده ادی..ده بود کوچولو، قرمز شی رهی داهی ی گردنم اندازه ریز
!! نیخدا بکشتت آرو!!  بخندهی حق داشت اونطورچارهیب..نگاهش به گردنم افتادم

 از رو ی فورموی از گوشم درآوردم و مژه مصنوعلموی شکل استیز لویگوشواره ها
 که نیی پادمیکشی مرهنموی پپیداشتم ز!! اوووف کالفم کرده بودن..مژه هام کندم

 باال ن،یی بودم پادهی که کشیی و تا اونجاپی زعیمنصرف شدم و سر.. ز شددر اتاق با
 نگامو یفور..!! نگاهاش سوزنده و تب دار بود..کردی داشت نگام منیآرو!! دمیکش

:  زد و گفتیپوزخند! رون؟ی بیریم.. لباسمو عوض کنمخوامیم: ازش گرفتم و گفتم
من ..!!  بهشزنهی لخت زل میکی بارشه نی انگار اولرهیگی واسه من رو می جورهی
 یادی که زکردمی عوض منجایاوووه اگه ا..!!  جا عوض کننیهم..رمی جا نمچیه

 بودم سادهی وانهی آی نذاشتم و همونطور که روبرومحلش!! شدیخوش به حالش م
 هم یکاش تو مهمون.. رو شونه هامختمیهمشو ر..!! شروع کردم که باز کردن موهام

 و ومدی بهم میلی خینطوریا.. رو شونه هامختمیری و موهامو ممکردی کار رو منیهم
 نی که آروودم خودم بیتو حال و هوا!! پوشوندی می هامم تا حدنهی سی هایبرهنگ

 سی نیکیخوب !  شروع کردنیباز ا!! واری و منو چسبوند به ددیمحکم بازومو کش
 کردمیتش نگاه مداشتم با تعجب به حرکا!!! ی تا خرخره بخوریبهش بگه مرض دار

 دوس داشتم منم یلی خنکهیبا ا..دستاش رو بازوهام بود.. .که دوباره منو بوسید
 سنگ کهی تهی نی عی کار رو نکردم و همونطورنیکمی نرم تر برخورد کنم، اما ا

 " دل نبند" و بعدش گفتدمی که بوسی تو مهمونی اون لحظه ادی یوقت..سادمیوا
 قه،ی دهیبعد از ..!! رمی عطشمو بگی جلوشدی باعث منی و همگرفتمی مشی آتفتادمیم

 که ی هستی دخترنیاول: نگاه تب دارشو بهم دوخت و گفت..لباشو از لبام جدا کرد
 به من یلی مچی هنکهی با اممی در مقابل مریحت!!  سمتتامیدوس دارم خودم ب

عادت .. رفتمینداشت و من بودم که بهش عطش داشتم ، بازم من به سمتش نم
 ازم بخواد که ای ادی خودش به سمتم بمیدوس داشتم مر.. برمینداشتم به سمت کس

اما ..شدمی مالشی خی کم کم بنم مداد،ی نشون نمیلی اون تمایوقت.. شمکیبهش نزد
منظور .. بوددهیمخم هنگ! سی ساده ازت بگذرم راوتونمینم!! تونمینم...در برابر تو

 خودم شی چرا دوس نداشتم حرفاشو پنمدوینم..دمی کلمه از حرفاشو هم نفهمهی
 ذره هی ی حتای به من عالقه داره گفتی نممیتا رسماً و به طور مستق.. کنمی الکریتعب

 یحوصله .. کنمری و دوس نداشتم حرفاشو به نفع خودم تعبشدی داره، باورم نممدوس
!! هی حرف حسابش چگفتی کند و می جون مدیبا.. کردن حرفاشو اصالً نداشتمریتعب
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 که ارمی از توش دربییزای چهی کردمی می و سعکردمی ملی تحلهیداشتم حرفاشو تجز
 یلینگاش خ.. وحشت نگاش کردماب.. منو رو تخت گذاشتنیآرو!!  رو هوامدمید

 دهی که تا حاال نددمیدی مشی خوشگل عسلی و تو نگاش و چشایزیچ..مهربون بود
 ستبرش تو دیدم ی نهیس.. آورد شرتشودری بهم زد و تیلبخند مهربون..!! بودم

خم شد و ...دادی به بدنش می خاصیلی خی جلوه لشیبرق گردنبند است..بود
زل زد تو !!! ؟یکنی مکاری چیدار:  و با وحشت گفتمدمجا خور.. .دستشوجلو آورد

 که من تو رو نی از اس؟ی راویترسی میاز چ: چشام و با همون لحن مهربونش گفت
 بدم که نانیاگه بهت اطم:  زد و گفتیلبخند..  سکوت کردم!! تصور کنم؟می مریجا
 من ی برامی مر؟یکنی باور م؟ی نداره چیی جامی تو قلب و زندگمی مرگهید

برق تو .. چرا انقدر حرفاش به دلم نشستدونمینم..!!  مردشهی همیبرا...مرد
 از حد تصورم روم اثر شیلحن حرف زدنش ب.. دادیبیچشاش بهم آرامش عج

بدنم گر گرفت .. انجام کارش مصمم شد ی برادی سکوتمو دی وقتنیآرو.. گذاشت
 ی و منم نتونستم حرفزدی و محبت موج مازیتو چشاش ن.. کنمیاما نتونستم مخالفت

باورم شده .. کمرنگ شدهمی مرگهیباورم شده بود که د..هنوز تو شوک بودم..بزنم
چشامو باز ...!! رمی بگهدی نادتونستمیچشاشو نم..رمینتونستم جلوشو بگ..بود

 افتادم و پتو رو دور خودم شبی دی اتفاقاادی..به دور و برم نگاه کردم..کردم
 ی نفسایصدا.. بالش بودری دستش زهی بود و دهی کشراز کنارم دنیآرو..دمیچیپ

 خودشو ی تونسته بود جلوی چطوردونمینم!  خوابهی که حسابدادیمنظمش نشون م
 خودشو کنترل کرد و به من دست شبی بود که دبیج خودمم عیبرا..!! رهیبگ

 لرزش بدنم و ی داشت اما وقتیادی زیلی بود و عطش خیاولش راض.. نکردیدراز
 برام یلی کارش خنیا.. نرفتشی پادی خودشو گرفت و زی جلودیترس و وحشتمو د

 تی که انقدر به من اهمنیا..!!  من کردطی شرای که هوسشو فدانیا!! ارزش داشت
 باهام کرد که تا به حال یی و کارامی شده بودکی به هم نزدیلی خشبید!! ده بوددا
 ساده و یلی که خنی که کرد با اییکارا!! نی رامیحت.. باهام نکرده بودی مردچیه
 نکهیاز ا.. و بهم دادی به دلم نشست و حس خوبیلی پا افتاده بود اما خشیپ

نخواست !!  خوشم اومده بودیلی خرفت،ی مشی و آروم آروم پکردی درک مطمویشرا
 کنم و دایفرصت داد تا خودمو پ.. سره کنه و بهم فرصت دادهی کار رو شبیهمون د

 ادی کم کم از موی و کابوس زندگیبهم فرصت داد تا اون شب لعنت..مبهش اعتماد کن
!!  برام ارزش داشتیلیکارش خ!!  بهم اعتماد به نفس دادیلی کارش خنیا..ببرم

دوس داشتم منو !! خواستمشیتا آخر عمرم م..خواستمی شب نمهی ی و برانیمن، آرو
 ای کردم ناراحت یمراه باهاش هی تا حدودشبی دنکهیاما از ا..بخاطر خودم بخواد
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 و از دست دادم و ازش جدا شدم، تو نی اگه آروی روزهی خواستمیم.. نبودممونیپش
 یآوردنش دست به هر کار به دست یحسرتش نمونده باشم و مطمئن باشم که برا

 به بعد با نجای از اگهید!!  تا جذبم شهکردمی و منکاری روز نگم کاش اهیزدم و 
 که تونسته بودم، بهش نشون داده بودم که دوسش یمن تا حد!!  بودنیآرو

 که خورده ی با اون همه مشروبکردمیاصالً فکرشم نم!!  با خودش بودشیبق..دارم
پتو رو !!  بودشی برام قابل ستاشی خوددارنی اما اره،ی خودشو بگیبود بتونه جلو

 روم اصالً..!! بدنم کوفته بود..گرفتمی دوش مدیبا..کنار زدم و از جام بلند شدم
 اما همون می نکرده بودی کار خاصنکهیبا ا.. نگاه کنمنی تو صورت آروشدینم

وسش داشتم اون  دکهی بار بود با کسنیاول.. برام تازه و نو بودمی که کردمییکارا
 هیبعد از .. بهتر شدیلی و حالم خسادمی دوش آب گرم واریز..!! کردمیکارا رو م

 هنوزم رو تخت نیآرو..دمی شرت و شلوارک پوشیت هی و رونیربع از حموم اومدم ب
برق گردنبندش ..برهنه بود..رونی پتو اومده بود بریباال تنه ش از ز.. بوددهیخواب

 گرفتم و به ساعت الشینگامو از بدن خوش است.. کردیهنوزم تو چشام جلوه م
به !!  بلند شه؟خواستی نمنیا!! 10 شدیساعت داشت م..اووووف.. زل زدمیوارید

دستمو گذاشتم رو ..چند بار آروم صداش کردم اما تکون نخورد..سمتش رفتم
.. سوختیمثل کوره داشت م..اووووف..که دستم سوخت..بازوش تا تکونش بدم

 درشت عرق یقطره ها!!.. تب داشتیلیخ.. گذاشتمشیشونی وحشت رو پدستمو با
..  به سمت اتاق عمه خانوم رفتم و محکم در زدمیفور..دمیترس.. بودشیشونیرو پ

 عمه خانوم با وحشت در رو باز کرد چشاش پف کرده بود و معلوم هیبعد از چند ثان
 ازش عذر ایت بکشم وقت نداشتم بخاطر کارم خجال.. کردمدارشیبود از خواب ب

عمه خانوم با ... نیآرو...نیآرو..!! عمه خانوم:  گفتمی فورنیبخوام بخاطر هم
 داره تو تب نی آرو_ ده؟ی چرا رنگت پرس؟یراو شده ی چ؟ی چنیآرو: ترس گفت

 به دکتر زنمی من زنگ مششیبرو پ.. تب داره؟ نترس_ کنم؟ کاریچ!! سوزهیم
حرفشو .. سی نشینگران نباش طور..ششیبرو پ! مونیپژوهش، پزشک خونوادگ

 آوردم و برگشتم تو اتاق یگوش دادم و به آشپزخونه رفتم و دستمال مرطوب
لخت بود و اگه ..دمیپوشی لباساشو مدیبا.. گذاشتمشیشونی پرودستمال و !! خواب

 آش نخورده و دهن شدمیم..شدی برام بد میلی خشیدی مینطوریعمه خانوم ا
دستمو گذاشتم ..اشو تنش کردم و دوباره خوابوندمش رو تختبه زور لباس!! سوخته

 مهم یلیبرام سالم بودنش خ..نگرانش شدم..هنوزم تب داشت..رو گونه ش
 بهش وابسته تر شده بودم و دوس نداشتم به یلی خشبی دیانایمخصوصاً با جر..بود

..  هنوز نه_ ومد؟ی ننیی تبش پا_.. دیعمه خانوم سر رس!!  از دست بدمشیمتی قچیه
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االن :  گذاشت و گفتشیشونیعمه خانوم با آرامش رفت باال سرش و دستشو رو پ
 با یانسالیمرد م..دیم ساعت، دکتر سررسیبعد از ن.. نگران نباش! رسهی دکتر مگهید

 تو ی داشت و اخمایقد بلند.. بودیلی مستطشهی شینکی و عی دست نقره اهی یموها
 فی رفت و کنیدکتر به سمت آرو! و خشنهید جیلی که خدادیهم رفته اش نشون م

 و فشار سنجشو درآورد عمه نهی معایسامسونت بزرگشو باز کرد و از توش گوش
شما : دکتر به من زل زد و گفت...  مشروب خورده بودیادی زشبید: خانوم گفت

 هی!!  با هم بودین؟شبید:  گفتیدکتر با لحن سرد! بله:  گفتمن؟یخانومش هست
!!  بگم آخه؟ی عمه خانوم چیمن جلو!!!  سؤال بود؟نمیآخه ا.. کردخیلحظه بدنم 

سرمو !!  جدا کنمنش از تنیوتی که دوس داشتم تو اون لحظه سر دکتره رو با گیوا
 ی مهمزیچ.. شدهفیبدنش ضع:  دکتر اومدیصدا..  نزدمی و حرفنییانداختم پا

جدا .. سر گذاشته و پشتیشب پر استرس..شهی تبش قطع مگهیتا چند ساعت د..سین
 نی کنیاما خوب سع..دینگران نباش...شهیاما خوب م.. مشروب خوردهیادیاز اونم ز

من روم نشد راستشو بگم که ..لجم گرفت...!! نی تر رفتار کنمیتو رابطه تون مال
 و پشت سر ی شب پراسترسگفتی راحت مدی نباگهی اما اون دمی نداشتیرابطه ا
 داغون ی اونطوردنشی و دمی بخاطر مرنیآرو..دهحاال انگار کوه کن!! گذاشته

اصالً از دکتره خوشم ...!!  نبودتی سکوت، رضای معنچوقتیکاش ه...!!بود
باالخره دکتر !!!  و دوس نداشتمی همه راحتنی بود و من اندی اپن مایادیز..ومدین

 رو نیکنار آرو.. سوپ درست کنهنی آرویرفت و عمه خانومم رفت آشپزخونه تا برا
 به رنگ شبش فرو کردم و با لبخند نگاش یدستمو تو موها..تخت نشستم

 هی تو عروسشبید.. نفساش بلندتر شده بودی بود و صدادهیرنگ صورتش پر..کردم
داشتم گونشو با ..دوس نداشتم خودشو عذاب بده.. حرص خورده بودیلی خمیمر
دمو بکشم کنار،  بتونم خونکهی که پلکاش تکون خورد و قبل اکردمی ناز ممتیمال

چشماش سرخ سرخ بود و نگاش تب دار و خسته !! اوووووووووف...چشاش باز شد
 ضی نگاه مظلوم و مرنی و با اینطوری و انیدوس نداشتم آرو..قلبم گرفت..بود

 باشه اما ری هم پر از تحقی و گاهطنتی نگاهاش پر از ششهیدوس داشتم هم..نمیبب
با تعجب داشت به دستم که رو گونه .. نبودمی بودنش راضضیبه مر..!! نه..ضیمر

 یبهتر:  کنار و گفتمدمی کشیدستمو فور..کردی حرکت مونده بود نگاه میش ب
 که ی تب داشتی کمهی! یچی ه_! س؟ی چم شده راو_ کنه؟ی درد نمتییجا!! ن؟یآرو

 بوده که تو خوردن الکل نی کرد و گفت بخاطر انتیدکتر اومد معا..یاالن بهتر شد
دروغم !! ی داشتی شب پر استرسشبیروم نشد بگم دکتر گفته د!! ی کردی رودهایز

 و سرمو دمیخجالت کش..کردیم فکر شبیانگار داشت به د!! رفت تو فکر!! نگفته بود
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درد ! ؟یتو خودت خوب: خواستم از رو تخت بلند شم که گفت..نییانداختم پا
!! شدمی ممی و من جشدی م اون لحظه دوس داشتم زمان متوقفیعنی یوا!! ؟یندار

 عمه شی من برم پ_!! دادم؟ی مدی جوابشو بایچ... آورده بوداری وقت گنمیا
 خواستمیخوب اگه م..سیول کنمون ن! رینه خ.. دمینشن من جواب سؤالمو _.. خانوم

 رفت نیآرو..!! نگران نباش..خوبم: آهسته گفتم!! گهی ددادمیجواب بدم، جوابتو م
من : دمی محزونشو شنیخواستم برم که صدا..راحتهحس کردم نا..تو فکر

 سنم نیتا ا..ستمی نی جنبه ایمن آدم ب! سی کنم راوی بهت دست درازخواستمینم
 داشتن ی هم نداشتم اما برایهر چند تجربه ا.. و نخوردمیزی حسرت چدمی رسهک

 ی حالت بده و داردمی که تا دیدیخودت د.. نزدمشیرابطه هم خودمو به آب و آت
 کوتاه دی نباشبیمن د..من.. از کارم منصرف شدم و ادامه ندادمیلرزی میاونجور

 مرد و داغون هی زای چنیا....داغون شدم!! هی منظورم چیدونیم!! سیمیومدم راو
 خودمو ی که در مقابل تو جلونیا..یدونیم.. سخت تره،یبراش از هر عذاب..کنهیم

 تی اذیلی خشبید!! هم سخته هم دردناک.. سختهیلیبرام خ..رمیبگ
 آروم آروم آماده دیبا..ی نداشتشویآمادگ..به توام حق دادم..خوب..اما..شدم

فقط !! یتو ناموس من..ستنی نرتی غی و ب،یوض همه مثل اون عی بفهمدیبا..یش
 نتونستم اونجا گهید..!! ی بشمم شوهرتم و توشرعاً زنمکتی بدون که من اگه نزدنویا

 و یتو نگاهاش نگران!! بدنم گر گرفته بود.. اومدمرونی از اتاق بیفور..بمونم
با ..ومد خوشم ایلیاز حرفاش خ!!! نگرانم بود.. دادی بهم انرژیلی خنی و امیدید
 بهم گهی به طور کامل از من دل بکنه و دشب،ی دی مهی با کار نصفه و ندی شانکهیا

عاشق تر کرده منو !! یلیخ.. برام ارزش داشتیلی خشبشی نشه، اما کار دکینزد
 بهم گفت یوقت.. مردونش شده بودمهی جذبه و خوددارنیعاشق هم..بود

 بهم شدیباورم نم!  تو بغلشفتمیکم مونده بود کنترلمو از دست بدم و ب..ناموسشم
 یی جوراهی..البته هنوزم مطمئن نبودم که دوسم داشته باشه!! ... داشته باشهیحس

 یدوس داشتم منو به جا..!  شده بودالیو خ و خواب ای برام رونیدوست داشتن آرو
 و خاطرات دوران می به مری ذره ای حتگهیدوس نداشتم د.. دوس داشته باشهمیمر

 هی نی بازم منو پس بزنه و همدمیترسیم..دمیترسیاما م..!! ش با اون، فکر کنهینامزد
ب  مرتنوی به خودم ادی بانیبخاطر هم.. که جلوش دارمم از دست بدمیذره غرور

 دای و گالره پنیاگه رام!! هی همشون موقتنی و آروی زندگنی که اکردمی میادآوری
 فکر کردن یحت!!  نگه دارمتونستمی خودم نمی و برانی آروچوقتی هگهی دشدنیم

 یلی مردونه و جذابش ختی و شخصنیبه آرو..دادی عذابم منمی از آروییبه جدا
 دیشا!!  بشهی خبرنیز گالره و رامعادت کرده بودم و دوس نداشتم حاال حاالها ا
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مخصوصاً حاال که !!  و از دست بدمنیدوس نداشتم آرو..اما.. محض بودیخودخواه
 بود که یکس!!  من بودی انتخاب برانی بهترنیآرو... بودمشختهانقدر خوب شنا

از دست !!  لحظه هامکی بشه و بشه شرمی وارد زندگکردمیمن مدت ها آرزو م
  !! بود با مرگ تک تک آرزوهامیدادنش برام مساو

  
   )9فصل ( 

  
 افتاده بود نگاه می گوشی دی که رو ال سیبه اسم.. بلند شدمی زنگ گوشی صدا
 جوابمو نیآرو! ن؟ی تو ماشیزاری و ملیوسا:  گفتمنیرو به آرو! مونا بود..کردم

 _..  فشار دادم و تماس برقرار شدموی سبز گوشیدکمه ..نداد و از اتاق خارج شد
 پامون علف سبز ریز..میی منتظر شمانجایا ربعه هی پس؟ نییکجا! سی راو_... الو مونا
مونا با .. میایاالن م..حموم بودم..میفتی راه ممیدار..دیببخش..دی ببخش_..!! شد بابا

نه !!  مرررررض_! حمومت مهم بوده نه؟:  گفتزدی که تو صداش موج میطنتیش
 _.. بچه ها صداشون دراومده..نایایزود ب..یوک ا_! ستمی نیمن مثل تو منف..رمیخ

روزه 3 موضوع مسافرت یوقت..!!  قطع کردممویگوش...  فعالًیبا..میاومد..میاومد
 اولش بهونه آورد که نی گذاشتم، آروونی در منیبه شمال و با عمه خانوم و آرو

خانوم و  ذوق و شوق من و عمه ی و کار داره و فالن و بهمان، اما وقتادی بتونهینم
 گذشته می مرهی از عروسیدو هفته ا..!!  از حرفش برگشت و موافقت کردد،ید

 و دمیکشیازش خجالت م..شدمی ظاهر منی آروی دو هفته کمتر جلونیتو ا..بود
 حس نمیانگار آرو!  جلوش راه برم و اون شب و فراموش کنمامی راحت بتونستمینم

 ی تو اتاق و کمتر سعرفتیمختلف م ی به بهانه هاومدیمنو داشت چون اونم تا م
 هیهمش تو الک خودش بود و !  کنه و سر به سرم بزارهتمی اذای نهی منو ببکردیم

 لپ ی ساعت تموم به صفحه هی که حدود دمی نظرش گرفته بودم ، دریروزم که ز
 رفتم به یاولش فکر کردم لپ تاپش روشنه اما وقت..کردیتاپش زل زده بود و فکر م

انقدر !  لپ تاپشاهی سی زل زده به صفحه دمی دکش،ی آوردن نزدیا چیبهونه 
 یمنم ب.. حضور منم کنار خودش حس نکردی بود که حتاالتشیغرق فکر و خ

دوس !!  فکر کردناش به نفعه منهنی اکردمیحس م.. شدم و تنهاش گذاشتمالشیخ
دلم خوشحال  تو ی و کلکنهی داره به من فکر منی فکر کنم که آرواالتمیداشتم تو خ

 ما شده بود شوکه شده بود و یای موشک بازمین قایعمه خانومم که متوجه ا!! بودم
 و به میاوردی بهونه م،ی جدیلی خنیاما من و آرو!  پروندی می اکهی هم تیچند بار
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 به می و دوس نداشتمیحداقلش پشت هم بود! میکردی عمه رو دست به سر مینحو
 که ود بنی اون شب، ای مهی نصفه نهی عشق بازهیوبخ!!  بفهمهیزی عمه چیمتی قچیه

هر چند شرط گذاشته ! می تخت بخوابهی که رو میالاقل هردومون با هم توافق کرد
 اما م،ی تجاوز نکنیگری دمی و تو حرمی بخوابی قسمتهی فقط تا می که حق دارمیبود

 میر درد نتون و فرداش از زور کممی بخوابنی رو زممونیکی بود که نیخوب بهتر از ا
 و قربونش برم بد خوردی تو خواب تکون می اونقدنیهر چند آرو!! میسیسر پا وا

 نیآرو..رونیاز اتاق اومدم ب..!!  پاش رو کمرمههی دمیدیخواب بود که صبح ها م
عمه خانوم نگام کرد و با لبخند ..نی تو ماشبردی عمه خانوم و ملیداشت وسا

بچه ها .. بله من آمادم_! زم؟ی عزیده اآما:  که رو لبش بود گفتیمهربون
 ی و مانتوی آبنی جهی.. نگاه کردمی قدنهیخودمو تو آ..!! می زود بردیبا..ظرنمنت

 و می مالیلی خشیآرا.. خوب بودپمیت.. بودمدهی پوشیمشک-دی و شال سفیتوس
 نمیآرو..می شدنی آرو3من و عمه خانوم سوار مزدا .. هم کرده بودمیکمرنگ

 زد و شویمشک-دیسف یونچی چنکیع.. صندوق عقب گذاشت و سوار شد و تولیوسا
 جلو نشسته بود یعمه خانوم صندل.. حرکت کردنیپاشو رو پدال گاز گذاشت و ماش
 عقب هی رو صندلنم،ی عقب بششهی مجبور بودم همن،یو منم که بخاطر اون دروغ آرو

اما خوب مونا ..دم اصالً خوشحال نبوحهی ملی دوباره دنیاز د..!! جا خوش کردم
 کنه و تا ی دلبرادی زتونهی نمحهی حضور عمه خانوم، ملبا داده بود که یبهم دلدار

 بچه ها ی هیبه محل قرارمون با بق.. راحت کرده بودالموی خیحدود
 دنیبا د..زدنی شده بودن داشتن با هم گپ مادهی پناشونیهمشون از ماش..میدیرس

 ادهی پنیاز ماش.. ترمز کردنیماش.. زدنغیو جما، سر و صدا راه انداختن و سوت 
 و حهی کوروش اومده بود و ملی با پرادوانایک..می کردی و با همه احوالپرسمیشد

البته .. هم که تو جمع نبودیسام.. شده بودناری شهریی آلبالو206مونام سوار 
 پی تی حسابحهیمل.شدی وجه حس نمچی به هشی خالی بود که جایانقدر پسر ساکت

 یلی خششیآرا.. بوددهی پوشیدی و شال سفیخی نی و جدی سفیمانتو..ده بودز
 یمانتو.. زدهپی تی اونطوریکامالً مشخص بود که بخاطر مخ زن.. بودظیزننده و غل

 ی شکم و پهلوشو به خوبی های و تموم اضافومدی درشتش اصالً نمکلی به هدیسف
 ی بهش بگه آخه مجبورسین یکی!!  تو ذوقخوردی مشی چاقی کمهی و دادینشون م
:  شد و آهسته گفتکمیمونا نزد!! ی کنری تنگ و کوتاه اسیمانتو خودتو تو یاونطور

 هیمن که !!  ماهه ماه_!  هم زدهیپیچه ت!! نی داره آرویعجب عمه خانوم باهال
عمه .. بوداری با کوروش و شهری مشغول احوالپرسنیآرو..!!  دوسش دارمایدن

 قرمز و شال یمانتو هی.. ناز شده بودیلی خانایک..زدی حرف مناایخانومم داشت با ک
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 پیمونام ت.. با کالس شده بودیلی خشی سانت7 پاشنه ی بود و با کفشادهی پوشیمشک
 اشاره حهیبه مل..  بودهی نداشت و ساده تر از بقی چندانشیآرا..بنفش زده بود

 ی خودکشنقدهی شوهر من ا زده؟؟ واسهپی چرا انقدر تنیا: کردم و رو به مونا گفتم
 از یزی چسیبچم خبر نداره که تو سفرمون قرار ن:  و گفتدید خنزیکرده؟ مونا ر

با ذوق .. نگاه کردمحهی زدم و دوباره به ملیلبخند بدجنسانه ا!!  بهش برسهنیآرو
 گپ اری داشت با شهرحهی توجه به ملی بنیاما آرو.. زل زده بودنیو شوق به آرو

 ی رنگیک و کت اسپورت مشی آبنیج.. خوشگل شده بودیلی خنیآرو. زدیم
موهاشم که طبق عادتش با ژل و واکس مو .. جذاب تر شده بودیلی بود و خدهیپوش

 یادیبچم ز.. بوددهی کت اسپورتش پوشری هم زی آجروری پلهی..باال زده بود
 ی تو مدرسه "یی سرما" ادی منو یگاه..پوشوندی خودشو می بود و حسابییسرما

باالخره ..از فکرم خندم گرفت!!! د بو"کپل جان" هم که حهیمل..نداختیموش ها م
 پشت نی آرونی و ماشمی شدنی آرونی شدن و ما هم سوار ماشناشونیهمه سوار ماش

 ی گرفت تا اگه زماناری آدرس و از شهرنیهر چند آرو.. راه افتادنای ماشی هیسر بق
 جونم _ زم؟ی عزسیراو: خانوم گفتعمه ..می آدرس و داشته باشم،یگمشون کرد
 وانی لهی سی نی اگه زحمت_ ن؟یخوای میچا.. بله_ شته؟ی پی فالسک چا_عمه جون؟ 

 تفاوت ی بیلی خنی آرو؟یخوری میتوأم چا:  گفتمنیرو به آرو.. زی برام بریچا
 ی عمه خانوم و پر از چاوانی آوردم و لرونی بیفالسک و از تو ساک دست! نه: گفت

 هی که رهی و ازم بگوانی لم و به سمت جلو آوردم تا عمه رو صدا کنوانیل..کردم
 و تو دستم نگهش وانینتونستم ل.. و به شدت ترمز کردری رفت رو سرعتگنیدفعه ماش
عمه خانوم ...  شدیچ..آخ آخ: گفتم!! نی رو لباس آروختی ری چاوانیدارم و ل

 هی صورتش جمع شده بود  که از سوزش،نیآرو!! یسوخت..نیبزن کنار آرو: گفت
 بود که نی اشیحاال خوب !! چارهیب.. شدادهی پنی و از ماشت و نگه داشنیجا ماش

 ی آب و رو بدنش خالی بطرنیآرو.. بدنش نسوخته بودادیلباسش کلفت بود و ز
عمه خانومم .. تا از سوزشش کم شهدادی لباسشو گرفته بود و تکونش میکرد و گوشه 

 رفت نیآرو..د دانی و به آروی مسافرت، پماد سوختگومدی م با امکاناتشهیکه هم
 دهیانقدر خجالت کش..دی پوشی شرت مشکی تهی.. و لباساشو عوض کردنیتو ماش

من چقدر .. نگاه کنم و ازش معذرت بخوامنی آرویبودم که روم نشده بود تو چشا
به ..میه افتاد و رامی شدنی دوباره سوار ماشقهی د20بعد از !!  بودمیدست و پا چلفت

 اخماش در نیآرو..! الی ومیای از اونا مرتری و ما دنباشنمونا خبر دادم که منتظر ما 
 ی چاوانی از قصد لکردیفکر م..کردی چپ چپ نگام من،ی ماشی نهیهم بود و از تو آ

 از وانی لهوی ی ترمز کردیوقت! خوامیمن معذرت م: آهسته گفتم!!  روشختمیو ر
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 ی کار رو نکردنیاز قصد که ا: عمه خانوم گفت.. نزدی حرفنیآرو.. دستم افتاد
اخماش .. نگاه کردمنیبه آرو...  که افتادههیاتفاق..خودتو ناراحت نکن..زمیعز

به من چه که ! خوب به من چه؟! هیمعلوم بود هنوزم از دستم عصب..هنوزم تو هم بود
!!  بودهی اتفاقشهینم از قصد اون کار رو کردم و باورش کنهی فکر مکنمی میهر کار

 با نیآرو! زم؟ی بریبراتون چا:  به عمه خانوم گفتمرو شدم و نی آروالی خیب
 رو صورتمون و کالً از یزی دفعه آب جوش و برنی اینکنه قصد دار: حرص گفت

فالسک و بده به عمه خودش ..یزی بریالزم نکرده تو چا!! ؟ی خالصمون کنیزندگ
  ..کشهی و می چاختنیزحمت ر

  
اما من از لحن حرف .. و برگشت عقب و فالسک و ازدستم گرفتدی خانوم خندهعم

 دادم و غرق فکر بودم هی تکنی ماشی شهیسرمو به ش.. شدمی عصبیلی خنیزدن آرو
من .. آره_!  ما؟ی خونه _!  زنگ زده بود خونهسیان! نیآرو:  عمه اومدیکه صدا

 جمعه شب _!  خب؟_.. یدبو که حموم بود توأم خواب سیراو.. و برداشتمیگوش
 همه دور هم خواستهیم!  ندارهی مناسبت خاص_! ؟ی به مناسبت چ_!  گرفتهیمهمون

 خاله _... ادیخاله اعظمتم م..عمو بهرامت! گهی همه د_!  هستن؟ای ک_.. جمع باشن
 خودشو دختر لوسشو اصالً ی هاهی طعنه و کنایحوصله !! ؟ی واسه چگهیاعظم د

 بود و قشونی الی کنترل اعصابمو نداشتم و هر چیسط مهمون ونیدی دهوی..ندارم
 مامان و ناراحت کنم وگرنه تا حاال صدبار جوابشونو داده خوامینم..بارشون کردما

 خوش و زیبزار همه چ! ی تحملشون کندی شب و باهی..ی بگیزی چدی نبا_! بودم 
اسه مارال لقمه  فقط چون خاله اعظم تو رو وسی نیمارالم دختر بد! خرم تموم شه

 و بهش حق ی درکش کندیبا.. دلخورهی کمهی دومادش یگرفته بوده و نشده بش
 که نطوری خواستگار خوب اومده و اهی واسه مارالم ای که گودمی شنسیاز ان..یبد

اما انگار .. به دلش نشستهیلی و پسره هم خهی راضیلی وصلت خنیمعلومه اعظم از ا
 و هی اما خوب چون پسر پولدارادیاز پسره خوشش نم گهی و مسی نی راضادیمارال ز

 _!  روزاس که نامزد کنننی کرده و همشی اعظم راضرسهیدستش به دهنش م
 مادر و دختر دست از سر کچل ما نی مارالم زود نامزد کنه و ادوارمیام

 سوی که از گی اونطور_! دانشگاه قبول شد؟!  از گلناز چه خبر؟یراست..بردارن
از ! نی آفر_!  دانشگاه تهران قبول شدهکی کنکور داده و مکانری تالمسا..دمیشن

 ی جهیخوشحالم باالخره نت.. بودی درس خونیلی هوش و خزیاون اولشم دختر ت
 رشته ها نجوریا..کردی رو انتخاب مگهی دی رشته هیاما خوب کاش ..دهیزحماتشو د

!  بگمخوامی می چدیدونیم..ادی به کار دخترا نمادی و زخورهی مونی به درد آقاشتریب
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 هی و زن و بعنوان مثالً فتادهی جا نرانی از رشته ها و شغال هستن که فعالً تو ایبعض
 نیمن مخالف صد در صده ا.. مهندس برق قبول ندارنایمهندس ساختمون 

!!  خانوم مهندس وهی قبول دارن تا شتری مرد مهندس و بهیاما خوب معموالً .افکارم
اما متأسفانه .. تر و بهتر انجام بدهقیمون خانوم مهندس کار رو دق هدیهر چند شا

 کم بها یلیبه زن و حقوقش خ!  حق با توئه_..!! دنی بها نمادی زن و شغلش زیبرا
 عاشق ی از بچگیشناسیاما خوب تو که گلناز و م! هی انصافی بیلی خنی و ادنیم

تونست جلوشو  هم نی بود و کسیاضیعاشق ر.. مردونه و سخت بودیکارا
 ی بخونه اما گلناز فقط و فقط به مهندسی که پزشکگفتی بهش مایمدام ثر..رهیبگ

هر چقدر که .. مخالفه خواهرشهی نقطه قاًیگلناز دق.. و همونم قبول شدکردیمیفکر 
 ی با چه مکافاتادتهی! هی از درس فرارسوی دختر به درس و مشق عالقه داره گنیا
چند بار .. گرفتپلمشویبهرام و دق داد تا د!  نداد؟هام ادگهی گرفت و دپلمشوید

حس .. به حرفاشون گوش نکردمگهید..  آورد و به زحمت پاسشون کردیدیتجد
 داده هی تکشهیهمونطور که سرمو به ش.. ام و ناراحت بودمی اضافیلی خکردمیم

 ولا..!! دمیکشی میی شکل هانی ماشی بخار گرفته ی شهیبودم با انگشت دستم رو ش
 به فی و ظرکی بارری زنجهی کردم با ی نوشتم و بعد سعنی و به التنیاسم خودمو آرو
 بازم رفت رو نی ماشرسوندمی رو به هم مرای که داشتم زنجنیهم..هم وصلشون کنم

 خط درشت و ی ارادری به طور کامالً غمهی نصفه نری و رو زنجدی و دستم لرزریسرعتگ
 بخار ی شهی رو شیحت..دلم گرفت... قطع شدریج شد و انگار که زندهی کشیپررنگ

 شهی رو شی قطع شده رینگام رو زنج... سهم من و مال من نبودنیگرفته هم آرو
اشک تو !! می هم به هم نرسشهی رو شنی من و آرویانصاف نبود که حت..ثابت موند

درسته !!  مال من نبودنیچرا آرو..سوختیچشام حلقه زد و پشت چشمم به شدت م
 نی به خودمو خودش ادی اجبار و دروغ به دستش آورده بودم اما چرا نباباکه 

من که !! شد؟یچرا عاشقم نم!! م؟ی با هم فکر کنهی تا به هم و به زندگدادیفرصت و م
هر ..کردمی توش حس نمیریی تغچیچرا ه!!  کردم تا نظرشو جلب کنم؟یهر کار

 همون شدی و بازم مرفتی منی از بی فورکردمی هم تو رفتار و اخالقش حس میرییتغ
 نی که از ظبط ماشی ای کردم هوش و حواسمو به آهنگ خارجیسع!!  سابقنیآرو

  ..... متمرکز کنمشدیپخش م
♫ ♫ ♫ ♫  

  
Now from infinity  

   حاال برگرد و منو از ابدیت رها کنهمین
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Love is a mystery  

   یک معماستعشق
  

Distance is killing me  
  نابود می کنه داره منو فاصله

  
Come back I need you now  

  بهت نیاز دارم... برگرد
  

You are the love I found  
   عشقی هستی که پیداش کردمتو

  
I feel above the ground  

  ! می کنم باالتر از سطح زمینمحس
  

You take me round and round  
   منو کامل تر می کنیتو

  
Am I dreaming?  

  !نم؟ دارم خواب میبیآیا
  

What I feel tonight about you and I  
  !امشب درباره ی تو و خودم دارم) خاصی( حس چه

  
Am I dreaming?  

  ! خواب میبینم؟دارم
  

I can feel your love when I hold you tight  
   تونم عشق رو حس کنم وقتی که محکم در آغوش می گیرمتمی

  
I just wanna love you  

   باشم می خوام عاشقتفقط
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And you're the one  

I need you  
   می دونی که تو تنها کسی هستی که بهش نیاز دارمو

  
And I just wanna give all my love I have  

   می خوام تمام عشقی که دارم رو بهت بدمو
  

With my lips I'm feeling  
  دارم حس می کنم!...  لب هامبا

  
And then I say I mean it  

  ! میگم که منظورم همین بود بعدش بهتو
  

Cause you're the only one that I feel tonight  
  ! تو تنها کسی هستی که امشب حسش می کنمچون

  
♫ ♫ ♫ ♫  

  
  ...!! و چشامو بستمدمی کشیقی عمآه

 می ما نن؟ی کردریچرا انقدر د..ایدیخوب خواب:  شد و با خنده گفتکمیمونا نزد
 ری شد که دنیا..نی رو لباس آروختی ریچا.. بابایچی ه_... میدیساعته رس

 نیآرو.. آخ آخ_..!!  روشختی از دست من افتاد و روانی ل_!! ؟ی چا_.. میدیرس
حواسش به من نبود و .. موندبت ثانی آروی اخموی کرد؟ نگام رو چهره کاریچ

:  زدم و رو به مونا گفتمیپوزخند.. الی داخل وبردی عمه خانوم و ملیداشت وسا
 خوب بهش _..  از قصد اون کار رو کردمکنهیفکر م! اخماش رفته تو هم.. کهینیبیم
من چند ! یشناسی بشر و نمنیتو که ا.. باباشهی حالش نم_!!  بودهی اتفاقیگفتیم

 نگاه شیبه من به چشم دشمن خون..کنمی می سقف باهاش زندگهی ریماهه دارم ز
...!! رمی حالشو بگخواستمیوده و م کار من بگهی اگه دزد خونشو بزنه می و حتکنهیم
 الی و با هم به داخل ودیمونا دستمو کش..  تومیبر! شهیدرست م..الشیخی ب_

همه رو مبل .. داشتیسبز بزرگ و سری بود اما درختایکی نسبتاً کوچیالیو..میرفت
 هی که با دمی و دانی که در کمال تعجب، شامی و مشغول گپ زدن بودمیتو هال نشست
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 و نی متعجب من و آروی در مقابل نگاهاانیشا!! ماتم برد.. وارد هال شدی چاینیس
 میانگار فقط ما سه نفر شوکه شده بود.. کردی زد و سالم کوتاهیعمه خانوم، لبخند

 و عمه خانوم و با نیمونا رو کرد به آرو..  تفاوت جواب سالمشو دادنی بهیچون بق
آهسته کنار !! تنها برادر شوهرم..انیشا!..کنمی میخوب معرف:  گفتیی رسایصدا

مونا بهم !!  مگه نرفته بود آلمان؟کنه؟ی می چه غلطنجای ان،یا: گوش مونا گفتم
 کردم یبهش چشم غره ا..دی خندزیمونا ر!! به عشق تو برگشته:  زد و گفتیچشمک

 اری شهریوقت.. اصالً نداشتماشوی بازشیری و سانی شایحوصله !! و اخمام رفت تو هم
 نظرمو جلب کردی می سعیقی و به هر طردمیدی و مانی شاادیا نامزد بودن، زو مون

جزء ..ومدی کرده بود اما من اصالً ازش خوشم نمی بارم ازم خواستگار2 یکنه و حت
چهره ش ..!! نشستی تو دل من نمزدی آدما بود که اگه خودشم دار مزاون دسته ا

 اتشی خصوصنیداشت و هم ی کمرنگی آبی و چشایی خرمایموها.. بودیمعمول
 داشت و نسبت به یقد متوسط!! نهی به دل نَشادی باشه و زی چهره ش غربشدیباعث م

 الغر ی از مردامنم اصوالً..ومدی الغر به حساب میقدش، وزنش کم بود و جزء آدما
.. ومدی داشت به چشمم خوب نمانی شانی ای کالم، هر چهیاصالً تو ..ومدیخوشم نم

 تو ینی و خم شد تا از تو سستادی من ای تعارف کرد و روبرویا به همه چانیشا
 زد و ی بردارم لبخند پهنینی و از تو سوانی لنکهیقبل از ا..  بردارمیدستش، چا

لبخند !!  حالت بودمیای از مونا جوشهی خوبه؟ همت حالس؟ی راویچطور: گفت
 برداشتم و ینی و از تو سوانیل! خوبم..یلطف دار..یمرس:  زدم و گفتمیکمرنگ

تا حاال سعادت :  گفتاری رو به شهرنیآرو.. نشستاری ازم دور شد و کنار شهرانمیشا
 انیشا:  گفتو زد ی لبخنداریشهر! ش؟ی بوداوردهیچرا کوه ن!! نمینداشتم برادرتو بب

اما خوب چند ماهه .. کار رفته بود آلمانیبرا! رانی هفته س برگشته اهیهمش 
 جون سی شوهر راودیشما با:  کرد و با لبخند گفتی نگاهنی به آروانیشا.. برگشت

 از تعجب گرد شد، واال خود منم دهنم از تعجب وا نی آروی درسته؟؟ چشانیباش
 ینی چننی که بخواد منو با القاب امی نبودیمیصم با هم ی اونقدانیمن و شا..موند

 نکهی ااز.. صدام کردهینطوری انی آرویحس کردم از قصد جلو..!! صدا کنه
هر چند ...  لجم گرفتکردی لحن خطاب منی اای ازدواج کردم و بازم منو دونستیم

 و جانم و شدی میمی با دخترا گرم و صمیفور.. بودی مدلنی از اولش همانیشا
 جور لحنا صدا زده بود و نی که منو با ای اما خوب چند بارفتادی از دهنش نمزمیعز

 حرف ی مدلنی با من اگهیل داده بود د نشون داده بودم قویدیمن واکنش شد
 اخم کرد نیآرو...نهی و ببنی واکنش آروخواستهیکامالً معلوم بود م...اما حاال..نزنه

  !!بله درسته: ت گفومدی که انگار از ته چاه مییو با صدا
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 گفت و با حرص رو بهم کرد و " آخ"مونا آهسته .. مونا زدمی به پهلوی اسقلمه

 رو هم دنبال خودتون قهی عتنی ای به چه حق_!! هلوم سوراخ شدپ!! چته خره؟: گفت
برادر شوهرمه ! ای بابا توأم که کنترل اعصاب نداری ا_!! نجا؟ی انیآورد
 ورود شماها آماده ی رو براالی وا تنجای زودتر از ما اومد انو؟ی ایفهمیم..یروان
 ارمیوگرنه شهر..ادی که نمیری جلوشو بگمی نتونستی تو هم هستدی فهمیوقت..کنه
 اونو سی و درست نسهی به راوانی هنوزم چشم شاگفتیم..ادی بانی نبود شایراض

 می انقدر اصرار کرد که نشد بهش بگانیاما شا.. و جلو شوهرش بهش زل بزنهنهیبب
اما حاال ..زدی دلم شور میی جوراهی نجایاز تهران تا ا! ومدمی کاش من نم_..!! ادین
 سیهنوزم با من مثل همون راو.. نکردهی فرقچی هانیشا..ه بودی چلشی دلفهممیم

توأم !! سی بابا راوی ا_..  حواسش به حرف زدنش باشهدیبا..زنهیمجرد حرف م
 یاز چ!  دلمزی عزفتهی بی اتفاقسیقرار ن! ایکنی شلوغش میادی زی دارگهید

نوان  بهت بعدی و نبای شوهر دارگهی که تو دشهی هس، حالی هر چانی شا؟یناراحت
 صدا " جونسیراو" بود، منو شیاگه حال!  موناسی نه حالش ن_! معشوقه نگاه کنه

 یدر ثان..زنهی صدا می مدلنیهمه رو ا! عادتشه..یشناسی و مانی تو که شا_... زدینم
 آخر مونا، دلم یاز جمله !!  ندارهیتی که رو تو حساسنی آرو؟یت هسیتو نگران چ

!! ستمی مهم ننی آروی بگه که من براحیرک و صرحق نداشت انقدر ..!!  گرفتیلیخ
مونا هم سرش با ..دمی کشیپوف!!  رو من حساس نبود؟نیآرو!!  بود؟نطوریواقعاً ا

 ی رو کرد به جمع و با صدااری ساعت شهرمیبعد از ن..  عمه خانوم گرم شدیفایتعر
 با کباب ایک! می به حال ناهارمون کنی فکرهی می بلند شگهی ددیبا! خوب:  گفتیبلند

:  گفتی کباب نخورده با شادی قرنهی که دادی که نشون میی با صداحهیمل! موافقن؟
شمال و کنار : عمه خانوم گفت..!!  هوس کباب کردمیلیخ!  موافقمدیمن که شد

خوب :  زد و گفتی لبخنداریشهر!  طرفهی درست کردنشم کباب طرف، هی اشیدر
 وسط حکم نیمنم که ا! ونیروز با ما آقاآماده کردن ناهار ام! نیپس همه موافق

 روزم ما خانوما از شر درست هیباالخره ! اخ جووون: مونا گفت!!!  و داشتمجیهو
 امروز هی فقط! به دلت صابون نزن زن داداش:  گفتانیشا! میکردن غذا راحت شد

 و اهیمن که دست به س..ستای خبرا ننیاز فردا از ا..میناهار رو بهتون آوانس داد
 انیشا! م؟ی داشته باشی همه با هم همکارشهی میحاال چ:  گفتحهیمل! زنمی نمدیسف

 نی شما با ایمخصوصا برا!  جونحهی ملگهی دشهینه نم: ابروهاشو باال انداخت و گفت
 دنبال زن ی مردچیه..زمی عزگمیواسه خودت م! هیاتی حیلی داشتن ختی فعالکل،یه

 که از خشم، صورتش سرخ شده بود با حهیمل..  رو دست مامانتیمونیم..رهیچاق نم
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 به حال خودت کن یتو فکر!! م؟یبه تو چه مربوطه که من چه جور:  گفتتیعصبان
 ی اومده راضشی که از جو پاریشهر!!  دستمونادیکه آمار درخشانت روز به روز م

 شمال می روز اومدهی! ی تمومش کنشهیم:  کرد و گفتانی به شایظینبود اخم غل
 که ی ارزشیانقدر ب:  گفتانی با حرص رو به شاحهیمل.. مای خوش بگذروندور هم

 دادمی متنفر بودم اما خوب حق و محهی از ملنکهیبا ا! یکنیاحترام خودتم حفظ نم
 با خشم به حهیمل..دادی نشون میمی صمه،ی بقا داشت خودشو بیادی زانیشا! بهش

 شونه الی خی بانیخت و شا دوانی نگاه سرزنش بارشو به شااریشهر.. رفتیاتاق
باالخره !  جنبه شو ندارهی حرف نزنه وقتی الکخواستیم: هاشو باال انداخت و گفت

 نکهی زد و بخاطر ایکوروش لبخند!  کوروش؟هینظر تو چ!  گفتنی گفتن، مردیزن
 بحثا نجوری تو اکنمی میمن سع!  خانومم بگهیواال هر چ:  و عوض کنه گفتجو

مونا ! انی شایاگه گذاشت..شهی رو صورتم داره خوب میزخماشرکت نکنم چون تازه 
 پشت انایک!! ایمعلومه گربه رو دم حجله کشت! انای کنیآفر:  و گفتدیغش غش خند

  !ی کردالی خیپس چ:  نازک کرد و گفتیچشم
 بحث میشدی تا زن و مرد دور هم جمع مومدیبدم م..ومدی بحثا خوشم نمنی از ا
 جهی نتچیآخرشم به ه!!  بشه آخه؟یکه چ!!  وسطشدیده م کشونی مردای زنا یبرتر

افکار و ..!! ی کل کل الکی وقتشونو هدر داده بودن برای و فقط الکدنیرسی نمیا
 بی غربی حرف زدناش عجرام و اصالً بدونستمی خوب میلی و خانی شادیعقا

  کهگفتی و دائم مدونستی جنس مذکر و نسبت به جنس مؤنث برتر مانیشا..نبود
هر چن !  ندارنی ارزشچی هگهی شدن که به جنس مرد حال بدن و ددهیدخترا آفر

 پی که با اکمییوقتا..دمیفهمی اما خوب من منظورشو مگفتی ممی مستقری رو غنایا
 کل باًی و تقرگفتی مدشی از افکار و عقاشهی باهامون بود، همانمی و شارونی بمیرفتیم

!  همی سر و کله زدنیلج بود و مدام م باهاش ی حسابحهیمل..شناختنشی مپیاک
 یوقت.. کردی خوب رفتار نماری و شهری جز سامچکسی با هحهی ما، ملپیاصالً تو اک

 ی کامل پمه چند تا تخته ش کنکهی به ادمیشنی و مانی شایاون وقتا حرفا
 شتری بموندی بود و به نظر من اگه همون آلمان میافکارش کامالً غرب..بردمیم
 و یی افتضاحایحت.. رنگ وارنگشو داشتمیآمار دوست دخترا!!!..ردکی مشرفتیپ

با ..دونستمی آبرو کرده بود و هم می از دخترا رو بیلیکه به بار آورده بود و خ
 بشر نیمن تو کار ا..ومدی نمالشمی خنی و عت داشی جنسی از زنا هم رابطه یلیخ

 به خودش یه داشت چطور کی درخشان و پر مالتی کارنامه نیمونده بودم، که با ا
 که فکر دیدی تو خودش می چشییخدا!!  من؟هی خواستگارادیاجازه داده بود ب

 عاشقم شده بود نکهی از امیی جوراهیراستش !!  گمشدشم؟ی مهی من همون نکردیم
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اما من .. بودمیبی حاال چه دختر پاک و نجگمینم.. و بهم برخورددمی کشتخجال
 و پاک بی دختر نجهی ی روزهی نکهیاز ا.. بودمادی زمیلیخ!!  بودمادی زانی شایبرا

 رو کرده ای انواع و اقسام کثافت بازانیشا!! انصاف نبود!!  ناراحت بودمفتهی برشیگ
 هی کاروانش جا مونده باشه، اونوقت اگه از نبود که آقا ی کار بد و زشتچیبود و ه

 دیبا!! انی شای بود برافیح.. واقعاً منصفانه نبودومد،ی مرشی و پاک گبیدختر نج
انصاف .. مرد و اون مرد بوده باشهنی که تو بغل ایکی..ادی برشی مثل خودش گیکی
 یرا ازدواج دست رو دختی براانی بودم که شادهیبارها از مونا شن..!!  بودنیا

 یلی خی که دخترانهی و نظرش اگردهی و چشم و گوش بسته مدهیآفتاب مهتاب ند
 یادیز!! خورنی مشترک نمهیشون استفاده کرد و به درد زندگ ازدیخوشگل و فقط با

 دختر پاک حاضر هی کردی که فکر مدیدی تو خودش می واقعاً چدونمینم..رو داشت
 ونیخالصه، آقا.. واالاا!!  سمت چپمراساعتماد به نفسش تو پانک!!  شهنی زن اشهیم

 تا می رفتیاق درست کردن کباب رفتن تو باغ و من و عمه خانومم به اتیبرا
دو تا .. نداشتشتریدو تا اتاق ب.. بودیکی کوچیالیکالً چون و..میلباسامونو عوض کن

 میخواستیشب م.. نبود که نصفشم تختخواب گرفته بودشتری متر ب20اتاقشم حدود 
 بنفش ی اسکقهی زی بلهیعمه خانوم مانتوشو درآورد و !! م؟ی همه با هم بخوابیرچطو

 _! س؟ی راو_!!  زدنش تو حلقمپیت..دی پوشی کلفتیورت مشکو دامن کوتاه با ساپ
 کم کم به حرفاش و اخالقش عادت _! هی جورهی چرا اخالقش انی شانی ا_جونم؟ 

 شوکه شدم، اما خوب حاال یلیخ از حرفاش دمشی که دی بارنیمنم اول..دیکنیم
 پس _.. ه داریدی عقاهی یباالخره هر کس! سی ننی منظور من ا_..  شدهیبرام عاد

 چه نی نه عمه جون ا_ ؟یشی بپرسم ازت ناراحت نمی سؤالهی _ ه؟یمنظورتون چ
 با شلوار ی نارنجی ساده کی تونهیمانتومو درآوردم و ... دییبفرما! ه؟یحرف

 بستم که ی لخت و بلندمو با کش میداشتم موها..دمی پوشی تنگ مشکیبرمودا
موهامو ول .. لحظه کپ کردمهی! ؟ دارهی به تو حسانیشا:  عمه خانوم اومدیصدا

 یمن مونده بودم چطور.. بودیزی عمه خانوم واقعاً زن تنیا..کردم رو شونه هام
 به خودم اومدم هیبعد از چند ثان!!  بوددهی و نفهمنی من و آروهی بودن زندگیاجبار

 _! ن؟یکنی فکر رو منیچرا ا:  تخت نشستم و گفتمیو موهامو بستم و کنار عمه، لبه 
زوم .. خاص بودیلی که وارد هال شد نگاهاش رو تو خیاز اون اول.. سخت نبودادیز

 نشده انی شای رهی خی چرا خودم متوجه نگاه هادونمینم! شده بود تو صورتت
 به نی که حواسمو جمع کارا و رفتاراش کنم واسه همود برام مهم نبیانقد!! بودم

 و حرکاتش بود تا نی به آروشتری بنگام.. بودانی توجه نکرده بودم، شاکهیتنها کس
اما خوب من بهش جواب .. کردهی ازم خواستگاریچند بار: آهسته گفتم! انیشا
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 با هم یک وجه اشتراچیما ه.. نبودخواستمی که من می اونانیشا.. داده بودمیمنف
 تو با گذشته فرق طیاالن شرا..زمی عزنی بب_! به خودشم گفتم..می و ندارمینداشت
 درک نوی ادی باانی و شای هستی اگهی کس دهی و مال ی شوهر دارگهیدتو ..کرده

اگه .. بودی از دستش عصبیلی خنیآرو!  به تو نظر داشته باشهدیکنه که نبا
 هی..  آوردی مانی سر شایی بالهی قطعاً ود نکرده بری گیسی و تو رودرواتونستیم

 از راحت نیآرو!! د؟ بونطوریواقعاً ا.. حرف عمه خانوم جا خوردمنیلحظه از ا
 از دی داشته باشه من باقتی حقنیاگه ا!!  ناراحت شده بود؟انی شایحرف زدنا

 فکر هی..!!  نشون دادهتی روم حساسنی که باالخره آروارمی بال دربیخوشحال
 هی استفاده کنم تا انیچطور بود از شا..!! رفتی بدجور داشت رو مخم رژه میطانیش

 نی که آروشدی به خودمم ثابت مدیبا!!  قلقلک بدم؟ ونی و تعصب آرورتی غیکم
 داره رتی بهم غنی که آرودادمی به مونا هم نشون مدیبا!!  دارهرتیروم حساسه و غ

 ی نهیگز!! ان؟یاما آخه چرا شا..!! سی نتی اهمی بهم بدهیو اونقدرام که نشون م
 یلیخ..کردمی حساب باز نمانی رو شااهی برام وجود نداشت وگرنه صد سال سیبهتر

پسره !  و تحمل کنم؟انی شایاما آخه چطور!!  چندشیپسره !! ومدیازش خوشم م
 به دیحداقلش با.. نداشتمیاما انگار چاره ا!!  قابل تحمل بودریغ!! ــــــزی هی

 ی کباب بدجوریبو!!  نه؟ای جا باز کنم نی تو دل آروتونمی که مکردمی متخودم ثاب
 دست دادی و مزدی مخی داشت گوجه ها رو به سانایک.. کرده بودکیاشتهامو تحر

 انمیشا..زدنی منقل بودن داشتن کبابا رو باد می پاارمی و شهرنیآرو! کوروش
 نشسته یمونا و عمه خانومم گوشه ا! زدی مخی کبابا رو به سیداشت با ژست خاص

 عمه دم،یشنی مونا رو می خنده های هم صدایگاه..بودن و گرم حرف زدن بودن
 کینزد..کردی رو جذب خودش مایلی زود خیلی بود و خینوم آدم خوش مشربخا
 اری و شهرنی و که آروی کبابیخایداشت س.. نگاه کردمحهیبه مل..سادمی واانیشا

:  نگام کرد و گفتانیشا! کردی جدا مخاشویس نون و ی الدیکشی مدادنیبهش م
 از ته دل ی چطورنیبب!  مونا؟شی پیری چرا نم_!  کمهی آره _حوصلت سر رفته؟ 

 از ته دل مونا ی خنده هانی به اشهیهم!  مونا بلند شدی خنده یصدا! خندهیداره م
 ی وقتخواستمی م_!!  از ته دل بخندم؟ینطوری اتونستمیمن چرا نم..شدی ممیحسود

 با من تنها انی شانیباز ا!! تی خواستگارامی سوم بی برای براگردمیاز آلمان بر م
اما خوب .. حرفاشو نداشتمیاصالً حوصله !! به چرت و پرت گفتنشد و شروع کرد 

 ری دشهیمثل هم!!  شده بودری دیلی اما انگار خ_! ذاشتمیزشت بود اگه تنهاش م
 بهم گفت که تو ت،ی خواستگارامی بدوباره خوامی به مونا گفتم که میوقت! دمیرس

 سرعت نیبه ا ی بخواشدیباورم نم! سی لحظه کپ کردم راوهی..یازدواج کرد
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 و ی نکرددای که حاال حاال مرد موردعالقتو پیگفتی به همه مشهیهم! یازدواج کن
 هیاما فقط چند ماه بعد از خواستگار..ی خونواده رو اصالً ندارلیقصد ازدواج و تشک

 قصد ازدواج داشته فقط سیبه خودم گفتم راو!  داغونم کردنیا! ی ازدواج کرد،من
 کار خوب هیرفتم آلمان تا !  دست به سرم کردهیی جوراهی و ومدهیاز من خوشش نم

هم اونجا ! رانی شدم و برگشتم اپورتی اما دت،ی خواستگارامیجور کنم و با دست پر ب
 نیدوس نداشتم درمورد ا.. رو لباش بودیلبخند تلخ! رو از دست دادم هم تو رو

 نگاه کردم زدیم خی به دستاش که داشت کباب سنی بخاطر هممی حرف بزنزایجور چ
 نه؟ انگار ا،ی تو کباب درست کردن، تبحر داریلیمعلومه خ:  گفتمی ایو با لبخند الک

 یلی چون اخماش در هم رفت و خومدی بحث و عوض کرده بودم خوشش ننکهیاز ا
 شاخه به اون شاخه نی از ای هومدی بحث خوشت نمهی از ی وقتشهیهم: گفت یجد

 سیاما هنوزم همون راو! ی عوض شدکردمیفکر م..کنه ندای تا بحث ادامه پیدیپریم
 شد و با کمونی نزدنیخواستم جوابشو بدم که آرو!! یلجباز و خودخواه گذشته ا

اگه :  خودشو کشت، تا لحنش آروم و خونسرد باشه گفتکهیدر حال..خشم نگام کرد
 رو کرد  با لبخندانیشا! دست تنهام!  کمک منای تموم شده، بانیگپ زدنت با آقا شا

 رمی نمنیخواستم مخالفت کنم که با آرو! برو کمک شوهرت! زمیبرو عز: بهم و گفت
 بازومو محکم گرفت و منو با خودش نی بزنم، آروی حرفنکهیکه قبل از ا

 ی دارکاریآخ چ:  با حرص گفتمشدی داشت خورد مشبازوم تو دست..کشوند
لحنش به !  واستخرمیم! زم؟ی عزی نگران بازوت_! ی لعنتی بازومو کند؟؟یکنیم

 باهام حرف هی نداشت، داشت با طعنه و کنای شوخ و بذله گو اصالً شباهتیآدما
 با شت داکهی در حالاریشهر..  منقل کشوند و بعد بازومو ول کردشیمنو تا پ..! زدیم

 چیتو ه!!  شوهر نمونهگنی منیبه آرو:  و گفتدی خندزدیبادبزن کبابا رو باد م
 نداشته شیداشت به ر!!  لوسیمسخره !  کنهی بودن، دل نمسیاو از با ریطیشرا

 ییاستاد ما:  زد و گفتی لبخند کجنیآرو! یرو آب بخند!!! د؟یخندی من می
!! حناق! درد!!  مرضیا!  زدنهه بلند قهقشونیی حرفش، دوتانیبعد از ا!! شما
و باد بزن تا  کم کبابا رهی زمیعز:  بادبزن و دستم داد و گفتنیآرو...  خوشایالک

من :  بهش کردم و گفتمیچشم غره ا!  کبابا رو داد دستمخیس! خیمنم فلفال رو بزنم س
 یکار! زمی عزیریگی مادی:  زد و گفتی بهم چشمکنیآرو!! ستمیبلد ن

مگه نه :  ثابت نگه داشت و گفتاریبعدم نگاشو رو شهر! دهی مادتی اریشهر..نداره
 فقط هیکاف! سی راونیبب!  جاننیصد البته آرو:  زد و گفتی لبخنداریشهر! ار؟یشهر

با لب و ..! ی بادشون بزنی رو منقل و تا جان در بدن مبارک داری رو بزارخایس
 کبابا خی با حرص سنیآرو! دوس ندارم!! رمیگیبو کباب م:  گفتمزونی آویلوچه 
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 امی اگه کل دنی انجام بدی و نخوای کاردونمیمن که م: رو از دستم گرفت و گفت
 فلفال رو ،یستی فلفل نی و اگه نگران بونیپس برو بش! یکنی شن، اون کار رو نمجیبس

 منقل گذاشت و مشغول باد ی کبابا رو، روخی زد و سیبهم پوزخند! خیبزن به س
 خوب، رو یاما مثل بچه ها!  بودم از دستشی عصبیلی خنکهیابا ! زدنشون شد

 لحن با نی با ادادیبه خودش اجازه مچطور !!  زدمخی نشستم و فلفال رو سیصندل
چرا نتونستم باهاش لج !!دادم؟یمن چرا الل شده بودم و جوابشو نم! من حرف بزنه؟

  !! دوست نداشتم سر به سرش بزارمادیانگار ز!!..چه مرگم شده بود؟!! کنم ؟
  

 ی رنگی شکل، قهوه الی بزرگ مستطزی ناهار آماده شد و همه دور مباالخره
 کنارم نشست و انی بود که شای نشسته بود و سمت چپم خالانایسمتم ک هی..مینشست
 انیشا!! کردی شده بود و ول نمشیری سگهی که دانمیشا!!  رفت تو همنی آرویاخما

 تو ی نزدی کبابنیبخور که تا حاال تو عمرت همچ: تو بشقابم کباب گذاشت و گفت
اما انگار ول کنم ..وفت کنم خفه شو و بزار ناهارمو کیعنیجوابشو ندادم که !! رگ

من عاشق جوجه کباب ! جوجه هم برات بزارم؟: نبود چون با لبخند نگام کرد و گفت
پر زعفرون !  شو درست کرده بودهی مااری که شهری جوجه انیمخصوصاً ا..بودم

 نی آروی جوجه برداشت و خواست بزاره تو بشقابم که صدایخی سانیشا!! بود
 چرا خودشو انداخت نیا!! چشام گرد شد!!  نداره جوجه دوسس،یراو: اومد

 که یی از اون نگاهانیخواستم مخالفت کنم که آرو! من جوجه دوس داشتم!! وسط؟
 گذشت یرون جوجه کباب زعفری بهم انداخت و منم از خکرد،یصدا رو تو گلوم خفه م

 تعجب  که از برخوردمانیشا!  کباب بخورمدمی محیترج! یمرس:  گفتمانیو رو به شا
 خودش گذاشت و با لذت شروع کرد به ی جوجه برایخی نگفت و سیزیکرده بود چ

 کردن که کم مونده بود پرت شم سمت فی انقدر از جوجه کباب تعرزیسر م! خوردن
 نی از آرویاما خوب انقد!!  جا بدمارکم مبی جوجه کباب و همشو تو معده سید

موقع جمع کردن ظرفا !! بشم سرگرم می که با همون کباب کوفتبردمیحساب م
 سمت آشپزخونه بردمی برداشتم و داشتم مزیپارچ نوشابه و پارچ دوغ و از رو م..شد

تو چرا؟ :  و پارچا رو از دستم گرفت و گفتدی اجل معلق سررسنهوی عانیکه شا
 جا ی حسابنکهیبا ا!  امروزیخسته شد!! نیتو برو بش..کنمیخودم همه رو جمع م

 یلی اما چون خومد،ی و افکارش جور در نمدیتش اصالً با عقا حرکنیخوردم و ا
 که بهش زدم ی قبول کردم و با لبخندلی با کمال مومدی خوابم مدیخسته بودم و شد
 که نیهم!. رفتونه بهم زد و به سمت آشپزخی چشمکانمیشا..ازش تشکر کردم

 نیا..وووفا!  به خون نشسته جلوم ظاهر شدهی جفت چشم عسلهیسرمو برگردوندم، 
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 یشی خسته منیکه شما بش:  گفتی پر از خشمیبا صدا!! باز چه مرگش شده بود؟
 چرا _!  تو چت شده باز؟_! ؟ی و فقط تو خسته استنی خسته نهیبق!!  آره؟یکار کن

 تو نی بیچ! ؟یکنی ممشی قای و دارنهی همون راماروی نیانقدر هواتو داره؟؟ نکنه ا
 به دور و برم کردم خوشبختانه همه ینگاه!! س؟ی راوو اونه که انقدر راحته باهات

 وضع نی و تو انی نبود که من و آروی تو باغ بودن و کسامیتو آشپزخونه و بعض
 یخوایم:  و گفتمسادمی از اتاقا و جلوش وایکیبازوشو گرفتم و کشوندمش تو ..نهیبب

من ..زنا با من درست حرف ب_!! ؟ی چته؟ چرا رم کرد؟ی ببرهی بقیآبرومو جلو
مگه !! سوختی میداشت حساب!! نای برو بشی که بگم تو خسته شدستمی جونت نانیشا

 پس چرا دلم رون؟؟ی بزنه برتشی رگ غخواستمیمگه نم!! خواستمی نمنویمن هم
 کرده بودم شی عصبنکهیچرا از ا!! بردم؟ی خشمش لذت نمنیآشوب بود و از ا
 ومدیاون بود که م.. نداشتمانی شا بای کارچی من هشییاما خدا!! خوشحال نبودم؟

 و نی که لج آروکردی میی و کارازدی میی حرفاانی بخوام، شانکهیبدون ا! سمتم
 از یلی اصال؟ًً خی بدی داریجواب:  بهم زد و گفتی پوزخندنیآرو!! اوردیدرم

 نیمن ا! همش برا دو روزه!  احمقزای چنیدل نبند به ا!!  نه؟ای شدفیتوجهش خر ک
 یادی داشت زگهی دنیا!  ذوق مرگ نشو از توجهشادیز! شناسمی و مجماعت رذل

اخمام رفت تو هم و با خشم ..گفتی بهم مومدی به دهنش میداشت هر چ..رفتیتند م
 نی اولادمهی هان؟ به تو چه؟ ؟یکنی مفی تکلنیی که برام تعی باشیاصالً تو ک: گفتم
نه فقط به خودش مربوطه  کی هر کاری هر کسی که اومدم تو خونَت بهم گفتیروز

 ی دوس داریچطور تو هر غلط!  رفته؟ادتینکنه !  کنهی حق نداره دخالتیو کس
 نداره که من با ی ربطچیاصالً به تو ه!! زه؟ی برام جرسهی اونوقت به من که میکنیم

 یلینذاشت حرفمو کامل بزنم و س... یمن هر کار.. دارمی اابطه چه رانیشا
 بار بود نیدوم!  حس شدی لحظه حس کردم نصف صورتم بهی!!  تو گوشم زدیمحکم

 اشک تو چشام حلقه ،یلیاز سوزش س!! یلعنت..دمی چشی مشویلیکه طعم س
!! نی آروخورهیازت حالم بهم م: دستمو رو گونه م گذاشتم و با بغض گفتم..زد

دستش هنوزم تو .. ماتش برده بودنیآرو! یازت متنفرم عوض! گم؟ی می چیفهمیم
 ی روبرودی تهدی لحظه به خودش اومد و انگشت دستشو به نشانه هینده بود، هوا مو

 من، ی اسمت رفته تو شناسنامه ی بمونه وقتادتی زدم تا نویا: صورتم گرفت و گفت
اما !  اسمشو بزاری دوس داریهر چ!! یک زور،ی الک،یحاال اجبار!! ی زن منیعنی

 نیخوب گوشاتو وا کن بب!  تویاره  همه کشمی منه و من میاسم نحست تو شناسنامه 
 ی کهی مرتهی الس زدن زنمو با ی نشدم که وقتی الشیهنوز انقد! سی راوگمی میچ

 قتهر و! یرتی غی و بزنم تو کانال برمی بگی و الل مونادی نالممی خنی عنمی ببیعوض
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االن زن !  دلت خواست بکنیاسم نحست از تو شناسنامم خط خورد اونوقت هر غلط
 هی فقط گهی بار دهیاگه ! ی تر از خودت الس بزنی پسر عوضهی با ی حق ندار ویمن

 و یی کنم مسئولش توی هر کار،یخندی و میگی می پسره دارنی با انمی ببگهیبار د
! پس حواستو خوب جمع کن.. دادمیمن اخطارمو بهت جد! خونت گردن خودته

بعدم به سرعت از اتاق !! ! انجام بدمخواد،ی و که اصالً دلم نمیدوس ندارم کار
خودش هر ..!!  بودی بشر آخر خودخواهنیا! دیخارج شد و در رو محکم به هم کوب

 حرف انی که با شاکردی می و بعد به من امر و نهکردی مخواستی دلش میغلط
 چرا از دونمینم..زدی سمتم و باهام حرف مومدی خودش مانیشا! ؟به من چه!! نزنم؟

 اتفاق فکر نیتا قبل از ا!!  شدی و چکردمی فکر میچ..ومدیبرخوردش خوشم ن
 ای خودم روی برای که دوسم داره و کلدهی شه، لو میرتی روم غنی اگه آروکردمیم

 و آروم و با یا گوشه هی بره ی و منو مرهیگی دستمو مکردمیفکر م!!بافته بودم
دم راحت  از خوری غی من دوس ندارم با پسرزمی عزسی راو" کهگهی بهم میمهربون

 یو کل"..من دوست دارم و دوس دارم فقط خودم صاحب قلبت باشم! یحرف بزن
 ی همه دمیشا!! شد؟ی میرتی غی مدلنی چرا انی آرونیا!! گهی دی عاشقونه یحرفا

 با شی کالً همه چنی آرونی اکنمیاما من که فکر م.. شدنی میرتی غی مدلنیمردا ا
 رفته ادمی که بهم زد بود از ی ایلیسوزش س..واالاا! کنهی فرق مزادیآدم
 خورم که تا آخر ی دختر تو سرهی و فکر کنه من امیدوس نداشتم کوتاه ب...بود

دوس !  ندارمی اظهار نظرچی مجازات شم و حق هدیعمرم بخاطر اون اشتباهم با
 االن نیاگه آرو..هه!!! دختر؟!!  اشتباه کنمتونمی دخترم و مهی که منم بفهمهداشتم 

 گهی که دشهیهنوز باورت نم: گفتی به خودم گفتن دختر، بهم مدیشنیبود و م نجایا
 ی و بمی مری هی کردن، قضی تالفی و براخوردمی حرص می منم کل"یستیدختر ن

 افکارم نیاز ا!! خوردی حرص متم وسط و اونم از دسدمیکشی و منی به آروشییوفا
 که ی ایلیخاطر س بنکهی ایبه جا! ی شده بودم اساسوونهید..خندم گرفت

 ها داشتم لبخند وونهی دنی عه،ی گرری شم و بزنم زیخوابونده بود تو گوشم، عصب
 که ی سرخ شده بود اما نه اونقدی کمهی.. نگاه کردمنهیصورتمو تو آ!! زدمیژکوند م

 بود هم شتری بهم زده بود هم دردش بانای کهی که تو عروسی ایلی سونا! تابلو باشه
 بزنه که کمتر جاش معلوم یلی سی گرفته چطورادی گهیانگار د.د سرخ شده بویلیخ

 و ی بازینطوری ایخوای حاال که م":  زدم و گفتمنهی به خودم تو آیپوزخند! باشه
 لجمو ی شوخی شوخمدت هی!! کنمی متی ندارم و همراهی منم حرف،یادامه بد

 آقا یوکا!!  جلوی با خشونت بریخوای و می حاال روشتو عوض کردیاوردیدرم
 هی انی شارون،ی از اتاق اومدم ب"!! که من از خودت پرروترمدمینشونت م..نیآرو
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 نشسته بود و نی آروشی هم پحهیمل.. بودی فنجان چاهیگوشه نشسته بود و دستش 
!! کردی کس و نمچی چرا مراعات هحهی ملنیا.گرفتلجم .. زدیداشت باهاش حرف م

 و مونا انای با کفیمه خانومم گرم تعرع!!  بود؟نیاالن وقت گپ زدنش با آرو
 رو مبل انی فکر کنم، کنار شای درمورد کارم لحظه انکهی چرا بدون ادونمینم..بود

 و سوزوندی وجودمو منی و آروحهی که از گپ زدن ملیشی آتخواستمیانگار م..نشستم
 بده و نگام تی بهم اهمنی داشتم آروازین!!  نشستن، خاموشش کنمانیبا کنار شا

 منم _!!  بهم اخم کنه اما نشون بده که حواسش به من هستی داشتم که حتازین..کنه
 کردی که داشت از ذوق ، سکته مانی شا؟؟یاری نمی من چایبرا! خوامی میچا

 ی به خوردن چایلی مادیمن ز.. تو بخورو ی چانی اایاصالً ب: دستپاچه شد و گفت
 نوی ایمن دهن!  باشهی دهندیشا.ششیا.. به سمتم گرفتشوییفنجان چا! ندارم

 خودم ی و برم برارمی لحظه حرفمو پس بگهیخواستم !!.. مونده بودنمیهم!! بخورم؟
 نی ثابت موند و همنی خشن آروی که نگام رو صورت سرخ شده و چشاارمی بیچا

 من ی که برای همونطوردیفهمی مدیبا!!  کارم مصمم تر بشمی ادامه یراباعث شد ب
 خط قرمزا رو دی حرف بزنم خودشم باانی با شادی نباگهی و مهکشیخط و نشون م

 که انگار فقط ی کمرنگیلیلبخند خ!  فک بزنهحهی انقدر با ملدی کنه و نباتیرعا
 از ی که حسابانیشا.. م زدم و فنجان و از دستش گرفتانیخودم حسش کردم به شا

 داشت از گهی دنمیا..اوووف! نوش جونت:  شده بود با ذوق گفتفوری کارم کنیا
 نداشتم عمراً محل سگم بهش ازیخبر نداشت اگه بهش ن!! چارهی بمردیذوق م
 ی لبای که جاکردمی فکر منی به ایوقت. کردمی بازی با فنجان چایالک..بزارم

 نگاه کردم تا نیبه آرو..گرفتمی حالت تهوع مده، رو فنجان مونانیچندش آور شا
 هم ی و گاهزدی گپ محهی توجه به من با ملیداشت همچنان ب!!  در چه حالهنمیبب

 با ناز و عشوه شناختی سر از پا نمی هم که از خوشحالحهی و ملدیخندیبلند بلند م
 از ن مدونستیاون م!!  کنهی تالفی مدلنیحق نداشت ا!! حرصم گرفت..دیخندیم

 دونستمیخوب منم م..خوب!! اوردی و داشت حرصمو درمدونستیم..زارمی بحهیمل
 زیفنجان و رو م..!! دادمی و منم داشتم حرصش مادی خوشش نمانیز شااون ا

!  سرد شدهگهی دنمیا..  ندارملی م_ ش؟ی شد؟ چرا نخوردیچ:  گفتانیشا..گذاشتم
 و بزارم کنار و ی ایسی رودرواهر و بخور ی بده که چاریقسم خوردم که اگه بازم گ

 یوش شانس بود حرف خیادیاما خوب چون ز.. بهش بدمی جواب دندان شکنهی
 شطرنج ایک:  شطرنج اومد و گفتستالی کریمونا با جعبه !! شانس آورد..نزد

 داشت یادی زنکهیبا ا..  ندارمیبیمن که تو شطرنج، رق:  گفتانیشا!!! بلدن؟
اما به ! کردی می بازیعال!  حق داشتی خوب تا حدما اگرفت،ی ما میخودشو برا
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.. دادی پز مهی به بقینطوری ادی نباشدیم هم ی اگه قهرمان کشورینظر من حت
کوروش :  و گفتدیمونا خند! واال من که فقط منچ بلدم: کوروش با خنده گفت

بعد با ... اون مهمتره برات! تو به عروس تازت برس!  ندارهی از تو توقعی کسزمیعز
  کوروش وی و بازودی خندزی هم رانایک..دی اشاره کرد و دوباره خندانایابرو به ک

 باال یمونا ادا!  هستیکی ازش فقط ایکوروش من تکه و تو دن: گرفت و گفت
 با یک:  گفتاریشهر! چندش! عـــــُـــــــق: آوردن و درآورد و گفت

ماتم !! ؟ی اهی پاسیراو:  رو کرد به من و گفتانی شاکنه؟ی می بازانیشا
تو مسابقات اون .. و ببرمانی که شایشطرنج بلد بودم اما نه در اون حد..برد

 و ماتم شی کقهی د5 هم شرکت کرده بود و مطمئن بودم در عرض یکشور
 یمن حاضرم باهات باز: دمی و شننی آرویخواستم مخالفت کنم که صدا..کردیم

 نی نکنم، ای بازانی من با شانکهی اطرمشخص بود بخا.. افتادنینگام به آرو! کنم
!!! رتی غیبابا مرس.. خوشحال شدمیلی حرکتش خنی لحظه از اهی!!  و دادهشنهادیپ

زن ! هی خوبیلیفکر خ:  با غرور گفتانیشا!! ؟یریمیم.. باش خوبینطوری اشهیهم
 با نیآرو!  و بچزونمیکی که هوس کردم زی شطرنج و بزار رو میداداش صفحه 

 انیشا!!  پا شطرنج بازمهیمن ! انی رو بردت حساب نکن آقا شاادیز:  گفتتیجد
 لحظه حس هی چرا دونمینم!! قیشاهنامه آخرش خوشه رف: فت زد و گیپوزخند
 و انی شانیدوئل ب!! ی سرگرمهی حکم دوئل داره تا شتری شطرنج، بهی بازنیکردم ا

 و صد در ومدی نمخوشم که انیاز شا..اَه اَه!! من طرف کدومشون بودم؟!! نیآرو
و مسلماً طرف ازش دلخور بودم ..اووممم..نمیآرو..اما خوب..صد طرف اون نبودم

 ی اشهی شی و مهره هادی چی شکلرهی دازی شطرنج و رو میمونا صفحه ...اونم نبودم
:  نشست و گفتانی شای روبرونیآرو...  و هم سرجاشون گذاشتی و مشکدیسف

 هیتو بهتره مواظب باز:  گفتانیشا! ی وقت طعم باخت و نچشهیخوب تمرکز کن تا 
 یبرا..!!  تند بودششونی دو تا چقدر آتنیا! !خدا به داد برسه!!  پسریخودت باش
عمه خانوم اخماش در هم ! شهی برنده می کنمی جالب شده بود که ببیلیخودمم خ

 جاش از دفعه هی..ستی نی اومده اصالً راضشی که پیمعلوم بود که از اتفاق..بود
 نینپس صبر ک:  گفتی فورانایک..  کم قدم بزنمهی تو باغ رمیمن م: بلند شد و گفت

.. ادیاز شطرنجم خوشم نم.. حوصلم سررفتهیلیمن خ..میایمن و کوروشم باهاتون م
 کوروش موافقت کرد و هر سه از هال ؟یایباهام م:  رو کرد به کوروش و گفتانایک

!  و مونا هم سمت راستش جا خوش کردنشست نی سمت چپ آروحهیمل..خارج شدن
منم که انگار تو عمل انجام شده ..ن بودنی اون دو تا طرفدار آرونکهی ایعنی نیا

 ارمیشهر.. نشستمانی کنار شاان،یقرار گرفته بودم و مجبور بودم بشم طرفدار شا



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

144

 نگاه خصمانه شو بهم دوخت و با نگاش برام خط نیآرو.. نشستانی شای گهیطرف د
 یباز!! شطرنج دوختمی اما من محلش نذاشتم و نگامو به صفحه دیو نشون کش
 برد، ی و می بازانیاگه شا!  بودشتری بانمی و شانیرس من از آرواست..شروع شد
 و شناختمی و مانیچون شا!!  دوس نداشتم نوی و من اصالً اشدی خورد منیغرور آرو

 و مدام بردشو به رخش سی ننیو اگه برنده شه تا آخر سفرمون ول کن آردونستمیم
 نی هم اگه آروی طرفاز!  و خورد کنهنی آروخواستی و من اصالً دلم نمکشهیم

 کنه که رمی برنده شدنشو تو سر من بکوبه و تحقنی معلوم نبود چقدر اشدیبرنده م
 به برنده دی و باانی سرم اومده بودم تو گروه شاریخ!  باخته و فالن و بهمانانیشا

چشم دوخته !!  مهم نبودانیاما اصالً برام برنده شدن شا..کردمی فکر مانیشدن شا
 و راه به دادی می انرژنی مدام با حرفاش به آروحهیمل!!  شطرنجی بودم به صفحه

 حرکت لتویف..ییمطمئنم برنده تو.. بودیعال..یوااا..سربازشو بزن: گفتیراه م
منم . خودمو آروم کنم ی کمهی نکهیاما بخاطر ا..کردی ممی داشت کم کم عصب"..بده

سوسکش !  جلویریم ی داری عالانی شای وا"کردمی می طرفداری الکانیاز شا
 اخماش تو هم بود و تموم فکر و حواسش به مهره ها نی آرو"نیآفر..کن
 شی و تموم حواسش پدادی نمیتی اهماری من و شهری به بال بال زدناانمیشا..بود

 و نی کم مونده بود بره تو بغل آرورفتی رو نمز هم که احهیمل..مهره هاش بود
 مین..کردی مانی به شایی کمکای گاهرایشهر!  بدهی بهش دلدارکیارتباط نزد

 یهمه ..شدی هر دو طرف داشت کم می تو صفحه ی گذشته بود و مهره هایساعت
 ی داشتن بازی اصلی بود و فقط با مهره های بازی از صفحه رونیسربازاشون ب

 برد و انی شاه شای قلعه شو روبروی با بدجنسنی بودم که آروی بازمحو..کردنیم
 که اون همه نیا!!  شد؟شی کانیاوووف چرا شا..وا رفتم! شـــــــیک: گفت

 هول شده، همه تالششو کرد تا ی که معلوم بود حسابانیشا!! دبدبه و کبکبه داشت؟
:  زد و گفتی اروزمندانهیپ لبخند نی که آرودی نکشقهیاما به دق.. بدهیشاه و فرار

 یاخما! دادیه م طعنیلحنش بدجور بو!!  شطرنج بازیخسته نباش!!  و ماتشیک
اما ..گمی مکیبهت تبر..امروز اصالً رو فرم نبودم:  لب گفتری در هم رفت و زانیشا

مونا ..بعدشم با سرعت از هال خارج شد!! ی نکردی بازی هم عالیلیخ..خوب 
 امروز رو فرم گهی مشهی بازنده میوقت! نطورهی همشهیان همی شانیا:  و گفتدیخند

آخ :  و گفتدی بلند خندحهیمل!  تو برجکش یزد!  بچم دپرس شدیییآخ! نبودم
 داشت بال یادیز!  و بشکونهانی شانی شاخ ایکی شد دایجون باالخره پ

 با اریشهر!!  ولیا!  سر جاششی نشوندیحساب..نیخوشم اومد آقا آرو..اوردیدرم
 کم مراعات هی..نایزنی درمورد داداش من حرف منی داریبابا ناسالمت:  گفتخنده
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 یتو که از خودمون:  و گفتدیمونا بلند خند! ستمیبرگ چغندر که ن..نینمنم بک
مونا :  زد و نگام کرد و رو به مونا گفتی بدجنسانه بهم لبخندنیآرو!! زمیعز

مونا !!  اون مجازات شن؟ی به جادیطرفداراش نبا.. که در رفتانیآقا شا! خانوم
من که : زد بهم و گفت و زل دی خندطنتی بود با شدهی و فهمنیکه منظور آرو

 که یکی مجازات شن و تقاص اون همه جمالت رکی جورهی دیبا! باهاتون موافقم
اوه :  گفتاریشهر!!  سوسکش کنانی گفت شاسی راوادمهی..بارمون کردن و بدن

اغفالم ..گول خوردم.. که بنده غلط کردمگمی مدمآقا من از طرف خو..اوه
بابا ..اوووف:  گفتحهیمل.. نین من بگذر مجازات کردریخواهشاً از خ..!! کردن

 از داداشت بمون، بعد تی کم رو حرفت و حماهی.. نشو خوبمونی زود پشاریشهر
 و کرد زیچشاشو ر..نگام کرد..!! اما..میگذری ماریاز شهر:  گفتنیآرو!  شومیتسل

 که از گناهت ی و التماس کنی به اشتباهت اعتراف کناریاگه توأم مثل شهر: گفت
! دونستمی کاراش منیهدفشو از ا.. بهم زدیلبخند بدجنسانه ا! بخشمتیم..میبگذر

 التماس تو رو چوقتیمن ه: با غرور گفتم! دیدی منو خلع سالح می وقتکردیعشق م
 واست دیشا:  باال انداخت و گفتابروهاشو نیآرو.. ستمی نمونیاز کارمم پش! کنمینم

 ی جورهی دمیترسی میلی خنکهیابا !! ؟یکنیمجازاتشو قبول م! گرون تموم شه
 ی اما چون قصد نداشتم جا بزنم و بشم سوژه فتم،یمجازاتم کنه که به غلط کردن ب

 یا:  و گفتدی کشیمونا سوت!! کنمی باشه قبول میهر چ:  محکم گفتمیلیخ! خندش
تو که .. دارهی چه دلنیبب..نصفه توئه ها..ری بگادی سی کم از راوهی اریشهر! باول با
 بگم غلط گمیواال من حاضرم صد بار د:  و گفتدی خنداریشهر! ی اولش جا زدهمون

 زن س،ی بگما من مطمئنم چون راونمیالبته ا! نی شماها مجازاتم کننکهیکردم نه ا
 رو ی جدیلی خنیآرو.. رهی نظر بگدر مجازات سخت براش نی محاله آرونه،یآرو

 هم بهی دوست و آشنا برام از غر جور مواقع، زن ونیاتفاقاً تو ا:  گفتاریبه شهر
 بادمجون درشت و بنفش خوشگل هی خواستیآخ که چقدر دلم م!! شهی تر مبهیغر

 شده بود با فی خر کنی حرف آرونی که انگار از احهیمل!!  بکارمشی عسلی چشاریز
 هفت کمی جفت پا برم تو شگهی مطونهیش!! ه؟ی مجازاتش چنیآقا آرو: ذوق گفت

 بهم ی نگاه بدجنسانه انیآرو!!  نخودیدختره !! اقطش کنما سایطبقش و از دن
 یلیمن خ!! ؟ی که اشتباه کردی اعتراف کنیخوایهنوزم نم: انداخت و گفت

 به رممیمن بم: با لج گفتم.. حرصم بدهخواستیم!  ببخشمتدمیبگو قول م..بخشندما
شامِ : د گفت که رو لباش بوی با لبخندنیآرو! پس وقتتو تلف نکن..دی ببخشگمیتو نم

 ی و چاوهی شام و می تموم ظرفانکهی ایبه اضافه .. درست کنهسی راودیامشب و با
تا آخر شب تموم کارا رو خودش !  بشورهدی بایو هم خودش تنها و بدون کمک کس
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 نی ای برایمن چطور!!  امکان نداشت؟نینه ا..!! وا رفتم...!!  انجام بدهدیتنها با
 از مردمیم..اووووووف!!! م و بعدشم ظرفارو بشورم؟همه آدم شکمو شام درست کن

 ذوق کرده نی آرومی تصمنی که از احهیمونا و مل... بودی نامردیلیخ!! یخستگ
!!  اوناه رفته بود تو گروشورمی بیمونا..کردنی و شلوغ مدنیکشیسوت م..بودن

 با لبخند نیآرو!  اون همه کار کنمییانصاف نبود تنها...اخمام رفت تو هم
مونا ! ؟یموافق..خوب:  لبش بود بهم نگاه کرد و گفتی که گوشه ی اروزمندانهیپ

 سیراو.. گناه دارهنیآقا آرو! یآخ:  و گفتدی خندحهیمل!! نابود شد بچم: گفت
.. کردمی غلط کردم و خودمو خالص مگفتمی تو بودم راحت میجون اگه من به جا

اما !  خوردمزی چهی.. و بگم غلط کردمرمی دوس داشتم حرفمو پس بگیلیخ
 سه نی دست ای مونده بود که بشم مسخره نمیهم..شدمی معی ضایلی خیلیخ..خوب

! از آب خوردنم راحت تره.. ندارهی کارنکهیا! موافقم:  گفتمتیبا قاطع! تا جونور
 انتظار دیشا!  سرعت قبول کنمنی من به اشدی باورش نمانگار.. جا خوردنیآرو

! سی ول به راویبابا ا:  برام دست زد و گفتاریرشه! رمیداشت حرفمو پس بگ
 دیخودت تنها با..ای انجامش ندیتونی منی بب؟ی موافقیجد:  شد و گفتی جدنیآرو

 و برام سخت کنه تا منصرف طی شراخواستی م؟یتونیم..ایاون همه کار رو بکن
 ی پوفنیآرو!  ندارمیازی نیمن به کمک کس..تونمیم:  گفتمی جدیلیاما من خ..شم
 ی خورده بود به سنگ و حسابرشیبچم ت! یهر جور راحت..باشه:  و گفتدیکش

!! لجباز!!  ببخشمت؟یانقدر برات سخت بود ازم بخوا:  لب گفتریز..دپرس شد
 و به سمت آشپزخونه رفتم ادم دلشی تحوی حواسش به ما نبود و منم پوزخندیکس

 مین..!! ر ظرف بودچقد!! رفتی مجی سرم داشت گیوا!!  شام کنمی برایتا فکر
پاهام خشک شده بود و گردنم !! ؟!شنیچرا تموم نم..شورمیساعته دارم ظرف م

 آب و بستم و ریش!!  داشته باشه؟یی ظرفشونی ماشهی دی نبانجایا..کردی درد میلیخ
 مربع شکل آشپزخونه ی کوچولوی پنجره کینزد..دستکشا رو از دستم دراوردم
 خنک یلیهوا خ..دمی کشقیردم و چند تا نفس عمشدم و از پنجره به باغ نگاه ک

 رکیرجی چند تا جری جری جی صدایهمه جا سکوت مطلق بود، فقط گاه..بود
 ی داشتم ظرف مچارهی بود و همه خواب بودن و من ب1ساعت حدوداً ..ومدیم

 فی بادمجون درست کرده بودم و چقدر همه از دست پختم تعرمهیشام، ق!! شستم
ه به خوردنکردن و با به چکلمه هم تشکر نکرد و موقع جمع هی نیاما آرو..ه و چ 

 در هم عمه ی اخمایحت!  اجازه نداد کمک کنهچکسیکردن ظرفا هم که شد به ه
 نکهیاما بخاطر ا!!  بوده حرصم گرفتیلیخ! رهی و بگنی آرویخانومم نتونست جلو

 ظرفا رو جمع کردم و ی تند تند همه ،ی اعتراضچی و ذوق کنه، بدون همینفهمه عصب
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 هم تو هی بودن و بقدهی تو هال خوابانی و شاحهیعمه خانوم و مل! بردم تو آشپزخونه
 چرا انقدر با من لج بود؟خدا کنه عمه نیآرو! اون دو تا اتاق خوابِ خواب بودن

 و هی شوخنی کار آرونی داد که احیهر چتد مونا براش توض..خانوم شک نکرده باشه
 نی عمه نفهمه چقدر از دست آرونکهیمنم بخاطر ا.. دارهیسرگرم ی جنبه شتریب

 کنار گهیحداقل زند!! برمی دارم لذت ممیلی که خگفتمی و مدمیخندی می الکمیعصب
تو !!!  نبودالممی خنی و عگفتمی رو برام داشت که راحت دروغ مدهی فانی انیآرو

 آب و ببندم ریه ش رفتادمیفکر کردم ..دمی آب و شنیافکارم غرق بودم که صدا
 که جلوم بود، واقعاً جا ی صحنه ادنیاز د...!!  آب و سفت کنم کهری،برگشتم تا ش

 بود و داشت با دقت بشقابا رو با سادهی وایی ظرفشوی جلونیآرو..!! خوردم
 نگام کنه سرش گرم نکهی رو دستش کرده بود و بدون ادستکشا..کردی میاسکاچ، کف
 شی از فردا تا آخر عمرت، پیخواینکنه م! ی تو بشورخوامینم: با لج گفتم..ظرفا بود

 بهم ینگاه!! هووووم؟!!  کم آورد و من ظرفا رو شستم؟سی که راوی جار بزنهیبق
نگران ! ی شده خستیادیامشب ز:  گفتیبا لحن آروم.. بودنینگاش غمگ..کرد

و برو ت! شورمیچند تا مونده که اونم خودم م! ی خودت شستشترشویب.. نباشیزیچ
 به فکرم بود و براش مهم بودم، ته دلم نکهیاز ا! ییاز عصر سرپا..استراحت کن

 نی که شرط خودش بود که من افتادمی منی اادی ی اما وقتکردن،یداشتن قند آب م
:  گفتمی کمکم کنه، حرصم گرفت و با لجبازیهمه کار کنم و اون نذاشته بود کس

 کم هیتو اگه !  و دلت برام سوختهینم شد که نگرایالزم نکرده به دروغ نشون بد
 یپس الک!!  بعد از درست کردن شام، ظرفارو هم بشورمیذاشتی نمشدیرحم سرت م

 ستشرفتم جلو و خواستم دستکشا رو از د! ادی که بهت نماری خوب و درنی آدمایادا
 لی اون کارم دلیبرا! سی راواری درنیانقدر سرتق باز:  که نذاشت و گفتارمیدرب

 ای باهات ظرفا رو جمع کنه ادی بنایری خود شنی عانی شاخواستیاصالً دلم نم..اشتمد
اگه به من ! نی عاشق و معشوقا کنار هم ظرف بشورنی انی عی و دو نفرشتی پادیب
 اما می که با هم ظرفا رو بشورومدمی با سر مم و خودکردمی حتماً کمکت میگفتیم

 جمع کردن ظرفا کنارت یاست به بهونه  از جاش بلند شد و خوانی شادمی دیوقت
 پسره خوشم نیمن اصالً از ا!  دست به ظرفا بزنهی شدم و نذاشتم کسیباشه عصب

 ادی تا یشدی امشب ادب مدیبا..ادمهی خوب یلیحرکات بعد از ظهرتم خ..ادینم
نگاشو ازم گرفت و دوباره سرگرم شستن !! زای چیلیبه خ ...ی که االن متعهدیریبگ

 با اون همه غرور و نیآرو..! ومدیآخ که چقدر بهش ظرف شستن م..ظرفا شد
!!  شستی مهربون ظرف می شوهرانی انی حاال داشت راحت و ع،ی و بد قلقیسرد
ن با تعجب نگام کرد و یآرو.. دمی خندزیاز فکرم خندم گرفت و ر!! یناز..یییآخ
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 داشتم کهی در حال..شنی مداری بهیبق..آرومتر!! چته؟ انقدر خنده دار شدم؟: گفت
 خودمونم امتحان یچطوره چند بار تو خونه ..ادای بهت میلیخ:  ،گفتمدمیخندیم

