
 

 رسم کی یروژان قربان
 یباسمه تعال

 

 . کنم جمع وسایلمو تا خونه میرم و میکنم خداحافظی ها بچه از
 سرپا و بیمارستان تو کار همه اون از بعد باشه العاده فوق باید استراحت ماه یه

 . موندن
 انجام کارامو زودتر که خونه میرم.  میشه جوری یه دلم...  سواری و استراحت

 . بدم
شون ماه چند اینکه خاطر به نه ، خانوادم دیدن خاطر به نه دارم عجله  نه ندیدم

 ، نازم اسب ، نازگلم خاطر به فقط ،
 . عشقم

شم من شق شقش بچگی همون از ، عا  نازگل با زندگیمو های کمبود ، بودم عا
 نزدیکم که هایی وقت اون البته کردم رفع
 . یومد می پیش کم خیلی که بود

ضی ست کی از باید ولی ، ام عاطفه بی خیلی میکنم فکر هاوقت بع شتند دو  و ا
 ؟ اسب یه از ، میگرفتم یاد بودنو عاطفه با
2 
 بین دبو فرق ، برادرام و من بین بود فرق ی چیه به چی فهمیدم که وقتی اون از

 . ایل پسرای و خاندان دختر تک
 هب مادرم و پدر که محبتی حسررر  بچگی تو ، خوردم حسررر  زندگیم کل تو

 ی همه آقابک که وقتی ، میکردن برادرام



 5 رسم کی یروژان قربان

شو نوه ضا از که ها سر همه ق  فقط دور از من و میکرد جمع خودش دور بودنو پ
 نداشتم اجازه چون ، میکردم تماشاشون

 . بودم دختر یه من چون ، جمعشون تو برم
 بودن فامیل تو دختری هیچ ، هیچ که نداشتم خواهر ، بودم تنها بچگی همون از
 ، میخندیدم.  باشه همبازی من با که

 . تنهایی ، میکردم شیطونی ، میکردم اذیت
 . بس و بود نازگلم دیدن فقط و فقط من رفتن انگیزه
 . دیگه رفتم می باید ولی نداشت اهمییت اونقدر خانوادم دیدن

شم پیش سال 32 که ، بختیاری خاندان دختر تک ، روژانم من  دنیای این به چ
 اون از خیلی ، کردم باز زیبا طالحاص به

 . هستم پزشکی انترنی دانشجوی من حاال و گذشته سالها
 بود دور ، خانواده از بود ،دور بود دور همیشرره بودن دختر خاطر به که دختری

 . ایل از
 . روزی شبانه مدرسه فرستاندم رسیدم که مدرسه سن به
 االن تا ، ایستادم من االن که اینجا تا خانوادم و من دوری شد شروع همونجا از
 . سالمه 32 که

 دخترا دارن ارزش ما خاندان واسرره پسرررا که اونقدری فهمیدم که سرراله خیلی
 . هیچی ، ندارن ارزشی هیچ

 اینکه نه ، بگذره خوش اینکه نه..  شررهرم میرم ، خونه میرم سررال هر تعطیال 
 . نه..  باشم دلتنگ
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نا به چه و من وگرنه اجبار و تکلیف روی از له خیلی من.  او  از فقط که سرررا
 میریزن حسابم تو ماه هر که پولی اون خانواده
 . فهمیدم
 ااون اینکه با ، میکرد فرق خیلی اوضرراع میدیدم محبت خانوادم از اگه شرراید

 یه من ولی ندارند من به احساسی هیچ
سا  با دخترم سا شون دلم ته ، دخترونه اح س ست و دارم دو  هیبق مثل دارم دو
 . باشم خانوادم عاشق دخترا

شق دخترا میگن.  رادمهر و رادمان ، رادفر ، بگم برادرام از شونن عا  یول.  بردارا
 . است دیگه جوره یه چی همه من واسه

 . دوستام همه از تر متفاو  ، متفاوتم من
 وت اینکه تا باشررم اومده دنیا به معمولی ی خانواده یه تو داشررتم آرزو همیشرره

 .آقابک خاندان
ست شتم دو شته فداکار و مهربون مادر دا شم دا شه مهربون مادرم ، با  ارفداک با

 فداکار و مهربون مادرم اینکه نه.  باشه
 . من واسه نه پسراش تا سه واسه فقط اما بود ، نبود

 ندیدم چیزی که ما ولی هست، دخترا و مادرا بین قوی احساس یه میگن
3 

شقش پدرا میگن شونن عا ستم دلش ته شاید ، دخترا شت دو  ترس از ولی دا
 یه همیشه.  کنه ابراز تونست نمی آقابک
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ماش تو محبتی یدیدم چشرر یده چه ولی ، م ته تو فقط من فا  دیگران های گف
 خانوادگی روابط...  چیه خانواده فهمیدم

 . چیه خانواده بین عشق و محبت...  چیه
 کترسنا اسطوره یه ، من واسه است اسطوره یه آقابک ، میخواست آقابک چون

 چهار یاد می اسمش تا که ای اسطوره ،
 . لرزیدن به میکنه شروع بدنم ستون

بک قا مه بزرگ پدر ، آ ندان بزرگ ، پدری نه نمی کسرری که مردی.  خا  به تو
 اخم همیشه که مردی ، کنه نگاه چشماش

 . شد می بیشتر ابروهاش گره میدید منو وقتی و داشت
شه شی هیچ دخترا که گفتمی علنا ، میگفت همی  سراپ فقط و فقط و ندارن ارز

 خونواده رسوم و راه تونن می که هستن
 . بدن ادامه رو

شق و بود مرد باالخره سر به ع شتن پ  ی هنو تک من روزگار بد از خوب ولی ، دا
 ؟ میمردم باید ، بود دختر که بودم

 هام زاده هعم و ها عموزاده ، برادرام کردن اذیت شرریطنتام خاطر به همیشررره
 . میکرد سرزنشم آقابک

 . رفتم که رفتم ، رفتم ، شد رفتنم مدرسه وقت که مدتی از بعد
بار یکی سرررال هر قابک دو یدیدم و آ  ولی ، خونه یومدم می تعطیال  تو.  م

 رفتم می اگه و رفتن آقابک پیش بود سخت
ید هم باز ماشررو و اخم با مل تخ یدنش میرفتم کمتر پس ، کردم می تح  د
 واسه هم و بود بهتر من واسه هم جوریاین
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 . آقابک
 های شیطنت اون از دیگه.  ساخت آروم دختر یه ازم کردن زندگی تنها سالها
 ساخته دختری ازم.  نبود خبری بچگی

 . ترسید می اش آینده از شد  به که بود
باره االن حاال  داپی هواپیما بلیط. شررهرم برم تا میکنم جمع وسررایلمو دارم دو
 . برم اتوب*و*س با بودم جبود و بودم هنکرد
سه اتوب*و*س بیلط  نالترمی به تا بیوفتم راه باید االن.  بعدازظهره 5 ساعت وا

 اوج ساعت این تو تهران ترفیک ، نرسم دیر
 . بیوفتم راه خونه از زودتر باید پس ، خودشه

ست دلم تو دل سب.  نازگل پیش برم و برسم زودتر تا نی  چگیب از رو سواری ا
 آقابک نظر به ، زور به البته بود گرفته یاد

سب دخترا که نبود نیازی سرار بابا به اونقدر ولی بگیرن یاد سواری ا  که ردمک ا
 و داد یاد بهم کمی آقابک چشم از دور

ته عد الب  کامال که االن تا خوردم زمین کردم تمرین کردم کار خودم اون از ب
 . سوارکاری تو دارم تسلط

سایل ست چیزی ماه یه چون برم نمی خودم با ادیزی و  رس برگردم باید زود نی
 . بیمارستان تو کارم

سایل سم زودتر ربع یه ، میوفتم راه و میکنم چک رو خونه و  از عدب ترمینال میر
 راه تو واسه خریدن پر  و خر  کمی
 . شم می سوار و میرم
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4 
 سررمت به میرم من و یوفته می راه ماشررین و میشررره تکمیل ظرفیت بعد یکم

 بی خبری بی تو میرم.  شهرم و خانوادم
قاب من گرفتن درنظر بدون بدونم اونکه بی ، خبره چه اونجا بدونم اونکه  کآ

 .میکنه عوض زندگیمو که گرفته تصمیمی
 خانم ، خانم -

 میکنه صدام دارم که میبینم رو راننده کمک و میکنم باز چشمامو
 خانم رسیدیم -

 میکنم باز دوباره و میبندم چشمامو
 مرسی -

 میکنه نگاهم و وایستاده همونجوری
 بیدارم -

ندازه سرررشررو  از و میکنم جور و جمع خودمو یکم منم ، میره و پایین می
 . شم می پیاده اتوب*و*س

شه معمول طبق  و بود مهربون پیرمرد یه علی عمو.  دنبالم اومده علی عمو همی
 من از که بود هایی آدم نادر جز

 عمو.  میکرد کار آقابک واسرره یومد می یادم که وقتی از.  یومد می خوشررش
 با بچگی از و نداشت ای خانواده هیچ

 . بود اون راست دست جورایی یه و شده بزرگ آقابک
 عمو سالم -
 ؟ دخترم کردی دیر ، خانم روژان به به -
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 میزنم لبخند
 شده پنچر ماشین راه تو ، عمو آره وای -
 ماشین تو بزارم من به بده و اکس ، ای خسته پس -
 مرسی -

 سرررمو ، نیومدم ولی موندم منتظر دقیقه چند,  میشررینم ماشررین تو و رم می
 دیدم که مونده کجا ببینم تا برمیگردونم

 . بیاد تا موندم منتظر.  میکنه صحبت آقایی یه با داره
 . میشه ملحق ماشین تو من به بعد دقیقه چند

 . آقا اون عمو بود کی -
 تخواس اومده پیش براش مشکلی یه خدا ی بنده ، بازار های کاسب از یکی -
 کنم مطرح آقابک با
5 
 ؟ عمو خبر چه ، آهان -
 زیاده که خبر -

 برگردم سمتش کامال میشه باعث ناراحتش لحن
 ؟ مگه شده چی -
 میگم حاال -
 . ادمد کونت سرمو فقط و کنم پیگیری ندونستم صالح ولی نشدم قانع اینکه با
 . نازگل پیش ببر منو اول عمو -
 . ببینه رو تو خواسته آقابک ، بعدا ایشالله -
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 ؟ چی واسه... من ، آقابک ؟.. چی -
 فهمی می میری -
 . موقع اون تا میرم می که من ، خدا رو تو بگید عمو -

 که یا نوه ، داره کار چی من با آقابک یعنی ، شده یخ دستم ، میده تکون سرشو
 جواب زور به بهش دوبار یکی سالی
 از ترس ، سراغم یاد می سابق ترس همون.  داره کارم چی یعنی ، میده سالم

 از ترس ، صداش از ترس ، نگاهش
 . خودش

 که میدم فشررار انگشررتامو لرزم می ترس از دارم که منم ، زنه نمی حرفی عمو
 . زیاده استرس از همش
 . هست چیزی یه ، خواسته منو آقابک

 فلک سررربه..............  های درخت جاده طرف دو.  میشرریم عمار  کنزدی
 . بریم عمار  به ندارم دوست.  است کشیده

مارتی بک که ع قا جا آ یا به اون مده دن جا االن تا و وبود او .. میکرد زندگی اون
 . بود آقابک حکومتی مقرر اونجا

 و زنهمی بوق تا دو عمو.  میشه بیشتر استرسم ریم می پیش رو جاده قدر چه هر
 . میکنن باز در

 نکنه یرونب بزنه سرینم تو از میخواد قلبم ، شرده پارک ماشرین باغ کیپ تا کیپ
 منو میخواد گفته نه نه ، مرده آقابک

 . ببینه
 . باشه مرده کسی نکنه خدا نه وای... یا مامان یا بابا نکنه
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شین عمو در نزدیک همونجا شه پیاده و میکنه پارک و ما  تو همونجا من یول می
 یه بشم پیاده نمیخوام ، نشستم ماشین
 نماشرری اینهمه که هسررت چیزی یه ، ببینه منو میخواد آقابک که هسررت چیزی

 . اینجاست
6 

 موع ، میکنم بلند سررمو و بیرون یام می خیال و فکر از ، میشره باز ماشرین در
 ایستاده منتظرم

 عمو -
 بزرگه خدا ، دخترم شو پیاده -
یاده ماشررین تو از اکراه با بال و شررم می پ  ات باغ راه تو.  یوفتم می راه عمو دن

 به یارن می هجوم بد افکار ی همه عمار 
 . خواسته منو آقابک که شده چی دونم نمی واقعا ذهنم
 . آقابک دفتر سمت میرم پشتی در از عمار  به شدن وارد بدون
 . بنده می و در و تو ممیر ، تو برم که میکنه اشاره و میکنه باز و در عمو

 ؟ داخل نیومد چرا عمو ، شدم خیره بسته در به ترس و شک با
 . اینجا بیا ، بشی چی که زدی زل بسته در به -

 . انگار همیشه از تر ترسناک ، ترسناک صداش حتی
خل میرم و میشررم رد راهرو از اسررترس با تاق این تو.  دا  این با متری 55 ا

 از پر و قدیمی های عکس از پر که دیوارهایی
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 که لیوسای از پر.  ندیدمشون هم تهران های فروشی آنتیک تو حتی که وسایلی
 هر.  شده پر ، میزدن داد و قدمتشون

 . آقابک دفتر اینجا نباشه چی
 زدیکن از اینقدر حاال تا وقت هیچ که صندلی ، همیشگیش صندلی رو نشسته
 که میدیم دور از همیشه بودمش ندیده

 از منم و میکنن گوش هاش حرف به دارن و نشستن هاش صندلی دور ها بچه
 .میکنم تماشاشون دور

 این ودب بچه من که وقتی همون از ، گرفته دستش عصاشو و صندلی رو نشسته
 خیلی اینکه با میگرفت دستش عصارو

 . بود دستش همیشه عصاش نداشت مشکلی و بود حال سر
 تدرش ، ظاهری نظر از ، یاد می یادم به شابروها گره با همیشه که پیرمردی یه
 با ولی ، مشکی ابرو چشم ، چهارشونه ،

 . میگرایید سفیدی به کم کم که موهای
 . بود کرده حفظ اقتدارشو و ابهت هنوز که هنوز ولی بود شده پیر

 . پایین میندازم سرمو ، جلوتر میرم دیگه یکم و میکنم مشت دستامو
 آقابک سالم -
 بشین ، سالم علیک -

س با دارم و پایین سرم هنوز ، شینم می مبل اولین رو و تر عقب میرم یکم  تامد
 . میکنم بازی

7 
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 از یکی درگیری یه تو پیش هفته دو ، برا  کنم باز رو قضیه خودم میخواستم -
 . مرد باال ایل های جوون

 . آخه چه من به مرد، که مرد
 . کشت و جوون اون رادمان -

 امکان این ، کشررته آدم رادمان...  گفت چی آقابک ، بهت اب میکنم نگاهش
 نداره

 بشین بگیر -
 تادهایس آقابک جلوی و بودم شده بلند صندلی رو از کی ، میکنم نگاه خودم به

 صندلی رو و عقب میرم دوباره ، بود
 . رادمان من خدای وای ، پایین میندازم سرمو دوباره میشینم

 کن نگاه من به نممیز حرف باها  دارم وقتی -
 . میکنم بلند سرمو.  میشه سیخ تنم به مو میزنه که دادی صدای از

 هب کنه بیشررتر هاشررو حرف نفوذ میخواسررت وقتی همیشرره ، میکنه نگاهم داره
 واسه حاال و میزد زل مقابل طرف چشمای

 . زده زل من چشماهای به بار اولین
 میخواد و رادمان گفته حسین میر -

 . تهکش پسراشو از یکی رادمان که خاندانی همون بزرگ یاریبخت حسین میر
 هر هک ای قبیله مشررکال  ، داشررتند مشررکل ایل تا دو این یاد می یادم وقتی از

 . شد می پیچیده خیلی بار یه سال چند
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 هم با قدیم از چون,  بودنند ممنوعه چون دونسررتم نمی چیزی ایل اون از زیاد
 . داشتیم اختالف

 ، خدایا اوه ، بکشررن و رادمان میخوان ، خواد می و رادمان ، ینحسرر میر حاال
 . برادرمه رادمان

 . کردنند قبول اونام البته که دادیم بهشون پیشنهاد یه ما -
بک به دارم قا گاه آ مان که میکنم خداروشررکر دارم دلم تو ولی میکنم ن  و راد

 . ایل اون به نمیدند
 ؟ پیشنهادی چه بدونی نمیخوای -
 پرسم می آرومی ایصد با
 پیشنهادی چه -
 گهمی من به پشت همونجوری ، میزش سمت میره و میشه بلند صندلیش رو از
: 

 . بری تونی می ، دنبالت یان می فردا کن جمع وسایالتو امشب ، بس خون -
8 

 بس خون گفت چی آقابک ، ام خالء تو انگار
 بری تونی می گفتم -
شم بلند صندلی رو از  یچ آقابک نکردم باور که انگاری ، در تسم میرم و می

 . بس خون حرفشم شوک تو هنوز ، گفته
باره برمیگردم  فهمم نمی ، بندم می در و بیرون میرم و میکنم نگاه آقابک به دو

 .گفت می چی
 فهمم می آقابک حرف عمق تازه که...  میرم دارم باغ تو
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...  دادیم پیشررنهاد.. .. کشررت اونو رادمان..... مرد ایل اون های جون از یکی
 جمع وسایلتو... بس خون...  کرنند قبول اونا
 . برنت می یان می فردا...  کن

 بس خون.... بس خون.... بس خون
 یاد نمی در نفسم...  زمین یوفتم می هام زانو با

 نمی خودمم حال...  میزنم ضررجه ، میزنم داد ، میزنم جیغ....  فهمم می تازه
 میزنم جیغ و میکنم و زمین دستم با فهمم

 میزنم داد... 
 دسرتاش حصرار از خودمو بکنم و زمین زارن نمی و میگیرن دسرتامو دسرتایی

 . میگیره دوباره ولی میکنم خارج
 گرفته دستامو علی عمو ، میکنم بلند سرمو

 ؟ بس خون... میگن چی عمو -
 دخترم نکن اینجوری خود  با -
 . بدم رو ای دیگه کس تاوان باید من چرا ، بدم پس تاوان باید من چرا -

 ولی هسررتن همه..  بابا..  اومده مامان شررده شررلوغ دوروبرم میزنم جیغ دوباره
 میزنم جیغ فقط من

 به.  بس خون عروس شرردم که شررد چی نمیدونم ، گذشررت چطور دونم نمی
 به ، کردم خواهش ، کردم التماس همشون

ست شون و د صال انگار ولی افتادم پا شونو فقط همه یدننمید منو ا  ونتک سر
 . میدادن
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 بکنید کاری یه شما خدا رو تو بابا -
 یکیه آقابک حرف.  کنم کار چی -

یت کس هیچ ، نکرد فکر من به کس هیچ یاورد حسررراب به منو موجود  و ن
 . نداد اهمییت

شد هیچی ولی زدم ناله ، کردم گریه صبح تا شب اون  ب به الف از آقابک.  ن
 حرف حرف ایل تو بود هرفت یادم.  نیومد
 .داد ترجیح من به پسرشو های نوه آقابک هم باز و آقابک

9 
 چه ولی میکرد گریه مامان بود عزا که انگاری.  دنبالم اومدن بعد روز صرربح
 دلمو هاش حرف.  اش گریه داشت اهمیتی

 . سوختم دل واسه باشه مرهمی تونست نمی هاش گریه حاال بود سوزونده
شته پیمان ستم ، دنبالم اومدن زن تا چند و شد نو .  رمن اونا با اما بمیرم میخوا

 رفتنم با خواستم نمی برم خواستم نمی
 ، برم بتونم که نبود راهی ، نبود فراری راه اما کنم تباه زندگیمو آیندمو، خودمو،

 به کدومشون هیچ دست که برم اونقدر
 . نرسه من

سیرا مثل  تا ندچ پذیرایی تو ، بیرون دراومدم اتاق زا و افتادم راه زنها اون دنبال ا
 با که بودن نشسته سفید ریش مرد

 . باغ تو رفتن و شدن بلند هم اونا بیرون ما اومدن
شتم شون هیچ از برنگ شون هیچ روی به ، نکردم خداحافظی کدوم  اهنگ کدوم

 که بودن هایی آدم همون اینا.  نکردم
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 روژانم من.  دادن ترجیح من به پسرشونو
شم قوی باید سپ سته متحرک های مرده مثل.  با ش و میگیرم ساکمو ی د  ونک

 زن اون تا منتظرم باغ تو میبرم کشون
شتی به بریم.  بریم هم با تا بیان ها ست معلوم که سرنو شه مخت کجا به نی .  می
 دستم یهو که رم می راه دارم باغ تو

شه سبک ستم از و ساکم عمو عقب برمیگردم می .  یکنهم نگاه غضب با گرفته د
 که بود نادری های آدم تعداد از عمو

 و هباش داشته دوستم واقعا که آدمی به داشتم احتیاج من االن و داشت دوستم
 ب*غ*لش تو میرم.  باشه کنارم

 دخترم باش قوی -
 عمو شد اینطوری چرا -
 میکنم دعا برا  عمو کن صبوری -

شکی مانتو یا میکنم نگاه خودم روز حال به میکنن صدام ها زن اون  شال با م
 زارم صور  از و انداختم سرم مشکی
 نز اون سمت یوفتم می راه و میکنم عمو به دیگه نگاه یه.  مشخصه دلم اسرار

 . شیم می ماشین سوار باهم ها
 چهب وقتی از من ، نداشتم جدایی حس.  نداشتم حسی یوفته می راه که ماشین

 ولی نخاندا این از بودم شده جدا بودم
سه امروز شه وا  هک هایی آدم به میکنم نگاه عمار  به.  شد پاره پیوند این همی
 به کنن راهی منو تا وایستادن اونجا
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 واسه که گوسفندی.  کرد قربانی خواهرشو که پسری استقبال برن تا بسی خون
 بودن گرفته رادمان پای زیر قربونی

 که راهی به میرم ، ایل اون از ، عمار  اون از رم می.  میکرد کجی دهن بهم
 . گرفته مه اشو جاده سراسر

 ؟ جان دختر ی چیه اسمت -
.  نممیک نگاه نشررسررتن روبرو که زنی دوتا به و کنم می بلند سرررمو آروم خیلی

 زیادی های خط صورتشون رو زمان گذر
 بود زیبا هنوز ولی انداخته

 روژان -
10 

 هر ولی ، گذشت تو از ابکآق چطور نمیدونم ، خود  مثل زیباست اسمت -
 تو اینجایی االن تو و گذشت بود چه

 و میرحسررین زن.  ام مرواری تاج من.  من ی خونه تو ، حسررین میر عمار 
 ، کنم پرچونگی نمیخوام. کیاوش مادربزرگ

شن رو چیزایی یه میخوام  می چی فهمی می ، بس خون االن تو.  برا  کنم رو
 ؟ گم

 شوم که آدمی..  بس خون من..  فهمم می که علومهم ، میدم تکون درد با سرمو
 ، بشه تحقیر اینجا قرار که آدمی بود
 . بودم بس خون من

 ؟ جان دختر سالته چند -
 سالمه سه و بیست -
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 و کشررته منو های نوه از یکی تو برادر ، بفهمی که شرردی بزرگ اونقدر خوب -
 جای به رو تو ولی داد می پس تاوان باید

 اب دشرمنی قربانی هم هام نوه از یکی خواسرتم نمی.  من خونه نفرسرتاد تاوان
 کردیم قبول همین خاطر به ، بشه آقابک

 بودن ای چاره ولی داره اهمیت خیلی برامون پس بزرگمه پسررر از کیاوش ، بیای
 ریخته کسی خونه دوباره خواستم نمی
 که حاال میخوام. بسررشرری خون تو االن ولی واسررش داشررتم آرزوها چه ، بشرره

 یاغی ، کارا  به باشه حواست میرید دارید
 کیاوش.  بشرری سرریر کردن زندگی از که کنم می کاری طرفی من با باشرری
 زنشو میخواست ، بود گرفتن بس خون مخالف
 . نداری زدن حرف حق تو میکنه که کاری هر پس ، کنه انتخاب خودش

 یکنهم صحبت تداراق با چه.  ، نیست زن این مگه ، میکنم نگاهش بهت با دارم
 با داره که میکنه حمایتش کسی چه ،

 . میزنه حرف قدر  این
 ؟ برم میخواستم کجا ، هاشو حرف فهم نمی

 ؟ میکنی نگاه منو اینجوری چرا -
 میدم جواب و پایین میندازم سرمو

 خانم ببخشید -
 . نبود این من جواب -
 ؟ برم میخوام کجا..  من...  من -
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 با رو تو کردم خواهش ازش و میکنه زندگی اونجا من اوشکی.  تهران ، آهان -
 کنار باید تو و شوهرته اون ، ببره خودش

 . باشی اون
 میشینم سیخ شوهر شنیدن کلمه از
ستمت نمی تنها -  بلند داری خونه حتما پس آقابکی ی نوه تک تو میدونم ، فر

 بچگی ،از یاد می باها  دایه نیستی
 متوجه حرفامو.  نیسرررت نگرانی جای پس یاد می باها  کرده بزرگ کیاوش

 ؟ شدی
11 
 خانم بله -
 خوبه -

 برمیگردونه دایه طرف سرشو
 کن آمادش -
 چشم -
شه بلند جا از شت نه و ریز نه داره معمولی ی جثه ، می  راقتدا با قدری به..  در
 میزنم زل و کجام میره یادم که میره راه
 . رفتنش به
 ؟ انج دختر میکنی نگاه چی به -
 میکنم نگاه دایه به و یام می خودم به
 ببخشید -
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.  یگیرهم دستمو و میشینه من کنار یاد می و شه می بلند صندلی رو از لبخند با
 نگاه دستمه رو که دستش به تعجب با

 میکنم
جا ، نترس -  نگران ، داره مهربونی دل خانم ، بده آزار  نمیخواد کسرری این

 مثل بیهخو مرد هم خان کیاوش ، نباش
 بگیره میخواست که عروسی نتونست شد حیف بچم ، پدرش

 . میزنه حرف خودش با داره که انگاری ، میکنه زمزمه لب زیر رو اینا
 بعد و ببینمش بیاد دخترم قرار آخه ، میریم فردا پس ما اما یوفته می راه فردا -

 بریم
 بیرون یارم می در دستش تو از دستمو ترس با
سرای تاوان سخته میدونم ، نجا دختر نترس -  یهچ چاره ولی بدی تو رو ایل پ
 . بوده همین بوده تا ،

 فکر یوفتادم می راه تهران از که پیش روز سرره ، میشرره جمع چشررمام تو اشررک
 به ای خونه یه تو بعدش روز دو نمیکردم

 . باشم نشسته بس خون عنوان
 کل نگینس به..  بود نیسنگی بهای چه و بودنم دختر واسه بدم بها نمیکردم فکر

 . زندگیم
شیدم دراز..  بمیرم میخوام ، نخوردم هیچی ، خونم این تو که روزه یه  هب رو و ک

 ، بکنم کاری یه باید..  میکنم نگاه سقف
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 تمخواس نمی ، باشم بس خون نمیخواستم من ، نمیخواستم رو زندگی این من
. 

12 
 دنبال ، میرسررره ذهنم به ریفک ، میکنم نگاه برمو و دور و میشررینم تخت رو

 بلند ، کنم خالص خودمو تا میگردم چیزی
 به سررمت میرم نیسررت چیزی ، میکنم نگاه رو کشرروها تک تک توی میشررم

 تیغ به که چشمم ، اتاق اونطرف که آشپزخونه
 . میزنه برق کشو تو یوفته می بری موکت
 من ، دگیزن این از شررم می راحت و میزنم دسررتمو رگه ، اسررت گزینه بهترین

 خوام نمی من ، باشم بس خون یه خوام نمی
 . نکردم که کاری خاطر به اونم کنم بخشش طلب عمرم آخر تا

 . تخت رو میشینم دوباره و برمیدارم و تیغ
 که هسررت قوی اینقدر آینده از ترس ولی ترسررم می ، دسررتم مچ سررمت میبرم
 اصال ، بینم نمی رو دیگه چیزای دیگه

 . است کبیره گ*ن*ا*ه یه کارم هک نبودم این متوجه
 یا لحظه بدون خون گذشته کار از کار ولی یاره می خودم به منو دستم سوزش

 از میشه سریز...  بیرون یاد می درنگ
شتام رو ستم به.  پایین انگ  شمامچ.  کردم کار چی فهمم می تازه میکنم نگاه د

 بیشتر سوزشش ، میشه سنگین داره
 ترسم می شده
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شت دقیقه چند شمام ، تخت رو افتادم که گذ  یگهد که بود سنگین قدری به چ
 چشمام.  نداشتم سنگینیشو تحمل

 . میشه بسته
ساس با ستم سوزش اح شمهامو د  طرهق بینم می که چیزی اولین.  میکنم باز چ

 . پایین یاد می که سرم های
 . هستم زنده ، بندم می چشمامو

 . جوان دختر کنی باز چشماتو بهتره -
 اجت عصرربانی صرردای این بدم تشررخی  میتونسررتم ولی نبودم خودم حال تو

 میکنم باز چشمامو آروم.  مرواری
 ؟ آره ، بکشی خودتو میخواستی -

 . میکرد بدتر حالمو میزد که دادی صدای و نبود خوب حالم
 مه هام نوه از دیگه یکی میخواسررتی ؟ بشرره ریخته خون دوباره میخواسررتی -

 از نتونست که بشه آقابک خشونت قربانی
 تا ، بدم پس رو تو خاندان تاوان باید کجا تا ؟ آره..  کنه نگهداری بسررش خون
 ؟ کجا

 . داخل یان می دایه با پیری نسبتا مرد یه و میشه باز اتاق در
 . بسه مرواری تاج -
 با مرواری تاج.  میزنه موج اقتدار حال عین در و مهربونی و آرامش صررداش تو

 . نمیزنه حرفی ولی صبانیهع هنوز اینکه
 ؟ بزارید تنها رو ما میشه -
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13 
شی مبل رو و جلوتر یاد می مرد اون. بیرون میرن اتاق از دایه و مرواری تاج  نهمی

 ابرو گره ولی جورایی یه آقابک شبیه. 
 . رهگ این نداشتن و داشتن بین هست فاحشی تفاو  چه و نداره صورتش رو
 ؟ درسته ، بود روژان اسمت -
 آقا بله -
 باشی شنیده اسممو میکنم فکر ، میرحسینم من -
قابک مثل چرا پس ، حسررین میر ، میکنم نگاهش تعجب با  می چرا ، نبود آ

 ؟ کنم نگاه چشماش به تونستم
 ریزی خون دوباره نمیخوام جان دختر ببین ، کنم حجت اتمام باها  اومدم -

 های جوون دوباره خوام نمی ، بشه شروع
سوزن ایلش و آقابک انتقام وت ایلم  از که ودب باری آخرین این بدون اینو پس ، ب
 به که بود بار آخرین. کردی کارا این

 کیاوش عقد به و من ی خونه تو اومدی که دیروز همون.  زدی صرردمه خود 
 بین که کسی ، بس خون شدی ، دراومدی

 صالح.  باش ارا ک مواظب پس.  ایل دو هر آرامش واسه میگیره قرار ایل تا دو
 ، جوونی تو ، بری اینجا از نمیدیدم

 یه از اما بودی می اینجا باید هسررتی آقابک ایل از تر مهم همه از و جسرروری
 که عروسم دیگه طرف از و کیاوش طرف

 هر تونه می و دیده اوالد داغ اون.  بری که بده اجازه شررده باعث دیده اوالد داغ
 ولی وبر کیاوش با.  بکنه باها  کاری
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یاوش بدون اینو ثل ، نکرده قبولت ک  ، مونی می و اش خونه تو میری زن یه م
 ، توقعی هیچ باشی داشته توقع ازش نباید

 یاوشک.  کنید عاد  تا میبره زمان یکم ، نداری حرفی هیج حق و بسی خون تو
 کسی خون دوباره اینکه خاطر به فقط

 هزمون مثل خوام نمی.  باش کارا  مواظب پس ، کرد قبول نشرره ریخته ایل از
 باش مطمعا ولی بشی بس خون قدیم ی

 زجر که قدیم های بس خون مثل میشررره نکنی گوشرررت ی آویزه حرفمو اگه
 میکنم فکر. نباش ناخلف پس ، میکشیدن

 ؟ باشم نذاشته ابهامی هیچ جای که بود روشن و واضح اونقدر هام حرف
 پایین میندازم سرمو

 . فهمیدم آقا بله -
 ؟ میخونی درس تهران تو شنیدم -
 آقا بله -
 ات بدی ادامه درستو میدم اجازه بدی گوش حرفام به خوب و باشی خلف اگر -

 باشی کیاوش پای و دست زیر کمتر
 نداره امکان این ، بدم ادامه درسمو میزاره

 ؟.. واقعا -
 ریسر کردن زندگی از میکنم کاری ، کنی خطا پا از دسررت اگه بدون اینو ولی -

 دیگه زن کیاوش شاید دونم نمی.  بشی
 ؟ فهمیدی ، بزنی حرفی نداره حقی تو ، باشه اش زندگی تو ای
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 آقا بله -
 اگه زدم حرفامو من.  یوفتید می راه بعد مونی می روز دو وضررعیت خاطر به -

 گوش باشی داشته آرومی زندگی خواستی
 تونسررتی نمی ابمخو تو حتی که میکنم جهنمی واسررت رو زندگی گرنه و کن

 . ببینی
 آقا چشم -
 : میگه و برمیگرده ولی در سمت میره و میشه بلند جا از
شم بد اونقدر تونم می من ، نره یاد  حرفامو - سی هر که با  مردن مرز تا رو ک

 بمونه یاد  پس ، ببرم پیش
 چشم -

 بود دترب آقابک از که این.  میکنم آزاد شدمو حبس نفس رفتنش با ، بیرون میره
. 

 . میخوابم و میبندم چشمامو ، ندارم انرژی
 همیشرره مثل ، میکنه نگاهم لبخند با داره هم آقابک حتی ، میخندن دارن همه

 دارن و نشستن دورش هاش نوه
 ... میخنده فقط اما آقابک ، میدم تکون من واسه دستاشونو

 میکنن نگاهم خنده با هم بابا و مامان تر عقب میرم یکم
شون نمی ، جلوم یان می ارند نفر چند سم  فایده ولی رم می عقب عقب ، شنا

 منو دارن و گرفتن دستامو اونا نداره ای
 بردن می خودشون با
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 بابا..  ببرن خودشون با منو نذار مامان -
 . آقابک طرف میرن ، کنن نمی توجهی ولی میزنم جیغ

 غربیه های مآد ، ایسررتن می رادمان دور و میرن نشررسررته آقابک نزدیک رادمان
 دنبال کشونن می منو دارن هنوز

 یکنهم نگاه و وایستاده گوشه یه علی عمو.  نمیکنه کمکم کسی ولی ، خودشون
 منو داشت که کسی دست از دستمو ،

 میره و میندازه سرشو اونم ولی میکنم دراز سمتش و بیرون یارم می در میکشید
 . رادمان سمت

 چشررمامو ، بردن می منو دارن هنوز.  میشررم دور ، خانوادم از شررم می دور
 کمی نور فقط که جنگلیم یه تو میچرخونم

شن رو اونجا ستادن هم کنار که بینم می و نفر چند دور از کنه می رو  ومن..  وای
 . زنن و مرد تا چند..  اونجا بردن می

 . شده آویزون بلند درخت یه از که داری طناب به یوفته می چشمم
 دارم هنوز ، شرم می بیدار خواب از دسرتی های تکون و خودم گریه صردای با

 میزنم نفس نفس و میگنم گریه
 نیست چیزی ، دیدی بد خواب نیست چیزی -

 هد نمی اجازه ولی بیرون بیام در گرفتن دورم که هایی دست حصار از میخوام
15 

 منم ببین کن باز چشماتو ، آروم جان دختر -
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ست غربیه صداش  دایهص میکنم فکر که یکم ، کیه ندونم هک اونقدر نه ولی ا
 باز چشمامو ، میده تشخی  رو دایه

 . میکشم نفس آسوده ولی نمیکنم
 بهتری -
 واقعی کاب*و*س یه ، میدیدم کاب*و*س داشتم ، بله -
 ...لیوان یه شو بلند -

شه باز شد  به در میمونه تموم نیمه حرفش گاه و می شمهای ناخودآ  زبا منم چ
 میشه

شکی لباس ، تو یان می من سال و سن هم شاید دختر تا 3 و زن یه  که هایی م
 . میزنه ذوق تو بد پوشیدن

 بزار تنها رو ما دایه -
 ...االن جان خانم -
 گفتم که همین -
 از ترس و اکراه با دایه ، نشررسررتم و شرردم نیمخز تخت رو کشررید که فریادی از

 . میکنه نگاهم رفتن موقع بیرون میره اتاق
شت درو دخترا زا یکی سته می در کنار همونجا و بنده می سرش پ  ناو ولی ای

 ، تر نزدیک یان می دخترا از یکی و زن
 . ترسم می که هست چیزی چشمهاشون تو.  ترسم می ولی چرا دونم نمی

 ؟ بسی خون عروس تو پس -
 پایین میندازم سرمو

 خانم بله -
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 ایلت یر غ بی مردای ببینم نک بلند سرتو ، ،هان پاییین انداختی سرتو چرا -
 خون تاوان جای به فرستادن رو کی

 . من پسر
سر پس خدا وای ست به زن این پ شته رادمان د  وت که چیزی اون ، بود شده ک

 . اوالد داغ..  بود داغ دیدم نگاهش
 زد دست بهت بشه که داری رو و بر یکم حداقل آورد شانس کیاوش -
 متاسفم من خانم -
سفی - سه بس خون یه سفتا ، متا  ختبدب ی بیچاره..  میکنه فرقی چه من وا

 میگم ، چی یعنی بس خون فهمی می.. 
 . برا 

16 
ست بهت اکراه با شوهر  ، بکشی زجر یعنی  خون هک زنایی دنبال بره ، بزنه د
 نیستن بس

 نداشتم تقصیری من ، من -
 و نهمیک زدرا دستشو...  شنوم می حرصشو با های نفس صدای ، جلوتر یاد می

 با و کشه ومی دستشو میگه موهامو
 زنه نمی حرفی ولی میشه کنده داره موهام میکنم احساس..  میکنه بلندم اجبار

 بود ناکام..  بود جوون من پسر -
 ... که بود نشده تموم هاش حرف هنوز
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 خودشررم بعد و جونم به افتاد دخترش که بود نشرررده تموم هاش حرف هنوز
 صورتمو فقط دستام با ... میکرد همراهیش
 یب ، شررد می بریده نفسررم میزن که لگدی هر ، بمونه امان در تا بود پوشررونده

 با دارید حاال که بود کرده من مگه انصافا
 .. قربانی قربانیه یه منم کنید می اینجوری من

 دمیش ، شد گرم دستم ، سوختم که دستم به خورد کدومشون دست دونم نمی
 شروع زیشخونری که کرد احساس

 مهه نبود کنن ول انصررافا بی ولی رفتم می حال از داشررتم کم کم دیگه ، شررده
 . یومد می درد جام
 ساساح.  کشید می دستاشو تو بود گرفته موهامو که بود کدومشون دونم نمی
 یارن می در دارن سرمو کاسه کردم می

. 
ستن نمی مگه نبودن زن یه اونا مگه ستند نمی مگه ، چیه بس خون دون  نم ون
 . میدم پس رو ای دیگه کس تاوان فقط

 و جوونم اسم فقط شدم نمی متوجه ، میزدن حرف و میزدن منو که جور همون
 سوخت می دستم.  فهمیدم می پسرم
 . بکنم تونستم نمی کاری ولی
 ام شده نابود من ، من ی آینده ، من سرنوشت بود این
 جیغ زدم نمی داد ولی.  شردم می خورد داشرتم زن تا دو اون پای و دسرت زیر

 می یادم مامان های حرف.  کشدیم نمی
 . نکن شکایت چیز هیچ از وقت هیچ یاد
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 یادم ها زدن کتک این درد میکنم فکر مامان های حرف به که وضررعیت اون تو
 من با بدی ی معامله اونقدر مامان ، میره

 . نره یادم دارم عمر تا شاید که بود کرده
 رادمان به ، برادرم به ، خاندان پسر به منو ، ختنفرو ،همه فروختن

 ؟ بدم پس تاوان باید من چرا.. چرا که پرسیدم می ازش و دیدمش می کاش
 ؟ بختیاری مردای غیر  رسم اینه

 کشتینش ، بسه مامان -
17 

 اهیسرری تو.  بود وایسررتاه در دمه که بود دختری التماس دیدم که چیزی آخرین
 تا نبود کسی ولی میزندم پا و دست
شه مثل ، کنه کمکم سی.  همی ستم تا نبود ک ش مثل درست بگیره د  بعد و ههمی

 . مطلق سیاهی
 کیاوش

 . منتظرا ، پسر بجنب د کیاوش -
 . میام االن من برو تو اوکی -

 اتاق سررمت میرم و میکنم جور و جمع افکارمو و بندم می چشررمامو دقیقه دو
 . کنفرانس

 . خونه برم تا بردارم و کیفم رممی جلسه شدن تموم از بعد
 ؟ میری کجا -
 دارم سردرد سهیل خونه میرم -
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 میشه درست ، کیا بیخیال -
 . رهام اتاق سمت میرم و میدم تکون سرمو ، لبم رو یاد می پوزخند یه
 ؟ یای نمی میرم دارم من رهام -
 بریم نداریم کاری منم اتقافا چرا -
یداره کتشررو و کیف حال همون تو  ات.  بیرون میزنیم شرررکت از هم با و برم

 میکشه طول یکم باال بیاد آسانسور
 پسر میبری بین از خودتو داری کیاوش -
 بیچاره بفهمه ، کنم کارش چی بهارو ، طرف یه از اون ، کنم کار چی میگی -
 . میکنه ام
شقش بودی، مجبور که اوال - شدی عا شته عالقه بهت اگه بهارم.  که ن شهب دا  ا

 میکنه درکت
 میگم داخل میرم که همونجوری میشه باز آسانسور در
 کردم گیر هچلی چه تو ، واال دونم نمی -
 بس خون این بیاد که قرار حاال -

18 
 بودم اتنه اگه یاد می ام دایه که اینه خوبیش حاال ، برسن فردا امروز کنم فکر -

 . کنم کار چی دونستم نمی واقعا
.... 