 و داد و شهی برج زحرمار منی االن عکردمی برخالف تصورم، که فکر منیآرو!! یکن
 خوش به یادی زیکنیاونوقت فکر نم:  زد و گفتی لبخند گشادندازه،ی راه مدادیب

 شهی همشدی میچ..شدیچقدر جذاب م..ومدی بهش مچقدر لبخند!! شه؟یحالت م
 کمکت امیب:  گفتمی آرومی شدم و با صداکشینزد!! ؟ی لعنتیانقدر مهربون باش

  !کنم؟
  

چقدر چشاش ..شدمی و من غرق لذت مزدی موج میتو چشاش مهربون.. کردنگام
 بود زونی که دستش بود و کف ازش آوییبا دستکشا..!! شدی خوشرنگ تر مینجوریا
 تموم نایمنم ا..برو بخواب!  کمکمیایالزم نکرده ب:  و گفتدی آروم کشموینیوک بن

 شده بود با ی کفمینی گونه و بور.. آب گرفتری شری عقب و زدیدستشو کش.. امیشن م
خوب ..ی کردمیکف..اَه:  صورتمو پاک کردم و غر غر کردمکمی توننی آستیگوشه 

!! شششیا..ی دستاتو پاک کن،یبکش و ی کسینی بیخوای میحواستو جمع کن وقت
 دست از ظرف شستن برداشته و داره نی آرودمی که دکردمی داشتم غرغر منطوریهم

چپ چپ نگاش ..دیخندی دستشو رو کمرش گذاشته بود و مهی!! مرض..خندهیبهم م
 که از شدت نیآرو!! می هس بگو مام بخندی خنده دارزیچ!! چته تو؟: کردم و گفت

 که نیبا ا!!  منیغرغرو! ی دختر کوچولو ها شدهیشب: ود ،گفتخنده ش کم شده ب
 کردم حس اما چون اوردمی داشتم بال درم" منی غرغرو" بهم گفته بود نکهیاز ا

:  کنه اخمام رفت تو هم و گفتمتمیمسخرم کرده و از قصد بهم گفته کوچولو، تا اذ
 داریبن و بانقدرم سر و صدا نکن همه خوا..ی کن زودتر ظرفا رو بشوریسع

 و لبخند نی آروی بهت زده یبعدم در مقابل چشما..!!  انجام بدهفتویوظ..شنیم
آخ !! رونی و ادا از آشپزخونه اومدم باز با نیی رو لبش، با کمال پررویخشک شده 

 نی آروی بهت زده ی افهی قادی یوقت..از پله ها باال رفتم! که چقدر حال کردم
 کم درش باز هی از اتاقا که یکی کینزد!! کرده بودبچم کپ..گرفتی خندم مفتادمیم

 که تدو تا تخت داش!!  که پر بودنجایا..اووووف..بود شدم و در رو تا آخر باز کردم
 نشیزم.. بودندهی خوابگشی دیکی و کوروشم رو انای و کشیکی و مونا رو اریشهر

..!! مردیرد م قطعاً تا صبح از کمر دد،یخوابی منی رو زمیموکت شده بود و هر کس
 معلوم بود یکی تارنی از همد،ی بددی ندیپسره !!  بوددهیکوروش چقدر جلف خواب

 هم سرشو گذاشته بود رو انایک..!!  بودانای کی تو بغلش بود و سرش تو موهاانایکه ک
 و اری عاشق، شهریبرخالف اون دو تا پرستو!! دیدیبازوش و خواب هفت پادشاه و م
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 بود و دهیمونا که طبق عادتش طاق باز خواب.. بودندهیخوابمونا با فاصله از هم 
از طرز .. سرش گذاشته بودری بود و دستاشو زدهی رو پهلوش خوابارمیشهر
 نه به کردی خودشو خفه ماناینه به کوروش که داشت با ک!!  خندم گرفتدنشونیخواب

در اتاق و !!! ن کرده بودتی کنار هم خط قرمزا رو رعابهی دو تا غرنی دو تا که عنیا
خوشبختانه !!  اتاق که صبح توش لباسمو عوض کرده بودم رفتمیکیبه اون ..بستم

 تاپ هی درآوردم و کمویتون!!  بخوابهنجای اادی نمونده بود که بیالبته کس.. بودیخال
 بود و یکیاتاق نسبتاً کوچ..!! دمی و رو تخت دراز کشدمی پوشیساده به رنگ زرشک

پتو رو دور خودم .. موکت شده بودنشیکف زم..رفته بودنصفشو تخت و کمد گ
 دمیرمثل فنر از جا پ.. در اتاق اومدری جری جی کردم بخوابم که صدای و سعدمیچیپ

 هوی چرا _.. چراغ و روشن کرد و در رو بست!  بودنیآرو..و رو تخت نشستم
مگه : فت زد گیزی آمطنتی لبخند شنیآرو! ؟ی بخوابنجای تو مگه قراره ا_ ؟یدیپر
 برم تو هال و یتو که انتظار ندار! دنی زن و شوهرا بغل هم خوابی همه یدیند

اونوقت عمه .. آها_!!  داره؟یالچه اشک.. خوب برو_!  عمه خانوم بخوابم؟شیپ
 جواب ی منم که اصالً حوصله کنه؟یشک نم! ؟یدی زنت نخوابشی چرا پگهیخانوم نم

 امشب، هی نکن و بزار تیس خواهشاً اذپ.. جور واجورشو ندارمیدادن به سواال
 به ی بشر رو تخت دو نفره نیا..!!  نهیوااا! ؟یاوک..میخوش و خرم کنار هم بخواب

 نی و صبحا پاهاش روم بود، رو ادیخوابی می تو اتاق خوابمون، اونجوریاون بزرگ
 نی رو زم_.. خدا رحم کنه!!  بخوابه؟خواستی می چه مدلک،ی کوچی نفره هیتخت 

انقدر ... ندارم کهتیمن کار! سیبچه نشو راو: اخماش رفت تو هم و گفت!! واببخ
 بار اری درنی انقدر لوس باز،یدر ثان..  شدمهوشی رو تخت بفتمیخستم که االن تا ب

 تخت نی ا_..!! زارمی مرگمو می سرم کپه ری تخت خهی من باهات رو سیاولت که ن
 منو از رو ای صبح ترسمی که منی خوش خوابماشاال هزار ماشاال شمام اونقد!  نفرسهی

 و یپس بهتره که از حاال خودت بر! نیی پای خودت شوت شای نیی پایتخت بنداز
 روش شهینم..موکته! ؟یدی و دنی زم_!! ی بخوابنی پسر خوب رو زمهیمثل 
 نی اومدم و رو زمنییبا حرص بالش و از رو تخت برداشتم و از رو تخت پا.. دیخواب

 اگه شده تا یحت!  تخت بخوابمهیمن که عمراً با تو رو :  و با حرص گفتمدمیدراز کش
هر جور ..به جهنم!!! یبازاز بس لج:  با خشم گفتنیآرو!! رمیصبح از کمر درد بم

 ری ظرفا، خودشو زی شده بود و معلوم بود به جاسی که خشوی شرت مشکیت! یراحت
پتو رو دور !! کوفتت بشه..دیآب شسته رو درآورد و راحت رو تخت دراز کش

...  جووووونمیا!! یچه تخت گرم و نرم و راحت!! شششی آخ_.. دیچیخودش پ
 سرش ریز.. و سرمو تو بالشم فرو کردمذاشتممحلش ن!.. دلمو بسوزونهخواستیم
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 موکته سفت و نی که چقدر ایوا..!! منم پتو نداشتم! حقش بود..بالش نداشت
 کار یادیمعلوم بود موکتش ز!!  بودمدهیراز کش آجر دکهی تهیانگار رو !! خشنه

 نی کم به اهی بگه اری به شهرسی نیکیآخه .. رفته بودنیکرده و تموم پرزاش از ب
 که یینای موکت نو از اهیخوب بابا !! رهی نمی دوریجا.. برس خوبتی فکستنیالیو

 میلی خدمیشن..پاالز موکت..آها!  بود؟یاسمش چ...  بخرکننی می وی تو تغشویتبل
باالخره با غرغر خوابم .. واالاا!!!  ندارهی فرقچینرم و خوبه و با فرش دست بافت ه

 و ی بدبخت شینجوریمن باعث شدم ا!! بچه مال تو شه نی من نذاشتم آرو_.. برد
من ..خورهیحالش ازت بهم م.. از تو متنفرهنیآرو!! ی و لذت و نچشیطعم خوشبخت

من نابودت .. وقتچیه!! سی بهم نمیرسه راو دستتچوقتیه.. شدمتیباعث بدبخت
 و از دمی کشغیج.. زدیبلند و وحشتناک قهقهه م..زدیقهقهه م... کنمیدودت م..کنمیم

 نشسته میشونی کمر و پی رو مهره هایعرق سرد.. کرده بودخیبدنم ..دمیخواب پر
اغ و چر..کردی بود و داشت با وحشت نگام مدهی از جا پرنیآرو..دیلرزیبدنم م..بود

 شده؟ ی چ؟ی خوبسیراو: مچ دستامو گرفت و گفت..به سمتم اومد..روشن کرد
 نیرام..نیرام..نیرام: تم گفکردمی مهی گرکهیدر حال... سی راو؟یخیچرا انقدر 

 و ی ره خوشبختزاینم..گفتیم..گفتیم..تو کابوسام!!  باهامهشهیهم!..کنهیولم نم
 نذاشت نیآرو..!! یتو ازم متنفر..تگفیم..کنهینابودم م..گفتیم..گفتیم.. نمیبب

با دستاش آروم موهامو نوازش کرد ! ادامه بدم و منو در آغوش کشید و آرومم کرد
آروم .. بکنهتونهی نمی غلطچی هنیرام!! زمیآروم باش عز: ت گوشم گفریو ز

 قلبش چقدر یصدا..سرم درست رو قلبش بود..!!  نترسیزیاز چ..شتمیمن پ..باش
 میشونی لختش از اشکام و عرق رو پی نهیس! برام لذت بخش بود....کردیآرومم م

 لرزش از گهید.. آرومم کرده بودیلی قلبش خینوازشاش و صدا.. شده بودسیخ
دوس نداشتم از این وضعیت بیام ..  نبودی خبرچی هشمیبدنم و وحشت چند لحظه پ

انگار اونم .. تا منو از این خلسه بیاره بیرونکردی نمی حرکتچی هنمیآرو..بیرون
 نفسامون بود که یفقط صدا..ومدی نمچکدوممونی از هییصدا.. نداشتیاعتراض

 بهتر یلی که حالم خقهی د3بعد از ..ودم فرو رفته بینیری شیتو خلسه ..شدی مدهیشن
آهسته ! ؟یبهتر شد:  زل زد تو چشام و گفتیبا مهربون..شده بود، ازش جدا شدم

 رو گونه مو پاک ی اشکایسی با انگشت شصتش، خ...!! کردمدارتی بدیببخش: گفتم
 که نیآرو.. لحظه بغض کردمهی!! شتمیباشه؟ من پ.. نترسیچیاز ه: کرد و گفت

 بود ی بود و تا وقتی همش موقتتاشی حمانی آغوشش و انیا.. من نبودل ماشهیهم
 لذتا نی ای از همه گهی دشد،ی مداشی پنیاگه رام!!  نشده بودداشی پنیکه رام

 تو ازم گفتی منیرام!!  نه؟یتو از من متنفر:  گفتمی لرزانیبا صدا.. شدمیوم ممحر
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 حرفمو ادامه نذاشتانگشتشو گذاشت رو لبم و .. گفتیم!! آره؟..یزاریب
!! باشه؟.. بخوابریحاال هم بگ...!  از تو متنفر نبودمچوقتیمن ه: آهسته گفت..بدم

 فی قابل توصریون لحظه، غحالم تو ا!! ادی زیلیخ.. خوشحال شده بودمیلیخ
 ای و بزار کنار و بیلجباز: خواستم سر جام بخوابم که بازومو گرفت و گفت..!! بود

 نیخواستم مخالفت کنم که آرو!! وونهی دیریگی کمر درد منجایا! بخواب رو تخت
 رو تخت گذاشت و خودشم دراز ی و بهم نداد و منو به آرومی حرفچی هیاجازه 

 که حضور یبی آرامش عجنی از ابردمیلذت م.. آروم بودمیلیکنارش خ..دیکش
 م بود و موهامو آرودهیرو پهلو دراز کش..به سمتش برگشتم!! دادی من،بهمیآرو

من ..ی کن بخوابیسع:  که رو لبش بود، گفتینگام کرد و با لبخند..کردینوازش م
 زدنشو  لحن حرفنیا! باشه؟.. نباشیزینگران چ!  تا خوابت ببرهمونمی مداریب

 ی باقای رونی تو همشهی بود، تا همایکاش اگه رو.. دوس داشتمیلی خیلیخ
 ختنی ریشاهکار چا..اوووف.. افتادنی آروی رو بازوهیچشمم به قرمز!! موندمیم

دستمو !!  هم پوستش جمع شده بودی کمهی.. چقدر قرمز شده بودیطفلک!! من بود
 بهم ی لبخندنیآرو!! واقعاً متأسفممن !! چقدر قرمز شده:  و گفتمدمیرو بازوش کش

چشاتو ببند ..سیمهم ن:  و گفتدیزد و خم شد رو صورتم و آروم و نرم گونه مو بوس
 بدنم حس ی سلوالی و داشتم با ذره ذره یخوشبخت!! ریشبت بخ..و بخواب

 چوقتیه!! ری و ازم نگنی آرونیخداااااا ا..!!  چقدر مهربون بودنیآرو..کردمیم
برام اینجایی که هستم امن !!..  عاشقتتتتتتمایخدا..!!  نکنداریواب ب خنیمنو از ا

 و چشامو م ستبر و پهنش پنهان کردی نهیسرمو تو س!!! اسی دنی جانیتر
 یصدا!!!  بودیعجب خواب..کردمی تو موهام و خوب حسش مخوردینفساش م..بستم

  !!!  بودای دنی صدانیقلبش آرامش بخش تر
  

   )10فصل ( 
  

 از رو تخت نیآرو.. باز کردممهی فنر تخت چشامو نصفه، نژی قژی قی صداندی با شن
 ریحواسش به من نبود و داشت آهسته ز..دیپوشی شرتشو میبلند شده بود و داشت ت

 ی راههی.. خودت کمکم کنایخدا".. دمیشنی مشیصداشو کم و ب..زدیلب حرف م
 بهم نکهی بعد هم بدون ا"!! خودمیبرا..کمک کن بتونم نگهش دارم.. پام بزاریجلو
 و نگه یک!  بود؟یمنظورش چ!  رفت و در رو هم بسترونی بندازه از اتاق بینگاه

!  کرده بودموانهیپسر مردم و د..قطعاً خل شده بود! داره؟ چرا انقدر داغون شده؟
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! ی که سالم بود طفلنیا..!!  بوده انگارشتری اثرش بنی من، رو ای شبونه یکابوسا
 هیبهتره ببرمش !  کنم؟کارشی عقل ناقصش، چنی شد شوهرم، حاال با ا و ورگللترگ

تا حاال تو عمرم، انقدر راحت و .. به بدنم دادمیکش و قوس!! روانپزشک زبردست
 هی تا گرفتمی دوش مدیبا..کردیحضور آروین واقعاً معجزه م.. بودمدهیخوب نخواب

 بود نی داشت و اونم ایحسن هی ودم، که توش بیخوشبختانه تو اتاق..کم سر حال شم
 دوش آب سرد ریز! از رو تخت بلند شدم و رفتم تو حموم! که حمومش تو اتاق بود

.. کردیسرحالم م.. آب و ولرم کنمومدی اما دلم نمشدینفسم داشت قطع م..سادمیوا
تک .. و لذت بخش بودنیری برام شا،یمثل رو!  و مرور کردمشبیتک تک اتفاقات د

! شدمی می جور خاصهی فتادمی مادشی ی بود، وقتادمی و خوب نی آرواتتک حرک
تا حاال به !  منتظره بودری و غدی جدیلیحرکاتش برام خ!! ؟.. بودنیاون واقعاً آرو

 نیمن فقط آرو..! شدای مهربون میلی خخواست،یاگه م.. شدت نگرانم نشده بودنیا
 که نمیریش!  بودرازی که شبابام..کردمی دق می کسی نبود، از بنمیو داشتم و اگه آرو

از دستش دلخور ..گرفتی تو شکمش و آرسام بود و کمتر از من خبر میسرگرم بچه 
 نی برام، تو آغوش آروایآرامش دن!  خودشو داشتهینبودما، باالخره اونم زندگ

 تو ا،یتموم دن.. نداشتمی اگهی به کس دیازی بود ننی آرویوقت.. شدیخالصه م
 نرم و عاشقونشو هنوزم رو گونه م حس ی بوسه یجا..شدی مخالصه برام نیآرو

 رو لبام ظاهر یلبخند پهن! سوختیهنوزم جاش از شدت حرارت، م..کردمیم
 که هر یی قرصایحت.. برام موثرتر بود،یآغوشش از هر قرص آرامش بخش..شد

 ربع، از حموم دل هیبعد از .. کردی آرومم نمنی آغوش آرونی عخوردممیشب م
 کاریحاال چ..! ارمشی رفته بادمیحتماً .. نکردمدای گشتم حوله مو پیچهر ..ندمک

 ی لبه نی آرویحوله ! شدیچندشم م.. لباس بپوشمس،ی با بدن خومدیبدم م! کنم؟
حوله شو تنم ..حوله ش مرطوب بود! معلوم بود قبل از من رفته حموم..تخت بود

!  هامهیو فرستادم تو ر تنشیبا عشق، بو.. عطرش رو حوله مونده بودیبو..کردم 
داشتم تو . سرمو با کاله حوله ش، خشک کردمیموها.. داشتمی خوبیلیحس خ

 فنر نهویاز جا ع.. اومد تونی گشتم که در اتاق باز شد و آروی دنبال لباس مفم،یک
صبح ..سالم:  زدم و گفتمیلبخند!!  گرد شده زل زد بهمی با چشانیآرو! دمیپر
 خوب _ ؟یدی منو پوشیچرا حوله ! سالم:  و گفترونی بمداز بهت او! ریبخ

! دم؟ی که حوله تو پوشیناراحت شد.. خودمو تو خونه جا گذاشتمیحوله ..آخه
 نی با ایدار: دستشو گذاشت پشت گردنش و آهسته گفت!  شدی جورهیحس کردم 

 ا و از اتاق بدی کشیبعدهم پوف! نو؟ی ایفهمیم! سی راویکنیکارات منو داغون م
 کردم؟ شونه هامو باال کاریمگه من چ!!  چش شد؟نیوااا ا..ارج شدسرعت خ
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 و سر جاش گذاشتم و از اتاق اومدم نی آروی و حوله دمیانداختم و لباسامو پوش
جواب سالممو با ..خوردنی شده بودن و داشتن صبحونه مداریهمه ب..! رونیب

! ایدیخوب خواب یلی خمهمعلو:  نگام کرد و گفتطنتیمونا با ش..  دادنییخوشرو
:  و گفتدی بلند خندانایک.. با حرص به مونا نگاه کردم! دهیپوف چشات هنوز نخواب

 انایک... مایدی تو رو هم ددنیحاال خوبه خواب!  ندهی الکری گسی به راوخودیب
 دوباره قهقهه انایک! ببند دهنتو! انایک: مونا با حرص گفت... به مونا زدیچشمک

 در حهیمل..!  که انقدر سرخ شدانا،ی داده دست کییه آتو مونا چدمعلوم بنو..زد
 کرد،ی که دستش بود و به زور تو حلقش فرو میی کره، مربای داشت لقمه کهیحال

 که خنده شو جمع کرده انایک..  دارمدی خریمن کل!  آستارامی سر برهیعصر : گفت
: ه خانوم گفتعم.. خرم بلی وسای سرهی خوامیمنم م!  موافقمحهیبا مل: بود، گفت

 انیشا! مییعصر تا شب، در خدمت خانوما:  گفتاریشهر..! الی تو ومی که بمونمیومدین
برام اصالً حرف !  ناراحت بودیلی خیزی چهیانگار از ..زدی نمیساکت بود و حرف
 ایبعد از خوردن صبحونه، به همراه مونا به لب در!! بهتر! نزدنش مهم نبود

 به نظرت، _ هوووم؟ _ مونا؟ _...  زل زدمای و به درتمی نشیگرو تخته سن..میرفت
: مونا ابروهاشو باال انداخت و نگام کرد و گفت!  شه به عشق؟لیممکنه نفرت تبد

 رهیمونا به روبرو خ.. دمی سوال پرسهیفقط !  ندارمی منظور خاص_ ه؟یمنظورت چ
داره که  ی بستگنمیبعدشم به ا!  داره نفرتش در چه حد باشهیبستگ: شد و گفت

 معلوم شه دیبا..ی که ازت داره، بهش عشق و محبت بدیچقدر در قبال اون نفرت
 یصدا..دمی کشیآه!  نهای رهی نفرت قبل و بگی جاتونهی میدی که بهش میاون عشق

 از من متنفر نی آرو"! از تو متنفر نبودمچوقتی من ه" هنوزم تو گوشم بودنیآرو
 یادی من زدمیشا!!  بود؟ی واسه چراه،یبد و ب سرزنش، ر،یپس اون همه تحق!! بنود؟

 توقع، نی که سرش آوردم بازم از آرویی با اون همه بالکردمیپررو بودم که فکر م
 ی گفته بوده تا منو الکشبی جمله رو دنی انی آرودمیشا!!  و داشتمیعشق و مهربون

 اوالً _ ؟ی واسه چ_!  نپلکانی دور و بر شاادی ز_ بله؟ _! س؟ی راو_!! آروم کنه
 تا تو رو به کنهی استفاده میاز هر روش و ترفند! یشناسی خوب میلی که خانیشا

 نی و اسم آروی نداره که تو ازدواج کردیتی انگار براش اصالً اهمیحت..ارهیدست ب
 و با نی و تعصب آرورتی که غسی به نظر من، اصالًدرست نیدر ثان! تو شناسنامته

 فکر چیه..سی کار ننی ای برای خوبی نهی گزانیشا! ی محک بزنانیحضور شا
 نه ینطوریا! شه؟ی ازت دور مشتری ناجور کنه، بی درموردت فکرانی اگه آرویکرد

 و از خودت متنفر نی از قبل، آروشتری بی حت،یکنی جا باز نمنیتنها تو دل آرو
 و انقدر راحت، از دست ینطوری و انی آرویخوایچرا م! اری درنیبچه باز! یکنیم
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 بگم یموندم چ! س؟ی آخه راویمتیبه چه ق!  شدنش برات مهمه؟یرتی انقدر غ؟یبد
 شدن یرتیاما من برعکس تصوراتم که از غ..دادمی حق و به مونا میتا حدود!! بهش
ازش !! رونی بزنه برتشی رگ غخواستی اصالً دلم نمگهی دشدم،ی ذوق مرگ منیآرو

 که تا نیهم! ول مونا، از دست بدمش به قخواستمیحاال جدا از ترس، نم! دمیترسیم
 هی رک بهم گفت که زنشم و ناموسشم، برام یلی خی روم حساسه و حتدمیحاال فهم

 ی و براانی مثل شای الزم نبود آدم چندش آورگهی دینجوریا!!  ارزش داشتایدن
...!! می دو ساعت بود که تو آستارا بودکینزد!!  تحمل کنمن،ی کردن آرویرتیغ

 و کوروش پر پر اری شهرنی کرده بودن، صندوق عقب ماشدی از بس خرانای و کحهیمل
من و !  بوددهی کم خرت و پرت خرهیمونا هم ..کل بازار و جمع کرده بودن..! بود
 و به مغازه ها و دست فروشا نگاه میرفتی راه مهی کنار هم آهسته تر از بقنیآرو

 دهی خری نخی تا روسر و چندیتعمه خانومم چند دست لباس راح..میکردیم
 ی خوشگلیداشتم به ترمه ها..می دورتر بودیلی خهی ار بقباًی تقرنیمن و آرو..بود
 که یجانی و با هدی دستمو کشنی که آروکردمی نگاه مفروخت،ی داشت می پسرهیکه 

 دهی جمله ش، به دنبالش کشنیهمزمان با ا! نی ببنوی اایب:  گفتزد،یتو صداش موج م
 یبا دستش به کت و دامن. مغازه منو نگه داشتنیتری ویجلو! ی ا مغازهمتشدم س

 دامن ، به چشم نیی کت و پانیی و پاقهی که دورتا دور یدی سفی با نوارایمشک
!!  وا شدشمین..  ازش خوشم اومدیلیچطوره؟ من که خ:  اشاره کرد و گفتخورد،یم
 که از ذوق و نیآرو!! ! منه؟یابر: با ذوق گفتم!!  من انتخاب کرده بود؟ی برانویا

 ینه برا:  زد و گفتی بود که چقدر خوشم اومده، لبخند بدجنسانه ادهیشوقم فهم
 و دیدستمو کش..!!  شدزونیلب و لوچه م آو! یبعنوان سوغات!  انتخابش کردمسویگ

 و برامون نیتریاز فروشنده خواست کت و دامن پشت و..منو به داخل مغازه برد
 سوی گنویدوس نداشتم ا.. بودکی شیلیخ.. و دامن نگاه کردم به کترتبا حس! ارهیب

 کت و دامن و نیآرو!  بود و دوس داشتم خودم صاحبش شمنی آروی قهیسل!! بپوشه
 ی برایمگه نگفت: چشام گرد شد و گفتم!  برو بپوششایب: به سمتم گرفت و گفت

هم :  و گفت زدیادار لبخند معننیآرو!!  پروش کنم؟دی چرا باگهیمن د! سوئه؟یگ
منو ! لجم گرفت! سوی گی برامشیبرو بپوشش تا اگه اندازته، بخر! گهی توئه دپیت

 کردم خودمو یسع.. آخرش بوداگهی دنیا!!  کنه؟دی خرسوی گیآورده بود تا برا
!  گرفتم و به اتاق پرو رفتمنیکت و دامن و با حرص، از آرو.. تفاوت نشون بدمیب

 دامن تا یکوتاه!  بودری نظیتن خورش ب! ده بود العافوق..دمیکت و دامن و پوش
 تو کلم،ی هدنیاز د..دمیخندی مزی و رگرفتمی لوسانه می ژستانهیتو آ!  زانوم بودریز
 که اوردمی درمی مسخره بازیالی خیداشتم با ب!  ذوق کرده بودمیلی لباس خنیا
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 خنده !ش؟یدیوشپ! سیراو:  اومدنی آرویچند تقه به در اتاق پرو خورد و صدا
 چشاش دنمی از دنیآرو.. در رو باز کردم،یظیهامو جمع و جور کردم و با اخم غل

 لبخند ه،یبعد از چند ثان.. ادی انقدر بهم بکردی فکر نمدیشا..شوکه شده بود!  تا شد4
 زیر! ادی از من مشتری بسویبه گ:  گفتمیبا دلخور! ادی بهت میلیخ:  زد و گفتیپهن

 کت و نیمن ا!! حرصم گرفت.. بعدم در رو بست و رفت!اری برشد:  و گفتدیخند
 درآوردم و یکت و دامن و با ناراحت!! خوب دو تا بخره ازش!!خواستمیدامن و م

 پولشو حساب کرده نیآرو! رونی و از اتاق پرو اومدم بدمی خودمو پوشیلباسا
!  گذاشتنگ بنفش رکی شی گفت و کت و دامن و تو جعبه اکیفروشنده بهم تبر..بد

 با هم _ ؟یخری سوغات نمهی بقیبرا! نی آرو_.. رونی بمیهر دو از مغازه اومد
!  کامل شدم،ی که قرار بود بخریی های ساعت، سوغاتهیباالخره بعد از ! میخریم

 بهش اعتراض کردم که براش ی و وقتدی شرت خری تهی هم سوی گی برانیآرو
 یکی از پاساژ بزرگ و شمیاشتد!  نگفتیزی و چدی فقط معنادار خندم،یدیسوغات خر

 چشممو ی بدجوری خوشگلی شرت پسرونه ی مغازه، تهی ی که جلومیشدیخارج م
 ی که برایلی دستاش پر بود از وسایطفلک..سادی وانیآرو! ن؟ی آرو_.. گرفت
..  نازهیلیخ..نی شرت و ببی تنی اای ب_ س؟ی شده راوی چ_! می بوددهی خریسوغات

!  خوشگلهیلیخ.. اوهوم_..  که نشونش دادم نگاه کردیرت شی و به تسادیکنارم وا
 سمت چپش آرم ی نهی سیکه رو! ی بود به رنگ توسی کوتاهنی شرت آستیت

 چسبون و خوشگل بود، یلیتن مانکنه که خ!  خورده بودکی نای رنگدی سفکیکوچ
 و  تر بودر مانکنه پنی از انیآرو!  مانکنه فرض کردمی و جانی لحظه اندام آروهی

 هی بقمی برس؟ی راویسادی خوب چرا وا_! شهیمطمئن بودم تو تنش، شاهکار م
 افتاد و یزی چادی..! جا خورده بود!!  من؟ی برا_..  پرو کننوی برو ا_..! منتظرن

به نظر من که !  انتخابش کردمنی رادینه برا:  زدم و گفتمیلبخند بدجنسانه ا
 که نیآرو!  نه؟گهی دهیکی اندامتون باًیتقر! برو پروش کن..ادی بهش میلیرنگش خ

هر دو به داخل مغازه !  نگفتیزی و چدی خندزی کردنم شده بود، ریمتوجه تالف
 از حد تصورم بهش شتریب! حدسم درست بود.. لباس و پرو کردنی و آرومیرفت

 نمونده بود یزی لباس مونده بود و چنیبازوهاش تو آست! معرکه شده بود..ومدیم
 لباسا که پسرا نجوری چرا انقدر از ادونمینم!  پاره شهکهیسط ت از وباسکه ل

.. ومدی خوشم مرون،ی بختنیری مشونوی و ورزشکاریکلی هی و بازوهادنیپوشیم
 خوشش اومده بود یلی از لباسه خنمیانگار آرو!  در حال جر خوردن بودنشیآست

 هیعال: د گفتمبا لبخن! ی از خود راضششیا!  گرفتنگوریچون بازم شروع کرد به ف
 یبرا:  نگام کرد و با لبخند گفتطنتی با شنیآرو!! ش؟یدیخودت پسند!! تو تنت
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نتونستم ... ادی از من مشتری بنیبه نظر من که به راد!! ادی که خوشم بسیمن که ن
 پسر فروشنده، فکر چارهیب.. قهقهه زدنمیآرو..دمی و بلند خندرمی خنده مو بگیجلو

بلند شدم .. بستمفموی کپیز..!! می خونه فرار کردوونهیاز د و تازه می خل شدکردیم
 وانه؟ی چته د_!  اومد تو و در رو محکم بستانی که شارونی بامیتا از اتاق ب

 باهات حرف خوامی م_ ه؟ی چ_! سیراو!  بترسونمتخواستمینم..دی ببخش_..! دمیترس
 نی رامادی منو !دمیترسی مانی چرا انقدر از تنها بودن با شادونمینم..! بزنم

چشاش پر از هوس و .. هم نبودنا، اما چشاشهی اصالً شبافهیاز نظر ق..! نداختیم
 نگاها نیمن از ا..زدی موج من،ی رامی مشابه با چشازی چهیشهوت بود و تو چشاش 

: تو چشام زل زد و گفت! هی بقشی برم پخوامیم! انی بور اونور شا_..!!  بودمزاریب
 و بازوهامو از دو طرف گرفت، کمیاومد نزد!! نو؟ی ایفهمی، م دارمحرف باهات گمیم

!  از قبلشتری بیحت! سیمن هنوزم بهت عالقه دارم راو: زل زد تو چشام و گفت
 تونیچی سوسول هیتو و اون پسره !  به پاتزمی رو برای دنی تا همه ی لب تر کنهیکاف

 چرا اونو به ؟ی زنش شید حاضر شی چطور؟یکنیچطور تحملش م! سیبا هم جور ن
 بهت یکامالً معلومه که حس..زارهی اون که محلت نم؟ی دادحیمن ترج

 عشق ی هر چی اگه زنم ش؟یتو چرا پاش نشست..کنهی با اخم نگات مشهیهم..نداره
حالم از ..  و مال من شوایب..وونتمی من هنوزم دسیراو..کنمی نثارت میبخوا
چقدر ..خوردی بهم مبرد،یبه کار م که ی اه عاشقونی و جمله هازدی که مییحرفا

با خشم دستاشو از دور !!  که من ابراز عالقه کنه؟کردیچطور جرئت م!!  بودحیوق
 با ی احمقیلی خایتو ! انیخفه شو شا:  گفتمی بلندیبازوهام جدا کردم و با صدا

 ی بکن تو کله نویا! نو؟ی ایفهیم! یمن شوهر دارم عوض!  به حماقتیخودتو زد
 به یتو حق ندار!  شوهر منه و من مثل جونم دوسش دارمنیآرو..نای شاوکتپ

 عالقه چیمن ه! ی دوس داره، ابراز عالقه کنیلی شوهر داره و شوهرشو هم خکهیکس
 لمی و شر و وِر تحویری راهمو بگی جلوینجوری اخوادی دلم نمگمی به تو ندارم و دیا

اگه به قول تو اون محلم نزاره  یحت!!مونمی و تا ابد کنارش منمیمن عاشق آرو..یبد
 یاری بفتی و از دهن کثی حرفنکهیپس لطفاً دهنتو ببند و قبل از ا! و بهم اخم کنه

با خشم نگاش .. بودمی از دستش عصبیلیخ..! ی کم عقلتو به کار بندازهی رون،یب
! یراست:  زدم و گفتمی لحظه برگشتم و پوزخندهیاز جلوش رد شدم و ..کردمیم
 و زن کنمی و ول منی آرویکنی که فکر مینیبی درخشان گذشتت میامه  تو کارنیچ

 یلیخ.. بدنشو حس کردمفیلرزش خف!! اعتماد به نفست کشته منو!! شمیتو م
 شدم و در اتاق و باز کردم الشیخیب..دستاشو مشت کرده بود!  کرده بودمشیعصب

چشاش !! ر بود؟ پشت دیک از نیا..جا خوردم.. بودسادهی پشت در وانیآرو...!! و
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 کلیه!! می با هم داری حسابی دعواهیمطمئن بودم که ..از خشم، قرمز شده بود
  !آب دهنمو قورت دادم..دیلرزی از خشم مشیمردونه و ورزشکار

  
 تو چار چوب در نی که آرودونستی بود و نمنی که پشتش به من و آروانیشا
 کرده که کارتیل چ اون بچه سوسودونمیمن نم:  گفتی خشنی با صداساده،یوا

!  بدبختزارهیاون محلت نم! ی ازش دل بکنیستی و حاضر نیانقدر دوسش دار
 هی که از یعشقدو برابر ! سیمن دوست دارم راو! انقدر خودتو براش هالک نکن

 با خشم اومد داخل و در رو نیآرو! عاقل باش..زمیری و به پات میشوهر انتظار دار
 رفت نیآرو!!  در نصف شدی حس کردم لوال در رو بست کهیطور..محکم بست

وحشت ! واری گرفت و کوبوندش به درهنشوی پی قهی و سادی واانی شایجلو
 از خشم نفس نیآرو..! ومدی ازش برمی بود و هر کاری عصبیلی خنیآرو..کردم

 بار هیاگه :  گفتی غضبناکی وارد کرد و با صداانی شای به گلویفشار..زدینفس م
 خودنت گردن خودته رون،ی بادی اسم زنم بفتی از تو دهن کثگه،یار د بهی فقط گه،ید

 ی در گوشش زر زر الکدی اون شوهر داره و نبایفهمیتو نم!! ی عوضی کهیمرت
 ما هیپس پاتو از زندگ.دمی تار موشو به صد تا دختر نمهی زن منه و سیراو! ؟یکن
 انیشا! ؟یخر فهم شد..کنمیوگرنه خودم قلم، جفت پاهاتو خورد م!  کناریکشیم
 رفتم و دستشو از نیبه سمت آرو..کردی نفس، داشت خس خس می از زور تنگچارهیب

 که گلوش آزاد شده بود انیشا! وانهید..شیکشت:  برداشتم و گفتمانی شایرو گلو
 که آروم شد، با خشم رو قهیبعد از چند د..دستشو رو گلوش گذاشت و بلند سرفه زد

 اونقدرام آش دهن سیراو!! ؟ی عوضی افسار پاره کردهیچ:  و گفتنیکرد به آرو
انقدر خر و نفهم هست که !  خودتیارزون.. داشتنتش له له بزنمی که براسی نیسوز

 ی خواست بهش حمله کنه، که جلونیآرو!  ، بازم باهات بمونهی باهاش کنیهر کار
ار بره رد بز..! جون من ولش کن:  و بازوشو محکم گرفتم و گفتمسادمی وانیآرو

 تا رونیگمشو ب:  گفتانی رو به شاادی نگاشو ازم گرفت و با فرنیآرو.. کارش
 تو باغ هیخدا رو شکر بق! رونی با خشم از اتاق رفت بانیشا! رونیجسدتو نفرستادم ب

 تخت نشست و ی لبه نیآرو! دنیشنی رو نمدادای دعواها و داد و بیبودن و صدا
! هی که هنوزم عصبدادی تندش نشون می نفسایاصد.. دو تا دستاش گرفتنیسرشو ب

 سرشو باال آورد و تو چشام نگاه کرد و ؟یبهتر!  خودتو عذاب ندهی انقدر الک_
به !!  منیجلو!!  کرد؟ به زنم ابراز عالقه کردزر چقدر زر یدیند!! ؟یالک: گفت

 دیبا!!  ندارم؟رتیمگه من غ!!  اسمش تو شناسناممه گفت دوست دارمکهیکس
 تا بفهمه غرور کردمی گردنشو خورد مدیبا!  بودنیحقش ا..رونی بفرستادمیزشو مجنا



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

158

که !  فکر کرده هان؟ی درمورد من چیاون عوض..سی دستاش نی چهی بازتمیو شخص
 نی از اگهی کارش اشتباه بوده و من مطمئنم دی تو که بهش فهموند_! م؟یانقدر عوض

!! دمی حرفاتونو شن_.. یای تو بنکهیز اقبل ا..منم جوابشو داده بودم! کنهیغلطا نم
 و نی گفته بودم آروانی بود من به شادهی شنیعنی!!  شدم؟ی جورهی چرا دونمینم

اخماش .. رو دست چپم ثابت موندنی آروگاهن!! بهتر..خوب بدونه!! دوس دارم؟
 دستت، یاگه اون المصب و بنداز! س؟یچرا حلقه ت دستت ن: رفت تو هم و گفت

!! فتهی سرم شوهرتم و زحمت رد کردن خواستگارات به گردنم نمری خفهمنیم
 کی ساله نزد50 باًی تقری خانومم،ی آستارا بودیامروز وقت! دمیمنظورشو خوب فهم

 کردیفکر م..!!  کردی پسرش خواستگاری برانی شد و منو از آرونیمن و آرو
 لبو سرخ شده نیع.. بودیدنی اون لحظه، واقعاً دنی آروی افهیق!  داداشمهنیآور

 دی و دنی آرویدادای داد و بی وقتچارهیزن ب! ومدی خونش در نمیزدیبود و کارد م
 رنگ و چارهی کرده، بیار زن شوهر دار، خواستگهی از چه قراره و از هی قضدیو فهم

 یادآوریاز !  شدمی کرد و بعدشم زود جی عذرخواهی شد و کلدیروش سرخ و سف
 د،ی که لبخندمو دنیآرو..  لبخند رو لبام نشستن،یاون اتفاق و حرص خوردن آرو

 تو رو از شوهرت ادی بیکی ادیانگار بدت نم!! بله بخند:  زد و گفتیپوزخند
 _!! ومدهی نی بشر مهربوننیبه ا! اخمام رفت تو هم!! هووووم؟!  کنهیخواستگار

به حلقه  که چشام "یندازی چرا تو حلقه تو دستت نم"خواستم بگم... اصالً خودت چرا
 دقت نکرده نیمن چرا تا حاال به ا!  حرفمو خوردمی دست چپش افتاد و ادامه ی

ه بار درش ی تا حاال، مونیاز شب عروس!!  حلقه ش دستشه؟شهی همنیبودم که آرو
 و دوس دارم، نی آروکردمی که ادعا میمن!!  بودبی عجیلیبرام خ.. بوداوردهین

 ینیاما آرو..گشتمی توالتم دنبالش مزی میکشو تو دی و باذاشتمی حلقه مو جا مشهیهم
 چپ نیآرو!!!  حلقه ش دستش بودشهی همداد،ی تفاوت نشون میکه انقدر خودشو ب

..!!  بگمیموندم چ!! ؟ی خودت چرا، چ؟؟یچرا حرفتو خورد: چپ نگام کرد و گفت
اما خوب .. دستم بوداشهیهم! جا گذاشتمش تو خونه:  و گفتمنییسرمو انداختم پا

 زی چشاشو رنیآرو!!  رفت بندازمش دستمادمی شد و یرمون به شمال، هول هولکسف
 _!!  آره؟گه،ی ت بود دمهی اون حرف نصفه، نی دنباله نیا..آها: کرد و گفت

 دینبا:  به حلقه ش انداخت و گفتینگاه!!  حلقه ت دستته؟شهیتو چرا هم...بخو
 کنه یادآوری باشه و بهمون  دستمونشهی تا هممیدیمگه حلقه نخر!! دستم بندازم؟

!  نندازم دستمگهی بهم بگو تا دکنمیاگه اشتباه م! م؟ی دارگهی به همدیی تعهداهیکه 
از کدوم تعهد حرف !!  سرشد خورده بویزی چ،ی سنگ،ی آجرهی ی جدیجد

 گهیپس د! میشدی از هم جدا منمی و من و آروشدی مدای پنیباالخره که رام!! زد؟یم
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 نسبت به قبل، دمیدی منکهی سؤال بود، اما از ای برام جانکهی ابا..!  نبودیتعهد
داشتم تو ذهنم، از .. خوشم اومدس،ی نتی اهمی تفاوت و بی بزای جور چنیدرمورد ا
 شوت کرد اهامی که صداش منو از افکار و رواوردمی، بال و پر درمیخوشحال

 و یم همون مهربونباز! تو چشاش نگاه کردم..سرمو باال بردم! س؟ی راو_!! رونیب
 هی شی پمیری تهران، با هم ممی برگشت_!  بله؟_.. زدیمحبت، تو چشاش موج م

 شد و تو چشام ی جدنی آرو؟ی چیبرا!!  روانپزشک؟_!! باشه؟..روانپزشک خوب
 از داشتن رابطه، یخوای میتا ک! ی درمان شدیتو با! سی راونیبب: نگاه کرد و گفت

 درمان ی که برگمی خودم نمیکن که براباور ! ؟یبا شوهرت امتناع کن
 ی بردیبا! ینیبی کابوس اون شب و میتو هر شب دار! گمی خودت میبرا..نه..یش
 دیبا! ی کنمشی ترمدیبا..شی نو بسازاز دیبا! دهی دبیروحت آس!  روانپزشکشیپ

تو ..! ی از خاطرت محو کنشهی همی و برای کوفتنی و اون رامیاون شب لعنت
به عمه ..ی حرف گوش کن باشی کمهی دیاما با! یتونیمئنم که ممن مط..یتونیم

 شدم و صدامو بردم یعصب! ؟یچطوره؟ موافق.. کالس زبانیری که ممیگیخانومم م
من !! م؟ی روانوونم؟؟ی من دیکنی هان؟ فکر می فکر کردی من چدتو درمور: باال

 سنگ نداشتن یاراگه تو د! من حالم خوبه.. به روانپزشک ندارمیازی و نسی نمیچیه
 و هوساتو ری برو زن بگرم،یگی من جلوتو نم،یزنی منهی و به سی جنسیرابطه 

 که از کوره نیآرو! ی بودن و بهم بزنی انگ روانیحق ندار..!  کنهی تخلینجوریا
 نیی شوکه شده بود، دستاشو به حالت قائم، چند بار باال و پایدر رفتن من حساب

 گفتم تو یمن ک!  تو؟یکنی می قاطهویچرا ..!  باشآروم..آروم باش: آورد و گفت
 هی تحت نظر دی و بایدی دبیفقط گفتم آس! ؟ی ایمن گفتم روان! ؟ی اوونهید

 که عالوه بر ی باور کنیخوای تو چرا نمسیراو! ؟بد گفتم! یروانپزشک خوب باش
ر  و ددهی دبیتازه بدتر از جسمت، اون روحته که آس! جسمت، به روحتم تجاوز شده

 ی دستخوامینم!  و آمار همشو دارمیخوری که می آرامش بخشیتعداد قرصا! عذابه
کنه ی داره کم کم پودرت م،ینیبی که هر شب مییکابوسا! ی خودتو نابود کنیدست
 بندازه، داره روحتو ی اون شب لعنتادی که تو رو یهر حرف و هر حرکت! یلعنت

 و آرامش ی و طعم خوشبختیفتیب ب اون شادی تا آخر عمرت خوامینم! کنهینابود م
 بفهم که نویا.. و بزار کناری بار تو عمرت لجبازهی باش و یپس دختر خوب! یو نچش

 سال صبر 28من !  خودمی ها و شهوتاسنه بخاطر هو!! من بخاطر خودت نگرانتم
 نی کنم و عی راحت زندگتونمی عمرمم می هیبق..کردم و دست از پا خطا نکردم

 هی شی پمی رفتی وقتدمیقول م!  باشتیپس به فکر خودت و زندگ..ادی نالممیخ
! کنهی نمدای درز پیی و جامونهی می خودمون مخفنی موضوع بنیروانپزشک خوب، ا
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 به دلم بیحرفاش عج!!  کنمکاری چدی بادونستمینم! باشه؟! دمیقول شرف بهت م
 رونی ته دل ب که ازی گفتن که حرفممی و از قدزدیاز ته دلش حرف م..نشسته بود

 بهم آرامش یزی از هر چشتری بنی نگران من بود و انیآرو! نهیشی به دل ماد،یب
 شهی که همینیآرو!!! نیآرو!! یو اونم ک!!  باالخره نگران من بودیکی..دادیم

خودمم !!  از خداخواستمی می چگهید!! دوس داشتم نگرانم باشه و بهم توجه کنه
 می و آرامش و از زندگکنهی داره نابودم میدجور ب،یقبول داشتم که اون شب لعنت

 موضوع نیمدام ا!! نی دست آروی بشم مسخره نی بعد از ادمیترسیاما م..گرفته اما
 بهم دیبا..کردمی فکر مدیبا!  بارم کنههی بازم طعنه و کنادمیترسیم! و بکوبه تو سرم

 تی وضعنی اوگرنه خودمم از!!  موضوع خوب فکر کنمنی تا درمورد ادادیفرصت م
 ی کنم و از زندگی زندگی عادیدوس داشتم منم مثل آدما!  خسته شده بودمیلیخ

 فکر ابهم فرصت بده ت:  زل زدم و گفتمشی عسلیتو چشا! کردنم لذت ببرم
چون تا پامون !  فکر کنمی شمالیتا وقت:  بهم زد و گفتیلبخند مهربون! باشه؟..کنم

 یلی که معلوم بود خنیآرو..وت کردمسک!  روانپزشکشی پمیریبرسه تهران، م
اون کت و ! یراست:  گفتزد،ی که تو صداش موج می ایخوشحال شده، با مهربون

 و بزار تو ساک رونی باری بای سوغاتفی و از تو کمیدی که با هم از آستارا خریدامن
!!  نبود؟سوی مگه اون مال گ؟یواسه چ: ابروهامو باال انداختم و گفتم!  خودتهیدست
اون کت و دامن مال !  که نرفتهادتی! میدی سوغات خرسوی گیبرا:  و گفتدیدخن

 لویلو کیتو دلم، ک! ادی می اگهی از هر کس دشتریبه تو ب! از اولشم مال تو بود! توئه
 شهی و مهربون مشهی بشر عوض منی سفر، انقدر انی تو ادونستمیاگه م! قند آب کردن

 رو هی شرت توسیتوأم اون ت:  زدم و گفتمی پهنلبخند! واال..دادمی مبشویزودتر ترت
 نگاه عاقل اندر نیآرو!  تو انتخاب کرده بودمیمنم اونو برا!  خودتلیبزار تو وسا

من خوش !  خودم برداشتمیاونو که من از اولشم برا: ت بهم انداخت و گفیهیسف
 فقط چون..! دادمی نمچکسی شرت و به هی و مطمئن باش اون تنمیاندام تر از راد

!!  قراره بپوشتشکهی انتخابش کرده خاص بوده هم کسکهیهم کس! ادیبه من م
 نی ادیشا..میدی هر دو با هم خندنبارمیا! اعتماد به نفست تو حلقم:  و گفتمدمیخند
 مونی خوش زندگی روزانی آخرنی ادیشا!!  دونفرمون باشهی خنده هانیآخر
 از ته دل و دوس ی خنده هانیمن ا.. و دوس داشتمی زندگنیمن ا..نه!! باشه

 دمیفهمیتازه داشتم م! دمیچشی منی و با آرویتازه داشتم طعم خوشبخت..داشتم
همون !  زود بودیلیخ!!  بودودز!!  تموم شهیزود بود که همه چ! ی چیعنی یزندگ

!  اومده و رفتشی تو تهران براش پیبهونه آورد که کار!  برگشت تهرانانیشب شا
هر چند چون من !  رفتی چی براانی که شادونستی نمنیو آرو کس به جز من چیه
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، به مونا هم گفته بودم و مونا هم از رفتنش !! بودمی رازداریلی خیلیدختر خ
 مانعش یکی دی و باکردی می روادهی داشت زانی مونا هم شاربه نظ..خوشحال شد

 ان،ی هم از رفتن شاحهیمل!!  تر شد و بهتر که رفتیجمعمون خودمون! شدیم
 عمه خانوم، جرئت نداشت با یهر چند جلو! پروندی مزه مشتریخوشحال شد و ب

 یآماده نشد! سی راو_!  بابت راحت بودنی از االمی کنه و من خی شوخادی زنیآرو
 تو ی اگهی کار، کار دنیانگار جز ا!!  کرد به آماده شدن منلهی پنیهنوز؟ باز ا

 _! عمه خانوم آمادس؟..من آمادم: مواالااا نگاش کردم و گفت!  نداشتیزندگ
 شرت یهمون ت.. رفتنیآرو! نیی پانیایزود ب.. و روشن کنمنی ماشرمیمن م..آره
امشب ..ومدی بهش میادیز.. بوددهی و پوشمی بوددهی و که از آستارا خری رنگیتوس

 بود و نی آروی قهی که سلیمنم همون کت و دامن!  حواسم بهش باشهیلی خدیبا
عمه ..به هال رفتم!  تو چشم نبودادیاما ز.. ش باز بودقهی ی کمهی! م بوددهیپوش

روز بود که از شمال اومده 3.. و مرتب، آماده شده بود و منتظر من بودکیخانوم ش
 برام افتاده ی خوبیلی خیاتفاقا!  خوش گذشته بودیلیشمال به من، خ.. میدبو

خاطرات !  و بچشمیخوشبخت لذت و هی که باعث شده بود، طعم واقعییاتفاقا..بود
 20 به بابام زنگ زده بودم و روزید!! میشمالم رفته بود جزو خاطرات خوش زندگ

 بود و مدام قربون صدقم شده از تماسم خوشحال یلیخ..می با هم حرف زدی اقهید
!!  کرده بودمتشی رفته بود من چقدر اذادشیانگار ..دادی بروز مشوی و دلتنگرفتیم

 ای و خوشای مهربوننی از اگهی دشدی مدای و گالره پنی رامی کله اگه دوباره سر و
 ی گناهی بودم که حاضر بودم بخاطر اثبات بدهی رسیاما من به حد!!!  نبودیخبر
 بفهمه که چقدر نیدوس داشتم آرو!!  بگذرمامی لذتا و خوشنی ای همه ز ان،یآرو

از همه !!  بگذرمزمیبرام ارزش داره و چقدر برام مهمه که حاضر شدم از همه چ
 نیهمه اومده بودن و ما جزو آخر..میدی جون رسسی انیباالخره به خونه ... زمیچ

 که رو ی بزرگپسیلی کری زو بافته بود و همشزی رسی موهاشو گسویگ! مینفرات بود
مثل فرشته ها .. بوددهی قرمز رنگم پوشرهنی پهی..موهاش زده بود، جمع کرده بود

 رو مبل لم داده ی بود و طوردهی و دامن کوتاه و تنگ پوشزی بلهیمارالم ! شده بود
 جون نشسته بود و با ناز سی کنار انالی خیخاله اعظم ب!! بود که واقعاً شرم آور بود

 رفتم تا لباسمو عوض ی به اتاقه،ی با بقیبعد از احوالپرس..کردی نگام مداو ا
دوس !  بودمدهیپورت پوش دامنم ساریخوب شد ز..مانتو و شالمو درآوردم..کنم

 که کردمی مدیداشتم رژ لبمو تجد!! ننی ببموی زندگینداشتم مثل مارال، مردا همه 
 یدی پوشنویا:  شد و گفتکمینزد.. با تعجب نگام کردنیآرو..  وارد اتاق شدنیآرو

 برات انتخاب کردم که نوی من ا_.. اخماش در هم رفت!! مگه چشه؟...!!  وا_! چرا؟
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!! ه؟ی چرادشی ای بگشهیم:  کردم و گفتمزیچشامو ر! ای نه تو مهمونشیوشتو خونه بپ
 تموم دار و ه،ی بقیدوس دار:  باز، کت اشاره کرد و گفتی گرد و کمی قهیبه 

 یاونقد! دادای مری گیادی زنمی بابا ایا.. کتم نگاه کردمی قهیبه !! نن؟ی ببتوندار
 باال ی تفاوتیشونه هامو با ب! ـله بــــــــشدمی خم میفقط وقت..باز نبود حاال

!  با خودماوردمی هم نگهی و لباس ددمی پوشنوی اگهیحاال که د: انداختم و گفتم
 از ایب:  و درشو باز کرد و رو به من گفتفت اتاق ری چوبواری به سمت کمد دنیآرو

!  آره_!!  لباس داره؟نجای مگه اسوی گ_!  و انتخاب کن و بپوشیکی سوی گیلباسا
 دهی چند دست لباس براش خرنی نامزد شده بود، رادنی که تازه با رادیین وقتااو

 هساپورتم ک.. اما من کت و دامن خودمو دوس دارم_!  کمدهنیبود و االنم تو ا
! من لباس دارم خودم.. و انتخاب کنمیکی سوی گی از لباساخوامینم..دمی پوشرشیز

 خودم لباس انتخاب کنم، خودش ی براسو،ی گی من محاله از لباسادی که دنیآرو
 تو لباس دوننیهمه م:  لب گفتری گشت و زیرفت سمت کمد و دنبال لباس مناسب

 ی لباساای تو مهمونخوادیدلم نم! سی لباست اصالً مناسب امشب ننیا!  لجبازیدار
پس چرا قبالً :  گفتمیی کله شق شده بودم با پررویمنم که حساب! یاین مدلی بپوش

 اونجوری ی لباساسوی لباس مگه چشه؟ چطور گنیاصالً ا..یدادی نمریبهم گ
 لحظه نگام کرد و دست از گشتن هی نیآرو!!  من حق ندارم بپوشم؟ه؟یپوشیم

پس !!  و شوهر تو، منمنهیشوهر اون راد! یسی و تو راوسوئهیگ سو،ی گ_.. برداشت
 زنم، خوادیمن دلم نم..یستی نسوی توأم گستمی ننیمن راد..خوب حواستو جمع کن

 تو خونه ،ی کت و دامنو هم اگه دوس دارنیا!  مردایای هرزگی باشه براینیتریو
 نمو هم کت و دامهیدوس داشتم بق..لجم گرفت! واسه شوهرت! شیپوشیم
 دوس داشتم شتریاز همه ب! نمیبی و تو چشاشون منیمطمئن بودم برق تحس..ننیبب

 که ی تنگ و کوتاهی کرده با اون لباسافکر!  شهطی و خنهی لباس ببنیمارال منو تو ا
!! هی بقشی پرمی منیاما من با هم: با لج گفتم!!  شدهی اکهی حاال چه تدهیپوش

 خودشو بهم رسوند و بازومو عی حرکت سرهین با ی که آرورونیخواستم از اتاق برم ب
به !!  نه؟یدی منو ندیتو هنوز اون رو:  و منو به سمت خودش کشوند و گفتدیکش
؟ ها؟ من زن ..ی نشون بدهی بدنتو به بقیاییبای زادی کنم که بدم متی حالی زبونچه

 و دی و ازم دناریا.. بودزای چنجوری سر همممیمشکل من و مر! خوامی بند و بار نمیب
دلم ..گمیمن بخاطر خودت م! تو عاقل باش...اما تو.. شدالمی خیبراش شد بهونه و ب

منو .. نگاهانی از اادیبدم م..م نگات کنن صد جفت چش،ی با منی وقتخوادینم
 و رتی غیاما اونقدرم ب..ستمی نیدی و مقی آدم مذهبی اونقدیدونی نه؟ میشناسیم

 از من، ری غی اگهیدوس ندارم کس د.. تفاوت باشمی که نسبت به زنم بستمی نیعوض
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چقدر حرفاشو دوس !!! رهی منو بگیکی...اووووووووف!! زنمو با لذت نگاه کنه
 هیرونی مرد اهی..یرونی مرد اهی رتیغ..رتی غذاشتمی منویاسم ا!! شتمدا

انگار با حرفاش مسخم کرده بود چون .. دادی بهم انرژبی حرفاش عجنیا!!..عاشق
 نی و جدیبه سمت کمد برگشت و لباس سف!  رام شدمدی که دنمی و آروشدمساکت 

هم ! نتخاب کردم برات رو انایا:  آورد و به طرفم گرفت و گفترونی رو بی ایآب
حاال .. نباشسوی هم گفتم و نگران گسویبه گ! فکر کنم اندازتم باشه! کهیسادس هم ش

 کن و ی لجباز،ینی ببمنو ی بازم اون رویاگه دوس دار..یدونی خودت مگهید
 بزنم، ی اجازه بده حرفنکهیبعد هم بدون ا...  با خودتهمیتصم!! لباساتو عوض نکن

دوس داشتم روم حساس ..!!  کنمی نتونستم باهاش لجباز!رونیاز اتاق رفت ب
کت و دامنمو درآوردم و همون .. به دلم نشستیلی خیلی خرتش،ی غنیا..باشه
 تیلباسه که ف!  بد نبودادمیز..دمی کرده بود و پوشانتخاب برام نی و که آروییلباسا

 قهی! اق حل شد سنجهی بهم گشاد بود که اونم با ی کمهی هم که یشلوار ل..بدنم بود
 سر عقد بهم داده بود و گردنم نی و که آروی کامل بسته بود و منم گردنبندزهی بلی

همه ! رونی از اتاق اومدم بو دمی به صورتم کشیدست.. انداختمزهی بلی قهیبود و رو 
 نیآرو.. نشستمسویکنار گ.. با لبخند نگام کردسویگ..  شددهی نگاه ها به سمتم کشی

 نکهیمعلوم بود از ا.. بهم زدیحیونش بهم نگاه کرد و لبخند مل مهربیبا چشما
 و حس دادی لبخنداش بهم اعتماد به نفس منیا!  خوشحالهیلیحرفشو گوش کردم خ

 منم لبخندشو با لبخند نیبخاطر هم..دمی لباس امشب و من پوشنیباتری زکردمیم
 و زدیش حرف م جون از دومادسی انیخاله اعظم داشت برا..!!  جواب دادمیگشاد

 هی! یچشم و ابرو مشک..قد بلند..پولدار! هی خوبیلی پسر خ_.. دادی پزشو میکل
 جون سیان! دهی مش دوس داره و جونشم برایلیمارال و خ!  تکهلیتو فام..دونه س

 چشم و ی مامانا چرا انقدر از پسرانی ادونمیمن نم..زدی و فقط لبخند مزدی نمیحرف
 نی عننیبی میایژگی ونی و با ای پسریوقت!! اد؟یشون م و قد بلند خوشیابرو مشک

مگه ! شدنی عاشقش مشتری و از دختره بدیلرزی ساله، دست و پاشون م18 یدخترا
 ی پسرای حساب همه نیپس با ا!! دل نداشت؟!!  آدم نبود؟رپسر قد کوتاه و مو بو

 اگه اون پسره یحت!!! گهی بمونن تو خونه ددی بور، بایقد کوتاه و قد متوسط و موها
 خوشگل باشه، بازم به نظرشون اون چشم ابرو هیمو بور دو برابر پسر چشم ابرو مشک

 خودمم قبول داشتم که وبخ!  قانون نانوشتههیانگار شده بود !!  خوشگل ترههیمشک
 بشه نی اما خوب دوس نداشتم انهیشی به دل مشتری تره و بی شرقیچشم و ابرو مشک

 و برام گوشه چشم کردیمارال با ناز و ادا نگام م..!!  آدمای همه ی براازی امتهی
انگار من ..نایی پاارمی بزنم فکشو بگهی مطونهیش!! یریکبی ایدختره ..کردینازک م
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با چندش، نگامو ازش گرفتم و به دختر !! بوفالو.. گول اداهاشو بخورمارهپسرم و قر
 ی کهیگلناز، خواهر کوچ.. نشسته بود نگاه کردمسوی که کنار گی ازهیجوون و ر

 یتای شخصهی شبیلی ش خافهیق.. داشتیدی ملوس و پوست سفی افهیق.. بودسویگ
اما خوب ..نشستی به دل میلی تر بود و خی خواستنسویاز گ.. بودی کارتونیبامزه 

 خانوم داشتن و از باباشون ای به ثریادی و گلناز شباهت زسویگ!  خوشگل تر بودسویگ
 زی و گلناز و آنالسوی گیداشتم صورتا!  به ارث برده بودنوشونی قلمینیفقط ب

!! عمه خانوم، براتون از دکتر نجم وقت گرفتم:  پدر جون اومدی که صداکردمیم
 ادتونینکنه : پدر جون گفت!! ؟یواسه چ:  باال انداخت و گفتهاشوعمه خانوم ابرو

ر زندم که اونم مگه چقد!  عمل شمخوامینم: عمه گفت!! ن؟ی عمل شدیرفته که با
انقدر پشت ! ملوک: آقا بهرام رو به عمه خانوم گفت! ؟ی جراحغی تریبسپارمش ز
 تتی االن انقدر استخوونات اذی پاتو عمل کرده بودشی سال پ4اگه ..گوش ننداز

 و ی بازی پارتی هم با کلنویبهروز هم..دهی وقت نمیدکتر نجم به هر کس..کردینم
 دکتر شی پی بردی باگه،یآخر ماه د!  برات جور کنه تونستهش،یرشوه دادن به منش

:  گفتی آرومیعمه خانوم با صدا!  برات بهترهی زودتر عمل شیهر چ! نجم
آقا بهرام !  پدر جون در هم رفتیاخما! ایکتوریش وی سر برم پهی قبل عملم خوامیم

 فکر چرا به!! ؟ییایکتوریخواهر من تو چرا انقدر به فکر و:  گفتی ایبا لحن عصب
سهمشو از خونه گرفت و ..نهی تو رو ببخوادینم.. تو رو زدهدی اون ق؟یستیخودت ن

 زنده دیشا: عمه خانوم با بغض گفت.. بگذر ازش..ی بزندشوی قدیتوأم با! رفت
 بمونم یزی تو حسرت چخوامینم! مونمی مدنشیاونوقت تو حسرت د! نموندم داداش

 هی!  بابا عمه خانومیا: مارال با ناز گفت! غی تری راحت برم زالی با خخوامیم! و برم
.. نیانقدر نگران نباش! هی عمل حساسنیکنی مالیچرا خ..سی نشتریعمل ساده که ب

 سن و سالم، نی که تو ای منیبرا:  کرد و با خشم گفتال به ماریزیعمه نگاه تند و ت
! نمیب و بیکی بار ونی آخری براخوامیمن م!  حساس و سخت باشهتونهی میهر عمل

پدر ! رانی اادی بن،یشی عمل منی بفهمه داری وقتکنمیمن که فکر نم:  گفتنیراد
 مهم زای چنجوری ایکی ویبرا!  خواهریکنیفقط خودتو سبک م: جون گفت

 یفهمیم.. مادرم بهروزهیمن : عمه خانوم گفت! اون سرگرم شوهر و دخترشه..سین
 هم انجام بده بازم ی خبطنیر و بزرگتنی بدتریکی اگه ویحت.. مادرمهی!! نو؟یا

 زده دموی اگه اون راحت قیحت!  بزنمدشوی راحت قتونمیتنها دخترمه و نم..دخترمه
 آخرشو با ی جمله نیانقدر ا!  کننعملم زارمی نمنمشیتا نب..نمشی ببخوامیم..باشه
 جون سکوت و شکست سیان.. سکوت شدی اهی چند ثانی و تحکم گفت که براتیجد

 که عمه خانوم قراره عمل شه و کنمی و خبرش مزنمی زنگ مایکتوریومن به : و گفت
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 سی به انیعمه خانوم، نگاه قدرشناسانه ا!  با خودشهمی تصمگهید! نتشی ببخوادیم
 نکهیبا ا!  سوختیلی عمه خانوم خیدلم برا.. زدی و بهش لبخندداختجون ان

 به عمه خانوم پشت  گرفته بود وشی پدری با اون وقاحت سهمشو از خونه ایکتوریو
 یچقدر مادر بودن، دل بزرگ!! نتشی ببخواستیکرده بود اما عمه خانوم بازم م

 یلیخ!!  زنده بودمنمکاش مامان !!  شدمی حسودایکتوری لحظه به وهی!! خواستیم
 ی کرده بود جای پشتم بود و سعشهی بابام همنکهیبا ا.. داشتمازی مادر نهیبه محبت 

!  دخترهی یمخصوصاً برا!!  بودگهی دزی چهیمادر ..کنه امامامان و هم برام پر 
 نعمت محروم بودم، نی که از ایمن! الشهی خی داره و بی با ارزشءی چه شایکتوریو
  ... دمی کشیقیآه عم!!  مادر داشتن با ارزشهر چقددونستمیم
  

   )11فصل (  
  

 و کی کیرفت! زمی عزسیراو:  عمه خانوم در اتاق و باز کرد و بهم نگاه کرد و گفت
 حاضر عیپس خودتم سر!  خوبه_! خچالیگذاشتمش تو !  بله عمه خانوم_ ؟یگرفت

 رو لباش یلبخند پهن! چشم:  بهش زدم و گفتمیلبخند..! انیاالن مهمونا م! شو
 بود و دهی پوشی رنگیاسی دامن ز،یعمه خانوم بل! رونینشست و از اتاق رفت ب

! گشتمی میتو کمدم دنبال لباس مناسب!  بودهختی کوتاهشم رو شونه هاش ریموها
 از نمی که آروکردمی و انتخاب می لباسدیبا!  گرفتمی و در نظر مزی همه چدیبا
 یهر چ!!  کنمتی و اذنیدوس نداشتم امشب، آرو!  نکنهی اعتراضنشیدید

 دوس نی باشه که آروی اونطورزی و دوس داشتم همه چنهیامشب شبِ آرو..باشه
 دهی امشب، برنامه چی برای تدارکات امشب بودم و کلری درگش،یهفته پاز دو ! داره
 نی اری اگه تقدی حتخواستی بود، تولد شوهرم بود و دلم میباالخره هر چ!! بودم

 زی خاطره انگی و بره جزء شباارهی بادی جدا شدم، امشب و خوب به نیبود و از آرو
 م،ی از شمال برگشتنکهیعد از ا دو روز بن،ی و درخواست آروشنهادیبه پ!! شیزندگ
 نشون نیا!  سرشناس بودمیلیخ.. خوبیلی روانپزشک خهی شی منو برد پنیآرو

 منو غرق لذت کرده نی داره و اتی اهمیلی خنی آروی که درمان من، برادادیم
 و کمتر زجر دمیدی شده بودم و کمتر کابوس متر بهل،ی نسبت به اوایتا حدود!! بود

 مو به مو کردمی می که تحت نظر روانپزشک بودم و سعشدی میه ماهی!!..دمیکشیم
!  راحت شمدمیکشی که تو کابوسام، مییتای هاشو اجرا کنم تا از شر آزار و اذهیتوص
 یستورا تا به حرفا و دکردی مقمی تشوی کمکم کرد و کلیلی مدت، خنی تو انمیآرو
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 که انقدر دلواپست یباش داشته ویکیواقعاً چقدر خوب بود که ! روانپزشک گوش بدم
رابطه م با !!  خوبیلیخ... بودی خوبیلیحس خ!! باشه و برات دل نگرون باشه

 بود که یزی چهی..اما.. هوامو داشتیلی خنی خوب شده بود و آرویلی خنیآرو
 طی هنوز بهم ابراز عالقه نکرده بود و من واقعاً تو شرانیآرو..دادی عذابم میلیخ

!!  نداشتمی خبرچی هنیاز ته دل آرو!  افتاده بودمری گیتو برزخ بد.. بودمیبد
 اصالً دوسم ای که دادی نشون منی بارم بهم نگفته بود که دوسم دارم و اهی نیآرو

 دو و تو ستی هنوز به دوس داشتنم مطمئن نای و سی نینداره و تو فاز عشق و عاشق
 از " دوست دارم" هی آخرشم تو حسرت دمیترسیم!!  کردهری و عشق گدی تردهیراه

 کمدم ی که به چوب لباسی رنگ وارنگی لباسانیباالخره از ب!!  بمونمنیزبون آرو
 لباس واقعاً هییابیز! دمشی و انتخاب کردم و پوشدی سفی ماکسهی بود، زونیآو

 ی و متناسبمو به خوبفی و اندام ظرومدی بهم میلی بود اما خدهیپوش.. بودریچشمگ
موهامو رو شونه .. کار شده بودیفی ظری سنگ دوزنه،یرو قسمت س! دادینشون م

 طال یگوشواره ها..!  رنگم زدمی عسلی موهای البالدموی سفی و تل بافتنختمیهام ر
 نهی آیجلو!  کردمی دخترونه احی ملشی کردم و آرازونی به گوشام آودمویسف
 نبودم  تو چشمیلیخ!  بودمی راضزیاز همه چ.. خودم نگاه کردمپی و به تسادمیوا

 دوس نی که آرویی و کارازای چیوقت!  نشهتی اذنی امشب، آروشدی باعث منیو ا
 و سراسر وجودم پر از دادی بهم دست می خوبیلی حس خدادم،یداشت و انجام م

 که ی شده اچی پدو کاکی کوچیجعبه .. توالتمو باز کردمزی میکشو..شدیلذت م
 کادوش، نیا..عشق نگاه کردم بار با نی صدمی بودم و برادهی خرنی آرویبرا

 از ریبراش غ.. بهش بدممی تنها شدی آخرشب، وقتنویمخصوص بود و دوس داشتم ا
 که خودش یاز همون مارک.. بودمدهی خری ادکلن خوشبو و اصل فرانسوهی ن،یا

واقعاً !!  کنمدای و براش پی بهتری بونتونستم خوشبو بود و یادیز..کردیاستفاده م
 بود که نهی گزی خانوما، کلیچون برا.. سخت بودیلیمردا خ ی برادنی خرهیهد

 نیآرو!  عطر و ادکلنای لباس بود ای مردا، فقط ی انتخاب کرد اما براشویکی شدیم
 ازار تو بشتری کم بهی به خرج بدم و تیاز هردوشم اشباع بود و من نتونستم خالق

از صبح ..آماده بود زیهمه چ! رفتم تو آشپزخونه..رونیاز اتاق اومدم ب! بچرخم
 رونیغذا رو از ب!  و همه کارا رو کرده بودمدمیچیداشتم تدارکات امشب و م

 بود که یچند روز.. بودومدهی ناهار نی برانیآرو!  جور غذا3.. سفارش داده بودم
 یوارایبا عشق، تموم د!  خونهادی بکردیسرش تو شرکتش شلوغ بود و کمتر وقت م

حاال !  کرده بودمنیی رنگارنگ، تزی و جشن بسته بودم و با بادکنکاییرایهال و پذ
 شور یلیاما من خ....واال!!  پسر بچه سهی هی سالگهی تولد کنهی ندونه، فکر میهر ک
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 و ددسر و ساال!!  سالش29 تولدش تو عمر نی تولدش، بشه بهترنیو شوق داشتم که ا
عمه خانوم از رو مبل .. اومدنفی آیصدا!  تا خنک بموننخچالیگذاشته بودم تو 

 ار،یشهر!  تو خونهختی مهمونا رلیبعد از چند لحظه، س..بلند شد و در رو باز کرد
 شده داشی از کجا پحه،ی ملنی ادونمینم!  اومدنحهی و ملی کوروش، سامانا،یمونا، ک

!!  دعوتش کردم که خودمم خبر ندارمی کمن! دهیهمه جا خودشو جا م!! بود؟
 به دیبا!!! امشب نه.. که به خودم مسلط شدمرونی شم و بندازمش بیخواستم عصب

 ییرای از همشون پذ،ییبا خوشرو!! فتهی بی اتفاقسیقرار ن..دادمیخودم آرامش م
 عوض یلی برنزه کرده بود و خیسام.. تعارف کردمینیریکردم و بهشون شربت و ش

من ..ششیا!! ده بودچقدر زشت ش!!  در اومده بودزادی آدمی افهیاز ق..ودشده ب
 با ذوق و انایک.. چرا انقدر اعتماد به نفس دارن؟؟ کنار مونا نشستمای بعضدونمینم

 ی کردکاری چسی راویییوا:  نگاه کرد و گفت،ی رنگیشوق به بادکنکا و جشنا
 کاری بدونه زنش چشهی مال خوشحیلیحتماً خ! نیخوش به حال آقا آرو!! دختر؟
 قدرشو دی بانیآرو! دارهیبچم از صبح ب: د و گفت زیعمه خانوم لبخند! کرده
!  زدم و از عمه خانوم تشکر کردمیلبخند!  زن نمونه سهیهم کدبانوئه هم ..بدونه

 که ماشاال، تازه فکش گرم شده بود داشت ارمیهمه مشغول گپ زدن شدن و شهر
 مونا هم اومد تو قه،یبعد از چند د.. رفتمونهبه آشپزخ! پروندیمزه م

 _ ؟یخوای کمک نم_.. کردمیداشتم ژله ها رو آماده م..سادی واکمینزد..ونهآشپزخ
 ز،ی رو می داشت به کرم کارامالکهی مونا؟ مونا در حالیراست..نه همه کارامو کردم

 که تو دست بود، زدم پشت دستش و یبا پشت قاشق! هوووم؟:  گفتزدیناخنک م
خوب :  و گفتدیکش دستشو یمونا فور! شکمو! ناخنک زدن ممنوع: گفتم
 حهی ملنیا:  گذاشتم و گفتمخچالی و ظرف کرم کارامل و تو دمیخند!! سیخس..حاال

 و نهی امشب تولد آرودی تا فهم_!  دعوتش کرده باشمادی نمادمی کنه؟؟ی مکاری چنجایا
راستش منم دلم ..ادی جور شده بهر خودشو انداخت جلو، تا یتو همه رو دعوت کرد

 سی بهش گفتم که راوی شد که دروغکنیا! یتو دعوتش نکرد بهش بگم که ومدین
 یزی چنی آروی برا_! دعوتت کرده و اونم از خدا خواسته شال و کاله کرد و اومد

 به حالش اگه ی وا_!  عصر بازار بودنانایبا ک!  باشهدهی فکر کنم خر_ ده؟یخر
 و یسیباور کن رودروا!  باشهدهی خرنی آروی برای مشکوکای ی مخصوصیکادو

 نه _! اقتشهی که لکنمی و باهاش می کنار و کارزارمیحرمت مهمون بودنشو م
 و ی ای بازعی ضانی جمع همچیفکر نکنم اونقدرام ناقص العقل باشه که جلو..بابا
 و دی خندزی را چرا؟ مونومدهی نانی شایراست!  خدا کنه حق با تو باشه_! ارهیدرب

 تعجب ی جاومدی اگه من،ی گرفتچارهیاون ب از یی که دوتایبا اون زهر چشم: گفت
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 جشن تولد ادی پاشه بی و حاال انتظار دارنی کردخیبدبخت و سنگ رو ! داشت
 نیاز اون اولشم از ا!  پررویپسره ! بهتـــــــر:  و گفتمدمی؟ بلند خند!بشیرق

 طنتی لبخند ش؟یدی خری چنی آرویبرا! سی راوی راست_! ومدیبشر خوشم نم
 بابا چقدر تو ی ا_.. گهیبگو د.. لوس نشو_! زهیسورپرا..گمینم:  گفتم زدم ویزیآم

! نگو..جهنم: مونا به حالت قهر روشو ازم برگردوند و گفت! ینیبیشب م!! یفضول
 لن ادکهی..ادی قهر نکن بهت نمیالک:  و گفتمدمی تو بغلش و لپشو محکم بوسدمیپر

 مهمونا هم ی هیکم کم بق.. دیس بهم زد و گونه مو بویمونا لبخند..! دمیبراش خر
آقا ..) هر چند مجبور شدم دعوتشون کنم(  خاله اعظمیخونواده ! اومدن
 هی خالیهمه جمع بودن و جا..  و آرسامنیریش.. جون و پدر جونسیان..بهرام

 بودم و داشتم شربت آشپزخونهتو ! کاش بابامم تهران بود..شدیبابام به شدت حس م
 لحظه هی.. خوشگل شده بودیلیخ...سادی جون کنارم واسیان که وان،ی تو لختمیریم

تو کت و دامن !! دادی مفیچقدر زن خوشگل داشتن، ک.. شدمیبه پدر جون حسود
!  شده بودییایتالی ای مانکنانی که تنش بود، عی رنگی نارنجزی ری با گالیمشک
 رو شهیکه هم یبا همون لبخند مهربون..  مادرش به ارث برده بودز اشوییبای زنیآرو

 نی باهام سر سنگن،یچرا مثل راد!! زد؟یچرا بهم لبخند م..لبش بود نگام کرد
 مهربون بود و فقط به خوشبخت بودن پسرش یادی جون زسی انکرد؟؟یبرخورد نم

 وارد شدن من به ی و چه جوری زندگنی بودن ای براش اجبارگهی و دکردیفکر م
 مارستانی و چند وقتم تو بکردی مهی گرادیهر چند اوالش ز!  پسرش، مهم نبودهیزندگ
! س؟ی راو_!  منو همه جوره داشتیاما خوب کم کم عادت کرد و هوا.. بودیبستر

 و دوس نیتو آرو:  کرد و گفتسی خشوییبا زبونش، لب باال!  جونم؟_.. نگاش کردم
 شده ی چدونمینم..دیپرسی سؤاال نمنی جون معموالً از اسیان..جا خوردم!! ؟یدار

 بگم که من دیبا!!  جوابشو بدمی چدی بادونستمینم! دی سؤال و پرسنیود که اب
 بارم بهم ابرازعالقه هی و تا حاال کنهیپسرشو دوس دارم اما اونه که ازم فرار م

 م، مهی نه،جلوش غرور نصف!! شدمیخورد نم!!  بهش بگم؟نوینکرده؟؟ درست بود که ا
 جون بدم و سی به انخواستمی و که میبداشتم تو ذهنم، جوا!! شد؟ی دار نمحهیجر

 بود که تا حاال تو عمرم یی صدانیبهتر.. اومدفنی آی که صداکردمی ملی تحلهیتجز
..  بدمی جون جوابسی به سؤال سخت، انگهیحداقلش مجبور نبودم د.. بودمدهیشن

 بهم زد و دستمو گرفت و هر ی جون لبخندسیان..  اومدنیآرو:  زدم و گفتمیلبخند
  ..!! رفته بودادشی جونم سؤالش سیانگار ان..!! میه هال رفتدو ب
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 وارد خونه شده بود و همه دست نیآرو.. و تو دستگاه پخش، گذاشتمی شادآهنگ
 "..!! تولدت مبارک" خوندنی و گلناز با آهنگ مسویگ..زدی و مونا هم سوت مزدنیم
شوکه شده .. کردم نگاهنیبه آرو..کردی که رو لبش بود نگام می با لبخندنمیریش

 خوشحال کرده یلی منو خنی و اودذوق کرده ب!  و نداشتی جشننیانتظار چن..بود
 هم ی اورکت مشکهی بود، دهی به همون رنگ پوشینی با جی رنگی شرت آبیت! بود
 شد و نی آروکی جون نزدسیان!!  دختر کششو کامل کرده بودپی بود و تدهیپوش

 100 زنده باشم و تولد شاالیا! ت مبارک پسرمتولد:  و گفتدی نرم بوسشویشونیپ
!  زنده بمونهنی آروهی سالگ100 تا خواستی جون مسیاوه ان! رمی جشن بگتمیسالگ

 ی گونه نیآرو!  بودمای االن اون دنخوندی ذهنمو منیاگه آرو...!!  کهشدی ملیفس
! بونم مهررهیگیحرف از مرگ نزن دلم م!! قربونتون برم من:  و گفتدیمامانشو بوس

 من از حسادت یعنی.. جون با محبت نگاش کردسیان!  منم هستمی تو هستیتا وقت
 یچ.. حرفا بزنهنیخوب به منم از ا!! ؟یپس من چ!! شدمیداشتم اون وسط، تلف م

عمه ! ها29 تو یرفت..ی تو چقدر بزرگ شدنی آرویوا:  با خنده گفتسویگ!! شه؟یم
 کی تبرنیهمه به آرو! گهی شده د پا مردهی خودش ی برانمیآرو: خانوم گفت

! " بابا بزرگ"گفتنی و بهش مزاشتنی به سرش مسر مدام ارمیماهان و شهر..گفتن
 و آوردم و رو کیبه کمک مونا، ک!  مردونشون تو فضا پخش بودی خنده هایصدا

!  خانوممیمرس:  با عشق زل زد تو چشام و گفتنیآرو!  گذاشتمنی آروی جلوزیم
 بازومو یمونا به شوخ..  وا شدشمین! رهی منو بگیکی..یییی وا!یدی زحمت کشیلیخ

 و منم بهش دی خندزیمونا ر!!  وقتهی یغش نکن:  گشوم گفتری و آهسته زگرفت
 بود، کی کی که روی رنگارنگکی شمع کوچ29 به ی نگاهاریشهر!  رفتمیچشم غره ا

!  همه شمعنیا! کنهی متمونی شمعا که اذنیحرارت ا! سیاوه راو: انداخت و گفت
 ی نامردیلیخ:  و گفتدی بلند خندنی نه؟ آروگهی هست دیی تا200چند تاس؟ 

 ی مثلثی کهی تهی ی بود و به هر کی بزرگیلی خکیک.. قهقهه زداریشهر! اریشهر
طرحشو .. ازدواج در هم فرو رفته بودی به شکل دو تا حلقه کیک! دیرسیبزرگ، م

 حلقه یکی اون ی از حلقه ها که رویکی یرو!  داده بودمهی فروشینیریخودم به ش
 از کتری که کوچهیری نوشته شده بود و رو حلقه زنی به التنیبود، با خامه اسم آرو

..  فوق العاده بودکیطرح ک.. بود اسم من با شکالت، نوشته شده بودهییحلقه باال
! یکیعجب ک.. ترکوندهیچه الو!! سی ول به راویبابا ا:  و گفتدی کشی سوتسویگ

به ..گفتیسو راست میگ..دمیخند!!  سالگرد ازدواجشونهای نهی تولد آروسیمعلوم ن
 دیشا.. کار رو کرده بودمنیاز قصد ا!!  سالگرد ازدواج باشهخوردی فقط مکی کنیا

 کی کنیاونوقت تو حسرت ا.. باشمنیقسمت نشد سالگرد ازدواجمون من کنار آرو
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عجب :  گفتانایک!  نخورمی حسرتچی تا بعدش هکردمیمن همه کار م!! موندمیم
 و کی کنیآقا آرو!  مال خودمه هاسیاسم راو.. خوشم اومدیلیخ! ی بکری دهیا

 انایک:  گفتانای و رو به کدی خندنیآرو!  و خودم بخورمسیببر که هوس کردم راو
 گهی قسمت دهیرو ..دمشی نمی مال خودمه و به کسسیخانوم بهتون بگما، اسم راو

! ششیا.. بودیحاال انگار اسم من چه تحفه ا..دمیخند! نی کنی گذارهی سرماکی کی
 حهی ملیصدا.. و ببرهکی دادم تا کنیچاقو رو به آرو! گهی ددادی می مزه اهیهمش 

 دوس شتریخامه رو ب.. و بخورمنی اسم آقا آروخوادی دلم میلیمن که خ: اومد
  !گهی دسهیاونم سهم راو! خودیب:  کرد و گفتحهی به ملی چشم غره ااریشهر! دارم

  
 نیباالخره آرو..!!  کردیچی خوب دمشو قاریشهر!!  نگفتیچی سرخ شد و هحهیمل
 و نداختی عکس منی آرونی مدام با دوربسویگ! دی و با هزار تا ناز و ادا برکیک

 مخصوص تولد یگلناز کاله عروسک..خندوندی و ما رو ماوردی درمیمسخره باز
 بود، اما خوب ی آرومنسبتاًهر چند دختر ! کردی میونطیگذاشته بود رو سرش و ش

 ی گوشه انیراد! کنهی مهی تخلی جورهی شویمعلوم بود امشب خوشحاله و داره انرژ
ماهان هم تموم حواسش به !! برج زحر مار..کردی رو نگاه مهیساکت نشسته بود و بق

 ناخنک ک،ی کی به کناره هاسی حواسش نی کسدیدی می بود و وقتکیک
 حال ی کلشمی خودش، از زرنگالی و به خکنمی مگاش من دارم ندونستینم..زدیم
 منو تو بشقاب هیاسم شکالت.. کردنمی و تقسکی جون و عمه خانوم، کسیان!! کردیم

 به بشقاب ی نگاهنیآرو!  تو بشقاب من بودنمی آروهی گذاشتن و اسم خامه انیآرو
ار یشهر!!  بخورم؟ی چه جورونیمن ا! یعجب اسم خوشمل:  انداخت و گفتشیکیک

 که به ی تصور کنهیکاف!  جاننی نداره آرویکار:  زد و گفتیزی آمطنتیلبخند ش
 اگه جلوشو ارمی شهرنیا!!  و گذاشتن جلوتسی خود راوس،ی اسم راویجا
 یصدا! نییسرمو انداختم پا!!  پررویپسره ..!! شدای شرف می بیلی خیگرفتینم

 هیفکر خوب:  گفته، خندش گرفتیلیعلوم بود خ مکهیدر حال..دمی و شننیآرو
بهم .. نگاه کردمنیبه آرو..سرمو باال بردم! امتحانش ضرر نداره..اوممم...ها

 گوشه کز هی پکر بود، یلی انگار خحهیمل.. شدکشی زد و مشغول خوردن کیچشمک
 عاشقونه ی همه صحنه نی ایبچم وقت..کردی میکرده بود و داشت با چنگالش باز

!! شدمی بارم بود انقدر غرق عشق منی اولمنمواال حق داره ! دپرس شده دهید
 نی آرویوا:  گفتاوردی داشت ته بشقابشو درمکهیماهان در حال.. زدمیلبخند محو

 اون موقع شکممو ی تا من براشهی میسالگرد ازدواجتون ک! دی بهم چسبیلی خکتیک
دلم ..!  شدزونیلوچم آو ناراحت شدم و لب و هوی چرا دونمینم!! صابون بزنم؟
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 ماه بود که من و 5همش ..اوه تا سالگرد ازدواجمون!! سالگرد ازدواجمون؟..رفتگ
 گالره و ی تا سالگرد ازدواجمون سر و کله دیشا! می زن و شوهر شده بودنیآرو
 سالگرد ازدواجمونم می تا بخوامی کنار هم نباشنمی من و آروگهی شه و ددای پنیرام

 میمر!! م؟یبا مر! ره؟یگی جشن می با کشوی سالگ30 تولد نی آروینعی! میریجشن بگ
 یکی و مال نی که چقدر برام سخت بود، آرویوا!! گهی دختر دهیبا ..که شوهر داره

 یکی بی سوزانش نصی های داغ و عشقبازیدوس نداشتم بوسه ها!!  فرض کنمگهید
 همه رو به سویگ!!  کنم قسمتشی با کستونستمینم..! اون فقط مال من بود.. شهگهید
حاال که خوب !  مراسمهیجانیقسمت ه..و امـــــــا:  دعوت کرد و گفتکوتس

 یی جلوزی مقه،ی و در کمتر از چند ددنیهمه خند..! نی کادوهاتونو رو کنن،یخورد
 شروع کرد سویگ!  رنگارنگ در اندازه ها و ابعاد مختلفی پر شد از کادوهانیآرو

 ی چنی آروی براهی بقنمی منم جالب بود که ببیبرا..به باز کردن کادوها
 ی رنگارنگ با مارکای کادوها لباساشتریب!  گذاشتمزیمنم کادومو رو م..دنیخر

 ی کادوسوی گنکهیتا ا!  نبود که نظرمو به خودش جلب کنهی خاصزیمختلف بود و چ
حق اون ...!! نه!  وسط سالنفتهیکم مونده بود فکم ب...!!  رو باز کردحهیمل

 نگاه کرد حهیمونا با چندش به مل...!!  و با من کنهی کارنیحق نداشت چن..! نداشت
تولدتون :  کرد و گفتنی رو به آروحهیمل!  هم با غرور زل زده بود به منحهیو مل

 دختره چقدر نیا.. عمه خانوم در هم رفتیاخما! نی منو ببخشیقگیبد سل! مبارک
 اعظم نبودم، بلند خاله مارال و ی هاهی و کناهیاگه نگران برخورد بق!!  بودای حیب
!!  تو کوچهنداختمی می اردنگهی و خودشم با اطی تو حکردمی و کادوشو پرت مشدمیم

  ...دی چشم سفیدختره 
  

 هی ی ، به اضافه کی فوق العاده ش،یکی ساعت مارک دار بند سرامهی حه،ی ملیکادو
!! سوختمی داشتم منی و از اهیمتیمعلوم بود ساعت گرون ق... بودکیکارت پستال ش

 مرد زن دار، هی یچطور به خودش جرئت داده بود برا.. آدم کنمدی بشر و بانیمن ا
 بودم اصل دهی خرنی آروی که من برای ادکلننکهیبا ا!  بخره؟ی اهی هدنیهمچ

 ساعته نیفرانسه بود و گرون شده بود، اما مطمئن بودم پولش به نصف پول ا
 ناخنامو تا اونجا که جا داشت تو پوست دستم فرو اد،یص زاز حر! دیرسینم

 و مارال و خاله حهی ملی جلودینبا..رمی خشممو بگی جلوینجوری اخواستمیم..کردم
..! دادمی و خونسرد نشون مالی خی خودمو بدیبا..دادمیاعظم، نقطه ضعف نشون م

 گرون تر شده  از مال منحهی ملی هیاصالً دوس نداشتم هد!!  بودیچقدر کار سخت
 کردمی که فکر می ذوق کرد نه اونقدحه،ی ملی کادودنی نه از دنیآرو!! باشه
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 ی حهیمل.. تشکر کردحهی سرد از ملیلی زد و خیلبخند کمرنگ. زده شدجانیه
...  مشغول کردی اما خودشو با پوست گرفتن پرتقالگرفتی مشی داشت آتچاره،یب
 ی معشوقه ی به کادومیرسیم: و گفت منو دستش گرفت ی زد و کادوی لبخندسویگ

 عکس العمل دنی دی برای ذوق و شوقگهید!!  خاصه هایلی خهی هدنیا!! گرام
 یلی خنمی رو ببحهی ملی کادونکهی ازتا قبل ا!  م نداشتمهی هددنی بعد از دنیآرو
اما ..نمی و ببنی م ذوق داشتم و دوس داشتم واکنش آروهی باز شدن هدیبرا

اصالً ..!! حالمو گرفته بودی حساب،ی عوضی حهیمل..کردی نمیرقبرام ف..!! حاال
 دم،ی رو شنهی و سوت بقغی دست و جی صدایوقت.. کادومو باز کردسوی گی کدمینفهم

 نبودن ی خالی و منم براکردنیهمه با لبخند نگام م..!!  کادوم باز شدهدمیتازه فهم
له و ذوق و شوق تو  که معلوم بود خوشحانیآرو!  زدمی لبخند کمرنگضه،یعر

 نی من عاشق ایدونستیتو از کجا م:  گفتی نگام کرد و با مهربونزد،یچشاش موج م
 مارک استفاده نی از همشهیهم..خوب:  بهش زدم و گفتمیلبخند!! ادکلنم؟

 دوارمیام! دتری نرفتم سراغ مارک جدگهی منم ده،ی عالیلیچون بوش خ..! یکنیم
 بود دلخورم، لبخند دهینگار از لحن حرف زدنم فهم که انیآرو!  نباشهیبرات تکرار

 نیآخ که چقدر با ا.. یمرس!  امشب بودی کادونی تو بهتریکادو:  زد و گفتیپهن
 از شی پقهی چند ده،ی و دلخوری ناراحتی همه ییهویانگار !! حرفش، حال کردم

 حه،ی ملی پر از خشم و سرخ شده ی زدم و نگام رو چهره یلبخند گشاد!  رفتادمی
چه هواشو ..نی ول به آرویبابا ا..اوه:  گفتسویگ! بسوز!! یروان..ثابت موند

 خودمم یبرا!! ن؟ی آروی حرف و زدنیواقعاً از ته دلت ا! خدا بده شانس..! داره
!  و گفتمقتیآره حق:  شد و گفتی جدنیآرو!  و بشنومنیجالب بود که جواب آرو

 هر چند مطمئنم چون سی برام مهم نشمتیق!!  سال سنم بود29 نی ای هی هدنیبهتر
 ی بهم بسی بود که راونی که برام مهم بود، ایزیاما خوب اون چ! اصله، گرونه

 نیا..کنمی استفاده میاد و از چه ادکلنی خوشم می از چدونهی و خوب مسی نتیاهم
عمه خانوم با محبت به !!  برام ارزش داشتیلی خکنه،یکه براش مهمم و بهم توجه م

 روزا نیکاش ا!! نی خوشحالم که انقدر خوشبختیلیخ:  نگاه کرد و گفتنیآرو
من از !! موندمی عاشقونه و خوش می روزانیکاش تو هم..! شدی تموم نمچوقتیه

 که عاشقش ی کنار کسخواستمیم!!.. بود؟یادیانتظار ز! خواستم؟ی میچخدا مگه 
 نی اخواستی دلم نم! مال من باشهنی تا آخر عمرم آروخواستمیم..! بودم، بمونم

 بهشون دل دینبا! هی موقتزای چنی که افهموندمی به خودم مدیبا! روزا تموم شه
 ی صداسویگ!! شد؟یاما مگه م!! شدی دل کندن برام سخت مبستم،یاگه دل م! بستمیم

 کم هی نیبلند ش:  کرد و گفتادی و زشدی و که از دستگاه ، داشت پخش میآهنگ شاد
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 ی بودن که برایی کسانی و گلناز اولسویگ! ، اشتهاتون باز شه شامی تا برانیقر بد
 یلی و حرکات دست و کمرش، خدیرقصی با ناز میادیگلناز ز! رقص، اومدن وسط

 با یلی و خدیرقصی نسبت به گلناز، تندتر مسویگ..دیرقصیخوشگل م.. و نرم بودفیظر
..  شروع شددی آهنگ تموم شد و آهنگ جدقه،یبعد از چند د! آهنگ هماهنگ بود

 یشب خوب.. رقص، داوطلب شدنی و کوروش برااری و شهرانای مونا و کنباریا
..! دی رسنیباالخره نوبت به من و آرو! گذشتی خوش میلیبه همه داشت خ..بود

 خونه رو گذاشته انای و کسویمونا و گ.. رقص تانگو، پخش شدی برایمیآهنگ مال
من و ! کردنی میطونی شیادیدن و ز با هم جور شده بویلیخ! بودن رو سرشون

 مردونشو دور یدستا..کردی با عشق نگام منیآرو..میسادی هم وای روبرونیآرو
 هم ی رو شونه هاش گذاشتم و روبروفموی و ظردهی کشیمنم دستا..کمرم انداخت

 عروس، تصور دیخودمو تو لباس سف!  داشتمی خوبیلیحس خ! میآروم تکون خورد
تموم اون !  ببرمادی از موی شب عروسیتک اتفاقادوس داشتم تک ..کردم

 دارم نکهیبه ا..همشو از خاطرم محو کنم و به امشب فکر کنم..رایتحق..نایتوه
 اگه یحت.. باشهی اگه موقتیحت.. خوشبختمنکهیبه ا! رقصمی مم،ی عشق زندگیروبرو