 بله -
 خان کیاوش سالم -
 جان دایه سالم -
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 .نمونیم در پشت اومدیم ما ای خونه ببینم زدم زنگ ، رسیدیم ما پسرم -
 بگیرید ونا از تونید می نگهبانی به میدم رو کلیدها ولی بیرون میرفتم داشتم -
 برس کار  به برو پسرم باشه -

 بینمب نداشتم دوست حتی.  باشم خونه ، خونه یومدن می وقتی نداشتم دوست
 تربیت با که دخترایی این از شکلیه هچ

 .. هباش همسرم بخوام اینکه به برسه چه یاد نمی خوشم اصال شدن بزرگ ایل
 گریه رقد چه ، میگفتم بهار واسرره رو قضرریه که یوفتم می دیروز یاد فکرا این از

 عصبانیت تو نکرد که کارایی چه کرد
یدونم من ولی  که واجور جور یها قول گرفتن با ، کنم آرومش چطوری م

 و بمونم توخونه نباید زیاد ، برم نباید طرفش
 ینمشبب ندارم دوست حتی و مجبورم که کردم قانعش باالخره دیگه قول تا هزار

.. 
سیدن امروز حاال  ینپای.  بیرون یام می در خونه میگیرم فوری دوش یه میرم ، ر
 ماشین سوار و میدم نگهبانی به و کلید

 عقب کارای از یکم تونم می امروز حداقل.  شرررکت سررمت میرم و شررم می
 کنم جبران افتادمو

 دخترم تو برو -
 . بنده می و در و میشه وارد من بعد هم دایه ، شم می خونه وارد احتیاط با

شن ها المپ یدفعه و دیگه سمت رفت دایه  مرمری کف از که برقی و شد رو
 یه.  کرد اذیت چشممو میکرد بازتاب خونه
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 . کنه عاد  چشمام تا میکنم باز دوباره و بندم می ماموچش لحظه
 دبو کجا دیگه اینجا.  مونده باز تعجب از دهنم کردم باز چشررمامو اینکه بعد

 . خونه تا بود قصرکوچک یه شبیه بیشتر
 نوه ی هخون که بودند پولدار ابر دیگه اینا ولی بودیم پولداری خانواده ما درسررته

 . بود اینطوری اشون
گاه رو خونه دور تا دور میچرخونم چشررم  نیمچه یه به ورودی در.  میکنم ن

 ختم پذیرایی به راهرو که میشه باز راهرو
شه شتاق ولی نبود خوب حالم که این با. می شتری دقت با شدم م  رو افاطر بی

 . کنم نگاه
.  دهش تزئین کاذب سقف و بری گچ با سقف و روشن مرمر های سنگ با کف
 که فرش تیکه تا 2 فقط هندار فرش زیاد

 . شده پهن دستبافت مشخصه
19 
 ودب خالی تو گل صور  به هاش صندلی که نفره شش گرد خوری نهار میز یه

 تا سه که ، بودند گذاشته سالن چپ سمت
 . کردن تزئین متفاوتی های ارتفاع با شمعدون

 دورتر یکم نهارخوری میز روبروی طالیی های چوب با کرم اسررتیل مبل یه
 سالن های وسط.  بودند گذاشته پنجره کنار

 کنار و سررالن های پرده دایه که االن.  شررد می دیده بزرگ خیلی های گلدون
 ها پنجره.  دیدم و سالن گیر نور میزد
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 تو کنمن فکر دیگه کرد می تامین رو خونه نور بود سرررالن دور تقریبا که بزرگی
 داشته ای دیگه روشنایی به نیازی روز

 . باشه
 یها سررنگ با که بود دیوار به چسرربیده آشررپزخونه جزیره روبروی تلوزیون
 تلوزیون طرف دو ، بود شده تزیین برجسته
 جلو وبامب سرربزی و تلوزیون سرریاهی که بودن گذاشررته بزرگ بامبو های گلدون

 آشپزخونه.  بود کرده بیشتر رو خونه
با .  ودب کرده جداش اون از یکم جزیزه یه فقط و بود یکی پذیراییی با تقری

 تونستم نمی که بودن روشن زنگ ها کابینت
شخی  شت نمی واقعا نورها چون ان رنگی چه دقیقا بدم ت  زا خونه.  بفهمم زا

 . میزد برق زیبایی و تمیزی
یاد خیلی که چیزی  رد کنار که بود بزرگ مرمری کوزه یه کرده جلب نظرمو ز

 . بود زیبا العاده فوق که بودن گذاشته
 و نبود صرراف چون بودن چسرربونده هم کنار و مختلف های قسررمت که رانگا

 . داشت برجستگی
 وایستی اینجا خوای می کی تا ، جان دختر دیگه تو برو -
 ؟ نیست خونه کسی -

 میکنه اخم دایه
 بیرون رفت داشت کار آقا جان ،دختر نه -
 شینم می مبل یه رو و داخل یام می راحت خیال با
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 . بدم نشونت اتاقتو بیام کنم عوض لباسامو و اتاق تو بزارم ساکمو برم من -
 ؟ داره اتاق خودش واسه که اینجا یاد می خیلی دایه مگه

شم بلند میخوام ست هکوفت بدنم روز اون درگیری از هنوز ، میگیره پهلوم که ب  ا
 . چیه چاره خوب ولی
 به و بودمش دیدهن االن تا حتی که غریبه آدم یه خونه ، میکنم چیکار اینجا من

 هایی فکر چه.  بود شوهرم اصطالح
 تتربی با که بشم مردی همسر نداشت دوست.  شد چی و آینده واسه کردم می
 نداشتم دوست ، بود شده بزرگ ایل
 . شد چی میخواستم چی.  ام عشیره پسرای مثل بشم یکی زن

 بدم نشونت اتاقتو بریم پاشو ، جان دختر پاشو -
شم راهرو یه وارد دایه دنبال میرم و شم می بلند مبل رو از  دو اول همون که می
 . هست هم به چسبیده در تا

20 
 قهوه راهرو کف رنگ ، بود روشررن کف های مرمر رنگ که پذیرایی برخالف

 که بود کاغذهایی هاش دیواره.  بود تیره ای
گاه داشررت خوشررگل و بزرگ خیلی های گل  مببین تا کردم دراز دسررتمو ناخودآ

 زیر یومد می های گل فقط که طوریه یچ
 یه روراه سقف از.  میاد چشم به زیاد است برجسته اینکه خاطر به پس دستم

 . میکنه روشن رو راهرو کمی نور
شویی اینجا - ست ستفاده اینجا از تو و من.  حموم و د  یاوشک اتاق تو میکنیم ا

 . هست حمام و سرویس
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 است دیگه در یه جلوتر میرم که یکم
 منه اتاق اینجام -

 در ات سه که میشیم دیگه راهرو یه داخل و میخوره پیچ یه راهرو دایه اتاق از بعد
 اونجاست

سطی ، تو اتاق این - ست کتابخونه و  گها.  خان کیاوش مال هم بعدی اتاق و ا
 جابه وسایالتو برو نداری درد و تونی می
 . بخوریم کنم درست چیزی یه من تا کن جا

 میکنم ازب در و شم می نزدیک بود گفته دایه که اولی اتاق به و میدم تکون سرمو
 می و در که همین. شم می داخل و

ندم  سرررمو و میکنم جمع ب*غ*لم تو پاهامو.  زمین شررینم می دیوار کنار ب
 . بندم می چشمامو و زانوهام رو میزارم
 تونسررتن یچطور ، شرروکم تو هنوز واقعا.  رو چیزا این نکردم باور هنوز خودم

 فکر حتی یعنی ، بکن من با کارو این
شک.  کنم چیکار من نکردن  مک کم که میکنم هق انقدرهق پایین یاد می هام ا
 . یاد می در داره جونم

 .نکردم خودکشی مگه کردم.  نکردم کاری هیچ خودم چرا
 بکآقا با باید.  میگیره وجودمو همه ترس میوفته یادم صررحنه اون وقتی هنوزم
 نمیداد اجازه ترس ولی ، میزدم حرف

 . نبود متاسف حتی اون بزنم حرف کلمه یه من نذاشت حتی اون.
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نده بین همه این هم خدا ندارن قبول رو خدا اونا مگه ، چرا  نمی فرق های ب
 ، بودم اونا ی بچه منم.  میزارن اینا که زاره

شن من نگران االن نکنم فکر حتی سه ، میگیره دلم.  با سه ، خودم وا شت وا  ندا
 من به ای ذره حتی که ای خانواده

سه میگیره دلم ، دن نمی اهمییت ستم می که ای آینده وا شته تون شم دا  دلم ، با
 دنبال رویاهام تو که خودم واسه میگره

 زا تر خالی ام خالی.  ندارم رویایی هیچی دیگه االن که گشتم می ای شاهزاده
 که زمانی از تر خالی.  دیگه زمان هر

 ، زد سیلی بهم بود زده رادمهر صور  به اینکه خاطر به آقابک بودم بچه وقتی
 تو که ساله چهار ی بچه یه صور  به

 چهب وفتی که وقتی از تر خالی ام خالی.  بود کرده زنی جر اش گانه بچه بازی
 از که میدیدم مادرشون پدر با رو ها

 ما خالی.  سررال هر نتابسررتو تعطیال  تا موندم می من ولی رفتن می مدرسرره
 پزشکی فهمیدم که روزی اون از تر خالی
 خالی..  بود تنها هم باز و شدم قبول تهران

شن کنارم ها بچه االن میخواد دلم  وارد و تهران اومدم که سال چند این تو.  با
 حس ، نذاشتن تنهام شدم دانشگاه
ست شتن دو ساس اونا کنار.  گرفتم یاد اونا کنار و دا سه هک کردم اح  راندیگ وا
 خوشی و لذ  اونا کنار ، دارم اهمییت

 . کردم حس و دوران این
21 
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شی و کیفم سمت برمیدارم خیز شن و برمیدارم مو گو شونب باید.  میکنم رو  ه
 نه ازدواج ، هه.  کردم ازدواج که بگم

 . شدم بس خون
 کردم ازدواج من -

 بین از گلسررا.  میزنه زنگ بهم فوری که دونم می.  فرسررتم می گلسررا به و پیام
 تر خانم و تر عاقل همه از تقریبا ها بچه
 اون های حل راه با یومد می پیش مشررکلی کدوممون هر واسرره وقت هر و بود

 . شد می حل
شیم که میگذره دقیقه چند سم..  لرزه می گو سا ا  و خاموش صفحه رو داره گل

 .میشه روشن
 سالم -
 که افتاد بچم ، داری اس ام اس بود چی این ، دختر خوبی ، سالم -
 کنم می صداش بغض با
 گلسا -
 ؟ خوبه ،حالت روژان شده چیزی -

 ......- 
 دیگه بزن حرف -
 کردم ازدواج -

 میخنده
 ؟ نه ، دیگه میکنی شوخی -
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 نه -
 میکنم فتعری ، میکنم تعریف و میکنم گریه کنم کنترل خودمو تونم نمی دیگه

 ای معامله چه من با ام خانواده که
مه که کنم می تعریف ، کردن هام ه یا نا باد به رو  هک میکنم تعریف ، رفت ف
 و شومی به بعد به این از که عروسی شدم

 . شه می یاد ازش نحسی
سمی همچین که کرد نمی باور ، کرد نمی باور شه ر  ، من که کرد نمی باور ، با

 ، خاندان البته و خانواده دختر تک روژان
 . بس خون عروس شدم

 دبو نکرده باور هنوز خودشررم اینکه با.  کرد آرومم ، زد حرف باهام کلی لسرراگ
 با زدن حرف.  شدم آروم و کرد آرومم اما
 . خوب خیلی بود خوب خیلی شرایط این تو دوست یه

22 
 کیاوش

 . برنگشتم دیگه بیرون بودم دراومدم خونه از که صبح از
 چی هر عصری از.  میگیره هانهب همش و یان می امروز اونا میگه صبح از بهار

 ندارم کاری هیچ اون با من بابا میگم بهش
 . نمیره که نمیره گوشش تو
 . باشم گفته ، خونه امشب نمیری کیاوش -
 ؟ کنم کار چی پس عزیزم آخه -
 میشینه کاناپه رو دورتر یکم میره و بیرون یاد می ب*غ*لم از
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 . شرکت بمون اصال یا رهام پیش برو یا ، هتل برو -
 میزنم لبخند

 . که نمیشه ، کنم کار چی رو فردا موندم خونه از بیرون و امشب خوب -
 میکنه صدام ناراحتی و ناز با و میکنه کج یکم سرشو

 کیاوش -
 بودی کرده قبول که تو ؟ آخه کنم کار چی ، دلم عزیزه جونم -
 ؟ چی طرفش بری اگه.  شدم پشیمون -
شته تونم می چیکار شده بزرگ ایل تو که دختری یه با من بهارم آخه - شمب دا  ا

 خون اون ضمن در ، طرفش برم که
 . کشته منو عموی پسر اون برادر ، بس

 و طرفش میرم و میشررم بلند مبل رو از ، شررده آروم یکم هام حرف با انگاری
 و هاش شونه رو افتاده شالش. میکنم ب*غ*لش

 و میگیرم دستم تو موهاشو از ستهد یه.  بره می دلمو اش کرده رنگ موهای برق
 میکنم بو
 بهارم -

 بهار.  ممید بیرون صدا با مو نفس..  گردنم گودی تو بره می و میکنه کج سرشو
 روز هر که کنه چیکار من با میدونه
 بشم اش دیونه بیشتر و بیشتر

 جانم -
 ها نمیشه باشی دلخور -
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 آخه -
23 

 پایین میبرم سرمو
 میکنم خواهش ، هیس -
شه سالی یه بهار اب شنا که می ستوران یه تو ، شدم آ  و ودمب رفته ها بچه با که ر

 ، بود زیبا.  بود اومده دوستاش با بهارم
 عاشررق اول همون از میکرد جلوه خیلی که هایی تیپ اون از.  بود خواسررتنی

 زود خیلی.  شدم اش طوسی چشمهای
 لسررا یه این تو.  داد ابجو پیشررنهادم به من از تر زود و دادم دوسررتی پیشررنهاد

 چی هر ، چی همه ، بود خوب خیلی
قه بهش چون میکردم فراهم براش میکرد اراده ند عال  می اونم بود شرررده م

 این.  کنه خوشحال منو باید چطوری دونست
سط شش بهار از زیاد که بود آرمان فقط و  یکبار وقت چند هر و یومد نمی خو

 رو تو و نیست خوب که میکرد نصیحتم
 کنارش از راحت خیلی ولی.  ها حرف این از و خواد می پولت و اعتبار اسررهو

 زده حرفی که انگار نه انگار شدم می رد
 . بود

 لتعطی کال که هم سهیل.  شنوا گوش کو ولی بود همه از تر عاقل همیشه آرمان
 ، خوشگذرونی و نوش و عیش تو همش

 . بودیم شرکت مشغول که رهام و من



wWw.Roman4u.iR  44 

 

صیحت خیلی شنید ضوعمو وقتی آرمان  و ننک اذیت و مظلوم دختر که کرد ن
 با تونم نمی من اما.  کن ول و بهار

 اجبار به اگه.  کنم قبول تونستم نمی اصال باشم بودمش ندیده حتی که دختری
 کار این به راضی اصال نبود حسین میر

 . شدم نمی
شی میگه همش فهمیده که روز اون از هیچ دیگه که سهیل  دوتادوتا گهدی ، خو

. 
ست میانه اما رهام سی ا شه تونم می که ک شته خودم کنار همی شمش دا  هب.  با

 دوست هم تجاریم شریک هم اینکه خاطر
 . بودیم دانشگاهی های

 روژان
 جان دختر -
 میدم جوابشو ای گرفته صدای با
 نخوری که نهارهم بخور چیزی یه بیا -
 ندارم میل ، دایه ممنون -
 بیرون یای می االن همین گفتم که همین -

 انماطرافی چی هر که برده یه بشم باید بعد به این از سوزه می خودم حال به دلم
 . نزنم حرفی هیچ و چشم بگم میگن
. . بخورم شررام بیام خواد نمی دلم بیرون بیام اتاق این از خواد نمی دلم خوب

 ، دم می و خودم جواب خودم.  زوره مگه
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 . چشم بگم باید ها حرف ی همه جواب در و بس خون یه من ، زوره که بله
24 
 . یوفتم می شوم روز اون تو مامان های حرف یاد
 شهب قربانی وسط این باید یکی نسیت ای چاره ولی سخته عزیزم میدونم -
 ؟ بشم قربانی باید من چرا ؟ مامان من چرا -
 ؟ ایل اون دست بدم شمشادمو شاخ پسر که نداری توقع -
 ؟ مامان هان..  دستشون میدی منو اچر پس -
ید باالخره تو ، جان مامان امانت دختر -  فرقی چه حاال میکردی شرروهر با

 باشه خوبی آدم که ایشالله ، میکنه
 بله...  دارم بهت هاش حرف از هنوز..  شم می ساکت مامان حرف اون از بعد
 نه ، اینجوری نه ولی میکردم ازدواج باید

 به نه ، شررکلیه چه ندونم حتی ، چیه شرروهرم اسررم ونمند حتی که اینجوری
 . بس خون یه عنوان

 بلند زمین رو از سرررم رو میندازم شررالمو و میشررم بلند تخت رو از کرختی با
 . میکنم باز رو در و میشم
 میکنم صدا رو دایه و میگیرم بیرون سرمو

 دایه -
 جان دختر ی چیه -
 ؟ کجایید -
 آشپزخونه بیا -
 ؟ نیست خونه کسی -
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 نیست کسی بیا ، نه -
سی اینکه از ست ک  رد رو راهرو و اتاق از بیرون یام می کامال راحت خیال با نی

 . آشپزخونه سمت میرم و میکنم
 میکنه آشپزی داره و است آشپزخونه تو من به پشت دایه

 سالم -
 جان دختر اونجا بشین سالم علیک -
 تپشرر کوچک خوری نهار میز یه نممیک نگاه بود کرده اشرراره دایه که جایی به

 ندیده اصال اومدن موقع که بود جزیره
شم صندلی یه و سمت اون میرم بود  دارم و پایین سرم.  شینم می و بیرون میک

 دستم با و میز رو که چوب های خط
 . چیدین میز به میکنه شروع دایه که میکنم دنبال

25 
 . کنم کمک تا شم می بلند

 ؟ پس پاشدی چرا -
 کنم کمکتون -
 یه میکنم جور و جمع و عمار  یه من.  مادر که نیسررت کاری ، بشررین نه -

 . نیست چیزی که کوچک خونه
 با هک دایه دیدن با ، خوردن به میکنه شررروع و میشررینه خودشررم و میچینه و میز

 و میشم تحریک منم میخوره اشتها
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 چیزی بیحسررا و درسررت که بود روزی چند تقریبا خوردن به کنم می شررروع
 . نخوردم

 روژان -
 داصرر اسررممو که بار اولین.  میکنم نگاه دایه به و میکنم بلند سرررمو تعجب با

 میکنه
 بله -
 زد حرف من با اینجا ما اومدن قبل کیاوش آقا -
 ؟ کیاوش -
 اشهب گفته رسم این به راجع مادر  شاید ، جان دختر ببین.  آقاست منظورم -
 نییع میشه بس خون که دختری. 

 اومدی هک آوردی شررانس تو ولی ، ولی بیگاری یعنی گی بیچاره یعنی بدبختی
 .هستن خوبی های آدم که ایلی تو

 میدم گوش هاشو حرف و میکنم نگاه دایه به دارم
 آدم قدر چه که میده نشون خودش تهران بیای داد اجازه حسین میر که همین -

 می اگه ، هستن گذشتی با های
 رهب پایین گلو  از خوش آب یه نمیزاشتن دختراش و خانم ، عمار  تو موندی

 به جوون داغ خدا ندارن تقصیر البته
 گفته ، ببیند  نمیخواد اینکه.  بگم بهت که کیاوش آقا حرف حرفم.  نده کسی
 من.  نباشی پا و دست تو بگم بهت

 بورمج اون عصرربانی آقا ، بگو من به خواسررتی چیزی داشررتی کاری اگه اینجام
 رو تو ها خون این شدن تموم خاطر به شد
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 کنه قبول
 خواسررت نمی منو ای تحفه چه خودش مگه حاال بخواد دلشررم میگم دلم تو

 .کنه قبول
 کاری تو با آقا ، باشی راحت اینجا بگم بهت که زدم رو ها حرف این ی همه -

 و بده آزار  که نیست کسی ، نداره
 چیه چاره ولی سخته توام اسهو میدونم ، من ی نوه مثل توام کنه اذیتت

 سخته خیلی ، سخته -
 باشی قوی باید هستی بختیاری دختر تو -
 کنم کار چی نمیدونم -

26 
 درسرری چه بخونی درس داده اجازه گفته حسررین میر.  کن زندگی ، کار هیچ -

 ؟ میخونی
 پزشکی -

 میزنه لبخند
 ا  هناسنامش تو کسی اسم باشه سخت شاید ، بخون درستو پس ، ماشالله -

 بده ادامه ولی ندیدیش حتی که باشه
 ؟ چی کنه اذیتم اگه -
هت داشررتم چی موقع اون از - ها  کاری ، جان دختر میگفتم ب .  نداره با

 داره دوست رو کسی خان کیاوش میدونم
 لبم رو یاد می شیرینی لبخند
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 واقعا -
 راحت خیالت جان دختر آره -
 تشررکر نمیده اجازه که کنم کمکش که میخوام دایه از آسرروده کمی خیال با

 بعد به این از که اتاقی سمت میرم و میکنم
 .برم وقتی یه شایدم ، همیشه برای شاید کی تا دونم نمی بود من مال
ست با تاریک اتاق.  تو ومیرم میکنم باز و در  میزنم و میگردم برق کلید دنبال د
 و اتاق دارم تازه چراغ شدن روشن با. 

 . نبود اتاق به حواسم اصال اومدم که موقع ناو بینم می
شکی تختی رو با بزرگ نفره 3 تخت یه  که ودب چیزی اولین سفید های گل با م

 اتاق طرف دو ایستاده های کمد دیدم
 با زمی یه بود متفاو  خیلی که تخت روبروی آرایش میز یه و بود هم روبروی

 یه وسطش و داشت تاج که بلند های پایه
 بود زیبا که دار پایه صندلی یه با بود گرد آینه

 پنجره ات جلوتر میرم.  هست عسلی با کاناپه یه پنجره نزدیک تخت چپ سمت
 یه متوجه پرده پشت از که کنم باز رو
 هک م*س*تطیلی تراس یه میکنم باز و در و میزنم کنار رو ها پرده.  شررم می در

 صندلی تا دو یه با.  میشد متری 05 حدودا
 می ارتفاع از.  میلرزونه تنمو سرد هوای ، تراس رو میریم.  بود شده بلهم فلزی
 رو جلو به رفت ریسک پس ترسم

 . نمیکنم
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 و در و داخل یام می و شررم می زیادش ارتفاع و سرررد هوای با تراس بیخیال
 جابه وسایلمو تا ساکم سمت میرم میبندم

 و تاب یه فقط و میشررم جای جابه بیخیال که خسررتم اینقدر ولی ، کنم جا
 . میکنم عوض لباسامو و یارم درمی شلوارک

 گرم شمامچ که نکشیده ثانیه به و تخت رو یوفتم می میکنم قفل و در اینکه بعد
 . میشه

 نهک نمی کمکم کسی ، میدم تکون دست من با دارن همه و میبرن دارن منو باز
 کاری تونم نمی ولی میکنم تقال من ،

 . میدن تکون دست برام همه و برن می منو ها آدم اون.  کنم
27 
 ....دار طناب با بلند درخت همون باز ، ها آدم همون باز ، جنگل همون باز
 اریبید و خواب تو اینقدر ولی بشررم بلند میخوام.  میکنم باز چشررمامو درد با

 بدنم تو جونی دیگه که بودم کرده تقال
 ، بکشررم نفس آروم تونم نمی هنوز ، کشررم می دار صرردا های نفس.  نداشررتم
 تا و گیرم می ام بینی و دهنم جلوی دستامو

 . برگرده عادی حالت به بازدمم و دم
 کیاوش

 . خونه سمت میرم ، آپارتمانش رسوندم و بهار
 حاال ، کردم حجت اتمام دایه با.  شدن جا جابه االن تا حتما دختره اون و دایه
 بیارم باید رو دختر گفته حسین میر که
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 بشه نمآویزو و ببینمش خوام نمی که گفتم ، باشه امان در جونش تا خودم هپیش
 . بس و بود بس خون یه فقط اون

 گیمزند از من ، بده قرار تاثیر تحت زندگیم و کارم اومدنش با دختره خوام نمی
 زندگیم تو نداره حقی پس راضیم

 اش لهقبی واسرره ارزشرری هیچ که دختری ، نیسررت کس هیچ اون.  کنه دخالت
 نمی راحتی همین به داشت اگه که نداره

 ونخ به ، بودن تشرنه خاندانش و اون خون به که کسری ی خونه به فرسرتادنش
 . بسی

 ثلم بختیاری یه میشررم بیاد اگه که ، نیاد چشررمم جلو که بهتره خودش واسرره
 بلدم خوب.  خودش غیر  بی مردای
 . کنم چیکار باهاش
 ی بنده ، مشرره بلند کاناپه رو از که بینم می رو هدای کنم می باز و در که همین

 کاش بوده من منتظر موقع این تا خدا
 . یومدم می زودتر

 دایه سالم -
 آقا سالم -
 بخیر رسیدن ؟ خوبی -
 ؟ خوردید شام.  میره و یاد می نفسی خدا شکر -
 . گذشت نمیشه دایه پخت دست از ولی بودم خورده چیزی بهار با اینکه با
 دایه نه -
 کنم آماده رو غذا من تا بشورید دستاتونو برید پس -



wWw.Roman4u.iR  52 

 

تاقم تو میرم باسرررامو و ا  وت میرم و میزنم صررورتم به آبی یه.  میکنم عوض ل
 می چای داره و چیده و میز دایه.  آشپزخونه

 رهبخو چای باید حتما بزنه حرفی خواد می وقتی میدونم رو دایه اخالق ، ریزه
. 

 . میشینه روبروم یاد می هم دایه شینم می و بیرون میکشم صندلی یه
28 

 ؟ اومدید راحت -
 همین از انگار که شررده راحت اینقدر هواپیما با آمد و رفت دیگه.  پسرررم آره -

 اومدیم ب*غ*ل
 سالمتا ؟ خبر چه بقیه از.  خوبه -
 رسوندن سالم همگی ، خوبن همه خداروشکر -
 ؟ اومدید دیرتر شد چی -
 نشد اومد پیش مشکال  سری یه ، بگم چی واال -

 میکنم نگاه دایه به و کشم می خوردن از دست
 ؟ بود شده چی -
 بخور غذاتو پسرم هیچی -
 دایه بگید -
 بشی عصبانی ترسم می ، بگم چی آخه -
 لطفا بگید شده چیزیی هر -

 میزنه حرف و پایین میندازه سرشو
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 رقغ دیدم بزنم بهش سر یه رفتم وقتی ولی گذاشتم تنهاش ساعت دو همش -
 . خون

 ؟ کی -
 روژان -
 ؟ کیه روژان -

 : میگه و میکنه اخمی
 زنت -

 روژانه اسمش پس
 دایه بس خون -
 بود مرده بودم رسیده یکم بود زده رگشو -

 میزنم نیشخند
29 

باره میخواد ، بمیره میخواد دلش پس -  ترهدخ یوفته می راه خونریزی و خون دو
 خودم از ادمخانو خاطر به من نفهم ی

 یاد می سوسه واسم اون حاال گذشتم
ساتش آقا دختره - سا شم.  تره لطیف اح  به دنافتا دختراش با آذردخت که بعد

 و دست زیر از بیهوش بیچاره جون
 .معصومو طفل بیرون کشونیدم پاشون

 .دارند حق رفتار، این رفت می انتظار ، کشته آذردخت پسر برادرش خب -
 دخترک ، خوابونن می خودش قبر تو رو کسرری هر.  رندندا حق ، خیر نه -

 بیچاره
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 . برده رو دایه دل نیومده هنوز خدا رو تو ببین
 ؟ بهش کردی منتقل من های حرف -
 اومد خوشت ازش شاید ببینش و بیا خوبیه و خانم دختر ولی ، آقا آره -
 ایه حرف بگو بهش فقط.  ندارم کاری بس خون دختر من ، دایه خیال بی -

 یکی میشم نگیره اگه که بگیره جدی منو
 . ام عشیره مردای نه اش عشیره مردای مثل
 : میگه دایه میگذره که یکم

 ؟ بیرون بره داره اجازه دختره -
 : میگم و میریزم لیوان تو نوشابه خودم واسه کمی

 . نشه پیداش من جلوی فقط ، بکنه میخواد دلش کاری هر -
 می کمی بس خون اتاق در دمه.  اتاقم سررمت میرم هدای از مردن تشررکر از بعد

 کمی فقط کمی دایه های حرف ، ایستم
 . اتاقم تو میرم و نمیدوم کنجکاویم به اهمیتی ولی کرده کنجکاوم

 . میکنه بهتر حالمو ، خواب و سرد آب دوش یه
 روژان

 نجایا به که دایه اتاق.  ایستاد من اتاق دم که شنوم می رو کسی های قدم صدای
 . کیاوش پس رسه نمی

 یکم.  رسمت می بازم ولی کردم قفل و در اینکه با.  میکنه مشت دستام تو رو پتو
 می ها قدم صدای دوباره ولی میگذره

 میدم بیرون صدا با نفسمو.  میشه دور که یاد
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 . دمبو بیدار شد روشن کامال هوا وقتی تا.  یاد نمی خوابم دیگه ولی ، بهترم
 . کنم می امنی نا احساس ، ممسردرگ ، گیجم

30 
سم یوفته می اتفاق قراره که چیزی هر از سم می.  میتر  این وت که ای آینده از تر

 از ترسم می ، باشم داشته قراره خونه
 از ، داره کینه که کنم زندگی مردی کنار در باید که امروزی از ترسررم می ، فردا
 کنار در باید ، داره کینه خاندانم و من

 ودشخ واسه رو یکی حداقل که اینه خوبیش شناسمش، نمی که بایستم مردی
 دلم ته ولی.  نداره کاری من با و داره
سم می شو خون انتقام بخواد یا کنه اذیتم اینکه از تر  نکنه ، بگیره من از عموزاد
 . کنه  *ج*ا*و*ز بهم
 . من درد ، من غصه شدن ، ترس شدن همه و همه

 اون االن اما . بود اینترتی پره امتحان تو قبولی نمره دغمدغ تمام پیش هفته یه تا
 نمی حتی که زیاده مشکالتم قدر
 رگبز خیلی ، هستن بزرگ.  هستن چی دونم نمی هنوز چون بشمارمشون تونم

 . امتحان تو قبولی نمره از تر
 . بختیاری روژان ، من همسر ، بختیاری کیاوش ، کیاوش

 . ودمب وایستاده کجا پیش هفته و وایستادم اکج االن که میکنم فکر این به
 .دافر از ترسم می.  نمیکنم باور هنوز خودمم ، افتاد اتفاق زود خیلی چیز همه

 هب زندگیم سرراختن به کنم شررروع باید من فردا از.  اسررت دیگه روزه یه فردا اما
 همون مثل ، میتونم من.  دیگه روشی
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 هک دبیرستان دوران مثل ، میکردم آروم وخودم و بودم تنها مدرسه تو که ها موقع
 ام خانواده به دیگه گرفتم تصمیم

 که دانشررجویی دوران مثل.  بسررازم خودم واسرره ای دیگه دنیای و نکنم فکر
 خانواده یه مثل دوستام با گرفتم تصمیم

 ؟ ام قوی واقعا ، ام قوی من بگیرم تصمیم باید هم االن پس.  بشم
 هر و ما بختیاری یه من ، بکنم بودن قوی به تظاهر تونم می ولی نیسررتنم ، نه

 . بدم انجام تونم می کنم اراده که کاری
تاده اتفاقی هیچ انگار بعد به این از  وادخ نمی گفته خودش اون که حاال نیوف

 ، خوبه خیلی من واسه بهتره ببینه منو
 میرم مبشرر قبول امتحانم اگه انشررالله ، بیرون میرم دوسررتام با ، خونم می درس

 کارآموز عنوان به ایندفعه ولی بیمارستان
. 

 رو از ترس با شررد می کوبیده که در صرردای از ولی برد خوابم کی دونم نمی
 وایستادم در پشت رفتم و شدم بلند تخت

 بله -
 . کردی عمر نصف منو که تو جان دختر درو کن باز -

 و اتاق تو یاد می دایه.  میکنم باز در و چرخونم می در قفل
 افتاده اتفاقی ناکرده خدای گفتم ، زدم اتاقتو در بار چند میدونی -
 بودم خواب -
 بخور صبحونه بیا -
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31 
 : میگه و برمیگردونه سرشو ولی در سمت میره

 . کنی نمی قفل در بعد به این از -
ید رفتن موقع یداره در رو از و کل  وسررط مبهو  و ما  من.  بیرون میره و برم
 تو حتی دیگه... نه... کلید ، وایستادم اتاق
 . بودم شده بیدار زودتر کاش.  باشم داشته امنیت تونم نمی هم اتاق این

سمو سی ، میکنم باز و در آروم و سرم رو میندازم شال یه و میکنم عوض لبا  ک
 سمت میرم راحت خیالت با نیست

 . دستشویی
شم زیر یکم.  میکنم نگاه آینه تو خودم به  رو یاد می لبخند یه دهافتا گود هام چ

 قرار خودم با دیشب من بیخیال.  لبم
 همیشه مثل باشم بیخیال که گذاشت
 بیرون یام می در و شورم می صورتم

 خونه تو نیست کسی دایه -
 میکنید بازی موشک قایم دارید مگه جان دختر بیا -

 میگه دیدنم با دایه.  آشپزخونه تو میرم
 ؟ گرفتی حجاب چرا -
 باشه کسی یدشا گفتم -

 گرفته اش خنده
 شوهرته ، نبود نامحرم بهت که بود هم کسی اگه جان دختر آخه -

 . بودم نکرده فکر این به ها میگه راست
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 ؟ خوای نمی کمک دایه -
 . یام می بریزم چای تا دو منم بشین نه -
 بیاد ایهد اینکه از زودتر.  ام گرسنه خیلی ، شینم می و بیرون میکشم صندلی یه

 خوردن به میکنم شروع میز سر
شو میگم هی -  ریجو چه خدا رو تو ببین ، ندارم میل میگی بخور چیزی یه پا

 میخوره
 خوب نداشتم میل موقع اون -

32 
ست کارا خیلی ، شلوغه خیلی ذهنم تو.  خوردن به میکنه شروع هم دایه  هک ه

 بگیرم اجازه دایه از باید.  بکنم میخوام
 آزمون جواب دیگه ی هفته دو.  بده اجازه که کاش ، بیار ووسرایالم و خونه برم
 کتاب دوباره باید میشه معلوم و یاد می

 کارآموزی واسه برم راست یه یا بخونم رو فارماکولوژی اصول و هاریسون های
 . بیمارستان تو

سه دلم سا به که دیروز از شده تنگ ها بچه وا  و دز زنگ بهم بار چند گفتم گل
 اصال دیروز من ولی پیشم بیاد که گفت

 . خونه اومدیم طرف کدوم از ببینم که نبودم خودم حال تو
 دایه -
 بله -
 ؟ بییرون برم خونه از تونم می من -
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 میکنه نگاه و من و میکشه خوردن صبحونه از دست
 ؟ بری میخوای کجا -
 اونجاست هم وسایلم ی همه ، دارم خونه ، میکنم زندگی اینجا من -
 ؟ کی با ؟ میکنی زندگی تهران -
 تنها -
 ؟ میشه مگه ؟ تنها -
 دایه شده که حاال -
 ؟ نیومده باها  مادرتم حتی یعنی -
 که کنه زندگی من پیش بیاد نمیکنه ول پسراشو اون ، نه -
 مادر  خوب..  وا -
 ؟ مبیار وسایلمو برم تونم می ، بچگی از میکنم زندگی تنها بچگی از من -
 . میگیرم برا  بگو داری الزم چیزیی هر -
 بخونم درس تونم می ، بیرون برم تونم می من گفتید خودتون شما دایه -
 نمیشه نکنی جلب اعتمادمو تا -
 ؟ کنم کار چی خوب -

33 
 خاطر به دلمم اومدم گفت حسررین میر اینکه خاطر به من جان دختر ببین -

 دختر ی چیه چاره ولی ، سوزه می تنهایت
 . میشه چی ببینم بگذره یکم حاال.  جان

 اینجا بیان تونن می دوستام پس -
 بعد بگیرم اجازه آقا از بزار ، والله بگم چی -
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قا کدوم از نفهمیدم.  ندادم کشررش دیگه  کنه خدا ولی بگیره اجازه میخواد آ
 دلم تو که هایی حرف از دارم.  بدن اجازه

 . بشم سبک تا بزنم حرف یکی با باید و شم می خفه انباشتم
 کنم کمکتون بمونم -
 وقتی ولی منه با خونه کارای ی همه هسررتم اینجا من وقتی تا جان دختر نه -

 میدی انجام خود  رفتم
 میکنم نگاه بهش ترس با
 ؟ برید میخواید مگه -
 میشه چی ببینیم حاال اینجام که فعال -

 شخو العاده فوق کرده دکور رو اینجا کس هر خداییش.  پذیرایی سررمت میرم
 . بوده سلیقه

 هترینب که بودند خودم های داداش اگه.  سلیقه این بعیده بختیاری مرد یکی از
 تبدیل دکور بدترین به و رو چیزها
 ؟ ی چیه کارش ؟ میکنه کار چی تهران نمیدونم فقط.  میکنن

نه مهم بکنه داره دوسرررت کاری هر نداره هم اهمیتی  بدن اجازه من به که ای
 که هم دایه.  باشن هداشت خودمو زندگی

 . واسم بهتره همه از این ، داره خودش واسه رو کسی یه گفت
 بس خون یه بشررم و قولشررون زیر بزنن اگه ، نگرانم هنوز ولی روشررنه دلم ته

 خانوادم االن نمیکنم فکر.  چی اونوقت
 . یاد نمی یادشون و من و پیششونه پسرشون حتما االن ، باشن نگرانم



 61 رسم کی یروژان قربان

 . من زندگی با کردی کار چی انرادم...  رادمان
 میک های وقت اون تو.  باشن برادرام اونا اینکه به میکنم شک ها وقت بعضی

 نمی منو اصال انگار خونه میرفتم که
 می و خودشررون فقط که بودنند مغرور اینقدر.  زدنند نمی حرف باهام ، دیدند
 . آقابک تربیت بود این و دیدند
 و رد آقابک دسررت زیر از چیز همه ، میکرد نترلک رو ما زندگی ی همه آقابک

 دور همیشه و من آقابک.  شد می تایید
 واسرره شرردم که بزرگ ، روزی شرربانه مدرسرره با بودم بچه ، خانواده از میکرد

 دونستم نمی اما نداشتم مشکلی دانشگاه
صب اینهمه با آقابک این سته می منو چرا تع  احتر جوابش و دیگه شهر یه فر
 و خانواده از باشم دور استمیخو بود
34 

 لمث تونسررتم نمی چرا.  بس خون فرسررتادن وضررع اون با منو که االنم.  ایلش
 خیلی االن دورم.  باشم دیگه دخترای
 . کنم نمی امنیت احساس بازم ولی ، دورم ازشون

قابک حرف با اونا زندگی همه دونسررتم می ولی بودم دور که این با  عوض آ
 . میشه

 وقت هیچ ولی بود پدرشررون درسررته.  بود آدم یه اونم بود کی ابکآق مگه چرا
 ندادن انجام رو داشتن دوست که کارایی

بک خاطر به قا تار و زندگی.  آ نا رف ته تاثیر هم ما رو او  همیشررره.  گذاشرر
 من با چرا دونم نمی.  بود آقابک دیدن های کاب*و*س
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 همه زود اینقدر.  کشررته رو کسرری رادمان چرا دونم نمی هنوز.  کرد رو کار این
 نمی هیچی که اومده پیش مسایل ی

یه از تونم نمی و دونم یل اون های آدم از یکی اون بالخره ، بپرسررم دا .  بود ا
 شون های جوون از یکی برادرم که کسی
 . بود کشته

 باشه تونه نمی ای دیگه کسه دایه جز.  میزنن د
 بله -
 ؟ ای گرسنه که ایشالله ، چیدم و میز -

 . میزنه طعنه داره ، میگیره خندم
 دایه یام می االن -

 باهاش حتی نمیخواد دلم ولی منه محرم اون االن اینکه با ، میکنم سرم شالمو
 منو حجاب بدون برسه چه بشم روبرو

ستم مقید خیلی دختری.  ببینه شه.  نی شهب نورمال حجابم کردم سعی همی  نه ا
 . باز خیلی نه و شدید خیلی

 وت دایه فقط.  پذیرایی سررمت میرم آروم ، نیسررت راهرو تو کسرری ونبیر میرم
 . است آشپزخونه

 میشینم و میرم
 نباشی خسته -

 میزنه لبخندی دایه
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 باز مآد اشررتهای چیده دایه که میزی این با ولی خوردم خیلی صرربحانه اینکه با
 . میشه

 ، کردم صحبت آقا با -
 بشنوم رو دایه های حرف تا میشه گوش بدنم ی همه

 میکنم تکرار بار یه هامو حرف من گفت فقط.  نداره مشکلی گفت -
 حسین میر منظورش فهمیدم

35 
 ؟ شدی متوجه -
 بله -
 بیاری وسایلتو بری تونی می -
 ؟ چی دوستام -
 . نه یا بگردی باهاشون میگم اونوقت ، ببینم دوستاتو باید اول -
 . نببینیدشو شما و بیان تا میگم ، چشم ، چشم -

 . میزنم زنگ گلسا به و رم می خوشحالی با میخورم رو نهار اینکه از بعد
 الو -
 گلسا گلسا گلسا -
 ؟ خوشحالی ، شده چی -
 بکن فکرشو ، ببینی دوستاتو تونی می گفت دایه -
 خوشحالی از نکنی سکته -
 ذوق از میمیرم دارم ، چیه سکته -
 تحال میشه بهتر خیلی ببینیم ،همدیگرو خوبه -
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 ؟ یاید می کی -
 کن اس و آدرس -
 . که ندارم آدرس -
 ؟ مگه نگرفتی -
 رفت یادم -
 اونجایم بعدازظهر واسم کم اس بگیر برو ، نداره اشکال -
 باشه -

36 
 اونجا دایه ولی پذیرایی سررمت میرم راحت خیال با و میکنم باز رو راهرو در

 اتاقش دمه راهرو سمت برمیگردم نیست
ستم می  می اه شب و بیرون میره ها صبح کیاوش گفت دایه اینکه از بعد.  ای
 یاد می هام بعدازظهر کم خیلی البته یاد

 . نیست خونه کسی که راحته خیالم خونه
 میزنم در
 جان دختر تو بیا -

 اتاق تو برم می سرمو و میکنم باز و در
 جوریشه چه این ، تو بیا -
 سرر ایهد.  اتاق تو میرم و میکنم باز و در.  میکنه اشرراره اتاق تو فقط که سرررم به

 نشسته سجاده
 ؟ شده چی -
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 ندارم رو اینجا آدرس ببخشید -
 . بیرون یام می در اتاق از و میکنم حفظ و میگه و آدرس

 واسرره ولی باشرره هم باحالی جای همچین یه باید باحالی این به ی خونه پس
 شاید.  باشه داشته تونه می اهمیتی چه من
 احسراس شروهرم به کم یه فقط ، یکم اگه شراید ، میکردم ازدواج عشرق با اگه

 باشه قصری تونست می اینجا االن داشتم
یاهام تو که  دل ایسررتام اینجا که االن.  داره اهمیتی چه االن ولی داشررتم رو

 . اینجام که نیست خوش دلم ، ندارم خوشی
به  خوش دلم ولی نبودند خانوادم که ای خانواده از همیشررره مثل دورم که خو

 خون یه عنوان به که االن نیست، ، نیست
 . عروس یه عنوان به نه خونه این تو گذاشتم پامو بس
 زادآ پیش ی هفته تا منی.  ناراحتم خوشررحالی اوج تو.  اسررت گرفته حالم باز
 گرفتم نمی اجازه کسی از کارام واسه و بود

باره.  میرم راه ابرا رو دارم ببینم دوسررتامو دادن اجازه اینکه واسررره حاال  غم دو
 . سراغم یاد می عالم

 آرزوهایی ، دخترونه آرزوهای با بودم دختر منم ، همینه حالم روز چند این تو
 . برسه بهش میخواد دلش دختری هر که

 ینم چرا ، شدن عاشق ، باشه زندگیش مرد تونست می که مردی با شدن آشنا
 روژانم من چون بشم مردی عاشق تونم

 انتخاب ی همه چون بشررم کسرری عاشررق تونم نمی وقت هیچ ، آقابک ی نوه
 میخواست دلم.  میکنه آقابک زندگیمو های
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 انتخاب حق دخترا ی همه مثل میخواسررت دلم ، بشررنوم عاشررقانه های زمزمه
 تو که اونی کنم انتخاب اونو و باشم داشته

 زویآر که دیبلن سفیده لباس پوشیدن ، عاشقانه مراسم یه.  دیدم می رویاهام
 یه ، باشکوه روز یه ، بود دختری هر

سه فقط که روزی شه اون و من وا شم روز اون ملکه من و با  راه مردی کنار ، با
 واسه که بگیرم رو دستهایی ، برم

 تو و عشررق میکنم نگاهش وقتی داشررتم دوسررت ، میکنه کاری هر خواسررتنم
 . ببینم چشماش

37 
 . باشرره خال  که محبتی ، ناب حبتم یه ، کنه محبت بهم میخواسررت دلم

 دستمو میرم راه کنارش وقتی داشتم دوست
ساس بهم و بگیره سی ، بده امنیت اح سا  ادند بهم مردی هیچ وقت هیچ که اح

. 
 . شد چی میخواستم چی ولی

 این گ*ن*ا*هم ، بود دختر یه که بود این گ*ن*ا*هم ؟ بود چی گ*ن*ا*هم
 خواهر که بود این گ*ن*ا*هم ، مبود اومده دنیا به ایل تو که بود

 . بودم آقابک ی نوه که بود این فقط و فقط گ*ن*ا*هم ، نه شاید و بود رادمان
.  کردن من با که کاری خاطر به بخشررمشررون نمی وقت هیچ ، بخشررم نمی

 حتی خواستم نمی ، نازگل پیش برم میخواستم
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 همیشرره مثل.  داد قرار داده انجام عمل تو منو همیشرره مثل ولی ببینم و آقابک
 که دنبالت یان می گفت اقتدار با اونقدر

 دفاع یندمآ از ، خودم از نتونستم چرا نتونستم چرا ، کنم مخالفت نتونستم حتی
 بزنم حرف تونستم نمی ، نه ولی.  کنم

 . آقابک ، کی جلوی اونم ،
 . ودب نبرده بوی محبت از که مردی.  ایال  بین بود زبانزده خشررمش که مردی
 تصمیم دیگران واسه همیشه که مردی

 گرفت وپسراش طرف همیشه مثل بازم که گرفت تصمیمی ایندفعه و.  میگرفت
. 

شته میتونه عواقبی چه شدن بس خون این دونم نمی هنوز شه دا  یرم شاید.  با
 و دانشگاه برم تونم می گفته حسین

 با و فرهنگ با ایه آدم خیلی اونا یا ، میلنگه کار جای یه ولی ببینم دوسررتامو
 با میخواستند کاری یه یا بودن شعوری

 . بکنند من
ستن می اونا.  باختن یعنی ، شدن تموم یعنی شدن بس خون  یم خوبم ، دون

 منو بازم ولی چی یعنی بس خون دونستن
 . کردنند کار این به مجبور

شی این از ترسم می ، ترسم می شه طوفان قبل آرامش شاید که آرام  یحرف.  با
 نه مگه.  کنند نمی کاری ، زنند نمی

 . کشته شو نوه ، من برادر اینکه
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 شررارژ گوشرریمو که روزه چند.  میکنم نگاه اتاقه ی گوشرره هنوز که چمدونی به
 می بلند.  بشه خاموش که ممکنه و نکردم

 . میکنم باز چمدونو و میشینم زمین رو میرم و شم
 نهچمدو تو پر  و خر  یکم و صندل تا دو ، کتاب تا چند ، لباس دست چند

. 
 شممیک دراز تخت رو دوباره میرم و بیرون یارم می در گوشیمو شارژ با هنزفری

 . برق پریز به میکنم وصل و شارژ و
 . میکنم باز رو ها آهنگ لیست و گوشمو تو میزارم رو هنذفری و میکشم دراز

 . دم می انجام تنهایی تو که کاری تنها ، خوبه همیشه موسیقی به کردن گوش
 اونقدر.  میدم گوش بازم ولی میکنه بدتر االنمو روز حال غمگین های آهنگ
 اشکام و میشکنه بغضم که میدم گوش

 هم ریهگ با که سنگینم اونقدر ولی کنه سبک رو همه شاید گریه.  پایین یاد می
 . شم نمی سبک

38 
 دختر ، داره درد.  باشرری نداشررته جایی خانواد  تو و باشرری دختر ، داره درد

 ، داره درد.  نباشی بابا  سوگولی و باشی
 . نباشه باها  کسی دل و باشی دختر

 باشررم عادی تونم نمی چرا ، دیگه دخترهای درد نه ، من درد فقط.  اینه من درد
 . برم دورو دخترای ی همه مثل عادی. 
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 رگبز تنها ، مبود تنها که اینه من درد و باشن کنارم که های آدم نداشتن من درد
 االنم و کردم زندگی تنها ، شدم
 . تنها تنهای ، تنهام

 خانواده ، خوام می خانوادم یه من ، براش بگم دردام از تا نیسرت پیشرم کسری
 داشتم زندگیم تو کمبودشو همیشه که ای

 یکنهم خالء ایجاد زندگیم تو نبودشون که بیارم خودم روی به خواستم نمی ولی
. 

 یاد ، پیچیدم می خودم به درد از داشررتم مدرسررره تو که یوفتم می رروزی یاد
 تا نبود کسی ولی بودم شده بالغ که روزی
 نبود کسی . طبیعیه نیست چیزی بگه و کنه ب*غ*لم تا نبود کسی ، باشه کنارم

 آ*غ*و*ش ، میخواستم مادرمو.  بده دلداریم تا
شو ستم گرم شی ، میخوا سه وقت هیچ که آ*غ*و*  مشد بزرگ.  بودن گرم من وا

 مادرم بدون
 جایی یه یوقت میخواستم.  گرفتم می یاد رانندگی داشتم که یوفتم می روزی یاد
 آروم دخترم بگه ، باشه بابام میرم بد
بام.  تر بام.  بدم گاز و بردارم کالژ رو از پامو جوری چه بگه تا باشررره با  وبا

 و بگیره دستامو گرمش دستهای با تا میخواستم
 پدرم بدون گرفتم یاد رو رانندگی.  بده یاد رو ها هدند بهم
 دریا لب ها بچه از تا چند با.  ها بچه با اردو بودیم رفته که یوفتم می روزی یاد

 که پسر تا چند که رفتیم می راه داشیم
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شتن شون از گفتند می ها بچه.  انداختن متلک مد می رد جلومون از دا شا  دادا
 می در خواهراشون پشت چطوری که

 شونمیخواستمو.  کنن حمایت ازم و بیان در پشتم تا میخواستم و برادرام.  یان
 چپ نگاه نتونه کسی تا باشن پیشم تا

 برادرام بدون گذشت روزا اون.  بندازه بهم
 مدید.  مهمونی مادربزرگشررون ی خونه برد رو ما گلسررا که یوفتم می روزی یاد

 بزرگشون مادر و پدر دور همه چطوری
 دست چطوری دیدم.  میکردند نگاهشون عشق و لذ  با چه اونا و خیدنمیچر
 کنارشون و میگرفتن و هاشون نوه های
 مادر بودم که بچه.  بودم محروم ازش همیشرره که محبتی دیدم.  نشرروندن می

 که هم آقابک و بودم داده دست از بزرگمو
 هیچی که دریمما ، مادر و پدر از.  بود نشررنیده و ندیده محبت و مهر از بوی

 و بزرگ پدر بدون شدم بزرگ.  ندیدم
 مادربزرگام

 ؟ چرا.  ندیدم هیچی ، ندیدم ولی تر بزرگ روز هر و روز هر شررردم بزرگ من
 . باشم اومده دنیا به ایل این تو باید من چرا
ست و خوب ی خانواده یه با خونه یه تو زندگی یه نباید چرا شتنی دو ش دا  تهدا

 وقتی.  باشه یکی مه با دلشون که باشم
سه شون وا شت بیوفته اتفاقی یکی ستن هم به پ  هر تحت ره به کنن کمک و وای

 . شرایطی
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شک شو تمام هام ا شک این از ای قطره هر ، کرده خیس بال صل ها ا  درد یه حا
 ، داره مسبب کدومشون هر.  زندگیم تو

 . نشد انجام که میریزن کارایی خاطر واسه کدومشون هر
 . برد خوابم که بود بودنم خسته یا بود کردنم گریه یلشدل دونم نمی
39 

 شینم می تخت رو گیجی با و شم می بیدار خواب از دایه صدای با
 اومدن دوستا  ، جان دختر پاشو -

 حرفش متوجه که وقت اون ولی.  گفت چی دایه بفهمم تا میکشررره طول یکم
 پایین تختم از جوری چه نفهمیدم ، شدم

 . پذیرایی سمت دویدم و پریدم
شتر روزی چند شون که نبود بی سه ولی بودم کرده خداحافظی از  ده مثل من وا

 خیلی لحظا .  کشید طول سال ها
 دستالعا فوق دوستام دیدن حاال و اومدم کنار باهاش تنهایی به که بود سختی

. 
 . نشتسن سالن اونطرف

 . مریم و ترانه ، گلسا
 که اییدوست.  بودم شده آشنا باهاشون نشگاهدا تو سال چند این تو که دوستایی

 کنارم بودم که لحظاتی تک تک تو
 تنها هدیگ شرردم آشررنا اونا با وقتی ولی بودم تنها خیلی قبال که درسررته.  بودن
 حاالم و بودن همیشه ، بودن اونا.  نبودم
 . هستن اینجا
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 ها بچه -
 . سمتشون میکنم پرواز من و میشن بلند مبل رو از

 . زیاد خیلی ، بود داشتنی دوست ، سمت یاد می مریم همه از اول
 شکل یبیض صور .  بود آراسته همیشه زیبایی طرز به که شکل گندمی دختره

 ، بودن آشنا خیلی کشیده چشمهای و
 . ندیدمشون سالهاست که انگاری

 . میکنم ب*غ*لش محکم و ترانه سمت میرم
شیم نارشک اگه.  زیاد خیلی بود، شیطون خیلی ترانه س هم لحظه یه با  اساح

 میکنه شیطونی که انقدر کنم نمی آرامش
 . هست البته و بوده برام خوبی خیلی دوست شیطنتاش تمام با ولی
سا اینکه از قبل سا.  میکنم نگاهش ثانیه چند کنم ب*غ*ل رو گل  بود خوب گل

 که اعتمادی ، بود فهمیده ، بود خوب زیاد ،
 بود اردانک و مهربون العاده فوق گلسا ، نداشتم ای دیگه کس به داشتم گلسا به
 حاال  ترین سختی تو همیشه گلسا. 

 گیمزند موقعیت بدترین تو من االن و گرفت می رو ها تصررمیم بهترین ممکن
 . بدترین ، بودم

 ؟ چرا داشتی نگه سرپا دوستاتو جان دخترا -
شپزخونه سمت ره می داره که دایه به و برمیگردونم سرمو دایه صدای با  گاهن آ

 تا داد اجازه دایه که خوشحالم.  میکنم
 . بیان ها بچه
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40 
 ببشینید -

 میکنم نگاهشون و شینم می کنار و میرم خودم
 میکنه کج سمتم سرشو ترانه

 ؟ پس کوش -
 : میگم تعجب با
 ؟ کی -
 شوهر  -

 نهکمی صدا رو ترانه اسم اعتراض با ولی آروم خیلی گلسا.  میشه گرد چشمام
 ؟ خوبی -
 خوبم خیلی ، منو اوضاع که بینی می -

 . باشم تونم نمی این از بهترین ، خوبم خیلی ، خوبم
 میگم گلسا به رو اینا آروم خیلی

 ... هی هی -
 نیمز می حرف آروم خیلی خیلی ، معذبیم دایه حضور با ، میکنم نگاه ترانه به

 میدم تکون سرمو
 ؟ مادرشوهرته زن پیر این -

 . ترانه پهلوی به زنه می دستش با نشسته ترانه کنار که مریم
 نه یا شوهرشه مادر ببینم میخواستم ، خوب میزنی چرا -
 بشه چی که مثال -
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شوهرش اگه ، ها خنگی مریم - شه مادر شم ی قیافه پس ، با  به چنگی شوهر
 . زنه نمی دل
 لبخند اییه حرف چه با ، سرراده چه.  لبم رو یاد می خنده ترانه های حرف از

 لبم رو یاد می
 دیوانه -
 یاد می ،داره بشینید درست ها بچه -

41 
شه لیوان ات چند که سینی یه با دایه ، مبل به میدم تکیه ها بچه تبعیت به منم  تو
 . مون سمت یاد می داره
 کرف.  میکنم تعارف ها بچه به و گیرم می دسررتش از رو سررینی و میشررم بلند

 . مبل رو نشست یول میره دایه که میکردم
 . شینم می و برمیدارم خودم واسه لیوان یه ها شربت کرده تعارف از بعد
 از کم یه گلسررا.  خورن می هاشررونو شررربت دارن متین و مودب خیلی ها بچه

 و میز رو میزاره لیوانشو و خوره می شربتش
 : میگه

 اینجا بیایم ما دادید اجازه که ممنون -
 : گهمی و میده تکون سرشو داسه

 اذیت او خواد نمی میرحسین ولی ماست ایل بس خون عروس روژان درسته -
 براتون چیزایی یه که میدونم.  بشه
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 خدا زا که سال اینهمه از بعد.  دیدمتون می باید چون بیاید تا دادم اجازه.  گفته
 کی و خوبه کی فهمم می گرفتم عمر

 . بد
 . کاغذ یه تو بنویسید شمارهاتونو

 ؟ شماره -
 حسین میر واسه -

 . میره غره چشم بهش مریم که میگه آهانی یه لب زیر ترانه
 : میگه شه می بلند که جوری همون.  میشه بلند مبل رو از دایه

 . دردیه بد تنهایی ، باشید دوستتون کنار -
 . میشه ناپدید بعد و راهرو سمت میره و میگه اینو

 . میکنه باز کوتاهشو یروسر گره و میده بیرون صدا با نفسشو مریم
 . شدم خفه وای -
 . خوبه که هوا -
 بودم نشسته جلوش داشتم استرس -

 شونهاشو رو میندازه شالشو مریم تبعیت به هم ترانه
 به شرردم میخ ترس از من زد حرف.  داشررت صرردایی عجب خودمونیم ولی -

 . مبل
42 

 ؟ نداری اتاق -
 میکنم نگاه گلسا به
 ؟ چی واسه ، دارم چرا -
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 . باشیم تر راحت اونجا بریم گفتم.  پرید رنگت چرا ، بابا نترس -
 . اتاقم سمت میرم ها بچه با
 ؟ کی اتاق این -

 میکنه اشاره کیاوش اتاق به داره ترانه
 کیاوش اتاق -
 کنیم نگاه بریم -
 ترانه بیخیال -
 ؟ حاال تا نرفتی -
 دیوانم مگه بابا نه -
 دیگه برم بزار -
 میشه شر یاد می االن بریم بیا خدا ور تو ترانه -
 . بندم می سرمون پشت در و اتاق تو میرم ها بچه با

 مل کاناپه رو ترانه.  شینن می جا یه کدوم هر و یارن می در مانتوهاشون ها بچه
 . میکنه دراز پاهشو و میده

 ؟ کردی شوهر چطوری ببینم کن تعریف خوب -
 میشینه خود و یینپا میندازه پاهاشو کنارشو میره مریم

 بیشعور ، نکن شوهر شوهر اینقدر -
 خانم مریم نباش حسود.  دیگه کرده شوهر خوب ، وا -
 رغ غر اینکه نه بشرره بهتر روژان حال یکم تا اومدیم ما ، دیگه بسرره ها بچه -

 ، روژان بگو خود  از.  بشنوه رو شما های
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 ؟ چطوره اینجا اوضاعت
 . خیلی ، بدم خیلی که خودم -

43 
 تا گفتم و گفتم اونقدر.  گفتم رو همه ، بالتکلیفم که گفتم ، داغونم که گفتم

 و کردن گوش فقط اونا و.  شدم خالی
 اومدم خودم به هقم هق صدای با.  کنم خالی خودمو و بزنم حرف دادن اجازه

 که مدتی تمام ، میکردم گریه داشتم. 
 من های گریه چرا ، یشرررهنم تموم چرا.  میکردم گریه میکردم تعریف داشررتم
 . نداره تمومی

 میکنه نوازش موهامو داره و گلسام ب*غ*ل
 نمیشه درست چیزی گریه با ، عزیزم بسه -
 شدم تموم من.  چی هیچ ، نمیشه درست چیزی هیچ با -
 می تو . نمیرسررره نظر به بد خیلی گفتن اینا که چیزایی این.  حرفو این نگو -

 . شیبا داشته خودتو زندگی تونی
 که فشرراری زیر.  شررم می داغون فشررار این زیر دارم من ، میگه چی مریم -

 بودن خانوادم باعثش همش
 کردید عقد هم با شما.  کرد کاری شه نمی دیگه که االن ولی ، تو با حق -

 . دایم صیغه ، عقد
 بیام کنار شرایط این با چطوری باید دونم نمی ، کنم کار چی -
 . بشید روبرو هم با خواید نمی که شما.  حال و عشق ، بابا هیچی -

 .. ولی میگه راست ترانه
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 القب که کارایی همه ، بخونی درس تونی می ، گم نمی راسرررت گلسرررا ببین -
 اجازه بهت خودشون.  بدی انجام و میکردی

 دادن
 هست حاال ولی نبود شناسنامم تو اسم یه موقع اون -

 میگیره دستمو گلسا
ست - ست در  تعهدی اون به تو خواد نمی خودش اون ، نداری عهدیت ولی ه

 . باشی داشته
 روژان ببین -

 میگیرم مریم سمت سرمو
 رانینگ چی از پس نیستی ها حرف این و گرفتن پسر دوست فاز تو که تو -
 دونم نمی ، دونم نمی -

44 
 اون بیخیال که گرفتیم نتیجه آخر در که میگفت چیزی کدوم هر ، زدیم حرف

 کارایی همون و شناسنامم تو شمب اسم
 دیدیج شرررایط این با بتونم باید من.  بدم انجام میدادم انجام رفتن از قبل که
 تموم مثل بیام کنار دارم زندگیم تو که

 . زندگیم قبلی شرایط
 است هآشپزخون تو دایه.  برن میخواستم بودن کرده تنشون هاشونو مانتو ها بچه

. 
 . شده تاریک کامال هوا



 79 رسم کی یروژان قربان

 میرید دارید -
 شدیم مزاحم ببخشید ، اجازتون با -
 آمدید خوش -

 . میرم دنبالشون منم که در سمت میرن خداحافظی یه با دخترا
 بزن زنگ داشتی کاری -
 دادم جواب شاید بزن زنگ منم به ، آره -
 ؟ نداری کاری برم قربونت.  شی نمی خسته تو ، دیگه بسه ترانه -
 اومدید که مرسی.  نه -
 وت میرم.  داخل یام می و بندم می و در شدن آسانسور وارد ها بچه اینکه از عدب

 آشپزخونه
 اینجا بیان هام دوست گذاشتید که مرسی -
 داری خوبی هایی دوست -
 لبم رو یاد می لبخند یه
 کردن پر واسم نداشتمو ی خانواده جای ، خوبن خیلی آره -

 میکنه درست شام داره دایه
 بپرسم یچیز یه میشه -

 میکنه نگاه که منو و عقب برمیگرده دست به قاشق
 جان دختر بگو -
 ؟ گرفتید دوستامو شماره چرا.... چرا -

45 
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 خوشگل هم جوونی هم که رو تو ، جوری همین حسین میر که نمیکنی فکر -
 درندشتی این به شهر این تو کنه ول

 آخه -
 کاری چه پیرزن منه ولی ، خونه این تو هسررتم من درسررته.  که نداره آخه -

 که داره هایی آدم حسین میر.  بکنم میتونم
 ؟ باشن چی همه مواظب

 . میکنم نگاه دایه به دارم شده گرد چشماهای و ترس با
 هستن منم مراقب یعنی..  یعنی -
 نیاد پیش برا  مشکلی تا مراقبن -

 ، ودنب قبممرا کسرری حاال تا و میکردم زندگی تنها یاد می یادم که وقتی از من
 من از تا گذاشته رو کسایی حین میر حاال

 کنن مواظبت
 شم می بلند صندلی رو از
 که کنم نمی کاری من آخه..  که من...  من -

 ، گرفتم لکنت
 تا صررد ، کشررته و ایل های پسررر از یکی تو برادر ، میکنی کاری تو که نگفتم -

 جان دختر داری دشمن
 .... نای تا اومدم من یعنی ، من خوب -
 ونیت نمی.  کنی کم و مادر دل داغ تونی نمی ولی بشه تموم دعوا تا اومدی تو -

 کم مادرش و پدر دل تو و اوالد داغ
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 جان دختر کنی رنگ کم و ایل رشید پسر یاد تونی نمی.  کنی
 ؟ اوالد ؟ مادر -
ستو جان دختر - سین میر که درسته ، کن جمع حوا  هک گفتن خان کیاوش و ح

 توام ولی بکنیی کاری هر تونی می
 نکنی درازتر گلیمت از پاتو وقت یه ، باشه کارا  به حواست

 کنم نمی کاری هیچ خدا به من -
 نمیشه بیکار شیطون ولی ، دونم می -
 دنبالمن جا همه یعنی -
 کنی جلب و حسین میر اعتماد که وقتی تا فقط -

46 
 زسب سرم رو شاخ تا دو شنیدم که هایی حرف از ، صندلی رو شینم می دوباره

 خدا وای نکنم کاری تا مراقبمم ، شده
 که هست کسی دونم می وقتی ، کنم زندگی سابق مثل به تونم می چطوری من

 . مراقبمه
باره خونریزی و خون خواد نمی اون ، نه ولی.  بدتره آقابک از حسررین میر  دو

 اصال ، مراقب به چه و من وگرنه بشه شروع
 هی ، بس خون یه فقط من ، باشررم داشررته تونه میی اهمیتیی چه اونا واسرره من

 و خون جلوی تا اومده که دختری
 . بگیرم رو خونریزی

 ؟ کنی خ*ی*ا*ن*  شوهر  به خوای نمی که تو ، بترسی خواد نمی -
 ؟.. خ*ی*ا*ن* ...  کی...  شوهر...  من -
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 . نکن هول جان دختر -
 کنم نمی کاری من خدا به -
 باشی نگران دخوا نمی پس -

 شمب بلند میخوام.  میدم تکون سرمو فقط دایه جواب در ، کردم بغض دوباره
 ؟ میشه حاضر االن شام -
 نیاد وقت یه -
 ؟ کی -
 دیگه همون -

 : میگه و میکنه اخم
 خان کیاوش ، داره اسم همون -
 میگم اسمشو اکراه با
 وقت یه نیاد خان کیاوش -
 تاقتا تو میری اومد اگه بخور تو -
 ؟ خواید نمی ،کمک باشه -
 . کن درست ساالد یکم تونی می اگه -

47 
 انجام کاری خونه این تو دارم که باره اولین.  یخچال سررر میرم و شررم می بلند
 سقف تا و میکنم باز و یخچال در.  دم می
 دساال مشغول و میز رو میچینم و یارم می در وسایلو کاهو کشوها تو از شده پر

 فکرم هنوز ولی شم می کردن درست
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 . زدیم حرف بهش راجع که مراقبیه اون درگیر
سایلمو و خونه برم فردا تا گرفتم اجازه دایه از شام میز سر  اونم . بیارم اینجا و

 که کرد اصرار خیلی ولی داد اجازه
 . بشه اعتماد بی بهم حسین میر که نکنم کاری و باشم مواظب

 که بود 9 ساعت.  گذاشتیم قرار 00 ساعت دافر واسه و گرفتم تماس ها بچه با
 و برداشتم لباسمو و شدم بیدار خواب از

 . کردم قفل در و حموم تو رفتم و کردم باز و در آهسته
 . یاره می حالمم سر حسابی ، دوش یه

************* 
 کیاوش
 تهرف شام واسه ها بچه از تا چند و بهار با.  خورد زنگ تلفنم که بود 00 ساعت

 ها بچه از یکی با داشتم.  بیرون ودیمب
 نبود گوشیم به هواسم و میزد حرف

 کشت خودشو تلفنت عزیزم -
 با و میگیره خندم.  میکنه نگاهم اخم با داره بهار ، صفحه رو افتاده خونه شماره

 . میدم جواب ، محو لبخند یه
 بله -
 خان کیاوش سالم -
 ؟ خوبید ، دایه سالم -
 ؟ خونه یای یم کی ، پسرم شکر -
 بخوابید شما ، یام می دیر من دایه -
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 باشه -
 بخیر شب -

 میگه بهار میکنم قطع رو گوشی اینکه از بعد
 ؟ بود کی -

48 
 دایه -
 ؟ میگفت چی -
 یای می کی گفت می هیچی -

 . گه می لب زیر آهانی و میده فشار لباشو
 سررکو  تو خونه . کردم باز و در و چرخوندم قفل تو و کلید که بود 0 سرراعت

 . بود مطلق
 میگم لب زیر خونه تو میرم که هونجوری

 شدیم فراری خودمونم خونه از -
 . اتاقم تو میرم و برمیدارم آب لیوان یه

 یلیخ خوابیده من دیوار به دیوار اتاق تو االن که دختری به نسرربت کنجکاوی
 همچین یه نداشتم دوست.  سخته

سرم دختری ستم می.  شه هم  من با نظر هر از که کنم انتخاب رو ریدخت خوا
 آسمون و زمین مثل فرقمون نه باشه یکی
 . باشه
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 یم باعث همین و بود شق کل ولی کنم معرفی خانوادم به و بهار داشتم دوست
 . خانواده به معرفی تو بشم مردد شد

 یگیرمم تصمیم زندگیم واسه خودم و کنم می زندگی تنها دارم سالهاست درسته
 بخوام که نبود تصمیمی دواجاز ولی

 بهار با هک مدتی این تو.  نبودم راضرری بقیه که بودم مطمعنا ولی.  بگیرم تنهایی
 عاد  از بعضی تا کردم سعی شدم آشنا

 ومدی می پیش کم خیلی ولی کنم کم نبود قبول مورد زیاد من نظر از که هاشررو
 . بیاد کوتاه و کنه ترک موضعشو تا

 ملتح خونه این تو رو زن تونه نمی ، داره حق البته کرده کالفم بهار های حرف
 نمی.  نیست ای چاره خوب ولی کنه

 لیو گرفتم تماس بابا با هم باری چند.  بزنم حرف حسررین میر حرف رو تونم
 همه این از شدم کالفه.  نکرده تغییر چیزی
 نبود ممعلو بود مونده اونجا االن تا دختر اون اگه نیسررت ای چاره ولی.  فشررار

 . زنده یا بود مرده
سه شدم بیدار خواب از که بود 8 ساعت سه شرکت تو نیم و نه ساعت وا  جل

 . بودم شده بیدار خواب از زود و داشتم
 رهدخت این ی کله و سررر که روزی اون از.  بودم کرده بحث بهار با یکم دیشررب

 . نداشتم آروم روز یه شد پیدا زندگیم تو
 . میگردم کیفم لدنبا و پوشم می لباسمو

 و آب صرردای سررمت میرفتم داشررتم وقتی بیرون یام می در اتاق از بعد یکم
گاه و شنیدم  . وایستادم ناخودآ
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 ترهدخ اون پس میکنه آماده صبحانه داره دایه.  یاد می صدا داره آشپزخونه تو از
...... 

 ات نکهای بدون بود من زن دختر اون.  شد جوری دلم ته یدفعه ولی چرا نمیدونم
 بود من زن دختر اون.  باشم دیده االن

 زندگی باید که سرروخت براش دلم.  بودم دیگه نفر یه عاشررق من حالیکه در
 خوشی دل درسته.  باشه داشته اینجوری

49 
شو وقتی از چون ندارم ازش شت پا  بود شد عوض چی همه من زندگی تو گذا
 خیلی اون.  سوزه می حالش به دلم ولی

 هک بویی خوش بوی.  کردن ای معامله همچین یه باهاش نوادشخا که بدبخته
 شم می خود بی خود از لحظه یه یاد می

 پذیرایی سمت میرم و یام می خودم به دایه صدای با ولی
 دایه سالم

 خان کیاوش سالم -
 ؟ حاضره صبحونه -
 بیا پسرم آره -

 نوزه ولی برسررم قرارم به تا شرررکت سررمت میرم و خورم می صرربحونه یکم
 حموم از که بویی خوش بوی اون از نتونستم

 . داشن محشری بویی.  بیرون بیام ، بود کرده م*س*تم و یومد می
 . رسید می مشامم به االن تا بود چی هر ولی بود چی بوی دونم نمی
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شی رحمتی خانم شدم دفتر وارد که همین  و شد بلند صندلی رو از شرکت من
 . رونبی اومد کنفرانس اتاق از رهام

 : میگه میدیم دست هم با که همونجوری
 پسر کردی دیر پس چرا -
 بود شده تصادف راه تو -
 منتظرا باش زود ، اوکی -

 لسررهج که انگار.  کشررید طول میکردیم فکر که اونی از بیشررتر یکم جلسررمون
 . زدیم کله و سر باهاشون کلی ، توجیهیه

 بودن گیر قدر چه -
 : میگم شم می لندب صندلی رو از که همونجوری

 زدم حرف اینقدر گرفت درد فکم بابا آره -
 ؟ خوبه بهار با اوضاع -
 ؟ چطور -
 بود زده زنگ بهار صبحی -
 ؟..... بهار -

50 
 . بود زده زنگ رهام به بهار ، میگم تعجب با و بهار

 چی واسه -
 تگف دختره به دراومد دهنش از هم چی هر بیچاره دختره این به بود داده گیر -
 بد بود شاکی توام دست از. 