 نی بود که آرونیمهم ا.. لحظه رو هم دوس داشتمهی نیاما من هم..زودگذر باشه
 کنار خودم گهی داشت که فقط تا چند وقت دیتی چه اهمگهید..االن مال من بود

ن جدا ی از آرونکهی اصالً زد و من زودتر از ادیشا!!  داشت؟یتیچه اهم!! دارمش
دوس داشتم فکر کنم که منم ! االن که کنارم داشتمش..االن مهم بود..! رمیشم، بم
 چاکم بوده و نهی شوهرم عاشق سم،یروس از شب اول عگه،ی دی از دخترایلیمثل خ

 ن،ی با آرومی و از زندگ" بودنیاجبار"دوس داشتم !  و داشتمی عادهی زندگهیمنم 
 مردا، از اولش منو تو ی هی مثل بقنمی که آروم کنالیدوس داشتم خ..رمیفاکتور بگ

 نی لحظه، اهی..دادی می بهم انرژیلی افکار خنیا!  قبول کرده و عاشقمهشیزندگ
 کجا و اون رقص نیا..دمی کشیپوف!!  کردمسهی مقامونیرقص و با رقص شب عروس

 و با نفرت گرفتی نگاشو ازم نمنیبرعکس اون شب، آرو!!  کجا؟یشی نمایمسخره 
 طرز نگاشم فرق کرده یحت..کردی داشت با محبت نگام مگهیاالن د..کردی نگاه نمهمب

! کاش عاشقم شده باشه..بودم شده شی عسلیغرق چشا! زل زدم تو چشاش..! بود
 هیکم کم بق!  باشهنیری مثل طعم چشاش، شمونمیکاش بهم فرصت بده و بزاره زندگ

!  ماهان و مارالم اومده بودن وسطیحت! دنی رقصیهم اومدن وسط و دو نفر
از .. بودانی نمایبرق خشم تو چشاش به خوب..خوردی همچنان داشت حرص محهیمل

 حهی ملیوقت!  دادملشی تحوی نزدیک کردم و پوزخندنی خودمو به آروشتریلجش ب
چراغا رو خاموش کردن و فقط دو تا !  مضاعف شدمی انرژبی عجخورد،یحرص م
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 نیعاشق ا..  بودسویکار گ.. هال بود و روشن گذاشته بودنی که گوشه یآباژور
 سرشو خم نیآرو.. شده بودکی عاشقونه و رمانتیلیفضا خ..!  بودایجور لوس باز

!! سی راوی خوشحالم کردیلیامشب خ: د و تو موهام فرو کرد و آهسته گفتکر
 داغ ی و حسابخوردینفساش به پوست گردن م!  ازتیمرس.. شدمری غافلگیلیخ

تولد شوهرم بود و دوس داشتم براش !  نکردمیمن کار: آهسته گفتم..کرده بودم
 ومدهی خوشش نادیم زانگار از حرف..سرشو آورد باال و تو چشام زل زد! رمیجشن بگ

 زده یمگه حرف بد!  چرا ناراحت شده بوددونستمینم.. کردیفیبود چون اخم ظر
 ی بودم تو خلسه ته و منم که رفدادی دستشو آروم آروم تکون منیآرو!! بودم؟

 هام هی ش گذاشتم و با تموم وجودم،عطر بدنشو تو رنهیسرمو رو س!! ینیریش
 یای جلف بازیکی تو اون تاریخوشبختانه کس..ددستم رو سینه هاش بو....فرستادم
:  آهسته گفتنیآرو..! نیتو آغوش آرو.. داشتمیادیآرامش ز!! دیدیما رو نم

سرمو !!  کارت عاقبت خوبی نداره؟نی ایدونی مچیه! دمایکار دستت م..دستتو بکش
 ش برداشتم نهی و دستامو از رو سدمی خندزیر..دمیبرق و تو چشاش د..باال آوردم

 نییپا.  اش داشت باال نهیس..دمیشنی قلبش و خوب میصدا! و شونه هاش گذاشتمر
کاش آهنگه تموم ..غرق لذت شده بودم! کمرمو محکم تر گرفت.. دیپریم

دوس ! گرفتمی و منم تواین موقعیت آروم مزدی مینجوری تا صبح هماشک..شدینم
 که ی ایزندگ.. کنمیدوس نداشتم بازم زندگ! داشتم زمان همونجا متوقف شه

آهنگ تموم شد و !!  باهاش بود و دوست نداشتمنی ترس از دست دادن آروشهیهم
همه با اشتها .. د بهم زی و لبخنددی نرم رو دستامو بوسیلی دستامو گرفت و خنیآرو

 فی حریی که تو شکمواریشهر!  بودی رنگارنگزیم! شروع کردن به غذا خوردن
 و زیم.. مشغول خوردن شدی و دو لپدی کش خودشی جور غذا برا3نداشت، از هر 

 با محبت نیآرو!  کرده بودمنیی تز،ی فانتزی و شمع هادیبا چند تا رز قرمز و سف
 خوشحالش کردم، برام دمیدی که منیهم! زدیمتو نگاش تشکر موج ..کردینگام م

 و مشغول گپ زدن میبعد از صرف شام، همه رو مبل نشست!  ارزش داشتیکل
 دمی که براتون خری اگه از مدل ساعتنیآقا آرو:  گفتنیرو به آرو حهیمل..میشد

به ! نی عوضش کننی بردمی رو بهتون مهی آدرس ساعت فروشومده،یخوشتون ن
 یاگه ساعت گرون تر! کنهی عوضش مادی مومدی اگه خوشش نهفروشندش سپردم ک

  خودم پولشو حسابن،ی و انتخابش کننیچشمتونو گرفت، به فکر پولش نباش
 حهیمل! دمی در هم رفته ش خوب فهمی از اخمانویا.. ناراحت شدنیآرو...!! کنمیم

 ت ثابخواستی و میچ!  ساعت و به رخ بکشهمتی پول پول کنه و قیحق نداشت ه
 که معلوم بود خودشو کشته تا نیآرو!! ده؟؟ی و اون خرهی هدنیکنه؟ که گرون تر
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 و خرنی که برام مییایدارم هدامن عادت ن! نه ممنونم: خونسرد حرف بزنه، گفت
 داد، حهی که به ملیاز جواب!  باشهومدهی اگه ازش خوشم نیحت..برم عوض کنم

 ضرب نی پاش رو زمیشتا سرخ شد و با انگحهی ملیطفل.. خوشم اومدیلیخ
 و اونم خر کنهی مدی و تمجفی ش تعرهی از هدی کلنی االن آروکردیفکر م..گرفت

مونا آهسته، ! ه بود تو برجکش و منم غرق لذت بودم درست زدنیآرو!! شهی مفیک
 بعد از شام حساب کردمیفکر م! یمن موندم تو چرا انقدر ساکت شد: در گوشم گفت

 کنم عشی کنم؟ االن مهمونه و اگه جوابشو بدم و ضاکارشی چ_! یرسی رو محهیمل
رموردم  دخوامینم! می فکر و گستاخی چه دختر بکننی فکر منی آرویحاال خونواده 

 داره با نی آرونمیبی که منیتازه هم..رسمی رو بعداً محهیحساب مل.. بد کننیفکرا
 خوشم اومد اام!  خاک تو سرت_ !! کنمی مفی کی کلکنه،ی سگ محلش ماشی محلیب

 تو دیمونا محکم کوب..دمیبلند خند!  کالً امشب رو مود الو ترکوندنهنیکه آرو
چته :  گفتم و با حرص رو به مونا گفتمی "آخ "..همه نگاه ها رو ما بود..پهلوم
چه !  حناقی ا_! ی دستت بشکنه اله؟یمرض دار..یپهلومو سوراخ کرد! ؟یوحش

 ی چه عروس سبکگنی منی آروی خونواده ال حا؟یاری درمیمرگته انقده سبک باز
 زنگ تلفن ی لحظه صدانیهم! ی عوضکشمتی م_.. دی خندزیمونا ر! میدار

 بود و اصالً اری شهری مزه ی مسخره و بیم گوش دادن به جوکا سرگرنیآرو..اومد
 نبودم که اونم به مرحمت یتلفنچ..اه:  لب غر زدمریز.. حواسش به زنگ تلفن نبود

خودمو به ! گهی دل بکن و برو تلفن و جواب بده دقهی دهیخوب آخه !  شدمنیآرو
 ی صداد؟ییرما الو؟ بف_:  رسوندم و جواب دادمکردی میتلفن که داشت خودکش

 یمنزل آقا.. الو سالم_: دیچی تو گوشم پی و نازک دختر ناشناسفیظر
 دی شما با_ د؟ییبله بفرما.. سالم_!! هی کگهی دنیا.. خداای مهرزاد؟ نیآرو..مهرزاد

 شدن تا زنگ جی تهران بسیدرسته؟ چرا کل دخترا..نی باشنی همسر آروس،یراو
 اتفاق نی که ای اولی دفعه ادی!! نم؟یرو کنن که من زن آیادآوری و نجایبزنن ا

نکنه ...اوووف.. به پا کردی چه قشرقنیآرو.  بود افتادممیبرام افتاد و پشت خط مر
 نامزدش بوده و االن من دمی شاای!!  دختراشهوست از دگهی دیکی دختره هم نیا

!! .. بله خودم هستم_... واال..! سی ندی بعنی آرونیاز ا!!.. شدمشونییباعث جدا
 نی و بگنی کنی خودتونو معرفشهی م_..! گمون نکنم.. نه_؟ ..شناسمیمن شما رو م

  !!ن؟یچرا تماس گرفت
  
 نبود ادمی..دیاوه ببخش_!! ن؟ی چرا تماس گرفتنی و بگنی کنی خودتونو معرفشهی م_

 لحظه شوکه هی! نی آرویدختر عمه !  هستمایکتوریو..من!.. کنمیخودمو معرف
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اگه عمه خانوم !!  داره؟کاریاصالً چ! نجا؟ی چرا زنگ زده بود ا!!ا؟یکتوریو!! شدم
 از فکر اومدم ایکتوری وی که با صدادم فکرا بونیتو هم!!! کنه؟ی مکاریبفهمه چ

بله ..الو.. الو_ دستته؟ یگوش!  الو؟؟یشنوی منو میالو؟ صدا: رونیب
 نه _.. ود بزی تماستون برام تعجب برانگی کمهی.. نشناختمتوندیببخش..شنومیم

 جون سی شما رو از انی خونه یراستش شماره ..دیحق دار!  ندارهیاشکال
 تلفن و جواب نداد و مجبورم شدم ی بهروز اما کسییدا یزنگ زدم خونه ..گرفتم

 دور نجای و همه انهیراستش امشب تولد آرو..! کنمی نه خواهش م_! مزاحم شما بشم
 خوشبخته که یلیحتما خ! رک باشهمبا.. ممنونم_! ی شما خالیجا! میهم جمع

ناراحت بود و غم و تو ! لرزهیحس کردم صداش م!  شما دارههی به خوبیهمسر
 با مامانم تونمیم:  بزنم و گفتمی اگهی نذاشت حرف دکردمیصداش به وضوح حس م

 _.. خداحافظ..کنمی دستتون االن صداشون میگوش.حتماً.. بله_! صحبت کنم؟
 تلفن گذاشتم و ی گوشیدستمو رو دهانه ! وزم تو بهت بودمهن! خدانگهدار..ممنونم

 نگام کرد یعمه خانوم با مهربون! فن؟ تلنیایب..عمه خانوم: رو به عمه خانوم ، گفتم
واکنش عمه خانوم ! گفتم؟ی می چدیبا..آب دهنمو قورت دادم! زم؟ی عزهیک: و گفت

فن که تند و پشت سر هم  سمت تلادیعمه خانوم از رو مبل بلند شد و خواست ب! ه؟یچ
 یحت!  حرفم، همه سکوت کردننیبالفاصله بعد از ا! دخترتون! اسیکتوریو: گفتم
 اما ساکت شد و ه،ی کایکتوری ودونستی اصالً نمنکهی بااد،ی اوضاع رو دی وقتارمیشهر

 سادهی حرکت سر جاش وایعمه خانوم ب!  کردن جوک برداشتفیدست از تعر
 باورش دیشا!  شده بودرهیمات و مبهوت به لبام خ..ردمکیلرزش بدنشو حس م..بود

 یکی اشتباه کردم و " بگمامنتظر بود ت.. من حرفمو اصالح کنمخواستیم..شدینم
 ی کیگفت:  گفتزدی که تو لحنش موج میدی جون با تردسیان! " پشت خطهگهید

 یکی ویتو مطمئن: دی پرسی فورنیآرو..! ایکتوریو:  گفتمی عادیلیخ! پشت خطه؟
رو ..  کردی معرفایکتوریخودشو و: شونه هامو باال انداختم و گفتم!! پشت خطه؟

  !! پشت خطهن؟ی جواب بدنیاینم: فتمکردم به عمه خانوم و گ
  

 کمی سست و لرزان نزدیی با قدمارون،ی خانوم که تازه از بهت اومده بود بعمه
تلفن و به سمتش  یگوش! شهیمثل هم! نیآروم باش:  بهش زدم و گفتمیلبخند..شد

آب ..چشاش پر از اشک بود.. تلفن و از دستم گرفتیگوش..دیلرزیدستاش م..گرفتم
 نی دور شدم و کنار آروعمهاز ! ؟ی خودتیکیو! الو؟: دهنشو قورت داد و گفت

 خودشونو ی هم الکهیبق!  کردنفی دوباره شروع کرد به جوک تعراریشهر..نشستم
 نشون دادن تا عمه خانوم بتونه راحت با اری لوس شهریسرگرم گوش دادن به جوکا
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 یکی عمه و وی مکالمه شی تموم حواسشون پبندمیاما شرط م!  حرف بزنهایکتوریو
 که نمیا..اه!  کرد؟ی معرفایکتوریخودشو و:  گوشم گفتری آهسته زنیآرو! بود

 گفت با عمه _! آره: آروم گفتم! چند بار بگم! گهیخوب آره د!  کردهریسوزنش گ
 فهمهی مگهی دی قهیخوب تا چند د!  ول کنهخواستی نمنیا..اوووووف! ر داره؟کا
 کارش ازخوب البد ! ن؟یچرا همتون انقدر شوکه شد: نگاش کردم و گفتم! گهید

 زنگ زده بود و بهش گفته بود عمه یکی مامان به وی آخه وقت_! گهی شده دمونیپش
! رانی اادی و نمسی ن گفته بوده که براش مهمیکی وه،یخانوم تو چه وضع

 ممکنه نخواد یعنی _! نجای زنگ بزنه ایکی که ومیکردی فکرشم نمچکدوممونیه
 داشت جالب هی منم قضیبرا! ممکنه:  سرشو تکون داد و گفتنیآرو! ران؟یبرگرده ا

 هی لب داشت ری بود و زی وقفه جاریاشکاش ب..به عمه خانوم زل زدم..شدیم
 که ی اقهی د10بعد از !  زنگ زده بود؟ی چی براایرکتویو! گفتی میکی به وییزایچ

 ی بود، باالخره عمه خانوم گوشدهی ساعت گذشت و جون همه به لبشون رس10مثل 
 دستگاه تلفن، ی تلفن روی برخورد گوشیهمزمان با صدا..تلفن و سر جاش گذاشت

وم  و ناراحت عمه خانوم زدهی و رو صورت رنگ و رو پردی درجه چرخ180تموم سرا 
 نهینفسا تو س!  کف سالن دوختیعمه خانوم رو مبل نشست و نگاشو به پارکتا! شد

:  و گفتاوردیآخر سر آقا بهرام طاقت ن!  بودیعجب لحظه ا! حبس شده بود
عمه خانوم سرشو باال آورد و به آقا بهرام نگاه ! گفت؟ی میچ!  بود؟یکیو! ملوک؟

 ناراحت تی عمه خانوم تو اون وضعدنیچقدر از د!  و نمناک بودنینگاش غمگ..کرد
عمه خانوم آب دهنشو قورت ! نمی ببینجوریدوس نداشتم عمه خانوم و ا! شده بودم

 ی حرف عمه خانوم صدانیهمزمان با ا..!!  مردهانیرا:  گفتیفی ضعیداد و با صدا
:  گفتنیراد! ه؟ی کانیرا! هی که خبر بددمی اومد و فهمهی بقدنی کش"یییه"

عمه خانوم با !  مرده؟انی خودش بهتون گفت رایکیو!! ر ممکنه؟چطو!! ان؟یرا
 کشی با دخترکوچا،یدخترم اون سر دن!  هفته س مردههیاالن :  گفتی لرزانیصدا

 پشت نهیشی و مخورهی مشروب میادی زانی راگفتی میکی که ویاونجور! هاستن
 تموم ان،مارستی برسوننش بنکهی و قبل اکنهی چپ منشیفرمون و تو اتوبان ماش

 یعمه خانوم قطره اشک!  تنها مونده نه؟یکیو:  و گفتدی کشیآقا بهرام آه! کنهیم
 هیبا گر!  کس شدهی و بتنها گفتیم!  کردهی گریبچم کل:  و گفتدیرو گونه اش چک

نتونستم بهش بگم که ازش ..رانی برگرده اخوادیم! مونهیگفت که از کارش پش
 ی و وقترانی اادی مدت مهی! رمیازش دلگ رفت که ادمیانگار خودمم ..دلخورم

 مونی آخرش پشدونستمیم:  گفتسویگ..! کای امرمیگردیحالش بهتر شد با هم برم
!  دادشیمونی در قبال پشینیتاوان سنگ:  کرد و گفتاکعمه خانوم اشکشو پ! شهیم



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

178

 جون با سیان! خدا بهش صبر بده!  شدوهیخودش ب.. شدمیتی دخترش یالک
 یکی شوهر وان،یپس را! خدا رحمتش کنه!  بودهنی اانمی راریقدت:  گفتیمهربون

 رو هواس، اما می زندگنکهیمن خودم با ا!!  بودن سختهوهیچقدر ب..یطفلک! بوده
 که یکی به حال وی واگرفتم،ی مشی آتکردمی فکر منی لحظه بدون آروهی به یقتو

 حساب، عمه خانوم نیپس با ا: پدر جون گفت!!  و داشتهانی فقط راب،یتو کشور غر
عمه خانوم سرشو تکون داد و ! نی شتیزی دکتر نجم و وشی پنی بردی باگهی دیهفته 

 به دست ی و در ازاینی سنگوان تایکیو..حق با عمه خانوم بود!  نگفتیچیه
 متیبه ق!  سرش به سنگ خورد؟یمتیبه چه ق!  مادرش، داده بودیآوردن دوباره 

 میدیفهمی مریچقدر ما آدما د!!  شدن خودشوهی بمتیبه ق!!  پدر شدن دخترشیب
 یزای از دست دادن چی در ازادی باینیچقدر تاوان سنگ!! م؟ی و از دست دادیکه چ

 یلیامشب خ.. بخوابمرمیمن م!  جانسی راو_!! *** میدادی ممونیبا ارزش زندگ
عمه خانوم که تازه ! نیخوب بخواب..ی مرس_!  دخترمیخسته نباش..یدیزحمت کش

 نهی دست به سنیآرو!  رفت و در رو بستنیص سردرد خورده بود به اتاق آروقر
امشب : ت بهم زد و گفی لبخند مهربونکرد،ی بود و داشت با عشق نگام مسادهیوا
 و دمی کرده بود خجالت کشفی ازم تعرم،ی مستقنکهیاز ا! ی خوشگل شدیلیخ

 نیچرا ا!  شمرهیاش خ کردم تا کمتر تو چشوهی میخودمو مشغول جمع کردن بشقابا
چه ! کردم؟ی نمری خودم از دوس داشتن و عشق، تعبشی و پنیحرفا و حرکات آرو

 انگار گهی که بارم کرده بود، دییها ها و طعنه هیبخاطر اون همه کنا! مرگم شده؟
 جمع کرده بودم و زی و که از رو مییداشتم بشقابا! دوس داشتنشم باور نداشتم

 ی نگاهاریداشتم ز..زل زد تو چشام..سادی جلوم وانی آرو تو آشپزخونه کهبردمیم
 ی زل زدینجوریچرا ا..وا:  و گفتمیالی خیخودمو زدم به ب.. شدمیسوزانش، آب م

 بهم زد و بشقابا رو ی چشمک نازنیآرو!  بشقابا رو بشورمخوامی اونور مبرو! بهم؟
 _! ؟یمن اوک ش با هیبق! ی خسته شدیحساب! واسه امشب بسه: ازم گرفت و گفت

 دو تام من شهی میمگه چ: نذاشت حرفمو کامل کنم و گفت..! امشب تولدته و..نه
 و بهتره تو خونه هم شورمی خوب ظرف میتازه مگه تو شمال نگفت! ظرف بشورم؟
 ی لبخندنمیآرو.. بهش زدمیلبخند! گه؟ی امتحان کنم دخوامیخوب م! امتحان کنم؟

 امشب زنده بمونم، شانس یــــــــیوا! بهم زد و رفت سمت آشپزخونه
 روش نی آروی که کادوایزینگام رو م.. نشستمیرو مبل! ذوق مرگ نشم! آوردم

بلند شدم ! اخمام رفت تو هم..کردی می کجدهن بهم حهی ملیکادو! بود، ثابت موند
 داده بود نی به آروهی همراه اون ساعت مچحه،ی که ملیکیو به سمت کارت تبر

 الدیروز تولد تو م:  توش نوشته شده بودیبا خط خوشگل..ز کردمکارت و با! ،رفتم
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 بات لبخند رو لشهی همدوارمیام..  به خاکهمیشونی روز، پنی شکر ایبرا/ عشق پاکه 
تولدت !  به رنگ چشاتیدرست طعم!  باشهینیری پر از لذت و شتیباشه و زندگ

 دوست پسرش یبراانگار !! ی عوضیدختره ! گر گرفتم! حهیمل: دوستارت! مبارک
خون ...! حق نداشت!!  رفتار کنهینجوری انی حق نداشت با آروحهیمل! نامه نوشته

 دست داد آروم نی با آرویقت که شده بود، ویموقع خدافظ.. چشامو گرفتیجلو
 اگه بازم منو ی حتکنمیولت نم! زهی از همه چشتری ارزش تو برام ب": گوشش گفتریز

 در هم و ی اخمایاما وقت..دهی من اشتباه شنیدم گوشا لحظه فکر کرهی "! یپس بزن
 ی خدافظحهیمل..دمی مطمئن شدم که درست شندم،ی و دنی آرویصورت سرخ شده 

 تو گوشش، تا بفهمه خوابوندمی میلی سهی دیبا!! الل شده بودم چرا؟! کرد و رفت
مو بغض گلو! یاون زن داره عوض!  به چشم معشوقش نگاه کنهنیحق نداره به آرو

لباسمو ! کارت و با حرص پرت کردم رو کادوها و رفتم تو اتاقخواب! چنگ انداخت
 امشب دینبا..ادمبغضمو قورت د! دمیعوض کردم و لباس خواب گشاد و راحتمو پوش

!!  بودگمی عشق زندالدیشب م.. بودیامشب، شب مهم!! کردمیو به کام خودم تلخ م
چقدر سخت بود که از ! م بودم؟ مهشیچند درصد تو زندگ!! منم عشقش بودم؟

 منو دونستمیدرد داشت که نم! برام درد داشت!! دونستمی نمیچی هنیاحساس آرو
چقدر !  مجبوره منو کنار خودش قبول کنهچون کنه،ی فقط بهم محبت مایدوس داره 

! ومدی دنبالش می اما و اگرهی ن،ی دوس داشتن آرورشی پذی براشهیبد بود که هم
 شدمی راحت میک!! لعنت به اجبار..دادی م" اجبار"یاش برام بوچقدر دوس داشتن

 شوارهگو.. توالتم انداختمزیموهامو باز کردم و گل سرمو رو م!! "اجبار " نیاز شر ا
 چی کادوپی توالتمو باز کردم، نگام رو جعبه زی میکشو..هامو از گوشم درآوردم

 امشب ی الکی الکـــــورشی بی حهیمل! اشک تو چشام حلقه زد..شده، ثابت موند
 که شدیباورم نم!!  کرده بودمیزی امشب برنامه ریچقدر برا! و برام تلخ کرده بود

 دور جعبه رو باز کردم و در جعبه یکادو! باشه و برام خراب کرده زی همه چحه،یمل
 شده بودم، هی وارد نقره فروشیوقت! دو تا گردنبند ست نقره بود! رو باز کردم

 قلب خوشگل نسبتاً بزرگ بود که از وسط، دو تا شده بود و هی!  گرفتبدجور چشممو
 نوشته نیت از قلبا به الیکیرو ! دادنی ملیهر کدوم از گردنبندا، نصفه قلبه رو تشک

مثل پازل، دو ) ! الو (   قلبه هم نوشته شده بود یکیو رو اون" ) یما ( "شده بود
 تو ی ناقص بودنشون حسابشدن،یدا م از هم جی و وقتشدنیگردنبند با هم کامل م

 بفهمه که من نی آروخواستمیم!!  گردنبندا خوشم اومده بودزی چنی بود و از همدید
 ی بود و نوشته هایمشک-یرنگ قلبا توس!! اگه بدون اون باشم، ناقص و پوچم

 و خوردی درشتم رو قلب نصفه ها به چشم منیچند تا نگ!  بودرهی تیروشون خاکستر
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خواستم گردنبندا رو بزارم ! دمی کشیآه سوزناک! کردی دو برابر منوشوییبایز
 لحظه جا هی!  دستت؟هیاون چ: دمی و از پشت سرم شننی آرویسرجاشون که صدا

 بزنم و گردنبندا رو از دستم گرفت و با ینذاشت حرف! برگشتم عقب..خوردم
نگاش !  هس حاال؟یمال ک!  چقدر خوشگلننایا:  که رو لبش بود گفتیلبخند
 ی با صدا؟یدی جوابمو نم_.. بغضمو قورت دادم! کردیبغض داشت خفم م..کردم

 مال شمیکی مال توئه و شیکی!  امشب بودزی گردنبندا سورپرانیا:  گفتمیآهسته ا
همه جا رو گشتم و ! ی خاص ازم داشته باشزی چهی یادگاری بعنوان خواستمیم! من

 هر _! حاال کدومش مال منه؟: رد و گفت مهربون نگام کنیآرو!  چشممو گرفتنایا
 که دستش ی با دقت به هر دو گردنبندنیآرو! ی برداریتونی میکدومو دوس دار

 اشاره ") الو  ( " که رو قلب نصفه ش نوشته شده بودیندبود ، نگاه کرد و به گردنب
 دست تو بمونه و " )یما( " دوس دارم _!  باشه_! دارمی برمنویمن ا: کرد و گفت

!  جور خاص بودهیامشب !! زل زدم بهش!!  کم دارمیزی چهیفهمم که در نبودت، ب
 خواستمی نمنگارا!  شده بودینطوری هممی از شمال اومده بودینه فقط امشب، از وقت

خوب !!  عاشقم شده؟یعنی!  سخت بودیلیهضم حرفاش برام خ! حرفاشو باور کنم
 رو تموم ای موش و گربه بازنیا دوسم داره و گهی آدم نمی بار مثل بچه هیچرا 

 کردم و رشی چون امشب غافلگکردمیحس م!! انقدر گفتنش براش سخته؟!! کنه؟ینم
 تا گفتی بار بهم مهیوگرنه اگه دوسم داشت، ..ترکونهیخوشحاله ، انقدر داره الو م

اصالً !  متنفر بودممی مستقری غیاز ابراز عالقه !  صاحابمو آروم کنمی دل بنیا
 الی کنم و تو خری خودم تعبی و هزار جور، برانی آروی حرفا و کاراومدیخوشم نم
 کرد و بعدشم زونی گردنبند و به گردنش آونیآرو!  حال کنمرامی با تعبیخودم کل

 توالت زی می نهی آیهر دو جلو! منو برگردوند و گردنبندمو به گردنم انداخت
 از نیآرو!  بودمسادهی وانهی آی پشت سرم بود و من روبرونیآرو..می بودسادهیوا

 ی کمرنگیمنم لبخند.. زدی به من و گردنبند تو گردنم نگاه کرد و لبخند پهننهیتو آ
 نیآرو! زدی نور زرد رنگ المپ اتاق خواب، برق مری هر دوتامون زیگردنبندا! زدم

نفساشنا منظم شده بود و بدنش منقبض شده .. نکردم ی مخالفتچیه..از کمرم گرفت 
فکر ! سی راوی تو بهم دادموی زندگی هی هدنیبهتر: روم نزدیک گوشم گفتآ! بود

! نشده گرون ادی گردنبندا زنیا: با لبخند گفتم!  گردنبنداسنیکردم منظورش ا
 نیآرو!  امشب من گرون تر شدهی هاهی از کل هدده،ی برات خرحهی و که ملیساعت

منظورم : و گفت..دیروم خندآ.. از تو چشام خونده بودنهیکه برق حسادت و از تو آ
 بگم دی هم باحهی ملی هی درمورد هد،یدر ثان!  امشب نبود حسود خانومی هاهیهد

 چوقتی و مطمئن باش همی و ازش راضدارممن خودم ساعت .. بهش ندارمیازیکه ن
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 آرومم یلیلحن حرف زدنش خ! کنمی استفاده نمدهی خرحهی که ملیاز اون ساعت
 برام مهم بود که االنهمه چیم یفقط مرد.. مهم نبودحهیمل ی هی برام هدگهید..کرد

منو به سمتش !  من بودهی زندگی همه نیآرو!!  برام مهم بودنیفقط ا..شده بود
عشقم بود و .. کردمشیمنم همراه!  لبامدنی و با لذت شروع کرد به بوسندبرگردو

نم حرکت آروم آروم دستش رفت رو بد!  همه جوره باهاشمفهموندمی بهش مدیبا
 لباشو با اکراه از لبام نیآرو..  نکردمیمخالفت!  کنمکاری چدی بادونستمینم.. کرد

قه م برداشت و به دستش اشاره یدستشو از رو ..! دیجدا کرد و زبونشو رو لبم کش
 شد خیدوباره م!  نزدمیحرف! سی حرکاتم دست خودم نیگاه! متاسفم: کرد و گفت

در کمتر از چند !  و دادمی هر کاری بهش اجازه ینطوریچشامو بستم و ا..رو لبام
 یچشا!! مثل رنگ چشاش!  بودنیریش.. دوباره طعم لباشو حس کردمهیثان

چشامو !!  و لذت بودمی و من چقدر غرق در خوشبختدیبوسی منیآرو..خوشرنگش
 نبود، اما نکهیبا ا!  و کنارم رو تخت حس کردمنی آروهی خالیکه باز کردم جا

 تا شبید! کرمیهنوزم کنار خودم حسش م! عطرش تو اتاق پخش بود یهنوزم بو
 چیه!!  و پشت سر گذاشته بودمیچقدر شب خوب.. بودمدهیصبح تو آغوشش خواب

 و برام زی همه چنیآرو!!  منهی مشکل روحیحت!  که مانع لذتمون شهبود نیزیچ
 هیقط تا ف! بازم بهم فرصت داد..ومدیاما بازم جلوتر از حدش ن..حل کرده بود

چرا انقدر خوددار !!  که هستم، عاشق تر کردینی رفت و منو از اشی پیحد
!!  زنش نبودم؟همگ! گرفت؟ی خودشو میچرا جلو!! انقدر براش مهم بودم؟!!بود؟

از رو تخت بلند شدم و لباس خوابمو !!  بخاطرمن؟داد؟یچرا انقدر خودشو عذاب م
 بود پس چرا به هیچ دنی خوابیرااگه لباس خواب ب! خندم گرفته بود..دمیپوش

 تا موهامو سادمی توالتم وازی می نهی آیجلو! دمیاز فکرم خند!! کاری نمیومد؟
 بودم، دهی تولدش خری بعنوان کادونی آروی براه کیمرتب کنم که چشمم به ادکلن

 تموم نیآرو.. ازش استفاده کردهنیمعلوم بود آرو.. توالت بودزیادکلن رو م! افتاد
اونو ! حه؟ی ملیهمه کادوها به جز کادو.. گذاشته بودی و رو پاتختشبی دیکادوها

 یحرفا.. امکان ندارهنیا..نه!! ش؟ی شخصلینکنه گذاشته تو وسا!  کرده؟کاریچ
 استفاده حهی ملیگفته بود هرگز از کادو!  هنوزم تو خاطرم بودنی آروشبید
 ی بود نه ساعتحهی ملکیر از کارت تبی کادوها گشتم نه اثری البالیهر چ! کنهینم

 کیکارت تبر!  اتاقی دفعه چشمم افتاد به سطل آشغال گوشه هی!  بوددهیکه خر
اما ..اولش به چشام شک کردم!! بود شده بود و تو سطل آشغال زی رزی رحهیمل

 مهی و دست خط نصفه، ندمی و دکی کارت تبری شده زی ری هاکهی دونه دونه تیوقت
 کارت نی مطمئن شدم که آرودم،ی کارت دی خورد شده ی هاکهی رو رو تحهی ملی
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!  دادی بهم انرژیلی کارش خنیا!  و پاره کرده و انداختتش تو سطل آشغالکیتبر
 کرده بود ، گذاشتم و زونی به گردنم آونی آروشبی که دی نصفه ابدستمو رو قل

باالخره  "!نمی کاراتم آرونی عاشق هم":  لب گفتمریز!  رو لبام نشستیلبخند پهن
 یعنی کارش نیا!  کردمدای توالتم پزی می رو هم تو کشوحهی ملی هی هدیساعت مچ

آخ که حس !  باهاش بکنی خودت دوس داری ندارم و هر کارازشی من ننکهیا
 دمی رو باز کرد و فهمحهی ملی کادوسوی که گشبید! رمیکردم دارم رو ابرا راه م

 کنم، اما رشی و خورد و خاکشنی زم دوس داشتم کادوشو پرت کنم روه،یکادوش چ
 شده تی اهمی برام ببی بودم، عجدهی و دنی و برخورد آرودمیدیاالن که ساعت و م

 باعث شده بود به طور حهی کار ملنیا!  ناراحت نبودمم هحهی از دست ملگهیبود و د
 حس مهم نیچقدر ا!  بشناسم و بفهمم که منم براش مهممشتری و بنی آرو،یاتفاق

 توالتم گذشاتم و چند تا نفس زی میساعت و سر جاش تو کشو! و دوس داشتمبودن 
 ها، یکاغذ دستمال ی توالتمو باز کردم و از البالزی می گهی دیکشو! دمی کشقیعم

 نیقاب عکس و روبروم گرفتم و لبامو به صورت آرو.. کردمدای و پنیقاب عکس آرو
لبامو از قاب عکس برداشتم و ! دمی کردم و بوسکی سرد عکس، نزدی شهیاز پشت ش

 عمرمو ی روزانیبهتر! نی آرویری نمادمی از چوقتیه!  شدمرهی خنی آرویتو چشا
بازم عشق ... ی باشگهی دیکی اگه سهم یحت..یش اگه قسمت من نبایحت! با تو بودم 

 لحظه نی بهترتونمی میچطور! شمی نمیشکی و جز تو عاشق هییاول و آخرم تو
 کل ی دلم برایحت!!  بشم؟ی اگهی ببرم و عاشق کس دادیتم و از  که با تو داشییها

 دلم ومد،ی از دستم برنمی و کارهی موقتزی همه چدونستمی منکهیاز ا! شهیکالتم تنگ م
 اون شب چوقتیکاش ه!! شدی نم"ی اجبار" ازدواجمونچوقتیکاش ه! گرفتیم

قاب ! نی آرورمیمیممن بدون تو ! بغض گلومو گرفت!  تو اتاقومدی نمنی آرو،یپارت
 و دمی کشیآه پر از حسرت!  پنهونش کردمای دستمال کاغذی و البالدمیعکس و بوس

  !  رو گردنمو محکم فشردمیقلب نصفه 
  

   )12فصل ( 
  

 و من ومدی ناهار نمی برانیآرو!  کل خونه رو پر کرده بودی قرمه سبزی بو
 نییا از گلوم پا غذییتنها!  ناهار مورد عالقشو ببرم تو شرکتشخواستمیم

 سویآدرس شرکتشو از گ!  کنمرشی شرکتش، تا غافلگامیبهش نگفته بودم م..رفتینم
 لیوسا!  پدر جونی خونه د که رفته بوشدی میعمه خانوم، دو سه روز! گرفته بودم
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 و دخترکوچولوشم برگشته ایکتوریو!  جمع کرده بود و رفته بود اونجاشمیضرور
 عمل گهی دی دو هفته ی دکتر نجم و براشیته بود پعمه خانومم رف! رانیبودن ا
 یادی زهی و خوشگلتیجذاب!  بوددی سفی با پوستزه،ی مزهی دختر رایکتوریو! داشت

 به زدی حرف میاما خوب، وقت!  اول مجذوب خودش کنهی هلهنداشت که آدمو در و
 دی و پوست سفیی طالیموها!  ناز و ملوس بودیادیدخترش، هلن، ز!  نشستیدل م

 سر از پا د،ی و هلن و دیکی ویعمه خانوم وقت!  داشتی درشت به رنگ آبییو چشا
تا حاال عمه خانوم !  کردمفی کیلی که خیکی شاد بود که من ی و به قدرشناختینم

 دخترش و نوه ش تنگ شده بود و ی برایدلش حساب! بودمدهیو انقدر خوشحال ند
 ی هلن هم همراه عمه خانوم تو خونه  وایکتوریو.. شدی لحظه هم ازشون دور نمهی

 ازش یلی کرد و خهی تو بغل مامانش گری کلایکتوریو! پدر جون مستقر بودن
کاش عمه ! دشیبوسیکرد و آروم میعمه خانوم فقط آرومش م.. کردیعذرخواه

 من و شی پی ماه4..شدی به شدت حس مشی خالیجا!! رفتیخانوم از خونمون نم
 عمه خانومم که شده بود، من و ی مدت، از صدقه سرنیا تو قتاًی بود و حقنیآرو
 نکهیبا ا! می شکی به هم نزدمی بهمون خوش گذشته بود و تونسته بودیلی خنیآرو

 اما بازم م،ی که با هم خوب و خوشمی الزم نبود تظاهر کنگهی و دبود عمه خانوم نگهید
 هی برامون شده بود گهیانگار د! میدیخوابی تخت مهی اتاق و رو هی تو نیمن و آرو
 هی با هم رو سی الزم نگهی که دمیاوردی خودمون نمی به روچکدوممونیعادت و ه

 و کمتر نیآرو! یکین همه نزدی از اومدیانگار تازه داشت خوشمون م! میتخت بخواب
 رو گری تو شرکتش شلوغ بود و فقط شبا بود که همدیسرش حساب..دمیدیتو خونه م

 که بشه بازم به فتادی نمی و اتفاق خاصشدی رد و بدل منمونی بیچند کلمه ا..دمیدیم
هنوزم تحت نظر روانپزشک بودم و خودم، بهتر شدنمو به !  ببرمی پشیاحساس درون
 یاز مونا خبر!  خوشحال بودمیلی خیلی بابت خنی و از اکردمیوضوح حس م

 تو خونه دوس داشتم تموم وقتمو! رمینداشتم و حوصله هم نداشتم که ازش خبر بگ
 یدر قابلمه ! خوردمی مدی روزا رو بانی حسرت ا،ی وقتهی دیشا!!  بگذرونمنی آروی

 ی بود و حسابخوب شیهمه چ.. داخلشو، مزه کردماتیخوروش و باز کردم و محتو
 کم کم آماده دی وقت ناهار بود و باگهید..به ساعت نگاه کردم! جا افتاده بود

 هم درست یرازیساالد ش..ختمی ری بسته ابرنج و خوروش و تو ظرف سر..شدمیم
زنگ زده بودم به .. گذاشتمی رنگدیهمشو تو سبد جمع و جور سف..کرده بود

 و من حاضر و آماده به سمت در د ربع، زنگ در زده شهیبعد از ..آژانس
آدرس و به راننده .. نشستمژهی سمند سبز رنگ با آرم خط وهی عقب یصندل..رفتم

 دیشا!! هی من چدنی بعد از دنی واکنش آرودونستمینم..زل زدم ابونایدادم و به خ
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 ی با نمای ساختمون بزرگیباالخره راننده جلو!  نزنه تو ذوقمدوارمیام!!  شهیعصب
 یعجب ساختمون! اووووووف.. شدمادهی پنیپولشو دادم و از ماش.. داشتهسبز نگ

م محل کار شوهرمو  ماه داشت5 مسخره بود که تازه بعد از یلیخ! دیکفم بر..بود
 ساختمون نصب شده بود، ی که رو در ورودییباالخره به کمک تابلوها! دمیدیم

 ی و دکمه سادمی واور در آسانسیجلو!  سومهی طبقه ن،ی که محل کار آرودمیفهم
 دکمه قرمز رنگ یکناره ها.. مثلث بزرگ بود و فشار دادمهی که روش ی شکلرهیدا

اما انگار قسمت نبود با آسانسور ..نسور باز شه تا در آساسادمیمنتظر وا..شد
 الی خیب!!  بودادیانگار از من زرنگ تر ز.. درش باز نشدسادمی وایهر چ..برم

اوووف چقدر ..آسانسور شدم و از پاهام استفاده کردم و با غرغر از پله ها باال رفتم
که دستم بود،  یبا اون سبد..دمی واقعاً بردم،ی دوم که رسیبه پاگرد طبقه !!! پله

 همه نی بگه آخه اسی نیکی!  بود با جون کندنیباال رفتن از پله واقعاً برام مساو
 فحش دادم که چرا خودمو غرغر کردم و یلیخ..زدمینفس نفس م!! ه؟یپله واسه چ

!!  سومی به طبقه دمیباالخره رس..!!  ناهارمو کوفت نکردمییتو خونه تنها
 و صبر سادمی وایواری دیگوشه ..زدی تند تند مقلبم..جونم دراومد!! اوووووووف

 و پر آب کردم و یوانیاز آب سرد کن، ل.. کم ضربان قلبم نرمال شههیکردم تا 
تازه چشام باز شده بود و با دقت اطرافمو نگاه ! دحالم بهتر شده بو! خوردم

  اتاقهیاز راهرو عبور کردم و به . روبروم بودکی بلند و باری راهروهی...کردم
 یایواری اول آدمو جذب کاغذ دی داشت و در وهله یکی شنیزاید..دمیبزرگ رس

 توری اتاق پشت مانی گوشه یدختر جوون! کردی مواراشی دی کرم قهوه اکیش
 رو مخ ی حساببوردی کی برخورد انگشتاش با صفحه ی نشسته بود و صداوترشیمپکا

 نیاول!  ول بابای ا!متوجه حضورم نشد و غرق کارش بود..سادمیجلوش وا! بود
سرشو آورد باال و .. کردمیاهم!! بندهی انقدر دل به کار مدمیدی بود که می ایمنش

!  سالم خانوم_.. به خودم اومدم! ن؟ییبفرما:  و گفتدی منو دتورشی مانیاز باال
منم تو ..! تو چشام زل زده بود!  امرتون؟ن؟ییبفرما..سالم:  زد و گفتیلبخند محو

 خودش، اصالً مشخص ی افهیق!  کرده بودشی آرایادیز..مصورتش زل زد
 از ی به صورتش، دستت تا آرنج تو خرواریزدیمطمئن بودم اگه دستتو م..نبود
 هی بود تا شی لوازم آراونی به کلکسهی شبشتریب! رفتی مفرو و کرم پودر، کیپنک

ه بود  آمازون شدی شاخ و برگ درختاهی شبملشی ریمژه هاش از صدقه سر!! دختر
 کرده بود، ادهی که رو چشاش پی و مداد وخط چشمملیو رنگ چشاش با اون همه ر

 ی هاهی ماو تیزی چهی! هی چشاش چه رنگدی فهمشدیاصالً مشخص نبود و به زحمت م
! غی جینارنج! زدی تو ذوق میلی پررنگ بود و خیادیرژ لبش ز!  بود به گمونمیشیم
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 هی که اگه سرشو بندمیانداخته بود و شرط م گشاد و شل و ولم رو سرش ی مقنعه هی
خوب بگو !  رو شونه هاشفتهی هم ممهی نصفه ، نیخورده تکون بده، همون مقنعه 

من چقدر از !  و سر باالزینوک ت!  بودیدماغش عمل....واال!! گهی دیدیپوشیاونم نم
ه انگار خالصه دختر! گونه و لباشم تابلو بود که پروتزه!! ومدی ها بدم میدماغ عمل
 شیچیه..  واالااا"!  همش با هم، چند؟" و گفته بودییبای متخصص زهی شیرفته بود پ

 خوشگل ی هاافهی قء ها رو جزافهی مدل قنیچون عادت نداشتم ا! مال خودش نبود
 کرد،ی خفه نمشی بود و اگه خودشو با لوازم آرای معمولیلیفرض کنم، به نظرم خ

: رونی آورد بافشی کردن قزیختره، منو از آنال دهی عصبیصدا!  بودی معمولیلیخ
اووه چقدر !!  به مننی زل زدینجوری س همقهی دو دن؟ی دارکاری چنی بگشهیم

!!  هسمیحاال انگار چه تحفه ا!!  بودی شاکدر نگاش کرده بودم که انقعیضا
 ومدی خوشش ن" ستی رئ"دختره از لفظ !  کار دارمستیبا رئ: با غرور گفتم... ششیا

! ن؟ی داشتیوقت قبل:  رنگشو در هم کرد و گفتی قهوه ای تاتو شده یابروهاو 
 شیبه چ!  پررویدختره ! ادی تا جونش دربرمی بگشوینی دوس داشتم نوک بیلیخ
 متر، رو صورتش کار شده 2 که تا عمق یمی ضخی بتونی هی النیبه ا!!  ؟دینازیم

 مهرزاد یبه آقا... ندارمیبل به وقت قیازیمن ن:  بهش زدم و گفتمیپوزخند! بود؟
 ژهی اصالً وقت ندارن و مهمون وشونیا:  گفتیدختره با لحن سرد!  من اومدمنیبگ

دختره سرشو برگردوند و رو ! نیری وقت منو نگنی از اشتریشمام بهتره ب! دارن
 لحن نی و با اینطوری اکنهیچطور جرئت م! یعوض..داغ کردم.. شدخی متورشیمان

 ستیاگه به رئ:  گفتمی ایبا لحن عصب..!  کردم آروم باشمیسع..با من حرف بزنه
! کنه؟ی همسرشو راه نداده تو اتاقش، به نظرت چقدر از حقوقت کم مشیبگم منش

مات و مبهوت نگام ! حقش بود..دی رنگش پرچارهیب!  شدخی دختره تو چشام میچشا
 زدم و یبخند پهنل!! ن؟ی مهرزاد هستیخانوم آقا...شما؟: با تته پته گفت..کردیم

خانوم ..یوا:  باال و با لکنت گفتدی متر از جاش پرمی نچارهیب! با اجازتون بله: گفتم
آخه راستش تا ! ن که جسارت کردمیمنو ببخش..خوامیمن واقعاً معذرت م..مهرزاد

راستش ..نی خوش اومدیلیخ..نمی و ببسیحاال سعادت نداشتم همسر جناب رئ
 خوشم شیاز چاپلوس..  راه ندموی به من سپردن که کس فعالً مهمون دارن وشونیا
 منو ی اردنگهیحاال خوبه اولش کم مونده بود با !  موضع داده بودرییزود تغ..ومدین

راستش :  دختره گفترن؟ی مهمونشون میک:  گفتمیبا لحن سرد! رونیپرت کنه ب
 تا نینیبل بش رو منییشما بفرما!  بموننادیاما فکر نکنم ز..مهمونشون تازه اومدن

عقب گرد ..دادی بودن، حال مسیچقدر زن رئ! نییبفرما! ارنیبگم براتون قهوه ب
 بود که با عی ضایلی خاقعاًو.. نشستمی رو مبلع،یکردم و با ناز و ادا با اون سبد ضا
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 یاما ب!!  شرکتسیرئ..نیآرو! ؟یاونم ک.. سبد غذا اومده بودم شرکت شوهرمهی
 یکی پامو رو اونهی گذاشتم و ی اشهی شزیم و سبد و رو م ناز و اداها شدنی االیخ

اما خودمو زدم به کوچه !  دختره رو خودم شدمنی سنگیمتوجه نگاه ها..! انداختم
 من نهی تا ببکنهی مزی آنالافمویمطمئن بودم داره ق!  بزنهدی منو دحت چپ تا رایعل

با اخم ..کردمیش م داشتم نگای چشمریز!  نهای خورمی خوشگل و جذابش مسیبه رئ
 یدختره ! بسوز!  شدخی مشیی روبروتوریزل زده بود بهم و آخرشم با حرص رو مان

 ی به حال پسرای وابودم، که دختر بودم اونقدر تو صورتش زوم کرده یمن! پررو
 مثل من نمی آرویعنی! گهی دکردی کار منجای انمیخوب آرو!! پسر؟!! چارهیب

 ی تو رو خدا چطورنیبب..ه از دختره بدم اومد لحظهی!! کرد؟ی نگاش میاونطور
 مثل نخ هی زندگشدنی باعث میی دخترانی همچهی!! ارنایشوهرامونو از چنگمون درم

پسر الغر اندام و قد ! گهی خراب شه دد،ی که بایزی مثل من، زودتر از اون چیکی، 
به چشم  دی که دستش بود چند تا فنجون سفی اینیتو س..دی سررسینی سهی با یبلند

دختره .. گذاشتزشی و رو می خم شد و فنجانهی دختر منشیپسره جلو..خوردیم
 ش بهی لبخند زورکهی ی حتای ی تشکر خشک خالهی به خودش زحمت نداد یحت

 نشون نداد و اومد سمت ی واکنشچی بود چون هیپسره هم انگار براش عاد..بزنه
 ، برداشتم و ازش ینی تو س ازی و به طرفم گرفت و من با لبخند فنجانینیس! من

 لشی تحویکی خوشحال شده بود که چارهیب!  زدینگام کرد و لبخند.. تشکر کردم
 که باالش درشت نوشته شده ی سمت اتاقرفتیداشت م..دلم براش سوخت! گرفته

نرو ..آقا جواد:  گفتهی بره به سمت در، دختر منشنکهیقبل از ا! "استی ر"بود 
پسره .. بعداً براشون قهوه ببر.. مزاحمشون نشهی دادن کس دستورسیجناب رئ..فعالً
 خودمم جالب شده بود که بدونم، یبرا!  چشمام دور شدی نزد و از جلویحرف

حتماً !  که انقدر همه حواسشون بود تا مزاحمش نشنهین کی آروی ژهیمهمون و
 ی جم جامی اونجا نشسته بودم داشتم با روزنامه ی ربعهی! گهی بوده دیشخص مهم

 که تلفن گذروندمی و وقت مکردمی می بازی الکخوردی به چشم می اشهی شزیکه رو م
 تو اتاق نبود و یکس.. از اتاق خارج شدهی منشقهی زنگ خورد و بعد از چند دهیمنش

 برم س،ی نیچطوره االن که کس!! دادی داشت قلقلکم می بدجوری حس فضولهی
 رو لبم یلبخند بدجنسانه ا!  کنم؟ارتیز شو ژهی و مهمون ونی تو اتاق آرویواشکی

گوشمو چسبوندم به در تا .. رفتمنی به سمت در اتاق آرونی پاورچنیپاورچ..نشست
 در ی رهیدستگ..! یچیه!! دنی نفس کشیغ از صدای بشنوم، اما دریی صداهیبلکه 

نصف صورتمو از .. از دره بلند نشدیی صداچیخوشبختانه ه. آوردمنییرو آروم پا
 ی شکللی و مستطلی طوزیروبروم فقط م! ر بردم تو، تا بفهمم داخل چه خبره دیال
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چشامو خوب تو اتاق !  با چند تا لپ تاپ و چند تا پرونده و پوشهدمیدیو م
در رو !!  معلوم نبودیزی چگهیاما د..دمی و دنی شرت آروی تیگوشه ..رخوندمچ
 تونستمیحاال م..  باز کردممهیدر رو تا ن..نمی و ببنی باز کردم تا بتونم آروشتریب

 تو یزی چهیحس کردم !  شرفیچقدر ناز شده ب..نمی و ببنی آروی مردونه کلیه
 یصدا.. باز کردمگهی کم دهی رو در کردم و زیچشامو ر! خورهیبغلش داره تکون م

 دقت شتریب!!  زن؟یصدا! ختیقلبم فرو ر!!!  زنهی هیگر..ومدی مهیهق هق گر
 هیداشت گر....دمیدیشال سبز رنگ دختره و م!  تو بغلش بودیکی!! وا رفتم..کردم

دختره تو !  نامعلوم زل زده بود و حواسش به من نبودی نقطه هی به نیآرو! کردیم
 لحظه حس کردم خون تو هی.. دمیدی و نمنی آرویدستا.. فرو رفته بودنیبغل آرو

 یی صدادینبا..دم حبس کرنهینفسمو تو س!!  بود؟یاون دختره ک!! رگام منجمد شده
 م،ی نکن مرهی گرگهی د" دمی و شننی آروی صداهیبعد از چند ثان..ومدیازم درم

 میمر!!  انگارمی گفت مررهآ! م؟یمر!! ؟ی نکن کهیگر!!  گفت؟ی االن چنی  ا"باشه؟
 میمر..! خودش بود..رونی جدا شد بنیدختره از آرو..مغزم قفل کرده بود! ه؟یک

..!  کردخیبدنم !.. عشق االنشدمی شاای..عشق گذشته ش! نی آروینامزد قبل..بود
تو بغل !! تو آغوش شوهر من!! تو اتاق شوهر من! کرد؟ی می چه غلطنجای امیمر
من چه !!  بودمی ش مرژهیپس مهمون و!!  تو شناسناممه؟اسمش ماهه 5 االن کهیکس

در رو آروم .. بردهادی و از می مرنی آروکردمی بودم که فکر مالیخوش خ
 دستتون ی چهیمن باز..!! ایلعنت..!! ایلعنت! کردیبغض گلومو داشت خفه م..بستم

 هی تا گرفتم می کنارواریدستمو از د! هنوزم تو بهت بودم..پاهام حس نداشت! ستمین
 زیبه سمت م.. کردم به خودم مسلط شمیسع!  کف اتاقیکایموقع پرت نشم رو سرام

 سبد ای ادی بهی صبر کنم تا منشنکهیبدون ا.. از روش برداشتمفموی رفتم و کی اشهیش
تلو .. کردی اونجا داشت خفم میهوا! رونی بردارم، از اتاق اومدم بزیغذا رو از رو م

..!  فکر کنمیزی به چخواستمینم..وارد راهرو شدم..رونی باومدمتلو خوران از اتاق 
 یم خالذهن.. فکر نکنیچی به هسیراو..نه..نه..!! نی آروانتیخ!! انتیبه خ
 ازش ی و دختر جوونانسالیدر آسانسور باز شد و زن م..! یزی از هر چیخال..بود

 به ی آنشرلمیآهنگ مال.. رفتم تو آسانسور و در بسته شدیفور.. اومدنرونیب
 یمگه چ! ده؟یچرا رنگم پر.. تو آسانسور نگاه کردمی نهیخودمو تو آ..دیگوشم رس

 ی جلوشی پقهی که چند دیریبه تصو! سینه راو..نه.. شدم؟ینجوریچرا ا! دم؟ید
اون ! درموردش فکر نکن!  صحنه ها، ممنوعزی و آناللیتحل!  فکر نکنیدیچشات د

 هی نفر انقدر شبهی شهیمگه نم!  بودهشی شبطفق..! سینبود راو..!!  نبودنیآرو
 و می تو بغلش بود و داشت مرمی که مریپس مطمئن باش اون..شهیم!  باشه؟نیآرو
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 سفت، تو گلوم داشت ی گردوهیبغض مثل !! سینبود راو.. نبودنی آروکرد،یآروم م
بدون ..رونیاز آسانسور اومدم ب.. باز شدیکی تیدر آسانسور با صدا..کردیخفم م

قدمام ..داشتمی قدم برمیبه سخت!  به اطرافم نگاه کنم از ساختمون خارج شدمنکهیا
 نی پامو تو اچوقتی و هستشکیکاش قلم پام م! نجای اومدمیکاش نم..سست بود

قرمه ! کردمی کوفت میی تو خونه و ناهار و تنهانشستمیکاش م! زاشتمیخراب شده نم
چرا داشتم ..!  بودمدهی زحمت کشراش بیکل! هی اشهی شزی خوشمزم موند رو میسبز

 که درست کرده بودم برام مهمتر ی ای قرمه سبزیعنی! کردم؟ی فکر ممیبه قرمه سبز
 نیآرو!! کدوم صحنه؟! دم؟ی دیمن چ! دم؟ی چشام دیود که جلو بیاز صحنه ا

!! کرد؟ی مهیداشت گر!  بود؟نی تو آغوش آرومیمر!! ؟..می و مرنیآرو!! بود؟
 ی خواسته بود کسنیآرو!  نکنه؟هی تا گرکردی آرومش مداشت بود که نیآرو

 نی آرو!کرد؟ی مکاری اونجا چمی ساعت مرمین! شون؟ییمزاحم تنها! مزاحمشون نشه؟
منه بدبخت ..خودش زن داره.. شوهر داره؟ که خودشمی رفته بود که مرادشیمگه 

اون همه !!  بودم؟فشونی کثهی بازیمن کجا!!  بود؟یهمش باز!! زنشم
 یالک..!! نی آرویاونه همه کارا! همش دروغ بود؟!! عشق..یمهربون..محبت

 ی و بررسیدی که دینه ا صحیباز دار!!  برسه؟می تا به مردادی ممیداشت باز..بود
 شل و فمویبند ک!!! ممنـــــــــــوع..! مگه نگفتم ممنوع!! ؟ی روانکنهیم

حواسم به اطرافم ..دمیکشی ما روهادهیول گرفته بودم و دنبال خودم رو آسفالت پ
اما ! دمی خوشگل شنی هم ناخواسته به چند نفر تنه زدم و فحش هایچند بار..نبود

!  بودم؟ابونی تو کدوم خدونستمینم!  زدمی به کنمیگردم ب بریحوصله نداشتم حت
 بابام که یبرا!  مهم بود؟ی کیبرا!! مهم بود االن کجام؟.. نداشتیتیبرامم اهم

 ی براای!  بود؟کمشی تو شی آرسام و بچه ری که درگنیری شیبرا بود؟ رازیش
م بغلش من!! عشقش تو آغوشش بود؟!!  کنارش بود بودمی که مرینیآرو! ن؟یآرو

 یچیمن براش ه!!  طرف منومدی مگرفتی که دلش مییوقتا..نه نبودم!..بودم؟
 بارون شر شر ی صداقه،یبعد از چند د..دمی رعد و برق و شنیصدا!! یچیه..نبودم
 شد و من دتریبارون شد..کردمیبرخورد قطرات بارون و رو بدنم حس م..اومد

برام ..رفتمیفقط م..کردمید م ریگری پس از دیکی رو ابونای هدف، خیهمچنان ب
تا ! دمی دی بره چادمی تا رفتمیم!! رفتمیفقط م..مقصد برام مهم نبود!! مهم نبود کجا

 نبود؟؟ تی مالکمی مگه م"م" نیا!! شوهرم؟!!  تو آغوش شوهرم بودی بره کادمی
 وسط نیمن ا!!!  نه منکردی صدق ممی مری برامی منیپس چرا مال من نبود؟ چرا ا

اما ..سردم نبود!  بودم؟نی آروهی زندگیکجا!! بودم؟ ینخودچ
مثل ..کردمیاحساس سرما نم!! مطمئن بودم..از سرما نبود..!! دمیلرزیم..دمیلرزیم



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

189

 داشتن هی که بقدمیدیم.. بودیذهنم خال!  نداشتمی احساسچیه..م مرده شده بودهی
 ی احساسیچیاما من چرا ه.. چتراشون بودنری زامی و بعضرفتنیتند تند راه م

 دو تا دختر جوون یصدا!  تا تو بارون نمونم؟کردمیچرا قدمامو تندتر نم! نداشتم؟
 وونهی دختره د_.. دمیشنی و مکردنی و داشتن با تعجب نگام مومدنیکه از روبروم م

 تند تر بره تا از شر بارون سی بارون دوس داره که حاضر نیلی حتماً خ_! شده
 یدی بارون شدنی از همچی کدوم آدم عاقلآخه!  حرف مفت نزن_! خالص شه
 ری تا زرفتنیچتر دستشون بود و تند تند راه م..از کنارم رد شدن! اد؟یخوشش م

..  نبودمیچیمن عاشق ه..نبودم..نه! ودم؟؟من عاشق بارون ب..بارون نمونن
تموم لباسام به بدنم ..کدیچی موهام آب می بود رو سرم و از انتهادهی چسبمیروسر
 از دردام کم یچیه...نبار باران!! یچیه.. برام مهم نبودیچیه..!  بوددهیچسب

 یلیخ!  برننی هستن که با قطرات تو از بی تر از اونقی دردا عمنیا!..یکنینم
 وصل نی به آروی"واو" با کدوم میمر! ن؟ی و آرومیمر!! نیآرو..!! میمر!! قنیمع

مال من بود؟ چشامو که باز  ی زندگنی ام؟ی از زندگخواستی می چمیمر! شده بود؟
 جون راه گهیپاهام د!  درآوردم؟نجای سر از ایچطور!  دم در خونه مدمیکردم د

چند !! چقدر راه رفته بودم!  بودوب غرکینزد..بارون بند اومده بود..رفتن نداشت
هوا !!  همه ساعت راه رفتم؟نی ادمیچرا نفهم!! زنم؟ی دارم پرسه مابونایساعته تو خ
 باز ی بدی و تو قفل در چرخوندم و در با صدادیکل..شدی مکیت تارکم کم داش

 ادی..! نداختی منی آروادیمنو .. خونه رو هم دوس نداشتمنی اگهید..! شد
رو مبل .. خونه رو باز کردم و وارد هال شدمیدر ورود!! میاد سادگی..حماقتام

ته بودمم نم  که روش نشسی لباسام، مبلیسیاز خ.. بودسی خسیلباسام خ..نشستم
 یهوا..! چراغا خاموش بود و به خودم زحمت ندادم که روشنشون کنم! دار شد

 ی بلندی سهعط..دیلرزیبدنم م.. من سردم بوددمی شاای..داخل خونه سرد بود
دوس نداشتم بدونم که ..چرا عطسه زدم؟ دوس نداشتم دنبال علت بگردم!! زدم
! سادم؟ی چرا تو بارون وا! سرما خوردم؟ی چیبرا.. سرما خوردمی چیبرا
 ادی..فتادمی اون صحنه مادیبازم ..بازم..گشتمی ملیاگه دنبال دل..نه...نه

 فمی از تو کمویگوش!! م؟ی مریبرا!  باز بود؟ی کیبرا..آغوشش..نیآرو
هوس !! بخاطر خورد شدنم؟.. بخاطرایبخاطر سرما؟؟ !! لرزم؟یچرا م..درآوردم

 اوضاع دنبال گوش دادن به آهنگ نیو اچرا ت..آهنگ احمدوند و کرده بودم
 "  ی کردم و دکمه دای احمدوند و پیآهنگ مهد.. آهنگامیرفتم تو پوشه !! بودم؟

هنوزم ! پاهامو تو شکمم جمع کردم..دمیرو مبل دراز کش..و زدم" یپال
قطره ..!  بودمیشونیهنوزم چند تا قطره بارون رو پ.!  بودخی خیبدنم ..دمیلرزیم
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 جدا ی آهنگ منو از هر فکریصدا!  رو مبلختنیری و مخوردنیر م بارون سیها
  ...!!کرد

  
  
  

  ..ی باشای اونور دنتو،
  ..ی ابرا باشپشت

  ..من!  دارمدوست
  .. دلت با من بمونهآرزومه،

  ! عشق مهربون منی تو ا،بمونی بگیه
  .. جز من، هواتو داره،یک

  ! توی دوریوقت.. دارههی گریهوا
  ..رهیمی مثل من، برات میک

  ! توی دوری وقتره،یگی دلش مهمش
  
  
  
به حال ! زدمیزار م.. کردمهیبلند بلند گر..!!  نتونستم بغضمو تو گلوم خفه کنمگهید

داشتم دق ..شدمی می خالدیبا.. دیلرزیشونه هام به شدت م! میبه حال سادگ..خودم
  شدهنی آهنگ ا عجی هام با صداهی گریصدا..سوختی میگلوم بدجور! کردمیم

 نشسته میشونی رو پیعرق سرد..! کردی مینی م سنگنهی داشت رو سیزی چهی..!! بود
 سخت و یچقدر کلمه ...!! انتیخ!! انتیخ! دمیلرزیتب داشتم و م..تب داشتم..بود

چرا فکر !! ن؟یآرو..!! درد داشت..!  اسمشم درد داشتیحت!!  بودی انصافیب
 که تو هنوزم دمیچرا نفهم! ؟ قدم فاصله دارمهی تا به دست آوردنت کردمیم

چرا !! ی دادمی بازدمیچرا انقدر احمق بودم که نفهم!! مه؟ی مرمال.. روحت..ذهنت
 ری تقدنیلعنت به ا..!! لعنت به تو..!! لعنت به من! ؟یفکر کردم بهم عالقمند شد

 کلمه پودر ی واقعیبه معنا..!! یخاکسترم کرد.. باختممویهمه چ..باختم..! میکوفت
قلبم درد ...!!  دادموش آهنگ و گیبا اشک و آه و ناله، ادامه .!! ..شدم

عمه خانوم کاش ..تونستمینم..نه!  و تحمل کنمی همه نامردنی اتونستمینم....کردیم
  !کـــــــاش..یبود
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  ..ی تو نمونداما

  .. من نبودی از اول عشق تو برادمیفهمی مکاش
  .. من نبود دلت باهیاما چاره چ.. کردمی تو هر کارواسه
  ! داره، بعد رفتنتهی گری آروم، دوباره، دل هواآروم

  !رهنتی ، عطرِ پرهیگیدوباره جونمو م..دلتنگتم
  
  
  

    ))ـــــــــنیآرو(( 
  
  
  
  
  

 نشسته بود نگاه میی که رو مبل روبرومیبه مر.. هامو محکم فشار دادمقهیشق
اس تو نگاش موج التم..کردیداشت بهم نگاه م.. از اشک بودسیچشاش خ..کردم

 کهیچرا کس! شدم؟ی نگاهاش داغ نمنی بهش نداشتم؟ چرا از ای حسچیچرا ه! زدیم
 چی هگهی دخت،یری مشک اینجوری نامزدم بود و حاال داشت جلوم ایدو ،سه ماه

 بعنوان ی حتگهی کمرنگ شده بود که دی اونقدمی برام نداشت؟ تو ذهنم، مریارزش
 ی و دستمال کاغذکردی منی فنیف! برام مطرح نبود معشوقه م بوده هم ی زماننکهیا

.. رونیاز فکر اومدم ب! ن؟ی آرو_..  کرده بودهی گریلیخ! دادیو رو دماغش فشار م
 ملشیر.. رو گونه شو پاک کردی که دستش بود اشکای ای کاغذالبا دستم!  بله؟_
کرد و  که تونست پاک کرد و نگام یی چشمشم تا اونجاری چشمش، زری بود زختهیر

شب !  حساب کنم؟تی رو مردونگتونمی مشهی نه؟ مثل همیکنیکمکم م: گفت
 ی و هر چارمی برشی بار تنها گنی آخری فرصت بودم تا براهی فقط دنبال ش،یعروس

 رفته ادمیاصالً انگار .. کرده و بهش بگم و خودمو سبک کنم، اما حاالینیتو دلم سنگ
 به دنی رسی کرده و منو برایود باهام باز رفته بادمی..!  کردهانتیبود که بهم خ

انگار خوشحالم بودم که زنم نشده بود ..!  نداشتی برام ارزشگهید! خواستهی مایآر
! چم شده بود؟!  از ذهنم پاک کنمادشوی بود تا اسمشو ، ده اجازه رو بهم دانیو ا
ش  و مال خودم کنم حاال انقدر راحت از کنارمی که خودمو جر دادم تا مریمن
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 فکر کردن به ی برایی جاگهی انقدر پر رنگ بود که دسیتو ذهنم، راو! گذشتم؟یم
:  اومدمی مری ناهار خورده؟ صداکنه؟ی مکاریاالن داره چ!! سیراو!!  نداشتممیمر

 که یلی طوزیدستمو پشت گردنم گذاشتم و به م!  گفتم؟ی چیدی شن؟یی کجانیآرو
لبخند رو لباش ! می مرکنمیمن کمکت م: م دادم و گفتهی وسط اتاقم بود، تکباًیتقر

 خودمو خودش لی که دستمو حاادی بکمیاز رو مبل بلند شد و خواست نزد..نشست
حاالم !  راحتالتیخ! زنمی حرف مایمن با آر! سی کارا ننیالزم به ا: کردم و گفتم

 مات و مبهوت نگام میمر!  بخورمیزی چهی خوامی چون وقت ناهاره و میبهتره بر
 کرده باشم انگار توقع داشت من همون ریی من انقدر تغشدیانگار باورش نم...دکریم

 قبل نیچطور انتظار داشت من همون آرو!  بمونمی احمق و عاشق گذشته باقنیآرو
 اجازه بدم گهی دخواستمینم!  که در حقم کرده بودی ایبا اون همه نامرد! باشم؟

که تو آغوشم بود، عذاب وجدان  می لحظه اهیهمون !  باهام داشته باشهیتماس
 از رو فشوی زد و کی لبخند کجمیمر!  تو بغلمادی بییهویداشتم که چرا اجازه دادم 

! ی راست_! کنمی لطفتو فراموش نمنی اچوقتیه!  ازتیمرس: مبل برداشت و گفت
 ادیمنم ز... منصرف شدای آر_!  شد؟ی پس چکا؟ی امری برایمگه قرار نبود با آر

 کرد و ی لب آهسته خدافظری زمیسرمو تکون دادم مر!  برمرانی از اموافق نبودم
انگار ! برامم مهم نبود!  کنمی به خودم زحمت ندادم ازش خدافظیحت! رفت

 بهش خواستمیم!  کنممی دارمو ترمحهی کردن بهش، غرور جری محلی با بخواستمیم
 شرکتم، خانوم یش منیوقت! ستمی و پسر ُکشش نبندهی فری هالک نگاهاگهیبفهمونم د

 کپ قتاًی حقدنم،ی اومده دی سرومی به اسم مریسرور، بهم خبر داد که خانوم
 دی کنه، فکر کردم شاتکرار از خانوم سرور خواستم اسمشو گهی بار دهی یحت..!کردم

 اومد تو اتاقم، باورم شد که ی وقتمیمر!  و آوردمیاشتباه کرده اما دوباره اسم مر
لرزش ! کردمیلرزش بدنمو به وضوح حس م!  و اشتباه نشدهدنمی اومده دمیواقعاً مر

 بود که انگار نی و دوس داشتم، نه بخاطر امی مری موقعهی نبود که نیبدنم بخاطر ا
!!!  کردهکاری من چهی و زندگتی دختر با غرور و شخصنی افتاده بود اادمیتازه 

 میمر! معشوقم بوده ی که زمانیمی خودم بودم نه مرینگران غرور از دست رفته 
 دنمی چقدر از ددونمیم! نیسالم آرو:  زد و گفتی لبخندد،ی تعجب منو دیوقت

 می زندگی کن اگه پااورب!  خبر مزاحمت شدمی موقع و بی بدیببخش! یتعجب کرد
 وسط شی زندگیپا! آب دهنمو قورت دادم! شدمی مزاحمت نمچوقتیوسط نبود، ه

 سادهی که االن جلوم واینی بره که اادمیم و  کردم به خودم مسلط باشیسع!! بود؟
 اشاره کردم و یبا دستم به مبل!  پاهاش له کردهری که تموم غرورمو زهیهمون کس

از !  کنارش گذاشتفشوی که اشاره کرده بودم نشست و کیمبلرو همون ! نیبش: گفتم
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ه  کزمی رنگم فرو بردم و به می آبنی جبی بلند شدم و دستامو تو جمیرو صندل
 ی اتفاقای آریبرا! نجا؟ی ای شده که اومدی چ_..  دادمهی بود، تکمی مریروبرو

 حوصله صالًا! رفتی ور مفشیداشت با بند ک! نیی سرشو انداخت پامیمر! افتاده؟
 من بهت بد _!  دوس داشتم راحت بره سر اصل مطلبنه،ینداشتم برام مقدمه بچ

! من واقعاً متأسفم..اهات بد بودم بشهیدوست نداشتم و هم! دونمی منیکردم آرو
 می و تو زندگی اگهی به جز اون، مرد دتونستمی رو دوس داشتم که نمایانقدر آر

 ی کارخونه هی که یدونیم..شهی ورشکست مداره ایآر..! نیآرو..راستش! تحمل کنم
 که الزمه رو یاگه نتونه به موقع پول! کنهی داره و اونجا رو اداره میلوازم بهداشت

 از بابام کمک خواستمیم!  زندانفتهی ماه مهی کمتر از زه،ی حساب کارخونه بربه
 ای آرفهمه چقدر پول دوسته و اگه بیدونی میشناسی اما تو که بابامو خوب مرمیبگ

 یزی بابام چخوامینم! می با هم باشای من و آرزارهی نمگهی دشهیداره ورشکست م
 بدون ی ازم بخوایهر کار! وسش دارممن د.. رو از دست بدمای آرخوامینم..بفهمه

سرشو باال ...! ی اگه بخوایحت.. اگهیحت..نی آرویهر کار! دمیچون و چرا انجام م
 اگه ی حت_.. دیلرزیچشاش غرق اشک بود و صداش م..! آورد و تو چشام زل زد

! خواست؟ی میاز من چ! گفت؟ی می داشت چمیمر!! شمی دوباره زنت میبخوا
 می به مرگهیمن د!  از عشق، تن بدم؟ی و خالی ازدواج اجبارهی بازم به خواستیم

 حاضر نبودم گهید!  مثل سابق دوسش داشته باشمتونستمی و نمکردمی فکرم نمیحت
خوب اون !  حاضره زنم بشهگهیحاال م! نمی و کنار خودم ببمی مرحظه لهی یحت

 نکهی بخاطر ا ور دوس داره وای آرگهیمگه نم!  زنم شهستمیحاضره، من که حاضر ن
 حاضره زنم گهیپس چرا اومده سراغ من و م! ندازهیازش جدا نشه به باباش رو نم

 ی نمی گذارهی سرماگهی دیکی رو زن چوقتی مطمئنه من های! ؟!زده به سرش!! شه
 از رو مبل بلند شد و روبروم میمر!!  گفته باشهیزی چهی حرف و زده تا نیکنم و ا

 ی چرا حتدونمینم! ختنیری گونه ش میچشاش تا رواشکاش تند تند از ..سادیوا
 کردی مهیقبالً اگه جلوم گر! اوردی و تو قلبم بوجود نمی احساسچی هاشم ههیگر

 تا بخنده اوردمی براش شکلک درمی تا آروم بشه و کلزدمیم شیخودمو به آب و آت
ساس  احی سرد و بیلیخ..اما حاال! کردمی و بغلش مکردمی اشکاشو پاک میواشکیو 

 ی االن چه حسدونمیم! می مرنیبب: گفتم! کردمی اشکاش نگاه مزشیداشتم به ر
 جا وشم نذاشت حرفمو ادامه بدم و خودشو تو آغمیمر..  کهکنمیدرکت م..یدار
 تو رمشی من بگکنهی مهیانگار عادت کرده بود هر وقت گر! کپ کرده بودم! داد

هق ..  کارش درست نبودنیا! داشتممنم زن .. شوهر داشتگهیاون د.. اما االن! بغلم
حاال که هم من متأهل !  کنه؟کی خودشو بهم نزدکردی می چرا حاال سعکردیهق م
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!  نداشتم، چرا اینجوری نزدیکم شده ؟هش بی احساسچیحاال که ه! بودم هم خودش
 آدم هیمثل !  که بخوام منم دستامو دورش حلقه کنمدمی تو خودم ندی رغبتیحت
سابقه نداشت !  تعجب کرده بودمشییهوی کار نی و از اکردمی م فقط نگاش،یبرف
 چی بودم و جز آغوش اون، هدهی و چشسیمن طعم آغوش راو!  کارا کنهنی از امیمر

 داشتنش برام حکم ی که روزیمیمر..!  ومی آغوش مریحت!  و دوس نداشتمیآغوش
با !  نداشتی لذتچی برام هم،ی مری هم آغوشنیا!!  داشتموی لذت زندگنیباالتر

 خط زده بودم می از تو زندگشهی همی و دوست نداشتم و اسمشو برامی مرگهی دنکهیا
شونه ! شدمی کنه ناراحت مهیر جلوم گی کسنکهی انسان بودم و از اهی بود یاما هر چ

:  کنم گفتمکی دستمو به بدنش نزدنکهیبدون ا..دلم براش سوخت..دیلرزیهاش م
 نکردم تا آرومش ی حرکتچی دستام کنار پهلوم بود و ه! نکن باشه؟هی گرگهی دمیمر

!  به زبون آوردمی بدبختی با کلنمیهم!  و بهش بگمی بهترینتونستم جمله ! کنم
 دوس داشتم فقط مال من باشه، غرق ی روزهیچشاش که ..رونی بومد از بغلم امیمر

ه بودم و  کردریی انقدر تغنکهیاز ا! کردمیاشک بود و من خونسرد داشتم نگاش م
 عمر تو هیدوس نداشتم !  خوشحال بودمیلی نداشتم، خی حسچی همی به مرگهید

با هم حرف ! نی برو بش_.. نوک دماغش قرمز شده بود!  بسوزممیحسرت داشتن مر
 برداشت و ی دستمال کاغذشیی روبروزیاز رو م! به سمت مبل رفت و نشست! میزنیم

!  بهت ندارمی احساسچیمن ه! می مرنیبب:  و گفتمدمی کشیپوف..! اشکاشو پاک کرد
 اون گهیمن د..من عوض شدم!  احساس قبل و بهت ندارمگهیبزار بهتر بگم، من د

!  خودمو دارمهیزندگ.. زن دارمگهیمن د! ستمیپسر مجرد و عاشق و احمق قبل ن
 و ییایتو مال آر! سی چشمم دنبال داشتن تو نگهیمطمئن باش د! متعهدم..متأهلم

 دوس دارم و مویمن زن دارم و زن و زندگ!  بهت ندارمیشمداشت چچیمن ه
 دوس داره یلیاونم تو رو خ:  زد و گفتی لبخندمیمر!  از دستشون بدمخوامینم

 سی که راوی خوشبختیلی که تو خدمی فهممیشب عروس! گمی و مسیورا! نیآرو
فتم ازت بهت گ!  با حرفام ناراحتت کردم؟ی موقع خدافظادتهی! تیاومده تو زندگ

اون !  اخمام رفت تو هم،ی اون شب لعنتیادآوریبا !  استفاده کردم؟چهیبعنوان باز
 جوابشو خواستی که دلم می داغونم کرده بود و من نتوسنتم اونطوریلی خمیشب مر

! ادی بشی کنم و اون اتفاقا پی روادهی باعث شده بود تو خوردن مشروب زنیهم..بدم
 خواستمینم! نیمن واقعاً متأسفم آرو:  گفتد،ی مو د در هم رفتهی اخمای وقتمیمر

 یوقت.. کردتی ازت حمایلی خسی راوی گفتم تا بدوننویا..اما! یفتی اون شب بادی
 از دهنش دراومد ی و هر چسادی جلوم واسی،راوی و رفتی بدبمو جوایتو نتونست
خابش بهم گفت خوشحاله مال تو شده و تو انت.. بوددهیحرفامونو شن! بارم کرد



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

195

! ی هم به من فکرکنهی ثانهی ی حتزارهی انقدر تو رو دوس داره که نمگفتیم..یکرد
 سی تو قلبت ندارم و راویگاهی جاچی که هدمیامروز فهم..! فکر کنم موفقم شده

 اون حرفا رو بهم بزنه فکر سی راونکهیاون شب قبل از ا! همه رو تصاحب کرده
 و ی راه بدتی و تو زندگی کسیتونی نمهگی منم و تو دی بازنی ای برنده کردمیم

 یکی و ی زود منو فراموش کردیلیتو خ..کردمی اما اشتباه میکنیفقط به من فکر م
رفتم تو ... سکوت کردمیمر! بازنده من بودن نه تو! یداد راه تیبهتر از منو تو زندگ

 طرفمو سی بودم که راودهیپس چرا من نفهم!  داشت؟قتی حقمی مریحرفا! فکر
 دوس داشتم من شهی مرد بودم و همهی نکهیبا ا!  داشتمیچقدر احساس خوب! فته؟گر

! نشست بدجور به دلم سی حرکت راونی کنم، اما اتی و ازش حمارمیطرف زنمو بگ
 از عسلم سی کار راونیا!!  کنهتی مرد هم دوس داره ، همسرش ازش حماهی یگاه

کاش !  تنگ شده بودسی راویچقدر دلم برا..!  تر و دلچسب تر بودنیریبرام ش
 غذا ی نفره 4 زی دور ممینی کارامو ول کنم و برم خونه و با هم بشتونستمیم

از فکر !  و کرده بودمسی راوتپختچقدر هوس دس! می و با هم ناهار بخورمونیخور
 که الزم داره و ی کمک کنم و پولایقصد داشتم به آر! رونی و حرفاش اومدم بمیمر

 شده، می اتفاقی حتگهیدوس نداشتم د..زدمی فرصت بهش زنگ م سردیبا! بهش بدم
خانوم ..! رونیاز اتاقم اومدم ب!  شده بودسی من پر از راوهیزندگ! نمی و ببمیمر

 چرا از دونمینم!  مهرزادی آقادیخسته نباش:  از جا بلند شد و گفتدنمی داسرور ب
 نگاهاش نی و انهکی نگام می جور خاصهی کردمیحس م.ومدی دختره خوشم نمنیا

 دختره رو نی عمراً ادادی و استعفا نمشدی باردار نممی قبلیاگه منش!  رو مخ بودیلیخ
 مشی بودم و اونم پاشو فراتر از گلدادهالبته تا حاال بهش رو ن..! کردمیاستخدام م
خودتونم ! نی پرس چلو کباب سفارش بدهی به رستوران و نی زنگ بزن_! نذاشته بود

جا ! خانومتون براتون غذا آوردن: سرور نگام کرد و گفت!  خونهنی برنیتونیم
 اتاق اشاره کرد و ی گوشه ی اشهی شزیسرور به م!! خانومم؟: با تعجب گفتم! خوردم

از حرفاش !  خبر رفتنی شد که بی چدونمی بودن، اما نمنجای اشی پقهیچند د: فتگ
 بود که توش دی سبد سفهی..م اتاق نگاه کردی گوشه ی اشهی شزیبه م! دمی نفهمیچیه

 باهام تماس گرفتن ی واال دکتر صالح_ کجا رفت؟ _! خوردیچند تا ظرف به چشم م
 منم رفتم و رمی سما رو ازشون بگکت شری و پرونده ششونیو ازم خواستن برم پ

 که خانومم اومده ی چرا بهم خبر نداد_! ستنی خانومتون ندمی اومدم دیوقت
 دی بادونستمیمن نم.. مزاحمتون نشهی کسنیشما گفته بود.. خوب آخه_! نجا؟یا

 گفتم، ی که من چنی فکر نکننی به انجا،ی به بعد خانومم اومد انی از ا_! بهتون بگم
:  نگام کرد و با اخم گفتی جور خاصهیسرور !  تونی راش بدی حرفچیبدون ه
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 _! ه؟ی مهمونم کدیفهم:  گفتمی ذهنمو مشغول کرده بود فوریزی چهی! چشم
 رنگشو از رو ی بزرگ مشکفیسرور ک..سرمو تکون دادم!  بهشون نگفتمیزیچ..نه
 نکهیبا ا! بود من عادت کرده یایبه بداخالق!  کرد و رفتی برداشت ازم خدافظزیم

 بود و ی اما دختر زرنگکردی کار منجای ا،یهمش دو، سه هفته بود که بعنوان منش
دوباره ! کردیا شده بود و دست از پا خطا نم و اخالقام آشننجای زود به جو ایلیخ

! چقدر معطل شده؟! نجا؟ی اومده بود ای کسیراو.. افتادزی رو مدیچشمم به سبد سف
 سرور نکهیاز ا! خوردمی ناهار مسی االن با راونجای ایومدیماگه ن..میلعنت بهت مر

 با سیومعلوم نبود را! راحت شد المی اومده مالقاتم، خی نگفته بود کسیبه راو
به !  آش نخورده و دهن سوختهشم،یاونوقت م!  درموردم بکنهیی چه فکرادنشیفهم

! آخ جون! ند هوش و حواس و از سرم پروی قرمه سبزیبو.. رفتمدهیسمت سبد سف
 بگم که دستپختش از مال مامانمم تونمی به جرئت میحت!  معرکه بودسیدستپخت راو

از !  کرده بودمیچقدر هوس قرمه سبز..مثل بچه ها ذوق کرده بودم! بهتر بود
 ی که برای خوشمزه ای ماکارونیهنوزم مزه ..ومدی خوشم نمادی زرونی بیغذاها

 نمک ی اصال هم بشییخدا.. دندونام بودری زد بار تو خونه م درست کرده بونیاول
 که بهم ی تا زخمرمی بگرادی ای از کاراش الکخواستیفقط اونموقع دلم م..! نبود

نه خوشم !  هم که برام درست کردهیرازیساالد ش! به به!  کنممی ترمی جورهیزده و 
 د تو سبیچشمم به دو تا قاشق و دو تا چنگاال!  شده انگاریدختر خوب..اومد
کاش ! پس چرا رفت؟!  با من غذا بخوره؟خواستهیخودشم م..افتاد

! ه بودچقدر دلم براش تنگ شد..! دی چسبی غذا بهم مشتری بیاونجور..موندیم
 خواستی کرده بوده، دلم متی ازم حماسی که راوفتادمی ممی مری حرفاادی یوقت

اونوقت .. بودمادهچقدر جلف ش..اوووووه!  برم خونه و بازم با زنم تنها باشمیزود
 به ی بگذرم و کارسی راوری تا بازم بتونم از خگرفتی جلومو مدی بایبود که کس

 صبر کردم و ازش گذشتم، یلی در برابرش خ کهنجاشمیتا هم! کارش نداشته باشم
بهش .. دور باشمسی هم از راوهی ثانهیدوس نداشتم !  کرده بودمی شاقیلیکار خ

 سر ی جورهی برم خواستی همش دلم مدمشیدی نمروز هی وابسته بودم و اگه دیشد
 ی ناز و خوردنیلی خخوردی حرص میوقت! به سرش بزارم و اونم حرص بخوره

 و کوچولوش، برام فی ظری با اون دستاسی که راوکردمی فکر منیه ا بیوقت! شدیم
 برم خواستی و دلم مشدی می جورهیناهار درست کرده و آورده محل کارم، ته دلم 

 و با لذت سی دستپخت راویناهار خوشمزه !  چپش کنمی لقمه هی و هخون
 برخالف سیو افتادم که به عمه خانوم گفتم رای اون روزادی! معرکه بود..خوردم

!  اون روز حرص خوردسیآخ آخ چقدر راو!  دارهی خوبیلیچهره ش دستپخت خ
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 رده کتشی اذیلی خشییخدا.. رو لبام نشستی اون روز لبخندیادآوریاز 
 که دلم دادی بهم اجازه نماشی بود و با حاضر جوابییاما اونم دختر پررو..بودم

 دارم باال کردمیم که حس مانقدر خورده بود! براش بسوزه و باهاش نرم باشم
رو مبل سه !  تا سر حال شمزدمی چرت کوتاه مهی دی شده بودم بانی سنگیلیخ..ارمیم

 سرم گذاشتم و ری دستامو زم،یشگی همعادت و طبق دمی کنار اتاقم دراز کشینفره 
 خونه حرکت ی و پارک کردم و به سمت در ورودنیماش!! چشامو بستم

 _!  مطلق بودکیخونه تار..در رو باز کردم! ..ود؟چراغا چرا خاموش ب!..کردم
 کیهوا تار!  کجا بود؟سیپس راو..ومدی نیی صداچیه! ؟ی خونه اسیراو! س؟یراو

 که به ی کارنیاول!  برهیی بهم خبر نده، جانکهی بدون اتامکان نداش..شده بود
فتم و  تو هال ری المپادیبه سمت کل!.. بود که چراغا رو روشن کنمنی ادیذهنم رس

!! جا خوردم..دمی و رو مبل دسی و الغر راوفیجسم نح! چراغا رو روشن کردم
 نیا! س بودیتموم لباساش خ.. شدمکشینزد!  ؟دهی خوابنجایچرا ا!  بود؟دهیخواب

اگه !  بوده؟رونی بسی بارون اومده اما مگه راودونستمیم!  شده؟ی مدلنیچرا ا
 به بارون گهیومده باشه خونه که د ناهار و برام آورده انکهیبالفاصله بعد ا

دستمو .. نخوردی تکونچیچند بار تکونش دادم و اسمشو صدا زدم اما ه! خوردهینم
 کنم یچه غلط! جا خوردم! سوختی تو تب متاووووووف داش! شیشونیگذاشتم رو پ

 باشم که لباساشو نی به فکر انکهی شالشو رو سرش مرتب کردم و بدون ایفور! حاال
 ری بردم زگممی پاهاش محکم گرفتم و دست دری از دستامو از زیکیعوض کنم، 

 اصالً حس شوینی بود و سنگفی نحیلیبدنش خ.. کمرش و بلندش کردم
لباساش .. باال بودیلیتبش خ.. م بودنهیسرش رو س!  پرمثلسبک بود ..کردمینم
تر  بود که زودنی اشی شده بود، اما من تموم حواسم پسی بود و لباس منم خسیخ

 باز کردم و ،ی و با زحمت و سختنیدر ماش.. رفتمنیبه سمت ماش! مارستانیببرمش ب
 نی انداشتمدوس .. گذاشتم و در رو بستمنی ماشی جلوی و آروم رو صندلسیراو
 پررو و لجباز بمونه و منم مدام سر شهیدوس داشتم هم! نمشی حال ببنی و با ایشکل

!  و راه انداختمنیشت فرمون نشستم و ماش پیفور! ارمیبه سرش بزارم و لجشو درب
 ازش ی مبهم و گنگی و صداهاگفتی مونی و چند بارم هذدیلرزی بدنش میهر از گاه

چند تا چراغ ! مارستانی تا زودتر برسونمش بروندمیمتند ! کالفه بودم! دمیشنیم
دو تا ..بغلش کردم و بردمش داخل! مارستانی بمیدیباالخره رس..قرمزم رد کردم

 ی تختی و روسی شدن و کمک کردن و راوکمی نزددنمیستار جوون با دپر
لباساشم ! سرما خورده:  ش کرد و گفتنهیمعا.. سرشیدکتر اومد باال! خوابوندم

 دیاز کجا با! دادم؟ی جوابشو مدی بای بارون مونده؟ چریچند ساعت ز! سهیکه خ



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

198

 افتاده دمیم خونه د اومدیوقت: گفتم!  بارون مونده؟ری که چند ساعت زدونستمیم
 خواستی دلم میلیخ.. نگام کردی جور خاصهیدکتر !  شدهیخبر ندارم چ! رو مبل

 یدونی میینجای مگه االن اوت..خوب مردک سر کار بودم! نیی پاارمیبزنم فکشو ب
نگران ! شهیخوب م:  گفتیدکتر با خونسرد! هیزنت تو خونه تو چه حال

دو تا آمپول داره که االن براش ..نی کنهی تهنی برسمینویبراش دارو م..دینباش
 نشی ببرنیتونی سرمش تموم شه می سرمم براش نوشتم که وقتهی..کننی مقیتزر

رفتم از داروخونه !  و به دست داد و رفتیل مربع شکدیدکتر کاغذ سف! خونه
 به یپرستاره سرم!  بود دادمسی سر راوی که باالیداروهاشو گرفتم و به پرستار

اصالً چرا تو بارون !  شد؟ینجوریچرا ا.. زد و از اتاق خارج شدسیدست راو
 بود و لباش دهی پریرنگ صورتش حساب!  بوددهی معصوم خوابیمثل کودک! مونده؟

انقدر شوکه شده بودم که اصالً ..کردمیکاش لباساشو عوض م!  بودهخشک شد
! فت تو هماخمام ر! چشام رو دست چپش ثابت موند! سهیحواسم نبود که لباساش خ

چرا حرف تو سرش !! گفتم؟ی و بهش مزی چهی دیچند با!! بازم حلقه شو دستش نکرده
 دختر مجرد هی بهش به چشم ی کسومدیبدم م!!  بودیچقدر دختر لجباز! رفت؟ینم

هنوزم !!!  کننی و از من خواستگارسی راوانی بنکهینگاه کنه، تازه از اون بدتر ا
 فتادم،ی کرده بود، می و از من خواستگارسیا راو اون زنه که تو آستارادی یوقت

دوس نداشتم !  چونه م گذاشتم و زل زدم تو صورتشریدستامو ز!  باالزدیآمپرم م
 سیراو!! می مری نداشتم، حتی دخترچی حس و به هنی االتا حا! نمشی ببضیمر
 نی اولنیا!!  بودنی اولدم،یدی که تازه تازه داشتم تو خودم میی حسانی ایبرا

 سی من و راونی بی ای جنسی رابطه چی هنکهی با ایحت!  دوس داشتمیلیبودنشو خ
 تفاوت ی بهش بتونستمینم! کشوندی منو به سمتش م،یبی غربی کشش عجهینبود، اما 

 ببره اما یی تا نزارم از احساساتم بوگرفتمی خودمو می جلویلی خنکهیبا ا! باشم
 باشم که یدوس نداشتم عاشق دختر! رمیبگ دلمو ی جلوتونستمی وقتا واقعاً نمیگاه

 ببازم که باعث شده یدوس نداشتم دلمو به کس..!  منو نابود کردهی ندهیگذشته و آ
 سیراو!  و تهمت و بشنوم و دم نزنمری تحقی و کله پشتم باشثی حرف و حدیکل

 عشقمو بهش تونستمی نمنی و بخاطر همتمیدرست دست گذاشته بود رو غرور و شخص
اگه عاشقش بودم چرا به خودم زحمت !! واقعاً من عاشقش بودم؟! بدمبروز 

 عشقمو خواستمی کنارم بوده، نمشهی چون همدیشا! خوامش؟ی بهش بگم مدادمینم
 کنارم شهی همیوقت!  نداشت بهش بفهمونم که دوسش دارمیلیدل!  بدمشونبهش ن

خودم زحمت  به دی بایچرا الک! کردمی حضورشو کنارم حس مشهی همیوقت..بود
 گفتمی اگه بهش نمی با من بود، حتسیراو!!  که بهش بگم عاشقش شدمدادمیم
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از هر !  فشار روم بودیلی که گذشت، خی چند ماهنیا..دمی کشیپوف! دوسش دارم
 یزی بارم کردن و منم چون چهی طعنه و کنایلیخ! شدی فشار بهم وارد میطرف

 که بهم زده یبار ها تهمت! ه بودم گرفتینداشتم که از خودم دفاع کنم، الل مون
 چی من بود و متأسفانه ههی بر علزیهمه چ!  باور نکردیبودن و انکار کردم، اما کس

 منو متهم بدونن، نکهی ای اونا برالیدل.. اثبات کنممو نداشتم تا بتونم حرفامیشاهد
 ی لخت رو تختسی راوکهیاونم در حال.. بودندهی دسیمن و با راو! جور شده بود

 موی گناهی نداشتم تا بی محکمه پسندلی دلچیمن ه!!  بودیبود که مالفه ش خون
 چقدر سیراو! دیلرزی بدنم مفتادمی می اون شب لعنتادی یهنوزم وقت! ثابت کنم

 جا یمن حساب!  رو گونه شختیری صورتش میاشکاش به پهنا! حالش بد بود
 باهاش نداشتم و فقط یقترفا!  انقدر رزل باشهنی رامشدیباورم نم! خورده بودم

اون شب !  بودمدهی و دنیاما رام!  مسخرههیبخاطر دوستم رفته بودم تو اون پارت
 دهیگالره و ند..خوردی بهم ما آدمپی تنیحالم از ا.. مست کرده بودیادیز

 مرتب داد سیراو!  دختر اونجا بود که گالره توشون گم بودی اونقدیعنی..بودم
 یسع.. کردم آرومش کنمیسع! م صداهاش تو گوشم بودهنوز..دادی و فحش مزدیم

اصالً من چرا !  چرا انقدر برام مهم شده بوددونمینم!  کنههی گرگهیکردم نزارم د
 که با اون وضع رو تخت افتاده بود و داشت بلند بلند ی دخترشی پشش؟؟یموندم پ

..! شکی چه مرگم شده بود که جرئت کردم برم نزددونمیخودمم نم! زد؟یزار م
 و از اتاق برم امی به خودم بنکهی قبل ادمی و شنسی پلنی ماشری آژی صدایوقت