 در سمت میرم و برمیدارم میز رو از رو ها پرونده
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 یارم درمی دلش از میزنم زنگ -
 کیاوش بیرون بکش دختر این از ، هزارم صد بار واسه -
 عاشقشم هزارم صد بار واسه -
 اهنگ یه رو رسررولی پرونده یام می دیگه یکم ، نشررنیدن شررمام از گفتن ما از -

 زیمبندا
 . میکنم باز در و میدم تکون سرمو

 . بیاره من واسه قهوه یه بگید آقا علی به رحمتی خانم -
 االن همین ، چشم -

 رمنتظ میز رو میزارم و یارم می در کیف تو از دفترمو و میز رو میزارم کیفمو
 به میگیرم تصمیم قبلش اما.  میشم رهام
 بزنم زنگ بهار

 بله -
 سالم -
 سالم علیک -
 میده سالم حرص اب

 ؟ عصبانی االن -
 چی واسه نه -
 . امانه و امن در چیز همه و جا همه شکر رو خدا پس -
 . شما ی خونه جز جا همه بله -
 ها امانه و امان منم ی خونه -
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 . باشه تو خونه تو دختره اون وقتیکه تا نه ، خیر نه -
51 

 داریم کار چی اون با ، دختره اون بیخیال -
 . باشه داشته کار تو با اون شاید -

 . بهار های حسودی دست از امان
 . ندارم کاری اون با گفتم دفعه چند من عزیزم ، جان بهار -
 اونجا میری چرا اصال -
 خونه نرم که نمیشه ، خونمه بهار -
 خود  واسه بگیر دیگه خونه یه اصال -
 بزارم تنهاش نمیشه -
 دورغ.  اسررت خونه هم زنه پیر اون فتینگ مگه...  اسررت خونه تنها اون مگه -

 تنهایید اون با شب هر...  آره ، گفتی
 موهام تو میکنم دستمو کالفه.  عصبانیه و میزنه حرف سرهم پشت

 که بزارم تنها رو اونا تونم نمی ولی هست دوما.  دایه نه زن پیر اوال -
 نمیشه حالیم چیزا این من -

 اتاق تو یاد می رهام موقع همون
 بزنیم حرف بهش راجع بش -
 ؟ اوکی ، بری دم نمی اجازه میمونی پیشم شب شما ولی بزنیم حرف شب -
 نداری کار فعال ، عزیزم باشه -

 میکشم عمیقی نفس و میز رو مزارم رو گوشی
 ؟ بود بهار -



wWw.Roman4u.iR  90 

 

 آره -
 پس ای کالفه چرا -
 . زندگیم وسط اومد پا جفت دیگه بود چی ،این دقیقمه یه مال کالفه -
 بهشتی حوری -

 . ریخت بهم و زندگیم که حوری ، میگیره خندم
52 

 روژان
سه که ثانیه چند از بعد شت ساعت چند مثل من وا  دبو ها قدم صدای بازم گذ
 که اونی که میداد نشون و کرد آرومم که

 . میشه دور داره بود وایستاده در پشت
 سررمت سرررمو.  بیرون دراومدم حموم از و گرفتم دوش چطوری نفهمیدم دیگه

 . نیست کسی ، میگریم پذیرایی
 باشه عافیت -
 وای -

 رمس پشت رو دایه و عقب برمیگردم ، نکشم جیغ تا دهنم جلوی میزارم دستمو
 بینم می

 ترسیدم -
 بخور صبحونه بیا -
 چشم -
 کن خشک موهاتو اول -
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 . اتاقم سمت میرم میگم چشمی لب زیر
 باید عادتهامو دیگه ولی.  اشررتمند کنم خشررک ل*خ*تمو موهای اینکه عاد 

 داشته دیگران میل باب عادتهایی و کنم ترک
 . چشم بگم باید فقط و باشم

 تیبدبخ با و یارم می در چمدون تو از شال یه و لی شلوار و روشن آبی مانتو یه
 میکنم اتو لباسامو و میکنم پیدا رو اتو

 بیرون یام می در اتاق از و
 . میشم بلند میز سر از دایه ایه نصیحت و صبحونه از بعد

 . ای خونه بشه تاریک هوا اینکه از قبل -
 چشم -

 آرامش احساس کوچک ی محوطه اون تو ، شه می بسته آسانسور در که همین
 . آزادی و آرامش ، میکنم

 االن ات که هایی آدمم عین.  جالبی خیلی محیط.  میکنم نگاه البی به تعجب با
 . میکنم گاهن اطراف به ندیدن هیچی

 ولی نبود اطرافم محیط به هواسررم اصررال خونه این تو اومدم که پیش روز چند
 با که میکردم نگاه دقت با داشتم االن

 کشیدم اطراف به کردن نگاه از دست کسی سالم صدای
 که مردی به - بود کرده تنش معمولی شررلوار و کت. خورد می بهش سررال 55
 55 داحدو.  میکنم نگاه داده سالم بهم
53 
 ؟ بود کی این که متعجب و میدم جوابشو لب زیر
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 مهندس خانم هستید خوب -
 ، مهندسرری نه بودم پزشررکی دانشررجوی یاد می یادم که اونجایی تا ، مهندس

 فشار بهم همه این وقت چند این یعنی
 میکنم اخم کردم که ای مسررخره فکر از.  بودم مهندس بود رفت یادم که اومده

 دیونه ولی افتاده ها تفاقا اون درسته ،
 . که نشدم

 ببخشید -
 ساختمون نگهبان هستم احمدی من -

 و دهمی لبخند یه به جاشررو اخمم ، برمیگرده عادی حالت به رفتم باال ابروهای
 . میکنم نگاه ایستاده روبروم که مردی به

سم کیه فهمیدم که حاال سیدم می ، ریزه می تر شن هایی آدم اون نکنه تر  هک با
 .راقبمنم
 بودمتون ندیده حاال تا من ببخشید ، ممنون -
 دیدم مهندس آقای مادر با رو شما پیش روز چند من ، کردید فراموش -

 . گرفته اشتباه کنم فکر..  مهندس مادر ، مهندس ، یارو میزنه گیج
 فهمم نمی معنیشو دقیقا خودم که میزنم لبخندی

 اجازتون با -
 . میکنم خواهش -
 . بینم می فرعی خیابون یه تو خودمو و پایین رم می ها پله از
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سی ببینم تا میکنم نگاه اطراف به ترس با ست دنبالم ک  تو رو سیک ولی نه یا ه
 تو نمیده اجازه آفتاب.  ندیدم خیابون
 . خیابون سمت میرم و میشم بیخیال.  کنم نگاه رو ها ماشین

 . خونه هب برسونم خودمو اونجا از تا کشید طول دقیقه چهل
 دقیقا چیز همه ، نکرده تغییر چیزی.  میکنم باز در و برمیدارم و آپارتمان کلید

 اینجا قبل روز چندین که همونجوری
 . کردم ترک رو
 . نیومدن ها بچه هنوز ، داخل میرم و بندم می و در

 مثل چیزی دیگه ولی ، قدیما مثل خودمم ی خونه االن که خوبیه احسررراس
 . شده عوض چیز همه نیست قدیما
 . کشم می دراز تخت رو و اتاقم تو میرم و میز رو میزارم کیفمو

54 
شت اهمیتی چه ، لباس با سیت که دا سا  نم ااینج دیگه که من ، بدم خرج به ح

 . یام
 هیچ ، چشمم جلوی یاد می آقابک تصویر لحظه یه واسه و بندم می چشمامو

 . بخشمش نمی وقت
 ، کنم می زمزمه لب زیر

 . وقت هیچ ، بخشمشون نمی وقت یچه -
 دش خالی که لباسا کمد.  میکنم جور و جمع وسایلمو و مونم نمی بچه منتظر

 دمه چی هر که کشوهایی وقت سر میرم
 . توشون میریختم یومد می دستم
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 ندمب می و دراشون و کیسه تا چند تو میریزم رو همه کنم نگاهشون اینکه بدون
 . در دمه میزارم و

 ممری به.  ببرم جوری چه رو ها کتاب دونم نمی ولی کتابخونه وقت رسرر میرم
 و بگین جعبه تا چند راه سر تا میزنم زنگ
 . بیارن

 . تلوزیون میز کشوی سمت میرم و میشم کتابا بیخیال
 اگه و کنم مرتب بعدا تا کسرریه تو ریختم که داشرررت توش پر  و خر  یکم

 االن چون.  دور بریزم نبود بخور بدرد چیزی
 ادی ولی بودم خودم خونه االن که درسته.  نبودم کردن کار حال و حس تو اصال

 خونه به برگردم باید دوباره که عصری
 . میشه جمع چشمام تو اشک یوفتم ،می بود اونجا اون که
 هامو ریز خورده داشررتم همینجوری و خونه بودم اومده که میشررد سرراعتی یه

 کرده رهاجا مبله رو خونه.  میکردم جمع
 . کنم کار چی باید وسایل همه این با االن دونستم نمی وگرنه بودم
 آوردن کارتون تا چند خودشون با و داخل یان می ها بچه میزنن، در زنگ

 کردیم پیدا چجوری رو ها کارتون این دون نمی وای -
 جوری چه -
 بده بهمون رو تا چند این شد راضی یارو تا کردیم دلبریی انقدر -
 دلبری -
 ترانه خفه -
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 ؟ شید می راحت همتون بشم الل من ، بابا ای -
55 

 . بیارم خورید می چیزی.  بشینید بیاید ها بچه بیخیال -
 . داری یخچالت تو چیزی االن واقعا نبودی وقت چند این تو...  بابا نه -

 ... خوب میگه راست ، میگیره خندم
 کنیم جمع رو چی خوب -
 مونده کتابا گلسا -
 میکنیم جمع ترانه و من بشین تو -

 اتاقم تو میره و برمیداره یدونه ها کارتون سمت میره مریم
 ترانه بیچاره..  داری کار چی ترانه با دیگه برو خود  خوب -

 است بامزه یاره درمی مریم پشت که هایی شکلک با هم ترانه های غرغر
 میکنه صدا رو ترانه بلند صدای با اتاق تو از مریم

 بابا اومدم -
 ؟ مونده ای دیگه کاری -
 کردم جمع هامو پر  و خر  ، لباسامو -
 . یاد می امتحان جواب دیگه روز چند تا ؟ چی این از بعد -
 ندارم خبر ام دیگه ساعت یه از حتی من..  دونم نمی -
 ؟ بدی ادامه درستو میدن اجازه -
 ولی دکردنن عمل گفتند که هایی حرف به که االن تا.  میدم تکون سرمو شک با

 . دونم نمی بازم
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 صدای باری چند میزدیم حرف که هونجوری.  میکنه آرومم زدن حرف گلسا با
 حال در همیشه که ترانه و مریم صدای
 . شدن آروم دوباره ولی اومد بودن جنگ

 ادزی.  زدم زنگ باربری به و کردیم جمع و وسایل هم کمک با که بود 2 ساعت
 و کیسه تا چند همون یول نبود وسیله

 . ببرم تنهایی تونستم نمی رو ها کارتن و چمدون
 گرفته رو خونه شررماره دایه از صرربحی.  کردم حسرراب رو کرایه و دادم و آدرس

 هامو وسیله که گفتم و زدم زنگ.  بودم
 . خونه برم زودتر که گفت دایه و یارن می
56 
 شدن ولو جا یه کدوم هر ها بچه دیدم کردم قطع اینکه از بعد

 گشنمه من -
 همینطور منم -
 منم -
 ؟ بیارن چیزی بزنم زنگ ، گشنم منم خوب -

 سررفارش غذا داشررتم اشررتراک که رسررتورانی از زدم زنگ و کردن موافقت همه
 . دادم

 مبد سررامان و اتاق تا شرردم بلند من ولی کردن اسررتراحت ها بچه ، بیاد غذا تا
 امالکی به بدم و کلید و برم بود قرار چون

 . بود کرده کرایه رو خونه ازش که
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 زمی ، کتابخونه ، کمد تو.  باشررم نذاشررته جا چیزی تا میکنم چک رو جا همه
 رو.  میکنم چک رو همه کشوهاش و آرایش
 و فشک جفت یه.  کنم نگاه و تخت زیر تا میشررم خم و میکنم مرتب رو تختی

 و میدارم برشون ، تخته زیر کتاب تا چند
 . میشم بلند و میکنم مرتب رو روتختی دوباره.  اتاق شهگو میزارم
 تس ها کشو تو آرایشم های وسیله از کلی.  میکنم چک رو دستشویی و حموم

 و کفش کنار میزارم و برمیدارم اونم
 . میبندم درشو و میکنم مرتب.  کتابام

 میکردم امیدی نا احساس کمتر و بودم خوشحال ، خوردیم و آوردن رو ها غذا
 . بودم خوب نفرمون چهار جمع تو. 

 . بود 5 ساعت جنبیدم خودمون به تا نشدم زمان گذر متوجه که خوب اونقدر
 که در دمه میزاشتم و بود مونده جا که وسایل و میشدم آماده داشتم

 نمیبری رو قایلچه اون روژان -
 گردمیبرم پرتی حواس با.  کرده آویزون دیوار به که ی قالیچه سمت میره نگاهم

 بره یادم بود مونده کم وای -
 است عشق و جمع هواس -
 کمک بیا زدن حرف جای به -
 جون مریم -
 یوفتی می من یاد هست کار تا دیگه همین -
 کردم جمع و کتاب اونهمه نبودم من خدا ای -

57 
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 کردیم جمع هم با -
شون اونا تا شه تموم بحث سا و من ب  ردیمآو ردیوا رو از رو قالیجه هم کمک با گل

 کنار گذاشتم و کردیم لوله و پایین
 . در دمه وسایل
 تشدس کسیه یه ترانه.  میکنم چک رو آشپزخونه و نشیمن و خواب اتاق دوباره
 کرده ب*غ*ل رو قالیچه هم گلسا ، گرفته

 . ببره باربری بدم ترسیدم می.  گرفتم دستم و ویلون با و کیفم منم
 . ونبیر میرم بچه با و میکنم قفل در
شین سوار و میبندم رو کوچه در شم ما سا.  می  و مریم و میکن رانندگی داره گل

 خونمو.  میزنن حرف هم با هم ترانه
 . داشتم دوست خیلی
 یم در بال خوشحالی از داشتم کردم پیدا رو خونه این وقتی یاد می یادم خوب
 . زیاد خیلی داشتمش دوست.  یاوردم

 . داشتم خونه این تو رو خوبی روزهایی
شین تو که ها فیلم مثل ستن ما ش سه و برمیگردن و ن  یکننم نگاه بار آخرین وا

 . میکنم نگاه خونه به و برمیگردم
 . نداشتم دوسش که ای صفحه ، دیگه صفحه یه.  شد تموم اینم

 بریم کجا خوب -
 جون مامان خونه بریم باید مریم و من -
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نه و مریم مه دختر ، دایی دختر هم با ترا  خیلی ، خیلی مادبزرگ یه و بودن ع
 . داشتن خوب

 امالکه اون به بدنم و کلید برم باید منم -
 . بده و کلید برم می و روژان منم ، شید پیاده شما اول پس اوکی -

 روزه چند شررد قرار.  میدم برم می و کلید منم بعد یکم و میشررن پیاده ها بچه
 چک ولی بگیرم و رهن و بیام دیگه

 . گرفتم مونجاه و ضمانت
 رتشررک ازش جا همون که بودم گرفته گلسررا بابای از رو تخلیه ضررمانت چک
 . بهش دادم و کردم
 در به که همین.  بیا زود و اومده مهمون که زدن زنگ گلسا به خونه از راه وسط

 و شدم پیاده سریع رسیدم مجتمع
 ها پله کنار گذاشتم و وسایل

 دیگه برو تو -
 تونی نمی که تنها دست باال ببریم رو ااین بزار بابا نه -

58 
 شدی کارا  از من خاطر به امروز ، شده دیر  برو تو نه -
 نداشتیما ها حرف این از -

ضی باالخره شه را سه تا چند با منم میره و می  کنار نویلو کیف و قالیچه یه و کی
 . موندم ها پله

 کوچه تو کسرری که بود سررمهوا ، باال میرم ها پله از و برمیدارم رو قالیچه اول
 بچسب سفت تو مال گفتن قدیم از ، نباشه
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 . برم می و وسایل بقیه یام می و باال میزارن رو اونا.  نکن دزد رو همسایه
 .بودن سنگین قالیچه و کیفم.  میزدم نفس نفس یکم دویدنم خاطر به
 ببخشید -
 کنه کمک نیست کسی ببینم میکنم نگاه نگهبانی اتاق به

 بیاد یادم نگهبانه اسم تا میکنم رفک یکم
 احمدی آقای...  احمدی آقای -

 میزنم داد و میشم عصبانی ، نیست خبری
 نیست که اینم بابا ای -
 اومده پیش مشکلی -

 صدا نمببی تا عقب میرم قدم دو.  یوفته می شونم رو از کیف و میشه شل دستم
 نبود تو اون کسی ولی نه یا نگهبانیه از
 . پاش کف چشمم ، بود وایستاده پسری یه ردورت یکم. 

 ، میکنم نگاهش و میدم قور  و دهنم آب
 اومده پیش مشکلی -

 مشکی ابرو چشم ، پشت پر موهاش ، پر تو و استیل خوش ، شونه چهار
 چرا یعنی نه -

 میزنه لبخند
 کنم کمکتون تونم می -
 نیست ولی داشتم کار نگهبانی با من -

59 
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 گردمبرمی و آسررانسررور دم میزارم رو قالیچه با و کیفم و ممیشرر نگهبان بیخیال
 بیارم و وسایل بقیه تا ورودی در سمت

 . وایستاده اونجا هنوز پسره اون ولی
 ندارید الزم کمک -
 بفرماید شما ممنون نه -

سره این با ببین منو اگه شم بیچاره زدم حرف پ  نمی مه خونه از حتی دیگه ، می
 . بیرون برم زارن
سایل و میرم سور دمه میزارم و گردم برمی دوباره و برمیدارم و و سان  گهدی ولی آ
 بیخیال.  ندیدم اونجا رو پسره اون

 . باال میرم و همکف میرسه بعد دقیقه چند و میزنم و آسانسور دکمه
 کیاوش

 نمونی شام پسرم -
 مکنم عوض لباسامو اومدم فقط ، نباشید منتظر یام نمی شبم دایه نه -

 یرونب زدم خونه از و نشدم پیگیر منم ، نگفت ولی بگه چیزی خواست می دایه
. 

 دختری داد صرردای میرسررم البی با که همین.  کردم پارک مجتمع دمه ماشررین
 کرد کر گوشامو

 اومده پیش مشکلی -
 . میگرده من صدای دنبال داره ، میگیره خندم حرکتش از
 اومده پیش مشکلی -
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 رزی از شل*خ*ته خیلی مشکیش موهاش ، شد بریده نفسم دیدمش که همین
 من به تعجب با داره و بیرون دراومده شالش

 میکنه نگاه
 ... خاص خیلی.  داشت خاصی ی چهره

 چرا یعنی...  نه -
 کنم کمکتون تونم می -
 نیست ولی داشتم کار نگهبانی با -

 ورودی سمت میره دوباره و آسانسور کنار میزارم وسایلشو
 داریدن الزم کمک -

60 
 بفرمایید ، ممنون نه -

 میبینم رو احمدی آقای اونجا که آسانسورهاست پشت که البی سمت میرم
 احمدی آقای -
 مهندس بله -
 نگهبانی دمه داشتن کارتون اینکه مثل خانمی یه -
 میرم االن چشم -

ست دختره ولی میرم سور از یکی ، نی سان  یزنمم لبخند.  باال طبقه میره داره ها آ
 . شم می ماشین سوار و بیرون میرم و
 کنم کمکش نزاشت حتی ، بود دختری عجب -
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 شرردهن بیخیال و بود داده گیر امروز ، بهار پیش رفتم و بود کرده عوض لباسررامو
 . بود

 روژان
 تاقما تو و بودم خورده رو صبحونه ، وسایلم جایی جابه از بود گذشته روز چند
 هکرد سرگرم کتاب با خودمو و بودم
شه باز شد  به اتاق در ناغافل که بودم  تو ریزن می سر به چادر نفر چند و می
 اتاق

شمهای با ستای و شده گرده چ  هک جایی تا شم می بلند کاناپه رو از لرزون د
 دیوار به چسبم می و عقب رم می تونم می

. 
ستمام لرزش ستم از کتاب که بود زیاد اونقدر د  مینز یوفته می و میخوره سر د

. 
 ؟ شدی عیونی زندگی و خونه ، صاحب شوم ی دختره ؟ نه کردی خوش جا -

 ؟ بودن کی اینا.  میکنن کار چی اینجا
سرشو رادمان که زنی همون ، میکنم نگاه ززن اون به شته پ  با هک میکنم ،نگاه ک

 حرف داره نشسته خون به هایی چشم
سم می اونه فقط ، میزنه سم نمی رو دیگه زن تا چند شنا  نحالتشو از ولی شنا

 نفرتشون فهمم می
 اش وهن قصررر تو و تهران بفرسررته رو کنرسرری یه حسررین میر وقتی ، دیگه آره -

 بس خون یه.  این میشی کن زندگی
 کنه خانومی اش نوه ی خونه تو تا فرستاده
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 .... من -
 شدی آدم من واسه قاتل توی ، تو -

61 
 و هسررت چی هر و ایشآر میز سررمت میره و اتاق تو چرخونه می چشررماشررو

 ، و بیرون ریزه می ها کشو تو از نیست
 . کنه می زمین پخش میز رو وسایل

سه ی؟ چیه اینا - سه خودتو خوای می ؟ خوای می چی وا ست کیاوش وا  در
 آره.. کنی

 من خدا به -
 نجس ، نجسی یه تو ، کنه نمی نگاهم رو تو کیاوش -
 نداره ارزششو نخور حرص خواهر -

گه داره چی.....  خانومی ، شرروم ، سنج ، خواهر  این م*س*تحق من.  می
 . نبودم ها حرف

.  نهمیک کار اکو مثل گوشررم تو میگه چیزایی یه و میزنه داد داره که دایه صرردای
 ... کجایی دایه

 ، جلوتر یا می زنا از یکی
 تا نیک ب*غ*ل بچه یه و کنی دلبری میخوای ، پوشیده چی ، خدا رو تو ببین -

 خبرا این از جونم نه ، فامیل ضوع بشی
 نیست
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 گذاشررته سرررم باالی که عینکم و جلوتر یاد می میزنه حرف که جوری همین
 موهامم از تا چند که کنه می شد  به بودم

 میشه کنده باهاش
 آی -
 بمیرم...  داشت درد -

س با کردم سعی.  پرید کلم از برق صورتم رو خوابوند که سیلی اولین  نگه تمد
 کارم این با اما ، جلو باید که نزارم و دارم

 سرم رو ریختن که کردم ترشون جری انگار
 . شد سر بدنم که ، شنیدم فحش اونقدر ، خوردم کتک اونقدر

شون ، کردم التماس ستا شترای اون با د شون انگ  به ، مصورت به میخورد کلفت
 سعی ، داشت درد.  گردنم به ، دستام

تامو میکردم قل تا کنم آزاد دسرر  زاشررتن نمی ولی بگیرم خودمم جلوی حدا
 بی نداشتن انصاف.  بودن گرفته دستامو
 . انصافا
 . . شد می کر داشت گوشام ، فریادهاشون ، هاشون نفرین

 . ناله و کردم می گریه زمین افتادم.  کردنند ولم که بودن افتاده نفس نفس به
 جوون اب کردید چه نببی کن باز ، بستی چشماتو چرا ، شوم ی دختره ی چیه -

 داری تهرون اومدی حاال ، من رشید
 میکنی خانومی خود  واسه

62 
 آی -
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 خفه ، شو خفه -
 ، سرم رو کوبیدن می انگار حرفاشو ، بود شده خشک دهنم ، میکردم هق هق

 تا دیوار به بکوبم سرمو داشتم دوست
 . بشه کمتر سرم تو صداهای شاید

 اومدی کردی فکر ، بره پایین گلو  از خوش آب لیوان یه بزارم اگه نیستم زن -
 ، نمیرسه بهت دستم تهران

 بخور آب کم یه. نداره ارزششو ، من خواهر نخور حرص -
 آب...  بود تشنم ، خواستم می آب منم ، آب

 . تشنمه...  نیست ،آبی میدم قور  و دهنم آب زور به
تک منو ند ک ند نامربوط های حرف من به ، زد  حاال ،ولی گفتمن چیزی ، زد

 له داشتم آب کم یه خوردن تو.  تشنمه فقط
 میزدم له

 یگفتمم کی به ، خوام می آب بگم تونسم نمی ، بخورم تکون تونستم نمی ولی
 ؟..
سایی به شنه خونم به که ک شنه ، میدم قور  و دهنم آب دوباره.  بودن ت  ودمب ت

 نخورم آب سالهاست که انگار
شمامو آروم سه در بینم می که چیزی اولین ، میکنم باز چ صفه.  ترا  پاره پرده ن
 با دوباره ، میشد معلوم در و بود شده

 باز چشمامو دوباره میشه باعث مردی فریاد صدای که میبندم چشمامو بیحالی
 . کنم
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 . بود تشنم فقط و انگار بود بیدار و خواب تو من و میزد داد صدا اون
 آب -

سی شلوغی اون تو ولی شنیدن صدامو ک  و تف جز هم شنیدن می اگه که می
 . دادن نمی بهم چیزی لعنت

 شمب بلند تا کنه کمک داشت سعی دستی ولی دونم نمی گذشت دقیقه چند
 آی -
 بشینی تونی می ، جان دختر کردن کار  چی -

شه بلند سرم.  زمین رو یوفتم می دوباره و میدم تکون سرمو  می بالش یه و می
 نرم خیلی ، بود نرم بالش.  سرم زیر زاره

 بود بخش لذ  ،
 نکن گریه ؟ داری درد ی چیه -
 آب -

63 
 ؟ چی -
 تشنمه -

 از ، کی از ، میخواسررت آب و میزنه داد سرررشررو روی میندازه صرردتاشررو دایه
 . کردند و کار این باهام که همونایی

لب صررردای حتی.  ترکه می داره سرررم ، نزن داد میکنم خواهش ، نزن داد  ق
 انگار که پتک مثل ، است دهنده ارآز خودمم

 . است دهنده آزار صداش ، بشه قطع اگه میشه چی.  سرم رو میکوبن دارن
 . لبم به میچسبونه و لیوان و کرده بلند سرمو دستای
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 . میگیرم ای تازه جون انگار لبم به میخوره آب خنکی که همین
 لذ  خیلی ، آب حاال و نرم بالش اول.  بود بخش لذ  آب حاال و ، بود تشنم

 . بودن بخش
 میکنم باز چشمامو

 جان دختر خوبی -
 و همیگیر ب*غ*لش تو سرمو دایه ، پایین یاد می هام اشک و میدم تکون سرمو

 و پنهاهی یه ها مد  از بعد که منم
شی سه آ*غ*و*  نممیک گریه اونقدر.  میدم سر گریه بنای کردم پیدا دلداری وا

 . میرم حال از و میشم سبک که
 کیاوش

 برگردم دوباره شرردم مجبور و بودم گذاشررته جا خونه تو رو ها پرونده از یکی
 نداشتم ای عجله منم و بود ترافیک ، خونه

. 
 . شرکت به میرسم دیر که بودم گفته بودم زده زنگ رحمنی خانم به

 یم و در.  شنوم می فریاد و داد صدای میکنم باز و در و میندازم کلید که همین
 تو رم می و زمین میزارم کیفمو و بندم

ستادن دایه کنار زن تا دو.  پذیرایی شو و وای ستا شو هدار سعی دایه گرفتن د ست  د
 ... ولی دربیاره

 اینجا خبر چه -
 میکنن ول رو دایه های دست و میشه شل دستاشون فریادم صدای از
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 خان کیاوش -
 اینجا خبره چه گفتم -
 خان کیاوش به به -

64 
 مرتب وضررعشررون و ریخت.  بیرون یان می راهرو از دیگه زن تا چند و..... 

 نفس نفس داشت دستش کنار زن.  نیست
 میکردند کار چی اونجا.  میکرد مرتب سرش رو چادر همونجوری و میزد
 میکنم اخم

 میگیرم دایه سمت سرمو
 ؟ اینجا خبر چه -

شه با و میده تکون و سرش دایه سریش ی گو شک رو شو ا  از.  کنهمی پاک ها
 . شد چی نفهمیدم دایه حرکت

 دادی رو فامیلی مزدی دست خوب -
 ؟ میکنید کار چی من خونه تو ؟ شده چی بگه من به یکی -

 . میشه ناپدید بعد و توضییح بدون ، حرف بدون ، راهرو سمت میره دایه
 ؟ نه ، کنه خانومی که اینجا آوردی -

 ... من خدای ، اون
 میشه چی من جوون خون ، شهمی چی من پسر خون پس -
 میگم خشم با و میشه تر غلیظ اخمم ، یارم سردرمی که حرفهاش از
 کجاست مشکل -



wWw.Roman4u.iR  110 

 

شکل - شکل ، اونه م شکل ، اتاقه اون تو که دختریه م ست تو قبر اون م  ، ونقبر
 و خونه این آوردی اونو که تویی مشکل

 کردی درست براش رو زندگی این
 بزنید حرف حسین میر با ربهت هست مشکلی یا حرفی هر -
 عمار  برگرده باید دختر اون.  نگفتم میکنی فکر ، گفتم -
 ؟ بشه چی که برگرده -
 راضی خودش مرگ به که اونقدر ، میدم عذابش ، من مثل ، بکشه عذاب که -

 . بشه
 رهبگی تصمیم زندگیم و من واسه نداره حقی.  من ولی بود عموم زن اون درسته

 . بزنه حرف بهش راجع حتی یا
 .نمیگیری شما بره کجا اون اینکه تصمصیم -
 زده گولت رو و بر اون با ی چیه موضوع بگو پسس آهان -

65 
 که بکنم کاری مجبورم وگرنه کن تمومش االن همین ، کن تمومش عمو زن -

 نیست خوشایند
 شینم می ااون رفتن از بعد.  بریم که میگه زنا اونا به و برمیگردونه سرشو غیظ با

 . میگیره سرمو دستم با و مبل رو
 اینجا اومدن اونا که میکنه کار چی حسین میر پس -
 و مبرمیدار آب لیوان به و یام می خودم به میخواست آب که دایه بلند صدای با

 . ها خواب اتاق سمت میرم
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شسته کنارش عزیز و افتاده زمین رو پنجره به رو دختر.  باز اتاق در  بالش هی و ن
 به اینکه از قبل.  گذشته سرش رزی

 رو دهاوم های قدم.  میگیره دستم از و لیوان و میکنه دراز دستشو دایه برسم اونا
 . وایمیستم در دم و عقب میرم

 بیچاره. ..  دخترک بیچاره
 اتاق زمین رو لباس و وسرررایل عالمه یه ، آویزونه نصررفش و افتاده اتاق پرده

 و بیرون امی می و میکنم فو  نفسمو.  پخش
باره یاج اب لیوان یه خودمم.  پذیرایی تو میرم دو  سررر و آب لیوان.  دارم احت
 . اومد صداش که کشیدم

 . بیچاره دخترک..  میکرد گریه بلند و زیاد صدای با ، میکرد گریه
 روژان
 . میکنیم عاد  زندگی شرایط ی همه به ، کنیم می عاد  ها آدم ما....  عاد 
 زنده که میکنیم عاد ....  بزنیم حرف ، بخوابیم ، بخوریم که میکنیم عاد 
 . کنیم زندگی اینکه نه بمونیم

 تنهایم کردن زندگی من درد ، بود بودنم دختر من درد ، همیم مثل هممون ما
 بهش که بود کسی نبود من درد ، بود

 . بود درمان بی که انگار من درد ، کنم تکیه
 من از اون که مبادا بیرون میزدم خونه از یهولک هول و میشرردم بیدار ها صرربح
 برخود بهش و باشه شده بیدار زودتر

 . بود خوب بیمارستان تو کار ، کنم
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 نیتو می و مهمه کسی واسه حضور  بدونی وقتی خوبه ، بود خوب ها بچه با
 می بینی می وقتی خوبه.  باشی ثمر مثمر
 . یبزن لبخند انجامش از بعد که بکنی مثبتی کار تونی
 . نباشم اون و دایه دوروبر زیاد میکردم سعی

 ازم چیزی که ، درس و کار تو بودم کرده حل خودمو ، کنم عرض چه که سعی
 . بود نمونده

 می رد کنارم از مردی یه حتی که اونقدر ، ترسرریدم می ولی بودم آزاد درسررت
 می ، میلرزید بدنم چهارستون شد

 ازم هامو دلخوشرری و بزنند یرحسررینم به نامربوطی حرف اینکه از ترسرریدم
 . بگیرن

 ظرمنت همه و بودم بس خون که منی ؟ کی رو اونم.  غیرتش و بود بختیاری مرد
 . اشاره یه

 چه که خالصره ، بود شرده خالصره زندگیم ، جا همه از ، همه از ، میگذشرتم
 .... کنم عرض

66 
 یرد ترسرریدم می موندم نمی زیاد ولی گلسررا ی خونه میرفتیم ها وقت بعضرری

 . بشم روبرو اون با و خونه برسم
 وقت هر و بود خونش.  بود سررخت اون از شرردن پنهان ، بود زیاد اون از ترس

 این ، بره و بیاد تونه می باشه داشته دوست
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 ندیده االن تا درسررته.  میکردم جمع هواسررمو باید و بودم مزاحم که بودم من
 چند از بعد هنوز ترسیدم می ولی بودمش

 تو بیاد و بشه باز اتاقم در ناغافل که ترسیدم می اهم
 ... حرمت ، شدن حرمت بی از ترسم می

 ... من واسه گذاشتن هم حرمتی مگه
 ، ممیکن فکر بهش شررب هر که مکراراتی تکرار از خسررته ، خسررتم ، خیال بی

 زارم می سرمو که شب هر اینکه از خستم
 . چشمام رو میشه مهون هام اشک ، بالش رو

 . ریزم می پناهی بی سر از که های اشک
ستم سی بازم ببینم تا میکنم نگاه دوربرمو روز هر اینکه از خ  یا یکنهم دنبالم ک

 اون صبح روز هر اینکه از خستم ، نه
 زا خسررتم ، کنم دسررتم و بندازم بهش نگاه به و بردارم میز رو از رو نقره حلقه

 راه ولی خستم ، گرفته غم های لبخند
 . بدم ادامه باید ولی خستم ، نداریم اهر نیمه

 . بکنم دستم عشق با که ساده حلقه یه حسر  حتی ، موند دلم به حسر 
 که ور طنابی این بردیم می و رفتم می نبود خون اجبار اگه شرراید که ، محبورم

 تر سفت ذره ذره داره و دارم طناب شده
 شدم خفه که جایی تا میشه

سی اینکه بدون رفتم می شه ولی.  فهمهب ک شه ، نمی شه ، برم که نمی  رها که نمی
 .شم
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 ارب دو فقط مد  این تو حتی که همونایی خاطر به....  کی خاطر به ، نمیشرره
 و کنم سکو  که کردن توصیه و زدن زنگ

شم خوبی زن سیدن حالمو حتی.  با سیدن ، نپر سیدن ، کجام نپر  کار چی نپر
 ، هیچ...  ، کنن نمی اذیتم ، سالمم ، میکنن
 . ردنک ترش سنگین بردارند دوشم رو از باری اینکه جای به.  نپرسیدن هیچی

 . من مثل یکی و بس خون و خون دوباره برم اگه که تونم نمی اونا خاطر به
سخره روزهای اون از یکی امروز ستان رفتم می نباید که بود م  بحص از و بیمار
 هامو درس درسته.  داشتم تشریف خونه
شه کالفه آدم ، خوب ولی کردم مرور  25 اتاق یه تو شب تا صبح از ، دیگه می
 . بمونه متری

 . خوابیدم و گرفتم دوش یه نهار از بعد
ند یه که بود روزی چ مانش موعد کوچیکش دختر.  میزد رفتن از حرف دا  زای

 هی.  باشه پیشش که میخواست و بود
 . برم باید ، برم باید میگفت

67 
 . کنم چیکار تنها و تک خونه این تو من بره اگه که نمیگفت خودش پیش
 سخت البته و خوش لحظا  اون تو داشت دوست و بود دخترش ، داشت حق

 ؟... چی من پس اما باشه کنارش
 ماا نکنم تنهایی احسرراس من تا بمونه من کنار که نداشررت وظیفه دایه چند هر
 . بکنم تونستم می کار چی دایه بدون من
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 بردارم قدم از قدم ترسم از تونستم نمی
ست اون کرد شد نمی کاریش خوب ولی شم و بره میخوا سین میر از تایید  ح

 . بودم کاره چی وسط این من ، بود گرفته
 کیی عصری بود قرار.  بود گذاشته در دمه و بود کرده جمع وسایالشو دیشب از
 رو دایه و بیاد حسین میر های آدم از

 . فرودگاه ببر
 . باشم کارام و رفتارم مواظب که گفت همیشه مثل

 ؟ نرید حاال شد نمی دایه -
 برمیگردم زود ولی شد نمی جان دختر نه -
 تنهایی اینجا کنم کار چی من آخه -
 همیشه مثل هیچ -
 اون آخه -
 اون نگو ، بگم تو به باید بار چند من ، بار هزار این خان کیاوش نه اون -
 : میگم حرص با
 کنم کار چی خان کیاوش با من خوب -
 من تا ندید همدیگرو هم شرراید نشرردید روبرو هم با که االن تا ، نکن اذیت -

 . بیام
 ؟ چی دیدمش اگه -
 بگو بهش داشتی کاری اگه سپردم بهش ، جان دختر نیست که لولو -
 بگم چی اون به برم من ، دایه بیحیال -
 اشتید کاری اگه گفتم.  رو  گذاشتن بد اثر دوستا  ، چی یعنی بیخیال -
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 میز رو شینم می و میکنم جمع لبامو
 میکنید کار چی دارید حاال -

68 
 کن گرم و خان کیاوش غذا تونسررتی اگه ، گذاشررتم غذا واسررتون رو چند تا -

 براش
 میگم دارم چی ساعت یه االن من دایه -
 کردی کالفم روژان وای -

 دبو شده خوب عدب وقت چند ولی میگرفت سخت یک اوایل ، بود خوب دایه
 می داشت اون حاال و.  داشتم دوست و

 رفت
 بیرون میرم آشپزخونه از و میشم بلند صندلی رو از
 کجا -
 بخوابم میرم -
 خدافظ ندیدمت اگه ، من دونبال یان می 6 ساعت -
 شم می بیدار موقع اون تا -

 میگم و عقب برمیگردم
 خدافظی بدون ها نری دایه -

 میزنه لبخند
 برو جان دختر خوابب برو -

 کیاوش
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 بله -
 خان کیاوش -
 دایه سالم -
 یوفتم می راه دیگه ساعت نیم بگم زدم زنگ ، پسرم سالم علیک -
 بزنید زنگ حتما داشتید کاری اگه ، باسالمتی -
 باشه روژان به هواست فقط ، نیست کاری پسرم باشی زنده -
 بگه بهم داشت کاری اگه میگفتید بهش ، دایه چشم -

69 
 ومدا پیش مشررکلی اگه فقط خوب ، کنم راهی نگران دل رو دایه تونسررتم نمی
 شکسته دسته.  دیگه بگه بهم تونه می

 . گردنه وبال
 برگردم من تا باشید هم مواظب ، الهی باشی زنده -
 نباشید نگرانم ، سالمت به برید -
 هب. /  میکردم ور و زیر رو ها پرونده و میکردم کار داشتم سره یه ظهر از و بود 5

 5 میکنم نگاه میز روی ساعت
 به ردمیک شررروع بازم گفت می اگه.  نه یا رفته دایه بگم بهار به دونسررتم نمی
 قضیه اون از بعد مد  این تو ، گرفتن بهانه

ته کاره یه که نه و روژان تا خونه بود رف مام باهاش ببی  هک بودم کرده حجت ات
 تا.  اشهب نداشته روژان کار به کاری دیگه
 فتهر دایه بشررنوه اینکه از بعد دونم نمی بودیم نزده حرف بهش راجع دیگه االنم
 . نه یا میمونه ساکت بازم
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 چند.  شررهب پیگیر تا نیسررت تهران فعال که اونم شررم می گفتنش بیخیال پس
 کیش رفتن دوستاش با که هست روزی

 . نکنه زهر بهار اوقاتمو و برگرده دایه هم موقع اون تا ایشالله
 به یکم کار توی که بود روزی چند ولی برم باهاشررون منم که داشررت اسرررار
 ی همه باید فعال و بودیم برخورده مشکل

سمو ضوع اون به هوا  هدختر مونده تنها و دایه نبود طرفم یه از. میکردم جلب مو
 تنهاش شهر این تو تونستم نمی. 

شهن تنها تا خونه برم زود شبا کانحداالم که بود داده قول دایه به.  برم و بزارم  با
 که همین اما دیدمش نمی چند هر. 

 . بود کافی هستم خونه بشه متوجه
 اون با االن تا ، امان و امن در چیز همه که فعال و رفته دایه که میشرره روزی دو

 عالقه هیچ البته بود نشده روبرو دختره
 . برگرده هدای زودتر کاش ، بشم روبرو باهاش که نداشتم هم ای

 و شدم می آماده شدم می بیدار خواب از که ها صبح ، بود نکرده تغییر چیزی
 میز که بگم اینم البته شرکت رفتم می

 . کنه آماده صبحونه یه میرسید عقلش خداروشکر حاال.  بود آماده صبحانه
 ندچ هر.  بود راحت خیالم شرکت بابت از و بود افتاده روال رو شرکت کارای

 نداشتم ناراحتی حمایتش و رهام ورحض با
. 
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 با بامشرر.  بیرون رفتم می دوسررتام با بیشررتر نبود بهار که روزی چند این تو
 البته که بیرون بریم شام بود قرار آرمان
 . داشت ویژه مهمون یه هم آرمان
 . شد بلند گوشیم صدای که میکردم رانندگی داشتم
 . میکنم باز رو بود اومده که پیامی و برمیدارم رو گوشی قرمز چراغ پشت
 : بود داده پیغام آرمان

 5 ساعت شد قرارمون -. /  رستوران تو 9
70 

 . نهخو سمت یوفتم می راه و میشه سبز چراغ همزمان و فرستم می براش اوکی
 ... هستی ، بود دخترش دوست آرمان ویژه مهمون

 حرف بالیال از.  یومد می خوشررش ازش خیلی و بود شررده آشررنا باهاش تازه
 جدیه قصدش که بود مشخ  میزد که هایی

 باشه مردی میتونه که بودم مطمعن و.  داشت جدی و خوب شخصیت آرمان. 
 . کنه تکیه بهش تونه می دختری هر که

 شپزخونهآ یا پذیرایی تو بود ممکن.  زدم زنگ کنم باز و در کلید با اینکه از قبل
 چند.  بشه معذب خواستم نمی و باشه

 یراییپذ تو کسرری.  میکنم باز و در و ندازم می کلید بعد و میکنم صرربر قهدقی
 اینکه فکر از.  روشن تلوزیون ولی نیست

.  لبم رو یاد می خنده اتاقش تو رفته من اومدن با و میکرد نگاه تلوزیون داشررته
 هم دست از دایم که گربه و موش مثل
 . میکنن فرار



wWw.Roman4u.iR  120 

 

 باهاش نداشررتم دوسررت زدم زنگ ولا کردم کاری خوب.  اتاقم سررمت میرم
 ها وقت بعضی البته.  باشم داشته برخوردی

 رجو چه زندگیم تو اومده ماه چند که دختری این ببینم که شررردم می کنجکاو
 نه و خواستم می نه ولی ، هست دختری

 . کنم فکر بهش و بدم بال پرو افکار به تونستم می بهار وجود با
 . میشم شارژ و یاره می حالم سر ساعته نیم خواب یه و دوش یه
 ترافیک بود ممکن چون بود اومده خونه از زودتر ، خونه از افتادم راه که بود 8

 5 ساعت/  هم ای عجله چند هر ، باشه
 از و در سررمت میرم بندازم دختره اون اتاق به نگاهی نیم اینکه بدون.  نداشررتم

 که فکرم این تو.  بیرون یام می خونه
 اگه هبودک گفته دایه به.  نزده هم زنگ یه حتی که نداشررته کاری ناال تا یعنی

 . بزنه زنگ بهم تونه می داشت کاری
 . دیگه نداشته کاری حتما خوب

ستی  نآرما چرا فهمیدم اول دقیقه همون تو که بود خانومی العاده فوق دختره ه
 عشق با آرمان.  شده شیفتش اینقدر

 تیپ.  کرد معرفی هم به رو ما میکرد نگاهش که همونجوری و میکرد نگاهش
 ساده عین در ولی بود ساده داشت خوبی

 . بود زیبا بودن
 شروسری بستن طرز کرده جلب منو توجه که چیزی ولی نداشت زیادی آرایش

 . نبود بیرون موهاش تار یه حتی که بود
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شتر من نظر به  و رمانآ که بود خانومیش کنه جذب و آرمان زیبایش اینکه از بی
 . بود کرده خودش شیفته اینقدر

 که تمیخواس دلم کردم پیدا شناخت شخصیتش رو یکم و دیدم و هستی وقتی
 . بود اینطوری کمی بهارم حداقل
سته شق من در شو همه ولی بود بهار عا صیات صو ست خ شتم دو  یه من.  ندا

 ها بختیاری خاص تعصبا  با بودم بختیاری
 کمی بهار و یومد نمی کوتاه اگه که یومدم می کوتاه همیشرره بهار مقابل در ولی

 به تونستم می میکرد عوض موضعشو
 . کنه جلب نظرشونو تونست می اون و کنم معرفیش خانوادم

شق بهار شید می مانتو روز به.  بود امروزی ها تیپ و کردن آرایش عا  یباال پو
 . پاش ساق تا پوشید می مانتو روز یه زانو

 . بود نکرده سرش چیزی انگار اصال روز یه میزاشت باز شالشو روز یه
71 

 موهاشو همیشه بهار ولی خودم واسه فقط ولی داشتم دوست بلوندشو موهای
 و میکرد درست زیبایی خیلی طرز به

 دوست جور هر اون بزارم و نزنم حرفی که داشت توقع من از و میزاشت بیرون
 دوست واقعا بهار درسته.  بگرده داره

 که شررم می متوجه ، بینم می رو هسررتی و آرمان که االن یول بود داشررتنی
 در باید که هست هم ای دیگه چیزهای
هار با موردش ماده اونو تا بزنم حرف ب  خود.  کنم معرفی خانوادم به تا کنم آ

 کار بس خون اون وجود با میدونه بهارم



wWw.Roman4u.iR  122 

 

 رو یا دیگه دختره من که گفتم حسین میر به اولشم از من چون نیست سختی
 ازدواج باهاش زودی به و دارم دوست
 . نزد مخالفت بر مبنی حرفی اون و میکنم
 فتمگ تبریک بهش بود کرده که انتخابی خاطر به و بود خوشررحال آرمان واسرره

 . یومدن می هم به خیلی تا دو اون
 . زندگیش لحظا  تمام واسه ، آیندش واسه بود کرده خوب انتخاب یه آرمان
شه چی بهار و من آینده...  آینده شحال.  می شتم و بهار که بودم خو  اگه ولی دا
 میکرد عوض اخالقشو کم یه فقط ، یکم

 . بود خوب
شه عوض بهار که بود نکرده فکر این به االن تا ستی دیدن با اما ب  عوض نظرم ه

 خودم واسه زیبایشو و بهار من.  شد
ستم ستم نمی و میخوا ست . ببینه رو زیبایی این ای دیگه کس خوا شتمد دو  با ا

 ، خوب ولی کنم معرفیش همه به افتخار
 شتنگ جور این و کردن زندگی جور این که بود شده بزرگ ای خانواده یه تو بهار

 نه من خاندان واسه ولی بود عادی
 . بود عادی غیر کامال
 روژان
 رو خونه زنگ موقع این بود کی.  نشررسررتم سرریخ جام سررر زدند و در که همین

 تونستم تا کشید طول ثانیه چند.  میزد
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 تاقما سمت میدوم کنم خاموش و تلوزیون اینکه بدون و بدم تشخ  موقعیتمو
. 

 . میشنوم و اتاق در شدن بسته بعد و پا صدای
 میکنم ارک تابم لپ با و میدم تکیه بهش و در پشت میشینم برمیدارم و تاب لپ

 نشستم اونقدر و بشه مشغول سرم تا
 هدای که روزی از.  نداشرررت رفتن بیرون خیال انگار ولی گرفت درد گردنم که

 االن تا میشه مگه ، ترسم می خیلی ، رفته
 حاال ، میکنم فرار دارم همش من چون شده که حاال ، باشیم نشده روبرو هم با

 که بزنه غر مدام دایه که نمیکنم فرقی
 . مشنیدی دایه از االن تا که دیگه حرف تا هزار و شوهر  ؟ چی یعنی

 ، شدم زنش خون اجبار و زور به که موقعی اون مگه.  بود که بود شوهرم خوب
 االن که بود مهم براشون نظرم

 ور یکی ، اون واسه سوزه نمی دلم.  زندگیش زن و باشم زن واسش میخواستن
 از هم دایه.  باشه زن واسش که داره

ست نمی ، بود ناراحت همین شه خاندان وارد غریبه یه خوا صام ب صو  اون خ
 . قیافه و شکل اون با دختر

72 
 که میکرده نگاهم جوری یه.  زیاد خیلی ، بود گسررتاخ بود اومده که روز اون

 زنش ،خوبه سرش بودم اومده هوو انگار
 رصح که بودم خوشحال یکم دلم تو.  میکرد مالکیت احساس اونقدر که نبود

 شدم که باشم خوشحال اینکه نه میخورد
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 . بود خوب میخورد حرص دختره این ولی نه ، اون زن
شو موهای از تیکه دو.  بود بزرگتر من از شن شته شالش طرف دو از رو  ودب گذا

 که نه.  داشت زیادی آرایش و بیرون
 . بود جوری یه ولی بود ، نبود خوشگل

شتم ، بره زودتر که کاش سنگی از دا صد اون و شدم می تلف گر شت ق  زا ندا
 تو هم ساعتی نیم یه.  بیرون بره خونه

 ورودی در بعد و اومده خوابش اتاق در شدن باز صدای که موندم حالت همون
. 

ستم می بیرون بود رفته شا ونتلوزی و بخور چیزی یه بره راحت خیال با تون  تما
 . باشم حال سر شیفتم سر فردا تا کنم

شت بود ساعتی دو شون فیلم یه دا  یلمف من کال.  بود جالب خیلی که میداد ن
 هم فیلم این و دارم دوست تخیلی های

 گزن صرردای دوباره که میکردم تماشرراش هیجان با داشررتم.  بود تخیل انتهای
 نگاه دیوار روی ساعت به.  شندیم رو خونه

 نمی قطع در زنگ صدای اما.  بندم می در و اتاق سمت میدوم.  بود 05 میکنم
 کی دونم نمی.  میزنه زنگ مدام و شه

شت ست کی هر ولی در پ ستم می.  داره عجله خیلی ه ست اون دون  اگه که نی
 اومد می و میکرد باز کلیدش با و در بود
 در پشررت.  در سررمت رم می لرز و ترس با و کنم می باز و اتاق در آهسررته.  تو

 وایمیستم
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 کیه -
 ، میخوره مدام زنگ و ده نمی جواب هم کسرری و شرره نمی قطع زنگ صرردای

 اتصالی زنگ و تنیس در پشت کسی شاید
صالی زنگ اینکه هوای به.  کرده پیدا  میبرم وسرم و میکنم باز و در کرده پیدا ات

 تا سه که کنم نگاه رو زنگ تا بیرون
 . بینم می روبروم و جوون پسر

 کیاوش
شین شین زیاد ازدحام از ، میکنم پارک و ما شین البته و ما  ارکینگپ تو پلیس ما
 . میکنم تعجب
 . میزنم رو همکف دکمه آسانسور سمت میرم و میکنم پارک و ماشین

 نبالد.  میکنن صررحبت ها پلیس با دارن و وایسررتادن نگهبانی دمه نفری چند
 میگردم ساختمون نگهبان احمدی آقای

 مهندس آقای سالم -
 عقب برمیگردم

 سالم -
 میکنم ها پلیس به ای اشاره

73 
 ؟ اومده پیش مشکلی -

 جلوتر یاد می
 ندادید جواب ولی ، گرفتم تماس شما با خیلی من مهندس -
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 ذاشتهگ جا ماشین تو روو گوشی رستوران رسیدم که موقعی یوفته می یادم تازه
 بود

 ؟ افتاده اتفاقی -
 بدن توضیح بیان بگم سروان جناب به بزارید -

 داشتند من به ربطی چه ها پلیس این ، شم می نگران
 سالم -
 ؟ دهاوم پییش مشکلی چه ، سالم -
 . نباشید نگران نشستن البی تو همسرتون -
 ؟ من همسر -
 مواد از همتاسفان که طبقا  از یکی تو بود مهمونی یه پیش ساعتی چند ، بله -

 بودنند کرده استفاده روانگردان
 ؟ داره همسرم و من به ارتباطی چه اینا خوب -
 شما طبقه وت نفری چند اشتباهی و شدن پراکنده برسیم ما اینکه قبل متاسفانه -

 شدند پیاده
 خوب -
 رسیدیم موقع به ما ولی بودنند ترسیده خیلی همسرتون -

 بدم گوش شررو بعدی های حرف تا ایسررتم نمی دیگه ، من خدای...  همسرررم
 ندیدم رو کسی ولی البی سمت میرم

 میکنم صدا رو احمدی آقای بلند صدای با
 سمتم یاد می دوان دوان
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 آقا بله -
 ؟ کجاست -
 کی -
 همسرم..همون -

74 
 میگه و جلوتر یاد می

 خدا به بود نشسته جا همین -
شو دختر یه مبل رو جلوتر میرم  شا چهره ، بود خوابیده و بود کرده مچاله خود

 نبود مشخ 
 شریفت تونید می و شده حل مشکل که گفتم بهشون خیلی ، برده خوابشون -

 و بودند تنها اینکه مثل ولی باال ببرید
 بودنند ترسیده یلیخ

 . مرددم و ایستم می سرش باالیی
 خدای وای.  رفت و سپرد من به اونو روز چند فقط دایه ، گرفتم وجدان عذاب

 خیلی حتما.  یومدم می زودتر باید
 . ترسیده
 نگهبان سمت میگیرم کلید دسته با کیفمو

 بیایم ام تا باشه باز هام آسانسور از یکی کنید باز و ساختمون در برید لطفا -
 آقا چشم -

 نمیخوره تکون ولی میدم تکونش نزدیکش، میشینم و جلوتر میرم
 بیدارشو -
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 انگار نه انگار
 روژان -

 . میکنم صرردا اسررمشررو که باره اولین واسرره و بینمش می که باره اولین واسرره
 تا بزنم کنار صورتش رو از شالشو میخوام

 الشرر زیر از موهاش.  نمیکنم ور کار این ولی بس خون این شررکلیه چه ببینم
 . براق و مشکی نهایت بی ، بیرون ریخته
 دش بلند مبل رو از یهو دید منو کردو باز چشمهاشو وقتی و خورد تکون سرش

 تا بودم ایستاده نزدیکش که منو و
 . عقب داد هول کنم بیدارش

 ؟ هستی کسی تو -
 . خواستن کمک و زدن جیغ به کرد شروع که افتاد چی یاد دونم نمی یدفعه

قب میرفت مک و میزد جیغ همونجوری و ع  تا جلو رفتم.  خواسرررت می ک
 . رفت می تر عقب ولی کنم آرومش

 دارم شوهر من ، میخوایید جونم از چی -
 نم میکرد فکر هم االن و شررناخت نمی منو.  بود گرفته اشررتباه من خدای ، اوه

 مزاحمام از یکی
75 

 باش آروم ، روژان -
 ؟.... نه فرستادن اونا رو تو ، هان میدونی کجا از نوم اسم -
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 که احمدی ی کله و سررر که شرردم کالفه فریادهاش از ، میخواسررت کمک
 دیدم رو ما سمت میدوید هراسون

 مهندس خانم شده چی -
 کمتر صداش و میشه تر آرومت نگاهش

 انگرن دیگه ، اومدن مهندسم آقای ، نیست مشکلی دیگه گفتم بهتون که من -
 . نباشید

 هاش حرف احمدی ، میکرد نگاه احمدی دهن به داشت سرخش چشمهای با
 به داشت هنوز روژان ولی بود شده تموم
 ودب شده آرومتر که حاال.  میکرد هضم حرفاشو داشت انگار.  میکرد نگاه اون
 . ببینمش حسابی و درست تونستم تازه

 بند.  مشکی شال و شنل یه بود کرده پاش مشکی صندل یه به ورزشی شلوار یه
 پوشیده که آبی بلوز و باز شنل های

 .. مشخصه کامال
 که مشررکی های لباس و شررده پخش دورش که مشررکی وهای میون صررورتش

 خیره.  یاد می نظر به تر پردیه رنگ پوشیده
 . میکنیم نگاه هم به داریم.  منه سمت نگاهش ، صورتش به میشم
 وقت چند که دختری همون بود خودش ، تمشررناخ اون از زودتر من که انگار
 تونستم نمی ولی.  بودم دیده البی تو پیش
شه بس خون همون دیدم روز اون که دختری اون ، کنم باور  سخت باورش.  با
 ،، بود زیبا ایستاده روبرو که دختری ، بود
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شت زیبایی هیکل صال و دا ساس.  میکرد فکر که نبود چیزی شبیه ا  یکنمم اح
 تا ازش دورم ولی میزنه رفیح لب زیر

 که زمین یوفتاد می داشررت و سرررش سررمت رفت دسررتش.  میگه چی بفهمم
 کردم سعی و رسوندم بهش خودمو فوری

ستاه پاهاش رو بتونه تا کنم کمکش ستادن.  وای س می.  نبود جایز ای  بعدا تمتون
 االن کنم فکر جوریه چه اینکه به راجع

 . داره کمک به احتیاج
 . اورژانس به بزنم زنگ خواید می دسمهن آقای -

 . داشته نگه سرپا زور به خودشو بود معلوم ، میکنم نگاهش
 ؟ کردید باز و آپارتمان در نیست نیاز نه -
 بله -

.  بره اهر درست تونست نمی ، بود آروم.  آسانسور سمت بریم تا میکنم کمکش
 اشتباه.  بود ترسیده خیلی دونستم می

 خونه که نبودم یادش و نبود سرراعت به حواسررم اصررال ، دمبو اومده دیر کردم
 . تنهاست

76 
صال شو ا شکلی همچین یه که نمیکردم فکر  اینهمه اب ، بیوفته مجتمع این تو م
 مشکل این میرنن حرفشو که امنیتی

 . بود اومده پیش
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 وراسانس آینه از.  میشه بسته در و میزنه رو دکمه احمدی و آسانسور تو میریمم
 و بود بسته چشماشو میکنم نگتهش

 حالی بی صررور  و بودنند افتاده هم رو بلندش های مژه.  بود حال بی خیلی
 باز آسانسور رد بعد دقیقه دو.  داشت

 با و در تسم میرم باز خونه در.  بیرون بریم تا میگیرم تر محکم دستشو.  میشه
 . میبندم و در پام پشت

 یه تا میرم و نشررونمش می و کاناپه رو برمش می راسررت یه و کنم نمی معطل
 سردش دستاش.  بیارم براش آب لیوان

شون شار ن  به سرشو . براش برم می و ریزم می لیوان تو قند یکم.  بود پایینش ف
 بسته چشماش هنوز و داده تکیه پشت
 شینم می کنارش.  است

 بخور اینو بیا -
 همیکن نگاه گرفتم جلوش که لیوان به و میکنه باز چشماشو

 خوبم -
 . میشی بهتر بخوری اینو -

ستشو  یبرمم اروم خودم.  بود زیاد خیلی لرزشش ولی بگیره تا یاره می جلوی د
 . بخوره تا میدم یکم و دهنش سمت

 شدی بهتر -
 . سرده -
 بشی بلند تونی می ، کنی استراحت بهتره -
 . میده تکون سرشو و میکنه من به نگاه یه
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 کیاوشی واقعا تو ، تو -
 یشترب خودم دست از پناهی بی اینقدر بینم می وقتی ، عصبانیم خودم دست از

 . بود نرفته دایه کاش.  میشم عصبانی
 شو بلند حاال ، کیاوشم -

گاهم بازم نه ن گاهم و یاد می خودش به میکنم اخم وقتی ولی میک  و میکنه ن
 تو نداره توانی ولی بشه بلند میکنه سعی

 . بدنش
 کنم کمکت بزار -

 نکشید یهثان به اما میشه بلند و بشه بلند خودش میکنه سعی و میکنه رد دستمو
 کاناپه رو افتاد
77 

 دایصرر با.  کنه آزاد دسررتشررو میکنه سررعی ، میکنم بلندش و میگیرم دسررتشررو
 : میگم عصبانی

 کن بس ندارم، کاریت -
.  لاخد میرم و میکنم باز و در.  اتاقش تو تا میکنم کمکش و کنه نمی حرکتی

 اتاق به چیزایی یه ، مرتبه چیز همه
 . روش میشینه.  تخت سمت برمش می.  شده اضافه

 میشی بهتر کنی استراحت ، بخواب -
 تلفنم -
 کجاست -
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 نمیدونم -
 کنم نمی پیدا موبایلشو ولی میگردم و اتاق چشمام با
 داری الزمش -
 بزنم زنگ میخوام -
 شب موقع این حاال -

شو آروم.  نمیزنه حرفی  شهمیک دراز و کنار میزنه رو تختی رو و یاره می در شنل
. 

شه که دراز  که نهبز زنگ یکی به میخواد حتما خوب.  بیرون میرم اتاق از ، میک
 ، اومدم که دیر.  دیگه میخواد تلفنشو

 . هستم طلبکارم افتاده واسش که اتفاقم اون
 میکنم یداپ تلوزیون دیکنز میز رو گوشیشو و میگردم و سالن و پذیرایی تو میرم

. 
شو شی شی که میکنم تعجب لحظه یه میبینم که گو شبا ولی ، نه یا اونه گو  م

 . کردم تعجب همش
 شرریک خیلی.  گوشرری این حاال و روژان دیدن از بعد ، آرمان انتخاب از اول
 من که دختری از بود تر متفاو  روژانم. بود

 . میکردم فکرشو
ست به گوشی ش ، داخل میرم و میکنم باز آروم و در ، اتاقش تو میرم د شما  وچ

 ، بردع خوابش که میکنه فکر و بسته
 . بیرون یام می در اتاق از ببندم و در اینکه بدون

 . مبل رو میکنم ولو خودمو و آشپزخونه سکوی رو میزارم رو گوشی
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ست از صبانیم خودم د سیدهت خیلی بیچاره دخترک.  بود فکر بی اینقدر که ع  ر
 . بود
78 

 از ، ادی می بدم خودم از هستی کی تو گفت می که یوفتم می نگاهش یاد وقتی
 می انجوری باید چرا.  یاد می بدم همه
 ، هباش مهم براش که کسی بدون ای خانواده بدون تنها اینجا دخترک اون و شد

 . کنه زندگی
 . ریزیه خون و خون چی هر به لعنت

ستم صال و کنم یرونب ذهنم از و دخرتک ی چهره میخوا  یول نکنم فکر بهش ا
 لحظه اون ، بندم می چشمامو که همین

شه زنده برام صوراتمم از دور خیلی.  می  ونا نکردم باور هنوز جورایی یه ، بود ت
 خوابیده خواب اتاق تو که دختری
 . بس خون عروس همون ، باشه روژان همون

 یدهند همدیگرو یار یه االن تا و میکنیم زندگی هم با داریم که ماه چنیدین االن
 پیدام خونه زیاد که درسته.  بودیم

مدم می که هم هایی موقع همون ولی نمیشرررد ند هر ، نبود اون او  خودم چ
 دیدنش با امروز ولی.  بودم خواسته اینطوری

 . ریخت بهم تصوراتم همهی
 من زن دختر اون.  کنن فدا رو دختری همچین تونسررتن طوری چه خانوادش

 اولین واسه امروز و بختیاری کیاوش ، بود
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 هی بود چشررمگیر زیباییش دیدمش که اول بار همون ، بود زیبا ، دیدمش بار
 مردم.  من واسه شاید یا بود خاص جورایی
 . مشکی ، مشکی ، بودن مشکی ابرو و چشم همه من خاندان
شون شب سیاهی تو که اونقدر شمها سه امروز من و شد گم شد می چ  یه وا
 . سیاهی این تو شدم گم لحظه
 هک بودم کنجکاو االن ولی نبود اینطوری االن تا ، شررردم کنجکاو بهش راجع
 درس ، سالشه چند ، دختریه چه ببینم

 . بدونم ازش میخواستم رو چیزا خیلی ، نه یا خونده
 مد  این تو ، بده منو های سرروال ی همه جواب تونسررت می ، بود دایه کاش

 حرف بهش راجع طوریی چه که میدیدم
 . بیاره وجود به رو ای رابطه یه ما بین تا میکرد سعی و میزد
 ..... میکنه کار چی من زندگی وسط اتاق اون تو دختر اون

 کاناپه رو که اومدم خودم به لحظه یه ، کردم بیدارم خواب از فریادی صرردای
 یومد می هنوز فریاد صدای ، بودم خوابیده

 وژانر اتاق سمت میدم و یام می خود به فریاد وبارهد صدای با ولی بودم گیج. 
. 

ست و میبینه کاب*و*س خواب تو داره و بازه اتاق در  یکنهم گریه ، میزنه پا و د
 پا و دست ولی جلو میرم.  میزنه فریاد و

 . میزنه
 شو بیدار ، روژان -

 میزنم صداش هونجوری بزنه پا و دست نمیزارم و میگیرم دستاشو
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 بیدارشو -
79 

 بیارم آب تا آشپزخونه سمت میدوم.  نداره اثری ، میدم تکونش شدید دستام با
 اونجوری شاید صورتش رو بپاشم
 . بشه بیدار
 وت میریزم آب یکم و تخت رو شررینم می و نزدیک میرم ، میکنه گریه داره هنوز

 تکونی.  صورتش به پاشم می و دستم
 هیدفع و میکنه نگاه من به ظهلح چند ، میکنه باز چشررماشررو یدفعه و خوره می

 و پایین میکنه پر  تخت رو از خودشو
 دیوار گوشه میرم

 برم من بزار -
 میدی کاب*و*س داشتی ، بخور آب لیوان یه بیا ، نترس روژان -
 ؟ هستی کی تو -

 لرزه می ترس از داره و شده مچاله خودش تو ترسیده که گربه بچه یه مثل
 کیاوشم من ، یاد نمی یاد  روژان -
 کیاوش -
 اینجا بیا روژان -

 میشه خیره دستم به.  سمتش میکنم دراز دستمو
 برم بزارم دارم شوهر من -
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 ییپذیرا از کمی نور فقط و تاریکه اتاق.  میزنه جیغ ، سررمتش میرم...  خدایا
 یاد می

 جلو نیا -
 کل بینمب ، ببینم لرزونشو های دست تاریکی تو تونستم می ، لرزه می صداش

 . لرزید می داشت بدنش
 ؟ میدیدی کاب*و*س داشتی -
 زور به چرا ، هسررتید کی شررما اصررال ، اینجا اومدید چی برای شررما....  نه -

 ؟ من ی خونه تو اومدید
 کاب*و*س االن داشررتی ، شرررده تموم چی هم نترس ، کیاوش منم روژان -

 میدید
 کل و سررمتش مبرداشررت قدم چند سررریع.  میکردم کاری یه باید بود بد حالش

 جیغ لحظه یه.  صورتش رو پاچیدم و لیوان
 کردمی نگاه من به داشت خیس و گریون چشمهای با و شد ساکت بعد و کشید

. 
 ؟ بهتری -

80 
شتر بدنش لرزش ، میکنه نگاهم خیره داره هنوز  و تخت رو از و میرم.  شده بی

 حرکتی.  سمتش میرم و برمیدارم رو پتو
شت زا رو پتو آروم نمیکنه  نزدیک هم به هم جلو از و هاش شونه رو میندازم پ

 . شده سردش.  کنم می
 میشم خم جلوش ، میده تکیه دیوار به و زمین رو میشینه
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 خوبی -
شماش ، نمیزنه حرفی سته چ ست ب شش تا مونم می ای دقیقه چند.  ا  ندب لرز

 میخوام و میشم بلند تخت رو از بعد بیاد
 یاد می صداش که برم

 من -
 برمیگردم سمتش هب

 داری الزم چیزی -
 میزنه حرف داری بغض صدای با
 ترسم می من... من -

 دسررت االن.  بود دایه حداقل کاش ، بگم چی دونسررتم نمی ، بیچاره دخترکه
 . کنم کار چی دختره این با تنها

 بترسی نباید.  شده حل مشکل ، نیست چیزی ببین -
 کیاوشی واقعا تو...  تو -

 میزنم زانو زمین رو کنارش و جلو میرم ، میکشم عمیقی نفس
 کیاوشم واقعا ، کیاوشم -
 اونا -
 راحت خیالت ، بردنشون و اومدن پلیسا ، رفتن اونا -
 ؟ چی بیان اگه -

 صبح فردا . میکردم فکر که بود چیزی اون بیشتر انگار ولی ترسیده دونستم می
 بپرسم احمدی آقای از باید حتما
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 . بود افتاده اتفاقی چه دقیقه
 تخت رو بری کنم کمکت میخوای -

 میده تکون سرشو
81 

 ؟ وبهخ ، بخوریم کنیم درست چیزی یه پذیرایی بریم شو بلند پس خوب -
ستم شو میخوا شو بعد و میکنه نگاهم یکم.  کنم منحرف ذهن شما  معنی به چ

 ولی بشه بلند میکنه سعی.  بنده می تایید
تامو.  نداره انرژی ندش و گیرممی دورش دسرر  دورش رو پتو هنوز ، میکنم بل
 میبرم پذیرایی، میرم هم با.  گرفته محکم
 کناپه سمت

 کنم درست چیزی یه من تا کنی نگاه میزارم فیلم یه ، بشین اینجا تو -
 یمن.  آشررپزخونه سررمت میرم و دسررتگاه تو میزارم فیلم یه منم.  نمیزنه حرفی

 نشسته کاناپه رو که دختری به نگاهی
 یرهگ یه با موهاش.  ل*خ*تش شررونش رو افتاده طرف یه از افتاده پتو ، یندازمم

 زیادی بود مشکی.  شده بسته سرش باالی
 . بود مشکی

 . شهب سرخ تا ماهیتابه تو میندازم جوری همین و یارم می در همبرگر فریز تو از
شه گرم تا میزارم نون کم یه  ور یزارمم و میکنم خورد هم رو گوجه و خیارشو ، ب

 و سینی رو میزارم رو همه و بشقاب
 . روژان سمت میرم
 . زمین رو میزارم رو سینی و کنارتر میزارم و میز
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 بخوریم زمین رو بیا -
 من به نگاهی یه و میکنم در به نگاهی یه
 راحت خیالت ، است بسته -

 شینم می کاناپه رو و کنارش میرم.  نشده مطمعن هنوز انگار ولی
 باشه ، باشه راحت خیالت هستم نم روژان -

 میده تکون و میکنه کج سرشو مظلوم
 گرسنمه من ، بشینیم بریم بلندشو پس خوب -

 بود ینسنگ ولی دار نگه رو پتو میکنه سعی.  زمین رو میشینه و میشه بلند آروم
 ؟ سردته -
 نع -

 وابخ موقع که شنلشو و اتاقش سمت میرم ، معذب که لباسشه خاطر به شاید
 شونه رو از رو پتو.  میبارم بود درآورده

شو ، برمیدارم هاش ستادم سرش باالی ، میکنه نگاهم و میکنه بلند سر .  وای
 آروم ، هاش شونه رو میندازم شنلشو

 . پوشه می خودش
82 

 میگیرم دستم و کنترل و جلومون میزارم رو سینی و کنارش میشینم
 قشنگه فیلمش -
 که ندیدم -
 میکردی کار چی قعمو اون از پس -
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شه معذب تا نکنم نگاهش میکنم سعی  معذب ، معذب که بود معلوم ولی نبا
 . بلرزی همش و بترسی اینکه از بهتر بودن

 بیاد میگم میزنم زنگ دایه به صبح -
 نه -

 یه.  نخورده هم لقمه یه حتی هنوز اون و میخورم دارم من ، میکنم نگاه بهش
 میکنم ازدر دستمو و میگیرم براش لقمه

 بگیره دستم از تا
 چرا -
ستم به شو آروم.  شده خیره لقمه و د س ستم از و جلو یاره می د  رقب.  میگیره د

 لحظه یه چپش دستش توی انگشتر
 . لرزوند دلمو

 کرد زایمان دخترش امروز -
 تو ولی نیسررت تنها اونجا دخترش ، بیاد فردا میزنم زنگ ، باشرره کرده خوب -

 تنهایی اینجا
 میکنم نگاهش ، دستشه تو هنوز لقمه

 ؟ پس خوری نمی چرا -
 نزنید زنگ -

 . کنه جدا دخترش از و مادر االن تا نمیداد اجازه دخترونه نازک دل و بود دختر
 این و بود تنها اینجا خودش ولی

 وزهن.  کنم مراقبت ازش تونسررتم نمی کال که منم.  نبود خوب اصررال شرررایط
 میکنم شارها لقمه به ، دستشه تو لقمه
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 دیگه بخور -
 دسررت.  میکنم نگاهش.  دهنش سررمت بره می آروم و میکنه لقمه به نگاه یه

 و میدم فشار هم رو چشمامو.  نبود خودم
 . میکنم نگاه تلوزیون به و میگیرم ازش نگاهمو

 آقا بیان میزنم زنگ دوستام به من.... من -
 اآق...  میزد حرف چی من به راجع دختر این...  آقا

83 
 داری احتیاج دایه به بیشتر االن تو که گفتم -
 پیشم بیان میزنم زنگ دوستام به من خوب -
شت شنیدم که چیزی از ستاش.  یومد درمی سرم شاخ تا دو دا  تو اینجا ، دو

 ؟... بود کی دختر این.  تهران
 گرفت پس حرفشو که دید نگاهم تو چی نمیدونم

 نمیگم ببخشید خوب -
 اناینج دوستا  -

 میده تکون سرشو
 میشه چی فردا ببینم تا حاال -
 میکنم اشاره سینی به
 بخور غذاتو حاال -

شهب راحت تا نکنم توجهی بهش میکنم سعی و میخورم خودم و میگیرم لقمه  ا
. 



 143 رسم کی یروژان قربان

 مرسی -
 که نخوری چیزی -
 شدم سیر -

شپرخونه داخل میز رو میزارم میبرم و برمیدارم زمین رو از رو سینی  ور هنوز.  آ
 . نشسته زمین

 اتاقت تو بری خوای نمی -
 یاد نمی خوابم من بخوابید برید شما -

 . برد نمی خوابش ترسش از و میشد بیهوش خواب از داره بود معلوم کامال
 . بخواب و اتاقت تو برو باشه راحت خیالت ، قفله در -

شو شب.  میندازه پایین سر سه شده چی ام  رو از و اتاقم سمت میرم.  من وا
 اتاق تو از.  برمیدارم رو پتو و بالش تخت
 پذیرایی تو میرم و برمیدارم بالششو هم روژان

 نترسی هم تو که بخوابیم اینجا -
سط هنوز ستاده و  ینزم رو میزارم خودمو بالش و میزارم کنارتر و میز و میرم ، ای

 و
84 
ندازم رو پتو په رو میزارم رو روژان بالش.  روش می نا  زمین رو از ور پتو و کا

 . برمیدارم
 بخوابی کاناپه رو تو بهتره خوب -

 رو کناری راهرو المپ.  میکنم خاموش رو پذیرایی نور و میرم.  نمیزنه حرفی
 . بیاد نور اونجا از تا میزارم روشن
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 . دیگه بیا -
 اینجوری که اینم میمیرم خواب از دارم.  ایسررتاده می و کاناپه سررمت یاد می

 و کاناپه سمت میدم هولش آروم.  میکنه
 عذبم پوشیده که تاپی خاطر به ، میکشه دراز شنل با.  ب*غ*لش میدم رو پتو
 میکشه دراز آروم.  میکردم درک من و بود

 و تلوزیون.  کشررید دراز شرردم مطمعن اینکه از بعد.  روش میکشرره رو پتو و
 کاناپه از اونورتر یکم خودم و میکنم خاموش

 . میکشم دراز زمین رو
 فسن صرردای.  باشرره بهتر اینجوری کنم فکر و کنه امنیت احسرراس که میخوام

 صبح از.  بیداره هنوز که میده نشون هاش
صری.  بودم خسته خیلی االن و بودم سرپا  بود هگفت و بودم زده حرف بهار با ع

 . برمیگرده دیگه روز چند تا
 ....... بود شده تنگ براش دلم
 که بود ساعت چند و بود گذشت قدر چه نمیدونم.  میبره خوابم و میگذره یکم

 بیدارم گریه صدای با که بود خوابیده
شمامو.  کرد شت به سرمو.  بود تاریک هنوز هوا میکنم باز چ  و برمیگردونم پ

 گریه داره باز که بینم می کاناپه رو روژان
 . میکنه

 . دختر این با ها عوضی اون بودن کردن کار چی
 . کاناپه سمت میرم و میشم بلند زمین روی از کرختی با
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 . میکنه باز چشماشو فورا و میکنم صداش
 دیدی کاب*و*س بازم -
 خوبم -

 قرص.  بخوره که ده می و یارم می براش خواب قرص یه آشپزخونه تو از و میرم
 و میگیره دستم از حرفی بدون رو

 و شینممی میز تپش آشپزخونه تو.  میکشه دراز دوباره و میشکه سر و آب لیوان
 . بخوابه تا مونم می منتظر

 رو.  ماتاق تو ومیرم برمیدارم بالش میرم خوابیده شدم مطمعن که ربع یه از بعد
 تا که دونم می و میکشم دراز تخت

 . کنم استراحت تونم می منم و نمیشه بیدار خواب از اینده ساعت چند
 از بعد.  بود دراومده تنم از گذشررته روز حسررتگی تمام میکنم باز که چشررمامو

 خودش هم خورد و دادم و قرص اینکه
 هنوز که بینم می و میرم.  بخوابم راحت من که گذاشررت هم و خوابید راحت
 . خوابه

85 
 تا آشررپزخونه تو میرم و میگیرم دوش یه.  میکنم باز و سرررد آب و حموم تو میرم

 . کنم آماده صبحونه واسه چیزی یه
شتم  . شنیدم رو زنگی صدای که یاوردم می در یخچال تو از رو پنیر و خامه دا
 کجا دونم نمی.  بود اون موبایل گوشی

شته شب بودم گذا شو که دی شته که کردم دنبال صدا  برش . سکو رو بودم گذا
 بزرگ شکل حروف به روش اسم.  میدارم
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 زارممی رو پوشی و میکنم لمس رو وصل دکمه.  گلسا بود شده نوشته کوچک و
 شمگو دمه

 بله -
 الو -
 بفرمایید -
 گرفتم اشتباه اینکه مثل ببخشید -
 دارید کار کی با -
 دارم کار روژان با من -
 شما -

 بیاد صداش تا منونه می یکم
 دوستشم من -
 . خوابیده نیست خوب حالش -
 ؟ هستید کی شما ، شده چی چرا -
 النا ، برم باید من ، پیشررش بیاد کنید لطف میشررره.  هسررتم بختیاری من -

 بشه بیدار ممکنه ولی خوابیده
 یام می االن..  آخه شده چش -
 ممنون -

 تا هاگ.  برم تا شم می آماده و میخورم صبحونمو و میرم و میکنم قطع رو گوشی
 که اومده برم خواستم من که موقع
 .بهش بده احمدی به میدم کلیدهارو هم نیومد اگه اومد
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 . خوابه هنوز . بیرون یام می در اتاق از اماده
 هب دم می رو ها کلید نگهبانی دمه.  بیرون یارم می در خونه از و در سمت میرم

 دوست از خانمی اگه که میگم و احمدی
 . بده بهش اومد همسرم های
86 

 افتاده اتفاق اون دیروز چرا دونم نمی ولی داشررت پیکر و در زیادی ما مجتمع
 می پرسیدم ازش که دیشب به راجع.  بود

ستن که فتگ شن خونه وارد زور به میخوا سه ها مامور که ب شی وا  قیهب به سرک
 به.  ندادن اجازه و رسیدن طبقا 

 می راه و بزنه زنگ بهم حتما اومد پیش مشررکلی اگه میکنم سررفارش احمدی
 اونا که دوستام از یکی دفتر سمت یوفتم

 . داشتیم کاری جلسه یه
 روژان

 خواب زور از ولی میکنم باز چشمهامو ردمیک صدا اسممو که گلسا صدای با
 می دوباره و دارم نگهشون باز تونم نمی
 بندم

سا صدای ولی میکنن صدام دارن دوباره ست گل شه زول لحظه چند...  نی  میک
 ببینم وو اطراف و بشه باز ، باز چشمهام تا
. 