 معرفتم هر ی بسیراو! نتونستم از خودم دفاع کنم...!  تو اتاق وختنی رسای پلرون،یب
 به همه ی عوضنی رامیمنو جا!  کردیمنو متهم معرف!  من بودهی زد بر علیحرف
به ..چقدر زخم زبون بهم زد!  دار شده بودشین بابام یآخ چقدر نگاها!  کردیمعرف

 یدرد داشت وقت..برام سخت بود!  سن، دست از پا خطا نکرده بودم نی که تا ایمن
 دفعه هی زیهمه چ!  شبه، بشم متجاوزهی باره، هی بودم حاال رده نکی خالفچیتا حاال ه

و مشت لگداش  ها یلی سریز!  باهام بد حرف زدسی راویچفدر بابا.. اتفاق افتادیا
 ی خالینجوری بزارم خشمشو اخواستمیم!  نکردمیمونده بودم و از خودم دفاع

 چیبابام ه!  بدهنی تسکینجوری زخم دلشو اخواستمیاما م!  مقصر نبودمنکهیبا ا! کنه
سرشو گرفته بود .. نجات بدهسی راوی بابای مشت و لگداری نکرد تا منو از زیحرکت

!! اما بخاطر کدوم گناهم؟!  کرده بودمرشیپ..دمیدیخم شدن شونه هاشو م! نییپا
 و نیچقدر راد.. و ازم جدا کنهسی راوی کرد بابای چقدر سعنیراد! گناه نکردم؟

 یهنوزم وقت!! چارمیمامان ب!!  رو زدنگری فحش دادن و همدم به هسی راویبابا
!!! دمی کشیمن چ ! رهیگی قلبم درد مفتم،ی صداش می بی معصوم و اشکای نگاهاادی
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 نیاون رام!  بودم؟سی راویدنایاما مگه من مقصر رنج کش!! دی کشی چسیراو
 در وزگارشدمار از ر!  بشهداشی به حالش اگه پیوا! دادی تقاص پس مدی بایعوض

 و نخواهم سی راوگهی دگشتیاگه بر م!!  برگرده؟نیمن دوس داشتم رام..! ارمیم
االن مهمه که !!  فکر کنمنی رام و برگشتنسی به نبودن راوخواستمینم!! داشت

 هی زندگنی ایکاش باال! شدمی باهاش آشنا مگهی جور دهیکاش  ! شمهی پسیراو
 شدی نملی بهم تحمسی اگه راودیشا! خوردی به چشم نم" اجبار " اسم مونیکوفت

 من نبود، شی پمی دل مریوقت! کردمی انتخابش مدمشیدی اگه می روزهیخودم 
 به ا،ی باالخره با برگشتن آرمیمر..شدی مال من نممیصد مرمطمئن بودم که صد در 

 به زور به دست خواستمی و ممیمن مر!  نبودسی و اون دست راورفتی می بهونه اهی
 نی ای خوبهی که االن توشم فقط ی ای زندگنی همنی عشدی مممی با مرمیندگز..ارمیب

 جز من ی پسرچیه سی با راوهی بود که حداقلش تو زندگنی داشت اونم امیزندگ
 شهی همم،ی با مرهی کنه اما تو زندگانتی ممکنه بهم خسی بترسم راوشهی که همسین

..  از اولشم مال من نبودمیمر!! شدی زهر ممی و زندگدمیترسی مای آری هی از سادیبا
...!! کردمی اما اشتباه مشهی مال من مگهی دمی مرکا،ی بره آمرای آری وقتکردمیفکر م

 من از گفتمیتا بهش م! زدی حرف مای که با من بود هم مدام از آرییا وقتی حتمیمر
 حرفش نی فالن رنگ و دوس داره و همای که آرگفتی می فورادی رنگ خوشم منیا
 زنم نشد و دمیدی منکهیاز ا! خوردی به درد من نممیمر!  هفتمونهی ی دعواشدیم

 مونیزدواج اجبار و اسی از راودی بادونمینم!!  عشقش خوشحال بودمشیرفت پ
 با چوقتی همی؟ من و مر!! و شانس خوبمری تقدی بندازمش پانکهی اای!! تشکر کنم؟

 و هر می با هم دعوا داشتشهیهم! می جوون و عاشق دور و برمون نبودیهم مثل زوجا
 نداشتم که ی خوبی خاطره میاز مر! ومدی مشی برامون پی جنگ اعصابهیروز 

هر چند اوالش ...!! سیاما از راو! یقهر بود و لجبازهمش ..بخواد تو ذهنم بمونه
 بهش داًی اما حاال، شدنمی ببختشوی و منم حاضر نبودم رمیزدی مری همو با تی هیسا

 شتریاما انگار من ب!!  نهای گذاشت " عشق " شدی اسمشو مدونمینم..وابسته شده بودم
 عذابم یلیخ!! داشتم نمی که به مرژهی وهی وابستگهی!  عادت کرده بودمسیبه راو

!  بگذرم و عاشقش بشمدمی که کشی ای راحت از اون همه سختتونستمیداده بود و نم
 یاما هر چ!  بهش عادت کردمفقط که کنمی منی عاشقشم و دارم به خودم تلقدمیشا

هنوزم داد و ! دونستمی نمسی خودمو با راوفیبود فعالً واقعاً سردرگم بودم و تکل
 تو ذهنم بود و کابوس هر شبم گرانی دی مامان و نگاه های هاهی بابا و گریهوارا

 می وارد زندگی مدلنیدوس نداشتم ا!!  بد کردیلیخ.. با من بد کردسیراو! بود
 امروز هی قرمه سبزادیدوباره !  بود و دوس نداشتممونی که تو زندگیاراجب! شه
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 به وقتش مهربون اش،ی دنده بازهی و ایجدا از لجباز..واقعاً خوشمزه بود..افتادم
در !! کله شق:  لب گفتمری زل زدم و زسیبه راو.. رو لبم نشستیلبخند..شدایم

 کنارم گذشت و رو مبل از آروم آروم ،ی حرفچی هیب!  و براش باز کردمیورود
 نزده ی حرفچی خونه، همی به هوش اومده بود تا االن که با هم اومدیاز وقت! نشست

 سر به سرش خواستمینم!  شدهی خودش بگه، چبود و منم منتظر بودم تا
 چییسو! دیرسی رمق و خسته به نظر می خوب نبود و چشاش بادیحالش ز..بزارم

 و پرت کردم رو اپن و کت اسپورتمو از تنم درآوردم و رو مبل نیماش
معلوم بود . بودنیی رو مبل نشسته بود و سرش پاسیراو!  خسته بودمیلیخ..انداختم

 _..! دوس داشتم حرف بزنه.. بهم بگهیزی چهی خوادی حس کردم م! ناراحتهیلیخ
 نیاز ا..! سیبه تو مربوط ن: نگاه پر از خشمشو بهم دوخت و با حرص گفت! ؟یبهتر

! زد؟ی حرف مینطوریچرا ا.. بدم اومدیلی و لحن حرف زدنش خشیریجبهه گ
 ی به پارکتاروشو ازم برگردوند و!  چه طرز حرف زدنه؟نی ا_.. اخمام رفت تو هم

 راه گهی جنگ اعصاب دهی باهاش کل کل کنم و ینخواستم الک..کف هال زل زد
 شام ی برا_... ه شدم و رفتم تو آشپزخونشی بد قلقالی خی بنیواسه هم..بندازم

دستپختم هر .. بهت افتخار بدم و امشب خودم شام درست کنمخوامی مم؟ی داریچ
..! رونی بادی حال و هوا بنی از ای کمهی خواستمیم!  باشه از دستپخت تو بهترهیچ

 سیراو.! رونیاز آشپزخونه اومدم ب..دی شدن در اتاق به گوشم رسدهی کوبیصدا
 دختره امشب نرمال نیا.. و در رو محکم بسته بودابرفته بود تو اتاق خو.. نبود

 آوردم و رونی بخچالی کتلت و از تو ی هیبه سمت آشپزخونه برگشتم و ما! ستاین
 یلی بلد بودم غذا درست کنم البته نه خشیکم و ب..غول سرخ کردنشون شدممش

اد ی زییتو دوران دانشجو!  و املت و کتلتمروی ساده، در حد نیغذاها..یحرفه ا
 بار هیهر چند ..میکردی درست مادی تو خوابگاه غذا زقامیبا رف..کردمیغذا درست م

مثل ! می بودی بسترمارستانیب هفته هیکه املت درست کرده بودم فرداش هممون 
چه ..لبخند رو لبام نشست..! میچقدرم از درس افتاد.. تخم مرغاش فاسد بودنکهیا

 حرفا نبودم چند تا نی و انیی اهل تزادی زچونکتلتا رو آماده کردم و !!  بودییروزا
! دمیکنار کتلتا چ!!  و به صورت کامالً نامنظم، با ضخامت کلفت و نازکیگوجه فرنگ

 رهیهمش آخرش م!  دارهی ادهی کردن غذا چه فانیی تزنی ادونمیبا اصن من نمبا
! سی حرفا که ننی و انیی و تزنهی همه هزنی به ایازی صاحاب و نی بی معده نیتو ا

 و نهیچی و مزی می کلکنهی ساده هم درست می غذاهی تا سی چرا راودونمیاصال من نم
 فضا یلیخوب قبول دارم خ!  کارا الزمه؟نیا!! زی رو منهیچیشمع و گل و پروانه م

 نیی آدم پای اما اگه اون شمع و گل و پروانه نباشه، غذا از گلوشهیشاعرانه م
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 و مغز ی بحث فلسفالی خیب!  غذا خوردن ساده؟هی داره همه ناز و ادا نیا! ره؟ینم
هم  بییتنها!  شامادی و صدا کنم بسیمبارکم شدم و به سمت اتاق خواب رفتم تا راو

 نیی در و آروم پای رهیدستگ! دمی نشنییصدا.. به در زدمیچند تقه ا..دادی نمفیک
 کشینزد..بود دهی رو تخت دراز کشسیراو.. باز شد"ری ج" ی و در با صدادمیکش

غم تو چشاش موج ..جوابمو نداد فقط نگام کرد! س؟ی راو_.. چشاش باز بود.شدم
 لی و مزی عزنی که دستپخت آرویار سعادت و دنیامشب ا!  بلند شو شام_! زدیم

چون اخماش رفت تو ..ومدی لبخندم خوشش ننیانگار از ا..لبخند رو لبم بود! یکن
 اشتها ی چیعنی: لبخندمو جمع کردم و گفتم! ماشتها ندار:  گفتیهم و با لحن سرد

! یشی کمم سر حال مهی..پاشو شام بخور..نمیپاشو بب! ؟یاصال تو ناهار خورد! ندارم
! رونیبرو ب:  و گفتدی تخت و رو سرش کشنیی پایپتو
خواستم سرش داد بزنم و بگم حق !! یفهمیچرا نم..رم..خو..یم...نِ...خورمینم

 بهم گفت خوشحاله مال تو ": دیچی تو گوشم پمی مری که صدا،نداره صداشو ببره باال
 هی ثانهی ی حتزارهی انقدر تو رو دوس داره که نمگفتیم..یشده و تو انتخابش کرد

 و قورت دادم و دستمو ارمی به زبون بخواستمی که می جمله ا"!یهم به من فکرکن
االن وقت .. باشمط کردم به اعصابم مسلیسع! رونیمشت کردم و از اتاق اومدم ب

 پررو معلوم یدختره ..داغون بودم..دستمو پشت گردنم گذاشتم! جنگ و دعوا نبود
 بودم که یانقدر عصب.. افتادزی رو میبه غذاچشمم ! کنهی مینجورینبود چشه که ا

 و شام و کتلتا شدم و رفتم تو هال و رو مبل زی مالی خیب..کردمیاصالً به غذا فکر نم
چرا !  برام مهم باشه؟دیچرا با!  زده بود تو برجکمی حسابسیراو..دمیدراز کش

!! ودم؟ دختر بچه بهی توجه یانقدر تشنه ! ره؟ی بگلمی تحوسیبرام مهمه که راو
 کانال هیباالخره رو ..کردمی کانال عوض می و دستم گرفتم و الکی ویکنترل ت

 که منم بود و یزبون اصل..شدی داشت پخش می فرانسولمی فهی..استپ کردم
 ی اما انقدر غرق کارا و رفتاراگن،ی می بفهمم چتونستمی فول بود و ممیفرانسو

 خوابم یحساب.. گذشتیاعتچند س! دمی نفهملمهی از فیچی بودم که هسیراو
 بعد از رفتن عمه خانومم بازم ی چرا حتدونمینم..به سمت اتاق خواب رفتم..ومدیم

 سین موضوع و بکشم جلو، نه تا حاال راوینه من دوس داشتم ا! میدیخوابیکنار هم م
 بابت خوشحال نی نداره و از ای که اونم اعتراضدادی نشون منیا.. گفته بودیزیچ

 کنار هم بهی و مثل دو تا آدم غرمی با هم نداشتی تماسچی هنکهیبا ا..بودم
 نی انی عسیراو!  بودی کنارمه، برام کافسی راودونستمی که منی اما هممیدیخوابیم

 ی عسلیآباژور کنار تخت روشن بود و موها.. بوددهی مظلوم خوابی بچه هاتردخ
 سی راو"وال گذشت  سنی لحظه از ذهنم اهی! کردی جلوه مشهی از همشتریرنگش ب
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اما .. لوند بودیلی داشت و خیادی زییبای زمیمر.. خوب"!م؟ی مرایخوشگلتره 
 ی خاصتی مظلومهی تو صورتش نداشت و صورتش یبی عچی هسمیراو

 و با سی راونکهی لحظه از اهی..! شدی نمدهی دمی که تو صورت مریتیمظلوم..داشت
 سی که بازم دارم اونو با راوسیمن ن مال گهی دمیمر.. کردم، بدم اومدسهی مقامیمر
 حرکت از تنم هی شرتمو با یت! خودم تمومش کردم.. تموم شدمیمر! کنمی مسهیمقا

 که مال یرو تخت، قسمت!  انداختمسی راوتوالت زی می جلویدر آوردم و رو صندل
! چشامو آروم بستم..دستمو به صورت قائم رو صورتم گذاشتم.. دمیمن بود، دراز کش

دستمو از رو چشام !  بوددهیپس نخواب.. بودسی راوی صدا؟یدی جا خوابنی ا چرا_
 من _..! دیدرخشی نور کم آباژور مری چشاش زی نین..برداشتم و نگاش کردم

 نجای اگهیعمه خانومم د! ی بخوابنجای اخوامی نمگهی د_! خوابمی منجای همرشبه
 تو اتاقت یبهتره برپس ! می کنی جلوش نقش زوج خوشبخت و بازمی که بخواسین

 ، قرار کنمیمن سکوت م..شدای پررو میادی داشت زگهید! اخمام رفت تو هم! یبخواب
 منه و هر جا دلم بخواد ی ونه خنجای ا_!  دختره بتازونه و بره جلونی اسین
 مثل فنر از رو تخت بلند شد و با سی حرف و که زدم، راونیا! ه؟یمشکل! خوابمیم

اصالً ! خوابمی مگهی جا دهی رمیباشه پس من م:  گفتزدیم که تو صداش موج یحرص
 بتونم جوابشو بدم، از اتاق خارج شد نکهیقبل ا!  تو رو کنارم تحمل کنمخوادیدلم نم
 جدا میتونی و مستی افتاده که عمه خانوم نادشی هفته هیتازه بعد از !  بستروو در 
 کم از عطر و یلیموالً خ معسیراو.. عطر تنش هنوزم تو اتاق بودیبو! م؟یبخواب

 ی بوهی.. شامپویبو..دادی می خاصی بوهی بدنش شهیاما هم..کردیادکلن استفاده م
 هی..بردی نبود و اصالً خوابم نمم کنارسیراو! یبد خواب شده بودم اساس! خوب
! برهی نباشه خوابشون نمششونی شده بودم که تا مامانشون پیی مثل بچه هاییجورا

 خواستمیم..رونیاز اتاق اومدم ب!! دهی رفته کجا خوابسیعلوم نم!  لجبازیدختره 
 رو سینه محاله راو...تو هال و نگاه کردم!  کجاسنمی آب بدم ببی سر و گوشهی

پس حتماً تو اتاق من ..برهیرو مبل خوابش نم..دونستمیعادتشو م! وابهمبل بخ
 و رو تختم سیراو..دمداخلو نگاه کر.. در باز بودیال..به سمت اتاقم رفتم..دهیخواب

 ی داشتم وقتیچقدر حس خوب..ومدی نفساش میپشتش به من بود و صدا..دمید
 حس هی! ذاشتمی مسرمو روش شهی سرشو گذاشته که من همی رو بالشسی راودمیدیم

 یاما جلو..رفتیدلم داشت براش ضعف م! فی قابل توصریخوب و غ.. بودیخوب
باالخره طاقت ..دمی رفتم سر جام و دراز کشخودمو گرفتم و در اتاق و کامل بستم و

  !! مطمئن بودم!  چشهگفتی و ماوردینم
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 میهمه رفته بود.. بودی بسترمارستانی عمل داشت و بگهی ملوک چند روز دعمه
 عمه ی و دستاکردی نگاش می کنار عمه خانوم نشسته بود و با مهربونسیراو! دنشید

 به دیشال سف.. بدجور خوشگل شده بودسی راو!کردیملوک و آهسته نوازش م
 دوس یلی برنزه ختهر چند من پوس. ومدی میلی و رنگ پوستش خی عسلیموها

 و ومی بره سوالرگفتمی بهش مکنهی نمیری جبهه گسیداشتم و اگه مطمئن بودم راو
 دیاز من بع! کردمای زوم مسی رو چهره و اندام راویلی خایتازگ! پوستشو برنزه کنه

 بود و سویهلن تو بغل گ! شدمی نمخی که اونقدر لوند بود انقدر میمیمن رو مر! بود
 یکیو..کردی عمه ملوک نشسته بود و با محبت به عمه نگاه می گهی هم طرف دیکیو
 ی خونسرد و بگهیمثل قبل د!  تر شده بوددهیالغر و کش.. عوض شده بودیلیخ

 بود و سادهی کنارم وانیراد.. عمه ملوک و داشتیاحساس نبود، همه جوره هوا
 سرش تو الک خودش شهی و همزدی حرف نمادیکالً ز..رفتی ور مشیداشت با گوش

 سیدوس داشتم راو.. عاشقش بودسوی و مغرور بود اما گی جدیلی خنکهیبا ا! بود
من .. بودنی هالک رادسویگ!!!  بود، عاشقشم باشهنی که عاشق رادسویهم مثل گ

!! کردی مکاری چسوی ذره با احساس تر و با محبت تر بود، گهی اگه نیمونده بودم راد
 خوابشو ازم ی جاسی راوگذره،ی می هفته اهیک ی تا امروز که نزدیاز اون شب لعنت

 سی افتاده که راوی چه اتفاقدونستمیهنوزم نم..خوابهیجدا کرده و تو اتاق من م
 ای که آریپول..دیرسی به ذهنم نمیزیمغزم قفل کرده بود و چ! کنهی مینطوریا

 یخواسته بود و بهش داده بودم و نصفشم از باباش گرفته بود و خالصه به هر نحو
اونم تو کارخونه ش منو سهام دار کرده بود، هر چند ...بود خودشو نجات داده بود

 پول و بعنوان نی نبودم اما اونم باالخره غرور داشت و دوس نداشت ایمن راض
 می مرگهی پول و بهش دادم که دنیر چند من فقط بابت اه. صدقه از من قبول کنه

 و هنوزم تو کنمی دارم بهش فکر مازم نشه و فکر نکنه بداشی پمیدور و بر زندگ
 بود و مطمئن بود از یری پذتی پسر خوب و مسئولایآر!  براش دارمیی جامیزندگ

!  جاننی آرو_..  عمه ملوک منو از افکارم جدا کردیصدا!  بودادی زممیسر مر
 و دهی حرف عمه، نگام رو صورت رنگ پرنیبه دنبال ا...! ای باشسی مواظب راویلیخ
 ادی بود و زدهی رنگ و روش پریلی چند روزه خنیتو ا!  ثابت موندسیراو رمق یب

 ینجوری ای چی داره براسی و راوهی چهی قضدونستمی نمنکهیاز ا! خوردیغذا نم
!  کنهی محلی بهم بینطوری نبود که ایدختر سیراو!  کالفه بودمکنه،ی میخودخور
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 نکرده بود و هر یاد بهم سردی بود اما زدهی و طعنه شنهی و کناشی از من نیاون کل
 تو ی محلی و بدادیاما جواب م..دادی شده با زبون درازش جوابمو میدفعه، حت

! نی آرو_! ذاشتی و اصالً محلم نمزدی کم حرف میلیخ..! کارش نبود، اما حاال
 و سرمو تکون دادم و رونی گفتم؟ حواست کجاس پسر؟ از فکر اومدم بی چیدیشن

 بهم زد ی پوزخندسیراو!  راحتالتونیخ! نی گفتی چدمیشن: رو به عمه ملوک گفتم
! دستامو مشت کردم تا از شدت خشمم کم شه..حرصم گرفت..و روشو ازم برگردوند

 به خودم شدمی می و عصبخوردمی حرص میادیهر وقت ز.. نبودشتری بنی تلقهی
آخر ! م خشمشی رو آتشهی می و آبشمی که اگه دستمو مشت کنم بهتر مکردمی منیتلق

 عقب خواستیم!!  تا بگه چه مرگشهرونی بدمیکشیسر زبونشو از حلقومش م
 رو یپوزخند..نگام کرد! نیجلو بش:  در جلو رو براش باز کردم و گفتمیفور..نهیبش

 نهی جلو بشسی اگه راوی به عمه خانوم گفته بودادمهی:  گفتی تفاوتیبا ب..لباش بود
اون مال : اخم کردم و گفتم..  بودشیحرفاش سوزنده تر از آت! رهیگی مجهیسرگ

 از یری میکشی زحمت مای جلو ینیشی مای..ستمی نتیمن که راننده شخص..قبلنا بود
 بود و از جاش سادهی وایهمونطور!  خونهیای و باهاش میریگی منی ماشابونیسر خ

 لحظه هی..خوندمیتعجب و تو چشاش م.. شده بود تو چشامخیم..خوردیتکون نم
 نی بخاطر همره،ی بگنی ماشابونی از سرخی کنه و بره راس راستیلجباز دمیترس
 یزی هر چسیاز راو!  جلو و در و محکم بستمی هلش دادم رو صندلیفور
روزگار ! ترسمی کرده که ازش مکاریچ الف بچه باهام هی تو روخدا، نیبب..! ومدیبرم

 داشت نگام رهی خرهی هنوزم خسیراو..پشت رل نشستم!  تو رو خدانیما رو ب
 یلبخند محو..نیهنوزم انگار باورش نشده بود من هلش دادم تو ماش..کردیم

 قهی هضمش کنه چند دی تا وقتکردمی می بود و هر کارفی ش ضعرندهی گیلیخ..زدم
دست .. به نفعم بودفشی ضعی رندهی گنی وقتا ایگاه..شدیرق م تو عالم هپروت غیا

 ی خوشگلی دهی و کشدی سفیدستا.. بودتهنگاشو ازم گرف.. رو پاهاش بودسیراو
 به حساب نای برام جزء بهترزشی چه مرگم شده بود، همه چدونمیاصالً نم..داشت

! خهی خیمطمئن بودم االن دستاش ..رمی لحظه وسوسه شدم دستاشو بگهی..ومدیم
 لحظه کنترل خودمو هی..چقدر دوس داشتم دستاشو بزارم تو دستامو گرمشون کنم

 دستشو عی زد و سری ایطانی که لبخند شرمی و خم شدم تا دستشو بگماز دست داد
 یلیخ..فکم منقبض شده بود! گهیبعدم روشو برگردوند سمت د..از رو پاش برداشت

 بزنم به پهلوش و شوتش کنم رو یکیقشه ح! اقتی لی بیدختره ..بهم برخورده بود
 داشتم سر پدال یدل دق ی و روشن کردم و هر چنیبا حرص ماش! ابونایآسفالت خ

 یکی!  رو آسفالت، حرکت کردکای الستری جی با صدانیماش.. کردمی خالچارهیگاز ب
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 به ن،یاز دستگاه پخش ماش  " nicole scherzinger نگری  اسچرزکولین  " یاز آهنگا
 بلده سمیمطمئن بودم راو..  کلمه به کلمشو بفهممی معنتونستمیم..دیرسیوش مگ

  کولین" که  یی بودم آهنگادهی دیچون چند بار.. گهی میخواننده داره چ
  ...کردی می وقتام با خواننده همراهی و بعضدادی و گوش مخوندی م"نگریاسچرز

  

♫ ♫ ♫ ♫  
  

You can’t touch me now there’s no feeling left  
   تونی االن لمسم کنی چون دیگه هیچ احساسی باقی نموندهنمی

  
If you think I’m coming back don’t hold your breath  

  ! فکر میکنی که من برمیگردم در اشتباهیاگه
  

What you did to me boy I can’t forget  
  ! کاری که تو با من کردی رو هرگز نمی تونم فراموش کنمپسر

  
If you think I’m coming back don’t hold your breath  

  ! فکر میکنی که بر میگردم کور خوندیاگه
  

I was under your spell for such a long time couldn't break the chains  
 رو) اطرافم( مدت زیادی زیر طلسم و جادوی تو بودم و نمی تونستم زنجیرخای من

  پاره کنم
  

You played with my heart told me [...] all your lies and games  
  همه ی دروغ ها ت رو به من گفتی!  با قلبم بازی کردیتو

  
It took all the strength I had but I crawled up on my feet again  

   این همه ی نیرو و توانایی منو گرفت اما من دوباره با سختی روی پاهام ایستادمو
  

Now you’re trying to lure me back but no those days are gone my friend  
  !اون روزا گذشت دوست من...  داری سعی می کنی که فریبم بدی اما نهاالن

  
I loved you so much that I thought that someday you could change  
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  ! خیلی دوست داشتم و فکر می کردم که یه روزی می تونی عوض بشیمن
  

But all you brought me was a heart full of pain  
  ! همه ی چیزی که تو برای من به ارمغان آوردی قلبی پر از درد بوداما

  
You can’t touch me now there’s no feeling left  

   تونی االن لمسم کنی چون دیگه هیچ احساسی باقی نموندهنمی
  

If you think I’m coming back don’t hold your breath  
  ! فکر میکنی که من برمیگردم در اشتباهیاگه

  
What you did to me boy I can’t forget  

  ! کاری که تو با من کردی رو هرگز نمی تونم فراموش کنمپسر
  

If you think I’m coming back don’t hold your breath  
  ! فکر میکنی که بر میگردم کور خوندیاگه

  
I was worried about you but you never cared about me none  

   نگرانت بودم اما تو هیچوقت اصال بهم اهمیت ندادیمن
  

I gave you everything but nothing was ever enough  
  کافی نبود) واسه تو( بهت همه چی دادم اما هیچی من

  
You were always jealous over such crazy stuff  

  !بودی مثل دیوونه ها همیشه بیش از حد حسود تو
  

Move on don’t look back  
  ! و پشت سرت رو نگاه نکنبرو

  
I jumped off a train running off the tracks  

   از قطاری که داشت منحرف میشد به بیرون پریدممن
  

Your day is gone face the facts  
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  ! تو در حال رو به رو شدن با واقعیت هاستروز
  

A bad movie ends and the screen fades to black  
   فیلم بد به پایان رسید و پرده سینما کم کم محو وسیاه شدیک

  
  دانلود آهنگ

  ش موزیک  ویدیو این آهنگ از  یوتوپپخ
nicole scherzinger _ Don't hold your breat  

♫ ♫ ♫ ♫  
  

 عذاب سی لب راوی از پوزخند کج، گوشه شتری بومد،ی خوشم نچی از آهنگه ه
 رد و بدل نشد تا نمونی بی حرفچیه.. ظبط و خاموش کردمیفور..دمیکشیم

!  بمونم تو خونهخواستمی و زده بودم و م شرکتدیامروز کالً ق!  دم در خونهمیدیرس
 و کنار در خونه با دسته میر لحظه، منیدر هم.. و زدم در باز شدنگی در پارکموتیر

 و می گرد شده به مری با چشاسیراو!! کرد؟ی مکاری چنجای امیمر..دمی بزرگ دیگل
 بزرگ ی و کنار در خونه با دسته گلمیمر...! کردیدسته گل تو دستش نگاه م

 و دسته گل تو می گرد شده به مری با چشاسیراو!! کرد؟ی مکاری چنجای امیمر..دمید
 و خاموش نی ماشنکهیمنم بدون ا.. شدادهی پنی از ماشسیراو...! کردیدستش نگاه م

 رو لبش یلبخند پهن!  رفتممی شدم و به سمت مرادهی پنیکنم با بهت و تعجب، از ماش
سالم :  شد و گفتکمی نزدی چند قدممیرم..کردیبود و داشت با محبت نگام م

 برخورد یمی صمادی کنارمه، باهاش زسی راوی دوس نداشتم وقت؟یخوب! نیآرو
 تیبا جد..  شده بودمبهی ازدواج کرده بود، کالً باهاش غرنکهیهر چند بعد از ا! کنم

 انگار از ؟یکنی مکاری چنجایا!  خوبمیمرس:  نشوندم، گفتممیشونی که رو پیو اخم
 چون لبخند پهن و پسر کشش و از رو لباش جمع ومد،ی خوشش نادی جمله م زنیا

! ؟ی چیگل برا! جا خوردم!  مال توئهنیا:  گرفت و گفتفمدسته گل و به طر..کرد
!  کنه؟کاری چخوادی مکنه؟ی کار رو منی داره ایبه چه حق!! س؟ی راویاونم جلو

 میدست مر!  جاننی آرو_..  جدا کردی منو از هر فکرسی غضب آلود راویصدا
 ی درشت قهوه ایاز چشا..نگاش کردم..! ریدسته گل و ازش بگ..جون خسته شد
 رد شد و وارد می من و مری کوتاه از جلودی ببخشهی با سیراو! دیباریرنگش، خشم م

دسته گل و ازش گرفتم ..هنوزم دستش جلوم دراز بود.. زل زدممیبه مر.. خونه شد
من ..سی حرفام ننی نشه، باشه؟ الزم به تشکر و اداتی پنورای اگهید: و با خشم گفتم
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 نی آروی زمانهی ببر ادی و از تی به زندگسببچ.. کمک کنمایخودم خواستم به آر
 میمر! ؟یدیفهم..ی جلوم سبز ش،ی اتفاقی حتخوامی نمگهید.. بودهتی تو زندگینام

اما اون لحظه ..دمیدی اشک و تو چشاش میحلقه ..با تعجب زل زده بود به لبام
 چشام ی که زودتر از جلوکردمی فکر منی بودم که فقط به ایانقدر از دستش عصب

دسته گل .. و ازم دور شدنییسرشو انداخت پا.. بزنهی حرفنکهیبدون ا!  گم شهرهب
 شدم و نی در خونه بود پرت کردم و سوار ماشی که جلویو با خشم، تو جوب آب

 ی فکرامی درمورد من و مرسیدوس نداشتم راو...م پارک کردنگ،ی و تو پارکنیماش
 خونه یبه طرف در ورود! مهیدوس نداشتم فکر کنه چشمم هنوزم دنبال مر! بد کنه

 روشن ی ویت..  نشسته بودی وی تی روبروی رو کاناپه سیراو.. رفتم و داخل شدم
 که هیصبمانتو شلوارش تنش بود و معلوم بود انقدر ع! ی وی شده بود رو تخیبود و م

 ی عصبیلی که خیی از حفظ بودم، وقتاگهیعادتاشو د!  لباساشم عوض نکردهیحت
 رونشوی بی لباسادادی به خودش زحمت نمی و حتدادی انجام نمیکار چی هشد،یم

 ی تیصدا..جوابمو نداد! س؟ی راو_..  ضرب گرفته بودنیبا پاش رو زم..ارهیدرب
صداشو کم کن : به سمتش رفتم و گفتم!.. رو مخم بودی وی تیصدا.. و بلند کردیو
 و ی وی و تدمی حرکت از دستش قاپهی و با ی وی تموتیر..محل نذاشت! نمیبب

 جرقه، بود تا هی که انگار منتظر سیراو!  و پرت کرد رو مبلموتیخاموش کردم و ر
:  و با حرص گفتسادی م وانهی به سنهیروبروم س..شعله ور شه، از رو مبل بلند شد

 ی خودته و هر غلطی خونه ی بگیخوای هان؟ حتماً بازم م؟یوشش کردچرا خام
 که هر ستمیمن غالم حلقه به گوش تو ن! ره؟آ.یدی انجام میدوس داشته باش

 نداده، با ادیمامان جونت بهت !  مهرزادی اطاعت کنم آقای ، فوری دادیدستور
 س؟ی چه مرگته راوتو! نمی من نبر باال ببی صداتو برا_ ؟ی برخورد کنیزنت چه جور

 زد و یپوزخند! ؟ی هر دومون زهر کردی براوی هفته س زندگهیهان؟ چرا االن 
 دیتو که با! کنه؟ی متی شکای کوفتهی زندگنی داره از زهر شدن ای کنیبب! هه: فتگ

 با دمت ی تو که دار؟یتو چرا ناراحت! ی عادت کرده باشی زهرمارهی زندگنیبه ا
 نهی تو که خاطر خواهات دست به س؟یسوزی میدار یتو از چ..یشکونیگردو م

 یتیتو که با ازدواج کردنت بازم محدود..دنتی دانی در خونت با دسته گل میجلو
کدوم ! می شو با هم برادهیپ!  آروم آروم_! ؟یری دلگیپس از چ..ی ندارتیتو زندگ

 یالک منم یبرا! ی طرفه نرو به قاضهی پس ی خبر نداریچیتو از ه! خاطرخواهام؟
 گهی وقته که دیلی خمی من و مرنیب!  ترمیشی نشو که من به وقتش، از تو آتیشیآت
 نداره فکر یلی دلدم،ی نشون مالیخیاگه خودمو ب!  زرنگی آقانی بب_! سی نیزیچ
 چیدرسته من و تو ه..ارمی از شعور باالمه که به روت نمنیا!  احمق و نفهممیکن
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 جو معرفت هیاما کاش ! می هم نداریو شناسنامه  که رفته تیی به جز اون اسماینسبت
 ه،ی و اسمت رو کسی زن داری که وقتیدیفهمی و مشدی مدایو شعور تو وجودت پ

 شد که دستمو ی چدمینفهم! ی گذشته تو تکرار کنیای بازی الشی حق ندارگهید
 تو صورتش که حس کردم دمیانقدر محکم کوب! بردم باال و با شدت زدم تو صورتش

 راه ی و قرمزظی خون غلسیاز دماغ راو!  دستم خورد شدیخوونااست
 دماغش یدستشو جلو.. زده بود تو چشامزل پر از اشک یی با چشاسیراو..گرفت

حالم ازت بهم :  که تو قلبش بود و تو چشاش جمع کرد و گفتیگرفت و تموم نفرت
 شد و رفت  چشام دوریبعدم با سرعت از جلو! یازت متنفرم عوض!..نی آروخورهیم

 سرعت کنترلمو از دست نی به ادینبا! از دست خودم کالفه بودم! تو اتاق خواب
داشت !  رو نقطه ضعفمذاشتی دست مشهی همسیاما راو!  تو صورتشزدمی و مدادمیم
 دیبا.. باهاش حرف بزنمدیبا...!  و بهم تهمت زده بودی به قاضرفتی طرفه مهی

 بفهمه دیبا! زنمی و دارم دورش ممیکنه عوض فکر خواستیدلم نم.. بدمحیبراش توض
 قی هست عمی نبوده و هر چمی مردنیمطمئن بودم سر امروز ،د! کنهیداره اشتباه م

دستمو پشت گردنم ..!  و زبونش باز شددی و دمیامروز مر.. حرفاسنیتر از ا
 کم که حالم بهتر شد به سمت اتاق خواب رفتم و در رو هی..دمی کشیگذاشتم و پوف

 توالتش نشسته بود و چند تا دستمال زی می روبروی رو صندلسیراو..ز کردمبا
گمشو : با نفرت زل زد بهم و گفت! دادی و محکم داشت رو دماغش فشار میکاغذ

دلم براش ضعف !  ش مظلوم شده بودافهیچقدر ق.. از اشک بودسیچشاش خ! رونیب
: داشو برد باال و گفتبا خشم ص.. مثل مجسمه زل زدم به صورتشدی دیوقت..رفتیم

 ورد باهات نرم برخیزاری خودت نمنیبب.. رونیگفتم گمشو ب!  گفتم؟ی چیدینشن
 توام ینیبی که منمی من هم_! چه مرگته؟!  تو؟ی چرا انقدر بد دهن شد_...!! کنما

 دمیفهم.. راحتالتیخ..یمرد بودنتو خوب نشون داد..رونی بی بریبهتره گمش
 بود، توجهمو زونی که به گردنش آوی گردنبند قلب نصفه ابرق..! حاالم برو..یمرد

 گردنبند و تو گردنش ی چرا وقتدونمینم.. رو لبام نشستیلبخند..جلب کرد
 گردنبندا برام نیانگار ا..! دادی بهم دست می و حس خوبشدمی خوشحال مدمیدیم

 لحظه هم از گردنش درش هی خواستی و داشت و دلم نمسی راوتیحکم، مالک
 گردنمو لمش ی فلزی شرتمو قلب نصفه ی تی قهی ریدستمو بردم ز..رهایب

 تر شد و ی عصبدی لبخند رو لبمو دی وقتسیراو.. لبخندم پررنگ تر شد....کردم
! آره؟!  له شدم؟ینجوری که جلوت ای هان؟ به من؟ی عوضیخندی میبه چ: داد زد

 که به حال شهی منم م نوبتی روزهیاما !  مهرزادیبخند آقا..خنده هم داره..بخند
! دادمی محی براش توضدی و باهی از دستم چقدر عصبدونستمیم! زارت قهقهه بزنم
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 شد و خواست دستشو از تو دستم جدا کنه، ی شدم و مچ دستشو گرفتم، عصبکشینزد
 دستم چند تا دستمال از تو جعبه یکیکه نذاشتم و مچشو محکم فشار دادم و با اون 

سرشو باال .. توالت، برداشتم و محکم رو دماغش فشار دادمزی رو می دستمال کاغذی
 افتادم که ی روزادی.. تعجب کرده بودمانگار از کار..گفتی نمیچیه..گرفتم

بعد .. ساکت بهم زل زده بودی همونجورسی کمرنگ کرده بودم و بازم راوششویآرا
برداشتم و  که خون دماغش بند اومده بود دستماال رو از رو دماغش قهیاز چند د

کنار لبش قرمز شده بود دستمو بردم تا کنار لبشو ! انداختمشون تو سطل آشغال
 یلی خگهید! یبه من دست نزن عوض:  عقب و گفتدی که با خشم سرشو کشمپاک کن

 کشمی کم نازتو مهیتا !  هوا برت نداره هایهو: با خشم داد زدم..شدیداشت پررو م
 درموردم نکهی داشت اما نه بخاطر اکارمیچ می بهت مرگمیم! واسه من شاخ نشو

 اومده میمر..ی تموم کنارویز مسخره بانی انکهی بخاطر اگمی م،یمتوجه اشتباهت بش
اونقدر باهاش بد حرف زدم که با بغض رفت منم دسته گلشو ..بود تا ازم تشکر کنه

:  زد و گفتیپوزخند.. نذاشت حرف بزنمسیراو... واسه! پرت کردم تو جوب آب
هان؟ بخاطر کدوم کارت اومده ازت تشکر کنه؟ ! ؟ی با هالو طرفیکنیرا فکر مچ

 ی هم آغوشنیحتماً بخاطر ا!  جا خوش کرده بودیآغوشش نبود تو ادمی..آها
 سی که راو؟ی بهش دادی چه قولگهید! نه؟..اومده بوده با دسته گل ازت تشکر کنه

 ی هی ناقابلت مهری پاهیت و  دسهی دونهی نممیمر! رمت؟یگی مامی و مدمیو طالق م
 ایآر!  عشقشو بزنه؟ی پاهی دست و هی دی قدی اگه بخواد با تو باشه، بادونهینم! منه؟

 که عاشق ومدی نیمگه اون همه قُپ!  ول کرده و دوباره اومده سراغ تو؟یرو چطور
 می مریتو برا!  شد پس؟ همش دروغ بود؟ نقشه بود؟ی براش؟ چرهیمی و ماسیآر

 و بعدم کنهیازت استفادهاشو م!! ای مثل آری اچهی بازهیتوام ! چارهی بیتسی نیچیه
پس اون !  تو بغلم بوده؟می بود مردهیاز کجا فهم!  دورندازتتی آشغال مکهی تهیمثل 
 که انقدر از اون نهیپس بخاطر هم!! دهی و تو بغلم دمیمر..اون روز تو شرکت..روز

! دم؟یچرا نفهم! ه؟ی چسی درد راودمیمن چرا زودتر نفهم..اوووف! روز داغونه
 که دیرسی نمذهنمم بود که به اشی بچه بازلی کردن دلدای پریانقدر ذهنم درگ

  !دهی و با هم دمی من و مرسیراو
 زد و ی پوزخندسیراو! ؟یدی ما رو دیک! ؟یدی با هم دی و چه جورمی تو من و مر

 ی آقای زرنگیلی خیردکی نه؟ فکر مبرمی نمیی بوانتتی از خیکردیفکر م: گفت
 تویاگه ازم بپرسن کدوم حماقت تو زندگ..ارمی برات ناهار بی نداشتاقتیل! مهرزاد؟

 برات ناهار آوردم و پاک ه و کی حتماً اون روز،ی پاک کنخوادیدلت م
 به ی و پنمی و تورو با هم ببمی مری نه؟ انتظار نداشتنمتی ببیانتظار نداشت..کردمیم
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 لذت یداشت!  داده بود؟فی با من و احساساتم بهم کی؟ باز بودنت ببرم نهیعوض
فقط جواب سؤال منو ! تند نرو لطفاً.. نمی ببسای واسای وا_ زدم تو حالت؟ ؟یبردیم

 رفت و منم از فرصت استفاده هی اون منش_! ؟یدی داخل اتاق منو دی جورچه..بده
 ژهی زدم تا مهمون ودیتو د در داخل اتاقیکردم و در اتاقتو تا نصفه باز کردم و از ال

مهمون ..! دمشی و د_...  رو مخم بودیپوزخند رو لبش بدجور.. نمی شوهرمو ببی
 که خورهیحالم بهم م!!  بغلش بودوت!  بودشی قبلیمعشوقه ..!! دمی شو دژهیو

 ؟یکنی پنهونش می داری از ک؟یکنی پنهون می و داریچ! ی به نفهمیزنیخودتو م
 مرد باش ی کردی کارهی ده؟ی و جیک تو جیک هم دمی و مر که با چشاش تویاز کس

 ی تو بغلت بود و تو بهش گفتمی که مردمیمن خودم با چشام د..سای کارت وایو پا
تازه زبونش .. حرف بزنهخواستیانگار م.. ی دادشی که دلداردمید..نه نکهیکه گر

 تو ی هر چتمخواسیم..گفتی ماشی و دلخورایباز شده بود و داشت از تموم ناراحت
 و سبک شه و بعد از خودم دفاع رونی بزهی هفته تو دلش جمع کرده و برهی نیا

 می بازمی تو و مرشهی باورم نم_!  تو دل کوچولوش بمونهیزیدوس نداشتم چ..کنم
 حاضر شد ی رو دوس داشت، چطورای که اونقدر آرمیمر!! شهیباورم نم! نیداده باش

 ی با احساسات نداشته ت بازکهی با کسی شدیراض یتو چطور! دوباره با تو باشه؟
 دو نفر هیچرا زندگ! م؟ی بودمی تو و مرفی کثهی بازی کجاای من و آر؟یکرده، بمون

 الی و بعد با خشدی ثابت متی گناهی تا بیکردیصبر م! ؟یت لعنیرو خراب کرد
 اسم من از تو یذاشتیانقدر برات سخت بود؟ م!!  معشوقه تشی پیرفتیراحت م

 یکجا!! دوتادوتا؟! تی هوسات و عشق قبلی پیرفتی مرون،بعدی بادیناسنامت دربش
 من ناهگاه توجایگاهی آروم شه که چند ماه پمیکجا انصافه که مر!  انصافه؟ایدن

 اشکاش ؟یمی حق مرای ی تو حق منن؟یتو بگو آرو! ؟یبوده؟ کجاش انصافه لعنت
چقدر .. رو گونه هاشختیری معصومش می از چشادی درشت مرواریمثل دونه ها

چقدر دلم !  آغوشم فقط مال خودشهنی تو بغلم و بهش بگم ارمشی بگخواستیدلم م
 و بغل کنم و بگم دیلرزی ملوم و که داشت مثل بچه گنجشک جیسی راوخواستیم

اول ! اما وقتش نبود..دمی نممی مرنی تار موشو به صد تا عهیچقدر دوسش دارم و 
دوس ! کنهی داره درموردم اشتباه فکر مدیفهمی مدیبا..کردمیم ثابت موی گناهی بدیبا

صداشو ..دوس داشتم بازم از احساسش بهم بگه.. حرف بزنهسیداشتم فقط راو
از ..دادی می دخترونشو رو خودم دوس داشتم و بهم انرژیتایساسح..دوس داشتم

بچه ها  پسر نی براش مهمم و دوس داره فقط خودش تو بغلم باشه، عدمیدی منکهیا
اشکاشو با پشت .. شدی عصبدی سکوت کش دارمو دی وقتسیراو.. ذوق کرده بودم

 که یدار ی اصالً حرف؟یچرا الل شد:  گفتی لرزانیدستش پاک کرد و با صدا
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 و کی کوچیبا دستا.. ی عوضکنمی متی ازت شکا؟ی و از خودت دفاع کنیبزن
 لحظه حس کردم دستاش هی.. بزارم سبک شهخواستمیم.. منهی رو سدیکوبی مفشیظر

االن فقط ..کردمی فکر نمکردم،ی م حس منهی که رو سیبه خودم و درد..درد گرفته
 ری گرفتم تو دستمو و زکوچولوشو یآروم مچ دستا! سیفقط راو!!  مهم بودسیراو

بزار منم از .. بدمحیبزار برات توض! سیآروم باش راو..آروم باش: گوشش گفتم
دستاشو تو دستام ..دوس داشت حرف بزنم..آروم شده بودانگار .. خودم دفاع کنم
:  رنگش که حاال نمناک شده بود زل زدم و گفتمی قهوه ایگرفتم و تو چشا

 که یهمونطور..یکنی جلو جلو قضاوت میدار..سی نیکنی که تو فکر میاونجور
تو ..اما تو مثل اونا نباش.. تجاوز بهت، درموردم قضاوت کردنی هی سر قضهیبق

 هر گمی دارم بهت دروغ می و فکر کردیامو گوش کن بعد اگه قانع نشدحرف
 میمن اگه بخوام دوباره با مر.. چون و چرایب! کنمی و قبول می کنیقضاوت
 ی تو شرکتم و تو اتاق کارم و جلوارمی و بمی ناقص العقل نشدم که مریاونقد..باشم
 حذفش میدگ و از تو زنمیمن مر! کنمی و همکارام باهاش عشقبازیمنش

 حذفش دمش،ی دای خندون کنار آری که تو لباس عروس با لبایهمون موقع..کردم
 چند ی خودت اون صحنه ی برای و داریدی دمی صحنه از من و مرهیتو فقط ! کردم

 چرا اومده بود می مریدی بار ازم پرسهی! یکنی و قضاوت میکنی مری و تعبی اهیثان
 هی یچرا به جا! اب سر باال بهت دادم؟ و جویدی پرسس؟ی راویدیشرکت؟ پرس

 ؟ی عذاب دادنقدری و خودتو ای جهنم کردمونوی هفته س زندگهیسؤال ساده، االن 
 داره ای آرگفتیم.. شرکتم تا ازم بخواد کمکش کنمد اومده بومیارزششو داشت؟ مر

 ی گوشه فتهی ماه، مهی که الزم داره و بهش ندم، کمتر از ی و اگه پولشهیورشکست م
 پول دوسته و اگه یادی زمی مری اما بابارهی پول و از باباش بگنی اتونستیم..زندون

 همون لحظه هم ندازه،ی جلوش نمی پاپاسهی نه تنها شهی داره ورشکست مای آرنهیبب
 نصفشو ای آریبابا!  اومده بود سراغ مننیبخاطر هم..رهیگی و ازش ممیطالق مر

نه بخاطر ..منم کمکش کردم..خواستیمک م از من کگشی نصفه دیداده بود و برا
 فکر نکنه بازم دارم بهش فکر نکهیبخاطر ا..نه.. دوسش داشتمی زماننکهی اای میمر

 یی بهش ثابت کنم جانکهیبخاطر ا.. کمکش کنمخوامینم رمی و چون ازش دلگکنمیم
 !کنمی بهش فکر نمگهی مطمئن بشه دنکهیبخاطر ا.. نداره بهش پول و دادممیتو زندگ

 یباور کن همه چ..یدی وتو اتاقم دمیاون روزم که مر!  بودنیموضوع فقط هم
من به .. نشون بدمی بود که نتونستم از خودم واکنشییهویانقدر .. اتفاق افتادییهوی

 میمر..تو شوک بودم.... دستامم دورم بی تفاوت افتاده بودیمریم حسی نداشتم حت
 کار رو نی که چرا اکردمی فکر منی ا اون کار و کرد و من هاج و واج بهییهوی
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 و اگه حرفامو باور ی بپرسمی از خود مریتونیم.. ازش جدا شدمیبعدم فور! کرده
 گهی ازم متنفر شده که راستشو میاونقد. بپرسزش و خودت ارمیگی شمارشو میندار

 یدی کلمه ازم شنهی!  انصاف؟ی دادم بیمن بهش دلدار!  کنهیو محاله ازم طرفدار
منم ! نیهم.. نکنههی من فقط بهش گفتم گر؟ی بافتسمونی خودت آسمون رشیو پ

 نی هم به ایربط..شمی ناراحت مزه،یری جلوم اشک می کسنمیبی میآدمم و وقت
 فقط میمن اون روز با مر!  چند ماهم بودهی معشوقه ای که طرف نامزدم بوده رهندا

 زود یلیخ! دمیخودم ند بهش تو ی عشق و احساسچی رفتار کردم و هبهی غرهیمثل 
 حکم و ،یکنی مجازاتم می چرا داری بهم بفهموننکهیقبل از ا! سی راویقضاوت کرد

 رو دوس ایاون آر..می با هم نداری نسبتچی وقته هیلی خمیمن و مر! یصادر کرد
 که بهت ی ایلیبابت اون س.. بهش ندارمیلی مچیمنم ه..کنهیداره و به من فکر نم

من رو اون !  رو نقطه ضعف آدمیزاری دست مادیبدم م! سیو رانیبب..خوب..زدمم
 سیراو.. حرفمو ادامه ندادمگهید..! کلمه حساسم و اگه بازم اونو از دهنت بشنوم

داشت به حرفام !  شده بود بهمرهی خوشگلش خیبا تعجب و چشا.. بودهسکوت کرد
 شرکتم و  اومدهمی چرا مردیپرسیکاش زودتر ازم م..سبک شده بودم..کردیفکر م

 ی الکی چه جوروانه،ی دی تو رو خدا دختره نیبب..گفتمی و بهش مزیمنم همه چ
 بزنه، ی بمونم تا حرفر منتظنکهیبدون ا..!  هفته رو برامون زهر کرده بوداهی یالک

دوس داشتم تنهاش بزارم تا خوب فکر ..رونیاز جام بلند شدم و از اتاق اومدم ب
 نشون تی بهم حساسنکهیاز ا..سرمو رو کوسن گذاشتم و دمیرو کاناپه دراز کش! کنه

نگاش ...چشامو رو هم گذاشتم و راحت خوابم برد.. لبخند رو لبام نشستداد،یم
بهش وابسته شده بودم و به !! االن چه وقت رفتن بود..! رهدوس نداشتم ب..کردم

  گرفت وکشوی چمدون کوچی و دسته دینگاشو ازم دزد! نبودنش فکر نکرده بودم
، 3اما فکر کنم تا !  چند روزتو گذاشتمی غذاخچالیبرات تو ! رمی مگهیمن د: گفت

اگرم ..اصالًفست فود نخور ! ای مونده بخری غذاهاینر! ی روز غذا داشته باش4
 سر کوچه و از اونجا غذا ی زنگ بزن به چلوکباب،ی بخوررونی بی غذایخواستیم

صداش بغض ! رفت؟یچرا داشت مپس !! چقدر نگرانم بود! غذاش مطمئنه..ریبگ
داشت خفم !  قورتش بدمتونستمینم.. تو گلومهیزی چهیحس کردم ! دیلرزیم..داشت

چرا ازش ! گرفتم؟ی چرا جلوشو نمدم؟چرا الل شده بو! شدیکاش منصرف م..کردیم
 پا و اون پا کردنشو نیا.. رفتنی داشت برادیانگار خودشم ترد!!  نره؟خواستمینم
آب ! دمیدی خوشگلش می تو چشانویا..دوس نداشت بره..ردمکی خوب حس میلیخ

از ..دمیدیبرق اشک و تو چشاش م! ؟یگردی برمیک: دهنمو قورت دادم و گفت
 بهش بگم دوسش دارم و تونستمیچرا نم..ومدی خوشم نخودمم..ومدیحرفم خوشش ن
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  تجاوزگرهی انگ یدوس نداشتم تا وقت!  لج کرده بودم؟یبا ک! دوس ندارم بره؟
 هر وقت خواستیدلم م!! انگار باهاش لج کرده بودم! رومه، بهش ابراز عالقه کنم

 یلی سبز خنگر!  تهمت از رو اسمم کنار رفت، بهش بگم چقدر بهش عالقه دارمنیا
 و رمی داشت که جلوشو بگدیانگار هنوزم ام..شال سبزشو مرتب کرد..ومدیبهش م

 ششی پرمی مدت مهی..ت تنهاس دسنیریش! دونمینم: با بغض گفت! نزارم بره
 ازش خواستیم..! منتظر بود!! زل زد بهم..سرمو تکون دادم! کمکش کنم..باشم

 هنوزم ازم دلخور بود می مری هی سر قضنکهیبا ا..دمیدی تو چشاش منویا..بخوام نره
 گهید! از دلش درآورده بودم.. تفاوت نبودی بهم بگهیاما نرم تر شده بود و د

شده بود ! خوندمی و توجه و تو چشاش و رفتاراش مینگران..دنگاهاش سرد نبو
!  باشه؟شمی بگم دوس دارم پشم؟یبگم بمونه پ! ازش بخوام نره؟! ی قبلسیهمون راو

!  نه؟ای باشه شمی که پسینکنه فقط بهم عادت کرده و براش مهم ن!  داره؟دوسماصالً 
 ای بگم دی من اول با!! من چقدر پرروامه؟یچرا تا حاال بهم نگفته حسش بهم چ

 مجبور سمی و راوشدی بچه دار نمنیریکاش ش!  اول بگه؟یمهمه که ک! س؟یراو
 ی اومدن بچه ای به دنقتاالن چه و!  تا کمکش کنهششی بره پی چند روزشدینم
!! دوس نداشتم ازش دور باشم!!  دروغ بگمتونستمیبه خودم که نم!! بود؟نیریش

 ی چند روزخوادی که مکردمی فکر منی به ایقت در دسترسم بود و وشهی همسیراو
 به خودم ی شدن در وروددهی به هم کوبیبا صدا!! شدمیازم دور باشه، کالفه م

 هم ی ازش خدافظیحت! نگام رو در بسته ثابت شد! ؟رفت!  کوسیپس راو..اومدم
طاقت نداشتم به خدا ! سیمخصوصاً با راو.. بودمزاری کردن بیاز خدافظ!! نکردم

 کالفه س،ی کنارم ندمیدیاز االن که م..!!  فقط مال من بودسیراو!! رمشبسپا
 یزی چهی!! کردم؟ی مکاری چدی باشد،ی مدای پنیپس اگه رام..کردمیبودنمو حس م

 یحت!! کنهی نمهیمرد که گر!! نینه آرو..نه..چقدر بغض دارم!! انگار رفته تو چشام
!  تفاوتهیب..خونسرده! شکنهینم..کنهی نمهی گراد،ی بالها هم سرش بنیاگه بدتر

پر .. رفتمخچالیبه سمت ! بغضمو هر جور بود قورت دادم و به سمت آشپزخونه رفتم
 سیآخ راو!! چقدر برام غذا درست کرده..!  و بزرگکی کوچیقابلمه ها..غذا بود

 ی بلد بودم،یکاش توام مثل مر..یکاش مهربون نبود!! ی لعنتیتو چقدر مهربون
 درآوردم و گذاشتمش رو خچالی چلو مرغ و از تو یقابلمه !! ین دل بشکویچطور

 ازم سی راوشدی میهر چند دو هفته ا..به سمت اتاق خواب رفتم! گاز تا گرم شه
مگه تن !  شده بودموونهی ددیشا!! کردمی تنشو تو اتاق حس می اما بودیخوابیجدا م

!!  من؟سـِیراو!! دهی خوب می من تنش بوسـِیپس چرا راو!! ده؟ی دختر بو مهی
 نیاما ا! دمی از دستش مشهی همی بجنبم براریاگر د.. نه نبود!.. مال من بود؟سیراو
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 گناهکار و هی همه به چشم یوقتتا !  دوس ندارم مال من شهی مدلنی و ایجور
 نی اول ادیبا!  بفهمونم که عاشقشمسی دوس ندارم به راوکننیمجرم بهم نگاه م

خسته شده !! ی سراغ عشق و عاشقرفتمی بعد مکردمیمتهمت و از رو خودم پاک 
 واقعاً فتادم،ی غضب آلود باباش می نگاه هاادی یوقت!! گرانی دیبودم از نگاه ها

 باعث شده بود دشمنام شاد بشن و پشتم صفحه بزارن و سی کار راوناو..! شکستمیم
ق، جرئت نداشتم با  ماه بعد از اون اتفاهیتا !!  هم متهم بشمگهی دی نکرده یبه گناها

 ساله مو خط نی چندیقای بود که دور تموم رفنمیبخاطر هم!  هم کالم شمیکس
  !  نداشتمی رابطه انی جز رادچکسیبا ه..دمیکش

  

   )14فصل ( 
  
 توالت و باز زی میکشو..دمی شلوار گرمکن پوشهی شرتمو از تنم درآوردم و ی ت

 تو هم رفته بود و یلیخ..ب کنم کم موهامو مرتهی کنم و دایکردم تا شونه رو پ
 یزی چهی که حس کردم گشتمیداشتم دنبال شونه م! میشونی بود رو پختهی رشونیپر
 رو کنار ایدستمال کاغذ!  بودیگه چی دنیا.. پنهون شدهی چند تا دستمال کاغذیال

 نجایقاب عکس من ا! جا خوردم..دمی دستماال دیزدم و قاب عکس خودمو البال
 نی چرا همچسی؟ راو! تو اتاقم باشهمی رو پاتختدی که االن بانی ا!کرد؟ی مکاریچ

خاک تو سرت !  کرده؟مشیانقدر از برخورد من نگران بوده که قا!  کرده؟یکار
 می قا،ی دستمال کاغذی از ترسش، عکستو الچارهی که بیکارش کردی چنیبب! پسر

 رو لبام یلبخند تلخ!  من انقدر بد بودم؟یعنی.. لحظه از خودم بدم اومدهی! کرده
 توالتش،خوشم زی می کرده تو کشومشی عکسم براش مهم بوده و قانکهیاز ا..نشست

 زای جور چنی از ادی باگهی دیچند دفعه !  براش مهممدادی نشون منیا..اومد
 یچرا من کار!  نبود برام؟ی کافنیا!!  دوسم دارهسی تا مطمئن شم راودمیدیم

من که تو سفر شمال خودمو کشتم تا بفهمه بهش !  که بفهمه دوسش دارم؟کردمینم
از سفر !!  دوسش دارم؟دمی فهمیاز ک!  لحظه رفتم تو فکرهی! ستمی احساس نیب

آره تو !! می مرهیتو عروس!  جرقه زودتر زده شده بودنیانگار اول..نه...نه!! شمال؟
 به سیقبل از اون به راو.. به چشمم اومدسی راوی هاییبای تازه زمی مرهیعروس
 که خودشو یدختر!! شتری نه بکردم،ی دختر زشت و پررو و لجباز نگاه مهیچشم 

 به ک بختنیکاش تا آخر عمرم ع..اما حاال!  بختکنی عم،یچسبونده بود به زندگ
 چقدر می مرهیتو عروس..!  بودی دوست داشتنسیچقدر راو!! دی چسبی ممیزندگ
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 بهش یوقت..گرفتی خندم متادم،فی حرص خوردناش مادی یوقت!  کرده بودمتشیاذ
مطمئن بودم که اگه جرئتشو داشت با دندوناش ..یستی دختر نگهیگفته بودم تو د

 ی اون صحنه و اخمایادآوریاز !!  جمله متنفر بودنیچقدر از ا! دییجویخرخرمو م
 درآوردن یاونوقتا برا..! دمی ها بلند بلند خندوونهی دنی عس،ی راویدر هم رفته 

 کردمیفکر م! رونی بره بمیدوس داشتم از زندگ..کردمی میهر کار سیلج راو
 فهممیتازه م! قطعاً نه..نه..دوس داشتم بره؟ ! ؟یاما حاال چ!  جهنم کردهمویزندگ

 ذره می وقت بود که تو زندگیلیخ!!  کردهی و انرژی پر از شادسیمو راویکه زندگ
 یکنواختی از می زندگسیاما با اومدن راو..شدی نمدهی عشق و محبت و خنده دیا
هر چند ! کردمی بودم هم انقدر احساس آرامش نممی با مری وقتیحت!  اومدرونیب

 نی که ادمیفهمی شده بود اما حاال ممی انتخابم نبود و به اجبار وارد زندگسیراو
 اجبار نیاگه ا.. کرده بودمی و مهربون و وارد زندگی دختر دوست داشتنهیاجبار، 

 همون یقاب عکس و ال! شدی خوب میلی خگرفتمیگیم فاکتور م و از زندیلعنت
 یی کجاسیراو..دمیرو تخت دراز کش!  گذاشتم و در کشو رو بستمایدستمال کاغذ

چقدر دوس داشتم !!  توئهشی هم تموم فکر و حواسم پیستین ی وقتی حتینیکه بب
مش چقدر حضورش بهم آرا! کردمی بود و تو آغوشم محکم بغلش منجایاالن ا

 منتقل شده یبی بار آرومش کردم، به خودمم آرامش عجنی اولی برایوقت..دادیم
 وغگو درهی به چشم س،ی بار بود به راونیاول..رهی نمادمی اون شب و چوقتیه! بود

 دهی که توش خوابی و رفتم تو اتاقدمی از خواب پری وقتینصفه شب..کردمینگاه نم
 درشت یدونه ها..دیکشیتند تند نفس م..دیلرزی میلیخ..لرزهی داره مدمیبود، د

مثل .. بار اونجا بود که تو آغوشم گرفتمشنی اولیبرا! دمیدی مشیشونیعرق و رو پ
 یچقدر اون لحظه حس خوب..دتو بغلم آروم ش..بچه گنجشک شده بود

 سرم آورده و با آبرو و غرورم یی و چه بالهی کسی رفته بود راوادمیانگار ..داشتم
 همون روزم ی فردایحت!  آرومش کنمدی که باکردمی فکر منیط به افق!  کردهیباز

 سوپرمن برم نی و منم عنهی که کاش دوباره کابوس ببکردمی آرزو مییبا کمال پررو
 ی به این آرامششتریانگار خودم ب!!  سرش و بازم اون طعم دلچسب و بچشمیباال

 سی شب، تو آغوش راو جرقه هموننی اولدمیشا!  داشتمازی نشد،ی مقیکه بهم تزر
 ییبای بار بود که زنی اولیاون شب برا.. حرص خوردمی مرهیچقدر عروس!! زده شد

 تر نبود اما اون شب، گل خوشمی از مردیشا!  بودبایواقعاً ز.. مسحورم کردسیراو
آخرشم کار دستم .. درخشش اصالً به نفعم نبودنی و ادیدرخشی چشام می جلوبیعج

 خودمو گرفتم و یهر چند جلو.. کردمتشی و اذرمیودمو بگ خیداد و نتونستم جلو
 کی نزدشی روحعی با اون اوضاع فجسیدوس نداشتم به راو!  جلو رفتمی حدهیتا 
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دوس داشتم !  نداشته باشهی اولمون اجبار،نقشی رابطه ودوس داشتم حداقل ت..شم
سوخته  یبو! رونی اومدم بالیاز فکر و خ!  حذف شه" اجبار" مورد هی نیتو ا

 غذا یوا..دمی دفعه مثل فنر از رو تخت پرهی!  رو گاز بود؟یمگه چ..ومدیم
  !! سوخت

  
  

    ))ــــــــسیراو(( 
  
  
  

چطور تونست !  اصال؟دیخجالت نکش!  لندهوریپسره ..! کردی داشت خفم مبغض
 انقدر یعنی..!  نکردمیتازه ازم خدافظ!  ماست لم بده رو مبل و بزاره من برم؟نیع

 و با غرور زدمی زنگ منیریبه ش..!  کالم بودمهیمنتظر !!  بودمتی اهمیببراش 
 کردمی هم ذوق میکل! ششی پادی برش و بگه خواهر شوهامی بزارهی نمنی آروگفتمیم

 ی مای دنهی!  بهم بگه براش موندنم مهمهنکهیا! ششی خواسته بمونم پنیکه آرو
! موندمی هم مگرفتی می الل مون و بعدشکردی صدا متموی خاصیاگه اسم ب...! دیارز

 یپسره !! یگردی برمی کگهیزل زده تو چشام و م!! یچیه..!  نگفتیچیاما ه
برگردم که !  بزارم، زوره؟ی نکبتی پامو تو اون خونه خوامی نمگهیاصالً د! یعوض

 تا از شرم رمیمی مرمیاصالً م!! یچی به هیچی و آخرشم هیمثل کلفت ازم کار بکش
 ی خونه یباالخره راننده جلو! چقدر از دستش حرص خوردم!!تنکب! یخالص ش

 "گفتیش به من می وزغزی هیبا اون چشا! میدی خواهرم رس_..  نگه داشتنیریش
 که خواهر تو خورهی من می خر، کجای کهی بهش بگه مرتسی نیکی اخه "!خواهرم

 یعصب نیانقدر از دست آرو.. ادب شده بودمای بیلیاوه اوه خ! چلغوز! باشم؟
 پولشو دادم تا زودتر یفور! ارمی دربکهی مرتنی سر اموی دق دلخواستمیبودم که م

 بهم یراننده لبخند چندش آور!  منو نخورهچشاشبره گورشو گم کنه و اونقدر با 
خدا ! دمی کشیپوف!  از تو کوچه خارج شدنشیزد و پاشو گذاشت رو پدال گاز و ماش

 نی اولدنی دی دلم برانکهیبا ا! ی منو انداختی به چه روزنیبب! نیازت نگذره آرو
 نکهیبا ا!  دور باشمنی از آروخواستی اما اصالً دلم نمرفتیخواهرزادم داشت قنج م

!  که بهم زده بود از دستش دلخور بودمی ایلی و سمی مری هیهنوزم بابت اون قض
!!  ارزش داشتای دنهی مجبور نبود، برام نکهی داده بود، با احی که برام توضنیاما هم

 نی بهم دروغ نگفته و همی که مطمئن بودم کلمه ازدیانقدر تو لحنش صداقت موج م
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 و با ارهیخوب بلد بود چطور از دلم درب.. برهادمی از می که دلخورشدیباعث م
 هی تو زندگیگاهی جاچی هگهی دمی مردونستمی که منیهم! زبونش منو آروم کنه

 و تو دمیخوابیهر چند بازم ازش جدا م! ه بود خوشحالم کردیلی نداره، خنیآرو
اما .. کنمهشی تنبخواستمی خودم مالیبه خ!  جا خوش کرده بودمنیاتاق آرو

 و نی سخت گذشته بود، آرویلی خ،یی چند هفته جدانی به من که تو اشییخدا
 زدم و به خودم گفتم، یبا حرص پوزخند! کنه؟ی مکاری داره چنیاالن آرو! دونمینم

 و فوتبال شکنهی کاناپه و داره تخمه میلم داده رو مبل جلو! گهیلومه دخوب مع
 فوتبال نیا! ن رئال و بارسا بودی حساس بیامشبم که به قول خودش، باز! نهیبیم

 نی عشـــــوری بیپسره ..واال! خواست؟ی ماها مهی از جون زندگی چیکوفت
 و ای گند دماغیرفته، دلم برا اونوقت منه ابله هنوز نستم،ی که من خونه نسی نالشمیخ

اصالً چرا براش غذا !!  چرا انقدر بدبختم منایخدا!  تنگ شده بوداشیبد اخالق
 خودمو بکشم براش ی حاال هدونهیاون که قدر منو نم! چرا؟! م؟درست کرد

 دم در کردم،ی که داشتم خودمو لعنت منجوریهم!  بشه؟ی کنم که چینیریخودش
 ی صداه،یبعد از چند ثان.. اف اف و فشار دادمیدکمه  و سادمی وانیری شیخونه 

 سی ا راو_! سمیراو.. باز کننیری ش_ ه؟ی ک_.. دی به گوشم رسنیری رمق شیب
 داخل نمی باز شد و منم با چمدون سنگی"کی ت" یدر با صدا...  توای ب؟یاومد
من که همش چند دست لباس و مسواک و چند تا !  بودانیاوف چقدر سنگ..شدم

حاال خوبه کل !  بود؟نی توش پر کرده بودم، پس چرا انقدر سنگگهیرت و پرت دخ
 دهی پریرنگ و روش حساب.. بودنشسته رو مبل نیریش! خونه رو انبار نزده بودم

 بدنش یی بزرگ مونده بود اما شونه ها و قسمت باالی کمهی شکمش نکهیبا ا! بود
و مبل بلند شه و خودمو بهش نذاشتم از ر! دیرسی به نظر مفی الغر و ضعیلیخ

 جونم؟ ی خواهریخوب: رو بهش گفتم..  و بغلش کردمدمیرسوندم و صورتشو بوس
:  گفتفشی ضعیبا حال نزار و صدا!  تو؟یچقدر الغر شد!  منم قربونت بشیاله

 شهر فقط تو رو نی من تو ایگینم!  معرفت؟ی بریچرا انقدر د..یخوش اومد! بهترم
 بودم، خبر کترشی از من که خواهر کوچدیاون با! بودماز دستش دلخور ! دارم

 هی ذاشتنی داشتن و نمی شوهرش حسابی و شوهر و خونواده نیری شیهوا! رهیبگ
 دلم نکهیبا ا!  هوامو داشت؟ی ک؟ی کنه، اما من چیبی و غرییذره هم احساس تنها

! برم منقربونت : دستاشو گرفتم و گفتم.. کنمتیپر بود اما نخواستم گله و شکا
 اومد که واقعاً شی برام پی مشکالتی سرهی اما امیباور کن خواستم زودتر ب..دیببخش

:  زد و گفتی لبخند محونیریش!  خاله کجاس؟زیعز..نیری شیراست..امینتونستم ب
 رفت خونه روزیمامان آرسام د.. آره_! نجاس؟ی آذرم ا_! آذر برده بخوابونتش
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 بهش بگم کارامو شدی روم نمگهیاما خوب د..رد چند روز کمک کنی تو ایلیخ! شون
 روزی دماون.. برهگهی و ازش خواستم دیای بهش گفتم تو قراره بروزید..انجام بده

 آرسام ی کهیآذر خواهر کوچ!  بچم باشهشی موند تا حواسش پشمیرفت و آذر پ
 _..  بودیدختر خوب و مهربون..سالش بود و تازه دانشگاه قبول شده بود19. بود

 روزی من که روم نشد بهش خبر بدم اما آرسام د_! ؟یبه بابا خبر داد! یراست
 کی شد و به من و آرسام تبروشحال خیلیبابا خ..باهاش تماس گرفت و بهش گفت

اما قول داد !  شلوغهرازی تو شی تهران و سرش بدجورادی فعالً بتونهی نمگفتیم..گفت
 ی فسقل خاله رو چنی اسم ا_! ن تهراادی فرصت بنیهر وقت که بتونه، تو اول

 مال من بود، اما باباش براش اسم انتخاب اشیواال تموم سخت_!  حاال؟نیگذاشت
 شیدو روز پ..کای رون_ ه؟یاسمش چ!  داره حاالیچه فرق:  و گفتمدمیدخن.. کرد

 ضعف دنشی دیدلم برا..زمیعز! ی چه اسم ناز_.. آرسام رفت شناسنامشو گرفت
  ..رهیم
  

 ی و آرسام برانیری که شی به سمت اتاقنم،ی و ببنیری واکنش شنکهی از اقبل
 تخت یآذر باال.. داخل شدم..در اتاق باز بود! بچهشون درست کرده بودن، رفتم

منم با .. شد و بغلم کردکمی من نزددنی بود، با دسادهی وای رنگی صورتینوزاد
 که رو یو لبخند فسقل خاله کجاس؟ با دستش _..  کردمی باهاش احوالپرسیگرم

:  اتاق اشاره کرده و گفتی رنگ گوشه یلبش بود، به تخت صورت
 کرده نییاتاقشو چقدر خوشگل تز.. رفتمیبه سمت تخت صورت! دهیخواب..اونجاس

 واری رنگارنگ به دی عروسکایکل.. کمرنگ بودی صورتاشیواریرنگ کاغذ د! بودن
چراغ اتاقش مدل .. بود پررنگیرتکمد و تختش صو.. کرده بودنزونیاتاقش آو

 کنار تختش ی با لباس آبیخرس بزرگ.. داشتیفی بود و نور ضعیعروسک
مثل فرشته ها ! نیچقده نازه ا!  جووونمی ا_..  شدمکشینزد! قربونش برم من..بود

 یانگشتا! دمی و کوچولوشو آروم بوسدیخم شدم و صورت سف!  بوددهیخواب
دوس داشتم ..دستش معلوم بود یغضروفا.. بودفی ظریلی دستش خیکوچولو

 یلیپوست دستش خ.. داشت و لپاش قرمز شده بودی بوریموها! درسته قورتش بدم
 ی وا_..  کوچولوشو تو دستم گرفتم و آروم نازش کردمیدستا.. بودفینازک و لط

آذر ! سیآرسام که اصالً ناز ن.. رفته هانیریبه ش!  وروجک چقده ناسهنیا! آذر
!  نازهمیلیخ..آرسام داداشمه ها! ی استپ خانومی اویاو: ت گفی شوخه و بدیخند

!  رفتهنیری به شرمینه خ! شهیمرد که ناز نم:  و گفتمدمیخند.. به داداش من رفته
 من شهی مداری بی خدا کیوا..دستاشو نگاه..سمی چرا انقدر کوشولوئه؟ عسییییوا
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نگاش کردم و با تعجب !  توئه؟ی چشاش همرنگ چشاگنی همه م_ نم؟یچشاشو بب
راست ! سهی راوی چشانی گفت عدیآرسام تا چشاشو د!  آره تو_! من؟: گفتم

 همرنگ کای رونیاما چشا..هی آرسامم که چشاش مشکه،ی که عسلنیری شیچشا..گهیم
 تو دلم جا ی الکی بهم شباهت داشت خوشم اومد و الکنکهیاز ا! هی تو قهوه ایچشا

 بامزه ی کوفته اینیب!  و گرد کوچولوشدیف صورت سرو شدم خیدوباره م..باز کرد
 صورتش و قربون صدقه ی اجزایمشغول وارس.. بودزهی مزهیچقدر ر!  داشتیا

 قورت ی فسقلتو داریتا تو خواهر زاده : دمی آذر رو شنیرفتنش بودم که صدا
 نیروزه که ا3 من ؟یکنی میحسود:  و گفتمدمیخند! نیری ششی پرمی من م،یدیم

 ی نه بابا حسود_!  قربون صدقه ش برمینجوریحق دارم ا..دمشی، ند اومدهاینبه د
دوس ! رونیآذر با خنده از اتاق رفت ب! راحت باش..همش مال خودت! کدومه

! نمی بشه و چشاشو ببداری زودتر از خواب بخواستیدلم م.. خواب باشهکاینداشتم رون
! دادین چقدر حال مخاله بود.. ذوق کرده بودمیلی من بود خهی چشاش شبنکهیاز ا

 هی! شناختمی خوشحال بودم و سر از پا نمیلی اومده بود، خای خودم به دنیانگار بچه 
 ی و من بچه می بچه دار شی روزهی نمی من و آروشهی میعنی..لحظه رفتم تو فکر

 نیمحاله آرو. زدم و با خودم گفتمیبه افکار بچگانه م پوزخند! خودمو بغل کنم؟
!  بچه داشته باشهبکاری دختر دروغگو و فرهی دوس داشته باشه از محاله..ادمنو بخو

 یا!  باباش بشههی شبافشمیفکر کنم ق.. بچه داشته باشمنیچقدر دوس داشتم از آرو
 ی صورتیلبا..ی عسلیچشا! شهی می خوردنیلیاونوقت خ..! جونم

 ی بچه فکر کردن به یآخ حت..دیپوست سف.. و کلفتی مشکیابروها..کمرنگ
 رفته بود ادمی!  کرده بودمیالبافی خیادیز! نداختیشتنمونم، آب دهنمو راه مندا

همه .. بودی موقتزیهمه چ!!  مسافر زودگذر بودمهی فقط نی آروهیکه تو زندگ
 و آذر نیریش..رفتم تو هال.. اومدمرونی بکای و از اتاق روندمی کشیپوف..! زیچ

 من و یچقدر رابطه .. بودن کردنفیعر مبل نشسته بودن و گرم تیکنار هم رو
از !  آذر و مامان آرسام؟ای تر بودم کی نزدنیریمن به ش!  کمرنگ شده بودنیریش

روز به ..دلم گرفت.. بودم نه ازش خبر داشتمدهی و دنیری تا حاال نه شنیتولد آرو
از خواهر ! چه عجب:  و گفتدی خنددنمیآذر با د.. شدیروز رابطمون کمرنگ تر م

اگه ! نیی خوابه، اومدم پادمید:  نشستم و گفتمیرو مبل!! ی دل کند فسقلتی هزاد
 نی دختر تو چرا انقدر تنبله؟ چرا انی انیریش.. شماهاشی پومدمی بود که نمداریب

 تونهینم! روزشه3 اون همش وونهید:  زد و گفتی لبخند پررنگنیری شخوابه؟یهمه م
.. میدی من و آذر خندن،یریش حرف نیاز ا!  کهنهی ببونیزی کنارت، تلونهیکه بش

 کی زنگ زد به من و آرسام تبرشبی چه خبر؟ دنیاز آرو! یراست:  گفتنیریش
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 که مرد گفتی خوشش اومده بود و مرتب میلی خنیآرسام از اولشم از آرو..گفت
 بدجنس به من خبر نداده نهیآرو! کنهی و تو رو خوشبخت مهیری پذتیخوب و مسئول

 بهم زنگ زده بود و خبر داده بود نیریآخرش خود ش..ده دار شبچه نیریبود که ش
 نی ادونمینم..نجای اامی بود محال بود بزاره بنیوگرنه اگه به آرو! ششیکه برم پ

 سرش تو نمیآرو:  زدم و گفتمیلبخند کمرنگ! ارهی و از کجاش میهمه خودخواه
 ادیش ز که کاراس هیچند روز..مینی رو ببگری همدادی مشیشرکتش گرمه و کم پ

 اما واقعاً اگه به ،ی ازش دور باشی نباشه تو چند روزی راضدی که شادونمی م_! شده
خواهر ! هه! نجای ایای و بی ول کنتوی خونه و زندگذاشتمی نداشتم، نمازیبودنت ن
 یریی تغچی و ههی شب عروسنی همون آرونیخبر نداشت که آرو!!  منالیخوش خ

چون ! کنهی نگاه مشی چشم مخرب زندگخبر نداشت هنوزم به من به! نکرده
 اکتفا ی آذر بروز بدم به زدن لبخند کم جونی درددلمو جلوتونستمینم

 نگفته و ی بودن ازدواجم به کسی درمورد اجباریزیمطمئن بودم آرسام چ..کردم
 خاص و کشندشون بهم یدوس نداشتم همه با نگاه ها!  راحت بودالمی بابت خنیاز ا

 نی من مقصر نبودم و دست از پا خطا نکردم و اون رامدونستمی منکهیبا ا..زل بزنن
 هی.. رو نداشتمهی سرزنش بار بقیبوده که بهم تجاوز کرده بوده اما طاقت نگاه ها

 نی انگار که من مقصر بودم و خودم خواستم با رامکردن،ی بهم نگاه میجور خاص
! ای خدا": اده بود، افتادم فرستبرام مونا شی که چند وقت پی اس ام اسهی ادی! باشم
 و به دمی کشی آه"...! زدنادی و فردنیاما مردم ند! ی نگفتیزی و چیدیتو د
چقده !  من قربونش برمی الهی وا_...!  و آذر گوش دادمنیری شی کردنافیتعر
 یصدا..دمی تپلشو بوسیلپا!! اوووومم..! عسل کش دار من! عسل خاله.. تویناز

! سی بابا راویا:  رو صورتش گفتی با اخم ساختگنیری ش.. شدبلند آرسام یخنده 
 حرف بزنه، به کای که رونی بارنی اولدونمی محبتا و قربون صدقه رفتنات من منیبا ا
آرسام از رو !!  مامانشیچقدر تو حسود:  و گفتمدمیخند...!  خالهگهی مامان میجا

 نمیبه آرو! گهی داره د حسادتمالوا:  گفتومد،ی به سمتم مکهیمبل بلند شد و در حال
 جز ی کسیزاری فسقل ما و نمنی به ایدی هفته س چسبهی ؟یکنیانقدر محبت م

 رو کایآرسام با خنده دستاشو دراز کرد تا رون! نمیبدش من بب.. بشهکشیخودت نزد
آرسام !  خودتیبچت ارزون! سی بابا خسایب:  اخم کردم و گفتمیبدم بهش، به شوخ

 نیریش.. کردن باهاش شدیم گرفت و بغلش کرد و مشغول باز رو ازکایبا خنده، رون
 نیاز دست ا!  منی شده هووکایرون!  تو رو خداشینیبیم:  گفتیبا لحن بامزه ا

 کای و به آرسام که داشت با روندمیبلند خند! فتهی باباش مری گدمی نجاتش مسیراو
 چه نیآرو..تادم افنی آروادیبازم .. زل زدماوردی شو درمهی گری و صدارفتیور م
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کدوم !  دوس داشته باشه؟تونهی آرسام انقدر بچشو منیاونم ع! شه؟ی مییجور بابا
 نشده کی بارم به هم نزدهی نی من و آرواوردم؟ی درمیچرا انقدر خل باز! بچه بابا؟

 بودم و نه دهی و دنی نه آروشدی می هفته اهی!  اونوقت توقع بچه ازش داشتم؟میبود
 هم نزده بود بپرسه زنده ی زنگ خشک و خالهی ی معرفت حتیب!  داشتمش ازیخبر

 بودم که دهی شنسویاز گ.. نبودمشتری بی اضافهیاصالً انگار من براش !!  مردمایم 
 بهش ی سرهی دیبا! هی بسترمارستانی تو بیعمه خانوم عمل کرده و چند روز

 نیس داشتم آرودو.. برمشدی روم نمییاما تنها! مارستانیزشت بود نرم ب..زدمیم
کم کم حس !  خونهامی ازم بخواد بنی خبر بودم تا آروهیمنتظر ..می و با هم برادیب
 نکهیبا ا.. تنگ شده بودیلیدلم براش خ.. و بزنمنی خونه و آرودی قدی باکردمیم

 کردم،ی خودمو به وضوح حس می شده بودم و شباهت چشاشو با چشاکایعاشق رون
 ذره شده هی خودم هیو شوهر بداخالق و دوست داشتن خودم ی ه خونیاما دلم برا

 که بهتر شده نمیریش!!!  هفتههی.. روزم ازش دور نبودم، اما حاالهیتا حاال ..! بود
 بود ی ترم داشت دو روزانیآذرم چون م.. خودش کاراش انجام بدهتونستیبود و م

 گرفته ادی دی و جدگل فحش خوشی هفته هر چهی نیتو ا..! که برگشته بود خونشون
 از خجالتش دراومده ی کرده بودم و حسابنی آروضیبودم نثار روح پر ف

 ی دلش برام تنگ شه و ابراز دلتنگی چه جوردادمی مادی بهش ی کمهی دیبا..بودم
  !!!  سرم زنش بودمریخ! کنه

  
  

   ))ـــــــنیآرو(( 
  

 ومدهینوز ن هسی راو_چطور مگه؟ .. شرکتم؟یی تونی راد_ پسر؟ یی کجانی الو آرو
 هفته هی..رهیگی از من نمی که خبرگذرهی خوش میلیانگار بهش خ!  نه بابا_خونه؟ 

! نی نه راد_!  عشق و حالمی دنبالت با هم برامیم!  بهتر_! نهیری شی هست خونه یا
 و سی نسیحاال که راو.. بابای ا_! گهی وقت دهی یباشه برا..سیاصالً حسش ن

سرم اونقدرام شلوغ ..گفتمیدروغ م!  سرم شلوغه_! گهید بام تهران می برای ب،یراحت
موفقم شدم چون !  بشهالمی خی دست به سرش کنم تا بی جورهی خواستمیاما م..نبود

هر ..می کم با هم خوش بگذرونهی خواستمیم! یهر جور راحت..باشه: بالفاصله گفت
دم اما برام  شده بونی رادهیمتوجه ناراحت.. و قطع کردمیخدافظ گوش! یلیجور ما

 جورواجور غرق کرده بودم ی خودمو تو شرکت و تو کاراشدی می هفته اهی!مهم نبود
 هم یآخر شبا و گاه..رفتمی نمادیخونه هم ز!  فکر کنمسیتا کمتر وقت کنم به راو
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 کردمیفکر نم!  سخت بودیلی خسی راویب یبرام تحمل خونه !  خونهرفتمیظهرا م
 دیبا!  سخت بودیلیاما برام خ.. هفته گذشته بودهیهمش ..انقدر برام سخت بگذره

 که گذرهی بهش خوش میلی اونجا خنکهیمثل ا.. تا برش گردونمکردمی می کارهی
 خودش شیاصالً پ!!  فکری بیدختره !  تا حالمو بپرسهزنهی زنگ بهم نمهی یحت
ود و  که برام درست کرده بیی غذاهاکنه؟ی مکاری ناهار و شام و چچارهی بنی اگهینم

 دمیترسی گذاشته بود، تموم شده بود و منم ار بس تخم مرغ خورده بودم مخچالیتو 
 یحوصله ! واال! رونی بانی ب،یامروز و فردا از تو معده م چند تا جوجه زرد لپ گل

بدون !  لنگه نداشتمیتو تنبل! نداشتمزنگ زن به رستوران و سفارش غذا هم اصالً 
 نبودشو تحمل تونستمی نمگهید.. و گرفتمنیری شیه  خونی شماره ی اگهی فکر دچیه

شانس آوردم ..دیچشی تو گوشم پنیری شیصدا!  برگردهکردمی مجبورش مدیبا! کنم
 نیریسالم ش.. الو_ د؟یی الو؟ بفرما_!  و بر نداشتی گوشس،یخود راو

 آقا آرسام ن؟یشما خوب.. ممنونم_ ن؟یخوب! نی ا سالم آقا آرو_! نمیآرو..خانوم
! هی اونجاس؟ خوب چه سؤالسی راودی ببخش_! میهمه خوب.. ممنونم_ن؟ خوب

 بحث و ینطوریا.. حرف بزنمسی از راودی بایاما ندونستم چه جور..گهیاونجاس د
 تماس اتون اومد باهی وقتگمیم!  راستش حمومهن؟یکارش دار!  بله_.. باز کردم

عمه !  دنبالشامیشه م بهش بگم آماده بخواستمیراستش م! سی نه الزم ن_! رهیبگ
 بله _حالشن چطوره؟ :  گفتینذاشت حرفمو ادامه بدم و فور.. خانوم عمل شده و

البته اگه اونجا به شما کمک ... برم مالقاتشسی با راوخواستمیم..ممنون! خوبن
 خواستمی نه اتفاقاً م_ رمیمن تنها م! سی نی اله مسئن،ی دارازی و به کمکش نکنهیم

 زحمتش دادم، شما رو هم یلی هفته خهی نیتو ا! گم برگرده خونه امروز بهش بنیهم
 نی نه بابا ا_!  کارامو انجام بدمتونمی خودم مگهیراستش د..شرمندم..آواره کردم

گه از ی ساعت دهی آماده باشه حدود نیپس از حموم اومد بهش بگ! هیچه حرف
 _خداحافظ ..نیسالم برسون..ی مرس_!  باشه چشم_!  اونجا دنبالشامیشرکت م

 نم،ی و ببسی راوتونستمی هفته مهی بعد از نکهیاز ا.. و قطع کردمیگوش.. خدانگهدار
 گهی ساعت دهی تا کردمی کارامو زودتر جمع و جور مدیبا.. خوشحال بودمیلیخ

 درشت قهوه ی اون صورت گرد و مظلوم و اون چشایدلم برا.. باشمنیری شیخونه 
دستمو !  حد دلم براش تنگ بشهنی تا اکردمی نمفکر!  ذره شده بودهی رنگش، یا

 زو لبام ی قلبمو لمس کردم و لبخند پهنی شرتمو گردنبند نصفه ی تی قهی ریبردم ز
  ..! نشست
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   ))ــــــــسیراو(( 
  

 تو بغلش بود، کای رونکهی در حالنیری که شکردمی موهامو با حوله م داشتم خشک م
آقا ! چه عجب..جا خوردم..  زنگ زدنی آرو_!  جونم؟_! س؟ی راو_.. وارد اتاق شد

دست از خشک !  دوم شناسنامه ش هستی تو صفحه یی نوای بهی افتاد اسم ادشی
 بره مالقات عمه ش، خوادی گفت م_!  گفت؟یچ: کردن موهام برداشتم و گفتم

!  خونهیگردیبهش گفتم برم..چمدونتو جمع کن.. دنبالتادیم!  عمل شدهگفتیم
 تا تو رو برگردونه خونه، اما کنهی پشت تلفن داره دست دست ممعلوم بود از

 تونمی خودم مگهی بگه، منم کارشو راحت کردم و بهش گفتم دی چطورتونستینم
 که حاال منتظر بهونه هم شهی من تنگ نمین دلش برای آرو_.. کارامو انجام بدم

 خانوم، بخاطر  بره مالقات عمهیی تنهاعسی ضایلی خدهید! باشه که منو برگردونه
 _! گرفتیوگرنه عمراً حاال حاالها از من خبر م!  زنگ زده تا منم باهاش برمنیهم

! یمونیمن برم تنها م! نیری ش_.. دادی نشون نمنویاما لحن حرف زدنش که ا
 که زدمیداشتم له له م! آره جون خودم!  بمونمشتمی پگهی دی چند روزخواستمیم

 تونمی خودم مگهید! قربونت برم من:  و گفت زدی لبخندنیریش! برگردم خونه
 مدت نیتو ا! تی سر خونه و زندگی و بهتره بریتوام شوهر دار..کارامو انجام بدم

 نیری تو بغل شکایرون ..دمی بوسرتشورفتم جلو و صو! یمرس.. زحمتت دادمیلیخ
 و دی خندنیریش!  شدشیحسود:  و گفتمدمی رو هم بوسکایلپ رون..زدیدست و پا م

توام .. دنبالتادی مگهی ساعت دهی گفت تا نیآرو!  رو بخوابونمکای رونرمیمن م: فتگ
 قتی حقنیری شیحرفا! دلم گرفت.. رفتنیریش..! باشه_..  جمع کنلتویبهتره وسا

دست !  من تنگ شده؟ی دلش برانیآرو!  کنه؟ادی داغشو زازی خواسته پای تهداش
اگه دلش !  امکان نداشتنینه ا! ؟ من برگردم خونهخوادی تا بگه مکردهیدست م

 زنگ بزنه به نکهی برگردم، نه اگفتی و مزدی ملمی زنگ به موباهیبرام تنگ شده بود، 
 نیا..دمی کشیپوف!  دنبالمادی موم، بره مالقات عمه خانخوادی و بگه چون منیریش

لباسامو مرتب تا کردم و تو ..با سشوار موهامو خشک کردم! شدیپسره آدم نم
 نکهیبا ا!  داشتمنی آرودنی دی برایادیشوق و ذوق ز..م همشونو جا دادمچمدون
 و باهاش نرم، اما خودمم دلم براش تنگ شده بود و از رمی حالشو بگخواستیدلم م

 و چمدونمو به دمیمانتو و شالمو پوش! زدی م تلوپ تلوپ منهی تو ساشتاالن قلبم د
 ی وی که از تی ای آشپزینامه  بود و داشت برتهی رو مبل نشنیریش..هال بردم

 چارهی آرسام بی و خوب برادی جدیحاال انگار چقدرم غذاها..دیدی و مشدیپخش م
:  افتاد به من و گفتنگاش..واال!! کنهی هم نگاه می آشپزی که برنامه کنهیدرست م
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 هی.. رو مبل نشستمنیریکنار ش.. ادی بنمیاالناس که آرو..گهی آره د_ ؟یآماده شد
 ی اهیاسم غذا و مواد اول..کردی درست مجاتی خوراک سبزی ویاشت تو ت دییآقا

 دستش اومده بود یهر چ!  کرده بودنسی نوری و زبردیکه تو غذا داشت به کار م
 تو آشپزخونه ش ی ابرییفکر کنم فقط دمپا.. و درشو بسته بودلمه بود تو قابختهیر

!  غذا بود آخه؟نمیا!  رو گازی تو قابلمه زهی ش کنه و برکهی تکهیمونده بود که ت
 من و آرسام آخر هفته _!  بله؟_! س؟ی راو_! واال...مرد و چه به غذا درست کردن

 هم خبر سویبه مادر شوهرتو گ..کای اومدن رونایبه مناسبت به دن! می گرفتی مهمونهی
 دعوت بهی و غرهی خودمونهیمهمون!  نرهادتی..پنجشنبه شبه..دادم و دعوتشون کردم

!  خوبه_.. فقط آرسام چند تا از دوستاشم با خانوماشون دعوت کرده..میردنک
 _! شهیدلم براش تنگ م!  خاله فداش شه_! تو اتاقشه.. خوابوندمش_ کو؟ کایرون
 یخواستم حرف..  به خواهرت و بچه ش سر بزنایبابا ب.. مکه هایج حای حاجینر

:  از جاش بلند شد و گفتنیریش.. شدی مانع از هر حرففن،ی زنک آیبزنم که صدا
دلم ..دیلرزی تموم بدنم مدم،یشنی و که منیاسم آرو! دی چرا تنم لرزدونمینم! نهیآرو
 حرکتم نی از اخودم..شال و رو سرم مرتب کردم..! رفتی ضعف مدنشی دیبرا

بعد از چند ! وونهیشوهرته د..ادی ببهی مرد غرهیحاال انگار قراره ..خندم گرفته بود
 تو چهارچوب در ظاهر نی آروی مردونه کلیباز شد و ه در ه،یثان

 ومدی مشیکم پ..ومدی میلی به صورتش خشیته ر!! چقدر ناز شده بود..زمیعز..شد
 یلی بود و چهره شو خی اگهی از هر وقت دشتریب ششی ته رندفعهیاما ا!  کنهغی ت6

ه و  مردونیمن خودم عاشق چهره ها..دادی و مردونه تر نشون میدوست داشتن
 دنیبا د.. بودمشیعاشق ته ر!  و دوس نداشتمی سوسولی هاافهیق! جذاب بودم

 را می که من زندگداند؟ی چه می کس":  لب گفتمریز.. لبخند رو لبام نشستن،یآرو
 انقدر آروم گفتم که فقط خودم ".. مردانه اتشی ته ریدر البال.. امدهگم کر

 با ی با گرمنیآرو..  شدنی با آرو کردنی مشغول احوالپرسی به گرمنیریش! دمیشن
باالخره ..زدمی نمی بودم وحرفسادهی ماست وا رفته، وانیع.. کردی احوالپرسنیریش
 وقت نکرد حال و سی که راوزدم انقدر حرف یوا:  و گفتدی نگام کرد و خندنیریش

  !احوال کنه
  

! چقدر لبخنداش جذاب بود.. لبخند رو لباش نشستنمیآرو.. زدمی کمرنگلبخند
!  تنگ شده بودشی دوست داشتنی چهره نی اش،ی نگاه عسلنی ایچقدر دلم برا

سرمو ..زبونم بند اومده بود.. به آشپزخونه رفت،ی چاختنی ری به بهانه نیریش
 س اومده، قهی د5 چارهیب..رسماً خل شده بودم!  و بهش سالم دادمنییانداختم پا
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! به به: دمیدونه و مهربونشو شن گرم و مریصدا!! دادمیاونوقت االن بهش سالم م
ته !  چرا حس کردم دلخورهدونمی نمنجا؟ی اگذرهیخوش م! سالم راوس خانوم

 امی بی من که منتظر تماست بودم تا بگ،یخوب عوض! زدی موج میلحنش ناراحت
 یحرف!! گذرهی خوش مشتریبه تو انگار ب: فتمسرمو باال گرفتم و گ!! خونه

 اون ی جلوقهی دو دیتونی که نمیری بمسیراو..اَه!  شدلبخند از رو لباش جمع..نزد
 مو درست کنم و یخواستم خرابکار!!  های اللگهی نمی کسیحرف نزن..یریزبونتو بگ

 لوترخودم ج! نیبش:  اشاره کردم و گفتمیبه مبل.. بکشونمگهی دیحرف و به جاها
کت ..بال نشست از میکی دنبالم اومد و روبروم رو نمیآرو.. نشستمیرفتم و رو مبل

 و مردونه ش ی ورزشکارکلی به هیلی که تنش بود، خی رنگیچرم مشک
 بایچرا انقدر امروز ز..موهاشو طبق عادتش با ژل و واکس مو باال زده بود..ومدیم

 االن که روبروم نشسته ، انگار هانقدر دلم براش تنگ شده بود ک! اد؟یبه نظرم م
 میزل زده بود! میهر دومون ساکت بود! کنمی تو عمرمو نگام مری تصونیباتریدارم ز
 نگاشو ی فورنی به هال، آرونیریبا ورود ش! میزدی حرف نمی هم و کلمه ایبه چشا

 لی تحوی لبخندنیری شن؟یدیچرا زحمت کش:  دوخت و گفتنیریازم گرفت و به ش
! نییبفرما! یچه زحمت:  گرفت و گفتنی و به طرف آروی چاینی داد و سنیآرو
!  کنارش گذاشتیزعسلی می برداشت و روینی از تو سیا لبخند فنجان بنیآرو

 ونی به آری چشمریز.  گذاشت و کنارم نشستی عسلی و مقابل من، روینی سنیریش
 فرش زل زده ی و به گالکردی می بازشییداشت با فنجان چا..کردمینگاه م

شو از فرش  نگانی عمتون چطورن؟ بهترن؟ آرونیآقا آرو:  اومدنیری شیصدا..بود
 می برسیاتفاقاً مزاحم شدم تا با راو! بله خوبه:  زل زد و گفتنیریگرفت و به ش
 داره؟مامان یاالن اشکال:  نگام کرد و گفتنیآرو! م؟یاالن بر:گفتم! مالقات عمه

 میزاری مم،ی بریدوس ندار!  عمنشی پمارستانیباهام تماس گرفت و گفت همه ب
 حرفم نکهیاز ا! ف زدنشو چقدر دوس داشتم طرز حرنیا! میریفردا خودمون م

نه من : آهسته گفتم!  وا شدشمیبراش مهم بود و بهم توجه کرده بود خوشم اومد و ن
کاش هر چند !! یکردی و رو نمی بودی تو چقدر پسر خوبیوا! میبر!  ندارمیمشکل
! شه بشم و دلت برام تنگ بزی برات عزینجوری تا ان،یری شی خونه امیه بار بیدفعه 

 بلند سیراو:  از جا بلند شد و رو به من گفتش،یی بعد از خوردن چانیباالخره آرو
 نیری از شنیآرو! ای زود بکنمی و روشن منی و ماشبرمیتا چمدونتو م! می برگهیشو د

 نیری و از شدمشی رفتم و بوسکایونمنم به سمت اتاق ر.. کرد و رفتیخدافظ
 بدرقه مون ی در برای تا جلوی جلونمیریش.رونی کردم و از خونه اومدم بیخدافظ

 ی بوق،ی دم عمهیبا .. ادکلنش تو هوا پخش بودیبو.. شدمنی آرونیسوار ماش..اومد
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 سرشو به نمی دست تکون دادم و آرونیری شیبرا.. هام فرستادمهیادکلنشو تو ر
 احسان یصدا! می تکون داد و از اونجا دور شدنیری شی برایخدافظ ینشونه 

  . پخش شدنی تو ماشیریمخواجه ا
  ... بودنی آهنگ دلنشنیچقدر ا.