 ؟ پس شدی بیدار -
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 اینا گفتنمی چی.  میکنم نگاه نشستن سرم باالی که سرحر و گلسا به گنگی با
 میکشم دراز دوباره... 

 خدا رو تو نخواب -
 نبستم چشمهامو ولی کشیدم دراز

 ؟ میکنید کار چی اینجا شما -
 بشید بیدار ناز خواب از شما معطلیم صبح از ما ، کن نگاه و خانوم ، اوف -
 میکنه درد سرم -
 ؟ خوردی چیزی دیشب -
 ؟.... چیزی -
 ... شربتی ، قرصی -

 میدم فشارش و سرم سمت برم می دستمو...  قرص
 اومد یادم آهان -

 افتادم دیدم بیداری و خواب تو که کاب*و*ساش و دیروز و دیشب یاد
 ؟ بودی خورده چی -
 داد کیاوش بود خواب قرص کنم فکر -

87 
 شد بدتر سردردم کردن صدا کیاوش اسم ها بچه که دادی صدای با
 ؟ کیاوش -
 ها یاد می درد سرم من مثال ، مار زهره -
 دیدیش راستکی -
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 میگم بدم و جوابشون اینکه بدون
 تشنمه من -
 بیارم میوه آب یه برا  برم من بشین تو ، باشه -
 میخوام داغ چیز یه -

سا شپزخونه سمت میره گل شم بلند ، آ سته به میدم تکیه و می  پاهامو و کاناپه د
 میکنم دراز

 . اینجا اومدید جوری چه شما -
 هب اینکه مثل زد زنگ گلسرررا دیدم بودیم ناز خواب تو صرربح ، بابا هیچی -

 و بود برداشته آقایی یه بود زد زنگ گوشیت
 تو پیش بیاد و نیست خوب حالت تو که بود گفته

 برش یه توش بینم می یاد می نزدیک وقتی که بشررقاب یه و فنجون یه با گلسررا
 میده و فنجون و نزدیک یاد می کیک
 . پاهام رو میزاره و قاببش و دستم
 . میشینه کنارم

 ؟ داد جواب بود کی -
 کیاوش -

 ؟... بود کی کیاوش ، یوفتم می کیاوش یاد
 . میزد حرف مودب قدر چه -
 وقتی لیو میگه بهمون چیزی یه بیایم االن گفتم ، نکردم باور من گفت گلسا -

 نبود اصال اومدیم
 ؟...نبود -
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 ردک قطع فوری ، نه یا داریم رو اینجا آدرس یدنپرس اصال تلفن پشت ، آره -
 خورم می چای از یکم
88 

 داخل بودید اومده جوری چه پس -
 رو ما.  شررما به بدم که دادن رو ها کلید مهندس آقای گفت نگهبان اومدیم -

 آقای گفت.  کیه مهندس گفتیم ، میگی
 ؟ مهندسه راستی.  دیگه بختیاری

.  کیه اون دونم نمی خودمم.  میدم تکون سرررمو میخورم چای که همونجوری
 پرسیدم می ازش حداقل تا بود دایه کاش

. 
 شده بد حالت گفت می بود شده چت -

 دیدمش هک وقتی ترسم یاد ، کیاوش یاد ، تنهاییم یاد ، پسرا اون یاد ، دیشب یاد
 ....نگهبان یاد ،

 تمگف و کردم که فکرهایی حتی گفت رو چی همه.  میکنم تعریف رو قضرریه
 تا گفتم اونقدر.  بمونه دلم تو حرفی نزاشتم
 . ننداختم جا رو چیزی که گفتم اونقدر ، شدم سبک

شمهای سا چ  جمله با سحر اما گرفته خودش به تعجب رنگ که میدیم رو گل
 تعجبشو ، میگی دروغ ، بابا نه وای، های

 . میداد نشون
 ؟ باشه میگی تو که اونجوری نمیشه باورم اصال روژان وای -
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 : میگم آروم
 . باشه کیاوش مرد اون نمیشه باورم هنوز خودمم -

 : میگه تردید با سحر
 . بود دیگه نفر یه شاید حاال -
 میدم و سحر جواب اخم به
 همسرتون گفت هم احمدی تازه ، داره کجا از رو خونه کلید غریبه آدم یه آخه -

 ؟ کجاست. ...... 
 بیرون بودن رفته دوستشون با -
 کیه دوستشون -
 دراز ی پسره همون -
 . اصال یومد نمی خوشش....  دوست از ، میخندم سردرد اوج تو
 بدم سفارش بزنم زنگ یا دارید چیزی ، گرسنمه من بیخیال -
 تورانرس شماره دفترچه تو.  باشه مونده کرده درست دایه که غذایی نکنم فکر -

 . هست
89 

 بگیرم شدو یه شم می بلند منم.  میگرده فنتل دفترچه دنبال و میشه بلند سحر
 کجا -
 میگیرم دوش یه منم ، بیارن غذارو تا -
 برو عزیزم باشه -

 و لباس و اتاقم سررمت میرم بعد بشرره پر وان تا میکنم باز و آب حموم تو میرم
 . حموم تو میرم و برمیدارم حوله
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 ادی.  میکنم فکر کیاوش میکرد ادعا که مرد اون به دارم و کشرریدم دراز وان تو
 که روز اون یاد ، یوفتم می دختر اون

 ، کردمی نگاه منو پاهای نوک تا سررر از کننده تحقیر نگاهی با و اینجا بود اومده
 فهموند می من به نگاهش با داشت انگار

 ندمبل و قدیمی های شر  تی از یکی روز اون هم شانسی بد از.  نیستم هیچی
 و موهام و بود کرده تنم بود گشاد که

 ، ودب پریده حسررابی رنگم و نداشررتم خوبی حال ، بودم بسررته کش با معمولی
 که بود شامی بازار یه بیمارستان تو صبحش

 . بود زیبا خیلی اون ولی ، بود شده بد حالم
نده یاد ته و هاش حرف یاد ، تمسررخرآمیزش خ  میخواسرررت که هاش گف

 شاید.  اون سمت نرم که کنه خرد منو شخصیت
 که میدم اون به و حق دیدم و کیاوش که االن ولی اون به نمیدادم حق موقع اون
 . داره نگه خودش واسه کیاوش تا بیاد
 . داد آزارم هاش داشته با ، کشید رخم به هامو نداشته و اومده اون

 مدار.  میشه تر شل لحظه به لحظه داره بدنم های ماهیچه و کشیدم دراز وان تو
 ذهنمو تونم مین ، میکنم فکر بهش

 هن که همسررر.  نه یا بود من همسررر واقعا مرد اون بفهم تونم نمی ، کنم متمرکز
 . نه یا بودم مرد اون بس خون بگم بهتره

 نوه بس خون بشم من که نبود راضی دلشون که داشتند حق زنش و حسین میر
 آروز تا هزار هزار اونم خوب اش
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 .... بس خون یه ولی اشمب کم خیلی اون از من اینکه نه.  داشتند
 بوده موشع پسر قاتل برادرش که ببینه رو کسی نخواد که داشت حق اونم البته

. 
 . داشتم حق منم ولی داشتند حق وسط این همه
 که اخالقشررو ، بود قیافه خوش.  نبود من حق انگاری مرد اون ولی داشررتم حق

 اون تو ، نبود بد یارم می یاد به دیشب از
 های آدم ی همه مثل بود خودش حرف حرف ولی بود رمکنا سررخت لحظه
 . من زندگی

 که نمیکرد درک و بیاد باید حتما دایه گفت که فهمیدم اونجا از رو موضرروع این
 . داره احتیاج دایه به االن دخترش
ست شتم احتیاج دایه به منم که بود در شه کنارم که دا سلما ولی با  دایه فهوظی م

 . باشه من کنار که نبود
 . صورتم به پاشم می و برمیدارم آب مشت یه

90 
 هی عنوان به اینکه نه مگه نداشتم سهمی دنیا این تو من ، نبود من سهم مرد اون

 و زندگیش تو بودم اومده بس خون
 از رادمان شرردن رها واسرره خانوادم اینکه نه مگه ، بودم کرده خراب زندگیشررو

 . شیر دهن تو فرستادن منو شدن کشته
 بیارن عمار  از منو میخواستن اونا که موقعی مامان های حرف یاد وقتی هنوز

 هر ، نزن حرفی. میشم اذیت یوفتم می
 . چشم بگو گفتن چی
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 . چشم ، چشم ، چشم ، چشم بگم باید فقط من چرا
 ولی ، سواری برم باهاش اینکه واسه شده تنگ دلم ، شده تنگ نازگلم واسه دلم
 واسه ، مخانواد واسه نیستم تنگ دل

 . نبودنند خانواده که ای خانواده
 کار چی دارم ، دیگه یکی زندگی وسررط ، غریب ی خونه این تو ، اینجا من

 . میکنم
 ، کنم تحمل باید کی تا دونم نمی ، میکنه پیدا ادامه قضیه این کی تا دونم نمی

 گردنم تو رو بردگی طوق این باید کی تا
 . ببینم

 . بود سخت بازم ولی ، نبود میکردم فکر اوایل که جوری اون درسته
 رسمود تونستم می درسته ، خوردم نمی کتک درسته ، نمیکردنند اذیتم درسته
 برسم بیمارستان تو کارم به و بخونم

 ودب چیزی اون از تر سخت خیلی شدن تنبیه از ترس ، شدن دیده از ترس ولی
 تو بود کافی فقط.  میکردم فکر که

 از غیر به ماشررین یه با یا سررمتم بیاد مردی یه خیابون تو حتی یا بیمارسررتان
 شروع دلم و دست ، بیام و برم تاکسی
.  ننک بد فکر من به راجع اینکه از ترسیدم می و لرزیدم می ، لرزیدن به میکرد

 ، باشی بین ذره زیر همیشه بود سخت
 . بگن کسی به و کنن ظبط و کارا  همه بود سخت
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سین میر گوش به کردم می که کارهایی ی همه سید ح  یبار اون از غیر به.  میر
 دیگه بودمش دیده عمار  تو که

 یمزندگ لحظا  تک تک تو رنگی پر حضررور ولی ، نداشررتم باهاش برخوردی
 . داشت

ضور از که اونقدری سین میر ح سیدم می ح ضور دیگه تر  نمی آزارم آقابک ح
 . زندگیم تو یادش بود شده کمرنگ.  داد

 همون از ، بچگی همون از بود وجودم تو همیشرره داشررتم آقابک زا که ترسرری
 از ترس.  زد بهم بچگیم اوج تو که سیلی
 . من همه از بیشتر و بود همه خون تو آقابک

شیدم دراز وان تو هنوز شتم حق منم. میکنم فکر دارم و ک  یول انتخاب حق ، دا
 من و کرد دریغ من از و حق این کسی
 . خودم حق از دفاع و العملی عکس هر از نناتوا ، ناتوان شاید

 یام می خودم به در صدای با
 بله -
 دیگه بیرون بیا د -

91 
 اومدم -

شید طول دقیقه ده از کمتر  یزم جلوی صندلی رو.  بیرون بیام در حموم از تا ک
 خشک موهامو سشوار با دارم آرایش
 میزنه داد پذیرایی تو از سحر که میکنم

 شد سرد غذا بیا -
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 ومدی می پیش کم خیلی.  نداشررتیم رو کارها اینجور جرا  بود اینجا دایه اگه
 که هم موقع اون ، اینجا بیان بچه که

 بال و دست نبود که حاال.  موندیم می همونجا و اتاقمون تو یومدیم می اومدن
 خیلی خونه تو نبودش.  بود شده باز مون
 . میزد ذوق توی

سطه انگار سطه ، بود وا ساطت این اون رفتن با که کیاوش و من بین وا  مومت و
 . شد کیاوش و من برخورد باعث و شد

 . کنم می ضعف احساس ولی چرا دونم نمی ، کشم می خجالت ازش
 قعاش من که بود داده سفارش کوبیده کباب میخوریم ها بچه با رو غذا و میرم
 ضعف احساس خنوز نهار از بعد.  بودم
 . کردم می

 . شیفت رفتیم می باید شب.  برن تا فرستادم اصرار با رو ها بچه
 وت رفتم و اسررت بسررته در که شرردم مطمعن.  رفتم ها بچه رفتن از بعد خودمم

 شب تا شاید تا کنم استراحت یکم تا اتاقم
 . باشه نرمال بدنم

 . خوابم می و میکشم دراز تخت رو
 کیاوش

 . بپرسم شوحال نزدم زنگ یه بیرون دراومدم خونه از که صبح از
شد دلیلی شم ولی خبره چه میکنه فکر االن ، ن شت وقتی دایه.  نگران  یرفتم دا

 . سپرد من به اونو
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 رکتش از اینکه از بعد کردیم کار عصری تا و خوردم رهام با و نهار اینکه از بعد
 کردم روشن و ماشین بیرون دراومدیم

 زد نگز دختر اون که حصررب البته.  چطوره اوضرراع ببینم تا خونه برم سررر یه تا
 . نیست تنها که شد راحت یکم خیالم

 . روژان.  کرد متعجبم دخترک
شه زیبا اونقدر کردم نمی فکر شم و پریده رنگ اون حتی.  با  سرخش های چ
 واقعا.  کنه پنهون زیبایشو تونست نمی

 . بسی خون به فرستادن رو دختر اون که ای خانواده واسه متاسفم
92 

سته ض که در ست بد من ی خونه تو اعشاو شه چی هر ولی نی  خون یه اون با
 . بس

سرم دختر اون که سخته باور هنوز شه هم  هی با روز هر بهار شده باعث اون.  با
 ولی بندازه راه بحثی یه ای بهونه

 االن که ودب روژان ماجرا این تو بود تقصیر بی که کسی تنها.  نداشت تقصیری
 . بود من زندگی وسط درست

 .... عنوان به ، من زندگی طوس
ضیه خوام نمی ، خونه سمت میرم شب ق شه تکرار دی  ودمب خونه نزدیک ولی ب

 . بود بهار شماره.  زد زنگ گوشیم که
 الو -
 عزیزم سالم -
 خانم بهار به به -
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 کجایی -
 باال میره ابروهام

 کجام من ببینی زدی زنگ االن -
 میخنده سرخوش

 اینجا ایبی بگم زدم زنگ ، نخیرم -
 ؟...کجاست اونحا -
 خونه بیا ، تهرانم -
 ؟ اومدی کی -
 کنم سوپرایز  خواستم می رسیدم ظهری -

 بودم شده سوپرایز
 خوبی سوپرایز چه -

 میخنده ناز با دوباره
 بیا زود پس -
 اوکی -

93 
 اونقدر روز چند از بعد بهار دیدن.  میکنم عوض بهار خونه مسرریر با رو مسرریر
 هم نامی روژان بره یادم اصال که بود خوب

 میخواسررتم بره یادم که بود خوب اونقدر ، تنهاسررت خونه قضررا از که هسررت
 . دیشب قضیه رفت یادم ، خونه برم زودتر
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 فیلم یه هم با و بودیم خورده و شام ، اومدم خودم به که بود 03 نزدیک ساعت
 از بهار ، بودیم کرده تماشا خوب

 . گفت می بود هکرد که خریدهایی و مسافر 
 . یومد می بهش و بود زیباتر که بود شده برنزه
 ردک شروع بهار که خونه برم میخوام گفتم که وقتی تا گذشت خوش شب اون

 برم میخوام چی یعنی کیاوش -
 عزیزم برم باید دارم کار یکم -

 یتموم دیگه نیسررت خونه دایه فهمید می اگه ، بگم راسررتشررو تونسررتم نمی
 نداشت

 اومدما هفته یه از عدب من -
 برم باید حتما و دارم مهم قرار یه فردا ولی عزیزم ببخشید -
 ولی -

 میگم برمیدارم میز رو از سویچمو و موبایل و کتم سمت میرم که همونجوری
: 

 . دیگه نداره ولی -
سمش می سه جواب اکراه با ولی ب*و*  ناراحته که میدونم.  میده هامو ب*و*

 03 فهمیدم و ساعت رو ادافت نگاهم وقتی ولی
 . وجدان عذاب یه کردم پیدا بدی احساس نرفتم خونه هنوز من و است

سونم زودتر خودمو کردم سعی بیرون اومدم بهار خونه از اینکه از بعد  نهخو بر
 حدودا دیر و بود دور یکم راه بازم ولی
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 می انسورسآ با و برم می پارکینگ تو و ماشین.  بودم راه تو ای دقیقه پنج و سی
 و در بزنم زنگ اینکه بدون.  باال رم
شنه خونه های چراغ همه ، داخل میرم و میکنم باز  و در کنار میزارم کیفمو.  رو
 . میگردم روزان دنبال نگاهم با

 کمه اینکه با راهرو های چراغ.  راهرو سررمت میرم ، نیسررت پذیرایی تو کسرری
 . روشنه بازم
سیده دونم می شن رو ها چراغ همه نهمی خاطر به و تر شته رو  خودم از ، گذا

 خونه یومدم می زودتر باید اومد بدم یکم
. 

 . یاد نمی صدایی ، اتاقش در پشت میرم
 . باشه بیدار شاید ، خونه اومدم که بدونه باید ولی وقته دیر دونم می
94 

 روژان -
 مباز ولی کنم نمی صداش دوباره و میزنم ضربه در به آروم ، یاد نمی صدایی

 . ساکته
 . قفله ولی کنم باز و در میکنم سعی

 روژان -
 شنوم می دارشو خش و گرفته و آروم صدای
 کیاوش

 . کرده گریه ، لعنتی
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 کن باز درو روژان منم -
 ی چهره و میشره باز در بعد ی لحظه و شرنوم می رو میچرخه که کلید صردای

 و پریده رنگ.  بینم می و روژان ی گرفته
 . نیست خوبی نشونه سرخش های چشم

 ؟ خوبی -
 نمی و ایسررتادم در جلوی.  اتاقش سررمت میره برمیگرده و میده تکون سرررشررو

 احمقانه فکر چه.  کنم کار چی باید دونم
 از و مسررلولیت و بودند مونده اینجا االن تا دوسررتاش میکردم فکر که بود ای

 اتاقش دمه هنوز.  بودم کرده دور خودم
 ولی رمن یا داخل برم دونسررتم نمی.  اتاقش تو بود رفته ناو ولی بودم وایسررتاده
 . داخل رفتم و برم که گرفتم تصمیمی

شنه اتاقم داخل شه خواب چراغ حتی.  رو شنه هم ی گو شو.  رو  دلش تو پاها
 . نشسته تخت رو و کرده جمع

 ترسیدی -
 . بهم میشه خیره و میکنه بلند سرشو

شو ، پوف ست نگاه  هب میدم تکیه و میرم.  شدم رمندهش جورایی یه ندارم دو
 . دیوار

 میخوام معذر  بیام، دیر انقدر خواستم نمی -
 . میگیره تعجب حالت چشماش و میشه باز ابروهاش بین اخم

 هستی کی تو -
 : میگم لب زیر
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 هستی کی تو ، اول ی پله سر برگشتین دوباره خدا وای-
95 

 گفتی چی-
 شناسی می منو که تو خوب ، هیچی-
 کیاوشی واقعا تو عنیی-

 شلواک نای که دختری این بپرسم تو از باید.  بپرسم تو از و سوال این باید من
 انداخته سرش روی که بلند شال یه با و

 بیرون دراومده شررال زیر از راحتی به و آویزون هاش شررونه رو از موهاش ولی
 . بود کی
.  ودب کی مال زنهمی برق داره دسررتش روی که انگشررتری اون بپرسررم ازش باید
 . بود کی مال خیسش نگاه اون

 بترسی نباید ، نیست هیچی ، کیاوشم که معلومه -
 میخوره تکونی

 نترسیدم -
 نزنم لبخند میکنم سعی

 هستی شکلی این االن چرا پس -
 خوبم -
 دادم جواب خورد زنگ تلفنت صبح -

 میده تکون سرشو
 گفت بهم دوستم -
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 اون لیو بپرسم رو کرد مشغول خودش به موفکر صبح که سوالی میکنم سعی
 میشه پیشقدم

 زدید زنگ دایه به -
 سررراعت.  اتاق از بیرون میرم.  میگرده چی دنبال که میدونم و میکنم نگاهش

 مهم.  خستم واقعا من و شب نصفه یک
یام که بود این تاق از.  اومدم که خونه ب  ممیر م*س*تقیم و بیرون یام می در ا

 کنار که بینم می رو دختره که.  اتاقم سمت
 میکنه نگاهم مظلوم خیلی داره و ایستاده اتاقش در
 ؟ شده چی -
 زدید زنگ -
 ؟ داره اهمیتی چه -

96 
خل میرم و میگم اینو تاق دا ندم و در و ا باسرررامو.  میب بال.  میکنم عوض ل  دن

 یادم.  نمیکنم پیداش ولی میگردم گوشیم
 یرونب یام می در اتاق از و میکنم باز و در . در دمه گذاشتم و کیف که یوفته می

 که تفاو  این با در دمه هنوز دخترک. 
 یرونب دراومدم که میکه احساس وقتی اما.  بسته چشماشو و داده تکیه دیوار به
 نگاهم و میکنه باز هاشو چشم اتاق از

 . میشه جدا دیوار از و میکنه
 بخوابه خواد نمی چرا دخرته این.  میکنم اخم

 ؟ اینجایی هنوز چرا -
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 خوب من...  من -
 بخواب بگیر برو -
 پریز سررمت میرم.  نمیکنه خاموش چلچراغم این.  بیرون یام می در راهرو از

 برمیگردم کیفم و میکنم خاموش و مرکزی
 خاموش ها چراغ بقیه و روشنه هنوز راهرو نور کم های المپ.  اتاقم سمت

 کردید خاموش رو ها برق پس چرا -
 خونه کردید درست چلچراغ که هم شما ، خوب بخوابم میخوام ، چی یعنی -

 بخوابی بری بهتره.  رو
 ور میزارم گوشرریمو اول و اتاقم سررمت میرم و میگم بهش بداخالقی با رو اینا

 . میخوابم بعد و ساعت
 . خونه اومدم که بود این مهم

 یم دوباره و میکنم قطع و ساعت.  شدم بیدار خواب از گوشی صدای با صبح
 و شدم بیدار خواب از دیگه یکم ، خوابم
 . بیرون زدمم خونه از و گرفتم دوش یه زودی

 نم و بود شررده دیر دیگه ولی بپرسررم هم رو دختره حال رفتن موقع رفت یادم
 . بود راه وسط
 روژان

 رو هدای که میکنم احساس و میکنم باز چشمامو دوروبرم تروقی ترق صدای با
 اشتباه که میکنم فکر ازمب ولی دیدم
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 می ور دایه تصویر بازم اینکه از و میکنم باز و بندم می هامو چشم دوباره دیدم
 از داد و جیغ با و میشم هوشیار بینم

 . دایه سمت رم می و شم می بلند تخت رو
 جان دختر کردی خفم -
 عاشقتم ، اومدی دایه وای -

 مونممی ب*غ*لش تو ای دقیقه چند من و میشه ساکت
97 

 کردم آماده صبحونه ، بریم جان دختر بیا -
 شم می دور از یکم

 بود شده تنگ برا  دلم ، خوبی دایه وای -
 جواب در منم میکنه اشرراره آشررپزخونه به و میزنه نادرشررو های لبخند اون از

 بیرون میدم و میدم تکون سرمو لبخندش
 . بخورم صبحونه برم و بشورم صورتمو و دست تا اتاق از

 ممفه می نبودنش روز چند با حاال ولی گیر سررخت خیلی میکردم فکر اوایل
 جاش قدر چه.  شدم وابسته بهش قدر چه

 . کجایی ، خونه یای می کی بگه و بزنه زنگ هی که مد  این بود خالی
شت تازگی برام رفتار این  که ودب این مهم ولی دلیلی هر به حاال بود نگرانم ، دا

 . دبو نگرانم نفر یه
 البته ودنب مهم نبود و بود و نبود قائل برام اهمیتی که بودم ای خانواده تو که منی

 آقا شد باعث بودنم که مورد یه جز به
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 گاران نه انگار ولی گذشته ماه چند.  باشه کنارشون سالم و صحیح رادمانشون
 کسی از شاید....  دارن هم دختری که

 ... میدونم چه ، گرفتن خبر
شپزخونه تو میرم شت دایه آ سته میز پ ش سه و نون به میماله و سرشیر داره و ن  وا

 صندلی یه منم. میگیره لقمه خودش
 . میز پشیت میشینم و بیرون میکشم
 دارم مشکلی میکنم احساس که میکنه نگاهم دقیق اونقدر ، میکنه نگاهم

 خوبی -
 ؟ خوبه دخترتون ، خوبید شما ، مرسی -
 ان سالمت و سالم ماونا.  خوبم خداروشکر -

 پرسم می ازش تردید با و میزنم لبخند
 ؟ برگشتید زود ،چرا روشکر خدا -
 دیگه برگشتم -
 کرده زایمان تازه دخترتون آخه -
شوهرش هم زادش خواهر هم ، خواهرم به سپردمش - سش ، مادر  بهش هوا

 . هست
 آهان -
 ؟ نمیری بیمارستان ، صبحونتو بخور -

98 
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 بشم حاضر شیفتم سر حسابی و درست نتونستم اصال که روزی چند این یاد
 . یوفتم می

 نرفتم ولی بودم شیفت دیشب -
 ؟ مگه بود شده طوری ، چرا -
 نبود خوب حالم یکم نه -
 ؟ دکتر بریم میخوای ، بهتری -
 . دایه خوبم نه -
 ؟ بیمارستان کردی کار چی پس -
 رفت جام گلسا یاد می پیش کاری یه معمول طبق -
 ننداز زحمت تو دختر این انقدر -
 فقط ، میرم جاش به من شررد می شررروع ظهر از شرریفتش امروز ، خدا به نه -

 کردیم عوض جاهامونو
 نشه دیر  صبحونتو بخور زود -
 نشده 05 ساعت هنوز میکنم نگاه دیوار روی ساعت به تعجب به

 - هنوز نشده 05
 شده هرظ بشی حاضر و بخوری صبحونتو تو تا ، دونم می -

 . میخورم چای یکم و دهنم تو میزارم مو لقمه
 ؟ پسر یا بود دختر تون نوه -

 چشررمهاشررم و صررداش از حتی که خوشررحالی با و یاد می لبش به لبخند
 : میگه مشخصه

 پسر کاکول یه -
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 باشه خوش قدمش -
سه و پایین میندازم سرمو سر.  میگیرم لقمه خودم وا شتن ، پ  سرپ ی نوه یه دا

 خوب خیلی باید هم دختر سمت از حتی
 . باله می بهش افتخار و خوشحالی با انقدر دایه که باشه

 یاوشک و نداره خبر شب اون قضیه از که بهتره خیلی و خوشحاله دایه که خوبه
 به که خان حیف ، نگفته بهش خان
 . میکنه وصل اون اسم
99 

صال شعور بی مردک سم می نهات خونه شب اون از بعد بدونه نداره درک ا  تر
 میکردم فکر داشتم دیشب.  شب مخصوصا

شنهاد کاش سا پی شبم و خونه بمونم که رو گل ستراحت ام .  یکردمنم قبول کنم ا
 که گفت و زد زنگ رفتن اینکه از بعد
 فردا اینکه یا بود من خاطر به حاال دونم نمی.  شرریفت سررر میرم جا  به من

 چی هر ولی بود اومده پیش کاری واسش
 خوب قدرم چه ، کنم اسررتراحت من که شرررد قرار و رفت من جای هک بود

 ...... کردم استراحت
ست طلبکارم تازه خونه اومده 03 سته شعور بی آخه.  ه  دیبو گفته اول که در

 5 ساعت م*ر* *ی*ک*ه/  من قبال در مسلولیتی
 نمی خونه بیا زود شب کم یه حداقل ولی نداری/  چلچراغ چرا میگه اومده 03
 5 ساعت گذاشته ، گذاشته.  که یمیر
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 ؟ کردی
شت تازگی برام تنهایی  تنها یبچگ از جورایی یه و بودم تنها که بود سالها.  ندا

 ای مسلله همچین االن تا خوب ولی بود
 گمب اگه.  بشررن ام خونه وارد زور به بخوان نفر چند که بود نیومده پیش برام

 هم رو درها اینکه با ، دروغه که نترسیدم
 که دادم فحش خودمو خیلی.  کردم می امنیت احسررراس بازم بودم کرده قفل

 حداقل تا بزنه زنگ دایه به کیاوش نزاشتم
 . کجاست نیست معلوم که گورش به گور خود ، باشه پیشم دایه
ست االن اینکه زدن حدس البته صد ، نبود سختی زیاد کار کجا  یشپ صدردر
 . دیگه است دختره اون

شب ست دلم میکردم نگاه عتسا به هی دی شم بیمارستان میخوا ...  نهخو تا با
 از.  باشن برم و دور نفری چند حداقل

 . بیرون بیام تاریکی از حداقل تا کردم روشن رو خونه های چراغ همه ترسم
شک شه که تنهایی از جورایی یه و بود شده رون هام ا  هگرفت دلم بود من با همی

 گریه به بود زده دامن هم ترس و بود
 . هام
 لیو باشرره نمیتونه کیاوش جز کسرری میدونسررتم ، شررد زده اتاقم در که بود 03

 5 ساعت/  اسمشو و بشم مطمعن میخواستم
 . کردم صدا

 بدم انجام کارامو تا اتاقم تو میرم و میکنم تشکر دایه از کردم تموم که صبحونتو
 انجام کارامو. نرسم دیر دایه قول به تا
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یدم عت و م تاقم از که ودب 00 سرررا یه.  بیرون یام درمی ا ته دا  و بود برگشرر
 در دمه ربعی یه.  بود برگشته هم سفارشاش

شهایی شه که سفار ش و دادم گوش فقط من و کرد تکرار و میکرد بهم همی  مچ
 . بیرون دراومدم خونه از و گفتم

 سررر تا و مجتمع بیرون میرم.  شرردم تر آروم و نیسررتم قرارم بی دایه برگشررتن با
 یه و میشم ماشین سوار و میرم خیابون
 . بیمارستان میرم راست

 کیاوش
100 

شیم که بود 0 ساعت نزدیک شتن یکم با خورد زنگ گو  داشپی ها برگه زیر گ
 تعجب ، افتاده خونه شماره.  کنم می

 هداشرت تونسرت می کار ؟چی... زده زنگ که اومده پیش مشرکلی یعنی میکنم
 ؟...باشه
س دختر یاد بازم شب انتر ست از و افتم می دی صبانی خودم د شم ع  با ولی می
 تبرئه خودمو نیستم مقصر من که این

 .میکنم
 بله-
 خان کیاوش الو-
 میخواسررتم.  روژان نه و بود دایه. میخوره بهم معادالتم ی همه دایه صرردای با

 وجدانمو عذاب جورایی یه بپرسم و حالش
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 کنم کمتر
 خیر به رسیدن ، دایه سالم-
 ،ممنون پسرم سالم-
 ؟ اومدید کی-
 بودی رفته اومدم ولی رسیدم صبحی-
 بیرون اومدم خونه از صبح داشتم کار کم یه صبح آره-
 یب آدم کنه فکر خوام نمی.  گم نمی رو قضرریه ولی میزنم حرف دایه با کم به

 اولش از من که چند هر هستم مسلولیتی
 . ندارم کاری اون با بود گفته هم

 .... یگهد مسلولیت یعنی این..  بودم گذاشته تنها و بهار طرشخا به که دیشب
.  ردخت اون پیش و اسررت خونه فکرم هنوز ولی زدم حرف دایه با که وقته خیلی

 عنوان به که ماه چند االن که دختری
 منفس زیبایش از و دیدمش تازه که دختری ، شده من ی خونه وارد بس خون یه

 بود بکر یجورای یه زیباییش.  اومد بند
 . نخورده دست و بکر ،

 و هقرار چه از موضوع که گفتن و زدن حرف باهام حسین میر و بابا که موقع اون
 . بودم شاکی افتاده من نام به قرعه

شتم خودمو زندگی ست نمی دلم و دا شه زندگیم وارد ای دیگه کس خوا  ولی ب
 خواسته به دادم تن من و نبود ای چاره

 االن ولی.  ندارم کارش به کاری من که گفتم هم وقعم همون و بزرگترا ی
 به کاری بگم من که هم قدر چه هر فهمیدم
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 من ی خونه تو داشرررت دختر اون.  اون با درگیرم جورایی یه بازم ندارم کارش
 من ناخواسته یا خواسته و میکرد زندگی

.  ودب پیچیده و سررخت اوضرراع بهار وجود با ولی میکردم قبول مسررلولیت باید
 نمی.  کمال و تمام میخواست و من اون

 . برگشته دایه که خوبه بازم.  کنم کار چی باید دونم
 تدسرر به وسرریله بیرون از و بود مجتمع البی تو دیدمش که باری اولین یادم

 ؟...بود رفته کجا ، بود اومده
101 
یه جازه بهش چطور دا یداد ا نه از م یاد در خو  اون دونم نمی هنوز.  بیرون ب

 نمی هنوز ، آشنان باهاش طوری چه وستاشد
 بهشررون رو خونه آدرس کردم فراموش من و بودنند زده زنگ که روز اون دونم
 . اینجا بودنند اومده جوری چه بدم

 دایه که میدونم اینو وای بدونم دارم دوسرت و دونم نمی که هسرت چیزا خیلی
 میگیره و میرحسین تایید کاری هر برای

 . نیست مشکلی و
ضاع دوباره ، دایه اومدن با شد ای هفته یه االن و بود شده سابق مثل او  هک می

 دو فقط که هرچند بودم ندیده و کیاوش
 . بودمش دیده بار

 ره میخواسررتم من که نبود مردی اصررال ولی نکردم فکر بهش بگم اگه دروغه
 اگه ولی.  نداشتم اهمیت من اصال که چند
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ست میکردم ابانتخ و نفر یه روز یه بود قرار شتم دو شه اخالق خوش دا  هن با
 من با شاید ، بگیره پاچه کیاوش مثل

 ... دونم نمی ، بود اینجوری
ستان دوباره سم نمی شب اون مثل دیگه.  خونه و بیمار ست دایه چون تر  . ه
 از ، دخترش از میکرد تعریف و بود اومده

.  میکردم گوش دل و جون با منم که داشررت زیاد تعریفی.  دامادش از اش نوه
 داشت واقعییت اینکه با دایه های حرف

 می اش حوصررله که ها وقت بعضرری.  موند می داسررتان یه مثل من واسرره ولی
 قدیما از بودم خونه منم نداشت کار و یومد

 . میکردن کارا چی که میگفت برام
تان تو کار مارسرر  که دبو این از بهتر خیلی که بود این حداقلش بود خوب بی
 و ور این خود  با رو تخصصی قطور هایکتاب
ضی ولی ببری ور اون  یرس زندگی از واقعا که میدیدم رو چیزایی یه ها وقت بع
 کار.  میگرفتیم افسردگی و شیدم می

 های بیماری یه که ها مریض از بعضرری دیدن و مختلف های بخش تو کردن
 خودش این و نبود خوب اصال که داشتن

 . شهب برطرف مشکل تا بکنیم تالشمونو تا کردمی بیشتر رو ما مسلولیت
 عمو که راحته خیالم.  نازگلم از نه و اونا از نه.  ندارم خبر اصررال که اونام از

 برای خودم من که گرنه و مراقبش و هست
 . اسبم به برسه چه نداشتم اهمیت اونا
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 تونم می که اسرررت زنده اونقدر هنوز میگذروندم نازگل با که تعطیال  یاد
 ذهنم تو خاطرا  سری یه.  کنم حسش
 . نازگل مثل نمیشن و نشدن کمرنگ وقت هیچ که هستند

 که زنمب صررورتم به آبی تا اتاق از بیرون رفتم و شررردم بلند جام از کرختی با
 دستگیره رو دستم شد باعث دایه صدای

 میمونه سرویس
 آقا بله -

 ......- 
 کی تا واال دونم نمی -
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 .......- 

 چشم آقا میدمفه -
 .....- 

 میکنم کاری یه ، باشید مطمعن -
....  آقا...  میزد حرف مرد یه با داشرررت ولی..  نفهمیدم هاش حرف از چیزی

 ؟ بود کی یعنی
شمامو ستگیره و مالم می چ شار رو د  هب آبی یه و سرویس داخل میرم و میدم ف

 . میزنم صورتم
 . یاد می بیرون قشاتا از هم دایه یام می بیرون که دستشویی از
 االن کنم بیدار  خواستم می -
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 شدم بیدار ، مرسی -
 نشه دیر  بخور شام بیا پس -
 . یام می کنم عوض لباسمو دایه باشه -

 چند عصررری و بودم شرریفت امشررب.  میکنم عوض لباسررامو و اتاقم تو میرم
 . نبره خوابم تا بودم کرده استراحت ساعتی
 . بیرون یام می در قاتا تو از و برمیدارم کیفمو

 آژانس زدی زنگ -
 یاد می زود ، میزنم زنگ خوردم غذامو -

شغول دوباره شیدن م شه غذا ک  هم دایه و خورم می و ریزم می ساالد یکم.  می
 . میشینه یاد می

 باشی داشته جون بخور غذا ، میخوری چیه این -
 . میکنم نگاه اش شده چروک صورر  به لبخند با
 چشم -

 . خوریم می سکو  تو رو غذا
 . بود مزه خوش خیلی ، مرسی -
 جان نوش -

 ادی می دیگه دقیقه چند که میگه و میزنم زنگ آژانس به و برمیدارم و تلفن
103 

 یاد می اونم پایین برم تا من دایه خوب -
 . بپوشم کفشامو تا در سمت میرم و برمیدارم اپن رو از کیفمو

 ینمون در پشت اومدی ببر رو ها کلید این بیا ، صالح امامزاده میرم صبح -
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 .بره جایی میخواست دایه مد  این تو بود بار اولین این ، میکنم تعجب
 . کولم ب*غ*ل جیب تو میزارم و میگیرم ازش و کلید

 کنید دعا منم واسه ، باشه -
 تا ممون می منتظر ای دقیقه چند ، بیرون یام می در خونه از و میده تکون سرشو
 سوار و برسه ما طبقه به ورآسانس

 بینم می که بیرون میرم و میدم سالمی احمدی آقای به رسم می که پایین.  بشم
 یام می تندی ها پله از منتظره ماشین

 . میگم و بیمارستان آدرس و میشم ماشین سوار و پایین
 کیاوش
 بود منتظرم همیشه مثل دایه.  خونه رسیدم که بود نیم و ده ساعت

 ایهد سالم -
 ؟ چرا اومدی دیر ، پسرم سالم -
 کردم خواب بی هم رو شما ببخشید -
 آماده رو غذا منم بزنی صررورتت به آبی یه ، سررالمت جونت نداره اشررکال -