  
  
  

♫ ♫ ♫ ♫  
  ..ی طوالنیای رونی ااز
  ..میزاری کابوس، بنی ااز

  ..می به هم داردونم،ی و میدونی که می حسنی ااز
  ..می فکر هم باشدی نبام،یدونی هر دو منکهی ااز
  ..می لحظه تنها شکی اگه م،یری تا کجا منکهی ااز
  ..یتا تو تنها ش.. احساس رها شمنی ا ازتونمی منه

  !تونمینم..ی باشی با کسنمی اون اندازه دل دارم، ببنه
  ..میریگی که هر دو می از وهم تبسوزمی مدارم،

  ..میری راه مغی تکی هر دومون با هم لب نکه،ی ااز
  ..رمی من تا کجا منی با تو، ببی زندگیبرا

  ..!رمیمیم! رمیمی دارم هر روز ما،ی رونی روز اکی واسه
  

  دانلود آهنگ
  

  ا�)�ن &�ا%$ ا ���/   ��#"!
  

♫ ♫ ♫ ♫  
  

د  بود چون غرق اهنگ بودهی انگار فهمنمیآرو.. بودنی آهنگ وصف حال من و آرو
 میبه ن!  ضرب گرفته بودنی و رو فرمون ماشکردی لب تکرار مری جاهاشم زیو بعض

 بهش ی حسچی اگه هدیشا! چرا انقدر بهش عالقه داشتم؟.. زل زدمنیرخ آرو
 و از دست نی برگشتن رامز ای ترسگهی و دومدمینداشتم، راحت تر باهاش کنار م

 ی متوجه نگاه هادمی دیوقت.. کردرمی با نگاش غافلگنیآرو!  نداشتمنیدادن آرو
 و با ناخن نیی سرمو انداختم پایفور..کنهی من بهش شده و داره نگام می رهیخ
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 بوده و دلش یچقدر دوس داشتم بهم بگه جام تو خونه، خال.. کردمیدستام باز
 و به دمی کشیپوف!  برهشی من پلی بود باب مدی بشر بعنیاما از ا..برام تنگ شده

  ... شدمرهی روبرومون بود خ کهی درازابونیخ
  

 خونه م یچقدر دلم برا!  منم رفتم داخل خونهکرد،ی و پارک منی داشت ماشنیآرو
 عمه خانوم بهتر شده بود، خوشحال نکهیاز ا..چراغا رو روشن کردم! تنگ شده بود

!  و درآوردننی رادی کردن و صداطنتی و گلناز شسوی گمارستان،یچقدر تو ب..بودم
 ادیمنو ! خوردی مای به غربشتری ش بافهیق.. بودیطونیدختر ناز و ش..بودهلن بغل من 

 یعمه خانوم تا دو، سه روز! همونطور ملوس و ناز بود.. انداخته بودکایرون
 که بعد از مرخص شدن عمه خانوم، گفتی جون مسی بود و انی بسترمارستانیب

سمت اتاق خواب به ! رهی بخاطر خوب شدن عمه خانوم بگی بزرگیقراره مهمون
 ی تو فضانی ادکلن آرویبو.. تنگ شده بودن،ی تخت مشترکم با آرویدلم برا..رفتم

 ازش دور یبس بود هر چ.. جا بخوابمنی همدیاز امشب با..شدیاتاق خوابم حس م
 بستم و تاب و شلوارک سبز یموهامو خرگوش..لباسامو عوض کردم!! شده بودم

 رو مرتب پتو.. بودختهینا مرتب و به هم ر رو تخت یپتو..دمی پوشی رنگییکاهو
 یهر وقت موهامو خرگوش. م بامزه شده بودافهیق.رونیکردم و از اتاق اومدم ب

به سمت آشپزخونه ! ومدی م خوشم مافهی و خودم از قشدمی بچه ها منیبستم،عیم
 پر بود از یی ظرفشونکیس! زلزله اومده بود؟!  چه خبر بود؟نجایاووووووف ا..رفتم

 تو رو نیبب!  شلختهیپسره .. عقم گرفتحظه لهی! یلی و چرب و چفی کثیفاظر
در .. انداخته های به چه روزموی که نبودم، خونه، زندگی هفته اهی نیخدا، تو ا

 دونه تخم مرغم هی خدا، یمحض رضا! اوووه ماشاال به اشتهاش.. و باز کردمخچالی
 و توش بود ی و هر چخچالین تو  رفته بودیانگار با جاروبرق!! شدی نمدایتوش پ

 پر بود ی ناهار خورزیرو م.. و بستمخچالیدر !  بودی خالهیخال! جمع کرده بودن
 بار مصرف و نون خشک هی وانی و لستکی ای های و قوطتزای پی مهیظرف نصفه، ن

! اورد؟یچرا پس شکم درنم!  بشر چرا انقدر شکمو بودنیا..کالفه شده بودم! شده
!  رفته روملوی دو ککردمی حس میفور خوردمی هم می آب خالوانی لهیواال من تا 

 _..  شددای پنی آروی که سر و کله زدمی لب داشتم غر مریز! شانس دارن مردما
چپ چپ نگاش !! اهی هفتاد سال سی نگکی تبرخوامیم! گمی مکیورودتو به خونه تبر

من ! م؟ی به شغل قبلای یگی مکی ورودمو به خونه تبر_! لبخند رو لباش بود..کردم
 خوب ی همه کوفت کردنی ا؟ی کردکاری چنیبب!  گذاشتم و رفتم؟ینجوری اروخونه 

 در نی آرو؟ی کشوندی آشپزخونه رو به چه وضعنیبب! یکردیالاقل جمعشون م
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باور کن هر روز با !  لنگه ندارمی تو تنبلیشناسیتو که منو م:  گفتد،یخندی مکهیحال
 و شدمی ممونی بعدش پشاما ظرفا رو جمع کنم، نی که ادمکریخودم اتمام حجت م

 که خونه تو جمع و ی و داریکی یتا وقت! گهی بله د_.. گهی روز دهی نداختمشیم
 زیر..با حرص نگاش کردم! ی به خودت زحمت بدسی نیازی نگهیجور کنه، د

ظرفا  بند و به کمرم بستم و مشغول شستن شیپ.. بودسادهی وانهیدست به س...دیخند
 تو ی که حسابنمیبیم..ماشاال:  اشاره کردم و گفتمزی مرو یتزای پیبه جعبه ..شدم

 ی بازم هواادی سرت بیی هر بالادیخوشم م..یدی هفته، به خودت و شکمت رسهی نیا
 شکمشونو همه یبهت که گفته بودم مردا هوا:  و گفتدیبلند خند! یشکمتو دار

 تو یچی نون و عشق؟ هم؟ی کوفت کنی چ اونوقت االن مادی ببخش_! جوره دارن
 رونی بی بهت بگما من لب به غذا_ م؟ی سفارش بدی شام چی برا_! سی نخچالی

زل ! می ندارخچالی تو یچی هیگیمگه نم_..  کردمی خونگیهوس غذا...زنمینم
 سر کوچه و چند تا تخم مرغ و گوجه یری و میکشی میزحمت: زدم بهش و گفتم

ابروهاشو باال ! ی کنستهوس کردم برام املت در! یایم و یخری و نون میفرنگ
 که املت درست کردم با ی بارنیاما آخر! سی نیمسئله ا: انداخت و با خنده گفت

 انقدر یعنیاوه اوه :  و گفتمدمیخند.. مای شدمارستانی بی با هم راهیدوستام همگ
 به زنمیپس تو املت درست کن، منم قبلش زنگ م!  قابل تحمله؟ریدستپختت غ

 برات ی شامهی..دی خررمیمن م! ای کنی انصافی نشد بقرار ی آی آی آ_! اورژانس
 ی اگهی دزی چ_! می کنفی و تعرمینی بب_.. یدرست کنم که انگشتاتم باهاش قورت بد

! ای شدی خوردنیلی مدل مو، خنیبا ا..یراست!  باشه_.. ایزود ب.. نه_! ؟یالزم ندار
 زی و از رو مچیی سوی فورنیآرو!  شدمی خطردیدمن ش..امشب مواظب خودت باش

! صورتم از خجالت سرخ شده بود.. برداشت و از خونه خارج شدی وی کنار تیعسل
بعد از چند وقت، ...چقدر کنارش بودن، برام لذت بخش بود! ای حی بیپسره 

 یلی خمیاوضاع روح..رفتمی روانپزشک نمشی پگهید..! کردمیاحساس آرامش م
 حالم ی تا حسابخوردمیاما قرصامو م..م به روانپزشک نداشتیازید و نخوب شده بو
 گرفتم خونه رو می تصمنیتا اومدن آرو!  نکنهدمی تهدی مشکلچی هگهیخوب بشه و د

 رو دستش گرفته بود تابهی ماهیبا ژست با نمک! که مثل بازار شام شده بود مرتب کنم
! اوه اوه: با خنده گفتم! سرش و گذاشته بود رو ی مخصوص آشپزیو کاله بامزه 

 زرشک پلو با مرغ بده خوادیحاال انگار م!  هم راه انداختهیچه دم و دستگاه
املت من از هر : دماغمو کشبد و گفت.. شدمکمینزد..بهم نگاه کرد... واال!بهمون

با ! اونکه صد در صد:  و با خنده گفتمدهیدماغمو مال!  خوشمزه ترهییزرشک پلو
! ؟یسی راو_..  رو گذاشت روشتابهیه اش گاز و روشن کرد و ماههمون ژست بامز
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 تا شهی م_! بله؟_! شدمیغرق لذت م..شدمی می جورهی! زد؟ی صدام مینجوریچرا ا
اما دلم !  کنم و بگم نهتشیخواستم اذ! ؟ی خورد کنی گوجه فرنگشه،یروغن داغ م

 خوب و حرف یترامثل دخ!!  منم که دل رحمکرد،ی شرک نگام می گربه نیع..ومدین
 برو حال _..  شدمای و مشغول خورد کردن گوجه فرنگی رو صندلمگوش کن، نشست

 اون دفعه که _! ی و نوش جان کننی دستپخت آقا آرویکن که امشب سعادت دار
 درست کرده بودم یکتلت.. اون دفعه از دستت رفت_! قسمت نشد، دستپختتو بخورم

 داری که ببحص! شی خودتم که نخورده بود_ !یکه تا به حال تو عمرت نخورده بود
منم ..!  آره خوب_!  مونده بودزی کتلت و همونجور دست نخورده رو مسیشدم، د

 پس چرا شام درست ی تو که اشتها نداشت_..  شدمالشی خی اشتها ندارم بدمید
 ،ی شام بخوریومدی و نی لج کردیوقت!  با تو شام بخورمخواستمی م_! ؟یکرده بود

 ی غذانی اگه بهتریحت.. غذا بخورمییتنها ادیبدم م.. اشتهام کور شدهویمنم 
 تو ی و غذاهاتزایاون پ! آره جون عمت:  لب گفتمریز! چسبهیعمرمم باشه بهم نم

با خودم .. نه_ ؟ی گفتیزی چ_..! واال!  کرده پسلی محترم من می و عمه خچالی
 که من خورد کرده ییایفرنگ شکست و گوجه تابهی تخم مرغا رو تو ماهنیآرو! بودم

نه خوشم اومد معلوم بود تو .. شو هم اضافه کردهیادو..تابهی تو ماهختی و ردمبو
 دونه هی خواستم سادم،ی واکشینزد!!  شده واسه خودشیی هفته، کدبانوهی نیا

 دستش زد ی آروم با قاشق چوبنی بردارم بخورم که آروتابهی از تو ماهیگوجه فرنگ
 ی تا تو بر_! من گشنمه..ا:  گفتمو دمیلبمو ور چ!  ناخنک ممنوع:پشت دست و گفت

 ی ایونی عی انگار چه غذاکنهی غذا غذا منیهمچ!  غذا رو آوردمینی و بچزیم
 _! یلی خ_ م؟ی اونجا بخوری هوس کرد_ م؟یرو اپن بخور! نی آرو_! درست کرده

 ایصندل!  اپنیزار جلو بلنده رو هم بی پایای رو اپن، اون صندلنینونا رو بچ..باشه
 شور و پارچ آب و رو اپن اری اپن کشوندم و چند تا نون تافتون و خشیپرو تا 

خواستم رو ..  و رو اپن گذاشت تابهی ماهنیآرو..باالخره شام آماده شد..دمیچ
: با لبخند گفت!  بغلم کرد و منو گذاشت رو اپنییهوی نی که آرونمی بشیصندل

 بعد من _..  بودوبروم رقاًیدق.. من گذاشتی جلوشویخودشم صندل! نی بشنجایهم
عاشق ! کنمی خودم برات لقمه درست م_!  انصافه؟نی خم شم و غذا بخورم؟ ادیبا
اما .. غذا بخورمنی بود که از دست آرونی از هزار تا آرزوهام ایکی کار بودم و نیا

اما ! ینگفتم بچه ا من _.. خورمیخودم م! مگه من بچم؟! وونهیا د: ناز کردم و گفتم
 نیآرو! منم تنبل.. خوبهمیلی نه اتفاقاً خ_! ه؟یمشکل.. بهت غذا بدمخودمدوس دارم 

 دهنم گرفت و ی برام گرفت و جلوی پر مالت و بزرگی زد و لقمه یلبخند دختر کش
 لوس ی دخترای ادا_! شمیخفه م!  بزرگهیلی خنیا!  نهی وا_! دهنتو باز کن: گفت
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 خودت ی که سر صبحونه برایبزرگ یهنوزم اون لقمه ..ارین درن میو سوسول و برا
 اون تونمی مردم مطمئن بودم نمهیمن که !  نرفتهادمی تو دهنت، ی و گذاشتیگرفت

با !  پس دهنتو باز کن و ناز نکن،ی کار و کردنی قورت بدم، اما تو اییهویلقمه رو 
خودمم هنوزم ..ده بودما درآوریچقدر سرتق باز! دمی اون روز بلند خندیادآوری

حاال آ :  و گفتدی خندنمیآرو!!  اون لقمه رو قورتش دادمیمونده بودم که چطور
 هی ی به جانیبا تصور کردن آرو..زدی مهربون باهام حرف می مادرانیع..! کن

 همه جذبه نی با انیفکر کن آرو!  شد به قهقههلیمامان مهربون و دلسوز، خندم تبد
 رو زهی ببافه و برسیموهاشم گ!  و دامن بلند بپوشهی گل گلدی چادر سف،یو مردونگ

 از خنده من نمیآرو.. شدی که اشک از چشام جاردمیانقدر خند..! آخ..!  شنهیس
 سالم 23 نی بود که تو عمر ای املتنیاون املت، خوشمزه تر...خنده ش گرفته بود

 نیاملت، رو به آروبعد از خوردن !  تو ذهنم موندشهی همیطعمش برا! خورده بودم
 گفتن میاز قد:  گفتینگام کرد و با مهربون!  رو جمع کن تا بشورمشوناظرف: گفتم

 برو تو هال خودم ظرفا ،ی کنیشما الزم نکرده کار..کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد
اما ! یهر جور راحت.. باشه_!  پشت باشمخوامی من م_! شورمی و مکنمیرو جمع م

 رنگ و ی آبی و دستکشااشت گذیی ظرفشونکی ظرفا رو تو سنیآرو! ظرفا با من
 هی بود تکنی که کنار آرویینتایمنم به کاب..دستش کرد و مشغول شستن ظرفا شد

 نمیبی باره منی دوم_...  چونه م گذاشتم و غرق نگاه کردنش شدمریدادم، دستمو ز
! م شستم خانوم شبم شب تولدهی!  بارنی بار نه و سومنی دوم_! ایشوری ظرف میدار

طفلک !  پسر بزرگ کردنشنیبا ا! چشم مامانم روشن:  زد و گفتینبعدم لبخند په
 هیحاال :  و گفتمدمیخند!  کردهبتی مرد با جذبه، زن کدبانو ترهی یخبر نداره به جا

 همه نیچند تا دونه ظرف شستن که ا! یاری درمی بازی چه کولنیبب! ایظرف شست
 باشه گه؟ی دی بازی من شد کولیحاال کارا!  ا_...!  که ندارهی بازبمیننه من غر

 نیا..دمی لحظه ازش خجالت کشهی..نگام کرد! ن؟ی آرو_..!  هارسهینوبت منم م
من : آهسته گفتم....!  بودبایچقدر ز! شینگاه عسل! سوزوندیچشاش تا ته ته قلبمو م

 _.. دیخندی بلند مبلند!  خندهری زد زی پقنی دفعه آروهی! خوادی می برجیدلم بستن
صبر کردم تا خنده ش تموم ! ؟یخندی مینجوری گفتم که ایمگه چ!! مرگ

 ی که فکر کردم حاال چه حرف مهمی صدام زدیجور:  نگام کرد و گفتنیآرو..شه
منم !می بخوری برجی بسترون،ی بمیپاشو آماده شو بر! شکمو..ی بهم بزنیخوایم

 _! یاخ جون بستن:  باال و گفتمدمیمثل بچه ها پر!  کردمی هوس بستنبیعج
 تو حالت خوبه؟ ساعت سی راو_ مکتا؟ی رو نمینیبش!  پارکمی بر_!  هووم؟_! ن؟یآرو

لب و ! یخوری سرما موونهید.. سردهیلیهوا هم خ!  گذشته ها11 از ؟یو نگاه کرد
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..! مینی بشمکتای رو نمیاما من هوس کردم بر:  گفتمیبا ناراحت..  شدزونیلوچه م آو
 یخطر.. نکنزونی لبتو آوینطوریا: لب گفتری و زدی دو انگشتش، دماغمو کشبا
ورجه !  اخ جوووون_!  پارکمیریم! باشه بابا:  و گفتدیخند..نگاش کردم! شمایم

ا :  و گفتدی بلند خندنیآرو..وورجه کردم و دستامو دور گردنش حلقه زدم
البته تو که .. باشیوب سر جات و دختر خنیبش..مایکنیتصادف م..! نکن! وونهید
 حرف و که زد دستامو از دور نیا!  باشیاما خوب خانوم خوب..یستی نختر دگهید

خوب بلد بود حالمو ! شــــــــوریب..میگردنش رها کردم و نشستم رو صندل
قههقهه زد ! ی دارفی بانمک تشریلیخ! یدونستیم: بهش اخم کردم و گفتم!! رهیبگ

 به می خورده بودن و االی بودزونیه هنوز ازم آو کگفتمی نمنویاگه ا: و گفت
اگه قهر !  کردمیشوخ..لوس نشو! میکردی مری سای و اون دنابونی کنار خیجدوال

 ی الکومدیدلم نم..نگاش کردم! س؟یراو..گفته باشم!  خونه هامیگردی برمیکن
  رو نقطهیزاریبار آخرت باشه که دست م: ناز کردم و گفتم..امشبمونو خراب کنم

مثالً اگه دست بزارم رو نقطه ضعفت :  و گفتکرد و پارک نی ماشنیآرو! ضعفما
 اقتشوی که تو لگفتی راس ممیمر: زل زدم تو چشاش و گفتم! ؟یکنی مکاریچ

 ی و عصبادی به خودش بنیتا آرو! حقت بود.. کار رو باهات کردنیبهتر..ینداشت
 نی تند آروی قدمایصدا! دمیی شدم و با سرعت نور، دوادهی پنشی از ماشیبشه، فور

حاال پا !  حساب کنادی خودتو شهرمت،ی اگه بگیعنی _! دمیشنیو از پشت سرم م
 چی دفعه پام پهی! دمییدوی و مدمیخندیم! سی راوسایوا! گهی رو دم من دیزاریم

 ی رنگم گلی سرمه ایمانتو.. چمنا ولو شدمی و رونایخورد و افتادم پشت پرچ
 یباال.. بوددهی تازه بهم رسکه نیآرو! منا رو آب داده بودنانگار تازه چ..! شد

بلند ! دهی خدا تاوان دل شکسته رو زود مادیخوشم م:  و گفتدی و خندستادیسرم ا
 دستشو نیآرو!  شدمی شدم؟ گلی چنیبب!  تو بودریهمش تقص!  مرض_.. دیخند

 کنم، عشیو ضا رمیخواستم دستشو نگ! می بخوری بستنمیپاشو بر: دراز کرد و گفت
انتظار .. زدم و دستشو گرفتمی اانهی به ذهنم اومد و لبخند موذیطانی فکر شهیاما 

 و ی حرکتنی و اونم که انتظار چندمیداشت از جام بلند شم، اما دستشو محکم کش
 شده روزی پنکهیاز ا..  روم افتادقاًیدق! ازم نداشت تعادلشو از دست داد و افتاد روم

  .. کهه بارنی دومنیا:  گفتنیآرو! مدیبودم بلند خند
  

خنده مو قورت !  بگه و ساکت شدی چخواستهی مدی حرفشو کامل کنه که فهمخواست
 بود که ی بارنی دومقاًی دقنیا.. بودنیحق با آرو!  بگهی چخوادی مدونستمیم..دادم

 جفت چشم هی.. چشام بودیچشاش روبرو..آب دهنمو قورت دادم! فتادی اتفاق منیا



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

234

 تند یلی خنیضربان قلب آرو.. بودمدهنفسم بند او..! سوزنده..درشت..نافذ! یعسل
! داغ شده بودم..کردمی تپش قلبشو حس می ش بود و به خوبنهی دستم رو سزد،یم

!  لب و چشمم در نوسان بودنیحرکت چشاش ب.. شده بود رو لبامخی منیآرو
چشامو بستم تا !  طعم لباشو بچشم،ی مدت طوالنهی بعداز ومدیخودمم بدم نم

 یمعلوم بود اونم اندازه !  کنم و اجازه رو بهش داده باشمی باهاش همراهینطوریا
 ریموهام از ز..دیبوسی لبامو مم،یآروم و مال!  بشهری نم نم سخوادیمن تشنه س و م

 شونه هاش افتاده بود و ی شرتشو که روییبند کاله سو..رونیشالم اومده بود ب
 چیطعم لباشو با ه..!  بودینیری شیلحظه ! دمشیکشیت خودم مگرفته بودم و به سم

 فرو رفته بودم که ینیری شیهمونجور تو خلسه !  حاضر نبودم عوض کنمیزیچ
 ی مردری پیصدا..ادیفکر کرم داره بارون م.. و رو صورتم حس کردمیزی چیسیخ

 نی هست شماهانیهم.. شدناای حیمردم چه ب! د؟یکشی هم خجالت نمنجایا: دمیو شن
 شده یچه دوره زمونه ا! گهی دنیکنی در مبه مردم و از راه ی جوونایکه پا

چشامو باز .. مثل فنر از روم بلند شدنیآرو!  آخر زمون شدهیدوره ..ها
!  سرمونی بود باالسادهی بزرگ والنگی شهی شصت ساله با باًی تقریرمردیپ..کردم

 بهش بگه پدر جان االن ساعت سین یکیآخه ! دادهیمعلوم بود داشته چمنا رو آب م
بزار مردم راحت باشن و به !  پارکه؟ی شب چه وقت آب دادن به چمنافه نص11

 نیهمچ! گمیواسه خودت م.. هوا روشنهی کار رو بزار وقتنیا! واال..کارشون برسن
 و داشت چپ چپ نی بر و بر زل زده بود به من و آرورمردهیپ! هستمایدختر با فکر

 ییدر کمال پررو.. شدملند رو سرم و از رو چمنا بدمیشالمو کش..کردینگامون م
 دونمیخودمم نم.. گرد شدنی آرویچشا! زمی عزمیبر:  و گرفتم و گفتمنی آرویبازو

 نداختمی و سرمو مدمیکشیاما اگه خجالت م!  و از کجا آورده بودمیی همه پررونیا
اونم ...جلو، تا حرکت کنه هل دادم ی و کمنیآرو..! شدی می بازعی بدتر ضان،ییپا

 کرد،ی داشت سکته مچارهی که برمردهی پی چشمایراه افتاد و با هم از جلو
 از تیمنم به تبع..سادی وانی آرودمی که دمی به کل دور شده بودرمردهیاز پ..میگذشت

 هی نیآرو.. شدی مدایپارک خلوت بود و تک و توک توش آدم پ..سادمی وانیآرو
مات و ..ومدی مشاش که اشک از چدیخندیانقدر بلند م!! ده خنریدفعه بلند زد ز
 خنده ش یوقت! رهی مسهی رینجوری تا به منم بگه چشه و چرا اکردمیمبهوت نگاش م

 ی حرفنی همچرمردهی اون پی وقتکردمیمنو بگو فکر م: کم شد، نگام کرد و گفت
 ییر تو پروچقد! ی و نگاش کنی از رو چمنا بلند ششهی روت نمگهیبهمون زد تو د

تو ! زمی عزمی برگهی و مرهیگی اومده بازومو مرمردهی پیراس راس جلو! سیراو
 میشانس آورد! ی از حرکتت جا خورده بودم اساسیکیمن ! ی هستی کگهید
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 من ی تازه خنده ده،یخندی می به چنی آرودمی فهمیوقت!!  سکته نکردرمردهیپ
 نی که گذشت رو به آروقهید دبعد از چن..دمیهر دو با هم بلند خند..شروع شد

 ی رفته که قرار بود بهم بستنادمی و ی خرم کنیتونیفکر نکن م! ی هی هیه: گفتم
 بود و با دستاش به هم ختهی رمیشونی موهامو که رو پنیآرو! حواست باشه ها..ایبد
 و می پارک رفتکی نزدهیهر دو به سمت سوپرمارکت! باشه بابا شکمو:  و گفتختیر

 یادیز!  بود شکالت و خامهپر ایرو بستن..دی بزرگ خری برجیتا بستن دو نیآرو
 دارم دی که دنیآرو..می تو پارک نشستیمکتی نی رونیمن و آرو..ارتفاعش بلند بود

 بخور ؟یکنی تماشاش میواسه چ: نگام کرد و گفت..کنمی تو دستم نگاه میبه بستن
از و ادا و کالس گذاشتن  نالی خیمنم ب.. مشغول خوردن شدالی خیخودش ب! گهید

تموم دندونام از شدت سرما به هم ! میشدم و با ولع شروع کردم به خوردن بستن
 زی چهی نکهی ای به جانمی هوا سرد بود و من و آرویبدجور..دادی و صدا مخوردیم

 و شدت سرما برام دو برابر میخوردی می بستنمی داشتم،ی کم گرم شهی تا میداغ بخور
 تو ی بستنری من هنوزم درگاام.. شو تموم کردی زودتر از من بستننیآرو! شده بود

 و دمیدست از خوردن کش.. شو بخورمهی بقتونستمی بود و نمادی زیلیخ..دستم بودم
اگه :  و گفتدی بگم، خندیزی بزاره چنکهی نگام کرد و بدون انیآرو! ن؟یآرو: گفتم
 دختر بچه نیع! ی کردیکالت و شیلیتموم دماغ و لپاتو وان! ی شدی چه شکلیبدون

 از ی دستمالنیآرو! یخوری و با کجات می تو بستندونمیمن نم! یشدساله 3 یها
 گهیمن د! نی آرو_...  شرتش بهم داد و منم صورتمو باهاش پاک کردمیی سوبیج
 و از ی کرد و بستنی نچ نچنیآرو! بندازمش تو سطل آشغال؟! خورمی شو نمهیبق

من بابت پول !  تو سطل آشغال؟ندازمشی و می چیچ: دستم گرفت و گفت
 دونستمیم.. مو ازم گرفتی و بستندیبعدشم بلند خند! خورمشیخودم م..دادما
به !  دستو دل باز و ولخرج بودمیلی نبود، خیسی اصالً پسر خسنیآرو! کنهی میشوخ
 با! چسبهی از مال خودم،بهم مشتری بی بستننیمطمئنم ا:  من نگاه کرد و گفتیبستن

 که من شروع یی اونجا،ی بستنیی باالسمت به قدیلباشو مال..! تعجب نگاش کردم
 که رو لبش ییالی رو واندیزبونشو کش!  شدمی جورهی! یکرده بودم به خوردن بستن

 چشمک د،ی منو دی رهی نگاه متعجب و خیوقت! بود و همه شو برد تو دهنش و خورد
آب دهنمو قورت ! خورمتای مامیم! و نگام نکن جوجینجوریا:  بهم زد و گفتیناز

 یوقت..  مشغول خوردن شد،ی حرفچی بدون هنمیآرو.. و نگامو ارش گرفتممداد
 کم هی _!  بله؟_! ن؟ی آرو_! گهی دمیپاشو بر:  و تموم کرد، رو کرد بهم و گفتیبستن

با التماس نگاش ..! مایخوری سرما؟ سرما منی تو ا؟ی تو امشب خوب_ م؟یقدم بزن
 لذت نی از بودن کنار آروتونمی که مهی شبنی آخرنی اکردمیهمش حس م..کردم
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 شد و می تسلنیآرو!  از دستش بدمیچی هیچی دوس نداشتم هنیببرم و واسه هم
 که ی پوشی شرت منو میی و سویکنیقبلشم شما لطف م.. ساعتامیفقط ن.یاوک: گفت
 از تنش  رنگشوی شرت سرمه ایی سونیآرو..دمیخند! یخی آدم یشی میدار

 شویشگی ادکلن همیبو..دمی شرتشو پوشییسو..درآورد و به سمت من گرفت
 و نی وجود آرونکهی اما از ازد،ی بهم گشاد بود و تو تنم زار میادی زنکهیبا ا..دادیم

ادکلن !  داشتمی حس خوبیلی خکردم،ی شرتش، به وضوح حس میی سودنیبا پوش
 شرت و تا باال یی سوپیز..! ردمکی وجودم بو میخنک و خوشبوشو با ذره ذره 

 ی توسنی جبی دستاشو تو جنمیآرو.. شرت فرو کردمیی سوبیدستامو تو ج..دمیکش
 لحظه هوس کردم بازوشو هی..میرفتیدوشادوش هم راه م..رنگش فرو کرده بود

 هی بزرگ و ورزشکاری شرت، درآوردم و بازویی سوبی از دستامو از جیکی رم،یبگ
 اومده، لبخند وشش خیلی حرکتم خنی که معلوم بود از انیآرو.. و گرفتمنیآرو

 یاگه من به جا.. جذاب و خوشگل بودیادیلبخنداش ز.. شدانی رو لباش نماییبایز
 یپارک حساب! شدی چهره م اضافه متی تا به جذابزدمی لبخند مشهی بودم، همنیآرو

 و توک از  که تکیینای بوق ماشی و صدارکای جری جری جیساکت بود و فقط صدا
تو .!  نه_ س؟یسردت ن_!  هوووم؟_! ن؟ی آرو_... دیرسی مگذشتن،ی مابونیکنار خ

قلبم پر شد از ..!  جور حرف زدناش به دلم نشستنیچقدر ا!  منم گرمم،یگرم باش
 شتریدستمو محکم تر دور بازوش حلقه زدم و خودمو ب! نیعشق و محبت به آرو

 _! همه رو هم دعوت کرده!  گرفتهیهمون منیری پنجشنبه شب، ش_! بهش چسبوندم
! هی چقدر دختر نازی اگه بدون_..  آها_! گهی دکای اومدن رونای به دن_! به مناسبت؟

!  داشته باشهی خوشگلی چشادیپس با_!  منهی چشاش همرنگ چشاگنیهمه م
خواب ! امشب چقدر مهربون شده.. تو بغلشافتمیااله که ب! رهی منو بگیکی! یییوا

کاش !  شمداری از خواب بچوقتی اگرم خواب باشم، دوس ندارم هی حتستم؟ین
 که حس فیح! دونستمی مفمویکاش تکل! هی چندهی آی برانی آرومی تصمدونستمیم
 داشی پنیاگه رام... گم و گور شدهنی جا دارم که رامنی آروشی پی تا وقتکردمیم

 یدر سخت بود با کسچق... نخواهم داشتنی آروشی پیی جاچی هگهیشه، قطعاً منم د
 و نیهراس از دست دادت آرو! ی زنشی و تا کیششی پی تا کی که ندونی کنیزندگ

  .. کردی داشت نابودم م،ی به ظاهر اجبارهی زندگنیا
  

   )15فصل ( 
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 میاز آرو..اوردمیکم کم داشتم شاخ درم! ومدهی بود که تا حاال صداش درنبی عج
 یموهامو با کش محکم باال.. بودمدهیمو پوش بلند بنفش رنگراهنیپ..!!  بوددیبع

 ادیهر چند ز!  موهامم با بامتل، مثل کوهان شتر درست کردمیسرم بستم و جلو
 قلبمو که یگردنبند نصفه ! ومدی مینجوری ایلی اما به صورت گردم خومد،یخوشم نم

رژ قرمز رنگمو به لبام .. رو لبام نشستی گردنم بود و لمس کردم و لبخندشهیهم
 بلند بود و دو تا بند نازک راهنمیپ! یشیقرمز آت..  رنگ بودمنیعاشق ا..دمیمال

مانتو .. بوددهی پوشیلی خگمی دینسبت به لباسا!  داشتناشویداشت که حکم آست
 رو مبل نشسته نیآرو..! رونی و از اتاق اومدم بدمی رنگو پوشی و شال آبیخفاش

 داد نزد که زود باش، ی رو مخم و ه چرا نرفتگمیم..خوندیبود و داشت روزنامه م
نگاشو بهم ! من حاضرم! نی آرو_!! بگو آقا سرگرم روزنامه خوندن بوده!  باشرید

 دییخوب خدا رو شکر مورد تأ..لبخند رو لباش نشست..سر تا پامو نگاه کرد..دوخت
 شی آراشهی تر از هممی تو چشم نبود و مالادی زشمیآرا! حضرت واال قرار گرفتم

 زی روزنامه رو تا کرد و رو منیآرو!  بوددی کم رنگ رژم تو دهیبودم، فقط کرده 
 شی مشکزلی و شلوار ددی چسبون سفی مردونه راهنیتو پ.. روبروش گذاشتیعسل

 نه بردنی دخترا به کار می کلمه رو برانیخاک تو سرم، ا!  بوده شدی خوردنیلیخ
 شرتش ی تریب نصفه هم از ز گردنبند قلریزنج!! نی مثل آروی مرد پر جذبه اهی

 زودتر از من از خونه خارج شد تا نیآرو..زدی نور المپ برق مریمعلوم بود و ز
منم چراغا رو خاموش کردم و از خونه خارج شدم ..ارهی دربنگی و از تو پارکنیماش

 و روشن کردم و دنبال آهنگ نیخم شدم و ظبط ماش!  شدمنی آرونیو سوار ماش
 کردم و همونو گذاشتم تا دای آهنگ بابک جهانبخش و پنکهیتا ا..مگشتی مینسبتاً شاد

 نگام کرد و نمیآرو.. دادمهی تکمیبه صندل.. آهنگشو دوس داشتمنیا..! بخونه
  ...  از جا کنده شدنی گاز گذاشت و ماشدال زد و پاشو رو پیلبخند

  
  

  ..یبی غرریچه تقد..یبی احساس عجچه
  ..مونهداری دنی آخرنی و ایری می دارتو

  ..واری دی روهی ساهی.. بارنی آخریبرا
  !دونهینم..دونهینم...دونهی نمچکسی و همی بارونری و تو زمن

  ..!ی شدیدنی چه دامشب
  ..ی شدی نکردنباور

  ..ری محکم تر بگدستامو
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  ..ی شدی که رفتنحاال
  ..!ی شدیدنی چه دامشب
  ..! قصه مون سر شهیی با جداقراره
  !از غصه پرپر شه و دلم سی چشم من خقراره

  ! من دلهره دارمی ولیخندی متو
  ..ارمی طاقت نمگهید..ارمی طاقت نمگهی درم،یگی آروم نمگهید

  ...ی شدیدنی چه دامشب
  ...ی شدی نکردنباور

  ...ری محکمتر بگدستامو
  ..ی شدی که رفتنحاال

  ..!ی شدیدنی چه دامشب
  
  
 نیه، نگاه من و آرو لحظهی ی برا"ی شدیدنی امشب چه د" جمله نی ادنی شنبا

 نگاشو ازم نیآرو!  شده بودمی جور خاصهی چرا امشب دونمینم.. شدخی هم میرو
چقدر دوس داشتم ..کردمی میدی شدیاحساس گرما..گرفت و به روبروش نگاه کرد

 حال و نی تا از ادمی کشنیی پای و کمنی ماشی شهیش!  و بچشمنی آرویبازم طعم لبا
 آهنگ یدر باز بود و صدا! میدی رسنیری شیه به خونه باالخر! رونی بامیاحوال ب

هال ..همه اومده بودن..می دوشادوش هم داخل شدنیمن و آرو..ومدی میشاد
 شدم، نیری شکینزد..دنیرقصی داشتن وسط هال میعده ا.. شلوغ بودیحساب

 نی آروکی رو از بغلش گرفتم و با شوق و ذوق نزدکای و روندمیصورتشو بوس
چقده ! نیفسقل خاله رو بب! ن؟ی آرو_..  کردی با همه احوالپرسنیآرو! بردمش

 کایرون..کای باز رونی رو ازم گرفت و زل زد تو چشاکای با لبخند، روننیآرو! نازه
 خوشش نیمعلوم بود اونم از آرو.. و آب دهنش راه گرفته بودزدیدست و پا م

 آروم لپشو نیآرو! نی آروی شده بود تو چشاخیچشاشو گرد کرده بود و م! دهاوم
 جمله نیا!  پدر سوختها،ی خوشگل زن ما رو به ارث بردیخوب چشا:  و گفتدیکش

 خوشم اومده یلیاز حرفش خ! دی نشنیشو آروم گفت و مطمئن بودم به جز من، کس
 رو به کای و روندی بوسو رکای و درشت رونی قهوه ای خم شد و چشانیآرو..بود

 دور نیری از آرسام و شه،ی با بقی احوالپرسیبرا نیمن و آرو.. برگردوندنیریش
عمه خانوم .. بودنسادهی وای و پدر جون گوشه انی جون و رادسی و انسویگ..میشد

 و یکی گفته بود که عمه خانوم هنوز حالش خوب نشده و ونیآرو.. بودنومدهین
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آذر و .. کردمی شوهر، احوالپرسی با خونواده یوقت!  مونده بودنششیهلنم پ
 میخالصه فکر کنم ن.. کردمکی و با اونا هم سالم و علدمی آرسامم دیمان و باباما

 حس دی بابا رو شدهی خالیجا!  شدلی با فامیساعت اول، صرف احوالپرس
 و نیری عوض کردن لباسام به اتاق خواب شیبرا!  تهرانومدیکاش م..کردمیم

 و لباسمو مرتب کردم دمی به موهام کشیدست!  رفتم و مانتو و شالمو درآوردمامآرس
 نگاهاش بهم نیا..کردی نگام منی با تحسشهی جون مثل همسیان! وستمیو به جمع پ

 بود دهی پوشی آبیزری بلند لراهنی پهی.. بودشهی ساده تر از همسویگ..دادی میانرژ
 یلی خششمیآرا!  بودختهی هاش رشونه رو ینیزای دچیو موهاشم ساده و بدون ه

 نی کنار آرونمیراد.. بوددی واقعاً بع،یپی تنی همچسویاز گ.. بودمیساده و مال
 نی ایدلم برا..کردی نگام میبا مهربون.. نگاش به من بودنیآرو.. بودسادهیوا

 و نی و رادنی آروی حرف زدنایصدا.. شدمسوی گکینزد! رفتینگاهاش ضعف م
  ..دمیشنیم
  
 هم با خودت سوی گ_! هی کارتی مأمورهی _ ؟ی واسه چ_!  برم اصفهانخوامی فردا م_
 و رمیروزه م3.. عموی خونه رهی مسوی رو ببرم کجا؟ گسوی نه بابا گ_ ؟یبریم

 سوی گکردمی چرا حس مدونمینم! سی بدک نی ا_ کار و بارت چطوره؟ _! گردمیبرم
به !  بوددی بعیادی مسکوت بودن، زینطوری ا،ی و پر انرژطونی شیسویاز گ! ناراحته

 نییسرش پا..کردی می شده ش بازکوری مانیشت با ناخنادا.. نگاه کردمسویگ
 کشینزد!  دعواش شده بود؟نیبا راد! نمی ببینجوری رو اسویدوس نداشتم گ..بود

 هی تکیواری رنگش فرو کرده بود و به دی ابنی جبی دستاشو تو جنیراد..نشستم
 مرگشون هی دو تا امشب نیا! دیرسی به نظر مشهی تر و اخموتر از همیجد..داده بود

:  نگام کرد و گفتراشی نافذ و گیبا چشا.. سرشو باال آوردسویگ! سو؟ی گ_.. بودا
 هی امشب نمی تو امشب چته؟ آقا راد_.. زدی موج میتو صداش ناراحت! جونم؟

 خواستیانگار نم! نییسرشو انداخت پا..دمیدی اشک و تو چشاش میحلقه ..! هیجور
...  سردش گذاشتمیشده؟ دستمو رو دستا ی چسوی گ_! متوجه اشک تو چشاش بشم

 بود حالت تهوع داشتم و اشتهامم کم شده ی چند روز_.. دمی پر از بغضشو شنیصدا
 شتریانگار حرفم ب! ؟ی باردار_.. سرشو آورد باال..  دادمشی رفتم آزماروزید..بود
 یزی چسویگ: لبمو گاز گرفتم و گفتم.. ختی رو گونه ش رش کرد، چون اشکاتمیاذ
 به خودش زحمت بده اشکاشو پاک کنه، نگام نکهیبدون ا!  زدم؟یده؟ حرف بدش

کاش مامان !..کاش حامله بودم! ی بود که گفتینیکاش هم: کرد و گفت
 خودش بگه دادم،ی بهش اجازه مدیبا.. نزدمیحرف! شدی بابا منیکاش راد..شدمیم
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ام با هم جور  جون و مامان آرسسیان.. نبودسوی حواسش به من و گیکس! ده شیچ
 هم گرم ی اگهی دهیپدر جون و مرد کت و شلوار.. بودنفیشده بودن و گرم تعر

 نیراد!  مشکل از منهگم؟ی می چیفهمیم! سی راوشمی من حامله نم_!  بودنفیتعر
 عمر تو حسرت هی دیبا!  بچه دار شمتونمینم..شمیمن بچه دار نم..من.. ندارهیمشکل

دستمو رو شونه ش ! قلبم فشرده شد.. هق افتاد به هقسویگ! بچه داشتن، بمونم
 _ ناراحته؟ نی واسه هم_..  عصر بهش گفتم_ دونه؟ی منیآقا راد: گذاشتم و گفتم

 دونمینم.. از بچه نزدی حرفچوقتی هدنیرا!  ناراحته که من پکر و داغونمنیواسه ا
ه دار  به فکر بابا شدن و بچکننی که تا ازدواج میی مردایچرا اما برعکس همه 

 به بچه ی چرا احساسدونمینم!  بابا شهخوادی نگفت دلش مچوقتی هنیشدنن، راد
 نداره، از ی و به بچه احساسهیخی انقدر سرد و نکهی از اشهیراستش هم..نداره

 که دلش ستمی حتماً خودمم براش مهم نکردمیفکر م..شدمیدستش ناراحت م
 و تو ی عالئم باردارقاًی شد و دق حالم بدنکهیتا ا!  من مامان بچه ش باشمخوادینم

 دادم تا خبر پدر شی خوشحال شدم و با ذوق و شوق رفتم آزمایلیخ..دمیخودم د
 _ س؟ی کنم راوکاریچ!  نشد که انتظارشو داشتمیاون..اما.. و بهش بدمنیشدن راد

 و داد و هوار می عصبدی دیامروزم وقت! گهی نمیچی هنی راد_ گه؟ی می چنیآقا راد
گفت ..سی آخر و بهم گفت که بچه براش مهم نمی شد و زد به سیاختم، عصبراه اند

 ی و بهتر از هر کسنیمن راد! سی راوگهیدروغ م..اما! حسرت بابا شدن و نداره
 تو اش زنش بشم، دختر عموش بودم و تموم اخالقا و رفتارنکهیقبل از ا..شناسمیم

 از گوشت و ی بچه اهیه و  دوس داره بابا بشی اگهیاونم مثل هر مرد د! مشتمه
 ی به بزدی خودشو ملشیهر چند اوا! سی راوفهممیم! پوست خودش بهش بگه بابا

 سوی با تعجب داشت به من و گنیآرو..حالش خوب نبود! فهممیاما من م..یاحساس
اخماش .. ثابت شدسوی رو گنی راداه گفت و نگنی به رادیزی چنیآرو..کردینگاه م

 و بردمش رو دمی رو کشسوی گیبازو.. گفتنیلب به ارو ری زیزیدر هم رفت و چ
 یآب.. داشتی خوشرنگیچشا.. نگام کردسوی بهت بگم؟ گیزی چهی سو؟ی گ_! تراس

... دادی نشون مشهی تر از همیچشاش پر از اشک بود و اشک چشاشو آب..پررنگ بود
 نی چن جون اصالًسیان! سی نه راو_ داره؟ ی دار نشدن تو مشکلبچه جون با سی ان_
هنوز !  مهربونهیلی جون خسیان! شیشناسی و نمی باهاش نبودادیتو ز! سی نیزن
 ییجای دخالت بچیاما مطمئنم ه.. اومدهشی پی چنی من و رادنی بدونهینم
 دخالت مسائل نیعمو بهروزم کالً تو ا! شناسمشی خوب میلیزن عمومه و خ..کنهینم
زن ..کشمیخودمم خجالت م..اما..ارهسپی منی و به خود رادزی همه چشهیهم..کنهینم

 هیباالخره ! نهی پسر بزرگشو ببی هم بروز نده اما بازم دوس داره بچه یعمو هر چ
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 دوس ی اگهی دزی از هر چشتری تو رو بنیراد! سوی گنی بب_.. مادره و آرزوشو داره
 نی راددونستمی اعتقاد نداشتم و واقعاً نمادی جمله زنی ابههر چند خودمم ... داره

 بزنم یی مجبور بودم حرفاسوی دادن به گی دلداری و دوس داره اما براسویچقدر گ
 با یی به جدادی بادیشا:  اشکاشو پاک کرد و گفتسویگ!  و آروم بشهادیکه خوشش ب

 و بخاطر بچه نی خودتو رادهی زندگیخوای دختر؟ می شدوونهی د_!  فکر کنمنیراد
 که کردمی فکر نمنی جو متشنج بود که به ا اون وسط انقدر؟یدار نشدنت داغون کن

 نی موضوع، تو انی ترتی اهمی بنی ادیشا.. آوردمشوندی بدون پسوند و پنیاسم راد
! سی راوسی ننی اما حرف ته دلش اسی بچه براش مهم نگهی منی راد_!  بودتیموقع

! کنمی حذف مشیپس من خودمو از زندگ..مشکل از منه!  بشهراون حق داره بچه دا
پس ..مشکل از منه.. بازم ازدواج کنه و بچه دارم بشهتونهیاون فرصت داره و م

 نگاه اطی تو حیپشتشو بهم کرد و به درختا..جمله شو ادامه نداد.. خودمم
چرا من !  رو چقدر دوس داشت؟سوی مهم بود؟ گی چنی رادیواقعاً برا..کرد
 قابل نفوذ و ریدر غ رو دوس داره؟ چرا انقسوی چقدر گنی بودم که راددهینفهم

 و دوس نی بشه و انقدرم رادنی حاضر شده بود زن رادی چطورسویسرسخت بود؟ گ
 از خودش ن،یداشته باشه؟ واقعاً انقدر دوسش داره که حاضره بخاطر خود راد

 حرف نی با راددیبا! سوی گ_!  بودم؟نی عاشق آروسوی گیبگذره؟؟ منم به اندازه 
نزار ..خوب باهاش حرف بزن..ری نگمی تصمی عجله اانقدر! یدرمورد همه چ! یبزن

 چند تا متخصص شیبرو پ..ی نابود ش،ی و دلسوزی لجبازقهی دهی عمر بخاطر هی
 ششی که من رفتم پی پزشکنیا.. ندارهدهیفا! سی نه راو_! گهیزنان مجرب د

 یتا حاال هر حرف!  کار دارهی سال سابقه 40!  شدسراب خنی پزشک زنان انیبهتر
 بهم وقت ی بازی و پارتی با چقدر سختیدونیم.. برو برگرد درست بودهی بزده

 بچه دار شدن ی که آدما برای و هر کوفت و زهرماریداد؟ من طاقت لقاح مصنوع
 و رو نیخودم لبخند پدر شدن راد..دوس دارم خودم بچه دار شم!  و ندارمکننیم

 دیبا.. حق دارهنمیراد! وسی گی خودخواهانه عمل کندی اما تو نبا_! نمیلباش بب
 دیپر..دی سررسنیحرفم تموم نشده بود که راد... بگو بهش که..یباهاش حرف بزن

 خودت نگه ی انسان دوستانتو برایشنهادای ازت بخوام پشهیم: وسط حرفم و گفت
! خواست با من درست برخورد کنهی نمی جورچی بشر هنیا!! جا خوردم!! یدار

 که معلوم بود نیراد!  درست حرف بزنسی با راونیراد:  نگاش کرد و گفتسویگ
:  متورم شده بود زل زد بهم و با خشم گفتی حسابشیشونی رو پی و رگاهی عصبیلیخ

 هان؟ زن من انقدر اوضاعش خرابه ؟یکنی از تو کمک خواست که اظهار نظر میکس
 یلیحرفش برام خ!! ره؟ی دروغگو و هرزه س کمک بگهی مثل تو که یکه از دختر
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 با ی حق ندارگمیبهت م:  و گفتسادی وانی رادی با خشم روبروسویگ!!  بودنیسنگ
من خواستم .. من ازش خواستم کمکم کنهنو؟ی ایفهمی م،ی حرف بزنینطوری اسیراو
 نه؟ میمن و تو با هم حرف زد:  رو گرفت و گفتسوی گی با خشم بازونیراد! نیراد

 می زندگخوامی من نم؟یمتوجه ا! سوی گی بحث مسخره رو تمومش کننی ادیامشب با
 نه _!  خونهمیریاالنم حاضر شو م...  خراب شههودهی مشت حرف بهیبخاطر 

گفتم :  تو فضا پخش شدنی مردونه و خشن رادیصدا! امی نمییمن با تو جا..نیراد
 سویگ.. رو ول کردسوی گی بازون،یراد! سوی حاال گنیهم.. خونهمیریحاضر شو م

 بهش زدم تا ی ایلبخند زورک..زدی و خجالت موج میش شرمندگتو نگا..نگام کرد
 سادی روبروم وای به خونه نشسته ای با چشمانیراد.. رفتسویگ.. راحت شهالشیخ

 به خودم، نیاز نفرت راد! ؟یمتوجه ا..ی خط بدسوی به گخوادی دلم نمگهید: و گفت
.. اب کرده بودم برادرشو خرهیمن زندگ..دادمی حق و بهش میتا حدود! داشتمخبر 

 ی اظهار نظرچیه!  نزدمسوی به گیمن درمورد شما حرف..من: با بغض گفتم
 کس چی های به تو نی ا_!  داغونهیلیاون خ.. آرومش کنمخواستمیفقط م..نکردم

 نکن الی نبود؟ خس بیدی برادرمو به گند کشهیزندگ!  ندارهی ربطچی هی اگهید
 با نفرت بهم نیراد.. تو گلوم بودینیغض سنگب... ی منو نابود کنهی زندگدمیاجازه م

 نی و با اینجوریچرا ا! وا رفتم...  ازم دور شدعی سریی انداخت و با قدماینگاه
 دونن؟؟ی دختر رو مقصر مشه،ی دختر تجاوز مهی به ی چرا وقتزد؟یلحن باهام حرف م

 گفتیمبا کدوم قضاوت، به من !  خدااااااا؟،ی و چرا آدم گذاشتت موجودانیاسم ا
 همه نفرت و نی انیراد..اشکام راه گرفته بود.... دلم گرفته؟یی کجاا؟یهرزه؟؟ خدا

!  که اون همه بال سرش آروده بودم انقدر ازم متنفر نبودنی آرواورد؟یاز کجا م
در ! بارهی امشب بارون مخره باالدونستمیهوا گرفته بود و م.. زده شدیرعد و برق

 یصدا.. م کم شده بودهیهق هق گر... شر بارون اومد شر ی صداه،یکمتر از چند ثان
توام که لباست مناسب .. هوا سردهنجا؟ی ایچرا اومد: دمی و از پشت سرم شننیآرو

 موج یتو صداش شوخ..  و ندارمای دارضی مریبهت بگما من اصالً حوصله ! سین
 گوشم  تونی رادیصدا.. و نداشتمنی آروی سر به سر گذاشتنای صلهاصالً حو..زدیم
 دروغگو و هرزه هی مثل تو که ی زن من انقدر اوضاعش خرابه که از دختر": دیچیپ

 و از یکی نزدنیپشتم بهش بود و ا.. تر شدکی بهم نزدنی آرو"!! ره؟یس کمک بگ
 وابشو گفتم؟ جی چیدی شنسی راو_.. کردمی نفساش حس می صدادنیشن

دوس داشتم تنهام ..کردمیطعم شور اشک و حس م..اشکام راه گرفته بود..ندادم
 بازومو محکم گرفت و منو به سمت نیآرو! نهی ها مو ببهیدوس نداشتم گر..بزاره

 تو سی راو_! شوکه شده بود..سمی خی؟ زل زد تو چشا!سی راو_.. خودش کشوند
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زشته ! هی بقشی پمیبر:  و گفتمدم شده؟ آب دهنمو قورت دای چ؟یکنی مهی گریدار
 تا آخر شب ای شده ی چیگی مای:  گفتتید و با جد شی عصبنیآرو! میینجایا

 ی و محکم بود که مطمئن بودم اگه حرفیانقدر لحنش جد..! دارمی نگهت منجایهم
 ای شده ی چیگیم:  به بازوم داد و گفتیفشار! هی بقشی پمینزنم محاله بزاره بر

 شتری اشکام بدنی با دنیآرو.. بخوام، دوباره اشکام راه گرفتنکهیبدون ا! نه؟
 یکنی چرا منو تحمل م_ زده؟ ی بهت حرفی کس_!  شد و اخماش رفت تو همیعصب
 نکهی راحت و بدون ایلی خهی که بقیاَنگ..!  هرزههی.. هرزه مهی ها؟ من ن؟یآرو

 که تا ی من؟؟ منن؟یمن هرزه م آرو! زننی براشون مهم باشن، بهم مگرانی دیآبرو
 راه ندادم؟ می خصوصمی و تو حری پسرچی که هی دوست نبودم؟ منی پسرچیحاال با ه

 کجاش انصافه آخه؟ م؟ی تهمت بزنهی انصافه که راحت به بقنیا! من هرزه م؟
 قبول کردن دعوت می حماقت زندگنیبزرگتر..من تا حاال دست از پا خطا نکرده..من

با انگشت .. نذاشت ادامه بدمنیآرو...  مننیآرو! بود ی کوفتهیگالره به اون پارت
 بهت یک:  و پاک کرد و آروم گفتختیری که رو گونه م میی آروم اشکاشصتش

 دونمیم! نیراد! برادرت:  زده؟ هوووم؟ تو چشاش زل زدم و گفتمی حرفنیهمچ
اون ..نیاما آرو.. خراب کردم ازم متنفرهکترشوی برادر کوچهی زندگنکهیبخاطر ا

 لبخند نیآرو! ؟مگه نه..نی آروستمیمن هرزه ن..من!  نداره بهم بگه هرزهقح
 غلط کرده نیراد! زمیآره عز:  زد و با دستاشو صورتمو قاب گرفت و گفتیمهربون

 یری حرفاشو به دل بگدینبا.. بودیاون امشب عصب!  به خانوم من زدهی حرفنیهمچ
 کارشو خوامینم.. دعواش شدمنمبا .. قابل تحمل شده بودری غیادیامشب ز! زمیعز

نگران ..اما.. حرف بزنهی نداشته با تو اونطور حقنیراد! سی کنم راوهیتوج
با سر جواب !  رو گفت، نه؟هی بهت قضسویگ! نهی ببشویطاقت نداره ناراحت! سوئهیگ

 نیری شی بپرسم که صداسو،ی به گنی رادیخواستم ازش درمورد عالقه ..مثبت دادم
 تو باًیر و تقنی من و آرویوقت!  اومد رو تراسنیریش!  تو؟ییکجا..سی راو_.. اومد

 نیبب:  و گفتدی خندنیآرو..  کرد و با خجالت رفتی عذر خواهد،یبغل هم د
مثل تو که ...ستای بد نیری بگادی کم از خواهرت هی! د؟ی چقدر خجالت کشنیریش
 تو بغلم خجالتم یومداالنم که ا! زمی عزمی و بگه بررمردهی پی زل بزنه تو چشاسین

حرف چند ! کردمی فکر نمیچیهام بود به ه بانی آرویوقت.. زدمیلبخند! یکشینم
 و با لحن دی بوسمویشونی پنیآرو.. به کل از ذهنم پاک شدن،ی رادشیلحظه پ
 یلی خطشیشرا.. نکن، باشه؟ درکش کننی خودتو ناراحت رادگهید:  گفتیمهربون

 رو گونه مو ی سرشو خم کرد و اشکانیباشه؟ آرو..هی بقشی پمیحاالم بهتره بر! بده
 زد و کمرمو گرفت و با هم به هال یبهم چشمک!  حرکتش جا خوردمنیاز ا..دیبوس
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 نیآرو..دستش رو کمرم بود.. بودن، برام لذت بخش بودنیچقدر با آرو! میبرگشت
 که یکگور پدر هر ..دونهی منو هرزه نمنی بود که آرونیمهم ا!  بودزیبرام همه چ
 داده ی بهم انرژیلید، خ کرده بوتی ازم حمانی آرونکهیا!! دونهیمنو هرزه م

بازوشو محکم گرفتم و بهش !  بودای دنهی که پشتم بود، برام نیهم..بود
 نگاه نی به آرون؟ی برقصنیخوایشما دو تا نم:  شد و گفتکمی نزدنیریش..دمیچسب

حاال بعداً :  گفتمنیریرو به ش! ادیمن که بدم نم:  زد و گفتی لبخندنیآرو..کردم
چقدر تو شکمو :  گفتنیریش!  من گشنمهن؟یدی شام میک نیری شنمیبب..میرقصیم

 و ببرم وسط تا نی آرسام صد بار ازم خواستن تو و آرویالیفام! سی راویشد
 ی چشای رقص و نداشتم، اما وقتیاصالً حوصله ... شمای که دلخور مارینه ن..نیبرقص

 آهنگ  بانیمن و آرو.. شدم که کوتاه برقصمی راضدم،ی و دنیریپر از خواهش ش
مثل ..دیرقصی مردونه و جذاب منیآرو..می کردی شروع به رقص فارسینسبتاً شاد

 گوشه و هی سادینمی چوب خشک وانی عنمی مثل رادد،یرقصیآرسام سبک و جلفانه نم
 همه رو ما زوم کرده بودن و با نکهیاز ا..دست بزنه و رقص طرف مقابلشو نگاه کنه

 و تو نگاه دمیدی حسادت و مای تو نگاه بعض! غرق لذت بودمکردن،یحسرت نگامون م
 ی و گاهکردی با عشق نگام منیآرو! دمیدی می و به خوبنی هم برق تحسایبعض

تموم حرکاتشو دوس داشتم و ..زدی صورتم کنار می رقص، از جلونیموهامو در ح
دلم ..می نشستی هر دو رو صندلی اقهیبعد از چند د..نشستیتک تک کاراش به دلم م

 دی که به زور بایی اوناگنیراسته م.. اهنگ تموم شهی زودنی به استخواینم
 لپ نیآرو.. بغلم بودکایرون!  تا برقصن، نشستنشون با خداس هایبلندشون کن

 پر نگاه نیآرو!  خالشهزیعز! یلی آره خ_! چقدر کوچولوئه:  و گفتدی رو کشکایرون
 بلند نمیردم و آروچپ چپ نگاش ک! خوش به حالش:  بهم کرد و گفتیاز حسادت

 دوس داشتم یلیخ.. رفته بودنسوی و گنیراد! عاشق حسادتاش بودم..دیخند
به ...گشتمی فرصت مناسب مهی دنبال دیاما با.. بپرسمنی از آرونیدرمورد راد

حرف ! زشیهمه چ.. بودهچقدر مردون.. با آرسام بودفیگرم تعر.. شدمرهی خنیآرو
 شلوار تنگش و دل بی تو جبردیدستاشو م..عاشق ژستاش بودم..!! حرکاتش..زدنش

 نی آرونی کردم و سوار ماشیبا همه خدافظ!  بودیشب خوب...! لرزوندی مشتریمنو ب
به سمت خونه حرکت .. شدنی و سوار ماشدی مامانشو بوسنمیآرو..شدم
 به گوش نی کم، از پخش ماشیلی خی با صدایمی مالییایآهنگ اسپان..میکرد

 _ ن؟ی آرو_.  بپرسمنی از آرون،ی زمانه که درمورد رادنیترحس کردم به..دیرسیم
 زنشه و سوی دوسش داشته باشه؟ گدی چرا نبا_ رو دوس داره؟ سوی گن،ی راد_بله؟ 

!  دارهی اخالقهی ی هر ک_ ده؟ی پس چرا عشقشو بروز نم_! مسلماً دوسش داره



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

245

 از ی هر ک! و خشکهی جدیادیز.. داشتی تودار و مغرورتی اولشم شخصاز نیراد
 که نهی اتشیاما واقع.. احساس و خشکهی کامالً بنی رادکنهی فکر منهی و ببنیدور راد

 و ی احساساتمیلیوقتش برسه خ.. غلط اندازهی کمهی ظاهرش س،ی نینطوریاصالً ا
 ی اما خوب بلده چه جوراشه صفر بدی ابراز احساساتش شانیراد! شهیمهربون م

 عالمت سؤال نی ان،ی و رادسوی گدنی با دشهی هم_!  خودش نگه دارهی و براسویگ
 نی راد_!  و دوس دارهنی انقدر رادسوی گی که چه جورومدیتو ذهنم به وجود م

 عاشق نیراد!  اخمو و خشنش، ذاتش مهربونهی افهیجدا از ق!  دارهی جذابتیشخص
 حس سوی دارشو به گی معنی نگاه هادی به سن بلوغ رسیاز وقت! سوئهیگ
 سوی با گل،ی تو فامی پسرچی هذاشتینم.. بودسوی نگاش دنبال گشهیهم..کردمیم

 نی که دوسش داره اما اگفتی و بهش نمکردی محبت نمسوی به گمیمستق! همکالم شه
ر ی دورادور و غشهیهم..! دادیاحساسشو با دک کردن پسرا از دور و برش نشون م

 هم سویگ...تگار اومد خواسسوی گی که برایتا وقت.. رو داشتسوی گی هوامیمستق
 بود، عمو و زن عمو نی از طرف رادی منتظر قدمعتاًیاما خوب طب.. بودنیعاشق راد

اون موقع بود .. که قبول کنهکردنی اصرار مسویاز پسره خوشش اومده بود و به گ
 سوی بخواد دست دست کنه و جلو نره، گه اگدی به خودش اومد و فهمنیکه تازه راد

 ی فرداش با مامان و بابا رفتن خواستگارنمی واسه همده،یدست م از شهی همیرو برا
 _!  بود قبول کرد و بعدشم که شد زن داداش مانی هم که عاشق رادسوی و گسویگ

 ما ی از کارایلیخ! سی راونی بب_ رو دوس داره؟ سوی که گدهی چرا نشون نمنیراد
ستمونو پشت کارا و  احسامیما اصوالً دوس دار! دهی عشق می بومی مستقری غردام

 ای می دوسش دارمی به طرف مقابلمون بگمی مستقری و غمی رفتارامون پنهون کنیبعض
 راحت نیتونیشماها م! احساسات مردا با زنا فرق داره! طرف برامون ارزش داره

 اما ما ن،یگی راحت منی و دوس داشته باشی و اگه کسنیابراز احساسات کن
 _ بچه دوس داره؟ نی راد_! میدیرفتارامون نشون ماحساساتمونو در قالب کارا و 

 حاضره بخاطر پدر شدن، از یعنی _... ادی که از پدر شدن خوشش نسی نی مردچیه
از کجا انقدر مطمئن ..ومدی خوشم نشیاز لحن قاطع و جد!  هرگز_ بگذره؟ سویگ

 سوی گ بای چه جورینی و ببیستی ننی رادی تو که تو خونه ؟یدونی از کجا م_! بود؟
 شتری بی چون برادرمو از هر کس_ هرگز؟ یگیچرا انقدر قاطع م! کنهیرفتار م

 اسم بچه دی نباچوقتی که هدی فهمسوی با گشی سال بعد از عروسهی نیراد! شناسمیم
 و سکوت شهی نماردار بسوی گدونستی منیامکان نداره؟ راد..! کپ کردم! ارهیرو ب

! به من گفته بود:  زد و گفتیشده بود لبخند که متوجه تعجبم نیآرو!! کرده بود؟؟
 از ی بود که کلمه اسوی انقدر عاشق گنیراد! شمی عمو نمچوقتیمن خبر داشتم که ه
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 ی اونقدنیراد..دمی فهمیمنم اتفاق ! سوی خود گی نگفت، حتی ماجرا به کسنیا
درسته ..رهی رو ازش بگسوی بچه، بتونه گهی محاله نبودن ه رو دوس داره کسویگ

 رو سوی گسی حاضر نی جورچی به قول تو اخمو و بداخالقه اما عاشقه زنشه و هشهیهم
 نی کردم از رادی سعشهیمن هم!!  عمر بابا نشدنهی متی به قیاز دست بده حت

 همش دو روزه سویگ!  اسطوره سهی من ی برانیراد! رمی بگادی عشق و هی واقعیمعن
فقط بخاطر .. بابا شدن و زدهدی ساله ق االن چندنی اما رادشهی بچه دار نمدهیفهم

 ی که دوس دارن بچه گفتنی می مامان و زن عمو به شوخیوقت!  باشهسوی با گنکهیا
 و خونسرد ی جدنیاما راد..کردی ذوق و شوق می کلسویگ.! ننی و ببنی و رادسویگ
 نی رادکردنی فکر مهیهر چند بق!  که قصدشو نداره و هنوز هر دوشون بچه نگفتیم

 اما من ده،ی خودشم ذوق و شوق به خرج نمی احساسه که نسبت به بچه یدر بچق
 نی درمورد رادتموی کالً ذهنن،ی آرویحرفا! دمیفهمی مشوی تفاوتی بنی الیخوب دل

چقدر دوست !  چقدر دوسش دارهنیراد! سویخوش به حال گ..عوض کرده بود
 شدی حاضر منیودم، آرو بسوی گی من اگه جایعنی!  جالب و مبهم بودن،یداشتن راد

 حس نی ماشی شهی لحظه، برخورد قطرات باران و رو شنیدر هم!  بچه رو بزنهدیق
فصلشه .. آره_!  بارون گرفتایحساب!  اوه اوه_!  بودیعجب بارون..کردم
امشب .. رو دنده بودنی آروی دهی و کشدی سفیدستا!  ببارهینجوری ادمیبا..خوب

 رو گهی انقدر عاشقونه همدسوی و گنی رادنکهیاز ا.. باشمنی دوس داشتم با آرویلیخ
 دست ی روی فکرچیدستامو بدون ه!  شده بودمیدوس داشتن، دروغ چرا، حسود

سرمو انداختم ..نگام کرد.. جا خوردنیآرو.. دنده بود، گذاشتمی که رونیآرو
 و دستشو رونی بدی دستم کشری شد و دستشو از زرهی خو به روبرنیآرو! نییپا

 ابونیسرمو بلند کردم و به خ!  کردیت رو دستم و آروم آروم با انگشتام بازگذاش
 بودن و نیچقدر با آرو..ومدی منمی خاک تو ماشیبو.. شدمرهی روبروم خسیخ

 کردم از یسع..سادی وانی لحظه، ماشنیدر هم!  داشتمیحس خوب..دوس داشتم
اما ..نمیه مونو بب سمت خودم، ساختمون خونی بخار گرفته و بارون زده ی شهیش
 رو لباش یزی آمطنتیلبخند ش!  برگشت طرفمنی آروم؟یدی رس_! دمی ندیچیه

 با خنده زل زد به لبام و نی آرو؟یسادی پس چرا وا_! ـــــــــری خ_.. بود
 هی حس منو داشت، نمی آرونکهیاز ا!! ادی رنگ رژ به لبات منی چقدر ایدونیم: گفت
 رونیخواستم دستمو از تو دستش بکشم ب!  داشتمیبی حال عجهیامشب !  شدمیجور

 گاز موینییلب پا!  کنهکاری چخوادی مدونستمینم..که نذاشت و دستمو محکم تر گرفت
تا بنا گوش ..به لبم اشاره کرد! ایکنی تر می منو وحش،یکنی مینطوری ا_.. گرفتم

 دو انگار هر..شدی با صورتم کم منی صورت آروی فاصله ه،یهر ثان..سرخ شدم
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 هر دومون غرق لذت نیبخاطر هم! میبوسی رو مگهی باالخره امشب همدمیدونستیم
 ی کمهی ششیته ر.. و رو لبام حس کردمنی داغ و نرم آرویلبا...نکهیتا ا! میبود

 تی اهمی برام بششی ته ری اما انقدر غرق لباش بودم که زبرکردی متیصورتمو اذ
از رو ! نفساش کش دار و داغ بود.دیوبسیبا ولع لبامو م!  شده بودزی چنیتر

لباشو .. شده بودزی خمی که من روش بودم، نی ای بلند شده بود و رو صندلشیصندل
 پشتم گذاشته یدستشو دو طرف بدنم رو صندل..دادیآروم آروم رو لبام حرکت م

پر .. داشتمازیبهش ن! چسبوندمی بهش مشتری بخودمومنم بازوشو گرفته بودم و ..بود
 حسرت خواستمیم!  باشمنی با آروخواستمیامشب م! پر از خواستن.. بودمازیاز ن

 و یچی کنارش باشم، حسرت هسی قسمت نگهی اگه دخواستمیم!  و نخورمیچیه
 هیبعد از ..دیبوسی دهنشو لبامو با لذت منیآرو..نفسم بند اومده بود! نداشته باشم
از خجالت .. روم نشسته بودباًیتقر.. لباشو با اکراه از لبام جدا کرد،یبوس طوالن

 سرمو با دستاش باال نیآرو.. بودرهنشی پی قهینگام رو .. نگاش کنمشدیروم نم
انگشتمو آوردم .. شده بودیلباش رژ! آورد و منم مجبور شدم تو چشاش زل بزنم

با عشق نگام .... باال و خواستم رژ و از رو لبش پاک کنم که دستمو گرفت و نذاشت
 خودمو ی سال جلو28..رمی خودمو بگی جلوتونمی نمیشمی پیوقت: کرد و گفت

! سی راوشمی اراده می نکردم، اما در برابر تو بی دست درازی دخترچیگرفتم و به ه
 بزاره حرفاشو نکهیقبل از ا! شمی اراده می که انقدر نسبت بهت بی داری چدونمینم

 نباریا..ذاشت رو لبام و دوباره لباشو گدی کنم زبونشو رو لبام کشلی ذهنم تحلوت
 شیمنم همراه..دادی اما کارشو ادامه مزدینفس نفس م! خشن تر و محکم تر

 و دست بردار میاما هر دومون غرق لذت بود!  رفته بودلی تحلمیانرژ..کردمیم
 و غرق میهر دو داغ بود...م ش گذاشتم و آروم حرکت دادنهیدستمو رو س..مینبود

 ی قطرات بارون و نفس نفس زدنامون تنها آهنگیصدا و دیباریبارون هنوز م! ازین
 و پارک نی داشت ماشنیآرو..به اتاق خواب رفتم...!! دیرسیبود که به گوش م

 نگاه نهیبه صورتم تو آ. توالت پرت کردمزیشال و مانتومو درآوردم و رو م..کردیم
 م،ی بودهر دومون پر از عطش!  بودیعجب بوسه ا.. کم ورم کرده بودهیلبام ..کردم
 اوردمیداشتم گوشواره هامو درم..! ختمیموهامو باز کردم و دور گردنم ر! ازیپر از ن

 نیآرو..تموم بدنم داغ بود!  بودنیآرو.. بسته شدن در اتاق خواب اومدیکه صدا
نگاش ..دی رو موهامو بوسمجلو اومد و موهامو از رو شونه هام عقب زد و آرو

 قلبمو تو یتشو برد سمت گردنم و گردنبند نصفه دس.. تو نگاش بودیزی چهی..کردم
 ری گردن خودشو هم از زی دستش گردنبند نصفه یکیبا اون ..دستش گرفت

تند بود و بدون ..دمیشنی نفساشو میصدا.. تر شدکینزد.. آوردرونی برهنشیپ
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 کرد و دو تا قلب نصفه ها رو در هم فرو کرد و کینزدگردنبندشو به گردنبندم ! تمیر
نفساش ..فاصله ش باهام کمتر از دو سانت بود..زل زد تو چشام! کامل شدقلب 

 قدم شی خودم پنباریا.. شد رو لبمخینگاش م..کردی تو صورتم و حالمو بد مخوردیم
 کمرمو محکم گرفته نیآرو..دمیرو لبشو بوس..شدم و لبامو نرم گذاشتم رو لباش

ن چشامو باز نگه داشته  چشاش بسته بود اما مچسبوندیبود و منو به خودش م
چشاش .. چشاشو باز کردنیآرو..نفس کم آوردم و لبامو از لباش جدا کردم!..بودم

 ی تو چشاازین...کردی میشی داغ و آتشتری نگاش منو بنیا..خمار و تب دار بود
آب دهنشو قورت ! زدی له له مودمم که تو وجود خیزی چزد،ی خمارش موج میعسل

 من سی راو_! گهی می کردم تا بشنوم چزیگوشامو ت.. من..من..سیراو: داد و گفت
باالخره .. جمله رو بهم بگهنیچقدر خودمو کُشتم تا ا..غرق لذت شدم! دوست دارم

نذاشتم جمله شو ادامه بده و ... یتو اولبن دختر..سی راو_.. ذوق کرده بودم! گفت
 تو قلبمو نثارش  عشق و محبتینجوری اخواستمیم.. لبامو چسبوندم به لباشرهدوبا
هر دومون پر ..می داشتازیهر دومون ن! دیبوسی با لذت و عطش لبامو منمیآرو! کنم

 دکمه د،یبوسی همچنان که لبامو منیآرو!پر از عشق!پر از خواستن!میاز عطش بود
 کرد و لباسشو از تنش درآورد و بازتموم دکمه هاشو ..کردی لباسشم تند باز میها

!  بود و قصد نداشتم لبامو جدا کنمدهی مثل آهنربا بهش چسبلبام..پرت کرد رو تخت
 یبو.. ستبر و بدون موشو آروم آروم حرکتش دادمی نهیدستمو گذاشتم رو س

 لباشو از رو نیآرو!  دوس داشتمشویتلخ! خنک بود و تلخ..عطرش تو دماغم بود
 ی جلونمتوینم! سی دارم راوازیامشب بهت ن:  گفتیفی ضعیلبام جدا کرد و با صدا

 لحظه باز و بسته کردم و هی ی زدم و چشامو برایلبخند کم جون..! رمیخودمو بگ
!  بودن و داشتمنی بار با آروهیخودمم حسرت .. موافقتمو اعالم کردمینطوریا

 که رو راهنموی تا بند پود! نیی پادی آروم کشراهنموی پپی زد و زی لبخند پهننیآرو
 افتاد کف راهنمی پهیزوم جدا کرد و در کمتر از چند ثانبازوهام افتاده بود و از رو با

 جدا نی از آروادی زتونستمیگردنبندامون تو هم قفل شده بود و نم! اتاق خواب
منو بغل کرد و آروم رو تخت .. اومد جلو و گردنبندا رو از هم جدا کردنیآرو..شم

و من ..  رومدیبخوا! یپر از داغ! پر از حرارت..کردی گوشم نجوا مریز..ردپرتم ک
 شیشونیقطرات درشت عرق رو پ..دیکشیبدنمو بو م! غرق لذت..شدمی مازیغرق ن

 که تو ییحرفا!  عاشقمهگفتیم.. دوسم دارمگفتی گوشم مریز...بدنش داغ بود..بود
 ییای شب روهی!  بودمی چهمه..دوسش داشتم! .. مدت، منتظر بودم تا بهم بزنهنیا

هر دومون اعتراف ..! شب اعتراف بود..می بودغرق لذت.. هر دومونیبرا..بود
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کم کم .. بودزی من همه چی برانیآرو..! میخوای رو مگهی که چقدر همدمیکرد
  ...!!!  فنر تخت بلند شد ویصدا

  

   )16فصل ( 
  

 گاز و ریز.. زنگ تلفن اومدی که صداکردمی سرخ متابهی داشتم بادمجونا رو تو ماه
 ی از اون شب پر از خاطره و عشقبازیو، سه روزد..کم کردم و به سمت تلفن رفتم

 ی زن و شوهرانیدرست ع.. خوب شده بودیلیرابطمون خ.. گذشته بودنیمن و آرو
 هم ی پر خاطره رو به روب اون شچکدوممونیهر چند ه! می شده بودیواقع

 اون شب دوباره تکرار شه و دوباره اون می اما هر دومون انگار دوس داشتمیاوردینم
 قبل یای و بداخالقای از سردگهی هوامو داشت و دیلی خنیآرو! می تجربه کنشب و

 سیآخر هفته، ان! کردمی لذت و داشتم حس مهیقی و حقیطعم واقع.. نبودیخبر
 گهید!  داده و همه رو دعوت کردهبی ترتی عمه خانوم، مهمونیجون بخاطر بهبود

 ی لباسادنی رفتن و پوشی که عاشق مهمونیمن!  رفتنم خسته شده بودمیاز مهمون
 الو؟ _.  تلفن و برداشتمیگوش!  رفتن نداشتمی به مهمونیلی مگهیجوراجور بودم، د

 نی اچوقتی هنامو.. بودنیصداش چقدر غمگ..!  مونا بود؟یخوب! سی سالم راو_
 از یادیچه عجب ! یی سالم مونا_..  بودی پرانرژشهیهم..کردی نمی احوالپرسیمدل

 سرم _ دمت؟ی چند وقته ندیدونی مکه؟ می حاجی حاجی رفت معرفتیب! یما کرد
 _ خوبه؟ اری شهرن؟یشما چطور..می آره ما خوب_ خوبه؟ نی آرو؟یخوب! شلوغ بود
!  نه_ افتاده؟ ی اتفاقی کسی برا؟ی ناراحتنقدر شده؟ چرا ایزی چ_! میما هم خوب
بهم زنگ  دی مروارروزی د_ شده؟ ی چ؟ی چه خبر_!  بهت بدمی خبرهیزنگ زدم 

شب ..نیرام...گالره!  گالرهی دختر عمه _ ه؟ی کدی مروار_.. زد
چه ... چشام زنده شدی جلوزیهمه چ..نیآرو.. منی و داداغیج..تجاوز...یپارت

 شده مونا؟ یبگو چ: با ترس گفتم! اد؟ی داره سرم میی بالفتاد؟چهی داشت میاتفاق
قلبم تند !!  نهیوا! رانین ا و گالره برگشتنیرام:  مکث کرد و گفتیمونا لحظه ا

 هم روحمو نیاالن که آرو!!..چرا االن؟...! نه...! االن وقتش نبود! االن نه..تند زد
 رو یعرق سرد..آب دهنمو قورت دادم! االن نه.. کرده بود؟ نهریهم جسممو تسخ

 که انگار از ته چاه یی دستته؟ با صدای گوشس؟ی الو راو_...  نشستمیشونیپ
تا حاال بهت نگفتم ! رانی و گالره برگشتن انی رامروزی د_.. بگو..آره: گفتم..ومدیم

هنوز !  کدوم هتلنسی فعالً معلوم نگفتی مدیمروار!  نهایچون شک داشتم بهت بگم 
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حاضره ..گهی از اونا به دستش برسه بهم می اگه خبرگفتیاما م! دونهی نمیزی چیکس
 بهت نی رامنکهی بعد از ادیمروار!  اون بال رو سرت آوردهنیشهادت بده که رام

بعدشم با گالره از اون خونه ! یدرست همون شب پارت.. گالرهشی پادی مکنهیتجاوز م
 شهادت بده که تونهی هست و مه کنمیدوست آرو!  خبر داشتهیاز همه چ! کنهیفرار م

 ی برا_ بله؟ _ س؟یراو... فقط !  کدوم هتلنمی بفهمدیاول با!  بودهششی پنیآرو
 م؟ی کنداشی و پنی دنبال راممی که بری ایتو راض.. ازت بپرسمخوامی بار منیآخر

 تو ی تو رو خدا هر چ؟ی و از دست بدنی آروی شه؟ حاضرری دستگنی رامیحاضر
 دای پنی اگه بفهمه رامنیآرو! سی شو راوالشی خی بینی آروعاشقاگه ..دلته بگو

 و نی ت شده باشه، رادهفتی اگه خودش عاشق و شی بمونه، حتشتیشده محاله پ
باباش زخم خورده س و فکر نکنم بزاره تو ! نیباباش محاله بزارن با هم بمون

ا نه، بهم ی می بگردنی که دنبال رامی درصد شک دارهی یاگه حت! یعروسش بمون
 ی بی و دوس دارنیاگه آرو! سی مهمه راویلی تو خی بران،ی شدن رامدایپ! بگو

 ی ای زندگنی از ایخوای میچرا الک! گهی دیکنی متوی زندگیدار.. شونی رامالیخ
 اون کار رو کرده، نی راممی ثابت کنمی نتوندمی تازه شا؟؟ی بگذری دارنیکه با آرو

اشک تو چشام حلقه ! کنهی رو عوض مزای چیلیت خی کار تو و برمال شدن واقعنیا
سم  بودم، تو ذهنم مجنی که با آروییتک تک صحنه ها! سوختیگلوم م..زد
 که یشب..می خوردیبستن.. پارکمی که رفتیشب..می که با هم املت خوردیشب..شد

!  لقمه گرفته بود و گذاشته بود تو دهنمیوقت..گردنبند نصفه ها رو بهش دادم
 عطر تلخ و یبو!  مردونه و جذابشینگاه ها..شی عسلیچشا! هربونش مینگاها

من ... اومد تو خاطرمزیهمه چ.. بار بهم گفت دوسم دارهنی اولی برایوقت! خنکش
 یچه جور!!  بگذرم؟سوزوند،ی ماموی که تموم دنی جفت چشم عسلهی از یچه جور

 من گمون ".. د هنوزم تو خاطرم بونی آروی و تحمل کنم؟ صدانی آروی بهیزندگ
 قول نی من به آرو"ادی نمرتی بهتر گنی از ایزندگ!  شندای اونا پی تو بخواکنمینم

 کنم و پشت داشی کنم پی شد، سعنی از رامی داده بودم اگه خبرقول! داده بودم
 به خودم و تونمینم! رمی بگمی خودخواهانه تصمتونمیمن نم..من! گوش نندازم

 شو بسپارم به هی و دوس دارم و بقنید نشون بدم آرویمن با!  خودم فکر کنمهیخوش
 بازم تونمیمن نم!  نهای انتخاب کنه که دوس داره باهام بمونه دیخودش با! خودش

 نیبگرد و رام! نه مونا:  گفتمتیبا قاطع!!  درستهنیآره ا... کنملیخودمو بهش تحم
!  آره مونا_س؟ ی راوی مطمئن_!  که حقشه برسهیزی به اون چخوامیم!  کنداشیو پ

! مواظب خودت باش.. باشه_! نه:  گفتمتی با قاطع؟یشی نممونی پش_! مطمئنم
 یدی شدی جهیسرگ!  و سر جاش گذاشتمیگوش! افظخد..رمیگیباهات تماس م
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 تا دیمن با!  بود؟نی با آروی کوتاه زندگی دوره نی همیسهم من از زندگ! داشتم
 چرا ی لعنتنیرام! چرا االن؟...!  نهیاو! موندمی روزا منیآخر عمرم تو حسرت هم

اعتراف  هم شی پنیحاال که من و آرو!  شده بود؟دای پمیحاال سر و کله ش تو زندگ
 بدون تونستمی حاال که من نمم؟ی رو دوس دارگهی همدمی و گفته بودمیکرده بود

 ، و نابود کردمی بار با رفتنش زندگهی! یلعنت! یلعنت.. باشم؟؟ اَهی لحظه انیآرو
اما به خودم ..ومدی متابهی تو ماهی بادمجونای سوخته یبو!! حاالم با اومدنش

غرق افکار !  حرفا بودمنی رمق تر از ایب..کنم گاز و خاموش ریزحمت ندادم برم ز
 کنم؟ اشکام راه ی زندگتونستمیم!! کردمی فکر منی بدون آروهیبه زندگ..بودم

 خودتو ؟یی نداره؟؟ خداااااااا کجای تمومی لعنتی کابوسانی چرا اایخدا...گرفت
  ...!! خدااااااااااا؟یبهم نشون بده؟ بگو هوامو دار

  
!  بفهمهیزی نشده بود، چی فعالً که خبرخواستمینم! ؟ شدهی چی بگیخوای نم_
 زدم و یلبخند!  هر دومون زهر کنمی مونده رو برای چند روز باقنی همخواستمینم

 به روبروش زل نیآرو!  نشدهیچیه.. آره بابا_ ؟ی مطمئن_!  نشدهیزیچ: گفتم
د منو  قرار بونیآرو.. بود6 یایکیساعت نزد.. جون بودسی انهیامشب مهمون..زد

امشب .. اونجاادی ب9 جون و بعدش بره سر کار و حدود ساعت سی انیبرسونه خونه 
هر لحظه !  سخت بودیلی من خی که گذشت، برای چند روزنیا! سرش شلوغ بود

 نی آروشی پتونمی نمگهی و گرفتن و دنی از طرف مونا بودم که بگه رامیمنتظر تماس
 دای پیکی زود ای ری که دی داشته باشنوی که هر لحظه ترس اکه دردنایلیخ! بمونم

 خوب و آروم هی زندگهیمن دنبال ! زهیری خوبتو به هم مهی و زندگشهیم
 کردم ی چند روز هر کارنیتو ا!  وجود نداشتمی تو زندگچوقتی که هیآرامش..بود

 هست میور طهی بود من دهیفهم..دیفهمیباالخره خودش م!  شدهی نفهمه چنیتا آرو
 نیآرو!  انقدر داغونمی از چدونستیتو چشام خونده بود اما نمو ترس و از 

 مامان ی و آرسام خونه نیریش.. و نگه داشتنی جون ماشسی انی خونه یروبرو
 _ ؟یای می ک_!  جونسی انی خونه انی بتونستنیآرسام دعوت بودم و امشب نم

 نیتم از ماشخواس!  باشه_!  بزننگهر وقت شام و سرو کردن بهم ز! امی شام میبرا
 چشاش نی ایعنی ایخدا..برگشتم و نگاش کردم! سیراو:  گفتنی شم که آرودایپ

 جفت چشم هی ریدوس داشتم انقدر تو چشاش زل بزنم تا تصو! س؟ی مال من نگهید
بدون که قلب ! زمی مواظب خودت باش عز_!  تو ذهنم حک بشه تا آخر عمرمیعسل

اشک تو !  تو گردنته حکم قلب منو داره کهیهمون! یینصف قلبم تو!  توئهشیمن پ
!  و همشون راه گرفتن رو گونه مرمی اشکامو بگینتونستم جلو..چشام حلقه زد
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 ؟یکنی مهی چرا گر؟ی خوبس؟ی راوی شدیچ:  با تعجب نگام کرد و گفتنیآرو
! نیاالن نپرس آرو:  تکون دادم و گفتمی منفی زدم؟ سرمو به نشونه یحرف بد

 _..  نگام کردی با نگراننیآرو.. دمیقول م!  وقت وقتش شداما هر!  بهتگمیم
طاقت ندارم ! ی کنتی خودتو اذخوامی فقط نم_باشه؟ ..  بهتگمیم..نگران نباش

 شم که دستمو گرفت، تا به خودم ادهیخواستم پ..سرمو تکون دادم! نمی ببتتویناراحت
 راه شتریاشکام ب! شت نرم رو لبام کای اسه داره، خم شد و بوکاری چنمی که ببامیب

 ینجوریا!! یباهام مهربون نباش لعنت!  نداشتماشوی مهربوننیمن طاقت ا..گرفت
بهم بگو ..مسخرم کن.. کنرمی تحق؟؟یچطور!  ازت دل بکنم؟یچطور! نینباش آرو

اشکامو با نوک انگشتش !! نباش.. اما مهربون نباشاریلجمو درب..ستمی دختر نگهید
برام .. شدمادهی پنشی بهش زدم و از ماشیمنم لبخند.. کرد و بهم لبخند زدکپا

 که ی عذابنی اایخدا! ختیری وقفه رو گونه هام میاشکام ب! دست تکون داد و رفت
! شمیدارم تلف م.. به دادم برسایخدا!  برامشترهی از درد جهنمم بکشمیاالن دارم م
 اشکامو با یدستمالبا !  و حالم بهتر شهادی صبر کردم تا اشکام بند بیچند لحظه ا

چرا در !  در بازهی الدمی اف اف و بزنم که دی پاک کردم و خواستم دکمه یدستمال
داشتم از ..در رو از پشت سرم بستم..در رو کامل باز کردم و داخل شدم! رو نبستن؟

 و یکی وی شم که صدای تا وارد ساختمون اصلکردمی درختا عبور میالبال
 ی مرس_! ی اومدی خوشحالم کردیلی خ_.. زدیم حرف یداشت با دختر..دمیشن
!  برام آشنا بودیلی دختره خیصدا! دمتی خوشحال شدم دیلیخ!  جونیکیو

 پنهون شدم ی گل کرد و پشت درخت بزرگ و تنومندمی بازسی چرا حس پلدونمینم
 پشتش قاًی اما دختره دقدمیدی و میکیو!  و اون دختره رو بشنومیکی ویتا مکالمه 

 ی درشتیچاق نبود اما استخوون بند.. داشتی درشتباًی تقرکلیه..ودبه من ب
 گالره یراست: دمی و شنیکی وی که صدارفتیدختره داشت به سمت در م! داشت
 همه بال رو سر من و نی که ایهمون! گالره بود! خودش بود...دختر برگشت! جون؟
پاهام ..کپ کرده بودم!!  بودشخود!  بودشیخود عوض!  آورده بودمیزندگ

 با هم ییهوی امیبدبخت..شدی و اونور سرم نازل منوریچقدر بال داشت از ا! دیلرزیم
ابروهاشو تاتو کرده بود و ! چقدر چهره ش عوض شده بود! سرم خروار شدن بودن

 رنگ کرده ی بود، قهوه اختهی ررونی نازکش بری شال حرریموهاشم که از ز
 پی که هنوزم همون تدادی رنگش نشون می خاکبی ج8 و شلوار ه کوتایمانتو..بود
 ایکتوریگالره با و! رفتی مجیسرم گ! خوردیحالم داشت بهم م.. و حفظ کردهیقبل
گالره ! نجای اای شب شام بهیبا داداشت : دمی رو شنیکی ویصدا!  داشت؟کاریچ

 شام باهامون هی می از تو دعوت کندی بانی بابا من و رامیا:  زد و گفتیلبخند
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 تصادف کرده انی آقا رادمی فهمیوقت! می زحمتت دادیلی خشیتو اتر! ه تو نیبخور
 از آقا شهی همانیرا! زمی عزی مرس_..  متأثر شدیلی خنمیرام.. ناراحت شدمیلیخ

! زمیخدافظ عز.. حتماً_.. خدافظ.. سالم برسوننیبه آقا رام..کردی مفی تعرنیرام
 دوباره ی روزهی کردمیفکر نم..دیزلریتموم بدنم م..! فتگالره از در خارج شد و ر

به خودم مسلط شدم و از پشت درخت .. کردی باهام بازکهیکس! نمیبتونم گالره رو بب
 تو سیا راو:  شوکه شد و گفتدنمی بود با داطی که هنوز تو حیکیو! رونیاومدم ب

شهی می اقهی د5 هی.. رفتم دستامو بشورمدیببخش.. سالم_ زم؟ی عزی اومدیک 
! یخوش اومد..زمی سالم عز_!  شد که در نزدم و اومدم تونیدر باز بود و ا..اومدم

 وقته یلی جون خسیان!  تومی برای ب_ ادی مری دی کمهی!  کار داشت_ کو؟ نیآرو
 ی که مادر شوهرت انقدر برای هستی چه عروسنیخوش به حالت بب! منتظرته

تو اون لحظه تنها ..زدم ی ای کمرنگ و زورکندلبخ! دهی شور و شوق نشون مدنتید
 به یکیو!  جون به خودم بودسی انی عالقه دنی بود، فهمتی اهمی که برام بیزیچ

 ساختمون راه یسمتم اومد و دستشو رو شونه هام گذاشت و با هم به سمت در ورود
 _ ش؟یدید.. اره؟یگی گالره رو م_ ؟ی مهمون داشت_ جونم؟ _ ؟یکی و_! میافتاد

 بود یچند ماه.. باهاش آشنا شدمشیتو اتر! هیتر خوب دخ_! دمشیدورادور د
 و گالره اونجا آشنا نیبا رام! شی اترمی رفته بودانی من و راانیبخاطر کار را

 حسابدار مطمئن واسه شرکتش هی که دنبال انمی و راگشتی دنبال کار منیرام..میشد
 هیقد بود که  معتانیرا... کرد بول قنمی کار داد و رامشنهادی پنی به رامگشتیم
 طرز نیا.. بهش اعتماد کردشهی و مهیرانی اهی باشه اما بازم ی هر چقدرم عوضیرانیا

 هی انمی بزرگ موفق شد و رای پروژه هی تو انیخالصه شرکت را!  بودانیفکر را
 آشنا شدم و نی بود که با گالره، خواهر رامیتو اون مهمون.. دادبیجشن بزرگ ترت

تا ! شنی هست تو اتری که با داداشش چند ماهدمیو فهم می با هم جور شدیسابح
 شی چند روز پنکهی ازشون خبر نداشتم تا اگهید... افتادانی رای اون اتفاق برانکهیا

 منم بهش آدرس نهی منو ببخوادی و مرانی زنگ زد و گفت اومده امیگالره به گوش
االنم ..با هم اومدن.. اره_ اومده؟ داداششم _! دنمی دنجایدادم و امروزم که اومد ا

کاش !  بد بودیلیحالم خ!  قبول نکردنجا،گالرهی اانی اصرار کردم بیهر چ! تو هتلن
!  دهنده شدی امیبه نگاها! به حرفاش.. داشتمازیبهش ن.. بودشمی االن پنیآرو

 مدم از فکر او؟یشناسیحالت خوبه؟ گالره رو م:  مشکوکانه نگام کرد و گفتیکیو
 نزد و با ی که قانع شده بود حرفیکیو!  بودیمحض کنجکاو.. بابانه:  و گفتمرونیب

 ی جاتونستی راحت میکیو..زدمی حرف میکی با ودیبا! میهم به داخل خونه رفت
 و نی رامتونستمی مکردمی که فکرشو میزی و گالره و بهم بگه و زودتر از اون چنیرام
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 حرف نی با آرودیبا! ندلرزوی تنمو منمی راما فکر روبرو شدن بیحت!  بندازمریگ
 نهی گزنی بهترنیآرو! گرفتمی نفر کمک مهی از دیبا..دیرسی جا نمچیعقلم به ه..زدمیم

  !بود
  
 سویگ.. شدمنی آرو3 کردم و سوار مزدای خدافظهی و از بقدمی جون و بوسسیان

هر چند هنوزم ..انگار حالش بهتر شده بود..بهش لبخند زدم..برام دست تکون داد
 به جز سالم نیبا راد!  بودن،یری شهی بهتر از اون شب مهمونیلی اما خگرفته بود

 بودم یهنوزم از دستش عصب! ود بنی هماقتشیل.. نزده بودمی حرفچی ه،یکوتاه
 حالش بهتر شده یلیعمه خانوم خ! ذاشتمی محلش نمادی و داشتم زنیاما چون آرو

 یکیبه همراه هلن و و خواستیم.. داشتکای مقصد امرتیلی آخر ماه بیبود و برا
 بود و قرار بود با هلن و دهی خری خونه اکای تو امرلشیبه کمک وک..کایبرگرده امر

 عادت نداشت و بارها گفته بود رانی تو اهی به زندگیکیو!  کننی زندگا همونجیکیو
 گهی درفتی میکیاگه و! گهی نداشت دیعرق مل.. دوس دارهشتری رو بکایکه امر

 زودتر دی و باکردمی دست دست مدینبا.. کنمدای و پنی رامچوفتیه تونستمی نمدیشا
 منم لبخندشو با لبخند د بهم زیلبخند.. پشت رل نشستنیآرو! کردمی می کارهی

 ی بدم که چحی منتظر بود تا براش توضنمیانگار آرو.. راه افتادنیماش..پاسخ دادم
روع کردن موضوع فکر داشتم به ش..کردمی شروع مدیاز کجا با! کالفه بودم! شده

 نیا!  بودیبی حبنی امیصدا..  شکستنمونوی آهنگ سکوت بی که صداکردمیم
  ! کردی مفی و داشت توصنی حال االن من و آروییورا جهی..آهنگشو دوس داشتم

  
♫ ♫ ♫ ♫  

  !می درد مشترک دارهی ا،ی دننی ای و تو، تومن
  !می دردی تامون، خسته دو

  !می قلبامون تَرک داررو
  !!می افتادی زخمی گوشهی و می تو، کوه درد ومن

  !میرو زخمامون نمک دار... انگارمی کـَنی جون ممیدار
  !تموم لحظه هامون مرد... سوختمونی زندگتموم

  ..! بردمونی کسی بی مونو، هوای عاشقیهوا
  !می و تو، مال هم بودمن
  !می و تو ،جون هم بودمن

  ! افتاد به جونمونخوره
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  ..!رد جونمونو خوتموم
♫ ♫ ♫ ♫  

  
  

چرا ..کردی بغض داشت خفم م"..!می من و تو مال هم بود".. تو چشام حلقه زداشک
چه مرگم ! االن که کنارم داشتمش.. بودشمیاالن که پ!  بودم؟نیانقدر دلتنگ آرو

 شدی برام منی آروی به بعد، چشانیاز ا!  بودم؟شی عسلیچرا دلتنگ چشا...بود
  !!  ممنوعه؟یمنطقه 

♫ ♫ ♫ ♫  
  ...ای دننی ای و تو، تومن

  !میری دست تقدریاس
  .. ومی دلهره دارهمش

  !میری درگی زندگنی ابا
  .. انگارم،یکشی که منفس
  !دنی شکنجه مون مدارن
  .. آهسته آهستهمیدار

  !میریمی میی تنهانی اتو
  ..یواری دهی مثل میشد
  ..زهیری کم کم داره مکه

  .. خونمون سردهیهوا
  !زهیی غروب پامثل

  ..می و ما داری چقاصت
  ..میدی پس می واسه چ،ی کبه

  .. روزانی واسه ما اآخه
  زه؟ی انقدر غم انگچرا

  ..می درد مشترک دارهی ا،ی دننی ای و تو، تومن
  !می دردی تامون، خسته دو

  !می قلبامون تَرک داررو
  !!می افتادی زخمی گوشهی و می و تو، کوه دردمن

  !میزخمامون نمک داررو ... انگارمی کـَنی جون ممیدار
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  دانلود آهنگ
�ه*� ز&��  /����  ا �� �

♫ ♫ ♫ ♫  
  

 ظبط و دی هامو دهی هق هق گری وقتنیآرو.. شد که اشکام راه گرفتی چدونمینم
 ؟یکنی مهی مثل ابر بهار گریدی آهنگ گوش مهیه؟ چرا تا چت: خاموش کرد و گفت

 داشبورد ی روی از تو جعبه ی ای شده؟ دستمال کاغذی چی به منم بگشهیم
صدام بغض .. بگو شده؟ به من ی چسی راو_.. برداشتم و اشکامو پاک کردم

 داشبورد برداشتم و ی روی از تو جعبه ی ایدستمال کاغذ.. درد داشت..داشت
درد ..صدام بغض داشت..  شده؟ به من بگوی چسی راو_..  پاک کردماشکامو
 یحقش بود بدونه چ..دونستی مدیبا..گفتمی مدیبا..آب دهنمو قورت دادم.. داشت

! رانی برگشته انی رام_! مردمیداشتم م..کردمی ممی تقسیکی درد و با نی ادیبا! شده
 ی وحشتناکی با صدانی محکم زد رو ترمز و ماشنیآرو.. زدیتو صدام غم موج م

 غیج! میکردی مری سای خلوت بود، وگرنه االن اون دنابونیخدا رو شکر خ..سادیوا
 نیآرو... نشده بودمونیزی و چمیخوشبختانه کمربندامونو بسته بود.. دمی کشیبلند

 هر دومونو ی داشت؟ی شدوونهی د_ تو؟ ی گفتی چ_..  و با وحشت نگام کردبرگشت
 کردم به اعصابم ی سع؟ی گفتیبگو چ! سی خفه شو راو_! ق احمیدادیبه کشتن م
 تو ؟یدی تو از کجا فهم_! رانی و گالره برگشتن انیرام: با بغض گفتم..مسلط شم

 دوس داشت شهی اون که هم؟ ناراحت شدهیعنی..زدی موج مینگاش غم و ناراحت
 _.. ال صداشو برد بانیآرو!  انگ از رو اسمش برداشته شهنی شه و ادای پنیرام
 _!  مونا بهم گفت_ ران؟ی برگشتن ایدی از کجا فهم؟ی گرفتی چرا الل مونسیراو

 دیشا! ی از کجا انقدر مطمئن_!  مطمئنم درست گفته_چقدر حرفش صحت داره؟ 
 از نی آرویچشا! دمی خودم دی گالره و خودم با چشاروز ام_.. بهش دروغ گفتن

 سی انی تو خونه _! یروز و با من بود کجا؟ تو که تموم ش؟یدی د_.. تعجب گرد شد
 مثل شهیم: ابروهاشو باال انداخت و با حرص گفت.. کپ کردقتاًیحق! دمشیجون د

 درست ؟یدید بگو گالره و کجا قیدق!  موضوع و نگوکهی تکهی تیونیزی تلویلمایف
 سی انیاومده بود خونه ! اسیکتوری ویمی گالره دوست صم_! سیجواب بده راو

 می قااطی تو حیخودمو پشت درختا! دیمنو ند.. سر بزنهیکی وجون تا به
 آره _! ؟یکی دوست و_.. شک ندارم!  بودشیخود عوض! نیخودش بود آرو..کردم

! ن؟ی رام_..  هم با داداششودشهم با خ.. باهاش آشنا شدهشی تو اترگفتی میکیو
! ه بود بهم با دهن باز زل زدنیآرو!  بودهانی حسابدار شرکت رانیرام!  آره_
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تو فکر .. سکوت کرده بودنیآرو!  بودی منم اولش باورنکردنیبرا! شدیباورش نم
 _!  تو ذهنشو بخونمتونستمینم..با غم نگام کرد! می و راه بنداز برنی ماش_! بود
 نی اون رامزارمی نم_! می کندای و پنی رامدیبا..می حرف بزنیکید با ویبا! نیآرو
 کنم،ی و با مونا هم هماهنگ مزنمی حرف میکیم با وخود!  از دستم در برهیعوض

 به دیبا..گذرمی راحت نمنیاز رام!  کنوی سمی مونا رو تو گوشیفقط تو شماره 
دوس داشتم بهم ..ومدی حرفش خوشم ننی چرا از ادونمینم!  که حقشه برسهیزیچ

 میار و دمی که االن زن و شوهرمیی و هفت جد و آبادش، مهم مانیبگه گور پدر رام
مهم ! م؟ی و از هم دور بشمی کنی و معرفنی رامی الکی چیبرا..میکنی ممونویزندگ

آه پر ..بغض گلومو گرفت...!! نیاما آرو! رهی که جونمون واسه هم در ممییما
 یمن چقدر دل خجسته ا!  حرفا بودنی تر از ای جدهیقضانگار ..دمی کشیحسرت
 که بهش زدم راحت شه و ی از شر تهمت فکر بود که زودترنی فقط تو انیآرو! داشتم

منتظر ! سیراو!!  وسط، حکم چغندر رو داشتمنیمنم که ا!  خودشهیبره دنبال زندگ
 قبل، زجر از شتری بیلی خدی به بعد بانیاز ا!  دردناک و پر از عذاب باشیشبا
 ،ی دو تا خونواده رو راحت بردی و آبروی بابات بفهمه دروغ گفتیوقت!! یبکش

 که معلوم بود داغونه و تو نی آرومیدی به خونه رسیوقت! نهیشیاکت نمقطعاً س
 ی کمهی! خوابمیمن امشب تو اتاق خودم م: افکارش غرقه، رو کرد بهم و گفت

 الاقل ای بزنم ی بزاره حرفنکهیبدون ا! ریشب بخ.. فکر کنمخوامیم..اعصابم خورده
 خوابشو عوض کرد؟ یاچرا ج..!  بگم، به اتاقش رفت و درشو بستریبهش شب بخ

 و ثابت ی کارش چنی با اخواستیم!!  با من بودن و؟دی قزد؟ی مدمویداشت از االن ق
 ی و اشکام جاردیبغضم ترک! ؟ی شب برام مهم بودهی ی تو فقط براسیکنه؟ که راو

آروبن حق نداشت با .. به اتاق خواب رفتم و در رو از داخل قفل کردمیفور...! دش
 خوابشو یپس چرا امشب جا!  بودمیمن که باالخره رفتن! نه کار رو بکنیمن ا

اون همه !  دادنریی به کل تغموی زندگری مسی عوضی و گالره نیرام! عوض کرد؟
 ای خدا؟یرسونی مرگ منو نما چرایخدا!  بودم، بس نبود؟دهی و سرزنش شنریتحق

خدااااااا ..زارمی رحم و آدماش بی بیای دننیاز ا! ؟یخوایامشب مهمون نم...خستم
 ارزش چکسی هی من برادم؟ی و دارم پس می تاوان چاد؟ی قراره سرم بییچه بال
 یبه چ.. طاقت ندارمگهید! خرابم..داغونم! خدا خستم!! چکسی هیبرا! ندارم

 که کنهیروحم داره خودشو آماده م..عشقم.. به باد رفتهمیزندگ! دلمو خوش کنم؟
تموم بدنم ..ه هق هق کردن افتادمب!!  انصافه؟نیا!! نبودن منو تحمل کنه

  ! مطلقیکیتار..یکیپر بود از تار.. داشتمیاهی سهیچه زندگ...دیلرزیم
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!  کنهتی کنه و ازتون شکاتیثی حی اعاده تونهی آقا منی اگه حرفاتون درست باشه، ا
م بابا خواست به سمتم هجو!  من برم زندان؟شهی می راضنی آرویعنی..! دیتنم لرز

! سیاالن وقتش ن! آقا جون:  بابا رو گرفت و گفتی که آرسام به موقع بازوارهیب
! دمیترسی ازش می چنیع.. شده بودمز و خشم قرتی بابا از زور عصبانیچشما
 یزخما..کردی که با کمربند نثار پهلو و کمرم کرده بود، هنوزم جاش درد مییزخما

اگه آرسام ! سوختی مدیاشون شدرو صورتم کبود شده بود و ورم کرده بود و ج
 بود ی عصبیاونقد!  مشت و لگدری زگرفتی منو بازم مهی بقی جلوگرفتیبازوشو نم

بغض گلومو گرفته !  نهای مهرزاد منو بزنه ی خونواده ی جلوکردی نمیرقکه براش ف
 بودم ختهی کرده بودم و اشک رهی که گذشته بود، گری هفته ا2 نیبود اما انقدر تو ا

! دمیکشیاز همشون خجالت م! من چقدر بدبخت بودم! ومدی واقعاً اشکام نمگهیکه د
اشک تو چشاش حلقه زده بود اما تنها ..کردی نگام می جون هنوزم با مهربونسیان

 جون ته سی انی نگاه هانیا! دمیدی و تو چشاش نمتی بود که خشم و عصبانیکس
ن نشسته بود و با نفرت نگام  و پدر جونی کنار آرونیراد! کردی گرم مبیدلمو، عج

 راه یدادی شد و داد و بشی شده مثل اسپند رو آتدای پنی رامدی فهمیوقت..کردیم
 که دستش بود ی بود و داشت با خودکارنیی سرش پانیآرو! نی و ببایانداخت که ب

 به نظر یپدر جونم عصب! تو فکر بود و حواسش به اطرافش نبود..رفتیور م
 و اگه هی که چقدر از دستم عصبدونستمیخوب م.. شده بودصورتش قرمز..دیرسیم

 برش برو صورت عروس دروغگو و آی حواله یلی دو تا سومدیجاش بود بدش نم
 هی صدا گریآروم و ب..دمیدی و تو چشاش مینگران..دیلرزی منیریش! بکنه

آب از سر من گذشته !  بودینیجو سنگ!  تموم شده بودزی من همه چیبرا..کردیم
 نهی رو سیکتی نشسته بود و اتزی که پشت میسرهنگ!  برام مهم نبودیزی چگهی و دبود

 ی رسا و کلفتی ، با صدا"ینی امحمد م" سمت چپش بود و روش نوشته شده بودی
! دی تموم بدنم لرزدمی و که شن" متهم"اسم ! اریمتهم و ب! یسرباز فالح: گفت

 یجلو! ن؟ی آرویاونم جلو! نمش؟یبعد از چند ماه، دوباره قرار بود بب!! ن؟یرام
 نیتمومش کن ا!!  طاقت ندارمگهی من دا،یخدا! ؟یبازم تکرار اون شب لعنت! بابام؟
 و کردی نگام منیکاش آرو..کردمی خودم حس می نگاه ها و روینیسنگ..!  ویزندگ

اما سرش ..کردی و آرومم منداختی کننده شو بهم مدواریهمون نگاه مهربون و ام
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 نی رادزی تند و تی نگاه هایجرئت نداشت جلو..کردی بهم نمی نگاهچی و ه بودنییپا
 از اتاق رونی باریمونا و شهر! ه باباش، به من نگاه کنی به خون نشسته یو چشما

 دردناک و سخت یلیخ.. کردرمی سال پ10 ی دو هفته، اندازه نیا.. بودنسادهیوا
 رازی بابام از شیبا چه سرعت!  بودی جهنم واقعهیلحظه به لحظه ش برام ! گذشت

!  اتفاق افتادعی سریلی خیهمه چ.. شدری دستگنی رامیبا چه سرعت...اومد تهران
 شده؟ زاری ازم بیعنی.. کلمه هم باهام حرف نزده بودهی شب تا حاال ون از انیآرو

 نی مهرزاد ایتموم تالش خونواده !!  زدهدموی قدمی شاای زنه؟ی داره مدموی قیعنی
اما تو نگاه عمه ! دی و فهمزی نفهمه، اما عمه خانومم همه چیزیعمه خانوم چبود که 

 فقط با دمشی پدر جون دی خونه یقتو.. بودمدهی و ندی سرزنش و نفرتچیخانوم ه
 سپرده ریخودمو به دست تقد..دمی کشیپوف!!  نزدی حرفچیاما ه..تعجب نگام کرد

به .. دیچیاز حرف، اتاق پ ی ساکت و خالی دو نفر تو فضای قدمایصدا! بودم
 باال رمیجرئت نداشتم سرمو بگ.. بوددهی پوشدی سفی کتونهی.. زل زدمنی رامیکفشا

 سربازه رو ینایپوت...!  وفتادمی اون شب مادی..دمیترسیهنوزم ازش م! و نگاش کنم
 و نی نگاه رامینیسنگ! رونی احترام کرد و از اتاق رفت بیبه سرهنگ، ادا..دمیدیم

سرمو .. حمله ور شدنی لحظه بابا به سمت رامنیدر هم..کردمیحس مرو خودم 
! واری به ددشی و کوبگرفت و محکم نی رامی مردونه رهنی پی قهیبابا ..بردم باال

 ی آبرویفکر کرد! ی عوضیپسره :  صورتش کرد و داد زدیچند تا مشت حواله 
! رررررررره؟ آ؟ی و فرار منیکنی می که باهاش راحت بازهیمردم، اسباب باز

  ..شهی دار نکشونمت، دلم آروم نمی چوبه ینامردتر از توأم وجود داره؟ تا پا
  
  
  

 که به ی و سربازنیری آرسام و شی به سمت بابا رفت و باالخره با واسطه گرآرسام
 شتریلرزش بدنم ب!  جدا کردننیدستور سرهنگ، وارد اتاق شده بود، بابا و از رام

 یبابا عصب.. به دستش دادی آبیوانی نشوند و لیدلآرسام بابا و رو صن..شد
! اد؟ی سرش نیی بالی وقتهی..بودمنگرانش ! رونی زده بود بشیشونی پیرگا..بود

!  کتک خورده بودی چند روزه حسابنیا!  ثابت موندنی رامینگام رو چهره 
 لبشم پاره شده بود و خون یگوشه .. که رو صورتش بود، کبود شده بودییزخما
 ی چشاش ورم کرده بود و وزغریز.. شده بودی لباسش خونی قهی و ومدیمازش 

سرهنگ ! حقش بود.. زده بودشخوردی تا منیآرو..دادی نشون مشتریبودن چشاشو ب
! نی و جو و متشنج نکننیخواهشاً رو اعصابتون کنترل داشته باش: رو به بابا گفت
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 به نیبسپار..نی راه ننداز دعوایپس الک..می کنیدگی تا به مشکل شما رسمیینجایا
من معذرت ..شهی تکرار نمگهید: آرسام رو به سرهنگ کرد و گفت!  وزیقانون همه چ

 دستبند زده نی رامیدستا.. نگاه کردنیسرهنگ سرشو تکون داد و به رام! خوامیم
سرهنگ رو به !  زل زدنی و به رامدی آب و با حرص سر کشوانیبابا ل..شده بود

 ی با صدانی درسته؟ رامگه؟ی دیکنی که بهت زدن و قبول میاتاتهام:  گفتنیرام
 و زی همه چخوانیم! تهمته.. دروغههمش نایا! نه جناب سرهنگ:  گفتیمحکم

 نیبه آرو...  که اون شب،دنیهمه د!  رو تبرئه کننگهی دیکیبندازن گردن من، تا 
 طبق کدوم دونمیمن نم!  پسره رو تخت کنارش بودهنیا: اشاره کرد و ادامه داد

 کنمی متیمن شکا! نی روز انداختنی و به انیکنی رو متهمم مچارهی منِ ب،یقانون
 نی بود که به سمت رامنی نوبت آرونباریا.. شمی گناه دارم مجازات میمن ب..ونازش

! ؟ی عوضی توای آوردم سیاون بال رو من سر راو! ی الشی پسره _... حمله کنه
 یآقا: سرهنگ داد زد..! سای وای که کردی غلطیا مرد باش و پیاونقد! حرومزاده

 و ول کرد و با نفرت زل زد تو نی رامی قهی نیآرو!  سر جاتوندینیبش! مهرزاد
 بغلشو گرفت و بردش سر جاش ری اومد و زنی به سمت آرونیراد! نی رامیچشا

 حی حد وقنی تا انی رامکردمیاصالً فکر نم!  شده بودیری تو شریچه ش! نشوندش
سرهنگ با ! کنه؟ی االنم که انداخته بودنش بازداشتگاه، بازم انکار میحت!! هباش

 راه یری جو و متشنج کنه و درگی لحظه به بعد، اگه کسنیاز ا: ت گفیاعصاب داغون
سرهنگ .. همه سکوت کردنن؟یدیفهم! رونی بندازمشی می حرفچیبندازه، بدون ه

 نی درسته؟ رام؟یکنیده رو انکار م که بهت شی اتهاماتیپس همه :  گفتنیرو به رام
 برام زنده بخاطرات اون ش.. بهم زدیپوزخند..نگاش کردم..سرشو تکون داد

 قهقهه یصدا..شدی مکی داشت بهم نزدیوقت.. نگاه و داشتنیهم! مو به مو..شد
 نی رامریهمش تقص!!  شبونه میکابوسا..زدی بلندش هنوزم تو گوشم زنگ میها

 نابود کرده موی تموم زندگکهیکس..کردی و انکار مزیمه چ که داشت هینیرام..بود
 ی شاهد خوبتونستیگالره م.. شدی متوارم شد، گالره هری دستگنی رامیوقت..بود
!  کجاسدونستی نمیاما فرار کرده بود و کس!  برادرش باشهیای بازی الشیبرا

 که تو یه ابه برگ.. نی رو امضا کننجایا! نیایشما ب: سرهنگ رو به من کرد و گفت
 هنوزم داشت نگام نیرام..آب دهنمو قورت دادم..دستش بود اشاره کرد

 بلند یاز رو صندل..کردمی و رو خودم حس منی نگاه آروینیسنگ..کردیم
 ی اومد جلوزیهمه چ..نیری شیاشکا.. بابایداد و هوارا..نیآرو..نیرام..شدم

 نی و نقش زمدی چرخکل اتاق دور سرم.. رفتیاهی رفت و چشام سجیسرم گ! چشمم
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 در و رو سرم حس کردم اما انقی گرمعی و تو سرم و بعدشم مایزیبرخورد چ..شدم
  ... حالم بد بود که از هوش رفتم

  

   ))ـــــنیآرو(( 
  
 دو هفته نی بال بود داشت تو ایهر چ! دمی کشیپوف!  خوردههی بخیی تا12 سرش _ 

! ششنیخواهر و پدرش پ! میه بربهتر:  با اخم نگام کرد و گفتنیراد..ومدیسرش م
! نیاون هنوزم زن منه راد: تند نگاش کردم و گفتم! م؟ی بمونمارستانیبه ما چه که ب

 شد ی عصبنیراد!  ولش کنم به امون خدا و برم خونهتونمینم! اسمش تو شناسناممه
ش " زن" تو هی کسک؟یزنیاز کدوم زن حرف م! ن؟ی آروی شدوونهید: و داد زد

 بابا دم ؟یکنی حاال بازم زنم، زنم مد،ی تو رو به لجن کشهی زندگسیراو! ؟ینکرد
 سراغت؟ بابا رو که ادی بدادی بازم با داد و بیخواینکنه م!  منتظر ماسمارستانیب
 ی درمورد زن من، هر چی اوالً حق ندار_!  سشهی تر از همیاالن عصب..یشناسیم

 من اًیثان!  باشیزنی که میی به بعدم مواظب حرفانیاز ا! ی و بگادیبه دهنت م
 فتهی بگهی بار دهیاگه !  سرش آوردیی باباش چه بالیدی ندزارم،ی و تنها نمسیراو

 بهم زد و ی پوزخندنیراد!  زنده بمونهه محالگهی بار دنی مشت و لگد باباش، اریز
 نکن ی حس انسان دوستانتون گل کرده؟ بابا رو عصبی شده جنابعالیچ: گفت
 از بابتش راحت نشه، تنهاش المی زن منه و تا خسیراو:  گفتمتیبا جد! نیآرو

 با خشم نگام کرد و ازم دور نیراد..! ی و بابا رو معطل نکنیتوأم بهتره بر..زارمینم
 یهمه .. زنم بودسیراو!  و ول کنم و برمسی راودادیوجدانم بهم اجازه نم..! شد

 با یحت!  فقط مال من بودسی که بود مال گذشته بود و االن، راویهر چ! میزندگ
 کارش برسه ی بودم که زودتر به سزانیفقط منتظر ا!. شده بودداشی پنی رامنکهیا

 هی مطمئن شده بودم که زندگگهیبعد از اون شب، د! سیو بعدشم برم سراغ راو
!! تو دو هقته.. زود اتفاق افتادیلی خزیهمه چ!  برام حکم مرگ و دارهس،یبدون راو

 و نیراد..دادایداد و ب..دعواها..رازی از شسی راویبرگشتن بابا..نی رامیریدستگ
 دعوا راه سی راویبابا که انگار تازه زخماشون سر باز کرده بودن، با بابا

! زدشیباباش فقط م!!  چقدر کتک خوردسیراو..کردی مهی فقط گرامانمم..انداختن
خوب ! کشتی و مسیداشت راو.. بارشو خودم جلوشو گرفتم و نذاتشم کتکش بزنههی
 ساله شو نی چندی آبروس،ی کار راونی و اهی که باباش چقدر آدم آبروداردونستمیم

اما !  تند بودیلی خششونیت آنیبابا و راد! شهی می آخرش چدونستمیواقعاً نم! برده
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انقدر ذهنم مشغول بود که !  مال من بودسیراو..رهی ازم بگی و کسسی راوذاشتمینم
 ن،ی با اعدام رامخواستمیانگار م!  پررنگ بودن،یبرام اعدام رام از همه شتریاالن ب
همش ..  رو بدنش داشتسی که راوییزخما!  بودم و جبران کنمدهی که کشییزجرا

تا .. که بهش شده رو انکار کنهی اتهاماتتونستی نمنیرام! شدی حل من،یامبا اعدام ر
ی باالدمشیکشی ملیهر جور شده با مدرک و دل.. منکرشون بشهخواستی میک 

 و دی مرواری به شهادتادمی امی دادگاهش بود و من همه یبه زود!  داریچوبه 
 جز نیاما رام! بود)  حضور داشتمیدوستم که به اصرارش اون شب پارت (ریام

 زودتر حل زای چیلی خدی شاکرد،یاگه گالره فرار نم.. نداشتی شاهدچیخودش، ه
 ،ی مخالفتچی کردم بدون هفی و براش تعرانی و جریکی زنگ زدم به ویوقت..شدیم

 که یبا مونا رفتم به آدرس.. توش بودن و بهم دادنی که گالره و رامیآدرس هتل
 ی کوچه هی کشوندم تو ی و به بهانه انیرام..نبودگالره تو هتل !  داده بودیکیو

 شبونه و لرزش ی و کابوساسی راوی هاهیتموم گر!  زدمشخورد،یخلوت و تا م
 از خودش دادمیبهش اجازه نم! زدمشی چشمام و فقط می اومده بود جلوبدنش

 جدامون گهی مونا و چند نفر دنکهیتا ا! زدمشی بزنه، فقط می حرفایدفاع کنه،
 بود یزی تر از اون چی عوضنیرام...!  وسی پلنی ماشری آژی که صدابعدشم..کردن

 رو تخت دراز سیاور!  توش بود، رفتمسی که راویبه اتاق..کردمیکه فکرشو م
 ی باالنیریش!  شده بودیچیسرشم باندپ.. به دستش زده بودنی بود و سرمدهیکش

 سادهی مونا هم گوشه واو اریآرسام و شهر..کردی مهی بود و مرتب گرسادهیسرش وا
 _حالش چطوره؟ : گفتم.. شد کمیمونا نزد..  نبودی خبرسی راویاز بابا! بودن
 _ باباش کجاس؟ _!  خونهمشی ببرمیتونیوم شه، مدکتر گفت سرمش تم! بهتره

 سرمش تموم _!  بگذرونهریخدا آخرشو به خ..داغونه! مارستانهی باطیتو ح! رونهیب
 اما فکر نکنم باباش _!  خودمونیخونه .. آره_! ونه؟ خ_!  خونهبرمشیشد، م

 نکهی مثل ا_!  امشب و بدون دعوا سر کنهسی راونی بزارن،یآقا آرو! اجازه بده
 اسمش تو شناسنامه کهی تا زمانتونهی نمچکسیه!  زن منهسیراو!  رفتهادتونیهمتون 

 دینبا..دمیدی و منیتو چشاش برق تحس..مونا نگام کرد!  منه اونو ازم جدا کنهی
 معلوم نبود چه زد،یاگه باباش بازم کتکش م! نیری شی بره خونه سی راوذاشتمیم

  !اش حرف بزنم با بابرمی من م_! ادی سرش بییبال
  
 یهر چند بهم تهمتا..هر چند ته دلم از باباش ناراحت بودم! رونی اتاق اومدم باز
 هر سیبه خاطر راو.. مشت و لگداش زده بود، اماری منو زی زده بود و کلیبد

 از یمی ندی قی به راحتتونستمی از وجودم شده بود و نمیمی نسیراو..کردمی میکار
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 مکتی نهیرو .. کردمدایو پ)  شمسیآقا ( سی راویاباالخره باب! وجودمو بزنم
 و دود اطرافشو زدی مگارشی به سیقی عمیپک ها!  دستش بودیگارینشسته بود و س

غرق .. نداشتیبه اطرافش توجه..دمی کشیپوف... کنارش نشستم! پر کرده بود
تازه حضور !  خودشی خونه برمشیم!  که سرمش تموم شهسی راو_.. افکارش بود

 رونی تو دستش زد و دودشو بگاری به سی ترقیپک عم..کردنگام .. حس کردمنو
 چرا _! نیری شی خونه میریم!  ندارهی تو تهران، خونه اسیراو: فرستاد و گفت

 خودت که بهش طعنه و ی خونه شی ببریخوای م_! سهی من مال راویخونه ! داره
ه ی!  خودش؟شیه پ فرض کردیمنو چ.. جا خوردم؟ی که زجرکشش کن؟ی بزنهیکنا
 که شما ی دست بلند کردم؟ اونقدسی چند روزه من رو راونی تو ا_!! ؟یجان
 که ی مدتنیتو ا!  جالدش؟ای یباباش!  شکر دارهی که زنده مونده، جانی همنش،یزد
 که شمام سی ننیحقش ا..دی زجر کشیلیخ.. تنها بودیلی خسی راون،ی بودرازیش

 گهید!  منشی پادی مامشب!  ضربه خوردهسیروح راو! نی خوردش کنهی بقیجلو
 بلند مکتیاز رو ن! نهیحرف آخرم هم! نی رو زن من دست بلند کنخوادیدلم نم

چشاش پر از رنج .. کفشش له کرد و نگام کردری زگارشوی سیته مونده ..شدم
 تا حاال میاز روز عروس! شدی مدای پاهیتو موهاش تک و توک رنگ س! پر از ضعف..بود

 تو یلی رو صورتش خیچروکا.. و شکسته تر شده بودرتری پیلی بودمش، خدهیکه د
 دهی کشسی و من و راویدرد اصل!  شده بودنتی ننگ، اذنیهمه تو ا!  بوددید

با !  که هست، پژمرده تر کنهینی و از اسی راودادمی اجازه نمی به کسگهید! میبود
 کرد و همن دروغا رو سر  اوسی چرا راودونمیهنوزم نم:  نگام کرد و گفتی رمقیب

 موضوع زنده نی دوباره اکردمی فکر نمچیه....اما.. اون کثافت جا زدیتو رو جا
اما همون .. تموم شدهزی همه چگهی دن،ی با هم ازدواج کردی وقتکردمیفکر م! شه

! دی موضوع، از کفم پرنی هم که برام مونده بود، با نبش قبر شدن اییاندک آبرو
اشک تو چشاش موج ..زدی صداش غم موج موت! یچیه..مونده برام نیچی هگهید
 یدوس نداشتم چشا.. باباش داشتی به چشایادی شباهت زسی راویچشا..زدیم

 ی بود که داشت با مندهیچقدر عذاب کش..نمی عشقمه رو پر از اشک ببهی شبهیکسک
ذت  من لی فکر کرد_! کردی درد و دل مکرد،ی بهم نگاه می مثل دشمن خونیکه روز

 منم درد یبرا! مه؟ی کارم از رو خوشنی ایفکر کرد! زنم؟ی مموی تغارته ی وقتبرمیم
 ینجوریاما ا..اما!  گوشه مو بزنم و تموم بدنشو کبود کنمگریدرد داره ج..داره

 50..با همه بد کرد.. با من بد کردسیراو!  خودم و زخم رو دلم و آروم کنمخوامیم
 یتو چ!  همه رو به باد بدهدختر، شبه اون هیکه  خودم جمع نکردم یسال آبرو برا

 شیچند ماه پ! رمی سرمو باال بگراز،ی جرئت ندارم تو شگهی دگم؟ی می من چیفهمیم
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 تو و خونوادت ی از دهنم دراومد حواله ی و هر چی تو مقصرکردمیفکر م
 شدم کشینزد.. دستاش گرفتنیسرشو ب..  عوض شدهوی زیهمه چ...اما حاال..کردم

 سر خودش و یی بالنی همچخواستهیاون خودشم نم! سی نر مقصسیراو: فتمو گ
 انتقام هی هیقربان!  بودهی قربانهی سمیراو! نیاونو مقصر ندون! ادی شما بیآبرو

 خرده سیبه راو! هی داستانه، االن فرارنی اهی که مقصر اصلیکس! بچگانه و مسخره
 بود نی اشتباهشتنها ا! شهیت م گناه داره مجازایب.. سدهیاون درد کش...نیرینگ

 یاگه منم جا.. شمسیاما آقا..اما.. اون پسره جا زدیکه دروغ گفت و منو جا
 ی که همه ی آدمهی فرار کرده بود و من مونده بودم و ی بودم و متهم اصلسیراو

 نیخودتونو بزار!  کردسی که راوکردمی و می ش بود، همون کارهیشواهد بر عل
 هی و از اوردی طرف قانون بهش فشار مهی از.. بد بودیلی خطشیشرا! سی راویجا

 ی آستانه دینزار..نی و سرزنش نکنسی راوگهید..! داداتونیطرفم شما و داد و ب
! ی روحماری بهی.. بودماری بسیراو!  بزنهیصبرش تموم شه و دست به خودکش

الن خوب اما ا.. که سرش آورده بود به روحش ضربه زده بودیی با اون بالنیرام
 چند نی انی تا بفهمگمی منویا..کردیقرص مصرف م.. نظر روانپزشک بودریز..شده

 به نجایاز ا!  بسهن،ی و سرزنشش کردنشی زدیهر چ!  و لذت نبودهیماهه تو خوش
 جای و دارم دخالت بسی به من مربوط ننی بگدیشا..نیبعد پشتش باش

 مادر بزرگش ی که بیی ساالیمثل همه ..نی کنتشیحما! زن منهسیراو..اما..کنمیم
تو چشام زل ..  دارهازی شما نتی حمانیاون به ا..نی االنم پشتش باشن،یکرد

چون دستشو گذاشت رو شونه م و با لبخند کم .. داده بوددیانگار حرفام بهش ام..زد
 ی بتوندوارمیام!  بهت بد کردمیلیخ! منو ببخش پسر:  که رو لبش بود، گفتیجون

بهتون بد .. کنمی عذرخواهدیاز خونوادتم با! یخترم بگذراز گناه من و د
 بهش زدم و ازش دور یلبخند.. منو ببخش..تهمت ناروا زدم..کردم
 دمیفهمیخوب م..اونم مرد بود و غرور داشت..نمی خورد شدنشو ببخواستمینم..شدم

 ما تو یهمه ..دونستمیمن باباشو مقصر نم!  کردن چقدر سختهیبراش عذر خواه
به سمت ! دونستمی بود اگه باباشو مقصر می انصافی و بمی بوددهی زجر کش،یاز بنیا

 رمق و خسته ش ی بیبا چشما! کشیرفتم نزد..سرمش تموم شده بود.. رفتمسیراو
 بازوشو گرفتم و از رو تخت بلندش ریز.. بوددهی پریرنگش حساب..کردینگام م
  ..دنی و مونا لباساشو پوشنیریش..کردم

  
  
  



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

265

آقا : مونا گفت! رونهیب:  بهش زدم و گفتمیلبخند.. بابام کو؟ نگاش کردم!نی آرو_
 زحمتتون یلی خنجاشمیتا ا:  گفتمام؟ی باهاتون بنیخوای منیآرو

 شد و کمی نزداریشهر! رسونمتی مای باریشهر:  گفتماریرو به شهر! رسونمتونیم..دادم
 نیریش! خدافظ..پس باشه _..  و ببرسیتو راو!  آوردمنینه بابا پسر ماش: گفت

دو !  مواظب خودت باش_.. ختیریاشکاش رو گونه ش م..سادی واسی راویروبرو
 یلیخ..ی کم به خودت برسهی کن تا اون روز یسع! نهی دادگاه رامگهی دیهفته 

 و به تو سیراو: آرسام به شونه م زد و گفت..  سرشو تکون دادسیراو! ی شدفیضع
 _! رونی و آوردم بسی به آرسام زدم و راویخندلب! نیرو آی مردیلیخ..میسپاریم

 که تو یتیمظلوم..زدیچقدر مظلومانه حرف م! ن؟یری شی خونه یبری میمنو دار
 یوقت..زدیدلم براش پر پر م!  بودمدهی تا حاال ندی دخترچی و تو هدمیدی مسیراو

! زمی عزنه _! دمیکشی زجر مشتری من بدمش،یدی رمق با صورت کبود، می بینجوریا
بازوشو گرفته بودم و ... نزدمیحرف..با تعجب نگام کرد!  خودمونی خونه میریم

 سیراو! س؟یراو: دمی و شنسی راوی بابای که صدابردمشی منیداشتم به سمت ماش
 بود و داشت با سادهی شمس روبرومون وایآقا..منم به سمت باباش برگشتم..برگشت

 شمس یآقا!  بابا_! ذاشته بود گریحرفام چقدر روش تأث..کردیمحبت نگامون م
 یپا:  و قاب گرفت و گفتسی شد و با دستاش دو طرف صورت راوسی راوکینزد
 دو ی و آبرویاون مرد با زندگ.. بدهتیفقط به اعدامش رضا..سای واتتیشکا

فقط با ..دهی کشنیآرو..یدی که کشییدردا.. باباایکوتاه ن.. کردهیخونواده باز
 داده بود چه برسه به یحرفاش به منم انرژ! شهی مجبراناعدام اون مرد، 

 و با بغض نگاش دی و بوسسی راوهیشونی شمس پیآقا.. کردهی گرسیراو!..سیراو
!  بودمتی به فکر تو و خوشبختشهیمن هم! سی نباش راوریاز من دلگ: کرد و گفت

 اهتشب..ی مامانت بودیادگاریتو ! نیری از ششتری بیحت.. دوست داشتمشهیهم
!  دوس داشته باشمنیری تو رو خاص تر از ششهی همشدی تو به مامانت، باعث مبیعج

منم .. و به خدا بسپارزیهمه چ! سی باش راویقو..مواظب خودت باش دخترم
!  بابا_! فقط صادقانه برو جلو..فقط! ی منو دار،ی کنیهر کار..مثل قبل! پشتتم

 شمس قبل از یآقا! خدافظ..وبا شوهرت بر:  شمس سرشو تکون داد و گفتیآقا
 به هق سیراو.. راهشو گرفت و از ما دور شدم،ی بزنی حرفسی بزاره من و راونکهیا

به !  کنهی م گذاشتم و بهش اجازه دادم که خودشو خالنهیسرشو رو س..هق افتاد
 سیاالن فقط، راو..کردمی نمی توجهکردنی ملت داشتن با تعجب ما رو نگاه منکهیا

سرشو آروم نوازش .. شده بودسی شرتم از اشکاش خیت! سیفقط راو! مهم بود
به ...  سوار شدسی و براش باز کردم و راونی ماشیدر جلو.. آروم شدیوقت..کردم



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

266

بدنش کوفته ..خوردی درست راه بره، تلو تلو متونستی نمسیراو..میدیخونه رس
  !نی آرویمرس: با محبت نگام کرد و گفت! بغلش کردم و رو مبل نشوندمش..بود

  
با بغض !  و خوب استراحت کن، باشه؟نی مونده تا دادگاه رامی چند روزه باقنی ا_

نگاش ! ن؟ی آرو_..  پاشو لباساتو عوض کن_.... نگام کرد و سرشو تکون داد
 پدر هی..دهی اون تو رو بخش_ من به بابام بد کردم، نه؟ _.. دیلرزیلباش م..کردم

! نهی حقش هم_ شه؟یاعدام م..نی رام_! مطمئن باش!  باشهری از بچه ش دلگتونهینم
من کوتاه ! سی خدا طرفدار حقه راو_ ؟ی و انکار کرد چزیاگه همه چ.. اما_
 داشی خدا کنه، گالره پ_! شهی دلم آروم نمرم،یتا حکم قصاص و براش نگ..امینم

 حرف زای چنی بهتره درمورد ا_.. شهی عوض مزای چیلی شه، خدایاگه پ! شه
با مرغ ترش ..ی شدفی ضعیلیخ! ی شتی تا تقوی خوب بخورزیچ هی دیبا..مینزن

 اوضاع، غذا نی با اتونمی میکنیفکر م:  بهم ز و گفتی لبخند کم جون؟یچطور
 ی کنم و جمله تشیخواستم اذ..  نشویدختر بد! یتونیخوبشم م! یتونی م_بخورم؟ 

 و سی نسبا جو مندمی اما د"!یستی وقته دختر نیلی هر چند خ"معروفمو بهش بگم
 بدتر دی حرفم شانی حال و هواش عوض شه، اما ای کمخواستمیم.. شدمالشی خیب

دستپخت من از :  شدم و گفتمی خوشمزگالی خی بنی واسه همگرفت،یحالشو م
تا حاال به ..زدمیزر مفت م! هی من عالیمرغ تُرشا! دستپخت تو قابل تحمل تره خانوم

ده بودم که حاال بخوام مرغ تُرشم درست ی و ندزری زده تو فرخیعمرم اصالً مرغ 
 کردن کتاب دایتو فکر پ! دمی شام و مبی منم ترت،یکنی کم استراحت مهی تا تو _! کنم

خدا کنه .. بودنتی کابی تو کشودمی بارم دهی! ذاشتش؟یکجا م.. بودمسی راویآشپز
داشتم به سمت آشپزخونه ! ی اساسشدمی معیجاشو عوض نکرده باشه، وگرنه ضا

برگشتم و ! ن؟ی آرویتو از من متنفر: دمی و شنسی بغض آلود راوی که صدارفتمیم
 یلبخند.. شدمکشینزد.. رنگش پر از اشک بودی درشت قهوه ایچشا..نگاش کردم

 ازت دی هان؟ چرا باس؟ی ازت متنفر باشم راوتونمی میمن چطور: بهش زدم و گفتم
 تیخودتو اذ! چوقتیه.. ازت متنفر نبودمچوقتیمن ه! سیمتنفر باشم؟ راو

 ی مرس_..  خوش فرمش ظاهر شدیلبخند رو لبا.. یستی و نیتو مقصر نبود...نکن
خم شدم و ! ی حس و بهم ندارنی خوشحالم ایلیخ..ی خوبیلیتو خ! نیآرو

 چند ماه هی راحت از کسکتونستمینم!  من بودزی همه چسیراو..دمی بوسشویشونیپ
از .. تو وجودم نبودس،یگذشتن از راو..دبرام سخت بو! باهاش بودم ، بگذرم

 یپوف!! ؟ی ترکم کنه چسیاگه راو.. جدا شدم و به سمت آشپزخونه رفتمسیراو
  ! فکر کنمی بهتریزای کردم به چی و سعدمیکش
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  ))س ـــیراو(( 

  
وضع .. هفته، تونستم راه برم و از رو تخت خوابم بلند شدمهی باالخره بعد از گذشت 

 چشامم ورم کرده بود اما خوب ریصورتم کبود شده بود و ز..بود بد یلی خمیجسمان
 کمربند بابا رو کمر و ی ضربه هایجا!  بهتر شده بودمیلی اول، خینسبت به روزا

 هوامو داشت و مرتب بهم یلی هفته، خهی نی تو انیآرو..کردیپهلوم هنوزم درد م
به سمت !  حواسش به من بودی شرکتش و چهار چشمرفتیکمتر م..دیرسیم

!  داده بود که بره سر کارشتی من، باالخره رضایامروز با اصرارا..آشپزخونه رفتم
چه دل خجسته !  درست کنمای داشتم الزانمیتصم..ادی ناهار میاما قول داده بود برا

 هی!!  بودمای به فکر درست کردن الزانش،ی اوضاع گرگ و منیتو ا!!  منشتم دایا
 نیآرو! شه؟ی می من چی ندهی آفیتکل! فته؟یر بود ب قرای چه اتفاقگهی دیهفته 

 فکر کرده بودم که مغزم ارور زای چنی چند روز، به انیانقدر تو ا! مونه؟یبارم م
 ی کرده بودم و مفی که کثییداشتم ظرفا.. رو آماده کردمایمواد الزان! دادیم

 ای ب_ ه؟ی ک_ نداشت؟ دیلیمگه ک!  بودنیحتماً آرو... زنگ در اومدیشستم که صدا
 مانتو و یفور..دیتنم لرز!!  داشت؟کاری چنجایا!!! پدر جون بود! دم در کارت دارم

 سادهی در وای و پدر جون جلونیراد..در رو باز کردم!  و رفتم دم دردمیشالمو پوش
 ی با خشم نگام کرد و پدر جون سرشو به نشونه نیراد..آهسته سالم کردم..بودن

 رو به پدر جون نیراد.. زدیدلم شور م!  خونه بودنیوکاش آر..سالم، تکون داد
پدر جون سرشو تکون ! دم در زشته! می حرف بزناطی داخل حمیبابا بهتره بر: گفت
در .. سادنی وااطی جون داخل حدر و پنی در کنار رفتم و رادی از جلویفور..داد

 میومدین:  گفتنی رادارم؟ی بیبراتون چا!  تو خونهنییبفرما: رو بستم و گفتم
اومده بود دعوا .. از رو بسته بودارشوی بازم شمشنی رادنیا!!  خانوم زرنگیمهمون

 نیراد.. ادیواسه ناهار م! نه شرکته:  گفتمس؟ی ننیآرو: پدر جون گفت! راه بندازه؟
 ی خونواده ی آبرون،ی بار با متهم کردن آروهیتو ! سی راونیبب:  شد و گفتکمینزد

 ما ی با آبروی دار،ی که گفته بودی هم با برمال شدن دروغ حاال،یما رو هدف گرفت
 ها؟ چرا ول کن ؟ی ما برداری دست از سر آبرویخوای میتو ک! یکنی میباز

 ازتی نی که تا آخر عمرت بمیر دای پول؟ مال؟ ثروت؟ انقد؟یخوای می چ؟یستین
 گلومو  بغض راهکرد؟ی فکر می درمورد من چنیراد...زبونم بند اومده بود! میکن

 و متهم نی و آروی اون دروغا رو بهم ببافی چطور به خودت اجازه داد_... بست
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 همه ی آبروشو جلو؟ی آوردنی سر آرویی کارت، چه بالنی با ایدونی مچی ه؟یکن
 به هدفت ؟یخواستی منویهم! شناسنی صفت می بهی عوضهی چشم بههمه اونو ..یبرد
 اشتباهاتم یمن پا! خواستمی نمنویمن ا..نه:  لرزان گفتمیی با صدا؟یدیرس
اما تاوانشو .. کردم امای شماها بازی با آبرودونمیم.. مقصر بودمدونمیم..سادمیوا

 یآب:  و داد زدنم نذاشت حرف بزنیراد..  که کردمی اشتباهاتیتاوان همه ..دادم
 ی چدونمیمن نم!  تو گوشت فرو کننویا!  جمعش کرد خانومشهی شده و نمختهیکه ر

 ی بازم از تو دل نمشهی داره تبرئه مدهی که االنم که فهمی خوندنیگوش آروتو 
ـَنه بعد از دادگاه اون پسره، توأم ! ی باشنی با آروگهی دزارمیاما مطمئن باش نم! ک

تموم !  روت باشهنی اسم آروی نداراقتیتو ل! ی که بودی اده همون خراب شیریم
 نی داد بزنم و رادتونستمیاع کنم؟ چرا نم از خودم دفتونستمیچرا نم..دیلرزیبدنم م

حرف ..ینطوریا...با من..نیحق ندار..شما.. شما_! رون؟یو از خونه م پرت کنم ب
!  تمومش کننیراد:  و داد زددی و کشنی رادیپدر جون، با خشم بازو.. من..نیبزن

ف ساکت باش و بزار من حر..می که دعوا کنمیومدین!  راه نندازدادیانقدر داد و ب
 کمیپدر جون نزد!  پدردیببخش! چشم:  لب گفتری آروم شد و زنیراد.. بزنم
 نی که تو ایدونی میخودت بهتر از هر کس:  گفتینگام کرد و با لحن آروم..شد

 دونمیمن م! سیاما راو.. دنبال مقصر بگردمخوامینم..ده به سر ما اومیچند ماه، چ
اگه !  بزارم شوهر تو بمونهتونمینم!  منهی کهیاون پسر کوچ.. عاشقت شدهنیآرو

 بعد از اعدام اون پسره، ،ی ارزش قائلنی من و مادر آرویاگه برا! یدوسش دار
 هی داشتن نیحق آرو! یستی ننیتو سهم آرو! رونی بکش بنی آروهیخودتو از زندگ

 ی درموردت قضاوتاای ی هستی دختر بدگمینم!  دغدغه سی آروم و بهیزندگ
 یحت.. در کمال صلح و آرامش انجام بشهزیاما بهتره همه چ! نه...جورواجور کنم

 نشه که تو رو طالق بده، تو دادخواست طالق بده و بهش بگو که ی راضنیاگه آرو
اگه بازم با تو بمونه، تموم حرف و ! ه کنی با تو زندگدی نبانیآرو! یدوسش ندار

 هی به چشم نی دوست و آشنا به آروخوامیمن نم! مونهی می پشت سرش باقثایحد
نه ! شهی همیبرا.. و خط بکشنی دور آروکنمیپس ازت خواهش م! متجاوز نگاه کنن

من ..نیراحت از هم جدا ش...!  نه اون مال تو بود،ی بودنیتو از اول مال آرو
 از یپدر جون چ...اشکام راه گرفت..! شهی مدای برات پنی بهتر از آرویکیمطمئنم 

 5،6 بشم که ی کسالی خی که برم؟ی بگدهیمو ناد از وجودیمیکه ن! خواست؟یمن م
چطور ! رن؟یگی ممیچرا انقدر خودخواهانه دارن تصم!  کردم؟یماه باهاش زندگ

 یاون همه .. اونم؟ بگذرنی از آروی حرفا رو بهم بزنن؟ من چطورنی اتوننیم
 زی چچیه..ی ازش بگذردی با،ینیاگه توأم عاشق آرو! سی راونی بب_! وجود منه
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 ی تا مجبور نباشراز،ی و بگرد شریطالقتو بگ..!  تو و اون وجود ندارهنی بیمشترک
 یاونم درسته عاشقت شده اما وقت! یفتی گذشته ها بادی و ینی و ببنیدوباره آرو

 ی و راحت ازت دل مکنهی فراموشت مس،ی جا بند نچی هه و دستش بیستی ننهیبب
ـَنه  نی و کدورت هست، از بهنی کیبزار هر چ..بزار آخرش خوب تموم شه! ک

 فکر نیبه آرو.. بکش کنارنی آروهیخودتو از زندگ! یی جنگ و دعواچیبدون ه..بره
 داغون.. دستام گرفتمنی نشستم و سرمو بیرو پله ا!.. ششیبه آسا..شیبه راحت! کن

پدر جون و .. اومداطی بسته شدن در حیصدا.. بلندیبا صدا..کردمی مهیگر..بودم
... خداااااااا...!!  پام بزاری جلوی راههیتو !  کنم؟کاری چایخدا.. رفته بودننیراد

 ی از حرفانویا..زننی مدشوی بمونم، خونواده ش قنی آروگهی تو زندیاگه با سرتق
 بخاطر من از خونواده ش دی نبانیآرو! دمی و محکم پدر جون فهمیجد

بخاطر ! رمی م بگم،نی به آرونکهیبدون ا..رازی شرمی و مرمیگیطالقمو م..بگذره
 دارم ی چیوا...! ینطوریا..نمیبی و نمنی آروگهی دینطوریا..! رمیخودش م

 ی با رگه های جفت چشم عسلهی ری تصودیبا!  زنده بمونم؟؟یمن چطور..گمیم
 بود سهم من از نیا..! رفتمی مشهی همی و براکردمی محک و تو ذهنم ییطال
  !!؟ی چند ماه زندگنیاز ا!! ن؟؟یآرو

  
 زی رو مهی رنگیرای حری هم البالی رنگکیچند تا شمع کوچ..دمی چبای زیلی و خزیم

 فقط تا چند روز دونمی که میشده بودم مثل آدم..گذاشتم و همه رو روشن کردم
ظرف مرغ و کنار ! کنهی استفاده رو منی زنده س و حاالم داره از لحظاتش بهترگهید

 کجا نیپس آرو!  بود10 کی نزداعتس..به ساعت نگاه کردم..پارچ دوغ گذاشتم
 با روزید!  از گالره نداشتمیخبر.. مونده بودنی تا دادگاه رامیدو روز! مونده بود؟

بابا هوامو داشت .. تونسته بود آرومم کنهی حرف زده بودم و بابا تا حدودیبابا تلفن
ود  بگرفتههر چند اوالش منو !  اعدام نشه، بازم بابا رو دارمنی اگرم رامدونستمیو م

 هیباالخره ..دادمی منو زده بود، اما حق و بهش می مشت و لگد خودش و حسابریز
 _! به سمت تلفن رفتم... تلفن اومدیصدا..  دار شده بودحهیپدر بود و غرورش جر

 خوبم بد _ ؟ی خوب؟یی توسوی سالم گ_! سوئمیگ!  جونسی الو سالم راو_! الو؟
 زنگ زدم حالتو _! میستی بد نی ا_ به؟ خونی آروزم؟ی عزیتو چطور..ستمین

 هی االنم که قضی حتیخواستم بدون! سی راو_! آره بهترم..ی مرس_ ؟یبهتر..بپرسم
از حق و حقوقت ! یسی عوض شده، بازم برام همون راوزیروشن شده و همه چ

 حق و یمن پا..سوی گی مرس_..!  که حقشه برسهیزیبزار اون پسره به چ..نگذر
 ی و مشغله ها و دغدغه هایری خودت االن درگدونمی مسیاو ر_... سادمیحقوقم وا
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 درمورد _..  باهات مشورت کنمی درمورد موضوعخواستمی اما م،یخاص خودتو دار
اما بزار دادگاه .. ندارمیمشکل..زمی باشه عز_! نیراد.. درمورد خودم_ ؟یچ

 کنمیس مح.. قربونت برمیمرس.. باشه_.. میزنی تموم شه، بعدش با هم حرف منیرام
 _ ؟ی نداریکار..رمیگیباهات تماس م..یفهمی می از هر کسشتریتو حرفمو ب

دوس داشتم .. و قطع کردمیگوش! خدافظ.. مواظب خودت باش_خدافظ ..نه
 اوضاع فقط به خودم و نی اما تو اده،ی تا کجا رسنی و رادسوی گی هیبدونم قض

رفتم ...  داخل شدنی و آرو لحظه در باز شدنیدر هم.. کردمی فکر منی و رامنیآرو
:  و گفتدی نرم بوسمویشونی نگام کرد و پیبا مهربون! یخسته نبش..!  سالم_.. جلو

 خوشبخت، کتشو به چوب یکتشو ازش گرفتم و مثل خانوما.. یمرس! سالم خانومم
 به سمت نیآرو!  باشه_! شام حاضره..ای دستاتو بشور و ب_..  کردمزونی آویلباس

 و نی به رامی کردم امشب هر چی و سعدمی کشقیند تا نفس عمچ!  رفتییدستشو
 و نی و از ذهنم پاک کنم و فقط و فقط به آروشهی مربوط مگشیدادگاه دو روز د

 زیپشت م!  کنار زدممیشونیموهامو از رو پ!  که کنارمه، فکر کنمی لحظه انیهم
 با صورت نیرو آقه،یدبعد از چند ..ادی بنی نشستم و منتظر شدم تا آرویغداخور

.. صورتشو خشک کرد.. قرمز رنگش دستش بودیحوله .. وارد آشپزخونه شدسیخ
حوله رو دور گردنش انداخت و .. شام سرد شد! نی بشایب:  بهش زدم و گفتمیلبخند

 ادی و دمشیدیهر وقت م! دست خودم نبود..بغض کرده بودم..روبروم نشست
به ..گرفتی و بغض گلومو مشدی جمع مم اشک تو چشافتادم،ی پدر جون میحرفا

 تو چشمم نشه، بشقابشو برداشتم و مشغول ی حلقه زده ی متوجه اشکانکهیخاطر ا
 ختهی براش رریدو تا کفگ..کردمی نگاشو رو خودم حس مینیسنگ.. برنج شدمدنیکش

 از دستم گرفت و ی که بشقاب و به آرومزمی براش برگهی دری کفگهیبودم خواستم 
 یبغضمو قورت دادم و برا! بچم چه کم اشتها شده! ییییآخ! هیفنقدر کایهم: گفت

 یتو چشا! زل زده بود بهم..سرمو بلند کردم! س؟ی راو_... دمی کشری کفگهیخودمم 
 ی بارم صداهی ی که گذشت، برای چند هفته انیتو ا..زدیخوشرنگش غم موج م

 زد یخند کم جونلب! له؟ ب_..  دپرس بودیلیخ.. بودمدهی مردونه شو نشنیخنده ها
 ممنون نی از رامدی بادونمینم..خوشحالم دارمت! سی راویشمیخوشحالم پ: و گفت

!  بزنم لهش کنم که اون همه بال سرت آورد؟ای می تو زندگیایباشم که باعث شد تو ب
 از حاال بود، خودمو ری غیاگه هر لحظه ا.. بهم دست ندادی ذوق و شوقچیه
 پدر جون هنوزم تو گوشم یصدا..!! اما حاال..ردمکی موسش تو بغلش و بنداختمیم

 بعد از اعدام اون ،ی ارزش قائلنی من و مادر آرویاگه برا! ی اگه دوسش دار"بود
 نه اون ،ی بودنینه تو از اول مال آرو! رونی بکش بنی آروهیپسره، خودتو از زندگ
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االن ..ایلعنت.! .ختی رم گونه های متوجه شم، اشکام رونکهی بدون ا"...! مال تو بود
 با غم زل زد بهم و نیآرو..  با پشت دستم اشکامو پاک کردمیفور..سیوقتش ن

 غم گهی کنم که دی کارتونستمیکاش م! ی انقدر ناراحتی از چدونستمیکاش م: گفت
 دونمینم! سی راوکنهی منو سست متی ناراحتدنید! نمی نازت نبیو اشک و تو چشا

حس ..شمی مفی ضعیلی خنمیبی تو صورتتو می ناراحت هاهیگر یوقت!  کنمکاری چدیبا
 همه بال سرت نی منه که باعث شدم اری تقصدیشا..سی تو بدنم نی قوتچی هکنمیم
قلبم تند ! یای کنار بهی قضنی راحت تر با ایتونستی م،ی اگه دوسم نداشتدیشا..ادیب

 نیا آروت! کنه؟ی فکر ممونیی داره به جدانمینکنه آرو!! هیمنظورش چ..تند زد
من که !  باشم؟ششی پخوادی نمگهی دیعنی!  ما رو از هم جدا کنهتونهی نمینخواد، کس

 یلیمن خ..! سی راو_! زنه؟ی مدمویچرا داره ق!! اونقدر عشقمو بهش نشون دادم
نگاه به صورت آرومم نکن، دارم از تو نابود ! از داخل داغونم..فکر کردم

 سر یی قراره چه بالدونهی کرده و نمریل گ تو گر خنی که عیشدم مثل آدم..شمیم
به دست ! سی راویول..یول.. و برات زهر کنمی زندگی الکخوامینم! ادی مشیزندگ

 یدیخوب فهم! ادی زیلیخ..شهی برام سخت میلی خن،یآوردن تو بعد از اعدام رام
اگه بخوام ..!  به جهنم، اما بابامنیحاال راد.. چقدر تندهنی بابامو رادشیکه آت

تو !  کنمکاریخودمم موندم چ.. بزنمشهی همی کل خونوادمو برادی قدیباهات باشم با
کاش ! مشدی ندای پنی رامی که کاش سر و کله خرودمی چند وقته، مدام افسوس منیا
 نیکاش هم.. به تو تجاوز کردهگهی نفر دهی و گناهمی که من بشدی ثابت نمچوقتیه

 نی کردم تا رامی که همه کاری که مندهیرس کجا به کارم نیبب..موندیانگ رو من م
 شدم ی راضگهی نداشتم، حاال دی نقشچی شه و به همه ثابت کنم تو تجاوز به تو، هدایپ

اما .. متجاوز بمونم امانیحاضر بودم همون آرو... بمونمیهمون متجاوز قبل باق
..! نیآرو: تمبا بغض گف..! تو رو کنار خودم حس کنم..حداقلش تو رو داشته باشم

 سخته به نبودنت یلیبرام خ!..کنمی بدون تو فکر نکردم و نمهیبه زندگ..من...من
 بود که من بهم یی و کدورتا، دروغانهی دعواها و کنی ایدرسته مقصر همه ..فکر کنم

 همه تو خواستمینم!! ارمی اون بال و سرت بخواستمی به خدا نمنیآرو..اما..بافته بودم
 و بستمی عقب و من دهنمو مگشتیکاش زمان برم..دم شمجبور..رو مقصر بدونن

 ی شکلنی رو کرده بودم اال مجبور نبودم انکاریاگه ا! اوردمی اسم تو رو نمچوقتیه
 _...  رو گونه هامختیری و اشکام تند تند از چشام مزدمیحرف م..!  بزنمدتویق

 یحت.. باشم با توخوامیمن م..من!  بهت فکر نکنمتونمینم! من دوست دارم..نیآرو
 با خوامیاما م..ی کنرمی مثل اوال تحقی اگه بازم بخوایحت.. باشهیاگه بازم اجبار

 ن،ی کردن رامدای پیاگرم برا..خوامینم!  تو رو راحت از دست بدمخوامینم! تو باشم
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چون ! ی گناهی بود که ثابت کنم تو بنی در و اون در زدم واسه انیخودمو به ا
.. من..نیآرو!  باشهنیی سرت پاشهی بابام همی جلومخواستیمدوست داشتم و ن

 ش چسبوند و آروم نهیسرمو به س.. بلند شد و به سمتم اومدشی از رو صندلنیآرو
 بد یلیحالم خ.. کنمی کردم تا خودمو خالهیبلند بلند گر..آروم موهامو نوازش کرد

ست دارم و بهت  تو دوز اشتریمن ب.. تو رو ازم جدا کننزارمیمن نم! سی راو_.. بود
 یچی به ه،یشمیاما حاال که پ..هر چند اجبار بود..یهر چند انتخابم نبود! وابستم

حرفاشو از ته دلش ..حرفاش ته دلمو گرم کرد.. یچیبه ه!..کنمیجز تو فکر نم
سرمو .. رو موهام زدیخم شد و بوسه ا! ی مردونگیبو..دادی صداقت میبو..زدیم

 م؟یحاال شام بخور:  پر از اشکم زل زد و گفتیشا ش جدا کرد و تو چنهیاز رو س
 یلبخند کمرنگ..اشکامو پاک کردم و سرمو تکون دادم! دستپخت تو خوردن داره

 و سر جاش دی بوسمویشونی پنیآرو..ارهیزد تا منو از اون حال و هوا درب
بخور ! یسی راو_..  برنج خوردیقاشق، چنگالشو دستش گرفت و قاشق..نشست

 نی همون آرونیآرو..قند تو دلم آب شد! چسبهی بهم غذا نمیورتو نخ..گهید
مثل همون .. تو دهنم نداشتذاشتی که لقمه لقمه املت می با اون شبی فرقچیه..بود

 بود بزاره منو دی منو دوس داشت و بعنیآرو...  بودیشب مهربون و دوست داشتن
 و ی و اگه و ولزای چنی اه امشب و بهی..سیراو!! ؟یاگه نتونست چ! ازش جدا کنن
بعد از خوردن .. غذا خوردمیبه زور چند قاشق! غذاتو کوفت کن..! اماها فکر نکن

 بازومو گرفت نی و جمع کنم که آروزیشام که تو سکوت مطلق خورده شد، خواستم م
 لمی فهی م؟ینی ببلمیبا هم ف!  من باششیباشه؟ االن پ.. فردایبزارش برا: و گفت

 ی تو دستگاه، توأم دو تا چازارمشیتا من م..فمهی تو کدم،یخر ی اصلن زبوییکایامر
 ی دل خجسته ادونستمیم.. زدم و سرمو تکون دادمیباشه؟ بهش لبخند...ای و بزیبر

 شده چند ی حتی که جو و عوض کنه و منو برانهی کاراش واسه انی اینداره و همه 
دو تا !!  منیداشتنن دوست یآرو!! نیعاشقتم آرو!  دور کنهندهیلحظه از فکر آ

 ی و تو دستگاه گذاشته بود و رولمی فنیآرو.. و به هال رفتمختمی ریفنجون چا
 بهم زد و دستاشو برام باز ی من، لبخنددنیبا د.. نشسته بودی وی تی روبرویمبل

لبشو آروم به بازوم .. گذاشتم و رفتم رو پاهاش نشستمی عسلزی و رو مینیس..کرد
 و دمیبرگشتم عقب و گونه شو بوس..دیقلبم لرز! سیارم راو ددوست: چسبوند و گفت

! ی که فکرشو کنیزی از اون چشتریب!  از تو دوست دارمشتری بیلیمن خ: گفتم
 رفتن قفسه نییباال و پا..خم شد و لباشو آروم گذاشت رو لبام.. بهش زدمیچشمک

لباش هنوزم .. مبلوخم شد روم و منو خوابوند ر..کردمی حس می شو به خوبنهی سی
 زن و ی مکالمه یصدا..دیبوسی و نرم ممیروم خم شده بود و لبامو مال..رو لبام بود
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 تو حال و نی اما من و آرود،یرسی به گوشم می وی از تیسیلی به زبون انگیمرد
 حرکت هی شرتشو با ی بلند شد و تیاز روم تا حدود..میکردی مری سی اگهی دیهوا

 یسی بودم که خدنشیهمچنان مشغول بوس! ومده بود بند امنفس.. از تنش درآورد
 یخدا..!  لباشو از لبام جدا کردنیآرو..چشامو باز کردم..گونه هامو حس کردم

 رنگش پر از ی عسلیچشا!  بودسیصورتش از اشک خ!!! ــــــــنیآرو!!! من
!! کرد؟ی مهیداشت گر!!!  بد اخالق و عنق مننیآرو..قلبم درد گرفت..اشک بود

گونه م .. از روم بلند شد و به سمت اتاق خواب رفتعی حرکت سرهیبا !!  من؟بخاطر
!!  منیاهایمرد رو!! نی آرویاشکا..! دیدلم لرز.. بودسی خنی آرویاز اشکا

اونم موقع ..نمی و ببنی آروی اشکای روزهی کردمیفکر نم!!... منیعاشق دلخسته 
 شده بود سی خنیآرو یانگشت سبابه مو رو گونه م که از اشکا!! دنمیبوس
 شده بود، ختهی که رو گونه م رنی آرویاشکام با اشکا..اشکام راه گرفت..دمیکش
!  و از رو مبل برداشتم و با تمام وجودم بوش کردمنی شرت آرویت!  شدختهیآم
 دارم ای دننی من تو جهنم اایخدا!..شویشگیعطر هم.. تنشویبو..دادی منموی آرویبو
خسته .. من خسته شدمایخدا! ی کابوس لعنتنیبده از ا نجاتم ایخدا!! سوزمیم

 رو تخت دراز نیآرو.. از جام بلند شدم و به سمت اتاق خواب رفتم...!! شدم
 ینجوریدوس نداشتم ا.. بود و دستاشو به حالت قائم رو چشاش گذاشته بوددهیکش

شرتشو  یت! شه مغرور و اخمو باشهیهم.. تو اوج باشهدی باشهی من همنیآرو! ببنمش
دستشو از رو ..دمیپتو رو روش کش.. تنه ش برهنه بودمین.. توالت انداختمزیرو م

خم ! قربون چشاش برم من! چشاش سرخ سرخ بود..چشاش برداشت و نگام کرد
 یعاشق همه ! نی عاشقتم آرو_..  رو لباش گذاشتمی نرمیشدم و بوسه 

کرد کنازش دراز  مجبورمدستمو گرفت و ! زتیهمه چ.. کاراتیهمه ..حرکاتت
 لحظه هم ازم جدات کنن هی زارمینم: منو تو بغلش محکم فشار داد و گفت..بکشم

 بهش شتریخودمو ب.. حرفش خوشم اومدنیاز ا! ینیتو فقط مال آرو!!  منسیراو
 دستاشو دورم محکم تر کرد و آروم یحلقه ! ی منزیتوأم همه چ: چسبوندم و گفتم

 که از ی و آرامشنیتو اون لحظه فقط به آرو.. دادونآروم دستاشو رو کمرم تک
 قلبش بودم و کینزد.. برام مهم بودنیفقط آرو..کردمی فکر مگرفتم،یوجودش م

دستمو گذاشتم .. مثل من آروم شده بودنمیآرو..کردمی حس میتپش قلبشو به خوب
 ام ش فرو کرد و کم کم چشنهیرو دستاش که دور کمرم حلقه شده بود و سرمو تو س

  ...شد و خوابم بردگرم 
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 پشت خط بود، به گوشم کهی کسی نفسای فقط صدادم،ی نشنییصدا!  الو؟ بله؟_
 وقت صبح،مزاحم نی ای مرض دار؟یزنیالو؟ چرا حرف نم: کالفه گفتم.. دیرسیم
 نیآرو..از رو تخت بلند شدم.. با لج قطع کردممویگوش..ومدی نیی بازم صدا؟یشیم

 ول یا!! نجای به چه خبره ابه..سمت آشپزخونه رفتمتخت و مرتب کردم و به ! نبود
 آدمو ی بود و اشتهاای مهزی رو مزیهمه چ.. بوددهی صبحونه رو چزیم! نیبه آرو

 ییای کردن و ذوق به خرج دادن نبود، اما خوراکنییهر چند اهل تز..کردی مکیتحر
 یظرفاتموم ! دادی به آدم اشتها مبی بود که رنگ و لعابش، عجدهی چزیو رو م

 ی خودم چایخواستم برم برا!! شوهر مهربون من.. شسته بودش و هم خودشبید
 ول ی اول صبحهی کدوم خرسیمعلوم ن..اَه. بلند شدلمی موبای که دوباره صدازمیبر

 صبحونه مو کوفت ذاشتی کرده بود حاالم که نمدارمی بار که از خواب بهی! سیکن ن
 بود که بفهمم از فتادهی هم نیل شماره احداق.. رفتممیبا حرص به سمت گوش! کنم

 یی صدا؟یزنی چرا حرف نم؟ی الو؟ الل_.. زنهی داره زنگ میکدوم خراب شده ا
صداش !! س؟ی راو_.. دمی شنیی و قطع کنم که صدای خواستم گوشومد،ین
اسم ! زدی صداش آشنا میلیخ!! گهی دهی کنیا!  دختر بودهی فی ظریصدا..دیلرزیم

..! گالره م..سی راو_ ؟یدونی الو؟ شما؟ اسم منو از کجا م_! نهدویمنو از کجا م
 ؟یی گالره تو_..  داشت؟ آب دهنمو قورت دادمکاریبا من چ!! گالره؟..شوکه شدم

! خودمم.. اون همه بال رو سرت آوردکهیکس! نیخواهر رام! خودمم! سی آره راو_
 سر من ییچه بال یدونی مچی ه؟ی تو؟ چرا فرار کردیی کجا_.. صداش بغض داشت

 ینجوری ایمتی ها؟ به چه ق؟ی بال رو سرم آوردنی ایمتی به چه ق؟ی لعنتیآورد
 _.. زدمی و با خشم داد مدیلرزیتموم بدنم م.. بودمی عصب؟یازم انتقام گرفت

 من با تو _..  باهات حرف بزنمدیبا..نمتی ببخوامیم! گوش کن..سیراو..سیراو
شهادت !  کنی معرفدتو و خوی برو کالنترین جبران کیخوایاگه م!  ندارمیحرف

 تی اون داداش عوضی به جاگهی نفر دهینزار .. کردهکاری با من چنیبده که رام
 خوامیم! نمتی ببدیاما قبل با..اما! سی راوکنمی می بگی هر کار_.. مجازات بشه

:  و گفتمدمی کشیپوف! کنمیخواهش م.. بار باهات حرف بزنمنی آخریبرا
 اونجا _..  همه جا هستنی چرا اونجا؟ ا_... پارک ای عصر، ب6 ساعت _ کجا؟..باشه

به ! می بارم شده بزار به هم اعتماد کنهی یبرا..ای تنها بسیراو! هی پارک خلوتباًیتقر
 دونمینم.. و قطع کردمیگوش.. امیباشه م..ستمی من مثل تو ن_باشه؟ .. نگویکس

 خورده رو اپن ا تیکاغذ..فاشو بشنوم برم و حرخواستمی نه، اما مایکارم درسته 
 دیناهار و با! ی خانومریصبحت بخ.. دلمزی سالم عز"..  بودنیدست خط آرو.. دمید

مواظب خودت ..نمتیبیشب م.. تو شرکت کار دارمی کمهیمن ..ی بخورییتنها
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 مجبور نبودم قرارمو با گالره گهی نبود و دنمیآرو! چه بهتر.دمی کشی پوف"باش
مطمئن بودم اگه ! فهمهی نمیزی چنمی و آروامی و مرمی ساعته ممین..بدم حیبراش توض

 و محاله بزاره ارهی درمی بازسی پلنه،یبهش بگم گالره بهم زنگ زده و خواسته منو بب
  !! داشت؟کاریگالره با من چ.دلشوره داشتم! برم سر قرار

  

   )18فصل ( 
  
 ری که از زشیشونی رو پ کوتاهی و موهای وحشی نگام به چشا؟ینی بشیخوای نم_

 من اون کار رو هیچطور تونست با زندگ.. اومده بود، افتادرونی بشیشال کوتاه نخ
 که بهش اشاره کرده بود، یمکتی و رو نرونیاز فکر اومدم ب! س؟ی راو_! کنه؟

 جون سی انی که تو خونه ین باریالغرتر از آخر..گالره هم کنارم نشست..نشستم
 دراز و الغرشو به رخ ی کوتاهش، پاهایمانتو!  بودمش، شده بوددهید
 به لباش ی رنگی رژلب کمرنگ کالباسهیفقط .. نداشتی چندانشیآرا..دیکشیم

 دونستیانگار نم! تو فکر بود..کردی می الک زده ش بازیداشت با ناخنا.. بوددهیمال
 و فقط به ناخنات زل ینی ساکت بشینجوری همیخوای اگه م_!! از جا شروع کنه

!  از کجاش بگمدونمینم: هوووم؟ سرشو آورد باال و نگام کرد و گفت! من برم؟،یزنب
 که ازت بخوام حاللم ستمی کار ممکن و باهات کردم و انقدر پر توقع ننی بدتردونمیم

اقت بخشش و ی لدونمیم! سی کردم راوکاریاما فراموش کن باهات چ..اما..یکن
!  از دست دادن ندارمی و برایزی چ!دمی من به آخر خط رسسیراو..اما..ندارم

چشام گرد !!  برادرم، ضربه بخورمن،ی از رام،ی روزهی شد،یباورم نم..تاوانشو دادم
حالم از .. گالره پر از اشک بودیچشا..نگاش کردم!  ضربه خورده؟نیاز رام..شد

 ادی یوقت..اوردی بودم و اشکاش دلمو به رحم نمنفراز گالره مت..خوردیاشکاش بهم م
 _!! نیهم!  فقط سر به تنش نباشهخواستمی مفتادم،ی بودم، مدهی که کشییقارتاح

 یلیخ.. بابا رو به نام من کردیی خونه و تموم دارانیرام..می بودرانی ایوقت
 ی وقت،یت اون شب پاریبابا، فردا.. انقدر بهم اعتماد دارهنیخوشحال بودم که رام

 یبرا!  سکته کرد و مردد،یاومده رو فهم که سر تو یی و بالنی شدن من و رامیمتوار
 گذشته ش ی و کارنامه نیهر چند رام.. مهم بود، آبروش بودیلی که خیزیبابام چ

درسته ! نی بابام آبرو نذاشته بود، نه من از مرگ بابا ناراحت شدم نه رامی براادیز
رفت  مامانم طالق گرفت و نکهیبعد از ا.. نکردی پدرقمونبابامون بود اما در ح

 ادیبابا رو ز..می داشتیلی همو خی و هوامی رو داشتگهی فقط همدنیفرانسه، من و رام
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من .. و نوشش بودشی و عقاشی شبونه ش با رفیایسرگرم مهمون..میدیدیتو خونه نم
 مهم نبود و ی اه ذر،یکی من یمرگش برا!  و ول کرده بود به امون خدانیو رام

 از دوستاش، یکی ی لهی به وسنیمرگ بابا، رامبعد از ..ختمی براش اشک نریقطره ا
البته .. داشت و به نام من کردی و هر چنی و خونه و زمیی سر و صدا تموم دارایب

 گفت که به نامم کرده، و منم چون بهش اعتماد داشتم و مطمئن بودم که به هر نیرام
 میترف.. حرفشو باور کردمگه،ی که خواهرشم دروغ نمی منه کنه، بانتی خیکس
تو .. آشنا شدانی با رانی رامنکهیتا ا..می و داشتی سختی روزاش،یتو اتر! شیاتر

 تصادف کرد و انی افتاده بود رو غلتک، که رامونیزندگ.. مشغول شدانیشرکت را
 از دوستام تو یکی.. کارشو از دست دادنمی و رامرانیزن و بچه ش برگشتن ا! مرد

 کردن من و دای دنبال پگهی دی افتاده و کسابی بهم خبر داد که آبا از آسرانیا
 خونه و امالک بی و ترترانی اادی بخواستی وقت بود میلی که خنمیرام..سی ننیرام

 به تیلی در کمال آرامشه، فرداش دو تا بی خبردار شد همه چیبابا رو بده، وقت
 میاومد یتازه وقت! رانی امی و اومدمی جمع کردلمونوی بندو گرفت و بار رانیمقصد ا

 و ازم پنهون ییزای چهی داره کردمیحس م.. مشکوک شدمنی رامی به کاراران،یا
 نظرش ری زرفتیهر جا م.. کردمبشی شد که افتادم دنبال کاراش و تعقنیا..کنهیم

 همه ن،ی رامی فته که به گی همونن،ی آدرس از دوست رامهی روز هی نکهیتا ا..داشتم
 رفتم ی تو هتل بود و منم به بهونه انیرام..م کرددای و به نام من زده بود پیچ

 و به نام خودش ی همه چنی که رامدمی زبونش کشریباالخره از ز! ارویدنبال 
 بد نیرام..شوکه شده بودم.. خدا برام نذاشته بودی هم محض رضای پاپاسهی..کرده

  راهدادیبرگشتم هتل تا داد و ب! ر سرم خواهرش بودمیخ.. بهم زده بودیضربه ا
باالخره با پرس ! سی پلنی هتل پره ماشی جلودمیبندازم و تف کنم تو صورتش که د

 رشی باالخره گدمیفهم..ی و بردن کالنترنی که رامدمی و اون فهمنیو جو از ا
 دوست همون شی سر و صدا از اونجا فرار کردم و برگشتم پی بود که بنیا..انداختن

من به تو ! سی راو_... ختیری چشاش ماشکاش تند تند از..دیلرزیدستاش م! نیرام
 کس ی بیلی شهر خنیمن تو ا..من.. و نداشتیچی هاقتی لنیرام! دونمیبد کردم م

من حاضرم بر ..من.. کردمکاری باهات چی فراموش کنخوامیازت م! و آواره شدم
درسته؟ سرمو تکون !  که فردا دادگاهشهدمین شدیاز مروار.. شهادت بدمنی رامهیعل

! دنی بری و چند سال براش زندان مشدی مری خودشم دستگومدیه گالره ماگ..دادم
 اشی کثافت کاری همه ی پشتش بودم و پاشهی که همیبه من.. به من بد کردنی رام_
 به نو با حرفام، اوتونمیم..دونمی منی از رامزای چیلیمن خ.. بودم، بد کردسادهیوا

 اونو برادر خودم گهیتا کرد و من د با من بد ی با کمال نامردنیرام..حقش برسونم



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

277

 تونمی و نمگهی و بهش دروغ مکنهی مانتی و که به خواهرش خیمن کس..دونمینم
 محال بود گالره رو نکهیبا ا.. تو دلم روشن شدیدینور ام... بعنوان برادر قبول کنم
 و ی و که با من کردی تاوان کاریخوای اگه م_! تم داشازیببخشم اما به شهادتش ن

 یکی خوادیدلم نم.. و بگویدونی منی درمورد رامی دادگاه و هر چای فردا بیبد
از ! حقش فقط قصاصه!  به حقش برسهدیاون با.. داداشت مجازات بشهی به جاگهید

تو نگاش التماس موج ..برگشتم نگاش کردم..گالره دستمو گرفت..جا بلند شدم
 تونمی میکنیفکر م: و گفتم زدم ی پوزخند؟یبخشی اگه شهادت بدم، منو م_.. زدیم

تو ..ی کردی من و دو تا خونواده بازی ندهی و آبرو و آیببخشمت؟ ها؟ تو با زندگ
 ی چ،یکردی رو مای دنفی و کی بودشی مدت که تو اترنی من تو ایدونی میچ

 سال گذشت و راحت 10 نی عام که بریی اون روزایها؟ مگه کشکه همه ! دم؟یکش
نه گالره من ! دمش؟ی برام زهر کرد بگم بخشمویزندگ کهیفراموش کنم و به کس

 من و تو فقط خدا قضاوت نیب..بخشمتی ندارم که بگم میاونقدرام روح بزرگوار
 نیاون لحظه که با رام..تونمیمن نم.. خشم و انتقام تو شدمری گناه اسیمن ب! کنه

 لتیمست و پات لحظه به من و دختر بودنم و داداش هی ،ی گذاشتتنهامنو تو اون اتاق 
 ی و باهام بازی دختر بودنمو گرفتتیثی آبرو و ح؟ی لعنتی فکر کرد؟یفکر کرد

 که چشاتو کور کرده بود فکر یاون لحظه فقط به خودت و انتقام..یکرد
 دمی کشرونیبدستمو از دست گالره ! تونمینم... ببخشمت گالرهتونمیمن نم..یکردیم

گالره رو تا زنده بودم ..اشکام راه گرفته بود.. از گالره دور شدمع،ی سرییو با قدما
 بازم برام قابل بخشش ومدی بال هم سرش منی اگه بدتریحت!  ببخشمتونستمینم

ضربان قلبم تندتر از ..دیلرزیدستام م...!!  کرد بودی باهام بازیگالره بدجور..نبود
! ؟شهی می چی دادگاه لعنتنی آخر اایخدا..؟ی چادی نرهاگه گال..زدی مشهیهم

 یتو نگاش نگران.. نگاش کردمده؟ی چرا رنگت پر؟ی خوب_..  شدکمی نزدنیآرو
ببخش "...  افتادمی اس ام اسهی ادی.. و توجهاش بودمای نگراننیعاشق ا..زدیموج م

 نگران ییمها با چشی دارد وقتی چه لذتیدانینم ... زنمی میضیاگر خودم را به مر
سردمو گرفت تو دستاش و با لحن  ی دستانی آرو"..یکنیتمام تنم را چک م

چقدر تو ...ته دلم قنج رفت! باشه؟.. فکر نکنیچی به هشتمیتا من پ: مهربونش گفت
!  داشتمازی نیلی تو نگاش،خهی مهربوننی لحن حرف زدنش و انیبه ا!! نی آرویخوب

 اخماش در هم بود و نیراد..شدنی مکمونی داشتن از دور نزدنیپدر جون و راد
 ادی بابام، زشی پتونمینم:  آهسته گفتنیآرو..  تفاوت بودیسرد و بپدر جون خون

 می بذاردیبا.. عمل کنملشی حاال برخالف متونمی و نمهیبابام االن عصب! کنارت باشم
 نکهیابا ! کشمیمن از تو دست نم.. مدت بگذره تا تو رو بعنوان عروسش قبول کنههی
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 به ی فشارنیآرو.. راحت کنمالشوی زدم تا خنی به آرویبرام سخت بود، اما لبخند
 ازی ننیبه آرو.. شدنی پدر جون و رادکیدستم وارد کرد و ازم دور شد و نزد

 خواستی منی آرونجا،یاگه حاال و ا.. بودنیاما حق با آرو! شهی از همشتریب..داشتم
هر چند ..زدی با من بودن و مدی قشهی همی برادی بادی کنه، شایبا پدر جون لجباز

دوست ..دنی سر رسارمی و مونا و شهردیمروار!! شهی می آخرش چسینمعلوم 
 و پدر جون نی و مشغول حرف زدن با رادسادی وانی آروکی اومد و نزدنمیآرو
طفلک .. نگاش کردم؟ی خواهریخوب:  نشست و گفتی رو صندلکمی نزدنیریش..شد

 هی.. بود سرخ سرخ شدهی خوابی و بهیده بود، چشاشم از زور گری رنگش پریلیخ
 نیری خوبم ش_!!  بودمی همه بدبختنیمن باعث ا..دمیلحظه از خودم خجالت کش

بابا کنار ..!  مامان آرسامشی گذاشتمش پ_ کجاس؟ کایرون..نگران نباش..جونم
بهتر :  و گفتستمونا کنارم نش.. زدی حرف ماری بود و داشت با شهرسادهی وااریشهر
 و دی چند روزه من و مروارنیا!  نباشیچی نگران ه_..  سرمو تکون دادم؟یشد

 مینی کارامونو ببی جهی نتسی هنوز معلوم ن_ ؟ی چه کار_.. می کارا کردیلی خنیآرو
 در و اون در زد نی دو هفته به انیتو ا.. دوست دارهیلی خنیآرو! سیاما راو!  نهای

 می تونست تامیدی کشی سختیلی خد،ی و مروارنیمن و آرو..ارهیب ریتا تونست مدرک گ
 ی درمورد چی دار_! ؟یمدرک چ..شوکه شدم.. می مدرک جمع کننی رامهیعل

 که درش ی همه به سمت اتاقدمی مونا؟ مونا خواست جوابمو بده که دیزنیحرف م
 می براشوپ:  بلند شد و دستمو گرفت و گفتشیمونا از رو صندل..باز شده بود رفتن

 باًی و مونا به سمت اتاق تقرنیریمراه ش نزدم و به هیحرف..!  وی همه چیفهمیم! تو
 ی همه ی شده بود و روبرودهی چی چوبی صندلفی رد5،6تو اتاق، ..می رفتیبزرگ
 نکی عهی ساله با 70 باًی تقریرمردی قرار داشت که په،ی باالتر از بقی قسمتا،یصندل

 هی.. نشسته بودزی پشت مخته،ی رشی کم و بی و موهادیسف بلند یشای گرد و رشهیش
 بود و ابهت یقاض..خوردی به چشم مزشیعالمه برگه و پرونده و کاغذ روبروش رو م

 تر از خودش نشسته بودن و نیی پای دو طرف قسمتاشمیمنش..خاص خودشو داشت
 ی کمنمیآرو.. نشستمنیریکنار مونا و ش... سرشون تو دفتر و دستک خودشون بود

قربونش ..کردی جون با لبخند نگام مسیان.. و پدر جون نشسته بودنیدورتر کنار راد
واقعا ماه ..!  جون بگذرمسی انی به خوبی مادرشوهرری از خومدی مفمیح! برم من

 و دو تا نیدر باز شد و رام..  عقب نشسته بودنفی و آرسامم رداریبابا و شهر! بود
 و عمه سویگ.. و دستبند زده بودننی رامیدستا..شدن سبزشون وارد یسرباز با لباس

 با سر بهم سالم داد سویگ.. دوم نشسته بودنفی هم اومده بودن و ردیکیانوم و وخ
 بهم نگاه نیرام.. نگام کردیعمه خانوم با لبخند کمرنگ..با لبخند بهش جواب دادم
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 نی داد و نگاشو به آرولمی تحوی پوزخندنیبا خشم زل زدم بهش، اما رام..کرد
دلم شور .. زدی ملکسی ریادیز!! شهی راحت بود که اعدام نمالشیانگار خ..دوخت

مونا دستمو فشار .. اگه..ادی اگه گالره ن؟ی بدن چنیاگه بازم حق و به رام..زدیم
اسمشم !! خدااااا..دمی کشیقینفس عم! خدا بزرگه.. نباشیزینگران چ: داد و گفت

 که بر یقاض..  شد و همه سکوت کردنی جو رسممکم ک..! دادی مثبت میبهم انرژ
بسم اهللا :  و گفتتی داشت رو کرد به جمعی رسا و با ابهتینش صداخالف س

 نی در حی و کسنی کنتیخواهشاً سکوت و رعا! هیدادگاه رسم..میالرحمن الرح
 نیآرو...  پرونده بسته شهنی زودتر انی نزنه و اجازه بدی حرفن،ی طرفیصحبتا

 لیوک! یمدطاهرمح.. داشتیادی زی که سابقه یمرد نسبتاً مسن.. بوده گرفتلیوک
 جو ی و موهای فرم مشکنکی دستش و عیبا اون پرونده ! ی دادگسترکی هیپا

ازش تو نگاه اول ! رسهی حق به حق دار مکردمی حس مش،ی و نگاه جدشیگندم
 زده هی و بقی طاهری و آقای قاضنی که بییبه حرفا!!  و منظبطیجد..خوشم اومد

 چارهیب...  شهود احضار شدگاهی به جانیم رانکهیتا ا..کالفه بودم..شد، گوش ندادم
 و بهم دهیموهاش ژول..گوشه لبشم که چسب زده بود.. بودیچقدر صورتش زخم

 ای که مخصوص زندانی مشکزی ری کمرنگ با گالی توسی و شلوارزی بود و بلختهیر
 راه نیح.. رنگم پاش کرده بودی آبی هنه کیی جفت دمپاهی..بود تنش کرده بود

 جلو رفت و دستبندشو باز یسرباز!  لت و پارش کرده بودنیآرو...دیلنگیرفتن م
با نگاش برام خط و نشون ..نگام کرد.. شهود رفتگاهی به جانیرام..کرد
 نی رامیآقا..خوب:  گفتنی رو به رامیطاهر!  طلبکارهمیزی چهی یعوض..دیکش

 دوخت ی نگاشو به طاهرنی رامگه؟ی دنی حضور داشت،ی مهمونبشما اون ش..یصالح
 مشروب خورده یلی داره که خقتی حقنی ا_..  خواهرم بودهیمهمون! بله: و گفت

 که ندونم ی مشروب خورده بودم اما نه اونقد_ ن؟ی و کامالً مست کرده بودنیبود
 سی راوخانوم پس در هنگام تجاوز به موکل بنده، سرکار _! دور و برم چه خبره

 ی به کسیمن تجاوز! ـــریه خ ن_ درسته؟ ن،ی کامل داشتیاریشمس، هوش
من قبولش !  مشت دروغههی همش نایا.. چند روزم به همه گفتمنیتو ا..نکردم
 اما دو نفر شاهد هستن که حاضرم شهادت بدن که شما به موکل من تجاوز _.. ندارم

 ی نقشه نای ایاز کجا معلوم همه : ت در هم رفت با خشم گفنی رامیاخما.. نیکرد
!  بدون جووننویاما ا..میرسی به اونجاشم م_ نباشه؟ نین پسره آرو دختره و اونیا

 میتونی که ممی و مدرک دارلی دلیما امروز اونقد..ی بشی منکر همه چیتونینم
از :  و گفتی رو کرد به قاضیطاهر.. میری راحت حکم قصاص و برات بگیلیخ

 یقاض.. نم شهود احضار کگاهی که دونفر رو به جاخوامی مدادگاهحضور محترم 
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 شهود گاهی به جادی لنگان لنگان سر جاش نشست و مروارنیرام..سرشو تکون داد
 حضار ی و برادهی و شندهی دی خواست هر چدی از مرواریطاهر..احضار شد

 ی اگهی گذاشت و قسم خورد که جز راست حرف دیقبلشم دستشو رو قرآن..بگه
 کار داشتم، ی سرهی چون ،یرتاون شب پا:  صداشو صاف کرد و گفتدیمروار... نزنه

 بود که ی مهمونی آخراباًی تقرنمیواسه هم!  گالرهینشد زودتر برم خونه 
 تو هال نمی و رامکنهی گالره داره با چند نفر بگو بخند مدمی ددم،ی رسیوقت..دمیرس

 مشروب خورده بود و مست مست یادی زره و گرفتم، گالنیاز گالره سراغ رام..نبود
 تعجب ادیز..کنهی حال می دخترهی باال، با ی داره طبقه نیت که رامبهم گف..بود

آمار اکثر ..اوردی شورشو درمشهی همایتو مهمون.. کارش بودشهی همنیرام..نکردم
 گل کرد و از می چرا اون شب حس فضولدونمیاما نم.. که کرده بود و داشتمییکارا

 یهر چ... با دختره سنیود رام که گالره گفته بی به اتاقدمی ها رفتم باال و رسلهپ
 ی هاهی و التماسا و گرغی جیصدا..قفل بود.. در بازنشدن،یی پادمی رو کشرهیدستگ

 انقدر تونهی می چطورنیبا خودم گفتم رام.. شدشیدلم ر..دمیشنی دختر و مهی
 ای و صداهاشو بشنوم، سمی وانتونستم.. همجنس خودم سوختیدلم برا.. باشهیعوض

خواستم لگد سوم و بزنم که ..دو تا لگد به در زدم..نارش رد شم تفاوت از کیب
 زدی داد مدم،ی گالره رو شنیصدا.. از هال اومددادی و داد و بغی جیصدا

 ی از در پشتی نتونستم اونجا بمونم و فورگهید..نی فرار کنیاز در پشت..سیپل..سیپل
 قه،ی و بعد از چند دمیبا هم از اونجا فرار کرد..گالره هم با من بود..دمفرار کر

 که تو ی که دخترنیدونی از کجا م،یخانوم کرم:  گفتیقاض! شمونی اومد پنمیرام
 آب دی شمس بوده باشه؟ مروارسی بود، خانوم راوی صالحنی رامیاون اتاق با آقا

من با مونا و .. گالره بهم گفتم،ید با گالره فرار کریوقت: دهنشو قورت داد و گفت
 و خوب می داشتکی اما با هم سالم و عل،یمی صمیلیالبته نه خ.. دوست بودمسیراو