 میکنم
 نکنه درد شما دست -

 اتاق از و میزنم صررورتم به آبی یه و کنم می تن راحتی لباس یه.  اتاقم تو میرم
 رد روژان اتاق کنار از.  بیرون یام می در

 . برمیگردم رو رفته راه ولی شدم
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 باز اتاقش در که بود نیوفتاده اتفاق وقت هیچ ، خاموش چراغ و بود باز اتاق در
 روشن رو برق و داخل میرم.  باشه

 ..... نیست اتاق تو کسی و مرتبه تخت.  میکنم
 مه ولی باشرره حموم شرراید میکنم فکر خودم پیش ، بیرون یام می در اتاق از

 . خاموشه دستشویی هم و حموم چراغ
 . آشپزخانه سمت میرم
 .... نیست خونه یعنی

 میز رو میزاره رو غذا دایه و شینم می
104 

 ممنون -
 صالح امامزاده برم میخوام صبح فردا ، جونت نوش -
 دعا التماس ، ممنون دایه -
 دعا به محتاجیم -

 . نپرسیدن و یدنپرس تو دودلم.  بیرون میره آشپزخونه از دایه
 ؟ نبود اتاقش تو ، کجاست روژان -
 پسرم کاره سر -

شته که آبی لیوان ستم ، موند صورتم جلوی بخورم تا بودم بردا شک د .  دش خ
 ...کار سر

شم مطمعن دایه حرف بودن شوخی از تا برمیگردونم سرمو  شوخی حتما ، ب
 . کرده
 کنارش میرم و میشم بلند
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 دیگه میکنید شوخی -
 کاره سره ، واال نه -

 رفته باال صدام
 اونوقت چی یعنی -
 پسرم بگم چی واال -
 دایه چی یعنی -

 . میگفت داشت چی.  کردم داغ عصبانیت از شدم سرخ
 کاری چه سر -
 واال بگم چی -

 خونه تو پیچید عصبیم صدای
 ؟... شب موقع این کاری چه ، کاری چه بدید توضیح میشه -

 ایستاده ساکت دایه
 . شب اونم کار سر میره ، شنوم می چی ، کار

105 
 حسین میر به بزن زنگ پسرم نیستم ای کاره من -
.  روژان مواظب و اید خونه تو شررما ، میگید دارید چی دایه..  حسررین میر -

 چی یعنی این ، نیست خونه روژان االن حاال
 ؟... آخه

صبی سه بود کم ع شتم چی. حالتم این وا  این اونم کار سر رفته شندیم می دا
 .... کشکی چه کاری چه.  شب موقع



 179 رسم کی یروژان قربان

 . بود کرده جرا  و بود اجازه خودش به چطور
 . بود خونه از بیرون شب موقع این ، روژان

 یرممیگ و حسررین میر ی شررماره بالفاصررله و برمیدارم گوشرریمو و اتاقم تو میرم
 بازم ولی میگیرم دوباره ، نمیده جواب
به مطمعنا و شرربه یازده یکنمم نگاه سررراعت به ده نمی جواب  بازم ولی خوا

 این تو امشب بفهمم باید من میگیرم شمارشو
 . خبره چه خونه
 االن ات من اجازه بدون بود تونسررته چطور.  میکنم پایین و باال عصرربی رو اتاق

 چرا ، کار سر بره و باشه خونه از بیرون
 ...آخه چی کار ، کار سر بره باید اصال

 دایه قاتا تو میرم.  دیوار به بکوبونم سرررمو میخوام که الفمک و عصرربی اونقدر
 . انگار خوابیده ولی

 . خبره چه شده خراب ی خونه این تو بده توضیح من به باید نفر یه
 دارم هنوز من و میزه رو هنوز نخورده دست غذام ، شده شب نیمه خوابیده دایه

 . میرم راه خونه تو کالفه
 باید و بود شناسنامم تو اسمش ولی بود نشده زندگیم دوار زنم عنوان به درسته
 . بود می رفتاراش مراقب

 دونسررتم نمی ولی هسررت بهش حواسررش دایه که گفتم و شرردم خیالش بی
 موقع این ، االن دونستم نمی ، میشه اینجوری

 ...رفته قبرستونی کدوم نیست معلوم خونه، از بیرون ، شب
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 از ودب شده امید نا و نداد جواب بازم ولی مگرفت و حسین میر شماره باز چندین
 . بزنم حرف باهاش بتونم امشب اینکه

 مذهن فقط االن ندادم جوابشررو زد زنگ بهار وقتی حتی که عصررابانیم اونقدر
 . کجاست روژان که بود این درگیر
ضی ی دختره ست معلوم عو  که ندارم ازش هم ای شماره.  رفته گوری کدوم نی
 . هشب بزنم زنگ الاقل

شمهامو در صدای با صال و بود برده خوابم کاناپه رو.  میکنم باز چ  منفهمید ا
 که بینم می و روژان.  برد خوابم کی که

 بود دهافتا که هایی اتفاق و دیشب یاد دیدنش با. اتاقش سمت رفت می داشت
 نگاه و دیوار روی ساعت.  یوفتم می

 . خونه بود اومده زهتا اون و است دقیقه پنج و چهل و هشت.  میکنم
 . اتاقش سمت میره و زمین رو میزاره همونجا کیفشو

106 
ست معلوم که کار سر از تازه خانم شته کار کدوم نی  نگاهم اب راهرو پیچ تا.  برگ

 دیدم از اینکه بعد و میکنم تعقیبش
 شده هم ربیشت هیچ که نشده کم عصبانیتم از هنوز.  میشم بلند کاناپه از رفت

 . میشم اتاقش وارد و دنبالش میرم. 
 میکرد مرتب موهاشو داشت و بود دراورده سرش از اشو مقنعه

 آوردید تشریف باالخره -
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 به . میخواسررتم همینو من و ترسرریده ، عقب برمیگرده و میکشرره کوتاهی جیغ
 تونم می و تعجب میکنه نگاه من سرتاپای

 . ببینم نگاهش تو
 این تو هک بود باری سومین این ، اتاقش تو مبر جوری این نداشته سابقه االن تا

 . بودمش دیده مد  همه
 ؟.. بودی کجا -
 من -
 بودی کجا میگم ، من پس نه -

 میده تکون شد  با سرشو
 جا هیج -

 .میشه دورتر از اون و جلوتر میرم یکم
 ؟ میگم دیشب بودی کجا.  جا هیج پس... ا -
 دایه -

 بوده کجا میپرسم دارم فقط ، چرا گرفته لکنت
 کار سر بری داده اجازه دایه ، هان چی دایه -

 سکوتش این کرده ترم عصبی
 دبای من.  منه ی شناسنامه تو اسمت تو نمیگی عوضی ی دختره آخه...  کار -

 ..نیستی خونه ببینم بیام
 درنمی خونم لحظه اون تو میزدن کارد.  میکنم نگاهش سرررخ های چشررم با

 دلیلی چه اصال ، بوده کجا بگه باید. یومد
 . کار سر بره داشته
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 کار سر بره.  بمونی خونه از بیرون شب دادی اجازه خود  به چطور -
 بشه جمع چشماش تو اشک که بود گویا اونقدر صدام تو تمسخر

 من ی خونه تو داری االن چی واسررره رفته یاد  ، اینجایی چرا رفته یاد  -
 ؟ میکنی زندگی

107 
 . بگو چیزی یه ، بزن حرف.  میکنه نگاهم هدار خیسش های چشم با
شنگی..  بکنی کاری همچین یه دادی اجازه خود  به چطور تو - شیدی گ  ، ک

 که نبود اختیار  در خواستی چیزی
 .. کشیده کجا به من کار خدا رو تو ببین.  کار سر میری من واسه

 حسین میر -
 این اب و میگیرم مدسررت تو موهاشررو ولی بره تر عقب میکنه سررعی جلوتر میرم

 یارم می سرشو.  میشه حرکت بی حرکتم
 جلوتر

 ..چی حسین میر -
 خدا به داد اجازه حسین میر -

 میشه تر سفت دستم مشت
 ؟.... داده اجازه حسین میر -

 چشماش تو میشم خیره
ید میکنی زندگی من ی خونه تو داری تو - با یان در من ن  فقط...  باشررم جر

 کار چی خونه از نبیرو بدونم دارم دوست
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 میکنی
 بیرون بیاره در دستم از موهاشو میکنه سعی و میکنه ریز چشماشو

 یاد می درد خدا رو تو -
 یاد می درد که خوبه..  یاد می درد که -
 مگه کردم کار چی آخه -
 ای خونه از بیرون تو دونستم نمی من چرا دیشب بودی کجا -

 باال بره می صداشو ، میکنه اخم
 ، نمبک خواسررتم غلطی هر بودی نگفته مگه ، نداری کارم بودی گفتهن مگه -

 االن میگی چی پس
 صرردای از شرردم شررکه.  بیرون بیاره در دسررتم از موهاشررو میکنه تالش بازم

 من سر اونم میزد فریاد داشت.  فریادش
 میر به باید من.  میکنی بازخواسررت ازم داری که منی ی کاره چی تو اصررال -

 باالسر آقا.  میدم که بدم پس جواب حسین
 موهامو کن ول حاال...  فهمیدی خوام نمی

 به ندمکوبو رو سرریلی اولین حرکتش اولین با ولی میگیره دسررتمو دسررتش با
 . تخت رو افتاد که صورتش

108 
 صورتش رو شده پخش موهاش ، میکنم بلندش

 کردم بولق نم اینکه خاطر به فقط اینجایی رفته یاد  اینکه مثل ، باالسررر آقا -
 اون موقع همون گرنه و باشی اینجا
 شدیم می خالص و مرد می چیز  همه بی برادر



wWw.Roman4u.iR  184 

 

 نگو چر  -
 رو ادافت خودش با میز وسایل میز به خورد ، صورتش رو نشست سیلی دومین
 که خونی رد.  کنم می بلندش.  زمین

یت بی بود لبش ی گوشررره ظه اون تو بود اهم فاش چون لح قدر حر  برام اون
 دونست می خدا که بود گزنده و نگینس
سم االن - سنامته تو کی ا سین میر..  شنا  من.  خانوم دیدی خام خیال ؟.. ح

 زیر ، بود نداشته من کار به کاری گفتم
 کدوم دیشررب.  شررده حالتون به خوش اینکه مثل ولی نباش من پای و دسررت

 بودی قبرستونی
 نداره ربطی هیچ تو به -

 خونم تو که منی به.  میکرد لح من با داشررت بس خون یه.  میکرد لج داشررت
 تو اسمم که منی به.  میکرد زندگی

 . داشت شنوی حرف من از باید و بود اش شناسنامه
 . نداشت ربطی من به وقت اون بودم شوهرش عرفا ، قانونا ، شرعا ، رسما من

 زنم فعال داشت اسمی هر ، بود زنم بود چی هر.  میگیره چشمامو جلوی خون
 اینکه نه میکرد گوش حرفم به باید بود
شتمش آزاد خیلی.  نداره ربطی تو به بگه  ستادهوای جلوم اینطوری حاال که گذا

. 
 تخت اونور میره و میکنه آزاد دستم از بازوش
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شون زورتونو بلدید فقط ، مردا شما بلدید زدن فقط -  که یونح یه مثل.  بدید ن
 داره زور فقط

 نزن مفت حرف -
 زبون ، خبره چه کردی فکر بودم سررراکت االن تا.  شررنوی می مفت حرف -

 کردی فکر.  نیست خبرا این از خیر نه ندارم
. نممیک زندگی دارم تو ی خونه تو ، تو کنار ، تو با اینجا که خوشررحالم خیلی

 اصطالح به توی اسم خوشحالم میکنی فکر
 گاهن تو مثل یکی به من نهوگر کردند زودم.  اجبار ، خیر نه. شررناسررنامه تو مرد

 . باشم زنت اینکه به برسه چه نمیکنم
 بود دهکر کردم ترم عصبی و بودم عصبی ، بیرون میزنه گردنم رگ حرفاش با
 یکرد فکر ، کنه انتخاب دیگه یکی شرروهرمو یاد می خوشررم من کردی فکر -
 ..... ارزششو اصال تو

 مونه می کاره نصفه فشحر صورتش تو خوابوندم که سیلی با ، جلوتر میرم
 رمنتظ فقط کم شررر  ناراحتی ، خبر چه کردی ،فکر نکن زیادی های غلط -

 . باش عواقبش
109 

.  نومبش راحت اشو بریده بریده های نفس صدای که نزدیک اونقدر ، نزدیکشم
 . گرفته صورتشو دور اش آشفته موهای

 . تنشه هنوز باز های دکمه با مانتوش
فاش از ، آشررفتم خودمم ندن زور به که دختری های حرف از ، حر  تو چپو
 . من زندگی
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 می نوتکت تک نمیشینن بیکار اونام کشید می و رادمان شما ، مگه میشه چی -
 . کشن

 گفتی پر  و چر  چی هر بسه ، روژان شو خفه -
 و ارزش بی.  همه مثل یکی توام.  محضرره حقیقت ، نیسررت پر  و چر  -

 نامرد و پست
 ولط ثانیه چند همش ، زمین روی افتادن و میز به برخوردش و گهدی سرریلی یه

 فرور مطلق سکو  تو خونه و کشید
 . رفته

 ..... ساکته خونه.  تخت رو انداختمم خودمو منم و زمین رو بود افتاده روژان
 . میشه بلند و میکنه جمع زمین رو از خودشو زور با میکنم نگاهش

 نیستید بلد که ای دیگه کاره ، بزن بازم ، بزن -
 غریدم دندونام الی از
 ؟ بودی کجا روژان -

 از ، بودم شررده خسررته.  شررکمش رو میکنه جمع پاهاشررو و میز به میده تکیه
 از اینم بودم نخوابیده درست که دیشب
 . بود کرده ترم کالفه که روژان

 بودم کار سر خدا به -
 کار کدوم -

 با حتی تونم می و های شمچ درخشش ، خیسش صور  رو میشه ذوم نگاهم
 . بدم تشخی  هم ها اشک این
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 بودم بیمارستان -
 میکردی غلطی چه بیمارستان -

 میگه هونجوری و زانوهاش رو میزاره سرشو
 بسه خدا رو تو ، کیاوش بسه -

 میکرد گریه داشت
110 

 چی همه از شدم خسته ، شدم خسته ، نمیکنی ولم چرا -
 نهمیک نگاهم و میکنه بلند سرشو

سته - شم مواظب جا همه باید بس از شدم خ شته ، با  کاری هر بابت شدم خ
 یه مثل شدم خسته ، بدم پس جواب باید
 خهآ کی تا توهین و تحقیر ، خدا به آدمم منم.  کنم زندگی تو ی خونه تو برده

 باشه ونهخ از بیرون ممکنه روژان دونستم می که من.  گرفتم و پیشونیم دستم با
 میر و دایه نظر از که نمدو می ولی

.  نبود جریان در اینکه از بودم ناراحت ، بودم ناراحت ولی شررده تایید حسررین
 ولی بشه اینجوری خواست نمی دلم

 . نزد آتیشم کم حرفاش با روژانم
 ؟ دیشب میکردی کار چی بیمارستان.  است دیگه چیز یه من حرف روژان -
 میکردم کار چی میکنی فکر تو -

 بزنه حرفشو ادامه تا منتظرم ، زنم نمی حرفی و کنممی نگاهش
 بیمارستان بودیم رفته بود شده بد حالش پسرم دوست -
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 بارهدو تا نزاشررتم و اومدم خودم به ولی گرفتم آتیش لحظه یه فقط ، لحظه یه
 . بدم دست از کنترلم

 روژان میگی چی -
 شنیدی که همون -

 ات میگفت پر  و چر  ، میکنه لج من با داره االن.  کرده فکری چه دختر این
 که دونستم می ولی کنه اذیت منو

.  اون و دونستم می من داشت اگه که باشه داشته پسر دوست که نیست دختری
 خبر ولی بودم خیالش بی درسته
 . میکرد کنترلش مدام حسین میر که داشتم

 میکردی کار چی اونجا پرسم می دارم فقط ، بزن حرف درست روژان -
 اشک.  مونده صورتش طرف دو انگشتام جای.  میکنم نگاه سرخش صور  به

 دلم.  میکردم کنترل خودمو بیشتر
 . وسررط این نداشررتم تقصرریری من ولی میگفت راسررت جورایی یه.  سرروخت

 بودم مجبور منم ، بود شده عوض منم زندگی
 . کنم عوض زندیگمو ی رویه

شفته خیلی موهاش شو آ  شده پخش صورتش رو کمی و بود گرفته قاب صورت
 . دومون هر ، شدیم تر آروم.  بود

 . شینم می روبروش میرم و شم می بلند تخت رو از
 فعهد یه.  زد حرفو اون من با بازی لج خاطر به که داشتم اطمینان و دونستم می

 اینجوری االن و کار سر بود رفته
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 . شم وارد دیگه در یه از باید.  میشم خیالش بی ، میگفت
111 

ستم زمین رو روبروش ش شو.  ن شت میز به داده تکیه سر ش و سرش پ شما  وچ
 . یاد می داره هنوز هاش اشک.  بسته

 روبروش اینجا که االن.  میکرد کنترل خودمو باید ، ناراحتم خودم دسرررت از
 نگاه کردم که کاری به دارم و نشستم
 بودم رفته تند ، شدم پشیمون میکنم
 میکنه باز چشماشو میکنم لمسش وقتی ، موهاش سمت میره دستم

 کیاوش خدا رو تو -
ند ته ت ند خیلی خیلی ، بودم نرف ته ت یاوش احمقی خیلی.  بودم رف  حتی هک ک

 غیر  با و بوده کجا بگه درست نزاشتی
یت تادی خرک گاهش.  میکشررم عمیقی نفس.  جونش به اف گاهم ، میکنم ن  ن

 صورتش کنار موهای رو دستم هنوز.  میکنه
 به شده رهخی.  تر عقب میزنم پیشونیش از یکم.  دستم زیر میمونه ابریشم مثل

 . من کارای
 با کنم می سررعی.  صررورتش رو شررده پخش خون رد.  میشررم خیره لباش به

 . کنم پاکش انگشتم
 ارک چی و دیشررب بودی کجا بدونم میخوام فقط کنم اذیتت خواسررتم نمی -

 میکردی
 : میگه ناراحتی با
 ... نکردی ماذیت اصال -
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 نوم جواب داشت هنوز سرتق ی دختره.  میزد حرف داشت گرفته صدای اون با
 میداد پس

 کهاین خاطر به اونوقت ، باشررم نداشررته باها  کاری هیچ بودی نگفته مگه -
 . بخورم کتک باید نگفتم بهت

 میکنی روی زیاده داری ولی ندارم بزن دست من روژان -
 هآروم صدایش.  پایین یوفته می لبش کنار از دستم و میده تکون سرشو

 خورمب کتک و بشنوم حرف باید ناکس و کس هر از ، بدبختم اینقدر چرا من -
 باید کارمو کدوم تاوان بدبخت منه آخه. 

 کشتم من مگه.  میدادم پس
 که بودند کسررایی اصررلی مقصررر ولی میدادم اون به و حق کامال ، داشررت حق

 خودمم.  بودن تهگرف سخره ببه رو ما زندگی
 ندیده ناال تا حتی که دختری یه با باید چطور که کردم فکر چیزا این به خیلی

 که نبود ما تقصیر.  کنم ازدواج بودمش
 هم زندگی وارد پوچ و هیچ سررر که بود چی روژان و من تقصرریر.  مرد سررپهر
 . خواسته نا ، شدیم

سته ستم نمی من و شدیم هم زندگی وارد ناخوا ستم نمی ، بدم مانجا تون  نه تون
 از یکی زن روژان گفتم می اگه که ، بگم

سرای ضاع مطمعنا که شد می ایل پ شت بدتری او ستم می.  دا سی میر دون  نح
 منو باشه دور ایل از روژان اینکه خاطر به

 . بکنم مخالفتی تونستم نمی من و کرد انتخاب
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112 
شتم زمین رو س جلوم روژان.  ختت به میدم تکیه و میدم تر عقب یکم ، ن  شتهن
 میز و تخت بین.  میز به داده تکیه و

ستیم ش سته ، هم روبروی.  ن سته ، چی همه از خ  باهامون که های بازی از خ
 برامون که هایی تصمیم از خسته ، کردنند
سته ، گرفتند سته.  ها بازی موشک قایم این از خ  ندگیز تو که اجبارهایی از خ
 . داشتیم

 چه همگ.  کردن گریه اینهمه از شد نمی خسته.  میکرد گریه وزهن ، میکرد گریه
 که ریختن واسه داشت اشک قدر

 . نداشت تمومی
ست از شب نفهمیدم هم هنوز ولی ، کالفم خودم د ستان تو دی  کار چی بیمار

 راحت خبیالم بود خوب که حاال.  میکرده
 از یرونب بره باید چرا اصرال.  میکرد کار چی خونه از بیرون بدونم باید ولی بود

 . کار سر بره اصطالح به و خونه
 اج هر ، باشرره اجتماع از دور اینکه نه.  کنه کار خونه زا بیرون زن بودم مخالف
 یه رفتن کار سر ولی بره داره دوست

ضوع صال که بود دیگه مو ضعم از ا  ودب همینطور هم بهار.  یومدم نیم کوتاه مو
 . کنه کار جایی نداشت دوست اصال
 میگم شمرده شمرده و آروم ، کنم حفط و آرامش میکنم سعی

 روژان -
 میکنه نگاهم
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 بودی کجا -
 میده قور  دهنشو آب و میکنه خیس لبشو زبونش با
 ؟ بودم کجا من دونی نمی تو واقعا یعنی -

 میکنم تعجب
 نمک رفتار اینجوری بودم دیوانه بودی کجا میدونستم اگه میکنی فکر -

 پایین میندازه سرشو
 کنی اذیت منو میخوای ، داری خبری میکردم فکر خوب..  خوب -
 باشم داشتهه خبر باید کجا از بگی میشه -
 حسین میر -

سین میر گفت بس از شدم کالفه  ای برنامه هر حاال ، بودم شوهرش من ، ح
 فقط اون و بودم شوهرش منن داشتیم

سین میر میگه صیر شاید.  ح سین میر حرف به مه اول از که بود خودم تق  ح
 هیچی که اینجا رسدم االن و دادم گوش
 ام خونه تو بود ها ماه که دختری از ، بود زنم که دختری از م، دون نیم ازش

 بود خودم تقصیر آره.  میکرد زندگی
 وت دیگران تا دادم اجازه و گرفتم نادیده و روژان اول از که بود اینجا اشررتبباهم

 . کنن دخالت زندگیم
113 

 داره نسبتی چه شکما با حسین میر بپرسم میشه -
 میده قور  دهنشو آب دوباره
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 خب..  خب -
 من که هایی بازی وحشرری اون با بود درک قابل کامال این و بود شرررده هول

 . بود کرده ترکم االن تا بود بهار اگه.  درآوردم
.  نهاخاند بزرگ فقط ولی خاندانه بزرگ درسررته.  منه بزرگه پدر حسررین میر -

 نداره شما با خاصی نسبت پس
 میده تکون سرشو

 حسین میر نگو پرسیدم چی هر از  لطفا پس -
 میده تکون سرشو دوباره

 بگو حاال -
 میکنم کار بیمارستان تو من -

 شنوم می و بینم می درست دارم بشم مطمعن تا میکنم تنگ چشمامو
 ؟ میکنی کار کجا -
 بیمارستان تو -

 بودم شده گیج ، میگفت داشت چی دختر این
 ؟ میکنی کار چی اونجا اونوقت -
 سابق مثل دیگه برم میدی اجازه بگم اگه -
 روژان بگو -
 میگذرونم رو انترنی ی دوره دارم من خوب -
 ؟ چی -
 ... انترنی.  بشه سبز سرم رو شاخ تا دو ببود مونده کم تعجب از
 ؟ دیگه برم میزاری -
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 ، میگفت چی بودم نشررده متوجه هنوز ، بودم هاش حرف شرروک تو هنوز من
 . میکردم مزه مزه حرفاشو داشتم هنوز

 ؟ میخونی پزشکی تو -
114 

شم با سش نیمه و مظلوم های چ شو و میکنه نگاهم خی  گیج.  میده تکون سر
 پزشکی.  گفت می داشت چی.  بودم

 انترنی ی دوره داشت من زن.  بود خونده پزشکی بس خون عروس.  بود خونده
 . دونستم نمی اصال من و میگذروند ور

ستم نمی ضی حتی و بیرون میره روز هر که دون  یومد نمی شب هم ها وقت بع
 اتفاقی اونم فهمیدم می داشتم االن من و
. 

 دیگه میکنی شوخی -
 نه -

 نداشت حد که بودم شوکه اونقدر ، شده بسته زبونم
 ندگیز بس خون یه عنوان به من خونه تو دکتر خانوم یه ، میخوند پزشکی روژان
 بود اومده دختری عنوان به.  میکرد

 ... حاال ولی بدبختی با زندگی یه به بود محکوم بود شوم که ایل تو
 دخترشون اب ، روژان با بودن تونسته چطور ، بکنن و کار این بودن تونسته چطور

 بودن تونسته چطور ، بکنن و کار این
 بکنن و کار این من با
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 کیاوش -
 میکنم نگاهش و بیرون یام می در فکر از صداش اب

 ؟... برم میزاری -
 . شد چی میکردم فکر چی.  حرفی هر واسه قاصره زبونم ، میکنم نگاهش

 . اومد در آب از چی و میکردم روژان به راجع فکرایی چه
 ردو که تحصرریال  بدون ، چی همه از بوده محروم که دختریه یه میکردم فکر

 به نمیکردم فکر.  شده رگبز اجتماع از
 هک ببینم رو کسرری خواسررتم نمی اصررال چون دختر اون بودن بد یا بود خوب
 که بینم می االن ولی نکردم انتخابش خودم
مه قت هیچ.  بود غلط فکرام اون ه  یه من بس خون عروس کردم نمی فکر و

 . زیبا پزشک یه ، باشه پزشک
 دیگه کنم باور -
 . رفتم دونست می دایه ، بودم شیفت شبدی ، میگم راست خدا به -
 ؟ بیمارستان کدوم تو -

سم ستان ا شم بلند زمین رو از من و میگه بیمار .  نبیرو یام می در اتاق از و می
 ، کنم روشن رو قضیه این تکلیف باید
 . بود کرده بازی من با حسین میر

115 
ستم نمی ستم می اگه که دون .  مرفت نمی ارب زیر هم زور به شده موقع هیچ دون
 لباس بعد دقیقه چند و اتاقم تو میرم

 . فرودگاه سمت میرم راست یه و بیرون میزنم خونه از پوشیده
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 حرف حسررین میر با رو در رو باید ، کرد مطرح رو موضرروع این نمیشرره تلفنی
 چرا که سواله برام واقعا ، نگفتن چرا.  بزنم
 . نگفتن چرا اونا ولی نپرسیدم چیزی من نزدن حرفی هیچ
سیدم خودم چرا سین میر هم و بابا هم که شرایط اون تو ، نپر شار بهم ح  یم ف

 من با چرا.  چی همه از بودم سیر یاوردن
 . نه سینا چرا کردنند بازی
 یکردمم درگیر خودمو نباید اصال.  بود شده کشته اون برادر ، بود مجرد هم سینا

 ارتباطی من به.  میکردم قبول و
 توش.  نبود شرردنی باز جوره هیچ که افتادم ای گره یه وسررط االن ولی نداشررت

 بود بسته و من دست خون این و بود خون
. 

 کیهت سرمو.  دارم بدی درد سر.  میکنم خاموش گوشیمو و هوایپما تو شینم می
 باید.  میکنم استراحت اونجا تا و میدم

 . زدن حرف واسه باشم داشته انرژی
 تو بفرستنن اونو بودن تونسته جوری چه ، چی اون ادیخانو.  بود پزشک روژان
 سر که دونستن می.  دشمن ی خونه

 . فرستادنش بازم ولی یاد می چی بس خون یه
 خودمم تقصرریر.  بزرگم پدر و پدر از اونم بودم خورد رودسررت.  بودم ناراحت

 شد زندگیم وارد که روزی همون از ، بود
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 کاری هر تا بدم بها بهشون اینکه نه زندگیم از میکردم کوتاه رو همه دست باید
 از کدوم هیچ از من و بکنن میخوان

 . نیارم در سر کارهاشون
 ، باشرره بدتر خیلی باید اون واسرره ولی بود سررخت من واسرره.  روژان بیچاره
 خیلی این و بودنند کرده فدا اونو اش ه خانواد

 . کردنند من با بابا و حسین میر که کاری از تر آزاردهنده.  بود دهنده آزار
سی یه سوار و بیرون یام می در فرودگاه از شم تاک  . میدم و عمار  آدرس و می

 روشن که همین.  میکنم روشن گوشیمو
 حالی در ولی بود زده زنگ باز چند دیشررب از ، بود بهار.  میخوره زنگ میگنم

 می جاب باید االن ولی بدم جواب که نبود
 . بود شده نگران خیلی االن تا حتما دادم

 بله -
 کیاوش -
 بهار خوبی -
 ؟ کجایی هست معلوم ، خوب -
 بهار درگیرم کم یه -

116 
 زدم زنگ بار چند دیشب از میدونی ، درگیر -
 بدم جواب که نبودم وضعیتی در -
 ؟ بودی خونه -
 آره -
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 رفته یاد  منو که گرمه سر  پس -
 نشی نگران که دادم وابج فقط.  نیست خوب حالم اصال االن جان بهار -
 نیست خوب حالت االن که میکردی کار چی -
 میزنیم حرف تهران برگشتم بزنم حرف تونم نمی االن.  کن تمومش بهار -
 نیستی تهران مگه -
 نیستم عزیزم نه -
 کجایی -
 . خدافظ میزنم ،زنگ دارم کار فعال -

 شدممی پیاده اشینم از باید و عمار  دمه بودم رسیده ولی میشه شاکی میدونم
 سمت میرم و میکنم حساب رو کرایه. 

 . عمار 
 روژان
 من و بیرون رفته خونه از کیاوش که میشررره سررراعتی نیم.  اسرررت کوفته بدنم

 بلند واسه انرژی و نشستم زمین رو همونجا
 . ندارم حالشم ندارم شدن

 ستقبالا چه با و برگشتم طوالنی شیفت یک از کوفته و خسته.  امروز روزیه چه
 پر و گرم قدر چه شدم رو روبه گرمی
 من و پرسررید می سرروال و اتاقش تو بود اومده معلق عجل مثل کیاوش.  شررور
 . میکردم نگاهش فقط منگ
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 اینکه هب برسه چه کنم فکر درست تونستم نمی حتی که بودم شده هول اونقدر
 . بدم درست سواالشو جواب بخوام

 چه وت االن رفت یادم که کرد عصرربیم اونقدر.  بیشررعور بود سررنگین دسررتش
 هایی حرف رفت یادم ، هستم موقعیتی

 ونحرفاش ی همه برابر در ، کن سکو  که بود گفته بهم شوم روز اون که مامان
 تا ، داره حدی یه سکوتم.  کن سکو 

یارم خودم روی به زدن حرفی هر و خواسررتن کاری هر تونم می کی  فقط و ن
 . پایین بندازم سرمو

117 
 . نکردم دخالتی هیچ اونا تو که باشم کارهایی ی شرمنده باید من چرا

ستم می کی تا  آدم منم ، کنم سکو  ها توهین و ها تحقیر ی همه برابر در تون
 صبرم ی کاسه جایی یه باالخره و بودم
 . شد اینجوری کیاوش جلوی روزگارم بد از که آوردم می کم و میشد لبریز

 شده تهانباش دلم تو ماه چند این تو که هایی حرف از یکم ، گفتم ولی گفتم کم
 سبک سبک.  شدم سبک و گفتم و بود

 اشو سایه فقط ماه چند این تو.  کردم خالی خودمو و زدم حرف بازم ولی نشدم
 اون حتی ولی زندگیم تو کردم حس
 . نبود خوشایند برام هم سایه

 به خودم که بیرون رآومدد دهنم از چرتی و چرتی یه که بودم عصرربی اونقدر
 . شدم پشیمون حرفم از نکشید ثانیه
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 دوست با ، زدم و حرف اون که کردم فکری چه لحظه اون تو دونستم نمی واقعا
 . پسرم
 یه واسرره بود کرده آماده خودمو ، یاره می سررر  بالیی یه نمیگی ، دیوانه آخه

 نگاهش وقتی ولی حسابی کاری کتک
 و نخورده آش.  بودم زده حرفی عجب میمردم داشررتم ترس از.  بود آروم کردم
 غلطهایی همچن که تو ، سوخته دهن

 . میزنی حرف الکی آخه چرا پس نمیکنی
به ، میگم پر  و چر  دارم دونسرررت می  بعید جوری یه.  بود فهمیده که خو
 . آدم اون از بود

 این با حاال زد بهم سرریلی تا سرره کجام دونسررت نمی اینکه خاطر به که آدمی
 .میکرد نگاهم و تخت رو بود نشسته حرفم

 نمی ، خونم می پزشررکی دارم که دونسررت نمی ، دونسررت نمی من از هیچی
 انترنی ی دوره بیماستان تو دارم که دونست

 ورشبا که کرد تعجب اونقدر کرد تعجب فهمید وقتی که دیدم.  میگذرونم رو
 .... بودن نگفته بهش یعنی.  شد نمی
ستم من ولی رفت و شد بلند ش  لندب بدبختی با ولی ندارم شدن بلند جون و ن

 و بیرون میکشم تنم از مانتومو و میشم
 . تخت رو افتم می

شیدم دراز  که نممیک فکر این به بدم اهمیت صورتم ذوق ذوق به اینکه بدون ک
 خونه تو من که ماه چند این تو واقعا
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 برخورد هم با اینکه از بعد حتی نکرده کنجکاوی اصررال میکردم زندگی اش
 کرده کنجکاوی من مگه چند هر.  داشتیم

 از میکرد زندگی تهران تو و مهندس دونسررتم می درسررته.  اون به راجع بودم
 یه دونم می درسته ، تر قبل خیلی

 . میدونه خدا چرا حاال یاد نمی خوشش دختر اون از اصال دایه و داره معشوقه
 اجباری بود شده وصل هم به هامون زندگی و مبودی اینجا اجبار سر از تا دو ما
 نمی کاریش هیچ و بود خون توش که

 . کار هیچ ، شد
سین میر فقط شده نفرین روزهایی اون از  حرفاش و مادرم ، یادمه حرفاش و ح

 کمرنگ بقیه.  حرفاش و آقابک ، یادمه
 . ذهنم تو بودن بدترین بودن که همینایی ولی نبودن بگم اصال یا بودن

 . حجتش اتمام و حسین میر...  هاش نصیحت و مامان... دستورش و قابکآ
118 

 یوقت ولی اومد آقابک از تر متفاو  نظرم به قدر چه دیدمش که لحظه اولین
 مثل ی یکیه اونم فهمیدم زد هاشو حرف
 ها جونه اون حاال و دلم تو کاشررت و ترس های جونه هاش حرف با.  آقابک
 جواب حسین میر به فقط که دادن شکوفه

سیدم می ازش اونقدر.  میدم پس ساب و تر  روش کیاوش حاال که بردم می ح
 . بود شده حساس

 یکسررای مقصررر ، نبودم مقصررر من بودنند انداخته راه دیگران که بازی این تو
 از و وایستادن گود این بیرون االن که بودند
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 الاص ، ماست خترد این بابا گن نمی اصال.  ندارن خبر گودم وسط که من حال
. 