 کدوم دمی با هم تو اتاق بودن، فهمسی و راونیتا گالره گفت رام..شناختمشونیم
 نی که اونم همشناختمی مسی دختر به اسم راوهی چون من فقط گه،ی و مسیراو
احضار کرد و  گاهی رو هم به جانی دوست آرو،یطاهر!  خوباری بس_!  بودسیراو

 نیرام.. بودکسانی د،ی مرواری با جواباقاًی و جوابش دقدی از اون پرسمیسواالت
 که ی کارادی دمشیدیهروقت م! ی عوضیپسره .. شهود احضار شدگاهیدوباره به جا

مونده بودم چرا دنبال ...دیلرزی و ناخودآگاه تموم بدنم مفتادمیباهام کرده بود م
 نکهی قبل انیرام!! نقدر به تبرئه شدنش مطمئن بوده؟ ایعنی.. نبودهلیگرفتن وک
! ی همش دروغه جناب قاضنایا:  بپرسه، داد زدی سوالای بزنه ی حرفیبزار طاهر

من اون دو تا شاهد و ..من حرفاشونو قبول ندارم.. سر قانون و کاله بزارنخوانیم
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 بوده یپارتاصالً از کجا معلوم که واقعاً اون شب تو ..گنی موغدر..قبول ندارم
 و ی دو تا شاهد دروغکنی اس،ی جز اون پسره و راوی کسده؟ی رو دنای ایباشن؟ کس

 تا جو و آروم دی کوبزشی چند بار با چکشش به میقاض.. بودی مگه؟ جو بددهید
 ی محکمی با صدایقاض..  مبهم سکوت و بهم زده بودی پچ پچ و حرفایصدا..کنه

 ی اون دو تا رو اونشب تو مهمونی کس: داد زدنیرام.. ساکت..! ساکت: گفت
 شــــوریب..اعصابم داغون بود...  هست شهادت بدهیکس..همش دروغه..دهیند

سرها به سمت ...!!  من حاضرم شهادت بدم_...  جو و بهم بزنهیخوب بلد بود چطور
 تو دلم روشن یدینور ام... اومداالخرهب!! گالره بود..خودش بود..صدا برگشت

 ن؟ی هستیشما ک:  گفتی قاضادی گالره رو گرفت و نذاشت جلو بیلو جیسرباز! شد
 من خواهر ،یجناب قاض:  گفتی لرزانی گالره با صدان؟ی وارد شدیبه چه اجازه ا

 زد و ی لبخندنیرام!  حرفامو بزنمنیاجازه بد..ومدمی مدیبا.. هستمی صالحنیرام
 حرفاشو قبول یهمه من .. حرف بزنهنیاجازه بد! ی خواهرمه جناب قاضنیا: گفت
 و هی ببر زخمهی خبر نداشت که گالره مثل چارهیب.. زدمنی به رامیپوز خند.. دارم

 ی از همه شهی گالره اومده مثل همکردیفکر م..!  ش شهادت بدههیاومده تا برعل
 گاهی تو جاادین اجازه رو داد تا بی به گالره ایباالخره قاض..!  کنهتیکاراش حما

 اظهارات گالره رو خواستنیهمه ساکت بودن و م..ده بودجو آروم ش..شهود
 که خبر داشتم گالره دی چشم و ابرو ازم پرسیبا اشاره .. بهم زل زدنیآرو..بشنون

 راحت کردم که برگ الشوی بار باز و بسته کردم و خهی نه، چشامو براش ای ادیم
 با لبخند به  سر جاش نشست و با غرور بهم زل زد و بعدشمنیرام! سبرنده با ما

گالره که ..  تا حکم قصاصش نموندهیزیخبر نداشت چ!! بدبخت...گالره نگاه کرد
 ی ورهی نکرده بود و موهاشو شیآرا..رنگ به صورت نداشت، آب دهنشو قورت داد

معلوم .. بوددهی هم پوشی و شال سبزرنگیشمی کوتاه یمانتو.. بودختهیتو صورتش ر
 ی شما اون شب مهمون،یخانوم گالره صالح: فت گیطاهر.. ادیبود قصد نداشته ب

 شمس و سی خانوم راو_!  و من برگزار کرده بودمیمهمون!  بله_ ن؟یحضور داشت
 تفاوت زل زدم بهش، یب.. گالره بهم نگاه کردن؟ی دعوت کرده بودیشما به مهمون

 نی ای همه ی بودم که اگه اونو باعث و بانشحالهر چند انقدر از اومدنش خو
 سیراو!  بله_..! دمشیبوسی تو بغلش و مرفتمی مهی بقی قطعاً جلودونستمی نمایتبدبخ

 یشما اظهارات برادرتون، آقا!  خوباری بس_... دوست من بود و به دعوت من اومد
 موکل من، ه مهرزاد بنی آروی آقانکهی بر ای مبنن،یکنی مدیی و تأی صالحنیرام

 نداشتن و نهی زمنی تو ای نقشچی هیح صالنی رامیخانوم شمس تجاوز کردن و آقا
نکنه گالرم .. لحظه ترس برم داشتهی.. پررنگ تر شدنیلبخند رام!  گناهن؟یب
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 نی باشه برادرشه و تو ایهر چ!  کنه؟تی حمانیدورم زده باشه و بازم بخواد از رام
 ینکنه بخاطر حرفا..رهی بازم ازم انتقام بگخوادنکنه ب.. و دارهنی فقط رامایدن
کاش اون حرفا رو بهش ... نهیوا..!  قول و قرارشری زده باشه زوزمرید
 نی رامهی بر علنکهی و بعد از ادمشیکاش بهش گفته بودم بخش..کاش..زدمینم

 کرده خیدستام .. تو دهنمومدیقلبم داشت م!  تو صورتشکردمیشهادت داد، تف م
ره سوالشو تکرار  دوبایطاهر...گالره ساکت بود!!  من بوددی تنها امهگالر..بود
 دینبا..با التماس نگاش کردم..گالره بهم زل زد.. داشتمیدیحالت تهوع شد..کرد

اشک !  و کدورتش بسوزونهنهی کشی و تو آتنی دوباره دروغ بگه و منو آروذاشتمیم
 خش دار و لرزونشو یصدا! ؟یاگه بازم انکار کنه چ..اگه..اگه..تو چشام حلقه زد

دوباره جو !! دروغ محض! ات برادرم همش دروغهاظهار! ـــــریخ: دمیشن
 و با بهت و دیرنگ صورتش پر.. وار رفتنیرام..پچ پچا شروع شد..متشنج شد

 تنها خواهرش، گناهشو ی روزهی شدیباورش نم..تعجب، به گالره چشم دوخته بود
..  شدمیغرق شاد..لبخند رو لبام نشست! کاره کنه و شهادت بده که گناهدییتأ

 گالره دی گالره خوشش اومده بود و دی که از حرفایطاهر.. و آروم کرد جویقاض
 ی که برادرتون، آقانهیپس شما نظرتون ا:  گفتزنه،یداره به نفع پرونده حرف م

 درسته؟ گالره سرشو کنن،ی و گناهشونو انکار مگنی دارن دروغ می صالحنیرام
 اون شب اتفاق یاز اول، هر چ گهی بار دهی لطفاً _! نطورهیهم..بله:  داد و گفتنتکو

 اتفاقات اون یگالره با دقت و مو به مو همه ... نی بازگو کنقتی حقنیافتاده و در ع
اما همه رو ..کردی مهیگر..دیلرزیدستاش م.. واو هم جا نذاشتهی یحت..شب و گفت

 داد زد نیرام..  و گفتزیهمه چ..از انتقامش از من.. با من و موناشیاز دوست..گفت
من حرفاشو قبول ..دنیخواهرمم با پول خر! همش دروغه..دروغه...دروغه: فتو گ

 ش شهادت هی گالره هم بر علی بود حتدهی دی نداشت و وقتیعیحالت طب.. ندارم
 گه ای صالحیآقا:  با خشم گفتیقاض.. کردی جِلز وِلز مشیداده، مثل اسفند رو آت

 مجبورم دستور ن،ی کننیحضار توه و به من و نیزی جو دادگاه و بهم برنیبازم بخوا
 و صورتش از خوردیداشت حرص م.. ساکت شدنیرام! بدم ببرنتون بازداشتگاه

بعد از چند .. کردنی داشتن با هم پچ پچ می و طاهرنیآرو.. قرمز شده بودتیعصبان
 ی اولش گفته بودن حرفای صالحیهر چند آقا:  گفتی رو به قاضی طاهرقه،ید

 شون شهادت دادن، دوباره هی برعلشونی ادنی؛ اما چون دخواهرشونو قبول دارن
 رو هم به گهیشاهد د4بنده ..نیاگه شما اجازه بد..دنی کششیبحث انکار رو پ

چشام !!  قادر به انکار هستنی صالحی باز هم آقانمی شهود احضار کنم تا ببگاهیجا
 واریاز در و د چارهیب.. وا رفتنمی بودن؟ رامی کگهیاونا د!! اهد؟تا ش4..گرد شد
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 ی اجازه رو به طاهرنی ایقاض!  تو دادگاهختیری ش شاهد مهیداشت بر عل
 که ی مرس_.. ی باشدهی منو بخشدوارمیام! س؟ی راو_.. گالره کنارم نشست..داد

 نیب..ببخشمت ازم نخواه کنمیاما، خواهش م..ی کمک کردیلیبا حرفات خ! یاومد
 هی زندگریگالره کالً مس! ه بودم ببخشمشبازم نتونست! کنهیمن و تو خدا قضاوت م

گالره با !  گناهش بگذرمنی نداشتم که از ایمنو عوض کرده بود و روح بزرگوار
 ی تو خبر داشتان؟ی شاهدا کنیا:  گفتنیریش.. اشک نگام کرد و سکوت کرد

 االن چند روزه دنبال نی و آرودیمن و مروار:  خواستم بگم نه، که مونا گفتس؟یراو
 زن و مرد هی از مونا بپرسم که در باز شد و یخواستم سوال! مییکردن اونا دایپ
 رو به یطاهر..  وارد شدنرزنی پهی و الغر اندام و زهی مزهی و دو تا دختر رانسالیم

 کنن، نکار بتونن تجاوز به موکل منو ادی شای صالحی آقا،یجناب قاض:  گفتیقاض
 4تجاوز به ..!! وا رفتم.. رنی بگدهی و نادزن1دختر باکره و 3 تجاوز به توننیاما نم
پس :  لب گفتریگالره ز!  چه خبر بود؟نجایا..رفتی مجیسرم داشت گ!!!! نفر؟

:  شد از جاش بلند شد و داد زدیبابام عصب!!  درخشانش لو رفتیباالخره کارنامه 
 همه آدم نی ای با آبرویچطور تونست!  خبری بخدا از یخدا ازت نگذره پسره 

دستشو .. رسماً الل شده بودنیرام.. دوباره جو و آروم کردیقاض!! ؟ی کنیباز
 دوباره جو و یقاض...  متورم شده بودتی از عصبانشیشونی پیمشت کرده بود و رگا

 از شیشونی پیدستشو مشت کرده بود و رگا.. رسماً الل شده بودنیرام..آروم کرد
 و با کردنی مهیگر.. رفتنگاهیبه جااول اون دو تا دختر ...  متورم شده بودتیعصبان

 ،ی دوستی به بهانه نی فحش بود نثارش کردن و گفتن که رامی هر چن،ی رامدنید
 شهرک ی حوالی خونه هی تو کشونهی بوده و بعدشم اونا رو میباهاشون چند ماه

 و داشتم، نی از من بود، حداقلش من آروبدتروضع اونا ..کنهیغرب و بهشون تجاوز م
 بهشون تجاوز کرده،از نی رامنکهی دو تا دختر گفتن، بعد از انی که ایجوراما اون

 کنن و دای و پنی که فرار کرده و دخترا نتونستن رامنمیخونواده طرد شدن و رام
 ر آدم چقدهی.. کننی زندگی بدیلی خطیمجبور شدن به دور از خانواده با شرا

 هی به بقی انصافی آدم گذاشت؟؟ بشدی و واقعاً منی رامنیاسم ا!!  پست باشه؟تونهیم
با هم دوست بودن و بعد از تجاوز .. دو تا دخترا سوختیدلم برا!! شد؟ی آدما نمی

بعد از اظهارات .. کرده بودنی زندگی و طرد شدن از خونوادشون، با سختنیرام
 و ختیریزن مرتب اشک م...  اومدنگاهیجا به یانسالیدو تا دختر، زن و مرد م

پدر و مادر .. خانوم و آقانیا:  گفتیطاهر..  آرومش کنهکردی میشوهرش سع
:  گفتیقاض!  به تنها دخترشون تجاوز کردهی صالحی هستن که آقایدختر

 هفته کیمتأسفانه، :  از رو تأسف تکون داد و گفتی سریدخترشون کجاست؟ طاهر
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ل از  که قبیاما تو نامه ا! کنهی و فوت مکنهی می خودکشصبعد از تجاوز، با قر
 نی که با رامیی عکسای و کامل نوشته و حتزی خونواده ش نوشته، همه چیمرگش برا

 جز ستی نی که قاتل او کسکنهی مدی و تأکزارهی نامه می گرفته بوده رو الیصالح
زن با ..اشت گذی قاضزی و چند تا عکس و رو می نامه ایطاهر!! ی صالحنیرام
 پرپر نمویدختر نازن!  انصافیگذره بخدا ازت ن:  کرد و گفتنی رو به رامهیگر

 به حقت دیبا.. تو و دخترم، فقط خدا قضاوت کنهنی ب؟ی تو آدم؟یتو انسان..یکرد
 و سر ی که سر دختر من آوردیی بالزارمینم..ی هم تو آخرتت برسا،ی دننیهم تو ا

 به منم دیاز کجا فهم.. انداختمنییسرمو پا.. کردهبه من اشار.. یاری دخترم بنیا
 _...  بوددهی جلو نشستنم فهمفی رو گونه م و ردیحتماً از اشکا! جاوز شده؟ت

 بره خواستیم!  انصافه؟نیا.. سال داشت18همش !  انصافیدخترم جوون بود ب
 زهرامو ؟ی دلت اومد اون کار رو باهاش کنیچطور..امسال کنکور داشت..دانشگاه

آروم باش : داد و گفت زنشو گرفت و آروم فشار یمرد، شونه ها.. ی کردپرپر
 با متهم آشنا شد؟ یدخترتون چطور:  گفتیطاهر... رسهی کارش میبه سزا..خانوم

ما ..میما خبر نداشت! تو راه مدرسه:  مرد گفتن؟ی بدحی دادگاه توضی براشهیم
 کار ناپسند و هی دختر و پسر ی و دوستمی هستی ای و سنتی نسبتاً مذهبیخونواده 
 که ی و اونجورگفتهی و مزیدخترم به دوستش همه چ!  برامونشهی میزشت تلق

 دخترم ی مدرسه ی آقا هر روز جلونی زهرا بهمون گفت، ایدوستش بعد از خودکش
 شماره شو داشته باشه، اما خواستهی و ازش مکردهی و بهش ابراز عالقه مسادهیمیوا

 شه،یا سبز م راه زهری آقا بازم جلونی تا بعد از دو هفته که اکردهیزهرا قبول نم
 با یچند روز.. شهی ش مبندهی و دخترم جذب ظاهر فررهیگیزهرا شماره رو ازش م

 من، ی آشنا کردن مادرش با زهرای آقا به بهونه نی انکهیهم دوست بودن تا ا
 تمام، سر دخترم یرد کرج و اون بال رو با نامی حوالی تو خونه اکشونهیدخترمو م

 دوستش درس ی خونه رهیبه ما گفته بود م..میما خبر نداشت: زن گفت... ارهیم
شوکه ..فرداش با سر و وضع آشفته اومد خونه..ومدیاون شب خونه ن..بخونه

 ی هفته هی..می نگرانش بودیلی و من و شوهرم خمیزهرا تنها بچه مون بود..میشد
 اما زهرا مثل مجسمه مشیدکترم برد..زدی محرف ی نه با کسخوردیتموم نه غذا م

دوستشم رفته بود مسافرت و دستمون !  متحرکی مرده هید و انگار شده بود شده بو
شب آخر من و باباشو .. شدهینطوری چرا زهرا امیدونستی بند نبود و نمییبه جا

فکر ... و دوسمون دارهمشی هفته حرف زد و بهمون گفت ببخشهی و بعد از دیبوس
ردمش خوابوندمش رو  من بن،ی شده و واسه همی چگهی فردا بهمون ممیکردیم

 ونیدر م..کردی مهیمامانش هق هق گر..  نشدداری بگهیفرداش د..اما..اما..تختش
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تا بسته قرص خورده بود و 3..دمی جونشو تو اتاقش دیبدن ب..فرداش:  گفتهیگر
قلبم فشرده .. کردهی گرند سر داد و بلند بلونیزن ش.. مارستانی بمشیتا رسوند

 سخت بوده که هنوزم هر دوشون یلیچشون براشون خمعلوم بود مرگ تنها ب..شد
 هی نیرام.. آب آوردنیوانی زن لیبرا!!! ی عوضنیرام.. تنشون بودیلباس مشک

زن و ..!  ساله هم رحم نکرده بود18 دختر هی به کهیکس.. متجاوز بودهی روانماریب
 مو به تنم..دمیشنی آروم زن و می هاهی گری صداهنوزم..مرد سر جاشون نشستن

..  احضار کردگاهی که وارد اتاق شده بود و به جایرزنی پیطاهر..  شده بودخیس
؟ تنم !!کردهی رحم نمرزنامی خوش سابقه، به پی اقانیا:  زد و گفتی پوزخندنیریش
 مادر، نیا:  گفتیطاهر!  نبوددی بعیچی هنیاز رام.. نگفتیچیگالره ه.. کردخی

 که، نهی اای مورد با قبلنیتفاوت ا..رده بهش تجاوز کی صالحنی که رامهیمادر دختر
من مونده بودم که ...  زن شوهر دار تجاوز کردههی دختر شوهر داشته و متهم به نیا

کثافت خوب !  مجازات بشه؟دی باری درخشان، چرا انقدر دی همه سابقه نی با انیرام
 طعمه ش بودم که نیمن آخر!!  جرم فرار کنهی از صحنه یبلد بوده چه جور

 ی روسریبا دنباله ..ومدیاشکاش م.. کردهی گررزنیپ!  کرده بودمرشیاالخره اسب
رو صورت و دستاش .. داشتی ته استکاننکیع.. اشکاشو پاک کردشی نخیگل گل

 هم سرش بود و ی ایمشک-دی سفیچادر گل گل.. وجود داشتیادی و چروک زنیچ
ه گل  دستهی دخترم _...  بودرونی بشی روسرری از زدشی سفیموها

دخترم ..میکنی می اطراف کرج زندگیما تو روستا! پاک..محجوب..خانوم...بود
 یلیخ..دامادم کشاورز بود..گذشتی از ازدواجش میسال5..عاشق شوهرش بود

 م بود و دختریمرد زندگ.. بودیدومادم مرد کارکشته و خوب..خواستنیخاطر همو م
 آبروش یب..رپر کرد خبر، سحرمو پی از خدا بنیاما ا..اما..عاشقش بود

 ادی دخترانه، به بچه ها درس رستانی تهران تو دبومدیم..دخترم معلم بود..کرد
 کی تاری و هوا هم حسابکی تو ترافکنهی مری که اومده بود تهران، گی روزهی..دادیم
 نشی و به زور سوار ماشرهیگی نامرد جلوشو منی بوده که ای و منتظر تاکسشهیم
 زود تو یلیخبرش خ..کنهی آبروش می دخترمو بکیلوت و تار خی جاهی و تو کنهیم

 می بخاطر حرف مردم از خونه برمی جرئت نداشتچکدوممونیه.. دیچیکل روستا پ
 هی سحر نکهیتا ا.. جهنم شده بودمونیزندگ.. نرفت سر کالساشگهیسحرم د.. رونیب

 داریدم ب زد و صبش که من و دوماغی تو حموم رگشو با تییبرو آیروز بخاطر ب
 _...!!  کردهی زن گرریپ.. می کرددای جون دخترمو تو حموم پی بدن بم،یشد

 چند روز بعد ازمرگ سحر، ی سحر، سکته کرد و با فاصله یدومادمم بعد خودکش
 کت و سایدی همه اتفاق دردناک و دنیا!! ای خدایوا!  خاکریاونم رفت ز
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 ی رو با چای بعضایخدا..دیلرزیدستام م!! ی تو چقدر صبورایخدا!! ؟یموند
 هجوم برد و دو تا مشت محکم حواله نی زهرا به سمت رامیبابا!!  با لجن؟؟؟یساخت

مامان زهرا، رو صورت ..دادگاه شلوغ شد.. کردنی صورت درب و داغون رامی
 به سمتشون رفتن تا اونا ههم.. بودیجو بد.. تف انداخت و فحش بارش کردنیرام

 زهرا رفته بود و با هم افتاده بودن به جون یم به کمک بابابابام..رو از هم جدا کنن
دهنم .. و مونا هم به سمت بابا رفتننیریش..دیچرخیدادگاه دور سرم م! نیرام

 یصدا.. شدمنی رفت و پخش زمجیسرم گ.. بلند شدممیاز رو صندل..خشک شده بود
 شد رهیچشام ت ی جلوزی همه چهوی اما کردی که اسممو صدا مدمیشنیم و نیمبهم آرو

 چشام ی نگران و جلوی جفت چشم عسلهیچشامو که باز کردم، .. و چشامو بستم
باالخره به هوش :  بهم زد و گفتی لبخندکنم،ی دارم نگاش مدی دیوقت! دمید

 از رنگ نوی بودم، امارستانیب!  کجامنمی باز کردم تا ببشتری چشامو ب؟یبهتر!! یاومد
 که تو فضا پخش بود، ی الکی بود و بوسادهیا که کنار تختم ویروپوش پرستار

 مویشونی پی با مهربوننیریش.. و رو دستم حس کردمنیفشار دست آرو! دمیفهم
به .. گلوم خشک بود! می نگرانت شدیلیخ..یخدا رو شکر خوب:  و گفتدیبوس
 بار حرف نی اولی بودم که دارن براده شییمثل بچه ها! ب....آ:  گفتمیسخت

 رونیصدام به زور ب! ارنی کلماتشونو شمرده شمرده به زبون بکننی می و سعزننیم
انقدر تشنه م .. آب برگشتیوانی با لهی ازم دور شد و بعد از چند ثاننیریش.. ومدیم

گلوم ..حالم بهتر شد! ششیآخ..دمی نفس سر کشهی و وانی آب تو لیبود که همه 
 نگام کرد و ی با نگراننیآرو.. پرستار سرم دستمو چک کرد و رفت.. شده بودرمن

 یلیخ..ی به بابا بگم به هوش اومدرمیم:  گفتنیریش..! ی شدفی ضعیلیخ: گفت
 دادگاه افتادم ، ادی شد از هوش رفتم؟ تازه ی چ_..  رفتنیریش! نگرانت بود
 ی دستمو جلونیآرو! شد؟ یدادگاه چ:  گفتمی جواب بده و فورنینذاشتم آرو

 تو اون همه ی وقت_..! داغ شدم..پوست دستم زد نرم رو یلبش گرفت و بوسه ا
 و تیجمع.. لحظه دست و پامو گم کردمهی ،ی شدنی نقش زمدمیدعوا و سر و صدا، د

 راه انداختم و باالخره جو آروم شد دادیبعدشم داد و ب!  سمتتدمییکنار زدم و دو
احت نشد  بابات نار_! رونهی ب_ بابام کو؟ _! مارستانی بمتیو من و آرسام رسوند

 ی و کسی تو زن منس؟ی راویزنی مهی حرفا چنی ا_ مارستان؟ی بی با من اومدیوقت
 رو ای تار مو از سرت کم شه، دنهیاگه !  نکنمکاری چای کنم کاری بهم بگه چتونهینم
 داشته تی حد دوسنی اتا شوهرت دادیچقدر حال م..! ته دلم قنج رفت! زنمی مشیآت

 _!  شد؟یدادگاه چ:  زدم و گفتمیلبخند! ن بخورهباشه و نزاره آب تو دلت تکو
گالره هم فعالً بازداشت شد تا حکم ! شهی حکم صادر مگهی دو سه هفته دگه،ی دیچیه
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 ی خانوم؟ با اون سابقه یی کجا_ شه؟ی اعدام منی رام_..  و براش اعالم کننیینها
 یلی خهرزنی اون مادر و پدر و اون پی دلم برا_! درخشانش اعدام رو شاخشه

 واقعاً ن،ی مثل رامیفی کثی آدمایقصاص برا..وضعشون از من بدتر بود! سوخت
!  خونهمیریسرمت تموم شه م!  مجازات تو قانون ما، اعدامهنی فعالً که بدتر_! کمه

 اون شاهدا یچطور! نی آرو_.. دادی می انرژیلیبهم خ.. بودمتاشی حمانیعاشق ا
 یلیخ..ی کندای پنی رامهی علی مدرکنی همچهی ی بتونشدی باورم نم؟ی کرددایرو پ

 می تا تونستمی در و اون در زدنی به ای و مونا چند هفته ادی با مروار_! جا خوردم
 دای بخشش پنیسخت تر.. و داشتنی رامی آمار کل کارادیمروار..می کندایاونا رو پ

 ی جاهیون  چم،ی کردداشونی مکافات پیبه زور و با کل.. بودخترکردن اون دو تا د
 ای به کنی رامیدی فهمی چطور_..  نداشتن و از خونواده هم طرد شده بودنیثابت

 عاشق الدی منیا! الدی داره به اسم میمی صمیلی دوست خهی نی رام_! تجاوز کرده؟
 بوده و یمی صمیلی خالدی با منیرام..دهی مدی و جونشم واسه مرواردهیمروار
 الدی و به مکردهی می هر کارباًیقر تنی تو جوک بودن و رامکی جیحساب

 چشاش بهش اعتماد نی و عگفتهی مالدی هم به مکردهی که میی تجاوزایحت..گفتهیم
 تا میگردی که دنبال چند تا شاهد و مدرک مگهی مالدی به می وقتدیمروار! داشته

 بهش اعتماد نی کمکش کنه و رامتونهی نمگهی مبهش الدی مم،ی و به حقش برسوننیرام
 تجاوز کرده تا بتونه حکم قصاص ای که بهش بگه به کخوادی ازش مدمیمروار..هکرد

 دشی تهددی مرواری اما وقتادی راه نمدی اولش با مروارالدیم..رهی بگنی رامیو برا
 و آمار همشونو ادی باالخره راه مالدی ماره،ی اسمشو بدی نباگهی که اگه نگه دکنهیم

 هی زهرا برامون راحت تر از بقیکردن خونواده  دایپ! دی به مرواردهی و مارهیدرم
 ی نشونه و ردچی کنن؛ اما هدای و پنی ها کل تهران و گشته بودن تا رامچارهیب..بود

 دخترشونو داشتن که با اونا هم ی نکرده بودن، فقط چند تا عکس و نامه دایازش پ
 میشهادت بدن، رفت دادگاه انی بمی از اونا خواستنکهیبعد از ا!  بکننتونستنی نمیکار

 آدرس مامان می تونستی و بدبختی مکافات و سختیبا کل!  سحریدنبال خونواده 
 از ی و وقتکردی براشون تره هم خورد نمی کسگهیتو روستاشون د..می کندایسحر و پ

 و به کردی چپ نگامون مپ چم،یخوای و آدرس ممی کار داری با کمیدیپرسی میکی
 آدرس اشونمی و بعضدادنی جواب سرباال ماشونی بعضکهنی اای دادیزور جوابمونو م

 چارهی برزنهیپ..می کردداشیباالخره پ..چوندنیغلط دادن و مارو دور خودمون پ
 و گفتم و انی بهش جریوقت!  دخترشو دومادشیخونه شو پر کرده بود از عکسا

 وردای کاش سردر مگفتیم.. کردهی گریلی و شهادت بده، خه دادگاادیازش خواستم ب
 نی کنه و حقشو از رامی خودکشذاشتی دخترشو و نمی دنبال کارافتهی بتونستیو م
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 چیه.. دنبال اون دو تا دخترمی و افتادمی کردیباالخره مامان سحرم راض..گرفتیم
 بد یلی خدوشون هری دم خونه شون اما خونواده میرفت..می ازشون نداشتینشونه ا

 شد و بهم گفت حتماً من ری با من درگشونمیکی ی بابایباهامون برخورد کردن و حت
 بار دوم،متهم شدم یخالصه برا..گردمیبه دخترش تجاوز کردم که دارم دنبالش م

 کردن دخترا دای پالیخی کرده بود و کم مونده بود بمی کفریلیخ! به کار نکرده م
 به مونا شماره تماسشو داد و ازمون یمکی از اون دخترا قایکیبشم که خواهر 

 درموردش یزی چی و ازمون خواست به کسمیواست سر فرصت بهش زنگ بزنخ
 کردن اون دو تا دختر دای به پیازیاصالً ن..رونی بمیخالصه از اونجا اومد..مینگ

 بهم ی حسهی چرا دونمی اما نمشد،ی چند تا شاهدم راحت متهم منی با همنیرام..نبود
زنگ زد به دختره و دختره هم فرداش مونا .. اون دوتاشمالی خی بدادیاجازه نم

 با خواهرش در گفتیم.. که اون دو تادختر توش بودن و بهمون دادییآدرس جا
 که اون خواهره یی جامیرفت..فرستهی براش پول میمکی وقتام قایارتباطه و بعض

 _...  شهادت بدنانی که بمیکرد یآدرس بهمون داده بود و اون دو تارو هم راض
 چی شون هچارهی فکر نکردن که دختر بنی هم به اقهی دهیچرا خونواده هاشون 

 که بهش تجاوز یچرا همه به دختر!  نامرد شده؟هی هوس ی نداشته و قربانیگناه
 دمونی دختره؟ چرا انقدر ما سطح دری مگه تقصکنن؟ی هرزه نگاه مهیشده به چشم 

 ی پوفنی آروم؟یای مسائل کنار بنجوری کم روشن فکرانه با اهی میخوای می کنه؟؟ییپا
! گهی ماست دی خونواده ها و جامعه ی از اشکاالت بعضیکی نمیا:  و گفتدیکش

 هی حساسن و یلی خیلی خزامی چنی و به اهی سنتیلی خدشونی خونواده ها عقایبعض
 که بهش تجاوز شده رو و ی دخترتوننی معقوالنه دارن و نمری و غیمی افکار قدیسر

 قبول کنن و دختر رو کامالً از خودشون طرد  از خونواده شونیبعنوان بخش
 به گردن دختر رای تقصی مسائل، همه نیواقعاً چرا تو ا! رفتم تو فکر.. کننیم

!!  مخالف صد در صده؟هی طرف قضهی یعنی تجاوز نکهی مگه نه اشد؟یانداخته م
 ترجمه ی خودشون چیآدما تجاوز و برا..واال!!  از خود کلمه سرادی ادمیشا
 برقرار کنه و دختره هم از یکی با ی جنسی که پسره دوس داشته رابطه کنن؟یم

 آبرو شه و بعدشم از جامعه و خونواده طرد شه؟؟ بابا وارد اتاق یخداش بوده که ب
 شتریب!  دخترمی شدفی ضعیلیخ:  و گفتدی بوسمویشونی تختم اومد و پکینزد..شد

خدا .. شکر که بابام پشتم بودخدا رو..لبخند رو لبام نشست! حواست به خودت باشه
 اون ی هیخدا رو شکر که وضعم از بق..رو شکر که سرنوشتم مثل اون دو تا دختر نشد

 کرد؟؟ی مکاری چنجایاون ا.. شدکمی جونم نزدسیان!  بهتر بوده،ی نفر قربان4چهار 
دلم !  استراحت کنی خونه حسابیرفت:  گفتیدستامو گرفت و با مهربون
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من ..! برهی خوابم نمنیمن بدون آرو!! ن؟یری شیبرم خونه  دینکنه با..گرفت
 شدی می پدر جون راضیعنی!! نی خودمو آرویخونه !  خودمی برم خونه خوامیم

 رانی مطرح شد که تو ایامروز تو دادگاه موضوع!! م؟ی از هم جدا شنیمن و آرو
 هیمن به چشم  بازم به دی پدر جون نباقتاًی و حقمی و کار داشتسر باهاش یلی خیلیخ

 کرده بودم و هزار ری و اسنی که گفته بودم و آرویمن تاوان دروغ! متهم نگاه کنه
 دستامو نیآرو!!  انقدر مجازات شدن به دور از انصاف بودگهیبار داده بودم و د

سرمت تموم !  خودمونی خونه میریآماده شو م:  گفتیگرفت و با لبخند پررنگ
  !! شد

  
  )  )ــــــــنیآرو(( 

  
 می گوشی دی ال سی و رو صفحه نی بار بود که اسم رادنی پنجمی برا

چرا از !  الو و مرض_ ن؟ی الو؟ راد_!  جواب دادمیمجبور..کالفه شدم..دمیدیم
..  اون شرکت خراب شدتامیکم مونده بود ب..ی تو؟ مردیدیصبح جواب تلفنامو نم

 ماهه هی کی نزدناال چه مدل حرف زدنه؟ نیا_ ؟ی داریکار!  سرم شلوغ بود_
 داداشِ من، باور کن سرم گرم _!  حواست هست؟ا،یکنی برخورد منیباهام سرسنگ

 یای بابا بهم گفت، بهت بگم امشب شام ب_.. دی کشی پوفنیراد.. کارتو بگو..شرکته
 نیاما آرو.. باهات حرف بزنهسی درمورد راوخوادی م_ ؟ی واسه چ_!  بابایخونه 

 و دنبال یری دست اون دختره هم بگیور ندار..ایای بدیاحواستو جمع کن تنها ب
 مسخره نی جمع کن ا_! رونی بمی شام قراره برسی اما من و راو_..! ایخودت بکشون

 همِ ی اسمتون تو شناسنامه گهی ماه دهی ته تهش تا سیتو و راو!!  عاشقونه رویایباز
 مهلت و نی ای کونوقت، ا بعد_.. نیری و قلوه بگنی دل بدینجوری انیتونی نمگهیو د

 ،یایامشب بهتره ب..ی خودسر شدیلی خنی آرو_ بابا؟ ای تو؟ کنه؟ی منییبرامون تع
 تونمی شام که نم_.. ادی ممکنه ازش بربی هست که هر کاریشی آتیچون بابا اونقد

انگار قرار نبود ..زدمی خونسردانه حرف میلیخ.. امی سر مهی اما بعد از شام ام،یب
 یدار:  شده بود با خشم گفتی که از خونسرد بودنم عصبنیراد..فتهی بیامشب اتفاق

 رو گهی همدسی من و راو؟ی ما شو ،اوکالیخی بنی راد_! یکنی می بازریبا دم ش
!  خودتهی به زندگیتوأم بهتره بچسب..میکنی از هم فکر نمیی و به جدامیدوس دار

چرا انقدر از ! هرگش چه مسی معلوم ننیراد.. قطع کردمتی و با عصبانیگوش
باالخره !  نکرده بودی احترامی که تا حاال بهش بچارهی بسی متنفره؟ راوسیراو
امشب حکم آخر موندن با نموندن !  بوددهی رسدم،یکشی که زودتر انتظارشو میشب
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 و از هم جدا سی منو راوتوننی منی رادایبابا ! شدی کنار هم، داده مس،یمن و راو
 نیباالخره رام..گذشتی شدن گالره می و زنداننی رامعدامز ا ای هفته اهی!! کنن؟

 و باباش، سی راوتیگالره هم بخاطر شکا.. و تو مالء عام اعدام شددیبه حقش رس
 افتاده بود رو روال خودش زیهمه چ.. افتاد تو زندان تا آب خنک بخورهیچند سال
 همه دیشا..!! شباما ام.. آروم و عاشقونه شده بودیلی خسمی من و راوهیو زندگ

 بدون هی زندگهی طعم واقعمی داشتسیتازه من و راو!! دوباره طوفان.. عوض شهزیچ
 یطی برام مهم نبود با چه شراگهید..میدیچشی و آرامش و میترس و پر از خوش

 می زندگی همه سیاالن که راو!!..االن برام مهمه..سی راویاسمم رفته تو شناسنامه 
 و به خواست می کنار هم" اجبار" و من بدون سیراواالن مهمه که ..شده بود

چقدر امشب ..نگاش کردم! میکشی مدکیخودمون اسم زن و شوهر بودن و به 
 شده شهی تر از همیخوشگل که بود، اما امشب خواستن..خوشگل شده بود

 شتری بلندش زده بود، بی که به مژه هایملی رنگش با ری درشت قهوه ایچشا..بود
 ی عسلی سرش کرده بود و موهایدیشال سف..زدی تاالپ تولوپ مبم قل وکردیجلوه م

 بهش زدم و یلبخند..  لوند شده بودیادیز.. بودختهی رو صورتش ریرنگشو چتر
 تو سفارش یامشب هر چ! انتخاب کن! یخوب خانوم: منو رو دستش دادم و گفتم

خودت ! ن؟ به میسپاری سخت و می کاراشهیچرا هم! نی ا آرو_! میخوری میبد
 سخت ترم یبه کارا:  نگاش کردم و گفتمطنتیبا ش.. گهیسفارش بده د

 قرمز دشی سفیگونه ها! نیی سرشو انداخت پاسیراو!! البته آخر شب..میرسیم
امشب ..انقدر رنگ عوض کردن نداره که!  کردم بابایشوخ:  و گفتمدمیخند.. شد

خاب کن که دارم کم کم ناز نکن و انت..می بخوری تو هوس کردیدوس دارم هر چ
! کنمی با سس اضافه، فکر می خوردنی خوشمزه سی عدد راوهی به خوردن یاز گشنگ

 نیی اسم غذاها باال و پانیچشاشو ب... و منو رو باز کرددی خندزی رسیراو
 یبا غذا: نگام کرد و گفت..  ثابت موندی نگاش رو اسمهیبعد از چند ثان..چرخوندیم

 بزنم ومدی جور نبود اما دلم نگوی و می با ماهادی م زونهید م هر چن؟ی موافقییایدر
به گارسون سفارش غذا !! صد در صد:  بهش زدم و گفتمیلبخند! تو ذوقش

 یطونی دختر شسیراو. مسکوت بودنشو دوس نداشتمنیا.. ساکت بودسیراو..دادم
شم  فکریکس.هی چقدر دختر کم حرف و ساکتکردی فکر مدشیدی االن میبود و هر ک

 نیی سرش پاسیراو!!  سرم آوردهمونی تو چند ماه همخونگیی که چه بالهاکنهینم
 خورد،ی روش به چشم میی سگک طالهی رنگش که دی سففیبود و داشت با بند ک

 _ ؟ی چرا ساکت_.. سرشو آورد باال و تو چشام نگاه کرد! س؟ی راو_.. کردی میباز
 چی شده و توأم االن بدون هعدام انیرام.. تموم شدهزی همه چشهیباورم نم! نیآرو
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 دنبالش اهامی تو آرزوها و روشهی که همهی همونطورزی شوهرمه و همه چیاتهام
 ؟؟یپس چرا تو هم..ی و بخندی و بگی خوشحال باشدی خوب االن که با_! بودم

 نی ای همه ترسمیم! نی آروترسمیم:  گفتی پر از بغضیبا صدا..نگاش پر از غم شد
!  منتظرم باشهی جهنم واقعهی خواب زودگذر باشه و بعدش هی، یختآرامش و خوشب

 همه نی پشت اترسمیم..دمی تاوانشو می هستم، بدجوری غرق لذت خوشبختیوقت
 من تازه تازه دارم نیآرو!  شده باشهی اتفاق بد و تلخ مخفهی و آرامش، یخوش

 مشآرا و ی و تازه دارم با تو احساس خوشبختهی چی سهمم از زندگفهممیم
 نی ممکنه ایعنی.. قرارم با بابا افتادمادی!  خراب شهیدوس ندارم همه چ..کنمیم

 سی اتفاق تلخ و بد منتظر من و راوهی ممکن اد؟؟ی درست از آب دربسی راویحرفا
: سرمو تکون دادم و گفتم..رونی گفتم؟ از فکر اومدم بی چیدیشن! نی آرو_! باشه؟

 ماه از اون هی االن س؟ی راوی هستی چنگراتو ن! ی گفتی چدمیشن..زمیآره عز
من و تو .. تا حاال افتاده بودفتهی بخواستی میمن مطمئنم اگه اتفاق..گذرهی مانیجر

ترس .. تو دلم افتادیشگیباشه؟ بازم همون ترس هم.. فکر نکنیچیبه ه! میمال هم
  همهدی کنم؟؟ امشب بای ترس زندگنی با ادی بایتا ک!! سیاز دست دادن راو

!  دورنداختمشی و مرونی بدمیکشی دندون لق و منی ادیبا..زدمی به بابا مفاموحر
 کردم جو و عوض کنم یسع..  و رفتدی چزیگارسون غذاها رو آورد و همه رو رو م

 سیراو!! اسی غذا انتخاب کردنت چطوری قهی سلنمیبب..خوب: و با خنده گفتم
روز اول ! رسهی تو که نمی قهیبه سل:  و قاشق چنگالشو دستش گرفت و گفتدیخند

 کرده بودم، اما دهی آخ که چقدر هوس کوب؟ی سفارش داددهی کوبادته؟ی مونیعروس
:  و گفتمدمیخند! ی ذره هم برا من نذاشتهی و ی تموم همشو خوردهی معرفتیتو با ب

 و کرده بودم و حاضر بودم ی که تو پخته بودی ایمن هوس ماکارون! وونهی دیا
 خوش رنگ و ی از اون ماکارونگهی قاشق دهی رو بدم بهت تا فقط دهیهمون کوب

 دستپخت پت،یراست گفتم که جدا از صورت و ت!! معرکه بود..خوشمزت بخورم
 زی شد و نمک پاش و از رو میشی آتسیراو..دمی خندطنتیبا ش! گهی د،ی داریخوب

 که تو ییاآدم باز و ی و فضاتمونیبرداشت و خواست پرت کنه سمتم، که متوجه موقع
 شد و با حرص نمک مونی بکنه پشخواستی که میاز کار..رستوران نشسته بودن، شد

 و دمیخند! ری مهرزاد کبی طلبت آقایکی:  گذاشت و با خنده گفتزیپاش و رو م
 دی زن و شوهرا باگنیم! طلبت باشه واسه آخر شب: ابروهامو انداختم باال و گفت

 "یاز قصد کلمه ! زمی عزکنمی جبران موهمش.. کننهیآخر شبا حساباشونو تسو
غش غش !! پررو:  و گفتدی خندسیراو... دمیبلند خند...دمی و کش"زمیعز

 از ته دل ینجوری وقت بود ایلی که خینیآرو!  واقعاً من بودم؟نیا...دمیخند
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 و غرق لذت کردی دور مزی منو از همه چسیبودن کنار راو!!  بود؟دهینخند
..  عوض کنمیچی و حاضر نبودم با هی خوشنیا.. دل بودتهاز خنده هام ...کردیم

 از الشی خخواستیانگار م.. و آرسام بودنیری ششی هنوزم تهران پسی راویبابا
 نوشابه شو خورد و سیراو! رازی راحت شه و بعد برگرده ششیبابت دختر ته تغار

شده ..زدیمچشاش از ذوق برق ! ؟ی همون پارک قبلمی بر_ جونم؟ _! ن؟یآرو: گفت
 تازه خواد؟ی میدلت باز بستن:  خنده مو گرفتم و گفتمیجلو!  دختر بچه هانیبود ع

 شی ماه پهی..تازه کجا بود! یسیتو چقدر خس.. اووووووه_...  کهدمیبرات خر
 یچشا!  بابامی برم خونه دیامشب با..گهی شب دهی یاما باشه برا!  شکمو_... بودا
عصر :  گفتمیبا خونسرد.. نگرانش نکنمکردم یع س؟ی واسه چ_..  گرد شدسیراو
 سیقاشق از دستش افتاد تو د!  زنگ زد و گفت شب برم اونجا، بابا کارم دارهنیراد

 لحظه حس کردم همه دارن به ما نگاه هی.. دادی بدیصدا..!  کنار دستشینیچ
 یی صداچی که تو فضا پخش بود، هیتی الیقی بود و به جز موسی آرومی فضاکننیم

سرشون گرم .. انداختمهی به بقینگاه..زدنیهمه پچ پچ حرف م..ومدی نمیکساز 
 یچرا الک.. باباسی نی تو؟ طوری شدی چ_..  بود و حواسشون به ما نبودفیتعر

 و طالق سی بگه که راوی زرتادینم.. باهام حرف بزنهخوادی م؟یکنی متیخودتو اذ
 با بابا حرف نای اازتر  زوددیبا! نیهم..می با هم حرف بزنمیریم..بده که

 نیاما آرو.. اما_!  رو دستشون و خالصزمیری و می و آب پاکرمیامشب م..زدمیم
 یی دست و پای هی مهریدونی تو که م؟ی چی و طالق بدسی راودیاگه بابات بگه با

 برداشته شده و تو نی کرده بود، با معلوم شدن متهم بودن رامنییکه دادگاه برام تع
اشک تو چشاش حلقه زده .. تی دنبال زندگی و بری بدطالقنو  میتونیراحت م

 امشبم بهمون خوش بگذره هی ذاشتمی بستم و می دهنمو میکاش جلو..اَه...بود
 من هیزندگ:  گذاشته بود و گرفتم و گفتمزی شو که رو مدهی و کشدی سفیدستا... ها
 اش نبمگه کشکه آخه؟ ناراحت! یتو زن من..دمیمن طالقت نم!سی راوییتو
 شی بحث طالق و پگهی که دکنمی امشب با بابا اتمام حجت مرمیباشه؟ م..گهید

 یک.. زدیسرشو تکون داد و لبخند تلخ..  کردخی.. حاالم غذاتو بخور؟یاوک..نکشه
 نیبعد از خوردن شام، هر دو سوار ماش!! گهیکم آوردم د!! شهی کابوسا تموم منیا

 یلی آهنگشو خنیا.. تو دستگاه گذاشتم ویری خواجه ام"غیلب ت"آهنگ ..میشد
 آروم و ساکت از سمیراو..نداختی مسی رابطه م با راوادی منو شهیهم..دوس داشتم

به چند ساعت ..منم تو افکارم غرق بودم... زل زده بودابونی به خنی ماشی شهیش
 تو یری خواجه امیصدا!! فته؟ی قراره بیچه اتفاق..کردمیبعد و برخورد بابا فکر م

  ..دیچیپضا ف
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  ..ی طوالنیای رونی ااز
  ..میزاری کابوس، بنی ااز
  ..می به هم داردونم،ی و میدونی که می حسنی ااز
  ..می فکر هم باشدی نبام،یدونی هر دو منکهی ااز
  ..می لحظه تنها شکی اگه م،یری تا کجا منکهی ااز
  ..یتا تو تنها ش.. احساس رها شمنی از اتونمی منه
  !تونمینم..ی باشی با کسنمیدل دارم، بب اون اندازه نه

  ..میریگی که هر دو می از وهم تبسوزمی مدارم،
  ..میری راه مغی تکی هر دومون با هم لب نکه،ی ااز

  ..رمی من تا کجا منی با تو، ببی زندگیبرا
  ..!رمیمیم! رمیمی دارم هر روز ما،ی رونی روز اکی واسه

  
 _..  خوب بود که؟ی چرا خاموشش کرد_..  خم شد و دستگاه و خاموش کردسی راو

 _!  تو دلمزهیری هس مای غم و غصه تو دنی هر چدمی آهنگ و گوش منیهر وقت ا
 سیراو!  برامیفقط تو مهم..رمی نمنا،ی بابا ای برم خونه یاگه دوس ندار! س؟یراو

 دنده بود و گرفت تو دستاش و رو بهم زد و دستمو که یلبخند پررنگ..نگام کرد
 که انقدر برات مهمم ی مرس_..  رو پوستم زدیلباش برد و آروم بوسه ا کینزد
! ی بردیتو با.. فکر کردمیلی راه خنیب.. تموم شهدی باالخره باهی قضنیاما ا! نیآرو

 که باشه، اون پدرته و من تازه چند یهر چ.. نکنی احترامیبه پدرت ب..نیاما آرو
 و متقاعدش کن که ما هر دو همو باهاش درست حرف بزن..تیماهه اومدم تو زندگ

من ..من..می از هم جداشدیاما اگه دلش شکست و گفت با..اما..میدوس دار
بابت خشم بابامم ... ازت بگذرمستمیمن حاضر ن: نذاشتم حرف بزنه و گفتم.. حاضرم

 زود _.. تم و نگه داشنیماش.. خونهمیدیرس! حواست هست.. راحتالتیخ
 باشه _.. ایزود ب! نه:  بهم زد و گفتییبایلبخند ز.. ه کیترسیباشه؟ نم..گردمیبرم
.. زدی برق میکیچشاش تو تار..زل زد تو چشام! مواظب خودت باش..زدلمیعز
 من بازم دوست ادی بشی پی و بدون هر چنی مواظب خودت باش آرویلیتوأم خ_

منم :  کوتاه رو لباش زدم و گفتمی و بوسه امخم شد! دارم و قلبم فقط به اسم توئه
برام دست ... شدادهی پنی زد و از ماشی لبخندسیراو! نیدوست دارم نفس آرو

 یپوف.. در رو بست و رفتسیراو.. کردمیبا سر باهاش خدافظ..تکون داد
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 زی همه چگهی دسی با خونوادمم بجنگم؟؟ راودی باسی داشتن راویمن برا..دمیکش
 کردم یال گاز گذاشتم و سعپامو رو پد!!  از دست بدمشخواستمی نمومن شده بود 

  !! فکر کنمسیتا اونجا، فقط به بودن راو

  
   )19فصل ( 

  
 شام نشسته زیهمه سر م.. و باز کردم و داخل شدمیدر ورود.. پله ها رفتم باالاز

! سالم پسرم:  به سمتم اومد و گفتدنم،یمامان با د! خوردنیبودن و داشتن شام م
!  باش؟نجای شام ای بهت نگفته بود، برانیادمگه ر:  بابا با خشم گفت؟یشام خورد

 من ریبابا تقص:  لب گفتری آهسته زود، که سرش با مرغ تو بشقابش گرم بنیراد
 معرفت ی بود، بی هر چنیراد! ادی شام بیفراموش کردم بهش بگم برا..بود

بابا .. تشکر کردمیتو دلم ازش کل..کردی متمی هوامو داشت و حماشهیهم..نبود
 با تکون دادم سر بهم سالم داد، سویگ..دی نفس سرکشهی دوغشو وانیل! ت نگفیزیچ

 نشستم و منتظر شدم تا ی مبلیرو.. نشستزیمامان سر م.. جوابشو دادمدمنم با لبخن
 یکی ی شام رفته بودن خونه یکیعمه خانوم و هلن و و..شام خوردنشون تموم شه

 مامان یصدا...  و نبودنردکی می زندگرانی که تو اانی رای خونوادگیاز دوستا
!  خوبهسمیراو: گفتم..  بابا در هم رفتی چطوره؟ حالش خوبه؟ اخماسیراو: اومد

 بهم زد و ی مامان لبخند مهربون؟یخوری قرصاتو سر وقت م؟یشما خودت چطور
 جلوش پاک کرد و یبابا دور لبشو با دستمال پارچه ا! آره مامان، نگران نباش: گفت

 باهام خوادی میپس ک..  نشستی رو مبلی وی تیشد و روبرو بلند زیاز پشت م
 پرت شد،ی پخش می ام سی که داشت از پیلمی با فسمو کردمو حوایحرف بزنه؟ سع

..  طالق اون دخترهیفردا برو سراغ کارا:  بابا اومدی صداهیبعد از چند ثان... کنم
 مامان و ندی کشییی هیصدا!!! ؟" اون دختره" شده بودسیراو..!! کپ کردم

 نیهم: داد مامان رو به من ادامه غی توجه به جیبابا ب!!  بهروووووووز_... دمیشن
 انجام تویی جدای آشنا، تا زودتر کارای دفترخونه هی سراغ رهی منمیراد! که گفتم

 وقت ی حاج آقا کمالی آخر هفته از دفترخونه یبرا:  گفتنیراد.. بده
 باشه راحت از ی اگه توافقگفتیم..و انجام بدهبهش سپردم که زودتر کارا ر..گرفتم

 می من تصمهی زندگی واسه نی دار؟؟ی چیعنی کاراتون نیا: گفتم.. شنیهم جدا م
 سی از راومیی جدای برانیمگه من خودم عقل و شعور ندارم که شماها دار..نایریگیم

 شد و یشی حرفم، به دفعه بابا آتنیبا ا!!  دست و پا شدم؟ی انقدر بن؟؟یکشینقشه م
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 قدران:  صورتش از خشم سرخ شده بود، داد زدکهی برداشت و در حالزیبه سمتم خ
 سال پدرتم و واسه 28 که ی منیاون دختره برات ارزش داره که بخاطرش روبرو

 شده بود و شی گوله آتهی نیبابا ع!!  آرررررررره؟؟؟یسیمی وادمیت زحمت کش
 شی جو پنیا..لرزهیختمون داره م تموم ساکردمی که حس مدیکشیچنان عربده م

بزار ...ادامه نده! گهی دهیافبهروز ک:  مامان اومدیصدا.. اومده رو دوس نداشتم
 سیمن و راو..من فکرامو کردم!!  مامان؟یچه فکر: داد زدم..  فکراشو بکنهنیآرو
 فنر نیبابا ع.. حرفمنیبا ا.. می از هم جدا شمی و قصد ندارمی رو دوس دارگهیهمد
 حرکت منو از رو مبل بلند کرد و چسبوند به هیبا ..اش بلند شد و به سمتم اومداز ج

 با هفت جد و یکنیتو غلط م: دی محکم گرفت و عربده کشرهنموی پی قهی..وارید
 الف بچه، راحت باهاش هی نکردم که حاال تو دایمن آبرومو از تو جوب پ!! آبادت

هر .. باد هوای که برام مونده رو بدیی ذره آبروهی همون دمیاجازه نم..ی کنیباز
 تموم مهی تو کار نسی الزم نگهید..هی که اون دختره سر من و آبروم آورد کافییبال

 با اون دختره که زارمی دوست و آشنا آبرو دارم و نمیمن جلو..یزنتو، تموم کن
 تو  پنبه رو ازنیا..ی آبروشو برده و انتقامشو از من و آبروم گرفته، بمونگهی دیکی

داشتم ..به خر خر افتاده بودم.. هاااااااااا؟؟ ؟؟یدیفهم! نی آرورونیگوشت بنداز ب
 یکشت...بهرووووز:  زدغی بلند جکردی مهی گرکهیمامان در حال..شدمیخفه م
به .. مو ول کردقهی بابا رو گلوم کم شد و یفشار دستا!! خفه شد..ولش کن..بچمو

 آب به دستم یوانی لسویگ..خفه شماکم مونده ..سرفه کردن افتاده بودم
 کمیمامان نزد.. دمی سر کشس نفهیآب و ..خوندمی و از تو چشاش مینگران..داد
 _..  اشکاشو نداشتمدنیطاقت د..چشاش پر از اشک بود..بازومو گرفت..شد

 دکتر؟ خواستم جواب مامان و بدم که بابا دوباره داد می مامان؟ بریخوب! ن؟یآرو
 پسر و انقدر گستاخ کرده نی کارات انیهم.. به الالش نزاری لیل انقدر سیان: زد
اگه از اولش آزادش ! سهیمی منم وای که جلودهی رسییکارش به جا..گهید
 که تو چشام دیرسی نمیی االن کارش به جا،یکردی میری و بهش سخت گیذاشتینم

شو انداخت مامان بازومو ول کرد و سر!! دهیزل بزنه و بگه اون دختره رو طالق نم
 نتونستم گهید!  دو تانی طالق ایفردا برو دنبال کارا! نیراد: بابا ادامه داد.. نییپا

 و ازم جدا سی راودمی اجازه نمیبه کس: خودمو کنترل کنم و با خشم گفتم
 یحت..سمیمی واره،ی و ازم بگسی که بخواد راوی هر کیجلو!!  مال منهسیراو..کنه

 ی هر چهیکاف!! نی آروگهیخفه شو د:  با خشم گفتنیادر!!  بابانیاگه اون شما باش
 که یروز.. ذره احترام نگه دارهی..ی زدیلک و زر ای خودت جولون دادیبرا
 که پشتت می من و بابا بودنی انداخت، اری اون دروغ و گفت و تو رو گسیراو
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 زیه چاون تو رو متهم کرد، تا هم!!  و باباشسی نه راومی کردتی و ازت حمامیسادیوا
 به تو راه انداخت تا به همه بگه یباباشم از ترس آبروش عقد و عروس.. گردنتفتهیب

 ما بد ی اون و باباش به همه ،ی بفهمیخوایچرا نم..یدخترش تجاوز کرد
 یبزرگتر..سیبه تو مربوط ن! نیتو دخالت نکن راد:  داد زدمنو؟؟ی ایفهمیم..کردن
 درمورد زنِ یاما حق ندار.. درستید کرتی و ازم حمای پشتم بودشهیهم..درست

 احترامتو نگه داشتم و هر یلی خشمتا االن.. اسمش تو شناسناممههیکسک..یمن بد بگ
حد خودتو ..اری شورشو درنگهیپس د.. و ساکت موندمی کردنی توهسی به راویچ

 هم فشار ی از خشم دندوناشو روکهیدر حال..سادی روبروم وانیراد.. نگه دار
منِ خر رو ! نمک نشناس!! اقتی لیب:  قفل شدش گفتی دندونایالبالاز ...دادیم

!!  دست خورده سی تو همون دختره اقتیل! زنمی منهی و به سیکبگو که دارم سنگ 
..!  شد رو صورتشدهی شد که کنترلمو از دست دادم و دستم محکم کوبی چدونمینم

 افهی لحظه قهی " دست خوردهی دختره " گفتیوقت.. بودنی سنگیلیحرفش برام خ
 سیراواون حق نداشت به .. چشممی اومد جلوسی راوی معصوم و دوست داشتنی

 کشوی بار که بهش گفته بود هرزه و قلب کوچهی.. کنهنی گناه من توهیپاک و ب
تو صورت .. کردمی که تو صورتش خوابوندم، خالیلیهمه رو با س..شکونده بود

!! ــــــــــــــنیآرو: ن داد زدماما.. دی کشغی جسویگ!! برادر بزرگترم
بابا .. بود و سرخ سرخ شده بودده موننی رادغی ت6 انگشتام و حلقه م رو صورت یجا

 هاااان؟؟ ؟؟ی کردیتو چه غلط:  و داد زدسادی من وای و روبرونیبا خشم کنار راد
 آره؟؟ ؟یکنی که رو داداش بزرگترت دست بلند می سر شدرهیانقدر خ

!  بخوابونه تو گوشمیکی نوبت بابا بود که نباریا... ین دختره بخاطر او..بخاطر
 یانقدر محکم زده بود که حس کردم نصف صورتم ب..دیچی تو فضا پشیلی سیصدا

 به گوشم گهی دیلیدو تا س..واری مو گرفت و منو کوبوند به دقهیبابا محکم ..حس شد
 یهر چ..یپاهات له کن ری احتراما رو زدی که نباکنمی متیحال: دیزد و عربده کش

 سومشو تو گوشم یلیسبابا خواست .. ی پررو شدیادیز!  به الالت گذاشتم بستهیلیل
به ارواح خاک بابام بهروز اگه :  زدغی و جدی لباس بابا رو کشنیبزنه که مامان آست

به ارواح خاک !! خورمیبه ارواح خاک بابام قسم م..رمی از خونه ت مشیبازم بزن
!! خورمیبه ارواح خاک بابام قسم م..رمی از خونه ت مشیاگه بازم بزنبابام بهروز 

 عاشق مامانم یانقد.. بزنه تو صورتمگهی محاله ددونستمیم.. موندهوادست بابا تو 
 شیشونیپ..نییدستشو آورد پا..دیلرزیبابا از خشم م..!  رو نکنهنکاری اگهیبود که د

 نجایگمشو ار ا: رتم و داد زدتف کرد تو صو.. بودسیاز قطرات درشت عرق، خ
 پنجره و پشت به من یوبرو مو ول کرد و رقهیبابا ! روووووووونیگمشو ب..رونیب
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 و رو ی گرم و لزجعیما..ختیری افتاده بود و هق هق اشک مهی به گرسویگ..سادیوا
قطره قطره .. شده بودیدستم خون..دمیدستمو رو لبم کش..لب و چونه م حس کردم

 رهنمی پیی باالیدکمه ..ختیری مردونه م مدی سفرهنمی رو پیرنگ سرخ ظیخون غل
 واری داد بود به دهیتک..زدیمامان زار م!!.. افتاده بودمی روزهبه چ..کنده شده بود
 مامانو ی پاینشستم جلو.. مامان و نداشتمی هاهیطاقت گر..کردی مهیو بلند بلند گر

 اشک و گهی تا درمیم..رمیمن م! منقربونت برم ... نکنهیمامان تو رو خدا گر: گفتم
!  منهریهمش تقص!  کردمغلطمن .. نکنم فدات شمهیگر..نمی خوشگلت نبیتو چشا

بدنش .. م گذاشتمنهیمامان و بغل کردم و سرشو رو س.. رهیگی مشی دلم آتزیاشک نر
 م از نهیس..دیلرزی بدنش مکرد،ی مهیاونم هر وقت گر.. افتادمسی راوادی..دیلرزیم

 لخت و نرم مامان و آروم با نوک انگشتام نوازش یموها.. شدسیمامان خ یاشکا
 که یزن..برو ور دل زنت! رونیگمشو برو ب: دمی و بم بابا رو شنخشن یصدا.. کردم

با چشم به مامان اشاره کرد و رو بهم ادامه !  به کل خونوادتیبخاطرش پشت کرد
اون دختره ارزششو داره !! ی چه به روزش آوردنیبب..به اون زن نگاه کن: داد

 و رونی بغلم اومد بز بزنم که مامان ایخواستم حرف!!  خـــــــریآخه؟ پسره 
! نیآرو:  گفتنم،ی ببشی تو صورت دوست داشتنومدی مشی کم پیلی که خیبا خشم
دهنمو ..!! ارمی اسمتو نمگهی دی جواب پدرتو بدی احد و واحد اگه بخوایبه خدا

! نیآرو:  گفتدیلرزی مکهیمامان در حال!!  منو الل کنهونستتیفقط مامان م..بستم
 مهرش به میلیخ.. ندارمی مشکلچی هسیمن با راو..گمی می چنیخوب گوش کن بب

 تونهی باشه نمی اون هر چقدرم زن خوبس،ی نی پدرت راضیاما وقت..اما..دلم افتاده
 گهی و دیشکون حرمت پدر و برادرتو بیاگه بخوا! عاقل باش پسرم! زن تو بمونه

مامان تا حاال ..بغض گلومو چنگ انداخت..  داشتمنی به اسم آروی پسررهی مادمی
 اونقدرام هی که قضدادی نشون منیا... لحن باهام حرف نزده بودنی و با اینجوریا

 سپر نهی و سنجای اامی مکردمیفکر م..سی نی پا افتاده و آبکشی پکردمی مالیکه خ
 منقلب هوی و بابا هم شنی ممی و همه هم تسلدمیق نم و طالسی راوگمی و مکنمیم
 خشن و یصدا.. دمی کشیپوف!! کردمی که فکر مد نبویزی اون چنیا..اما..شهیم

 بود و اخماش در هم یعصب!  خونهمیریحاضر شو م! سویگ: دمی و شننی رادهیعصب
ه  لحظهی..حلقه م رو صورتش خط انداخته بود..هنوزم نصف صوترش سرخ بود..بود

 یلیامشب خ.. هوامو داشتشهیهم.. تنها برادرم بودنیراد..دمیاز کارم خجالت کش
 حق نداشت به نیراد..دادی می درونم بهم دلداریی صداهی.. کرده بودمردشخو

 برادر شهی که حاضر مهی چه برادرنیراد!  کنهنی انتخابم بود، توهکهیعشق من و کس
 آروم و سوی و گنیراد..دیشو پوش لباساسوی شه؟ گتی بشه و اذی عصبکترشیکوچ
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 و انقدر نیتا حاال راد!! مق احیپسره : بابا گفت..  کردن و رفتنیآهسته خدافظ
کالهتو بنداز ..برو خونه ت! ی زنش خوردش کردیتو جلو.. بودمدهیناراحت ند

 و سر یبرو به زنت بگو که به خاطرش رو داداش بزرگترت دست بلند کرد..باالتر
 که ی تو صورت خانواده ایبرو و با افتخار بهش بگ که تف کرد..یدیپدرت داد کش

 ی اون دروغ و گفت و تو رو متهم معرفسی که راوی موقعهمون.. سال باهات بود28
 امشب چه نیبب. قبول کردنت تف سر باال بود..زدمی مثل تو رو می پسردی قدیکرد، با

 سال زحمت 28ت بگو که برو و با افتخار به زن!! ی اعصاب همه و خورد کردیجور
 کمینزد.. نگام کردغضببابا با خشم و !  ماهه6 هی زندگهی به یپدر و مادرتو فروخت

 اسم اون دختره رو یتا وقت! رونیگمشو ب..نمتی نبنورای اگهید: دیشد و عربده کش
 به اتاق خواب مشترکش با مامان رفت و در رو عیبعد هم سر! نمتی ببخوامی نمیاریم

با ! یبد کرد! نی آرو_!  مامان_...  افتادهیمامان دوباره به گر..دیوبمحکم بهم ک
برابر تو سن 3اون ..یزدی حرف می با بابات اونطوردینبا..یردهممون بد ک

 نی اگه به راد،یکردی نمیاگه گستاخ..شدیاون نرم م! یاحترامشو نگه نداشت..داره
 دلش یلیفت که خ بهم گشبی دیحت..یحت..شدی باالخره نرم م،یزدی نمیلیس
 تو و ی بچه ه بدشی و تموم امشهی که بچه دار نمسویگفت گ.. پدر بزرگ بشهخوادیم

 نهیبب.. امشب تو رو امتحان کنهخواستیاون فقط م! ن؟ی آروشهیباورت م..سهیراو
 تند یلیخ..ی تند رفتنیآرو..یداری چقدر احترام نگه منهیبب! یچقدر حق شناس

من ..مامان زار زد.. اما تو!  بودشهیهم.. بودتیوشبختبابات به فکر تو و خ..یرفت
چرا محکوم ! تند رفته بودم؟.. دفاع کردمسی راومومن فقط از خود!  دارم؟کاریچ

 نکهی و حل کنم نه ازیاومده بودم همه چ!  سر من خراب شد؟زیشدم؟؟ چرا همه چ
 بد یلیم خحال..از جام بلند شدم.. دمی کشیپوف.. پشت سرمو خراب کنمیهمه پـُال

 آخر ا تای ،یکنی می و ازش عذرخواهیاری از دل بابات درمای: مامان گفت.. بود
صداش بغض !! شهی همیبرا..یزنی ما رو مدی اما ق،یمونی مسیعمرت با راو

عاشق ..کردمیدرکش م.. حرفا رو زدهنی ایمعلوم بود، به سخت..دیلرزیم..داشت
 نکهی با ایحت..ست رو دست بزاره و دنهی خورد شدنشو ببتونستیبابا بود و نم

قلبم فشرده ..سادی منو دوس داره، اما بازم پشت شوهرش وایلی خدونستمیم
 کنم؟ بدون اخم و ی بدون خونواده م زندگتونستمیم..من عاشق مامان بودم..شد

 مهربون و ی بدون نگاه هاسو؟؟ی گیای و شلوغ بازطنتایبدون ش! ن؟ی رادیَتخما
 لرزان و یی بابا؟؟ با پاهای مامان؟ بدون جذبه و استواری رخواهانهی خیدعاها

سوار .. کنمی نتونسته بودم از مامان خدافظیحت..رونیسست از خونه اومدم ب
 و خونواده م سی راونی بتونمینم.. گذاشتمنی شدم و سرمو رو فرمون ماشنمیماش



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

299

ونه هامو  گیسی شد که خی چدمینفهم..خداااااا...برام سخته!!  و انتخاب کنمیکی
 هی نبود که مرد گرنی م ادهی عقشهیمگه هم!! کنم؟ی مهیمن دارم گر..حس کردم

 کاری پس مردا چکنه؟؟؟ی نمهیمرد گر!! کنم؟ی مهیپس چرا دارم گر!! کنه؟؟ینم
 و سکته ختنیری تو خودشون مدی شن؟ بای کنن و خالهی مردا حق ندارن گرکنن؟؟یم
 داشتم یوقت.. تو بغلم بودیوقت..ه بودم کردهی گرسی راوی بارم جلوهی کردن؟یم

 اشکام اومده س،یهمون موقعم بخاطر ترس از دست دادن راو..دمیبوسیلباشو م
مرد ..ختیری به خودم زحمت بدم و زور بزنم رو گونه هام منکهیاشکام بدون ا..بود
قطره ..  دست چپم ثابت موندینگام رو حلقه !! س؟یمگه مرد آدم ن!! کنه؟ی مهیگر

  !! کردم؟ی می با حلقه م خدافظدیبا..ز اشکم رو حلقه افتاد ایا
  

    ))ـــــــــــسیراو(( 
  
  
  

 کجا مونده نی آرونیپس ا.. ثابت موندیواری ساعت دی نگام رو عقربه هادوباره
 استرس یلیخ..دیجوشی و سرکه مریدلم مثل س!  که خاموشهشمیگوش! بود؟

 عاشق نینه آرو..نه!!!  خونوادششی منو زده و برگشته پدی قنینکنه آرو.داشتم
 ی چبتی مصنیآخر ا! د تو تک تک کلمات و تک تک کاراش نشون داده بونویا! منه

 رفتم خونه شون و با هم نیدو روز بعد از دادگاه رام.. افتادمسوی گادی!!  خداشهیم
روبروم رو .. ازم استقبال کردیی با خوشروسوی خونه نبود و گنیراد.. میحرف زد

 و اون پسره هم به حقش یخوشحالم که باالخره خالص شد: نشست و گفتمبل 
 گالره هم به حقش شه،ی من مطمئنم اعدام م_..  نشدهدر هنوز که حکم صا_! دیرس

 کاری با تو چدمی خودش اعتراف کرد و شنی لحظه وقتهی.. با تو بد کردیلیخ! رسهیم
 یلیخ.. متأثر شده بودیلی هم خیکیو.. شدخی باور کن مو به تنم سس،یکرده، راو

 تو دلت ب دوست داره که نزاره آی اونقدنیمطمئنم آرو! ی داشتی سختطیشرا
 عاشقت شده و محاله ازت یحساب..شناسمی خوب میلی و خنیمن آرو! تکون بخوره

ـَنه  که فکرشو یزی از اون چشتریب..منم دوسش دارم:  زدم و گفتمیلبخند! دل بک
 سوی شده؟ گی طور؟ی چرا انقدر ناراحتسوی گ_! شنومی منوی خوشحالم ا_! بکنه

!  کنمکاری چدی بادونمینم! سیراو:  گفتزونی آویبغض کرد و با لب و لوچه ا
 هی تونمی من نمسیراو..اما.. تنهاش بزارمخوادی نمگهی فقط بهم مزنه،ی حرف نمنیراد

 _.. رمی بگمی خودخواهانه تصمتونمینم!  و تو حسرت بابا شدن بزارمنیعمر راد
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 فکر یچی به ه،ی تو کنارشی دوست داره و مطمئن باش وقتنیراد! سویگ
تو از ! سی اما راو_! دهی محی ترجیداشتن تو رو به همه چ!  شدنبابا یحت..کنهینم

 یچکسی حرف دلشو به هه،ی پسر تودار و مغرورنیراد! ی که خبر ندارنیته دل راد
 _..  گرد شدسوی گیچشا!  چه خبرهنیراد بهم گفته که ته دل نی اما آرو_.. گهینم

 سویگ! ؟ی شدی بسترمارستانی تو بت،ی تو چند ماه بعد از عروس_ ه؟یمنظورت چ
چند روز بود حالم بد بود و کم ...آره درسته:  فکر کرد و گفتی کمهی..رفت تو فکر

! مارستانی منو رسونده بود بنی روز که از هوش رفته بودم رادهی..اشتها شده بودم
 شی جواب آزمایوقت.. اما خوبه،ی عالئم باردارنای باردارم و امیکردیهمه فکر م
 همون نیراد:  زدم و گفتمیلبخند..  گفت که بخاطر ضعف بدنم بودهنیاومد راد
با تعجب .. کپ کردسویگ!  بابا شدن و تا آخر عمرش بزنهدی قدی که بادیموقع فهم

 و شی خودش جواب آزمانیراد!  نه_ ؟یدی و تو دشی جواب آزما_!! ؟یچ: گفت
 و من شیاما جواب آزما.. م کردنهی اومد معامانی متخصص زنان و زاهی! گرفت

 نی گفت، رادنی که آروی اونجور_! ؟یزنی حرف می از چی بگشهی مسیراو..دمیند
 از نی و رادزنهی حرف منی و دکترت با رادشهی که تو باردار نمفهمهیهمون موقع م

همون ..فهمهی می اتفاقنمی بهت نگه، آرویزی موضوع چنیاز ا که خوادیدکترت م
 که کنهی فکر می و فقط به زنرونی بارهی پدر شدن و از ذهنش می آرزونیموقع راد

 ی خبر داشته و حرفنی رادیعنی!! شهی باورم نم_! عاشقونه دوسش داره و کنارشه
 نی رادی که برادهی نشون منی اسوی منم اولش مثل تو تعجب کردم اما گ_! نزده؟

 میم تصیکنی اونقدرام که فکر می بهت گفتم تا بدوننویا! فقط تو..یفقط تو مهم
 یلی مشترک، خهیتو زندگ.. فکر نکننی جز رادیچیبه ه..یری بگسی قرار نیسخت

چقدر !  تو رو همه جوره قبول کردهنیراد..رهی نداشتن بچه رو بگی جاتونهی مزایچ
 بودم مدام ششی که پی تا آخر وقتگهید..شده بود با حرفام شاد سویاون روز گ

 خوشحال شده یلیخ..شدی هم از رو لباش محو نمقهی دهیلبخند ..دیخندی و مگفتیم
 دونستمی که از اول خبر داشته، اما خوب مگفتی زودتر بهش منی راددیبا..بود

از  نی رادنکهیبا ا..مونهی حرف تو دلش منی مغرور هست که تا آخر عمرش ایاونقد
 دو تا از هم نی بزارم اومدی اما دلم نمزدی مری منو با تی هی و ساومدیمن خوشش نم

با اون حرفام، .. خراب شهشی زندگخواستی رو دوس داشتم و دلم نمسویگ..جدا شن
 ی باز شدن در ورودیصدا.. کنهی فکر نمیی به جداسوی گگهیمطمئن شدم که د

 تو اون اوضاع نی آرودنیبا د.. فتمبه سمت در ر..دمیمثل فنر از جا پر..اومد
!  شده؟یختی رنی چرا انیا!! نی لحظه پاهام قفل شدن رو زمهی...آشفته، وا رفتم

 لکه دشی سفرهنی بود و رو پیصورتش خون.. نگام کردنیآرو..دمی کشی کوتاهغیج
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موهاشم آشفته .. َکنده شده بودرهنشی پیی باالیدکمه ..شدی مدهی قرمز خون دیها
 رو مبل نی آرو؟ی خوب؟ی چه وضعشه؟ تصادف کردنیا! ن؟ی آرو_..  بودهدیو ژول

 رفتم تو آشپزخونه و ی چطوردمینفهم!  لطفاًاری آب برام بوانی لهی: نشست و گفت
 پاهاش زانو زدم و یجلو..دی و آب و تا ته سر کشنیآرو.. آب آوردموانی لهیبراش 

 شی خوشگل عسلیتو چشا.. زل زد تو چشام؟ی شدی شکلنی چرا ا؟ی شدیچ: گفتم
 بال رو نی اباشبا!!  کردستی لحظه اهیقلبم ..  با بابا دعوام شد_.. زدیغم موج م

منم .. تو رو طالق بدمدی باگفتی م_دعواتون شد؟ ..ی واسه چ_! سرش آورده؟
! بغض کردم!!  خوابوندم تو گوششیکی بحثم شدم و نی شد با رادی چدمینفهم
 نی آرویتای از حمادی اون لحظه بادونستمینم! من؟ و زده بود؟ بخاطر نیراد

 آخرش _..  بخاطر دعواش با باباش و برادرش ازش ناراحت باشمایخوشحال باشم 
 ومد،ی که انگار از ته چاه مییبا صدا..لرزهیحس کردم پلکاش داره م!  شد؟یچ

 پدر جون..شدیباورم نم..! دمی کشییییییه! رونیمنو از خونه ش انداخت ب: گفت
 _...!  کردخیانقدر اوضاع خراب بود؟؟ تنم ! رون؟ی و از خونه انداخته بود بنیآرو

 دور دی بایگفت.. بابا از دستم ناراحته، حق ندارم برم اونجایمامانم گفت که تا وقت
 _!!!  حرف و زدهنی جون اسی بوده که انی چقدر جو بدنیبب! خونوادمو خط بکشم

 ی وقتگفتیم.. بابا خواسته منو امتحان کنهگفتی مامان م_! س؟ی نی راهچی هیعنی
 برو از بابات _! دونمینم.. شده و اون حرفا رو زدهی کردم، عصبی گستاخدهید

 ینطوریفقط ا..می من و تو با هم بموندهی نمتی من مطمئنم رضا_!  کنیعذرخواه
  ازیی به جدادی که بایروز..دیپس باالخره اون روز رس..قلبم گرفت! بخشهیمنو م
 مامانشو از دست دنی بخاطر من حق دنیدوس نداشتم آرو...!!  فکر کنمنیآرو
 منو دوس نمی آرودونستمیهرچند م.. شملی تحمنی بازم به آرومدوس نداشت! بده

 _!  بخوابمرمیم:  کردم و گفتمنیپشتمو به آرو.. بلند شدمنیاز رو زم!! داره
 رو مامانت یتونیتو نم! یستیا من نتو ب..نینه آرو: با بغض گفتم! من با توأم! سیراو

 تو بودم، دودل ی جانم اگه مدیشا..دمیبهت حق م! ی و با من بمونیچشاتو ببند
انگار باهام موافق .. نگفتیچی هنیآرو! ریشب بخ.. فکر کنمی کمهی رمیم..موندمیم

 به اتاق خواب رفتم و در رو از پشت قفل یفور.. رفته بود تو فکردمیبود، شا
 به دیبا..ومدینفسم باال نم.. و به قلبم بسته بودنینی سنگی وزنه هیگار ان..کردم

تو ..ی و ناخوشیتو خوش.. سال با خونوادش بوده28 نیآرو...کردمی عادت مییتنها
حق ..اون عاشق مامانشه.. اونا رو فراموش کنهتونهینم.. با اونا بودهی و راحتیسخت

 تونمینم.. کرده، جدا کنمی زندگ عمرهی که باهاشون یی و از کسانیندارم آرو
 سخته از نی آرویراب.. و تو نگاش خوندمیامشب دودل..رمی بگمیخودخواهانه تصم
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 سال 28 که ی مادری جاتونمی بفهمم نمدیبا... درکش کنمدیبا..مادرش جدا شه
 امشب بخاطر من نیآرو..رمیعاشقونه پسرشو دوس داشته و بهش محبت کرده رو بگ

 حرمت ی جورهی!!  زده بودیلی سنی بود و به رادسادهیا خونوادش ویروبرو
 و از چشم من زیحاال همه، همه چ.. به ضرر من بودزیهمه چ..شکونده بود

پدر جون راست .. که پدر جون بهم زده بود گوش بدمیی به حرفادیبا..دنیدیم
من ..رازی برگردم شدیبا..رمی مادشی سخته و بعدش از نی آروی مدت براهی گفتیم
 نی انا،ی زودتر از ادیبا.. ازش بگذرمنی بخاطر آرودیبا..  ندارمییو تهران جات

 خوشبخت ینجوری تا آخر عمرمون امیتونی نمنیمن و آرو..گرفتمی و ممیتصم
اگه من .. مامانشهشی از روحش پی من باشه، بازم نصفشی پنیاگه جسم آرو..میباش

..  شهتی که بخواد اذنهیبیو نم منگمید..رسهی به مادرش منمی برم، آروشیاز زندگ
 اول و ی بازم برسم به خونه ن،ی بعد از اعدام رامکردمیفکرشم نم..اشکام راه گرفت

سرمو تو بالشت رو تخت فرو !! رم؟ی بود آخر تقدنی اایخدا!!! نی از آروییجدا
هر !! هر چند تلخ.. تموم شده بودنمی من و آرویقصه ..بردم و از ته دل زار زدم

 یحت.. بمونمنی آروشی من پخواستی نمیکس..اما تموم شده بود..!! دردچند با 
 ی سرسخت من تو خونواده هی تنها حامکردمی فکر مکه ی جونسیان!  جونسیان

 با ی مردهیمحو شم از زندگ.. برمدیبا..ادی از من خوشش نمچکسیاما ه! مهرزاده
پوره مو  مدل پاره ی و دامن کوتاه لدی سفیتاپ دکلته !! ی عسلیچشا
 نی توالتمو که مال آروزیادکلن رو م..ختمیموهامو ساده رو شونه هام ر..دمیپوش

 تو یقلب نصفه .. هام فرستادمهی ادکلنشو با لذت تو ریبو.. و به خودم زدمدبو
 نی بود که کنار آروی شبنیامشب، آخر..گردنمو محکم تو دستم فشار دادم

چقدر .. نگاه کردمنهیخودمو تو آ..بغض کردم..دمشیدی که می شبنیآخر..بودم
 بند انگشت، گود رفته هی ی چشام اندازه ریز!!  خوب، زود گذشته بودیاتفاقا

 از هم میخواستی میتوافق!!  و بعدشم طالقمی وقت دادگاه داشتگهی دیدو هفته ..بود
 خونوادشو دوس شی من باشه و روحش پشی و که جسمش پینیمن آرو..میجدا ش

 که گذشت، هردومون ساکت ی دو،سه روزنیتو ا! ال من نبود منیآرو..نداشتم
هر دومون پر از غم !!  مجسمهنی به هم، عمیزدیم زل ی و فقط با غم و ناراحتمیبود
 هردومون بغض تو زد،ی و حرف مکردی لب باز ممونیکیمطمئن بودم اگه ..میبود

حرف  با هم ادی زنمیواسه هم..میشدی میی جداالی خی و بشکستیگلومون م
هم ..  بوددهی زبون هردومونو بر،ی اتفاق ناگهاننیانگار ا..میتو فکر بود..میزدینم
 بدون یصندال!! اجبار..همش اجبار!! مونیی بود و هم جدای اجباردواجموناز

عمه !  بودومدهی هنوز ننیآرو.. و به آشپزخونه رفتمدمی رنگمو پوشدی سفیپاشنه 
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تو فرودگاه، عمه ..کای برگشتن امرشهی همی براشی و هلنم دو روز پیکیخانوم و و
 داشته باشم و هواشو داشته س و دونی و بهم گفت که آرودی بوسمویشونیخانوم پ

 بهش خوش گذشته و از تک تک یلی که خونه مون بوده،خیگفت که تو مدت..باشم
 یمن فقط بغض کردم و جواب.. بوده که به من عالقه دارهدهی فهمن،ی آرویکارا

 رو یبه غذا!! کردی مینی که تو قلبم سنگی از غمدونستیمه خانوم چه مع..ندادم
 یبو.. دستپختمو بخورهنی شبم که شده، آرونی آخری براتمدوس داش..گاز سر زدم

با اشک مشغول درست کردن ساالد ..خوروش فسنجون، کل خونه رو پر کرده بود
 درست نی آرویبرا باشه که دارم ی ساالدنی آخرنی اشدیباورم نم.. شدمیرازیش
 از بی که صداکردمی منی فنیداشتم ف!!  بودیرازی عاشق ساالد شنیآرو..کنمیم

 نیآرو..ختمی اشکامو پاک کردم و تو ساالد آبغوره ریفور.. اومدیشدن در ورود
 یکت و شلوار خاکستر..سرمو باال آوردم و نگاش کردم!  سالم_! اومد تو آشپزخونه

 نویا..داغون بود.. بوددهی نامرتب و ژولیلیما خ تنش کرده بود، ایخوش دوخت
 دهی دشبید..چشاش پف کرده و سرخ بود..دی صورتش دی تو تک تک اجزاشدیم

قرار بود .. بودمداریمنم ب.. صبح، چراغ اتاق خوابش روشن بودیبودم که تا دم دما
چون طالقمون !  دادگاه و بعدشم طالقگمی و دو هفته دنیری شیفردا برم خونه 

خسته !  سالم_.. بغض راه گلومو بست.. کردنی بود زودتر حکم و صادر میوافقت
 ی خبرچیه..می داشتیسیانگار با هم رودروا! یمرس: دمی شنومشو آریصدا! ینباش

 نیآرو!! سکوت مطلق! خونه پر از سکوت بود.. قبل نبودیطنتای و شیاز شاد
:  و تند تند گفتمی، که فوردهنشو باز کرد تا حرف بزنه..کردیهمچنان داشت نگام م

چون من ..زنه بزارم حرف بخواستمینم...  شام حاضرهایبرو لباساتو عوض کن ب
!  تلخ باشم،ی شب آخرخواستمینم..هی گرری بودم تا بزنم زکی کوچی جرقه هیمنتظر 

 سنگ سفت تو گلوم کهی تهیبغض مثل ... و سرشو تکون داد و رفتدی کشی پوفنیآرو
 زیهمه چ..دمیچی منی آروی بود که برایزی منیآخر..دمی و چزیم... کرده بودریگ

 مو به خرج قهیتموم سل!! نین شبِ مشترک من و آرویآخر..!  بار بودنی آخریبرا
 ی تهی.. اومدنمیآرو.. برنج گذاشتمسی و کنار دیرازیظرف ساالد ش..داده بودم
 حک شده قی شعر به خط نستعلتی بهی شرتش یرو ت.. تنگ تنش بودیشرت مشک

 ی چه شب سختایخدا..اوردی تو گردنش، قلبمو به درد میبرق گردنبند نصفه ..بود
 براش یک! شه؟ی منی زن آرویبعد از من ک! شهی چرا امشب تموم نمایخدا!! دبو

 چهره و یتای جلوش و جذابنهیشی میک! شه؟ی تو آغوشش آروم میک! پزه؟یغذا م
 نییسرش پا.. روبروم نشستنیروآ..دمی کشیآه پر سوز! شمره؟ی متشویشخص

تموم ..کردمی میز هدف با قاشق چنگالم بایداشتم ب..میهردومون ساکت بود..بود
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غم تو دلم ... و کنارم نداشتمنی آروگهی که دییفردا.. فردا بودشیهوش و حواسم پ
اشک تو !!  منیخدا.. به سمتش برگردوندمیسرمو فور! س؟ی راو_... انبار شد

ما با هم حرفامونو ! نی آرو_... دیدستام لرز..حلقه زده بود رنگش ی عسلیچشا
 که چقدر یدونیخوب م.. ازت جدا شمخوامی نمنمم..منم.. مگه نه؟ به خدامیزد

ما ..میکنی کار ممکن و منی بهترمیمطمئن باش دار..نیاما آرو..اما..دوست دارم
ـَنی از هم دل ممیعاشقونه دار  تیبدون رضا موندن ما کنار هم، نیآرو..می ک

 کنم که تموم ی زندگی با کستونمیمن نم...من! خورهی نمی دردچیخونوادت، به ه
تو رو خدا بزار از هم جدا ..!  که طردش کردههی خونواده اشی و حواسش پکرف
 تی زودتر از زندگی دوس داشتادتهی.. بودنیقرارمونم هم..نهی من و تو اریتقد..میش

 روز به هی اگه ی گفتادتهی..گهی دکنمیکار رو م نی خوب منم دارم همرون؟یبرم ب
 گهیخوب از فردا د..خوب..؟ینی منو کنارت نبگهی دیعمرت مونده باشه دوس دار

 و گفتمیم!  سر خریب..ییتنها..ی عذاب بکشی که بخواسی تو خونه ت نیسیراو
! ــــــــسیه:  با خشم داد زدنیآرو.. به هق هق افتاده بودم..ومدیاشکام م

 متورم شده شیشونیرگ گردن و پ! نو؟ی ایفهمیساکت شووو م...سی شو راوساکت
 یب:  و با غم گفتنیی دفه صداشو آورد پاهی..  بودسرخبود و صورتش از خشم 

 دقم یخوای؟میزنی مهی حرفا چنیا.. من چقدر دوست دارمیدونیتو که م! معرفت
 ی برای ازهی انگگهینم د خونه نباشه، منی نفسات تو ای اگه صدایدونی تو که م؟یبد

 اولم ازمن ...! سی راو؟یکنی ندارم، پس چرا با حرفات داغونم مدنینفس کش
 ازم جدا خوامی نمسیراو.. و انتخاب کنمیکی تو و خونواده م نی بخواستمینم
:  گفتمدهی بردهیبر..کردمی مهیباشه؟ داشتم به شدت گر ..میزنیقرارمونو بهم م..یش

 یوقت..یوقت..سی نی راضی کسیوقت...ی با من بموندینبا..دیتو نبا..نه..نینه آرو
 از هم دیبا..نینه آرو..کنمی ملیبهت تحم..من دارم خودمو..کننیهمه فکر م

 بلند شد و به سمتم شی از رو صندلنیآرو...!  کارهنی بهترنیا..میجداش
 یا برکردمی مرهی تنشو ذخی بودیبا.. آغوشش بودمیتشنه ..محکم بغلم کرد..اومد
 دستاشو تو موهام فرو کرده نمیآرو..با لذت بدنشو بو کردم..! نی بعد از ایروزا

هر ..نی آرو_.. دیلرزی مف،ی ضعیلیبدنش خ..دیکشی مقی موهام نفس عمتوبود و 
 منو از بغلش آورد نیآرو! جات تو قلبمه..و..دوست دارم.. بشهیهر چ..یچ
 یباهاش همراه...م چسبوند به لبامتو چشام با عشق نگاه کرد و لباشو محک..رونیب

..!! میخوری رو مها بوسه نی حسرت ای روزهی بوسه هامون بود و نیآخر..کردم
!!  منی بود از اشکاسی خنمی آرویاشکام راه گرفته بود و گونه ..زدمینفس نفس م

 لباشو از لبام ،ی طوالنی بوسه هیبعد از ..دمیبوسی و منی آروی و لباومدیاشکام م
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از ! م؟یشب آخر با هم باش:  خمار نگام کرد و گفتیی با چشمانیآرو.. دجدا کر
دوس داشتم امشب و از .. باشمنی امشب فقط با آرومدوس داشت..خدام بود

 و شهی مگهی نفر دهی مال نی فکر کنم که آرونیدوس نداشتم به ا..خاطرش نبره
سرمو تکون !  بکنه حق دارهندهی در آگمی نفرم دهی و با کردهی که با من مییکارا

 ب منو تو آغوشش جا داد و به سمت اتاق خوام،ی شام بخورنکهیبدون ا..دادم
 به حافظه م لشویتک تک وسا.. بار اتاق خوابمونو نگاه کردمنی آخریبرا..میرفت

در اتاق بسته شد و چراغا ... رو تو ذهنم مجسم کنمنجایسپردم تا سر فرصت ا
 نیآرو!.. خوابم برده بود؟یک..نصفه شب بود1..ساعت و نگاه کردم...!! خاموش

 و دمی که رو تخت افتاده بود و پوشولباسام..از جام بلند شدم..کنارم رو تخت نبود
کاله ..حوله م تنم بود..رونی گرفتم و از حموم اومدم بیدوش کوتاه..رفتم حموم

چقدر .. فکر کردمنیبه آرو..حوله مو رو سرم گذاشتم و موهامو خشک کردم
 و عذاب دمیشنی پر از بغض و لرزونشو می تو رابطه مونم صدایحت..راحت بودنا
از تو !  کجا بود؟نیآرو.. شام جمع شده بودزیم..به سمت آشپزخونه رفتم..دمیکشیم

  ...  در اتاقش شدم و گوشمو چسبوندم به درکینزد..ومدی آهنگ میاتاقش صدا
  
  
   من بعد از تو نابودهیایدن

  وده رفتنت زی کن برابس
   خونهنی مرد ای بفهمدیبا
   جونش عاشقت بودهی پاتا
  

  ی قرارم و تو خونسردی بمن
  ی نه انگار عاشقم کردانگار

   م گرفت از بس صدات کردمهیگر
  ی کردم تا تو برگردهی گرمن

  
   جاده بن بستهنی آخه ابرگرد

   هم دستهیی جاده با تنهانیا
   کنییای تو قلبت مومعشقو

  کسته نشوونهی دنی بغض اتا
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   ما هم سن بارونهیاشکا
   سهم هر دوتامونههی گرنیا

  الی لنی ترنیری من بمون شبا
   مجنونهی تو بد جورفرهاد
  تونمی تو نمی نکن بترکم

  ونمی به تو مدموی زندگمن
   دارمی تو احساس بدی بمن
   توی بمن
   توی بمن
   تو حرفشم نزن جونمی بمن
  ی قرارم و تو خونسردی بمن

  ی عاشقم کرد نه انگارانگار
   م گرفت از بس صدات کردمهیگر
  ی کردم تا تو برگردهی گرمن

   جاده بن بستهنی آخه ابرگرد
   هم دستهیی جاده با تنهانیا

   کنییای تو قلبت مومعشقو
   نشکستهوونهی دنی بغض اتا
  
  یاتی بایپو.... منیایدن
  

 و سی خییشما با چنیدر اتاق باز شد و آرو...به هق هق افتادم.. اشکام راه گرفت
 بگه سی نیکیآخه !  خودمو پرت کردم تو بغلشدنشیبا د..سادیقرمز روبروم وا
ـَننیتونیشما دو تا که نم  نی و انی جداشنیخوای منی داری خودآرازن،ی از هم دل بک

سرمو رو .. و بدنش سرد سرد بودنبودلباس تنش ! ن؟یاریبالها رو سر خودتون م
 شب عمرم نیبدتر.. بودسی ش از اشکام خهنی لختش گذاشته بودم و سی نهیس

 به نیاز ا..کردیمنو جادو م..آغوشش معجزه بود..تو آغوشش آروم شده بودم..بود
 همدم شبام و پناه تونهی می کنم؟ کهی گریتو آغوش ک!  آروم شم؟یبعد، چه جور

خشم شد و اشکامو با انگشت شصتش آروم ..رونی بغلش اومدم بزاشکام باشه؟؟ ا
 یبه خدا وقت.. نکنهیانقدر گر!!  منی دونه هی یکیعشق ! س؟ی راو_.. پاک کرد

 خودت نبود؟ مگه خودت میمگه تصم..شمی داغون مشتری ب،یکنی مینجوری امینیبیم
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سرمو .. سیو را؟یکنی کارا رو با خودت منی پس چرا ام؟ی از هم جدا شینخواست
 گرد شده و غم تو نگاش یبا چشا!  همخونهریشب بخ:  و با بغض گفتمنییانداختم پا
 نیآرو! ؟"همخونه"چرا بهش گفتم... چه مرگم شده بوددونمیخودمم نم..نگام کرد

 نکردم و رفتم تو اتاق خواب و در رو از یتوجه.. صدام کردنیآرو..شوهرم بود
چرا رفته بود اتاق .. بود، ناراحت بودممونده نشمی پنکهیاز ا..داخل قفل کردم

 تحمل کنه؟ انقدر سخت بود تونستی رو نمموندهیباق چند ساعت نیا! خودش؟
چرا داشت ازم ..دیدی منو نمگهی دنبالم و دومدیبراش؟ فردا صبح زود آرسام م

 تو یقلب نصفه .. به نبودنم عادت کنه؟ اشکام راه گرفتخوادی مکرد؟ی میدور
 ری زنی آروشهی که همیبالشت..دمیرو تخت درزا کش.. فشار دادمکمگردنمو مح

 محمد "نیریغم ش"رو آهنگ .. روشن کردممویگوش.. و بغلم کردمذاشتی مسرش
 نی ای روزهی کردمی فکر نمچوقتیه.. و زدم play )یپال.. (  استپ کردمرانیم

 آهنگ متنفر بودم، چون فوق العاده نی از اشهیهم.. کنهفیآهنگ وضعمو توص
 یبرا..ختیریلم م بود و تو دای غم تو دنی بود و لحن آروم خواننده هر چنیغمگ
 می اصلی آهنگای بودم تا قاطختهی رگهی دی پوشه هی آهنگ و تو نی انمیهم

 خواننده شو یشعرشو صدا..!  مجبور شم گوشش بدمی روزهی کردم،یفکر نم..نشه
 هام هی گریصدا..زار زدم.. نگهش داشته بودممی تو گوشنیدوس داشتم، بخاطر هم

  ..  شدیکی آهنگ یبا صدا
  

♫ ♫ ♫ ♫  
  

  .. آروم، که امشب منبخواب
  ..رمی و مبوسمی رو متو

  .. آروم، که تو فردابخواب
  ! منی بی ولی دارسفر

  .. قبل خوابگه،ی بار دهی
  .. قلبمو گوش کنیصدا
  .. منستمی فردا که نبزار
  .. راحت فراموش کنمنو

  ..فراموش کن.. کنفراموش
  ..رمی امشب، از دلت ممن،

  .. کسم، تنهامی چه باگر
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  .. تحمل کنگهی د کمهی
  .. غمهامی با همه منو
  ..رمی می ای که، راضحاال،

  ..رمی رفتنه تقداگه
  ..ی خوشحالینجوری ااگه

  ..نمیری غم شخداحافظ

 دانلود آهنگ

  �0/. -��/  ,�+  ��ان 

♫ ♫ ♫ ♫  
  

 انصافه؟ نیا!  من؟ری بود سرنوشت و تقدنیا!!  عشق؟نی بود آخر انی ااااااایخدا
 ای جا نبود؟؟ خدانی عشق من و آروی فقط برات،ی بزرگنی به انی زمنی تو اایخدا

 گهید..دمی برگهی دایخدا.. نکشمیزی چاتی دننی از اگهیامشب منو بکش و بزار د
  ...!! اااااااا خدااااااااا..طاقت ندارم

  
  

  ..رمی امشب، از دلت ممن،
  .. کسم، تنهامی چه باگر

  .. تحمل کنگهی کم دهی
  .. غمهامی با همه منو
  ..رمی می ای که، راضحاال،

  ..رمی رفتنه تقداگه
  ..ی خوشحالینجوری ااگه

  ..نمیری غم شخداحافظ
♫ ♫ ♫ ♫  

  
 لحظه هم بند هی م هیگر.. آهنگ و صد بار گوش دادم و زار زدمنی تا صبح ا

 بود 8ساعت !!  خدااااااااایدیمنو چرا آفر..حق من حسرت خوردن بود..ومدینم
 یشماره ..وضعم افتضاح بود.. بودمدهی هم نخوابهی ثانهی.. زنگ خوردمیکه گوش
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 آره _ ؟یداریب.. سالمسیاور.. الو_..  الو؟ سالم آرسام_.. آرسام افتاده بود
با بغض ...  جمع کنلتمیوسا.. دنبالتامی مگهیت د ساعمی آماده باش، ن_.. دارمیب

از رو تخت بلند !! یهمه چ.. تموم شدگهید.. قطع کردممویگوش.. باشه: گفتم
 کجا بود؟ صبحونه رو نیآرو.. سرم بستم و به آشپزخونه رفتمیموهامو باال..شدم

 یه اچند تق..در رو قفل کرده بود.. رفتمنیبه اتاق آرو..دمی چو زیآماده کردم و م
 _.. محکم تر به در زدم..دمی نشنیجواب..  صبحونهایب! ن؟ی آرو_.. به در زدم

 آخر، ی ساعتانی اخواستینم..! دلم گرفت..ومدی نیی بازم صدا؟یداری بن؟یآرو
به ..ومدی برنمزم اهی جز گریکار..ختی صدا رو گونه هام ری اشکام بنه؟یمنو بب

 داشتم که نشه برم و دی درصد امهیه دلم ت..دمیسمت اتاق خواب رفتم و لباسامو پوش
 ،ی بموندی تو باسی و بگه راوارهی دربی جنتلمن بازادی رمانا بای لمای فنی مثل انیآرو

خودم .. شده بودموونهیواقعاً د.. خوش بوددی امنیته دلم به ا!!  همهیگور بابا
 اونوقت ،رفتمی جمع کرده بودم و داشتم ملمویخودم بار و بند..تمومش کرده بودم

اشکام هنوزم ..چمدونمو باز کردم! اره؟ی دربی قهرمان بازخواستی منیاز آرو
 ی بودم و البه الدهیچی پی چند تا دستمال کاغذی و که النیقاب عکس آرو..ومدیم

 دهی از آستارا خرنیآرو ی قهیکت و دامنمو که به سل..لباسام تو چمدون جا دادم
 حهی ملییساعت کادو..کردی درد میلیلبم خق..بودم و با اشک تو چمدون گذاشتم

 اتاق پرتش یبا حرص ساعت و برداشتم و از پنجره .. توالتم بودزی میهنوزم توکشو
 به کاریچ!  شده بودموونهید.. خورد شدن ساعت اومدیصدا..ی پشتاطیکرده تو ح

 که چند ماه ی لجم گرفته بود و دوس نداشتم تو خونه اگار داشتم؟ انحهیساعت مل
 به جز خودم ی از دختری نشونه اچی و هیادگاری چی کرده بودم، هیوش زندگت

با بغض و ..! سرم کردم و چمدونمو برداشتم و رفتم تو هالدمویشال سف!  بمونهیباق
 خونه ی همه جایمطمئن بودم که دلم برا.. خونه رو نگاه کردمی جای جایدلتنگ

 ی غذا منی آرویق و شوق برا ذوی آشپزخونه ش که هر روز با کلیبرا.شهیتنگ م
 کل کل ی توش و کلمیزدی چقدر حرف منی هالش که با آرویبرا..پختم

 توش گذرونده نی و با آروی عاشقونه ای اتاق خوابش، چه شبایبرا..میکردیم
 یلی مچیه.. ثابت موندصبحونه زینگام رو م...بازم راه گرفتن! ی لعنتیاشکا..بودم

اون لحظه، .. اومدفنی زنگ آیصدا..! بودمریساز بغض، .. خوردن نداشتمیبرا
 کر شدیکاش م..  زنگ در بودی صدانی بشنوم همتونستمی که میی صدانیبدتر
 _.. نیی پاای زود بسیراو!  آرسامم_ ه؟ی ک_!! شهی همیبرا..کر بمونم..! بشم
 _.. سادمی وانیدوباره پشت در اتاق آرو.. گذاشتمجاش و سر یگوش.. اومدم..باشه
 من ن؟یآرو..رون؟ی بیای بیخواینم..رمایدارم م..دمِ دره..آرسام اومده..؟نیآرو
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 رو گهی تا روز دادگاه همدگهید..رونی بایب..رمی ازت نمیبدون خدافظ
باز کن : داد زدم! یلعنت..دیبغضم ترک.. نبومدیی صداچیه! نیآرو..ماینیبینم
حق !  انصافی بیکشی م منویدار:  به در رو با اشک گفتمدمیکوبیم.. باز کن..یعنتل

 ی برم؟ آررررره؟ ببی برم؟ که غری خدافظی که بنه؟ی ماه زنت بودم ا6 که یمن
 یب..رهی نمادمی توی انصافی بنیاما ا..رمیباشه م.. معرفتیب.. معرفت
 چمدونمو یدسته .. بودیر صورتم از چشام جایاشکام به پهنا..! یلعنت..معرفت

 اتاق یبه در بسته .. خونه چرخوندمیجاگرفتم دستم و نگاه آخرمو تو همه 
 در هیهمون .. و بستماطیدر ح..رونی غم از خونه اومدم بیبا بغض و کل!! نیآرو

 ی ازم خدافظومدی نی حتنیآرو.. رفتنی کل از بهی که ته دلم بودم، یدیصد ام
 از ی فوردی حال بدمو دیآرسام وقت!  نزاره برم؟مکنه، حاال چطور توقع داشت

 _..  بغلمو گرفتری زگشی دستش چمدونمو با دست دهی شد و با ادهی پنشیماش
 هیآرسام در جلو رو برام باز کرد و منو رو صندل.. سرمو تکون دادمس؟ی راویخوب

 ه کی بار ساختمون خونه انی آخریبرا..  گذاشتنیچمدونمم عقب ماش..جلو نشوند
 کنار رفته بود و نیرو اتاق آیپرده .. کرده بودم و نگاه کردمی ماه زندگ6توش 

 مانند اتاقش معلوم ری رنگ و حردی سفی از پشت پرده نی آروی مردونه کلیه
زل زدم .. اشکام راه گرفتکرد؟ی نمیچرا کار..کردیپس داشت نگام م..بود

 فکر کنه، فکر کنم بلند م که درموردیی به حضور آرسام و فکرانکهیبدون ا..بهش
 دی کشیآرسام سکوت کرد فقط پوف..ورتم گرفتم صی کردم و دستامو جلوهیبلند گر

 از یادگاری چمدون هیمن موندم و ..میاز خونه دور شد.. و راه انداختنیو ماش
  ...!!!  جلوم بودنی که بدون آرویاهی شوم و سی ندهی و آنیآرو

  
   ))ــــــــنیآرو(( 

  
  

 سادهیقا وا احمنی تو اتاقم، عنجای رفته بود و من اسیراو..دمی رو کنار کشپرده
 شده بودم؟ چرا جلوشو ینجوریچرا ا..! زدمی مدیبودم و رفتنشو از پشت پرده د

 و ی شخصی ندهی و آی اجازه دادم تو زندگنینگرفتم که نره؟ چرا به بابا و راد
!  دست و پا شده بودم؟ی انقدر برن؟ی راحت دخالت کنن و عشقمو ازم بگمیخصوص

شوک ..هنوزم تو شوک بودم.. کنمکاری چدیا بدونستمینم..دیرسیخون به مغزم نم
 سی بدن راویبو! در اتاق و باز کردم و رفتم تو هال! واقعاً رفته بود؟! سیرفتن راو

!  بهش بگم خدافظتونستمی نکردم؟ نمیچرا ازش خدافظ! هنوزم تو هال پخش بود
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دم و  روزامو باهات گذرونده بونی بهتریلی ماه خ6 نی بگم، همخونه، تو اتونستمینم
 کردنا رو ی خدافظینجوریمن دل ا..نه!  و برو به سالمتمیستیاالنم که سهم هم ن

خودمو حبس کردم !!  زل بزنم و بگم به سالمتسی راوی تو چشاتونستمینم..نداشتم
 و ترکم رهی مشهی همی و داره براسته از وجودم، چمدون به دیمی ننمیتو اتاقم تا نب

 دهی صبحونه رو چزیم..! ومدیازم بر نم..رهیه م دارنمی ببتونستمینه نم..کنهیم
!  و رفتم تو اتاق خوابدمی کشیپوف! رفته بود؟ی جدیجد..بغض گلومو گرفت..بود

امکانش ! فتم؟ی نسی راوادی اتاق و نی به بعد پامو بزارم تو انی از اتونمی میچطور
 یو قسمترو تخت، ر!  بودی خالهی باز بود و توش خالسیدر کمد راو!  اصالً؟سته

حوله ..دادی شامپو میهنوزم بالشتش بو..دمی دراز کشد،یخوابی مسی راوشهیکه هم
آره !!..حموم رفته بود..مرطوب بود..حوله شو گرفتم تو دستم..ش رو تخت بود

 که در رو کردی صبح التماسم میوقت.. با حوله ش اومده بود دم در اتاقمشبیانگار د
چطور .. لحظه از خودم متنفر شدمهیودم،  بسادهی ماست وانیباز کنم و من ع

 یتا ک!! انقدر پست شده بودم؟.. نکنمی و کارنمی و ببسی راوی ضجه زدناتونستمیم
 زموی همه چس،ی رفتن راوس؟ی برام سخت نسی از راویی که جدادادمی نشون مدیبا

 مکث کردم و دکمه ی آهنگیرو.. شلوارم درآوردمبی از جمویگوش..بودازم گرفته 
 که یسرمو تو بالشت! یزی از هر چیخال.. بودیذهنم خال.. و زدم play )یپال(  ی

دوس داشتم زودتر از .. فکر نکنمیچی کردم به هی بود فرو کردم و سعسیمال راو
 جذابش ی لبخنداا و بازم بسی شم و راوداری کابوس وحشتناک و خسته کننده بنیا
  !! منیوست داشتنهمدم د!!  منیهمدم روزا..نمی رو تخت ببنجایا

  
♫ ♫ ♫ ♫  

  ...موی اومد تو زندگیکی روز، هی
  ..موی روزه شد تموم دلخوشهی

  ..دمی بخاطرش شنیی حرفاچه
  ..دمی بود، بهش رسی سختی هر چبا

  .. اومد تو سرنوشتمیکی روز، هی
  ! عشقمنهی و گفت، همدی لرزدلم
  ...دمی ندقشی خودم رو الیوقت

  ..دمی چه عاشقونه دل برازش
  !شهی نمشه،ی نمشه،ی واسه من، اون نما،ی تو دنیکیشی هگهید

  !شهی نمشه،ی نمشه،ی آروم نمگهی د،یشکی با دل هدلم
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  !شهی همشه،ی همشه،ی تو قلبم، هممونهی که مدونهینم
  ..شهی موونهی داره دشه،ی آروم نمدلم

  ..!شهی باورش نمگهی کنم که دکاری چیول

�0���� 1��� / 2 دا	�4د �ه*� داغ �

  

♫ ♫ ♫ ♫  
 سی واسه من راویشکی هگهید..واقعاً درست بود.. گونه هامو حس کردمیسیخ
ازت بگذرم  یچطور..کردی بودنشو میهنوز نرفته تموم وجودم داشت تمنا!! شهینم

 رن؟؟ی خودشون کنن و تو رو ازم بگی چهیچرا گذاشتم منو باز! ؟یچطور! دختر؟
  .. روش زدمیقلب تو گردنمو فشار دادم و آروم بوسه ا!! چرا گذاشتم؟

  
♫ ♫ ♫ ♫  

  
  ...ی خالی روزانی سکوت امنو

  ..ی دارم چه حالیدونی تو نمیب
  .. داغ عشق و خاموشش کردشهینم
  ..موشش کرد خاطره رو فراهی ای
  ..دمی عمره دست شکهی از خودم من
  ...دمی نمیچکسی دلمو به هگهید

  !زمی عادته عزهی نی اگفتمیم
  ...دمی بهونه دل برنی با اازت

  !شهی نمشه،ی نمشه،ی واسه من، اون نما،ی تو دنیکیشی هگهید
  !شهی نمشه،ی نمشه،ی آروم نمگهی د،یشکی با دل هدلم
  !شهی همشه،ی همشه،ی هم تو قلبم،مونهی که مدونهینم

  ..شهی موونهی داره دشه،ی آروم نمدلم
  ..!شهی باورش نمگهی کنم که دکاری چیول

 دانلود آهنگ

2  ���1 �����0 / داغ �
****  
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♫ ♫ ♫ ♫  
  
  

 کنارم رو میگوش..ومدی نادمی تمویموقع.. مطلق بودکیخونه تار.. باز کردمچشامو
ساعت چنده؟ به سمت آشپرخونه !  کجاس؟سیراو..از رو تخت بلند شدم..تخت بود

: صدا زدم! من چرا خونه بودم؟!!  شب بود8ساعت ..چراغا رو روشن کردم..رفتم
 رونیب..کهیپس کجاس؟ هوا که تار..آشپزخونه نبود! ؟یی کجاسیراو..سیراو

 م؟ی فکر شام باشیخوای نمزم؟ی عزییکجا...سیراو:  دوباره داد زدمکنه؟ی مکاریچ
 دای و پسی تا راوگشتمی و مگفتمی رو تند تند منای مهمون من؟ ارون؟ی بمیبر

 از لباس ینگام رو کمد خال..چراغشو روشن کردم! برگشتم تو اتاق خواب..کنم
..!  چشامی اتفاقات صبح اومد جلویهمه ! دمی لرزحظه لهی...ند ثابت موسیراو
 بودم که دهی بود که دیانقدر حواسم خواب..شوکه شدم!!..رفت؟.. رفته بودسیراو

 وونهیداشتم د..کردمی میادی زهیاحساس خفگ! سی نگهی دسی رفته بود راوادمی
 بشه و ز تنفسم با باز کردم تا راهرهنموی پی باالی و دکمه دمیگلومو مال..شدمیم

از صبح !!  معرفت؟ی بی بدون من کجا رفتسیراو..بتونم راحت تر نفس بکشم
 سره تا االن هی بودم که دهی کش،ی خوابی چند روز بنی بودم؟ انقدر تو ادهیخواب
 بندازم، جواب ی به شماره نگاهنکهیبدون ا.. اومدمی گوشیصدا.. بودمدهیخواب
 رفت؟ چقدر دلم سی؟راوی آره خوب_ ؟یی تونیراد _ ن؟ی الو آرو_ الو؟ _.. دادم

 یای شب م_! صبح رفت.. آره_! نی بودم، مخصوصاً رادریاز همه دلگ..از همه پر بود
 رفتار کنه ی طورتونستیچطور م..  مرصع پلو درست کردهسوی دنبالت؟ گامی بنجا؟یا

ردن مرصع  که تنها درد من خوکردی خودش فکر مشیواقعاً پ!  نشده؟یزیکه انگار چ
 _..  آخر هفته وقت گرفتمی برا_..  تنها باشمخوامی م_!!! سوئه؟ی دستپخت گیپلو

 بابا چوقتی هشدم،ی جدا مسیاگه از راو..سکوت کردم..  بعدی هفته _کدوم هفته؟ 
 _.. بگو..دمی می گوش_ ؟ی پشت خطن؟ی آرو_! چوقتیه..دمیبخشی و نمنیو راد

تو !! ؟ی کم تند رفتهی..  تند رفتمم کهیبودم  یعصب.. اون شبمیمتأسفم بابت حرفا
انقدر مغرور و سر .. کنهی بود بخواد عذرخواهدی بعنی از راد؟ی نابود کردمویزندگ

 تونستمیاما نم.. شهمونی از کارش پشی روزهی کردمیسخت بود که فکرشم نم
 یبرا.. زده بودمیلیمنم بهش س..کردمی می ازش عذرخواهدیمنم با..ببخشمش

 ادی یقت.و..اما الل شده بودم.. بزرگترم دست بلند کرده بودمرادر بیبار رو نیاول
 دی که فهمنیراد..  و سگ محل کنمنی دوس داشتم رادفتادم،ی مسی راوی هاهیگر

مواظب خودت ..خدافظ:  و گفتدمی کشی بزنم پوفی حرفخوامی و نمرمیازش دلگ
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 و یچکسی هیحوصله .. پرت کردم رو تختمویگوش.. قطع شدیگوش.. باش
 دوش هی دیبا!  کم سکوت و آرامش داشته باشم تا مغزم فعال شههی دیبا..نداشتم

 ریز..لباسامو درآوردم و رفتم حموم..کردیحالمو بهتر م!! دوش آب سرد..گرفتمیم
 سادهی وارشی تموم بازم زینفسم بند اومده بود اما با پررو..سادمیدوش آب سرد وا

 نهیخودمو از تو آ.. و آب گرمم باز کردماوردمیقت ن که گذشت طاقهیچند د..بودم
با دستم .. بخار گرفته بودنهیرو آ.. زدمدی دوش بود، دی که تو حموم روبروی ایقد

 که رو یسی از بازوم از تو اسم راویقسمت.. نوشتمی و درشت و به فارسسیاسم راو
 رو شمال یه  تو جادسی که راوییجا.. بخارگرفته نوشته بودم، معلوم بودی نهیآ

 ی شهی که رو شیسیهمون قسمت بازوم از داخل اسم راو.. بودختهی ریبازوم چا
 ی کمهی کمرنگ شده بود و پوستشم یبازوم قهوه ا.. نوشته بودم، معلوم بودنهیآ

 ی وضع زندگنی با اتونستمیم..کالفه بودم!!  بودسی راویادگاری...جمع شده بود
از .. تو دستم انداختمی به حلقه ینگاه!! دادم؟ی ادامه موی زندگدی فقط باایکنم؟ 

 روش یلبامو رو حلقه چسبوندم و آروم بوسه ا...  وقتچیه!! سی راویری نمادمی
 سیموهام خ..دمیحوله مو پوش..رونی ساعت از حموم اومدم بمیبعد از ن.. زدم
رفتم تو اتاق ..کاه حوله مو رو سرم انداختم و موهام خشک کردم..بود

 که نگام رو ارمی خودم از توش دربی دست لباس براهی تا ردمدمو باز ککم..خودم
 دست به دست زایامشب همه چ... بود، ثابت موندختهی روش رنگ رسی که راویلباس

چقدر اون شب از دستش حرص ..رونیلباس و آوردم ب!! داده بودن تا منو دق بدن
 نی بدم هممتموی گرون ق مارک دار وی لباسایحاضر بودم همه ..اما حاال!! خوردم

 راحت المیقط خ..! کنارم..حسش کنم!! فقط باشه..!  بمونهشمی کنه، اما پیشکل
محکم تو مشتم لباس ..لباس هنوزم تو دستم بود.. تختم نشستمیلبه ! شمهیباشه که پ

احساس .. کرده بودنزونی به قلبم آوییلوی ک100 ی وزنه هیانگار ..و فشار دادم
  ! تحمل کنم؟ی دو هفته رو چطورنی اایخدا..کردمی میخفگ

  
 کرده بودم و جواب یتو خونه خودمو زندون.. بود شرکت نرفته بودمی روز5 پنج

 و ازم سیاونا راو..انگار با همه لج کرده بودم..دادمی و مامان و نمنی رادیتلفنا
 شیداشتم تو دور..خواستمی و مسیمن راو..شدیگرفته بودم و دلم باهاشون صاف نم

 اتاقم نشستم و از پنجره یرو صندل..د بارون اومدنی باریصدا.. مردمیه ذره مذر
دلم گرفته .. نگاه کردمشهی رو ششدیبه قطرات درشت بارون که خورده م

 تخت برداشتم و رفتم تو ی از رو لبه مویگوش.. اومدمی اس ام اس گوشیصدا..بود
  ... بودسیاس ام اس از راو..چشام چار تا شد..نباکسیا
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  "..!!میشوی من و او ما نمگرید..عاشقانه اش نکن!  نبار باران"
  

 ی رنگش جلوی قهوه ای و چشای دوست داشتنیچهره .. ضعف رفت براشدلم
 اس ام اسش بهم نیچقدر ا!! کنهی داره به من فکر مسمیپس راو..چشام نقش بست

م داشتم از  خوشم اومده بود و ته دلیلیهر چند تلخ بود، اما خ.. داده بودیانرژ
 کردم و سند کردم وروارد اس ام اس فهی نباکسامی از تو اعیسر..کردمی دق میخوش

  !سی راویبرا
  
 شیآب ، پشت پا... رفتهادمی دارم که یمن سفر کرده ا...!  ببار باران"

 ساعت گذشت میاما ن.. بهم اس ام اس بدهسی منتظر بودم تا دوباره راو"....!!زمیبر
شدت بارون کمتر ..!  پرت کردم رو تختموی و گوشدمی کشیپوف.. نشدی خبرچیو ه

 بود سر به سیاگه راو.. بودور ساکت و عذاب آس،ی راوی بیچقدر خونه ..شده بود
 می مرگفتی و مگرفتی و اونم لجش مسی دختر نگهی دگفتمی و بهش مذاشتمیسرش م

به سمت !! کاش بود..دمیخندی به حرص خوردنش می و کلایحق داشته بره سراغ آر
 به ینگاه.. نخورده بودمی درست و حسابی بود غذای روز5..آشپزخونه رفتم

 پخته بود و نشده بود با هم سی که راویشام آخر!! فسنجون.. انداختمخچالی
دلم .. درآوردمخچالی غذا رو از تو یقابلمه .. بودخچالی هنوزم تو مش،یبخور

 یهمه .. غذا نخورده بودنیاز ا سمیاون شب، راو.. بخورمشس،ی بدون راوومدینم
 م دور خودیالک..کالفه بودم!  کردم تو سطل آشغالی تو قابلمه رو خالاتیمحتو

 سالم آقا _ ه؟ی ک_...  رفتمفنی رغبت به سمت آیب.. اومدفنی آیصدا..دمیچرخیم
 من _!  شما؟_!  بود؟ی کگهی دنیا..ابروهامو باال انداختم .. نیدر رو باز کن..نیآرو

 نی ایحوصله ! کرد؟ی می چه غلطنجای انیا..جا خوردم! سیدوست راو.. محهیمل
 در رو باز نیخواینم.. بارونری موندم زن؟ی آقا آرو_..  و اصالً نداشتمشیریس
اما دکمه رو فشار دادم و در باز ... نهای کارم درسته دونستمینم..  زدمخی ن؟یکن

 که توش دو تا ظرف غذا و دو تا دی سفکی پالستهی با حهی ملقه،یبعد از چند د.. شد
 سالم _.. لبخند رو لباش بود..  وارد خونه شدخورد،ی به چشم م،ی مشکینوشابه 

 کلیه.. تنش کرده بودی تنگ سبز رنگی کرده بود و مانتوشی آرای حسابن؟یخوب
از دست خودم ..لبخندش رو اعصابم بود!  تو ذوقزدی میلی مانتو خنیدرشتش تو ا
 فکر کرده بود که ی خودش چشیرا در رو روش باز کرده بودم؟ ، پچ..کالفه بودم

 نکهی بدون احهیمل.. کردمنگاشچپ چپ !  و غذاهم گرفته؟نجایپاشده اومده ا
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 _..  غذاها رو رو اُپن گذاشتکیمنتظر جواب بمونه به سمت آشپزخونه رفت و پالست
 کاری چنجایتو ا _! اخمام رفت تو هم.. دفعه مغزم فعال شدهی ؟یشام که نخورد

 که حهیمل.. شینی ببیخوایبرو اونجا اگه م.. خواهرشهیخونه ..سی نسی راو؟یکنیم
 مظلوم و لب و ی اافهیاز برخوردم تعجب کرده بود و خورده بود تو ذوقش با ق

از ..نیری شی که رفته خونه دونمیم..نمی و ببسی راوومدمین:  گفتزونی آویلوچه ا
 و نیی سرشو انداخت پاحهی ملنجا؟ی ایپس چرا اومد..ب خو_.. مونا آمارشو گرفتم

!!  پامی جلوفتهی فکم بدکم مونده بو! نمیاومدم تو رو بب:  گفتی آرومیبا صدا
 از بس که شد،ی دلم جا نمی جاچی دلم بزارم آخه؟ هر چند مسلماً هی رو کجاحهیمل

همون .. وقته ازت خوشم اومدهیلیمن خ.. مننی آرونی بب_!! گنده و خپل بود
 یخوایحاال که م.. ازت خوشم اومددمتی و کوروش دانای کهی که تو عروسیموقع

 زن هی.. برات باشمی زن خوبتونمیمن م..یدونیخوب م..خوب..ی و طالق بدسیراو
 سیراو! ادی زیلیخ..نیمن دوست دارم آرو..من..یخوای که میزیهمون چ! یواقع

 که سی بوده و برامم مهم نی چ مشکلتون سردونمیمن نم.. تو رو نداشتاقتیل
 یچیاز ه.. برسونمی که آرزوشو داری ای تو رو به زندگتونمیمن م..اما..بدونم

! کنه؟ی خودش بلغور می برای دختره داره چنیا.. دمیقول م..! کنمی نمغیبرات در
 اگه طالقشم بدم، بازم محل سگ به یحت! اسمش تو شناسناممه.. هنوز زنمهسیراو

اخمام و ..!  برم باهاش ازدواج کنمنکهی چه برسه به ازارم،ی نمحهی مل و امثالحهیمل
 تا بفهمه حد خودشو نگه زدمی محرف ی باهاش جددیبا!  بردم تو همشتریب

 و پاشونو دراز تر دنی پسره ول می که خودشونو جلویی از دختراومدیبدم م..داره
 فکر یورد من چ خودت درمشیتو پ:  گفتمی خشنیبا صدا.. کننی ممشونیاز گل
 و مخشو ششی و برم پسی و خونه هم که نرهیگی هان؟ که زنش داره طالق م؟یکرد

 رو ی بهت اونقدادی نمادمی آرررررره؟ ره؟ی منو بگادی کنم که بیبربزنم و براش دل
 که شوکه شده بود و حهیمل... یریگی مدی حد خودتو ندینجوری ایداده باشم که دار

 ی و ازم نداشت، اشک تو چشاش جمع شد و با صداینی برخورد سنگنیانتظار چن
درمورد .. دارمتمن دوس..من!..نی حرف نزن آروینطوریبا من ا:  گفتیلرزان

 حهیمل!  خوشبختت کنمتونمیم..من.. از دست بدمتخوامینم.. نکردمی فکرچیتوأم ه
پا شده هلک  یواقعاً با کدوم اعتماد به نفس.. کنمسهی مقاسی با راوتونستمیرو اصالً نم

 دینبا.. کف دستشذاشتمی حسابشو مدی دوسم داره؟ باگهی و منجایهلک اومده ا
 ی رفتنجای از ای وقتخوادیدلم م: داد زدم!  سوء استفاده کنهبودنم از آروم ذاشتمیم
 ؟؟یدی فهمی دوس داشتی زمانهی بره منو ادتی نشه و داتی پنورای اگهی درون،یب

 یکی یتو و امثال توأم که رو خونه ..قونه دوسش دارم هنوز زنمه و من عاشسیراو
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 میعشق من تو تمام زندگ..کنمی و آدمم حساب نمنیسازی خودتون خونه می براگهید
بازم قلبم فقط مال ..می اگه از هم جدا شیحت! سهی و اونم فقط و فقط راوهیکی

 دور و زی برماتی و لوس بازای عشوه گرنی برو و انجایپس از ا! گهینه کس د..سهیراو
 که ستمی ساله ن20من پسر .. کن که بتونه بهت به چشم معشوقه نگاه کنهیکیخرج 
 و پشت سرتم نگاه ی و بریری که حرفمو بگگمیرک م.. بشمایتر عشوه ُشنیخر ا

 پسر ی حرفانی و انمتی ببی اتفاقای ی عمدگه،ی بار دهیفقط .. بارهیاگه فقط ..ینکن
 که به غلط کردن خوردم ارمی سرت میی بال،ی بدلمیخر کن و تحو

 ی حهیل داشتم و سر می دق دلیهر چ...! رونی حاالم گمشو برو ب؟یدیفهم...یفتیب
 بد نگه و منو خر فرض سیتا اون باشه پشت سر راو..حقش بود.. کردمی خالچارهیب

 به کهی در حالحهیمل.. شد براش تجربهنیا.. حد و حدود خوشدو بدونهدیبا..نکنه
اما من ..اما..رمیباشه م:  گفتهی از رو مبل برداشت و با گرفشویفتاده بود کهق هق ا

 سرشو انداخت حهیمل! رووووووووووونیب:  زدمددا! شهیهم..نیدوست دارم آرو
 چند بارم حهی کنم، اما ملنیدوس نداشتم خوردش کنم با بهش توه..!  و رفتنییپا

 و ناراحت کرده سیمسخرش راو یبهم نخ داده بود، شب تولدمم که با اون کادو
..! ریبگ منو ای و آخرمش بگه بادی تا برام عشوه بسمی جا واهی مثل بز تونستمینم..بود

 چی تا بفهمه هکردمی برخورد می و رسمی باهاش جددی بانایزودتر از ا..حقش بود
 مرد متأهلم نظر هی باشه که به حی انقدر وقکردمیاما فکر نم.. بهش ندارمیحس

 که یی کنه؟ غذاهاانتی بهش ختونستیمن شوهر دوستش بودم، چطور م..اشهداشته ب
 ی رغبتنکهی بود و رو اُپن بود و با حرص برداشتم و همشو بدون ادهی خرحهیمل

 همشو پرت کرده تو سطل آشغال و درشو ه،ی غذاش چنمیداشته باشم که بب
 سرش داد بزنم و  تاومدی محهیکاش زودتر مل!! سبک شده بودم..دمی کشیپوف..بستم

  !! حهی ملچارهیب! سبک شم
  

   )آخــر - 20فصل ( 
  
 موی خدافظ گوش_.. امی باشه بابا م_! ی نکنرید..ای اونجا باش3 ساعت نی الو آرو_

 یهر چ..شدی تموم مزیامروز همه چ..کردای ول نمداد،ی مری گنی رادنیا! قطع کردم
 روزامو نی که گذشت بدتری ا دو هفتهنیتو ا! شدی بود، تموم مسی من و راونیب

چشام سرخ .. نگاه کردمنهیخودمو تو آ..د بو1 کیساعت نزد! پشت سر گذاشته بودم
 و سی سوسی ناهار چند لقمه ایبرا..موهامو با ژل مرتب کردم! و پف کرده شده بود
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 نی سوخته از بی رنگ و شلوار قهوه ای کرم کاراملرهنی پهی..تخم مرغ خورده بودم
! رسمی چرا انقدر دارم به خودم مدونستمیخودمم نم..دمیخاب کردم و پوشلباسام انت

 رنگم دور گردنم ی نسکافه اکی کراوات بارهی! زنم؟ی مپی دارم تی کیبرا
بعد از دو هفته، .. آروم و قرار نداشتمدنشی دی و برادمیدی و مسیامروز راو..بستم

نگار تازه خون به مغزم ا..رهی سر بگیی جدانی اذاشتمی مدینبا! دمیدیعشقمو م
 سرم یی که دارن چه بالدمیفهمیم و داشتم کردی بود و مخم داشت کار مدهیرس

بچه که ..رمی بگمی م تصمندهی و آی زندگی براتونمیخودم م!  سالمه28..ارنیم
 الی خیب.. امتحانشو پس داده بودسیاما راو.. انتخاب خودم بودممیمر! ستمین

 که گذشت ی دو هفته انی برام سخت بود اما تو ایلی خهر چند..مامان و خونواده م
!! کنهی برام پر نمیچی و هسی راوی بودم جادهیده بودم و فهمی زجر کشیلیخ

 شمی که نخوان من کنار عشقم بمونم و خوشبخت شم، بهتر که پیخوانواده ا
 دینبا!  کرده بودمی متحرک زندگی مرده هی نی دو هفته عنیتو ا...! نباشن

تا !  منالفقط م... مال من بودسیراو..رنی و ازم بگسی و بابا، راونی رادشتمذایم
 و سی بشه و راومشی تصمالیخی بابا بخواستمیم.. درآوردمی ماست بازیلیاالنشم خ

 فرق کرده بود و بابا تا حکم طالق ما رو ندفعهیبعنوان زن من قبول کنه اما انگار ا
 حالم از کردم،ی و بابا فکر منی رادیکوتم جلو به سیوقت! شدی نمالمونیخی بد،یدینم

 بود و رو دهی تولدم خری براسی که راویادکلن..خوردی مهمخودم و مرد بودنم ب
لبخند !  از دست بدمتزارمینم:  و گفتمدمیقلب تو گردنمو بوس.. کردمیخودم خال

 ی سهی سیراو.. نشستمنمیپشت فرمون ماش..رونی زدم و از خونه اومدم بیکمرنگ
 و مونا بهش ی دی سنیقبالً گفته بود که ا.. توالتش جا گذاشته بودزی می تو کشوید

دکمه .. و تو دستگاه گذاشتمی دیس.. کش رفته بودمزشی میداده، منم از تو کشو
 ی فالحاری مازیصدا..دی به گوش رسیآهنگ آرامش بخش..و زدم )  یپال ( ی

 من خونده یانگار برا..اشتمشعرشو دوس د.. و پر احساس بودفی لطیلیخ..بود
  ...  از جا کنده شدنی گاز گذاشتم و ماشل کردم و پامو رو پداادیصداشو ز..بودش

  
♫ ♫ ♫ ♫  

  .. نازم دلم تنگهگل
  ..می هم باششی پنذاشتن

  .. هر دو جدا از همدیبا
  ..می درد و غم باشکیشر
  ... تنگه واسه چشماتدلم
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  ... تنگه گل نازمدلم
  ..رمی مثل تو دلگمنم

  .. شبکی عاقبلت دونمیم
  ...رمیمی می دلتنگنی ااز

  .. تنگه گل نازمدلم
  .. از تو جدا بودمینگ
  .. بودی اون کدنی پرساگه
  .. وفا بودمی من بینگ

  .. تنگه واسه چشماتدلم
♫ ♫ ♫ ♫  

  
اون چشما مال .. چشام جون گرفتی جلوس،ی و درشت راوی قهوه ای چشاریتصو

  ..! صاحبش شهی اگهیارم کس د بزدینبا..! مال من! من بود
  

  .. نازم دلم تنگهگل
  ..می هم باششی پنذاشتن

  .. هر دو جدا از همدیبا
  ..می درد و غم باشکیشر
  ... تنگه واسه چشماتدلم

  ... تنگه گل نازمدلم
  ..رمی مثل تو دلگمنم

  .. شبکی عاقبلت دونمیم
  ...رمیمی می دلتنگنی ااز

 دانلود آهنگ

   �ز�0ر 89��. / .56 	�زم
  

♫ ♫ ♫ ♫  
  

اون صورت ... خوشرنگشویاون چشا.. بودمدهی و ندسی بود راوی هفته ا2 دو
تو فقط ..! سی از دستت بدم راوزارمی نم":  لب گفتمریز..! معصوم و دخترونه شو
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 یخم شدم تا بزنم از اول بخونه که اشتباه.. آهنگ تموم شده بود"..!ینیرومال آ
 نگامو ی کردم و چند لحظه امسرمو خ.. و زدم و آهنگ به کل قطع شدی دکمه اهی

سرمو که بلند کردم ..از جلوم گرفتم و باالخره دکمه رو زدم و آهنگ پخش شد
 ری دی هر کاریتم، اما براپامو محکم رو ترمز گذاش..دمی روبروم دی بزرگونیکام

سرم محکم به فرمون .. آخم بلند شدیصدا..... ونی ممتد بوق ماشیصدا..شده بود
  :ومدی می فالحاری مازیصدا.. برخورد کردنیماش

  
  .. نازم دلم تنگهگل

  ..می هم باششی پنذاشتن
  
 و صدا زدم و سی لب اسم راوریز.. حس کردممیشونی و رو سر و پیظی گرم و غلعیما
  ...شام بسته شدچ
  

   ))ــــــــسیراو(( 
  

 همه گهی دی قهیتا چند د..دیجوشی و سرکه مریدلم مثل س.. به ساعتم انداختمی نگاه
 شی و گوشزدی و دراز محضر، قدم مکی باری مرتب تو راهرونیراد..شدی تموم میچ

 بودن و سادهیبابا و آرسامم کنار هم وا.. بودی و عصبگرفتیشماره م..دستش بود
 ی جونم گوشه اسی و انسویگ.. بود کنارمسته نشنمیریش..کردی نگام میبابا با مهربون
 بهش یوقت...دیکشی بود انگار ازم خجالت منیی جون سرش پاسیان..نشسته بودن

 و تو چشاش یبی غم عجهی جوابمو داده بود اما ی و گرمیسالم داده بودم، با مهربون
 پسره کجاس؟ مگه بهش نیپس ا:  گفتنیادپدر جون با خشم رو به ر.. کردمیحس م

 جواب شمیگوش! چرا بهش گفتم:  کالفه گفتنی باشه؟ رادنجای ا3 یگفتن
 نه؟ دو هفته ما ادی نخوادیم: پدر جون با حرص گفت!  کجا موندهسیمعلوم ن..دهینم

 خودش ی عام؟ ما رو مسخره ی مضحکه می بشه؟ بشیرو انتر خودش کرده که چ
 نی درمورد آرویحق ندار! بهروز:  گفتی و خشکیا لحن جد جون بسیکرده؟ ان

 پشت اد،ی نخواستیاگه م... اومدهشی بچم پی برای کاردیشا..ی حرف بزنینجوریا
 3 از قهی د10پس کجا مونده؟ : پدر جون کالفه گفت.. گفتی منیتلفن، به راد

؟ من با الو شما:  دم گوشش بود، گفتلشی موباکهی در حالنی دفعه رادهی!! گذشته
 االن؟ نییکجا..چطور ممکنه؟...؟ی چیعنی..؟یچ.. برادرم تماس گرفتمیگوش
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مضطرب به نظر .. قطع کردشوی گوشنیراد..  االنمیایم..باشه باشه..آها..کجاس؟
 و سوی بود؟ گیپشت خط ک!  شده؟یچ..ماتم برد... می بابا بدبخت شد_.. دیرسیم
 یچ: پدر هراسون گفت.. سادنی وانی رادکی جون از جاشون بلند شدن و نزدسیان

 گهی مرد دهی..نی آرولیزنگ زدم موبا:  گفتنی بود پشت خط؟ رادی کن؟یشده راد
 یلیوضعش خ.. تصادف کردهنیبابا آرو..گفت..گفت.. و ورداشتیگوش
 سی و انسویگ!!  گفت؟یچ! ؟یچ... می بردیبا...دیبا..مارستانیرسوندنش ب..بده

 میبر دی بانی راداالی: پدر جون کالفه گفت. . و داد راه انداختنغیجون ج
 نی نشون بدم، رادی فرصت کنم واکنشنکهیقبل از ا.. بدو عجله کن پسر...مارستانیب

 سیراو:  نگام کرد و گفتی با نگراننیریش..  جون و پدر جون رفتنسی و انسویو گ
 نی گفت؟ آروی چنیراد! شدیباورم نم..الل شده بودم.. شوکه شده بودم؟یخوب

 یوا..  بدهیلی کرده و حالشم ختصادفآره انگار گفت .. شده؟ تصادف کرده؟یچ
 تکونم نیری جواب بده؟ شسی راو؟ی خوبسیراو: آرسام گفت!! یوااااااااااااااا...نه

 آب بهم داد و به وانی لهی نیریش.. ربع بهتر شدمهیبعد از .. نبودمی حالیچیه..داد
 و بغض یجی قربونت بشم؟ با گی خوبسیاو ر_..  به خوردم دادیزور چند قلوپ

 کمی بابا نزددم؟ی گفت؟ درست شنی چنی رادن؟یری چش شده شنیآرو: فتمگ
 برم دیمن با.. بابا_... آروم باش.. آروم باشسیراو: دستامو گرفت و گفت..شد

باشه ..باشه:  با بغض گفتنیریش..  برمدیبابا با..هی توش بسترنی که آرویمارستانیب
 لرزان ی رو با دستانسوی گیشماره .. ری ازش آدرس بگسوینگ بزن به گز..میریم

 سو؟ی گ_ الو؟ _... دمی رو شنسوی حال و لرزان گی بی صداقه،یبعد از چند د..گرفتم
 ی جون و از تو گوشسی انیونای و شغی جی چش شده؟ سالمه؟ صدانی آرون؟ییکجا

...!  نهیواااااااا....نینکنه آرو...نکنه.. کردخیتنم ..نفسم حبس شد..دمیشن
 ایب..سی الو راو_ سوووووو؟یگ... حرف بزنسو؟ی گ_.... ااااااایخداااااااااا

 آدرس و از ی چطوردمینفهم.. ایفقط ب..ای بسیراو..رهیمی داره منیآرو..نجایا
 کای رونشی رفته بودن پنیریآرسام و ش..می شدمارستانی بی گرفتم و با بابا راهسویگ

 جون و پدر جون سیسو و انی و گنیراد..میدی رسمارستانیبه ب! ستانماری بومدنیو ن
  سو؟ی گ_..  رفتمسویبه سمت گ.. بودنسادهی وامارستانی بیتو راهرو

  
 کیپدر جون نزد.. بلند شدونشی شی کرد و صداهی گرشتری بدنمی جون با دسیان
 یعصب نیراد.. و ازش خواست آروم باشهدی جون شد و شونه هاشو آروم مالسیان

 هم سویگ..  داده بود و دستاشو بغل کرده بود و تو فکر بودهی تکیواریبود و به د
 یی بگو چه بالسو؟؟یگ:  رو با دستام تکون دادم و گفتسویگ..ختیریآروم اشک م
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 شد ی چیدید:  گفته،ی هق هق گرانی جون در مسیان.. بگو... اومدهنمیسر آرو
 نمیآرو...نمی آروم؟ی شدنی آروی بیدی سرمون اومد؟ دیی چه بالیدی دس؟یراو

 یپرستار.. رهیداره ناکام م..داره..زارهیداره مامانشو تنها م...سی راورهیمیداره م
 سیان.. کردی از پرستار عذرخواهنیراد.. جون تذکر دادسی به انو شد کمونینزد

 شهیبه سمت اتاقک ش..دیلرزیشونه هام م.. پرستار رفت..ختی صدا اشک ریجون ب
 بزرگ و ی شهیاز ش.. رفتم"ICU "ه بزرگ روش با رنگ قرمز نوشته شده بود  کیا

 که ی جسمنیا!!!.. منیخدا..نمی و ببنی چشم چرخوندم تا آروو،ی ی سیپهن آ
از .. سی ننی آرونینه ا..نه...دمی کششهیدستمو رو ش!!  منه؟نی شده آرویچیباندپ

سرش پانسمان ...!!..سی ن مننی آرونیا..نه... سالم نموندهشیی بدن که جانیا
 دیچشماش بسته بود و رو چشاش دو تا چسب سف.. بودیشده بود و پانسمانش خون

 ی نهی شکل رو سی ارهی سه تا چسب دابود، تو دهنش ی کلفتیلوله ..زده بودن
پاهاش تو ..!  بودزونی آویزی ریمای زده بودن و از تو چسبا سنیلخت و پهن آرو

 نی آرونیا..قلبم فشرده شد... و پر زخم بودی و خونتموم صورتش کبود..گچ بود
 که حاضر هینی وضع افتاده، همون آرونی و به ادهی که االن رو تخت خوابینیا! بود؟

 رو گونه ختی و اشکام ردیبغضم ترک! بودم جونمم بخاطرش بدم؟
 سی من کجاس اننیآرو..سی ننی آرونیا..نه.. نه_. دمی کشغیج...!..آروبن...م

 یایاون دن.. ازش جدا شمخوامینم..شمیوهر من کو؟ ازش جدا نمجون؟ ش
 سیان...سی ننی که رو تخته آروینی من کووووو؟ انی جون آروسیان..منه

زنده .. من سالمهنیآرو..سی ننی آرونیا... نموندهیزی که چنیاز ا...جون
 نی آرونیا.. طالقم بدهادی بخواستیم.. محضرادی بخواستیم.. کشهینفس م..س

 مسخره و تمومش هی شوخنیا.. من سالمهنیآرو..سی نی شکلنی من انیآرو..سین
 دروغ نی دارنیبگاما بهم ..اما..شمیبه خدا ازش جدا م..من طاقتشو ندارم..نیکن
 زنده نی بگو آروسویگ..سویگ.. زنده سنمی آرونیبگ..نیبگ..نیگیم

 _..  هق هق افتادشونه هامو گرفت و اونم به.. به سمتم اومدسویگ... بگووووو...س
..  باش بابایقو..دخترم.. سی راو_.. بابا به سمتم اومد.. زمیآروم باش عز..سیراو

 گم می تو بانداژ و سنیبب... افتادهی به چه روزنمیآرو نیبابا بب..بابا:  گفتمهیبا گر
بابا سرشو !  موندهی مردونه و جذابش، چکلی از اون هنیبب..نشیبابا بب..شده

 دستاش گرفته بود و نی جون سرشو بسیان... دادهی تکیواری و به دنییانداخت پا
! کردی مکاری چنجای من انیآرو!  بودیتی چه مصبنی اایخدا..زدیزار م
   !!ـــــــــــــنیآرو
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 و غصه نی که ناراحتدونمی من من؟یندازی و داد راه مغی جی خانوم محترم چرا الک_
 گهی دیمارای بتی شما، باعث آزار و اذیکارا نی و امارستانهی بنجایا..اما..نیدار

 ی به پهناکهی جون در حالسیان..  از دست دادهشویاریپسرتون عالئم هوش..شهیم
 دکتر؟ پسره چشه؟ چشه؟ دکتر که ی آقای چیعنی:  گفتخت،یریصورتش اشک م
 یپسر شما بر اثر ضربه ا:  جا به جا کرد و گفتنکشوی بود، عیانسالیمرد قد بلند و م

 نسبت به اطرافشون ی ایاری هوشچیه به سرش وارد شده فعالً تو کما هستن و هک
 تأسف تکون داد ی دکتر سرشو به نشونه رون؟ی بادی از کما میک:  گفتسویگ.. ندارن

 ساخته یاز دست ما کار..ارهی به دست بشویاری که زودتر هوشنیفقط دعا کن:  گفتو
توکلتون به ..نیبراش دعا کن..می بکنی کار براشمیتونی نکنه، ما نمیتا حرکت..سین

 ی باالمارستانی بشدی می روز5!! ایخدا..وا رفتم.. گفت و رفتنویدکتر ا.. خدا باشه
 از چوقتیاگه ه..اگه.. نکرده بودیریی تغرصدم دهی هنوز نیآرو.. بودمنیسر آرو
 کف هوشی و بدی دور سرم چرخمارستانی شد که بی چدمی نفهم؟ی چادیکما درن

 یدیحالت تهوع و سر درد شد..چشامو باز کردم...  افتادممارستانی بیاهرور
 که به سقف وصل شده بود، یدی سفی های مهتابفیچشمم به دو رد..داشتم
مونا با .. سرم بودنی و مونا باالنیریش..کردمی حس مستموسوزش رو د..افتاد

 دستامو نیریش.. یخدا رو شکر به هوش اومد:  زد و گفتی جونی لبخند بدنمید
 تو رو به ارواح ؟ی خواهریکنی رو منکارای چرا با خودت اسیراو: گرفت و گفت

 چه نیآرو..کردیقلبم درد م..  انقدر خودتو عذاب ندهدمیخاک مامان قسمت م
 ایخدا!  نفس بکشم؟گهی دیدی به چه اماد؟ی بالها سرش بنی ادی داشت که بایگناه

 ن،ی بدون آروخوامینم.. ببرنی منم با آروایخدا اد؟ی سر عشقمون بدی بال بانیچرا ا
 یاشکام جار..!  و حس کنمنیمن طاقت ندارم باشم و نبود آرو...زنده بمونم

 با ؟ی خسته نشدی کردهیانقدر گر: مونا خم شد رومو اشکامو پاک کرد و گفت..شد
 به یاشکات سود..سی فقط براش دعا کن راواد؟ی به هوش منی کردنه تو، آروهیگر
 به هوش چوقتی هگهی ددیشا..دیشا:  گفتمیبه سخت.. الش ندارهح
مونا هم خم شد و .. کنم مونا؟ ها؟ به هق هق افتادمکاریاونوقت من چ..اونوقت..ادین

 که یبابا اومد تو اتاق..  بد بودیلیحالم خ.. گذاشت و آرومم کردش نهیسرمو رو س
بابا .. شدشتری بابا، اشکام بدنی بابا؟ با دی خوبس؟ی راو_..  بودمدهیرو تختش خواب

انقدر خودتو عذاب نده :  گذاشت و گفتمیشونی نرم رو پیبوسه ا.. شدکمینزد
 شوهرم ی وقتام؟یکجا ب..ا نه باب_.. ی کم استراحت کنهی خونه تا میریم..بابا

 _ ام؟ی من پاشم کجا بده،ی خوابهوشی بمارستانی بنیرو تخت ا..نجاسیا
خودم .. کم استراحت کنهی میبر..یینجایو روز ا روزه شب 5االن ..دخترم
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از همه .. رمق و سرخ بودیچشاش ب..باشه؟ بابا هم خسته بود..نجای اگردونمتیبرم
سرمم تموم شد و باالخره ..من باعث شده بودم همه ناراحت باشن.دمیکشیخجالت م

 شی بخوابم و بعد دوباره برگردم پی دادم که برم خونه و کمتیرضا
مونا و .. روشن کنهنیبابا جلوتر رفت تا ماش.. کنمتی بابا رو اذخواستمیمن..نیآرو

 و سوی گمارستانی باطیتو ح.. بغلمو گرفتن و کمکم کردن تا بتونم راه برمری زنیریش
  ..دمی و دنیادر
  

 نجا،ی اخوامینم..مارستانی بیای بسی الزم نگهید:  بهم زد و گفتی پوزخندنیراد
چرا ..بغض کردم.. ی بالها رو تو سر ما آوردنی ایهمه ..نمتی سر برادرم ببیباال
 بهش فروختم که انقدر ازم ی ترزمیمگه من چه ه..داره؟ی دست از سرم برنمنیراد

 شی نی چرا داره با حرفام،ی خراب و داغونع تو چه اوضانهیبی اون که داره مزاره؟یب
 نی با خشم رو به رادمونا.. نیی سرمو انداختم پاکنه؟ی مشتریدارش زخم رو دلمو ب

 ری داره؟ تازه از زی چه حالسی راودینی بی چه طرز حرف زدنه؟ مگه نمنیا: گفت
 م و هنوزسهی هنوزم شوهر راونی رفته که آروادتونی نکهیمثل ا..سرم دراومده

 دیگی که انقدر راحت منیی دوتانی ای کارهیشما چ!  همهیاسمشون تو شناسنامه 
 ادی بتونهی مسی که راونیکنی منیی نداره؟ شما تعیه حق چای داره ی چه حقسیراو

 همه بال نی اد؟ی اکارهیشما چ:  رو به مونا با خشم گفتنیراد!  نه؟ایباال سر شوهرش 
 نی نذاشت رادسویگ...  مو از سر داداشم کم بشهر تاهیاگه .. سر ما آوردهسیرو راو

:  زل زد و گفتنی رادی و خصمانه تو چشادی و کشنی لباس رادنیحرف بزنه و آست
 به جون نی راد،ی حرف بزنسی با راوینطوری اگهی بار دهیفقط ..گهی بار دهیاگه 

باورش .. نگاه کردسوی گی متعجب به چشانیراد.. ارمی اسمتو نمگهیمامانم قسم که د
 ادامه سویگ.. منم کپ کرده بودم.. باهاش حرف بزنهینجوری اسوی گی روزشدینم

 نی ها؟ ا؟یکنی باهاش رفتار مینطوری بهت فروخته که ای ترمزی چه هسیراو: داد
 دو تا به نی انی شماها باعث شدس؟ی راوای نی آوردنیبال رو تو و عمو بهروز سر آرو

 نی به آرویواسه چ! ی مشکلچیبدون ه..کردنی مشونویداشتن زندگ..فتنی روز بنیا
 دو تا و تو نی اهی زندگ تونی افتادی و طالق بده؟ها؟ واسه چسی که راونیزور کرد

 از خشم و حرص رگ گردن و کهی در حالنی رادن؟ی به پا کردشی آتشونیزندگ
 رده بهم فشی دندونای در هم گره شده از البالیی متورم شده بود با ابروهاشیشونیپ

 صداشو برد باال و با سویگ.. سیبه تو مربوط ن..سویتو دخالت نکن گ: شدش گفت
 با انگشت سبابه ش به من اشاره کرد و رو به سویکنم؟ ها؟ گچرا دخالت ن: خشم گفت

 یفهمیم.. که نذاشت من از تو جدا شمهی دختر هموننی ا؟ینیبی منویا:  گفتنیراد
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 که یدونیخودتم خوب م:  ادامه دادسویگ..  تا شد4 نی رادی چشان؟ی رادگمی میچ
اما ..اما..رهی نتونست جلومو بگی بود و کسی جدا شدن از تو جدی براممیتصم
 هیبهم گفت که ..ی بهم گفت که تو چقدر دوسم دارسیراو..!  منصرفم کردسیراو

 سیراو..ی و بازم به پام نشستشمی باردار نمیدی فهمی وقتمون،یسال بعد از عروس
 تونمی از قبل دوست دارم و نمشتری حس کردم بدمی که شننارویا.. بهم گفتنارویا
 من و تو االن زن و گفت،ی بهم موضوع و نمسیاگه راو.. بشم و ازت جدا شمالتیخیب

 به جدا شدن گهی روم اثر گذاشت و باعث شد دیلی خسی راویحرفا..میشوهر نبود
 انصافه نیچرا؟ ا.. دوتانی اهیزندگ تو ی افتاد؟ی کردکاریاما تو چ..بهت فکر نکنم

نجات داد اما  تو رو هی زندگسی انصافه؟ راون؟ی آره راد؟یختی بهم رشونویکه زندگ
 سی بشه؟ چون از راوی که چی دو تا موش دووندنی اهیدر عوضش، تو زندگ..تو

 زی چون دروغ گفت و داداشتو متهم کرد؟ االن که همه چ؟ی چرا ازش متنفر؟یمتنفر
 نی اسی بازم با راوی چرا دارگهی به دروغش اعتراف کرده دسمی و راوهمشخص شد
 یوقت.. دوسش دارهنی آروی کرده؟ وقتکاری چ باهاتسی مگه راو؟یکنیرفتار رو م

 داغ تر از آش؟ ی کاسه ی تو چرا شدده،ی و بخشسی راویوقت..سیازش ناراحت ن
 خم یخوای و نمکتهیچ داداش کویگی مگه نم؟ی و دوس دارنی آرویکنیمگه ادعا نم

 ی چرا سنگ انداخت؟ی پس چرا واسه انتخابش ارزش قائل نشد،ینیرو ابروش بب
 هی تو زندگفتادی منمی خوب بود که آرو؟ی؟ چرا خودتو از چشمش انداخت پاشیجلو

 خوب شه؟ی رو طالق بده چون بچه دار نمسوی گدی بانی رادگفتیما و به عمو بهروز م
باورش .. کپ کرده بودنیراد! نیی پاختیری و اشکاش مگفتی رو منای اسویبود؟ گ

 ی بود و حرفسادهی وا حرکتیب.. زده باشمسوی من اون حرفا رو به گشدینم
 و شماها به نیآرو..نیدلتو صاف کن راد:  و گفتنیی سرشو انداخت پاسویگ..زدینم
 نیی سرشو پانیراد.. از ما دور شدسویگ! اتونیبا خودخواه..نی روز انداختنیا

 کنه و ازم ی بود که احساس شرمندگیمغرورتر از اون..تو فکر بود..انداخت
 بابا نی به سمت ماشنیریبه کمک مونا و ش... نداشتممیازش انتظار.. کنهیعذرخواه

 یحرفا.. و بهش گفتزی همه چسویخدا رو شکر که گ..می دور شدنیرفتم و از راد
 نهیخودمو تو آ...! زی از همه چبکس..دل منو امروز به زبون آورد و منو سبک کرد

و اشکام  و تو بغلم گرفتم نی قاب عکس آرونجا؟یچرا اومده بودم ا..نگاه کردم
 هی کردمیفکر نم.. تنگ شده بودنی خودمو آروی خونه یچقدر دلم بار.. شدیجار
اشکام رو گونه م ..دمی دراز کشنیرو تخت آرو..نمی رو ببنجای بتونم دوباره ایروز

 بشه منم شی طورنی مقصر بود؟ اگه آروی بال سرمون اومد؟ کنیچرا ا...ختیریم
 و از تو کمدش نی آرویلباسا..!!  ونیآرو بدون هی زندگخوامینم..کشمیخودمو م
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 برام نی خونه، بدون حضور آرونیتحمل ا..کردمی مهی و هق هق گراوردمیدرم
 وونهی خونه دنی اتو ییداشتم تنها...مارستانی برفتمی مدیبا.. عذاب آور بودیلیخ
 خصمانه نگام دنمیپدر جون با د..  شدممارستانی بی و راهدمیلباسامو پوش..شدمیم

 _!  از جونم؟خوانی می چکردن؟یچرا ولم نم..قلبم تند تند زد..سادید و جلوم واکر
 نمی جون آرویاز تن ب! یینجای ماهه هر روز اهی ها؟ االن ؟یینجایچرا روز و شب ا

 بغضم ؟یکنی ول نمشینی ازمون؟ تا تو سردخونه نبیخوای می چ؟یگذرینم
 اشکام نم؟یمنتظر مرگ آرو که کردن؟ی فکر مینجوریواقعاً درموردم ا..دیترک
 و رو کرد به پدر سادیجلوم وا.. بوددهی حال و رنگ پری جون بسیان.. شدیجار

 معلوموگرنه .. جون هوامو داشتنسی و انسوی اوضاع گنیخدا رو شکر که تو ا..جون
بهروز حق :  لرزان رو به پدر جون گفتیی جون با صداسیان.. شدی مینبود وضعم چ

پدر جون با خشم ! یحق ندار..ی حرف بزنینجوریمعصوم ا طفل نی با ایندار
 که گفت باعث شد ییبا دروغا.. دختره پسرمو ازم گرفتنیچرا حق ندارم؟ ا: گفت
 س؟ی رفت انادتی! سهی واباباشم ساله 28 که ی منی کنه و روبروی گستاخنیآرو

بهروز :  جون گفتسیان.. دی سرمون آورد؟ لبام لرزیی دختر چه بالنی رفت اادتی
 که برات قائلم و نگه ی احترامگهی د،ی کننی توهسی بازم به راویبه خدا اگه بخوا

از خودم !  دخترنی نه انی آوردنی سر آرونیاون بال رو تو و راد..دارمینم
شرمندم که بچمو .. و طالق بدهسی راودی گفتم بانی که به آرودمشرمن..شرمندم

 وضع نیما مسئول ا..ء استفاده کردم سومی و از محبت مادریگذاشتم تو دو راه
هم .. ما رو ببخشهمی دختر بخوانی از ادیبا..! نیمن و تو و راد!!  بهروزم،ینیآرو

 ازمون تاوان ینجوریخدا هم ا.می کردی هم با احساساتش بازمیدلشو شکوند
 سر زنش داد و هوار ی دارینجوری ادیدیاگه االن پسرم سالم بود و م...گرفت

 ی آوردنی بال رو سر آرونیتو ا.. بهروزسادینمی جا واهی باش ساکت  مطمئن،یکنیم
 رونشی چرا؟ من بخاطر تو از خونه ب؟یچرا باهاش اون کار رو کرد..بهروز
 جون سیان.. اگه..اگه..ادی سرش بییاگه بال..ود نبنیحق بچم ا..اما تو..اما ..کردم

 جون سیان..ندمش نشویشونه هاشو گرفتم و رو صندل..شروع کرد به ضجه زدن
:  شدکشیپدر جون نزد.. نفسش بند اومده بود..دستشو رو قلبش گرفت

! سیان..دمیقول م..کنمی جبران مسیان.. تو رو خدا خودتو عذاب ندهسیان..سیان
 یچقدر وضع اسفناک.. شدشیدلم ر.. کردهیپدر جون گر.. جون از هوش رفتسیان

 پر نی رادی نگاه هاگهید..بل شده بود بهتر از قنیروابط من و پدر جون و راد.. بود
 باهام حرف ادی زنکهیپدر جونم با ا..کردی تر رفتار ممیاز خشم و تنفر نبود و مال

 گذشته بود و وضع یماه 5.. نبود و نگاهاش پر از غم بودی عصبگهی اما دزدینم
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 جون حالش بد سیان.. بودمنی آروشیروز و شب پ.. نکرده بودیریی تغچی هنیآرو
 شده ی بسترمارستان،ی بنی بود که بخاطر قلبش تو همیبود و چند روزشده 

 نی هر چند آروم،یذاشتی و تنها نمنی لحظه هم آروهی و پدر جون، نیمن و راد..بود
 ختهی بهم رییهوی زیهمه چ.. به اطرافش نداشتنسبت ی ایاریتو کما بود و هوش

 من و با هیشده بود راننده شخص عقب افتاده بود و شیبابا هم که از کار و زندگ..بود
 از بابت من راحت نبود الشی خیطفل..اوردی و ممارستانی ببردی آرسام منو منیماش
 اتفاق چی و بدون هیروز و شبام تکرار..خسته شده بودم..! رازی بره شتونستیو نم
 و ریی ذره تغهی دی به امشدمی مداریهر روز صبح که از خواب ب..گذشتی میخاص

 هیرو صندل..دمیخوابی مدی و شب نااممارستانی بومدمی من،یال آروتحول تو ح
 بد یلیحالم خ..کردمی مازی نشسته بودم و تو دلم داشتم با خدا راز و نمارستانیب

 ی اون چشایدلم برا.. گرفته بودی که دلم بدجورود بییامروز از اون روزا..بود
 کرده ریتو گلوم گ سفت ی نارنگهیبغض مثل .. ذره شده بودهی نی آرویعسل
 چشم مارستانی بی کف راهرویکایی نشسته بود و به موزای رو صندلنیراد..بود

 رنگ چکدوممونی وقت بود هیلیخ.. جون مونده بودسی انشی پسویگ..دوخته بود
 و نیهمه غمگ..می بوددهی وقت بود از ته دل نخندیلیخ..می بوددهیند و یشاد

روزامون ! خسته و کالفه.. خسته بود رمق وی هممون بیچشا..میافسرده بود
 ی آی شهی شکی بلند شدم و نزدیاز رو صندل!  و دلمون مرده بودگذشتی میتکرار

 مالقات شوهرمو و از پشتش کردمی درد و دل منی که هر روز با آرویی جاو،ی یس
 دهی خوابی رو صورتش بهتر شده بود و ورمش تا حدودیایکبود..سادمی واکردم،یم

 یبه حلقه ..گرفتی می دلم بدجوردم،یدی اون چسب رو پلکاشو میقتاما و..بود
 تو ی مانتومو، قلب نصفه ریدستمو بردم ز..قلبم فشرده شد..دست چپم زل زدم

 ی سی آی شهیدستمو رو ش.. شدری سرازبم تو قلیآرامش خاص..گردنمو لمس کردم
!  تو ناقص و پوچم بدوننیبب.. قلبم نصفه سنیبب..! نیآرو:  گذاشتم و آروم گفتموی

 ی به چه روزنی ببنیآرو! یمال من..یتو سهم من.. من منتظرتمنیبب..نیبرگرد آرو
 رتوپدر و براد! مارستانی جون از غم نبودنت، افتاده رو تخت بسی اننیبب..افتادم

مگه ! نیآرو.. برادرتونی پر از اشک و غمگیچشا.. باباتوی دهی خمیشونه ها..نیبب
 چرا راحت ؟یزاری تنهام می عشقتم؟ پس چرا داریمگه نگفت ؟ی دوسم دارینگفت
 ی بغض لعنتنیباالخره ا!  رو گونه مختیاشکام ر! نی آرو؟یدی خوابیگرفت

:  باالتر و ضجه زدمردمصدامو ب..کردمی اشک و تو دهنم حس میشور..شکست
 دمیقول م..بگو..ستمی دختر نگهیپاشو بهم بگو د..پاشو! ــــــــــــنیآرو

 و می مراقتی نگم لدمیقول م.. کار رو باهات کردنی بهترمی نکنم و نگم که مرتتیاذ
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 یچی ه،ی بگی هر چدمیقول م.. بلند شوی تخت کوفتنیتو فقط از رو ا...ینداشت
من بدون تو ..رنجونمتی نمگهید..گهید..کنمی ناراحتت نمگهی به خدا دنیآرو..نگم

چراااااااااا؟؟ ..زدلمیبال سرت اومد عز نیچرا ا..ی نابودم کردنیبب! نیآرو..رمیمیم
پدر ...برگشتم عقب.. رو شونه هام حس کردمی که دستزدمی داشتم زار مینجوریهم

تو .. بوداشکچشاش اشک غرق ...!! کردی مهیداشت گر!!  منیخدا! جون بود
 و خودمو تو آغوش اوردمیطاقت ن! دخترم! سیراو:  گفتیچشام زل زد و با مهربون

 ماه شکسته شدنشو با چشم 5 نیا.. جا دادمرشیخسته و پمردونه اما 
 ی البالاهی سی موشدی شده بود و کمتر مدیموهاش سف..کمرش خم شده بود..دمیدیم

 که پدر کردمی فکر نمنی بودم به اجوناون لحظه که تو بغل پدر .. کرددایموهاش پ
 زده ییا مقصر بوده و بهم چه حرفای جدا کنه، نی منو از آروخواستهیجون م

پدرجونم محکم منو بغل کرده بود و آروم سرمو ..کردمی فکر نمیچیبه ه..بوده
 گهید..کردی با غصه نگامون منمیراد.. م باال رفتهی هق هق گریصدا..کردینوازش م

 از تو بغل قه،یبعد از چند د! نرم شده بود..شدی نمدهی دی خشمنمیو آریتو چشا
 نکاروی انی آروهیچقدر شب..مو پاک کردپدر جون اشکا.. اومدمرونیپدر جون ب

 یته چهره .. پدر جون بودهی شبیلی خنیآرو.. افتادمنی آروادی لحظه هی..کردیم
منو :  و گفتمادمآب دهنمو قورت د... نداختی منی آروادی منو یلیپدر جون خ

هم به شما، هم به کل .. کردمی به شما بدیلیمن خ!  پدر جوندیببخش
منم .. نبودنیاما به خدا قسم قصدم ا.. کردمیبا آبروتون باز دونمیم..خونوادتون

 نکهی بعد از انیاگه شما بخوا! نیمقصر منم نه آرو..نیمنو ببخش.. بودمیقربان
 ی به چشایپدر جون با مهربون.. رمی مشیدگ از زنشهی همی بهوش اومد، برانیآرو

 سد راه تو و دینبا.. نبودمری تقصیمنم ب: پر از اشک و حال خرابم نگاه کرد و گفت
من ..ومدی سرم نمبتی مصنی حاال ان،ی هم باششی پذاشتمی اگه مدیشا..شدمی منیآرو

 با تو خوادی تو رو از ته دلش دوس داره و منی آرویوقت! سی راودمیتو رو بخش
 نی آرویاما برا! دونمیبهت بد کردم م.. ندارمی مخالفتچیبمونه، من ه

 شی نکرده طوریاگه خدا..اگه..ادیودتر بهوش بدعا کن ز..براش دعا کن..بمون
 داره یبدجور!! نی طرفم آروهی و از سی طرف انهیاز ..شمی داغون میلیبشه خ

 گهید..سی نری ازم دلگگهید سمی اناد،ی بهوش بنیاگه آرو! بتی مصنی اکنهیخوردم م
 نیواگه تو با آر..دونهی منی وضع آرونی منو مقصر اسیان..شهیاز دستم ناراحت نم

قند تو !  بموننیبا آرو..شهی و دلش باهام صاف مگذرهی از گناهم مسمی ان،یبمون
 لبخند ه،ی گری حرف پدر جون ذوق مرگ شدم که البالنیانقدر از ا..دلم آب شد

 خوشحال یلیخ..!! می شد که ما با هم باشی بابات باالخره راضنیبب! نیآرو.. زدم
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 دهیرو تخت دراز کش...! کردی کامل منی بهوش اومدن آروموی خوشحالنیبودم و ا
 تو دستام بود نیقاب عکس آرو..دادمی رو داشتم گوش مگانهیآهنگ محسن ..بودم

  ... شدیو اشکام جار
  

♫ ♫ ♫ ♫  
  رهی می بودن تو در کنارم داره مدی که امحاال

  رهی گی ممتد نصف شبم دوباره دلم مهی و گرمنم
   بشکنمشیجور و بغض گلوم و گرفته چه یستی که نحاال

  یستی که نیی هاقهی دقنی و ببایب
  رهی می که داره از غصه مره،ی دلگاونقده

  
   خاطرات ونی ادهی زجرم م،ی خالی جانی ادهی معذابم

   اون صدات وادمی تو داغون و خسته اس، کاش بره از ی بفکرم
  دهی عذابم مده،ی عذابم مده،ی عذابم مده،ی معذابم

  
  شهی وقت پر نمچی تو هی که بی خالی جانی و امنم
  شهی ام دل خور نمهی عکس کهنه که از گرنی و امنم

   ندارهیفی تو تعری که بی حال و روزنی و امنم
  ارهی کم می تو هی که بی جسم تو خالنی و امنم

  
  …دهی وقتش رسدی گم شای منمی بی خوابت و متا
   دهی چشمام مهلت نمی تونهی شی می خوابیب
   واسه گفتن ندارهیشعرام حرف تو یستی دوباره ننه،

  ارمی باز کم مرهی گی و بغض گلوم و میستی ندوباره
  رهی می بودن تو در کنارم داره مدی که امحاال

  رهی گی ممتد نصف شب و دوباره دلم مهی و گرمنم
   بشکنمشی و بغض گلوم و گرفته چه جوریستی که نحاال

  یستی که نیی هاقهی دقنی و ببایب
  رهی میه داره از غصه م کره،ی دلگاونقده

 دانلود آهنگ
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! خودهی پوچ و بیلی برام خنی بدون آروهی زندگنیا.. و بهم برگردوننیآرو! ایخدا
  !مونا بود.. زنگ خوردمی هنوزم تو بغلم بود که گوشن،یقاب عکس آرو

  ؟یی الو مونا تو_
   تو؟یی کجاس؟ی الو راو_
  ! من؟ خونه م_
  ؟ینی آروی خونه _
   آره چطور؟_
  .. دنبالتمیای ممی حاضر شو دار_
  ؟ی واسه چ_
  ..گمیبهت م.. تو حاضر شو_
  ! باشه_
  
  
  

 ی کمهی خوب نبود و ادیحالم ز.. نرفته بودممارستانیاز صبح ب.. قطع کردممویگوش
 ی خوشحالهی بود و ی مونا پراز انرژیصدا..سوختیهم سرما خورده بودم و گلوم م

 آورده ری مونا هم وقتگت،ی موقعنیتو ا!! نکنه حامله س..زدی تو صداش موج میمحو
 رو یاشکا! ره؟ی شدنشم از من اجازه بگه حاملی برادیمگه با! چارهی بیوا..بودا

 انداختم رو فمویک.. پاک کردم و رفتم دست و صورتمو شستم و آماده شدمگونه مو
 قبل کردم و از خونه اومدم دیلی و با کیدر ورود... اومدفنی آیصدا! شونم

 به هردوشون دادم و یسالم.. منتظرم بودننی تو ماشاریمونا و شهر... رونیب
 از مردمیتم مداش..  و راه انداختنی ماشاریشهر.. نشستمنیماش عقب یصندل
 شده؟ یمونا چ:  و گفتماوردمیطاقت ن.. زدنی نمی که حرفچکدومشونمیه! یفضول

 آدم و ومدیانقدر بدم م!  خودتیفهمیم:  گفتی تفاوتی مونا با بم؟یری ممیکجا دار
 چون لبخند شت، حس و دانی همقاًیمونا هم دق!  و لذت ببرنیبزارن تو خمار

 به نکهی شدم و بخاطر امی حس کنجکاوالیخیب..دمیدی منهی از تو آروزمندانشویپ
بعد از چند ...  نزدمی حرفگهی خوش نگذره، رومو کردم به پنجره و دادیمونا ز

 که نجایا..! وا...دور و برمو نگاه کردم! میدیرس:  ترمز کرد و گفتاری شهرقه،ید
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چرا منو .. بودن کهی جون توش بسترسی و اننیرو بود که آیمارستانیهمون ب
 ینگاه!  مونا برگشت عقبار؟ی شهرنجای ایچرا اومد:  با تعجب گفتمنجا؟یوردن اآ

:  به مونا کردم و گفتمیچشم غره ا! میدیرس.. شوادهیپ: بهم انداخت و با لبخند گفت
 و دی خنداریشهر...  ناز و عشوه هاتو ندارمای شده؟ اصالً حوصله ی چی بگشهیم

 و حق دارم یچ.. شدزیگوشام ت! بدونهحق داره .. نکنتشیمونا انقدر اذ: گفت
 به هوش نیآرو:  گفتیمی مالی شد و با صداخیمونا تو چشام م! بدونم؟
انتقالش داده .. بهوش اومدهشهی میچند ساعت..باالخره دعاهامون اثر کرد..اومده

 مونا بهم ی که از حرفای مضاعفیبا انرژ.. گفتی مونا چدمی نشنگهید.. به بخش
 به صدا یحت..دمیی دومارستانی و باز کردم و به سمت بنیر ماش شده بود دقیتزر

 ایخدا..ختیریاشک از چشام م.. نکردمی توجهارمی مونا و شهریکردنا
 و اشکام رو گونه هام دمییدویم!...ی مرسایخدا... ماه5بعد از !..شکرت

! ن؟ی راد_..  شدمکشینزد..دمی و دنیراد..دمیس رمارستانی بیبه راهرو..ختیریم
 شدم، اما اون خی تو چشاش مینجوری اسمشو صدا زدم و ای با کدوم جرئتدونمیمن

 برگشت عقب و نگام نیراد.. کردمی و بهوش اومدنش فکر منیلحظه فقط به آرو
 ی در هم گره خوردش خبرشهی همی از اون اخماگهیلبخند رو لباش بود و د..کرد
 و گفتمیهوش اومده؟ آره؟ م بنی آروگنیراسته که م... راسته کهن؟ی راد_.. نبود

 تا حاال تو عمرش کنمیمن که فکر نم.. لبخندشو پررنگ تر کردنیراد.. ومدیاشکام م
هممون ..بهوش اومده!  درسته_..  باشندهی به خودشون د،ی لبخندنی همچهیلباش 

 بود که تو عمرم ی خبرنیبهتر..!  که چقدر خوشحال شدمیوا.. میتو شوک
 هوا شدمی و پرت مدمیکشی مغی مکان باز بود جهی مکانش ای  نبودنیاگه راد..دمیشن

 کردن، دو زانو کف راهرو ی شادیبه جا..شدی م3 یلی اما خوب خکردمی میو شاد
 با رگه ی عسلی چشاتونستمی ماه م5 که بعد از شدیباورم نم! هی گررینشستم و زدم ز

جونم  خداا یوا.. مهربونشیاون نگاه ها..نمی و ببنیو آریی طالیها
 بلندم نی از رو زمی که دستختمیری و اشک مکردمیداشتم خدا رو شکر م!..یمرس
زل زد ..  بود که بازومو گرفته بود و بلندم کرده بودنیراد..سرمو آوردم باال..کرد

 نیاول!..ه منتظرتنیبرو آرو..از همه سراغ تو رو گرفت:  و گفتسمی خیتو چشا
 که بخاطر تو نهیمن نظرم ا..رد، اسم تو بود به زبون آوشیاری که بعد از هوشیاسم

 زوم نی رادیتو چشا! سیبخاطر تو راو..که اون همه دوست داشته برگشته
 زد؟ی محزون و پر از بغض حرف می بود که داشت با صدانی رادنیواقعاً ا..شدم

 که خبر بهوش اومدنش، می بوددهی کشعذاب و می شده بودتی ماه اذ5 نیانقدر تو ا
 و با محبت به هم میانقدر خوشحال شده بود.. رو به اون رو کرده بودنیاز اهممونو 
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 امن و امان ی و همه چمی با هم نداشتی مشکلچی که انگار از اولشم همیکردینگاه م
 نیادر!  بدونه که داداش بزرگترش چقدر بزرگهنی آرودیبا! نی رادی مرس_.. بوده

برو :  گفتی آرومیه کرد و با صدا بهم نگاشی و دوست داشتنیبا همون نگاه جد
 بای به چشمم ززیانقدر اون لحظه همه چ!  دارهازیاون االن فقط به تو ن..ششیپ
 نی که چقدر ادمیفهمی دلخور نبودم و تازه منمی رادی جدی از چهره گهی که دومدیم

از .. بازومو ول کردنیراد..ومدی مش و چقدر بهکردی جذابش مش،ی جدیچهره 
 جذاب ینجوری همنیراد.. و گرفتم و ازش جدا شدمنیاتاق آرو آدرس نیراد
 ی جدنیبا هم.. رنگشی کلفت و مشکی ابروهانیبا هم.. اخماشنیبا هم..بود

 و زدیقلبم تند تند م..پاهام سست بود!  رو صورتشابی نای لبخندانیبا هم..بودنش
 رو مهره یق سردعر..ومدینفسم باال نم..رونی بفتهی م بنهی االنه که از سکردمیحس م

 و نی ماه آرو5 بعد از تونستمی که مشدیباورم نم.. کمرم نشسته بودیها
 خواسته باشن باهام دمیترسیم.. بهم دروغ گفته باشندمیترسیم..دمیترسیم..نمیبب

 ی تشنه بدنم یتموم سلوال..زدنی و صدا منی بدنم آرویتموم سلوال... کننیشوخ
چند تا .. درش بسته بود..دمیبه اتاق رس.. مهربون بودنهی عسلی اون چشادنید

 در رو تو دستم لی سرد استی رهی تا به خودم مسلط شم و دستگدمی کشقینفس عم
 ی خونواده یحت..همه اومده بودن..اتاق پر از آدم بود... گرفتم و در رو باز کردم

  .. شدخی با باز شدن در رو من مها نگاه یهمه ..عمو بهرامم بودن
  
 اما اون لحظه تنها شمی نگاه ها ذوب منی حرارت اریکردم دارم ز لحظه حس هی

 دی بود که رو تخت سفی تاب نداشتم، کسدنشی دی که برام مهم بود و برایکس
 سمتم سویگ...نمی چهره شو ببادی زتونستمی فاصله نمنی بود و از ادهی دراز کشیبزرگ

  : گفتیاومد و با خوشحال
  
 بد حال، چند ساعته داره سراغتو ضی مرنی که اای ب؟ی باالخره اومدسی راویوا
  ..رهیگیم
  
  .. بردنی تخت آروکی منو نزدسویگ
  
 ی شده؟؟ صورتش ورم کرده بود و چشای شکلنی چرا انیآرو!!!  منی خدایوا

 تی تو اون وضعنی آرودنی لحظه از دهی.. پف کرده بود و سرخ سرخ بودشیعسل
 و بهت نی خدا آرویخواستیمگه نم..سیراو..اما نه..اما...بغض کردم
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 نی هم؟یاری درمی بازی کولی پس چرا دارنو؟ی ایمگه از خدا نخواست..برگردونه
 خدا رو ی کلدی باکنهی خوشرنگش نگات می که داره با چشانیهم..که االن زنده س

 ینی همون آروشهی منی و آروشنی خوب می به زودامی ورما و کبودنیا..یشکر کن
  ..کردمی مهی گردینبا..بغضمو قورت دادم...!ی بد براشیکه جونتم حاضر

  
 رو گهی ماهه همد5:  گفتزد،ی که تو صداش موج می ای جون با خوشحالپدر
  ...نی جبران کناتونوی دلتنگی تا حسابمیبهتره ما بر..نیدیند
  

  ..می که تنها باشمی داشتازیواقعاً ن..کردی پدر جون آدم و درک منی اچقدر
  

   جناب شمس؟هینظر شما چ:  بابا زد و با لبخند گفتیونه  به شی جون دستپدر
  

  !کامالً موافقم:  زد و به من نگاه کرد گفتی لبخند پررنگبابا
  

کم !  با هم مچ شن؟ینجوری وقت کرده بودن ای کنایا.. بهش زدی جونم لبخندپدر
  ... بوددهی که رو تخت دراز کشینی شد و من موندم و آرویکم اتاق خال

  
 جونشو گرفتم تو یدست ب... تنگ شده بودشی جدی تا قسمتی کمی چهره ی برادلم

  .. نشستمیدستام و کنارش رو صندل
  
 هممون ی که گذشت برای ماه5 نیا..یخدا رو شکر که سالم! نم؟ی آروی خوب_

  ..میهمه نگرانت بود! سخت و دردناک..سخت گذشت
  

 بخنده، هنوزم صورتش ادی زتونهی که نمدونستمیخوب م.. زدی جونی لبخند بنیآرو
 بود دهی گوشه دراز کشهی ماه بود که 5باالخره !  بودیعی طبزای چنی و اکردیدرد م
  .. بدنش استفاده نکرده بودی از اعضاچکدومیو از ه

  
  : گفتچرخوند،ی و زبونشو مدادی فکشو تکون می به سختکهی در حالنیآرو

  
 کهییکسا...نی بیوقت..و روت..نمیتو رو بب..خواستیفقط دلم م...فقط...سیراو
فکر کردم .ی و رفتیتنهام گذاشت..فکر کردم..دلم گرفت..دمتیسرم بودن، ند..باال
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 سیراو.. خوشحالمیلیخ..نمتیبیم..اما حاال که..اما...می طالق گرفتیراس راس
 یجلو..بابا و پدرت.. شدهوم تمیهمه چ...خوشحالم که..دوست دارم و...یلیخ

  ...تموم شد...زیبغل کردن و همه چ رو گهیهمد...چشم من
  

  !! محالهی همه خوشبختنیمنو ا... غرق اشک شدچشام
  

 کبود و ی رو لبای طوالنی بوسه ا،ی ماه دلتنگ5 ی شدم رو صورتش و به اندازه خم
 و دادی اگرچه براش سخت بود اما باشو تکون منمیآرو.. زدمنی آرویورم کرده 

  ..کردی ممیهمراه
  

 سادهی تو چارچوب در وانیراد!  عقبدمیبه سرعت خودمو کش.. اتاق باز شددر
 دمی کشموی خنگا،روسرنیخودمو جمع و جور کردم و مثل ا.. کردیتک سرفه ا..بود
 زل نیبا حرص به راد!  بودی منکراتنی داشتم و رادیحاال انگار مشکل حجاب..جلو
بابا !! می صفا کن کما برگشتموناز با شوهرقهی بابا حاال اگه گذاشتن دو دیا..زدم

 روز به عمرم مونده هی..اَه.. آخهدمی جسم بانداژ شده رو ندنی ماه ا5آخه من 
 و بهتون ضد حال نی آقا رادسوی تو اتاق تو و گامی مییهوی نجوریباشه هم

فکر کنم بعد .. نگاش کردنیآرو.. شدنی تخت آروکی نزدنیراد! نیحاال بب..زنمیم
 داشتن با نگاه ینجوری بود باال سرش که اومدهی ننی رادن،یاز بهوش اومدن آرو

  ..دادنی رو قورت مگهی همدبی عجیها
  

  !کهی داداش کوچیخوشحالم سالم:  و گرفت و گفتنی آروی دستانیراد
  

  .. غرق اشک شدچشام
  

  ...نیراد:  آروم گفتنیآرو
  

 دی بادونمینم..دمتیدی نمچوقتی هگهی نکرده دیاگه خدا! نیآرو:  گفتنیراد
 دوست داره که یلیخدا خ..کردمی می تا آخر عمرم با عذاب وجدانم زندگیچطور

 ینیریاما به ش..نیدی کشی سختیلیهر چند اولش خ..تی آورد تو زندگسویراو
 ا،ی شادنین نگاه ها و ای از ته دل و ای خنده هانی انهیریبه ش..دی ارزیآخرش م

  ..دی ارزیم
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  ...یلی اون سبابت..من...منو ببخش..نیراد:  گفتنیآرو

  
 ییبای ناز و زیلی خیلحظه .. حرف بزنه و سرشو بغل کردنی نذاشت آرونیراد
 محل شوت شده بود وسط ی خروس بنی عنی رادنکهیبا ا.. بودیته دلم عروس..بود

 نصفه کاره گذاشته بود امونوی بازکی ماه به کما رفتم و رمانت5 من و شوهر یعشقباز
 میلی دو تا داداش مثل قبل شده بودن ، خنی انکهیز او زده بود تو برجکمون، اما ا

  ... و خدا رو بازم شکر کردمدمی کشینفس راحت!! خوشحال بودم
  

 ای بهتر شده بود و کبودیلیحالش خ.. خونهمی و آورده بودنی آروشدی می هفته ادو
 نی دوسش داشتم و عی اگهی از هر وقت دشتریب..و ورم صورتشم برطرف شده بود

 الزم داشت در آن واحد بهش ی و هر چدمیچرخیدور سرش مپروانه 
 مشکل یفقط کم.. حرکت کنهادی زتونستی هنوزم رو تختش بود و نمنیآرو..دادمیم

 نی ای خونه مون، به زودومدی که هر روز میراه رفتن داشت که اونم با ارتوپد
  ..شدیمشکلشم حل م

  
 رو نیآرو..تاق خوابمون رفتم شکل و دستم گرفتم و به سمت ارهی دایی کاکائوکیک

  ..در اتاق و باز کردم..آروم و قرار نداشتم.. بوددهیتخت خواب
  

 جونم مرخص شده بود و سیان.. بود و چشاشو بسته بوددهی رو تخت دراز کشنیآرو
 ی عاشقونه و مادرانه ایصحنه .. کردهی گری و کلدی و دنی اومد آروروزید

 گل پسرش ی موند و امروزم رفته بود برانی آروشی و پروزی جون کل دسیان..بود
 نیپاورچ!! ا چقدرشانس دارنیواال بعض..ادی بخره و بی مقویایچهار مغز و خوراک

 قلبش، نفسمو حبس یبرق گردنبند نصفه .. رفتمنی به سمت تخت آرونیپاورچ
 هی.. خواب خواب بودنیآرو... گردنبند نصفه هامون شده بودمنیعاشق ا..کرده

 نی بود عدهیبسش بود هر چقدر خواب.. شدانی رو لبام نماید بدجنسانه الحظه لبخن
  !خرس

  
 یوا...می بدبخت شدنیآرو.. شوداریب..نی آرویوا: دمی کشغی بردم باال و جصدامو

  خدااااااااا
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 رو تختش تکون خورد و مثل فنر از جاش ی چنی عنی آروچارهی که گفتم، بنویا
! دووندمشی سر دو روزه راحت مسپردن،یمن م و به نی آرویاگه ارتوپد..دیپر
 کف اتاق و تا شدمی ولو مدمیترسیاگه از خشم بعدش نم!  بودم از خندهدهیبر
 کردی می تالفی حسابنمی آروکردمی رو منکاری اما خوب اگه ادمیخندی متونستمیم

 خندم بلند ی گاز گرفتم تا صداموینییلب پا.. خندمو گرفتمی به زور جلونیواسه هم
 یچ:  و گفتدیچشاشو مال.. من بودیغای جغی که هنوز منگ خواب و جنیآرو..شهن

  شده؟ چه خبره؟
  

  !!! خبر خوبهی:  و گفتمدمی و بلند خندرمی خودمو بگی جلونتونستم
  

! مرض:  بهم کرد و گفتی بود دستش انداختم، چشم غره ادهی که تازه فهمنیآرو
 نیآرو... شل شدشمین!  ا به موقعشام..ی ها خانومشهی می کردنات تالفتی اذنیا
  .. قهر کردن، روشو ازم گرفتی لوس به نشونه ی پسر بچه هانی انیع
  
  ؟ی و قهر کنییبای زنی روز به اسی نفیح..زمیعز:  و جلوش گذاشتم و گفتمکیک
  

 تو ی شکالتکیچشاش گرد شده بود و به ک..تعجب کرده بود.. برگشت سمتمنیآرو
   امروز چندمه؟؟یوزچه ر: دستم زل زد و گفت

  
 رو تخت و نهیکمک کردم تا بش.. شل شدشتری بشمی رفته، نادشی قهرش دمی دیوقت

 گرد متوسط بود که اول کی کهی.. بردم تا خوب نگاش کنهکشی و نزدکیبعدش ک
 با میما هم خودمونو کشت.. روش با خامه نوشته شده بودنی به التنیاسم من و آرو

  ....واال!  داغونمونی اسمانیا
  

  س؟یامروز تولدمه؟؟ اما مگه تولدم تو بهار ن:  کرد و گفتزی چشاشو رنیآرو
  

 بهش بگه اگه تولد توئه سی نیکیآخه ..دهیبچم انگار چند قرنه خواب!  گرفتخندم
  !کنه؟ی می چه غلطکی صاحاب من اونور کیپس اسم ب

  
  !هی چه روزنمیبگو بب.. نکنتی اذس؟ی راو_
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ابروهامو تند تند انداختم .. کنمتشی به سرش بزارم و اذ هوس کرده بودم سرچقدر
  ..باال و نچ نچ کردم

  
 زنگ بزنم از مامان بپرسم؟ ای چه خبره یگیم:  و گفتدی با حرص لپمو کشنیآرو

  ...گهی که مامان بهم میدونیم
  

  !شوریب..رهی ازم بگموی خوشحالخوادی می چطورنیبب.. شدزونی و لوچم آولب
  
 ی کمهی افتاد؟ ی موقع ها چه اتفاقنیپارسال ا..گهی نکن خودتو دلوس..نی ا آرو_

  ...فکر کن
  

   شد؟ینفت جهان..آها:  فکر کرد و گفتنیآرو
  

  ..لجم گرفت..دی خندزی رنیآرو
  
 ذره عقلم از دست هی تصادفه همون نی شد؟ تو ایپارسال نفت جهان! رمی نه خ_

  ؟یداد
  

 ینه نه روز جهان..؟یدرختکارروز :  زد و گفتی لبخند بدجنسانه انیآرو
  ...کودک؟

  
روز .. اومدادمیآها :  شل شد و گفتششی ند،ی مکرر منو دی چشم غره هایوقت

  !همسر
  
 به چرت و پرت گفتناش ادامه بده، االنه که کل نی و بزارم اسمی اگه ساکت وادمید

 یلی خنی واسه همکنم،ی و منم از دستش دق مرونی بکشهی و برام ممی تو تقویمناسبتا
  : بهش زدم و گفتمی لبخندکیش
  

 مرد هی هی وارد زندگی ناز و خوشگل و دوست داشتنی فرشته هی که هی روزامروز
  ! خنگ شدهیچشم عسل

  



  چه  اجبار بود اگر
  

goldjar/me.Telegram  
 

338

:  باز شد و گفتی اسب آبی دهنش اندازه هوی فکر کرد و بعد ی کمنیآرو
  !امروز سالگرد ازدواجمونه؟!!! نـــــــــــــــــــــــه ؟

  
 خشوی به بعد تارنی باشه از اادمی.. اومدادشونیآقا ! چه عجب:  و گفتممدی کشیپوف

  ...ی نره و منو هم انقدر دق ندادتی بزرگ بزنم تا ی گوشه اهی
  

 سال هی نیهر چند من که از ا..ی ساله زنمهیپس !  ولیا:  و گفتدی خندنیآرو
  ..فقط دختر نبودنتو حس کردم

  
  ..الشت رو تخت و به شدت پرت کردم رو سرش کنار تخت گذاشتم و بزی و رو مکیک
  

 ناز و یفرشته ...کنهی برا خودش باز ممیچه نوشابه ا:  و گفتدی بلند خندنیآرو
  ... حاالیستی نمی مالنیهمچ..اوهو!! خوشگل

  
  !! رفت هوانی آروی و قهقهه نی زدم پشت گردن آرویکی

  
 هم بخاطر سالگرد تیهم بخاطر سالمت..امشب جشن گرفتم..انی هم مهی تا شب بق_

  ...ازدواجمون
  
البته من که نتونستم از رو تخت ..ادیکادومو رد کن ب..مییحاال که فعالً تنها.. خوب_

  ..کنمی بعد جبران میبلند شم و برم برات کادو بخرم، امسالو عفو کن از ساال
  

پارسال فکر .. بهم دست دادیحس خوب.. شل شدشمی ن" بعدی ساال" گفتیوقت
  ... و چقدرم غصه خورده بودم اما حاالنمی آروشی که پهی سالنیآخر کردمیم
  
  : آوردم و گفتمرونی لباسم بری تو گردنمو از زی لبخند گردنبند قلب نصفه با
  
  !هی تا آخر عمرم کافنیبرام هم..توینصف قلب واقع..ی بهم دادنوی اتو
  

  .... نشوندمیشونی نرم رو پیسرمو خم کرد و بوسه ا.. با عشق نگام کردنیآرو
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  ..یشمی پیمرس!  مهربونمی مرس_
  
  !! منیاما کادو:  خنده گفتمبا
  
تموم .. و حدس بزنمنی عکس العمل آروتونستمینم..دیلرزی ذوق و شوق دستام ماز

 یعنی ایخدا.. بازکردمپشوی گذاشتم رو پام و زفمویک..دیلرزی کرده بود و مخیبدنم 
  ..کنه؟ی مکاریچ
  

 زل زده بود به کرد،ی که تو نگاش فوران میده و ذوق و شوق گرد شی با چشانیآرو
  ...فمیک
  

..! یمردم از فضول.. داالید :  گفتی با اخم و دلخورکنم،ی فس فس مدی دیوقت
  ...ی باز کنفتوی در کگهیرفت سال د

  
 زوم شد رو یوقت..با تعجب بهش نگاه کرد..برگه رو بهش دادم.. گرفته بودخندم

ابروهاش اومد ..  رو لباش نشستیحیلبخند مل.. هاش باال رفتبرگه، کم کم ابرو
 تا بناگوشش وا شد و نگاشو از رو برگه ششیبعدم ن..لبخندش گشاد شد..نییپا

  :گرفت و به من دوخت و گفت
  
   درسته؟ آره؟نیا!! سی راویوا
  

 کرده بودم با لبخند فی کنی رو لب آروی همه ذوق و شوق و خنده نی که از امن
  !!!پدر شدنت مبارک: گفتم یگشاد

  
***  

  
 عقل و هوش را از سرم ت،یی رنگ کهرباییاما برق نگاه طال.. چه اجبار بوداگر

  ...پراند
  

 ات را تنها ی خالیاما عشقت آنقدر در دلم محکم شده که جا.. چه اجبار بوداگر
  ...ی پر کنیتوانستیخودت م
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  ...یبه نامت زداما نصف قلبم و تمام روحم را ... چه اجبار بوداگر
  ...!!! بودی اجبارینیری و شنیری شیاجبار...اما.. چه اجبار بوداگر

  
  !!شدی ختم م"تو" به ا،ی دنی تمام اجبارهاکاش

  
  پایان کتاب

  
  ح.الهام

٢٣/١٠/٩١  
B���:٢٢:CD  

  
  96اردیبهشت : تاریخ ساخت 

  پایان

    
   رمانیم کتاب ها  تلگراکانال

  وتری و کمپلی موبای های انواع گوشی برا
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  کانال کتاب ما
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