 هک صررورتم طرف یه میزارم دسررتمو.  برمیگرده کی نیسررت معلوم که هم دایه
 . روم کشم می رو پتو و سوخت می بیشتر

 ، وندهنم واسررم جونی دیگه کیاوش با درگیری ، سرررپا دیشررب از ، بخوابم باید
 . بخوابم باید

فاش ته خودم.  بود منطقی حر  بدونم دختر اون از هیچی خوام نمی بودم گف
 تو.  میکردن و کار این من با نباید ولی

 تو نوم و کردن استفاده سوء من شرایط این از جورایی یه اونا و بودم بدی شرایط
 . گذاشتن خبری بی

.  رفتم نیم چیزی همچین بار زیر وقت هیچ و برمیگشررت عقب به زمان کاش
 واسه کن فدا زندگیمو که چه من به اصال

 . بود بهتر خیلی نبود اگه شاید که رسمیی دایف.  دیگه ادم یه
سین میر ست ح  ازهت که بود من با حق.  میدادم خودم به و حق ولی میگفت در
 روژان فهمم می مد  اینهمه از بعد
 یکنهم آمد و رفت کسایی با و است خونه از بیرون روز هر تقریبا ، کار سر میره

 اون چرا.  شناسمشون نمی من حتی که
 شررده آشررنا هم با جوری چه بفهمم تا نکردم تالش زد زنگ وسررتشد که روز

 ادم جور چه که ندادم اهمیت اصال و بودن
 . شدم خیالش بی و باشن تونن می هایی
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 . بود گذشته ها چی زندگیم تو ماه چند این تو بدونم داشتم حق
 اتفاق اون با ولی کرد آرومم هم الحق که کنه آرومم میکرد سررعی مرواری تاج

 بود سخت بود افتاده دیشب از که اییه
 زا خبر بی ، خودم ی خونه تو که واسم بود سخت.  دارم نگه آروم خودمو بتونم
 ولی دلخورم دایه از.  باشم جا همه

 ولی . نزاره میون در حسین میر با که محال بکنه بخواد کاری هر دایه که میدونم
 ، نبود ای کاره حسین میر وسط این

 مندار کاری بودم گفته که چند هر شدم می دار خبر باید من و بود من زن روژان
 . میزاشتن جریان تو منو باید ولی

 . میکنم نگاه آورده برام مامان که آبی لیوان به اخم با
 باش آروم جان کیاوش -

 میکنم بلند سرمو
شتم حراج به و زندگیم ، میگی چی مامان ، آروم - ستن طلبکارم حاال گذا  . ه

 بده کشتن به خودشو بره گفتم نم مگه
 ؟.. میکنه نگاهم طلبکاری با عمو زن حاال که
 ها نگی چیزی وقت یه.  نگیر دلت به تو ، مادر دیده داغ -

119 
ضه.  دیده که دیده داغ - شت عر شو دا سر ست پ  بالدن نره که میکرد تربیت در

 همین تو سری اون.  چیزا جور اون
 تهران اومد  بعدش ، نگفت چیزی یکسرر اوردن سرررش رو بال اون عمار 

 انداختن راه خواهراش با رو آبروریزی اون
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 .نیاوردی تو شوم زن:  میگه چشمام تو میشه خیره االن نگفتم هیچی بازم
 . میدادی اونجوری جوابشو نباید ولی.  تو با حق -
 گاهن عمار  تو های درخت به و وایمیستم پنجره پشت و میشم بلند مبل رو از

 . ممیکن
 من.  زنه می حرف کی با داره بفهمه باید.  بدونن خودشررونو حد باید همه -

 . که نیستم اون پسر اشتباه کارای مسلول
 رجو منم باشرره جوری نگاهش یا بکشرره پیش رو موضرروع این دیگه بار یه اگه

 . میکنم برخورد ای دیگه
 میخوری حرص داری همش ساعت چند.  بشین بیا تو باشه ، باشه -
 رایطش اون تو که فهمیدم چیزهایی و بودن نکرده بازی رو باهام.  بودم صبانیع

 و کتم سمت میرم.  نبود خوب اصال
 . بیرون یارم می در جیبم تو از مو گوشی
 میکنه نگاهم تعجب با داره مامان

 میشه نگران االن ، بزنم زنگ دایه به میخوام -
 . شنوم می و روژان ی گرفته صدای بعد دقیقه چند و میگیرم رو خونه شماره

 بله -
 کشم می خجالت خودم حماقت از و میکنم مشت دستمو

 روژان -
 سررکو .  خواب اتاق داخل میرم ببخشرریدی با میکنه نگاهم داره هنوز مامان
 می اگه.  است دهنده آزار سکوتش.  کرده
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صبی.  افتاد نمی صبح اتفاق نبودم خبری بی تو اگه ، دونستم  تا شب و دمبو ع
 و بوده کجا که میکردم فکر این به صبح
 سر شتمگذا که گفتم بیراه و بد خودم به بار هزار صبح خود تا.  میکرده کار چی

 و بیاد در دستم از زندگیم ی رشته
 . دبو ای احماقانه خیلی کار ها سیلی اون و شد تموم طاقتم اومدنش با صبح

 بله -
 می ور همین باید.  آره ، متاسفم که بگم ، بگم بهش چی میخواستم االن واقعا
 االن و بودم کرده اشتباهی کار.  گفتم
 حل مشررکل کاری خواهی عذر با ممکنه که چند هر میکردم عذرخواهی باید
 . نشه

 . بدم انجامش باید ولی بگم بودم سخت
 کردم ای احقانه کار ، میخوام معذر  -

120 
عذر  برابر در نه سررکو  فقط خواهیم م گه چیزی یه که کاش.  میک  ولی ب

 . نمیگه هیچی
 خونه برنگردم شب ممکنه بگو دایه به -

 . میکنم قطع و ارتباط من و سکو  بازم
 تا ندچ.  افتاد نمی اتقاف اون بودم خبر با موضرروع از اگه ، بودن گفته بهم اگه
 از بود شاکی.  دارم بهار طرف از پیام

 بازم ولی شررد آروم باالخره تا زدم حرف باهاش کلی.  بود شررده نگران ، دسررتم
 می اگه ، کجام بگم که داشت اصرار
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 . میکرد ام دیوانه فهمید
 روژان

 تخت رو.  بودم خورده جهت بی که های سیلی از سوخت می هنوز صورتم
 . ندارم شدن بلند جون ولی کشیدم دراز
 . پیچم می خودم دور بیشتر رو پتو

شته هام کاب*و*س شمام وقت هر صبح از.  بودنند برگ شد گرم چ  مخواب و می
 اما میدیدم رو ها کاب*و*س همون برد می

شم ایندفعه ضافه اونایی جمع به کیاو  هک دردناکی های کاب*و*س. بود شده ا
 حاال ولی بودند گذاشته راهتم بود مدتی
 . روحم سوهان بشن تا بودنند برگشته دوباره

شمامو  ختهری بهم و شلوغ تاقا.  شینم می تخت رو کرختی با و میکنم باز چ
 میز روی وسایل.  نیست قشنگی منظره
سط آرایش  درد به دلم و یوفتم می پیش ساعت چند یاد که شدن پخش اتاق و

 . یاد می
 . دونست نمی واقعا یعنی ، دونم نمی گفت می.  بود تند کیاوش رفتار

 می حسررین میر از نبود دایه ، بپرسرره میخواسررت.  دونسررت نمی که جهنم به
 . من جون به بیوفته اینکه نه رسیدپ

 . میکنه خالی من سر یاد می پره دلش هرجایی از کس هر
نه رو دسررتمو  ی م*ر* *ی*ک*ه.  زارم می یاد می در هنوز که چپم ی گو

 . داشت سنگینی دست عوضی
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 تو و هباش داشته رو ها رفتار این باها  کسی بود سخت.  بود سخت کسی بی
 رو کسی یا ریب که باشی نداشته جایی

 . ببری پناه بهش که باشی نداشته
 بود افتاده اتاق گوشه اش شکسته و خالی شیشه بود گرفته و اتاق کل عطرم بوی

 انگار.  میزنم زل عطر شیشه به. 
 .. شد رو و زیر طوفان یه اومدن با که من زندگی مثل درست بود شده طوفان

 .....بود آمده
 که سهمگینی طوفان چونان

 دنشآم با
121 

 .... بود کرده تبدیل کور و سو  ای ویرانه به را زندگیم
 ، رامبراد مثل یکی و بودم دیده زندگیم تو که مردایی ی همه ی لنگه یکی اونم
 بودن مرد از فقط که هام عموزاده مثل

 . بودن بلد زدن کتک هنرشونم نهایت در و بود بلد زدن حرف
 اگه.  آخه امروز بودن رفت زیار  قتو چه اصررال.  بودم دلخور دایه دسررت از

 دم و شاخ بی غول اون با من که بود نرفته
 . شدم نمی روبرو آشنا

 انامک ولی بشررم بلند خوام نمی.  نداره کردنم قطع قصررد و میخوره زنگ تلفن
 تلفن و پذیرایی تو میرم.  باشه دایه داره

 نهخو این به که یکسرر هرچند نبود آشررنا بود افتاده که ای شررماره.  برمیدارم و
 . نداره کار من با قطعا میزنه زنگ
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 بله -
 روژان -

ستم رو صداش شخ  تون ست بودم ناراحت.  بود کیاوش ، بدم ت شت دو  مدا
 نکردم و کار این ولی بزارم رو گوشی

 بله -
 ، بود جوری یه
 کردم ای احمقانه کار ، میخوام معذر  -

 . رفتارش خاطر به میکرد واهیعذرخ داشت ، واقعی معنای به بودم کرده هنگ
 خونه برنگردم شب ممکنه بگو دایه به -

 درک قبلیشررو ی جمله تا بود گذاشررته و تمرکز ی همه من ولی میزد حرف اون
 که کرد متوجهم آزاد بوق صدای. کنم

 . کرده قطع رو گوشی
 حترا که بفهمم لحنش از تونستم می.  بود کرده عذرخواهی رفتارش خاطر به

 خودشو.  بود کرده عذرخواهی یول نبود
 بود دهکر عذرخواهی اشتباهش خاطر به بود نکرده سفسطه.  بود نکرده توجیح

. 
 ازمب ولی بودم ها سرریلی اون الیق که بودم کرده کار چی من مگه میکرد بایدم

 یه ، من از کیاوش که بود سخت باورش
 . باشه کرده عذرخواهی بس خون
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 در یکردم اشتباه خانواده تو مرد یه وقتی یادمه.  بیایم کوتاه باید ها زن ما همیشه
 زن گردن ها تقصیر ی همه نهایت

 و نرفت نمی درسررت حرف بار زیر ، کردنند می توجیح خودشررونو.  یوفتاد می
 میکردنند تکرار خودشونو غلط حرف فقط

. 
 . بزنم صورتم به آبی یه میرم و میزارم رو گوشی

122 
 می چشررم به خیلی لبم زخم و شررده کبود شررمچ نزدیک چپم سررمت ی گونه
 . کشم می زخمم رو آهسته دستمو.  یومد
 ودمب ترسرریده.  بودم شرروکه اتاق تو بود اومده یدفعه که صرربح حرکت از هنوز

 قرار انگار.  بود ریخته بهم چیز همه دوباره.
ش خراب چی همه بود آروم یکم و افتاد روال تو زندگیم یکم وقت هر من بود  هب

 تو شدم می مریض وقتی بودم که بچه. 
 النا ولی پایین یوفتم می دارم بلندی یه از میکردم احسرراس ، بیداری و خواب

 . افتم می بلندی از بیداری تو
 . کردنند بازی آیندم و زندگیم و من با که اونایی ی همه از ، نگذره ازشون خدا

 بلند دسرررت من ور میده اجازه خودش به کیاوش االن شرررده باعث اونا رفتار
 با بودنند داده بهش اونا رو اجازه این.  میکنه

 . پسرشون پای زیر من کردن قربانی
 هیچ چند هر ، شررردم چی نگفت ماه چند این تو اصررال که برادری ، رادمان

 کدوم هیچ ، نبودنند مهم برام دیگه کدومشون
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. 
سته.  شد نمی پر جور هیچ که بود خالی زندگیم تو جایی یه  ودنندب ستامدو در

 احتیاج خانواده یه به واقعا االن ولی
شتم شتم تا دا شن پ سایی.  کنن حمایت ازم تا با شون بتونم که ک  کنم کیهت به

 .... نبود کس هیچ ولی
.  یکردمم فکر بود گفته پیش ی هفته یوسررفی دکتر که هایی ف حر به داشررتم

 نمی.  ندیدن به میزد خودشو یا میدید
ستم تو که ای حلقه دید  کنممی دوری دید نمی.  میکرد سنگینی دلم رو و بود د

 به هم باز حال این با ولی مرد هر از
 . بده پیشنهاد بهم و بزاره پیش قدم که بود داده اجازه خودش

 ، بودم کرده دستم حلقه من خوب ولی بودم مجرد دخترای مثل و داشتم شوهر
 شناسنامه تو شوهر نام به کسی اسم

 . کنم کتمان تونستم نمی اینو و بودم تفاو م من.  بود ام
 ات کردم تعجب بزنیم حرف هم با ای دقیقه چند خواسررت ها بچه جلوی وقتی
 با ها بیمار مسائل جز نداشت سابقه االن
شت االن ولی بزنیم ای دیگه حرف هم ستان محوطه به دا شاره بیمار  ، میکرد ا

 ؟.. بگه ها بچه جلوی شد نمی یعنی
ستم نمی ست وقتمو ای دقیقه چند محترمانه ، بگم یزیچ تون  ترس اب ، میخوا

 . کردم قبول شدن دیده از
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 و بود پایین سرم من و میزد حرف اون و میزدیم قدم بیمارستان پشتی محوطه تو
 به و میکردم نگاه و زمین رو داشت
 . میکردم گوش هاش حرف

 ادپیشررنه بهم.  دسررتم میندازم حلقه الکی و نکردم ازدواج که میدونه میگفت
 بعد و بشیم آشنا بیشتر هم با تا بود داده

ستگاریم بیاد کوتاهی مد  از سم.  خوا شتر تر شتمد نترس با و بود شده بی  ا
 با و من نبینه کسی تا میکردم نگاه و اطراف

 مین بار زیر ولی کردم ازدواج که گفتم.  تمومه کارم مطمعنا که غریبه مرد یه
 کرده عقد ، بودم کرده ازدواج من.  رفت
 نم و کرد نمی باور ولی کشید می یدک رو شوهر اسم االن که مردی یه با بودم

 کنم توجیحش جوری چه تا بودم مونده
 مین واقعا و کردم تماشررا رفتنشررو محوطه تو من و.  رفت و کنم فکر که گفت. 

 . نه یا دارم شوهر که دونستم
123 

سمش فقط که شوهری سنامه تو ا ستم رو یکی منم.  بود ام شنا  الم که میخوا
 ... همه مثل ، باشه من عاشق ، باشه من

 نه منه ی شررناسررنامه تو اسررم یه فقط کیاوش.  میگم دروغ ، گفت می راسررت
 موضوع اصل در فرقی بازم ولی.  من شوهر

 نای که کردم نمی کاری باید من بدتر همه از و اون به بودم متعهد من کنه نمی
 و خون وبارهد و بشه تموم صلح
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شه شروع خونریزی سلولیتی.  ب شت من و بود زیاد بود من گردن که م  مرمک دا
 . مسلولیت این از شد می خم

ند دلم رو که داغی  یادم.  شرررد می تازه حرارتی هر با که داغی ، بود بد زد
 حق ، نداشتم انتخاب حق من که انداخت
شتم ستم که جوری اون ندا شت حق.  کنم زندگی میخوا سی با مندا  هشب که ک

 . کنم ازدواج و بشه آشنا دارم عالقه
 وقت هیچ داشررتم انتخاب حق اگه.  نکرد آرومم هم ها بچه دلداری ایندفعه
 . نبود من انتخاب کیاوش

 و حرف هیچ االن تا که بود بیمارسررتان اطفال های پزشررک از یکی یوسررفی
 .بودم نشنیده ازش حدیثی

 . میزاره خودش رو مرد اسم که دینامر نه ، خواستم می مرد یه منم
 جلوم اینکه نه.  کنه حمایت ازم جوره همه ، باشه پشتم جوره همه میخواستمم

 . باشم اون پشت همیشه من و باشه
 از منترسرر و بگم بهش مشررکالتمو بتونم که باشرره کنارم مردی میخواسررت دلم

 به که هایی حرف از نترسم ، العملش عکس
 . زد خواهد من

 من اگه که خوام می نفر یه ، من از خودشررو ندونه برتر که واسررتممیخ مردی
 .نباشه اونم نباشم

 ، باشرره چشررم تو اونقدر شرروهرم خوام نمی.  متفاوته دختری هر های ال ایده
 . باشه واقعی مرد یه میخوامم
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 نمی . نبودنند مرد ولی داشررتن ای کننده خیره زیبایی که بودم رودیده ها خیلی
 ی قیافه یه.  باشه زیبا اونقدر خوام

 پارو زا پولش و باشه دار کارخونه خوام نمی.  ی کافیه بشینه دلم به که معمولی
 که باشه داشته اونقدر میخوام.  بره باال

 . کنه اداره رو نفره دو زندگی یه بتونه
 و کار دنبال همش نبود بابام مگه.  بیوفته فاصله بینمون پول داشتن با خوام نمی
 مادرم کنار اصال و بود وردندرآ پول
 تممیرف من که ها تابسررتون شرراید. ..  میکنم فکر اینجوری من هم شرراید.  نبود

 من کنار تا میکرد مشغول خودشو خونه
 . نباشه

 بی...  نکنه اخم....  نباشرره طلبکار آدم و عالم از ، نباشرره عصرربانی همیشرره
 . نباشه تفاو 

شین خوام نمی شته مدل آخرین ما ش دا شو فقط.  هبا شون بهم مردونگی  ، هبد ن
 باشه خوب تونه می مرد یه که بده نشون

 میشکلی اگه میخواستم.  اطرافش به نسبت باشه داشته توجه ف باشه مهربون ،
 . کنه حلش خودش درایت با داشتم

 همین..  نباشم آینده نگران و کنم تکیه بهش میخواستم
 بود ارد پول.  بود تیپ خوش ، بود هیکل خوش ، داشت خوبی ی قیافه کیاوش

 . نبود من مرد ولی
124 
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 ره میکرد نگاه بهم اضررافی موجود یه مثل و بود طلبکار همیشرره ، میکرد اخم
 و بودم اضافی اون زندگی تو من که چند
شتم قبول اینو هم خوم شن.  دا ست نمی و بود خ شو تون  اینو ، کنه کنترل خود

 اون کیاوش.  بودم فهمیده صبح امروز
 . باشه من مرد ، باشه من مال بخوام که نبود کسی

ست دایه از خبری هنوز ولی بد شده تاریک هوا  راشب نکنه که بودم نگران ، نی
 تصادف نکرده خدای یا افتاده اتفاقی

شه کرده شتم ازش ای شماره.  با سم دقیقه هر.  بزنم زنگ بهش که ندا ستر  ا
 . شد می بیشتر

 ناال و بود رفته یادم ترسم.  شدم امید نا دایه مدناو از دیگه که بود 05 ساعت
 نداشتم ای چاره.  بودم اون نگران فقط
 بود گرفته تماس عصری که ای شماره همون به.  بزنم زنگ کیاوش به اینکه جز

 اونقدر ولی بودیم کرده دعوا.  زدم زنگ
 به مستتون نمی.  خودمون بین دعوای از بدونم تر ارجح رو دایه که بودم منطقی

 . بزنم زنگ کی به باید کیاوش از غیر
 . شد برقرار تماس و خورد زنگ باری چند زدم زنگ

 اومد خط ور اون از زنی صدای
 بله -

 دایه خوب ولی باشه دخترش دوست پیش شاید.  نه یا بزنم حرف دونستم نمی
 و میگه الو دوباره زن.  کنم کار چی رو
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 . بود آقا دختر دوست از تر مهم یهدا.  بزنم حرف که گیرم می تصمیم من
 سالم -

 داد اینجوری سالمو جواب که بود کرده تعجب انگاری هم خط پشت زن اون
 بفرمایید سالم -
 هستن کیاوش آقا ببخشید -
 ؟...شما -

 هب میزنم دلمو.  نشه شر من واسه دوباره کنه خدا. کنم معرفی خودمو ترسم می
 میگم و دریا

 روژان -
 ؟ مدختر خوبی -

 ؟ یعنی خط پشت بود کی...  دخترم
 ممنون -

 . کرد معرفی خودشو که فهمید صدام تو و تردید انگاری
 کیاوش مادر ام گیتی من -

125 
 جمع خودمو.  میزدم حرف کیاوش مادر با داشررتم االن من.  بود کجا کیاوش

 . کنم می
 شما هستید خوب -
 ؟ خوبه حالت چطوری تو ، عزیزم قربونت -
 خورم می جا صداش تو تمحب از
 خوبم ، ممنون -
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 داشتی کار کیاوش با ، خداروشکر -
لت جا یدم خ یاوش مادر به راجع که فکرهایی به راجع کشرر  زن یه.  کردم ک

 اصال انگاری ولی مرواری تاج مثل م*س*تبد
 نبود اون شبیه

 ؟ هستن ، بله -
 میکنم صداش کنی صبر لحظه یه باغ تو رفت االن همین -
 میزنم زنگ بعدا ، نه نه -

 میکرد بسته و باز و در داشت شنیدم می
 میکنم صداش االن.  حرفیه چه این ، عزیزم نه -

 میکرد صدا و کیاوش داشت که شنیدم و میشه دورتر صداش
 عزیزم یاد می داره -
 خدا رو تو ببخشید -
 شنیدم صداتو شدم خوشحال ، دخترم نه -
 همینطور منم -
 کیاوش وشیگ ، خداحافظ من از -

 کیاوش
 بچگی همون از همیشگی رسم طبق.  بیرون کردنند صدام که بود 9:5 ساعت

 دور بود مطبوع هوا وقتی شبا آخر همه
شینی شب و شدیم می جمع هم سته.  میکردیم ن ست و بودم خ شم دو  مبر ندا

 مجبور و فرستاد پیغام حسین میر ولی
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 . برم شدم
126 

 تکمیل دیگه که عمو زن های حرف از مخصرروصررا بودم ناراحت همشررون از
 . خوبمو روز بود کرده
سته که نبود ای دقیقه چند هنوز.  بودنند جمع هم دور همه ش  صدای که بودم ن

 مامان کردن صدا با.  شنیدم و مامان
 ایوان دمه دست به گوشی مامان.  ما ساختمون ایون سمت برگشت سرها همه

 بود وایستاده
 جانم -
 خطه پشت روژان جان کیاوش -
 یول بیارن در شاخ بود مونده کم ، شد عوض همه ی قیافه روژان اسم شنیدن با

 و مامان سمت رفتم و ندادم اهمیتی
 گیرم می رو گوشی

 مامان مرسی -
 میکنم خواهش -

 گوشم سمت میبرم رو گوشی
 بله -
 سالم -
 ؟ افتاده اتفاقی ، سالم -
 نیومده هنوز دایه -
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 یرونب حرصمو از پر نفس و میکنم نگاه حسین میر به ایستادم که همونجایی از
 . میدم

 برگرده شب نکنم فکر ، نباش نگران -
 ممیدون.  بودم زده که گندی اون با میزد زنگ من به اگه سال صد گرنه و نگران

 همون ی ادامه صد در صد کارم این
 ولی نددبو نگفته بهم هیچی و روژان با گذاشررتن تنها و من که قبلیشررونه کارای
 بود شده رو دستشون دیگه

 کجاست میدونی -
 نباش نگران آره -
 باشه افتاده اتفاقی نکنه ترسیدم می ، شد راحت خیالم -
 ؟ خوبی -
 خدافظ ، شدم نمی مزاحمت نبودم نگران اگه زدم زنگ ببخشید -

127 
 . داشت حق.  بقیه سمت میرم و میکنم فرو موهام تو دستمو

 کردم پوست میوه برا  نجا کیاوش اینجا بیا -
 کنهمی سنگینی روم همه نگاه.  شینم می و کنارش میرم و میزنم بهش لبخندی

 یاد می حرف به میرحسین اینکه تا
 ؟ بود روژان -
 بله -
 بود خوب -
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 داشت اهمیتی چه اون واسه
 بود خوب -

ست می فقط یومد می که ای زمزمه صدای شه نفر یه از تون  می کنم فکر که با
 بشنون همه تخواس

یدم - مده بس خون ی دختره ، باشررره خوب با یل تو او  خودش واسررره داره ا
 که من رشید جوون از حیف.  کنه می خانومی

 خوابیده قبر اون تو که االن
 ور قضیه ته و سر جورایی یه خواست می عمو ولی.  کنه تمومش خواست نمی
 بیاره هم

 . کنه مشتمو که بود کرده گوشزد بهش ، میشه تند نگاهم
 : میگم عمو زن به رو خونسرد و پاهام رو میندازم پامو

 عمو زن شما دارین مشکلی -
ست وار زمزمه دیگه صداش  ، بقیه جلوی اونم ، میزنه حرف بلند داره حاال نی

 زن این.  حسین میر و مرواری تاج جلوی
 شده دیوانه

 دارم مشکل همه با دارم آره -
 خدا رو تو مامان -
 ریختم دلم تو حرفمو و موندم ساکت بس از شدم خسته ، کن ول -

 عروسش از اونم نداره رو ها توهین این تحمل مرواری تاج.  بود جمع به توهین
 نکرده تربیت اونجوری عروساش اون. 

 . بزنه حرف اونطوری جمع تو بده اجازه خودش به االن که بود
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 کن تمومش -
128 

 زن کن بس -
 ، کنم کنترل خودمو باید.  خونسررردم من ولی ننک آرومش کنن می سررعی همه

 . بود بهتر اینجوری
 خونه وت میکنه من ی خونه تو کنه خانومی اگرم ، باشید داشت مشکلی نباید -
 . خودش ی
شه بلند تخت رو از شو و شن می بلند هم دختراش.  می ستا  میر به.  میگیرن د

 داره خونسرد خیلی ، میکنم نگاه حسین
ست سیبی سپند مثل همه اما.  کنهمی پو ست می.  مونن می آتیش رو ا  نز خوا

 . شد نمی آروم که کنن آروم رو عمو
 . شن می زندگی و خونه صاحب ها بس خون حاال تا کی از -

 بهش میشم خیره
 من زن شد بس خون یه وقتی از -
 چی یعنی کردن خانومی گفتم می بهش موند می اینجا اگه -

 . میگیره دستمو مامان.  ایستم می
 جان کیاوش -

 بود کرده شروع خودش اون
 نشررون من زن به و کردن خانومی که باشررید داشررته اینو اجازه کنم نمی فکر -

 بدید
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 نره یاد  اینو منه پسر بس خون ، تو زن -
 میزنه حرف حسین میر

 . بزارید تنها رو ما کنیم صحبت میخوایم -
 از غیر به رفتن همه.  سررتمه خونواده همه رفتن شرراهد و تخت رو شررینم می

 و حسین میر و عو زن و عمو و بابا و مامان
 میکنه غرغر لب زیر داره زیر هنو ولی نشسته عمو زن.  مرواری تاج

 این حرمت نباید که نفهمیدی شدی خانواده این عروس که سال همه این تو -
 بشکنی رو خونه

 اون نداشت حق.  پایین سرش و ساکته.  عمو زن با صحبتش طرف حسین میر
 تو نمیدم اجازه دیگه.  بزنه رو ها حرف

 . زارم نمی دیگه ، کنن دخالت زندگیم
 ناراحته اعصابش یکم وقته چند این ، ببخشید آقاجون -
شه کاری و شده تموم دیگه االن ولی ندیدیم داغ هم ما ، ناراحتیم هم ما -  نمی

 کرد
129 

 نگاه خالیش اتاق به روز هر هک منی واسرره ولی.  شررده تموم ها شررما واسرره -
 نشده تموم چی هیچ میکنم

 خواست خودش ، کرد خودش -
 میزد فریاد داشت که بود حسین میر این

 رفت ،ولی خون   تهش ، معلومه تهش میری که راهی این ، نره گفتم -
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 ناال و جاش به گرفتید بس خون ، موندید سرراکت ، کشررتن رشرریدمو جوون -
 میکنه خانومی داره

 دیگه کسه ناموس با بازی دونیم می هممون ، داشت تقصیر میدونم ممونه -
 دونست نمی مگه.  داره مرگ ، داره خون

 کنه رد رو قبیله قرمز خط نباید دونست نمی مگه ، دنبالشه رادمان چشم
 . بود شده عاشق ، نداشت دل من پسر مگه -
 هم شررهر یه و بود رادمان با دختر اون دل.  نداشررت دلدار ولی داشررت دل -

 . میدونستن
سی موقع اون سی.  نداد جواب سوالم به ک  کرد و کار اون رادمان چرا نگفت ک
 متعجبم خیلی و فهم می دارم االن ولی

 . کرد و کار این سپهر چرا که
 بفهم.  عروسشو کنه نشون خواست می موقع همون ، بود رادمان با دختر دل -
 . دیگه بسه ،
 بود شده عاشق پسرم -
 بس و همین ، رادمان ناموس رو بزار دست خواست می ، عاشق نگو -

 . بود نشسته کنارش مامان.  میکرد گریه داشت آروم عمو زن
 رو تماشررراچی حکم فقط من و ها حرف این از بودند شرررده کالفه عمو و بابا

 . داشتم
شه خونت عروس تا ، کن انتخاب دیگه دختر یه ، نکن گفتم -  کرد هچ ولی ، ب
. 
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 . بود شده کشته سپهر چرا شد معلوم.  بود شده حل معما
شتباهش کار یه با ، بود شق کله سپهر  ای لهچا یه تو و بود کرد اذیت رو همه ا

 سختی کار درُاومدنش که بود انداخته
 دونسررتم نمی که اوایل.  کرد رو زیر رو ها خیلی زندگی تصررمیمش با.  بود

 ادمانر رو چی همه مقصر قرار چه از اوضاع
ستم می صر کم هم سپهر ولی میدونم االنم ، دون  هی ناموس با بازی ، نبوده مق
 اوضاعش که هم سپهر و بود خطرناک مرد

 . بود معلوم
 و اشهب خوابیده قبرستون سینه االن که داشت ارزششو ، داشت ارزششو یعنی

 می اشک دوریش از هنوز اش خانواده
 . ریزن
130 
 سپهر اما میده ادامه زندگیش به داره خوشحال و ادش ، کجاست دختر اون االن
 ؟ چی

 ور قدیمی های حرف و میکرد توبیخ حسین میر ، نداشتم و جمع این حوصله
 ی حوصله ، بیرون کشید می قبر تو از

 . نداشتم کدومشونو هیچ
شق سپهر اگه شده دختر اون عا شق رادمان اگر ، بود ن  اگر ، نبود دختر اون عا

 حسین میر اگه ، بود هنشد کشته سپهر
صمیم شم من سینا جای به که بود نگرفته ت  این ، بس خون عروس اون داماد ب

 نمی روزم هر های دغدغه موضوع همه
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 تباب نبودم پشرریمون من االن ، نبود من ی خونه تو تنها ، دختر اون االن.  شررد
 . بودم کرده که کارایی

 دونب آزاد و راحت سررابق مثل تونسررتم می من نبود اگر که بود زیادی اگرهایی
 . کنم زندگی ای دغدغه هیچ

ست.  شم می بلند تخت رو از و میگم بخیری شب شم تنها دارم دو  دبای ، با
 خیلی به ، کنم فکر بتونم تا باشم تنها

 . کرد خواهد تغییر و کرده تغییر زندگیم تو که چیزهایی به ، کنم فکر چیزها
 . کنم حرکت ونستمت نمی که بودم ایستاده راهی وسط

 . برگردم عقب به تونستم می نه و برم جلو تونستم می نه
 اگه نمنمیک تصورشم حتی ولی ، بود داشتنی دوست ، بود مهم زندگیم تو بهار

 آینده در و است کاره چی روژان بفهمه
شه کاره چه شه میون به حرفی روژان به راجع و بمونه قولش سر می  و بهار.  نک

 داشتم دوسش.  کنم ترلکن تونستم نمی
سائل از خیلی تو شد می باعث این و ست می که چیزی هر.  بیام کوتاه م  خوا

 هروز بهار ولی کردم می برآورده براش
 یول بود زیبا.  خواستن می من خانواده که شد می آلی ایده اون از دورتر داشت

 العمل عکس دونستم نمی واقعا
شون و بهار وقتی خانوادم شنا باها شه چی یکنمم آ صیت.  می  ، بهار آزاد شخ
 ، غریبش و عجیب های خواسته
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شگذرونی سافر  و ها خو سه وارنگش و زنگ های م شم خوبی که منی وا  ها
 کرده زندگی جورایی یه باهاش و بودم دیده
 . میکردم کار چی باید رو اونا ، چی خانوادم ولی بود عادی سال یه این تو بودم
 تتونسرر می ، بده تغییر من خانواده و من خاطر هب رفتارشررو تونسررت می بهار

 خانوادم تا کنه کنترل کاراشو ، خودشو
 . عروس عنوان به و بهار بپذیرن

 زنی هیچ ، میدادم حق بهش کنه تحمل من ی خونه تو و روژان تونسرررت نمی
 . کنه هضم رو موضوع این تونست نمی
کار زندگیم تو تونسررتم نمی هم روژان حضررور ولی  از جزئی روژان ، کنم ان

 از من.  خانواده از جزئی ، بود شده من زندگی
 روژان و ردسپ من به و سنگین مسلولیت این که بود اعتماد قابل حسین میر نظر
 . من شرعی زن شد

 زا تونست نمی هم خواسته االن ولی بود شده من زندگی وارد ناخواسته روزان
 مساوی روژان رفتن.  بیرون بره زندگیم

 بود دختر یه روژانم ، سوخت می دلم.  هامون خانواده دعوا دوباره شروع اب بود
 دوسش رادمان که دختری همون مثل ،

شت شت انتخاب حق اونم.  شد می چی روژان حق پس ، دا  اون برای ولی دا
 . کردن انتخاب
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 بشه میلتح نفر یه زندگی به جوری این که سخته براش ، تحصیلکرده دختر یه
 تو لی و کنه تحمل رو ها ختیس اون و
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 کنه سرکشی که بودم نشینده دایه از بار یه حتی ماه چند این
 هی این از ولی کنم کار چی باید تونسررتم نمی من و بود سررخت روژان شرررایط
 بزارم نباید دیگه که بودم مطمعن موضوع
 هی باید ، کنم جور و جمع و زندگیم باید خودم.  کنه دخالت زندگیم تو کسرری

 . بکنم فردا واسه کریف
 عزیزم میری -
 مامان دیگه آره -
 تو و دونم می من گرنه و ها نکنی اذیت و دختر اون کیاوش خدا رو تو -
 من مامان آخه چی اذیت -
 گرنه و وت ی خونه تو االن که نداره چاره بیچاره دختر اون.  باشم گفته که گفته -

 اونجا موند نمی
 بودم بسته صالبه به و روژان من گهم.  گفت می چی مامان حدایا

 . میگی اینطوری که ندارم کاریش -
 میشینه تخت رو کنارم یاد می

 شد اذیت معصوم طفل این فقط ماجرا این تو -
شب از صابم خیلی بودم فهمیده رو دختره اون و رادمان ماجرای که دی  خورد اع

 . بود
 نداشتم تقصیری منم ولی ، مامان دونم می -
 نامهشناس تو اسمتون که حاال ، شده اذیت بیشتر اون دختر اون ولی ، درسته -

 دلش به دل جورایی یه کن سعی همه
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 بدی
 ؟ کنم کار چی -
 زنته روژان االن خوب که اینه منظورم -
 ؟ چی بهار پس ، میگی چی مامان -

 برمیداره دستم رو از دستشو
 نزن حرفشم اصال ، نه دختر اون کیاوش بودم گفته -
 که شررما ، میزنید شررما آخه حرفیه چه این ، دارم دوسررش من ، جان مامان -

 آخه شناسید نمی و بهار هنوز
132 
 کرده اخم

 ادهخانو ولی منه ی خواسته تو ی خواسته ، مادرتم من کیاوش نیستم مهم من -
 چی بقیه به ، هان ، چی بقیه ، چی
 بگم

 آخه داره ارتباطی چه بقیه به -
 دوسرررت.  بزرگیم ی خانواده یه ما.  میدونی اینو خودتم اوشکی داره ارتباط -

 باشی تو مردم زبون حرف فردا پس ندارم
 بفهم

 اونوقت چرا -
 رهب پسررر یه با وقت چند محرمیت بدون که رو دختری حسررین میر کیاوش -

 نمی قبول منم ، کنه نمی قبول مسافر 
 . بدون اینو کنم
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هار و من.  روز اون بود گندی عجب  و بیرون بودیم زده تهران از روزی ندچ ب
 و داد جواب منو تلفن بهار بار یه اتفاقی
 شده متوجه من زندگی تو و بهار حضور روز اون از.  بود خط پشت مامان

 بار چند من آخه ، نیسررت میکنید فکر که اونجوری ، میکنم خواهش مامان -
 بگم شما به
 کنهمی قبول حسین میر مطمعنی ولی.  درسته میگی تو جور هر اصال ، باشه -
 دارم دوست رو ای دیگه دختر که گفتم بهش اولشم از -
 کنه کار چی باید اون ، چی پس دختر اون -
 مامان نداره ارتباطی من به -
 نداره ارتباطی من به که چی یعنی ، شوهرشی تو -

شت ارتباطی واقعا ست مامان.  ندا  به حاال ، بودم شوهرش من ، گفت می را
 من ی خونه تو داشت االن اون دلیلی هر

شت االن اون.  میکرد زندگی صله با من کنار دا  و دکر می زندگی دیوار یه ی فا
 اون ولی.  بودم دیگه دنیای یه تو من

 . چی
 شدم کالفه ، مامان کنم کار چی میگی -
 ولی دیدمش خوشگله ، دختریه جور چه ببین بشناس.  عزیزم نداره کالفکی -

 ها نینک اذیتش
 باشم روژان با من خواست می.  بود خوردن آب مثل مامان فکرای خوندن

 مامان آخه بشه چی که بشناسمش -
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 اینو بشررید جدا هم از جوره هیج تونید نمی تا دو شررما ، کیاوش بدون اینو -

 بفهم
 همین بشناسمش خوام نمی ، آخه زد جدایی حرفه کی -

 جور چه ببینم که بودم نشررده وسرروسرره بگم اگه دروغه ، خواسررتم نمی واقعا
 . میگه مامان که اینطوری نه ولی دختریه

 بود خانم خیلی زدم حرف باهاش که دیروزم ، خوبیه دختر -
 خانمه فهمید زدن حرف کالم تا چند با ، گرفته خندم

 خیلی -
 میکنی مسخره -
 چیه مسخره ، بابا نه -
 کنی بلند روش دست کنم نمی حاللت شیرمو کیاوش -
 میکنم نگاه مامان به دارم تعجب با
 مامان -
 ؟ کردی بلند روش دست نکنه -

 زدم زل مامان به هنوز
 ؟ بهشو زدی ، کیاوش آره -
 مامان خیال بی -
 میگردم کتم دنبال چشمام با و میشم بلند کنارش از
 میری داری انداختی سرتو کجا ، ببینم اینجا بیا -
 خدا تو مامان خیال بی -
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 زدی کتکش ، کردی خودتو کار پس -
 بشی موضوع این خیال بی کنم می خواهش مامان -

 بود بلند مامان صدای
 ... اگه کیاوش حالت به وای -
 کن تمومش حاال مامان زدمش -

134 
 میزنی جار داری االن کردی خوبی کار.  کردی اشتباه خیلی -

 جار میگه االن ، نه یا زدی کتکش میگه هی ساعته سه.  زدم جار کجا من آخه
 . بابا ای.  میزنه

 ننک بیشتر وجدانمو عذاب میکنم خواهش شما ، مامان کردم اشتباه میدونم -
 ؟ زدی چرا -

ضیه سین میر رو دایه ، گفتم رو ق شونو مخفی و ح  ردک گوش فقط مامان و کارا
 . بزنم کامل حرفامو تا

 در رنوشتیس همچین که دختری همچین واسه خورد می افسوس فقط آخر در
 . داشت پیش

 یم گفت می.  نیاد نشد راضی کردم کاری هر بیاد باهام خواست می اصرار با
 نمی بار زیر اصال و ببینم و روژان خوام
 . بس خون عروس این نبینه فعال که رفت

ستم می و مامان نیت.  فرودگاه رفتیم هم با که بود 05 ساعت  هب اومدن از دون
 چی اسهو دونستم نمی ولی تهران
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 . من بودم کرده گیر هچلی تو.  ببینه و بهار میخواد
شدم بلند تخت رو از میکنه صدام داره دایه شنیدم می اینکه با  ودمب دلخور.  ن

 تنها سخت شرایط تو منو اونم.  ازش
 یه طفق خدا بنده ، کنه کار چی اون ولی.  بود کره خالی پشررتمو و بود گذاشررته

 خرده من و نبیرو رفته مد  این تو بار
 خوامب همیشه شد می باعث تنهایی همین و بودم تنها.  بار یه همون به گیرم می

 داشت زندگی اونم.  باشه کنارم کسی
 نم به تعهدی هیچ و باشه خودش واسه ها وقت بعضی تا داشت احتیاج اونم ،

 . کنم فراموش اینو نباید ، نداشت
 مثل ، تنهسرر زندگیم تو که هایی آدم به کنم تکیه نباید.  بیام کنار باهاش باید

 واسه.  کنم تکیه کسی به نباید همیشه
شدم بیدار صبحونه ست یه و شدم بلند تخت رو از که بودم ظهر ولی ن  فتمر را

 با منو دایه خواستم نمی ، بگیرم دوش تا
 . دید منو راهرو تو دایه و بود شده دیر ولی ببینه زار روز و حال این

 گونش به کوبه می محکم دستش با
 دختر اومده روز  به چه ، سرم به خاک -
 سالم -
 شده چی -

 زخمم رو کشم می دستمو
 ؟... کیاوشه کار -
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 هی و حموم تو انداختم خودمو ، گفت چی لب زیر نفهمیدم.  میدم تکون سرمو
 نخورده چیزی دیروز از.  گرفتم دوش
 الح به دلم بینم می دمخو که آینه تو.  پوشررم می لباسررمو.  بودم هالک و بودم

 . سوزه می خودم
135 

 اب جوری چه.  بود بد لبم زخم ولی بود یکی اون از تر کبود صررورتم طرف یه
 . بدبخت من آخه شیفت سر برم قیافه این
 می غذا دارم که من به دایه.  خوریم می نهار هم با و میرم میکنه صررردام دایه

 اون از تر گرسنه من ولی میکنه نگاه خورم
 کنم تحلیل و تجزیه رو دایه نگاه که بودم

 گذشت خوش -
 ؟ کجا -
 بودم شده نگران خیلی دیشب ، دیگه امامزاده -
 شررکلی این ا  قیافه چرا.  فامیالم از یکی ی خونه رفتم شررب ، بود خوب -

 شده
 صدام رو میشینه بغض دیروز یادآوری با
صبانی - ست ینم مگه دایه.  بودم نیومده خونه شب که بود ع  رم می من دون

 بیمارستان
 واال بگم چی -
 بود بد خیلی.  بزنم حرف حسابی درست نذاشت حتی -
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 خوبی االن -
 این با دونم نمی فقط.  خوبم آره بود خوب زخم و کبودی این با میشررره اگه -

 بیمارستان برم چطوری وضع
 دیروز رفتم نمی که کاش -

 دادم وجدان عذاب و زن پیر ، بمیرم الهی
 بود شده وحشی.  میکرد همینجوری اون بودید هم شما ، دایه نه -
 روژان -
 بود شده وحشی ندید که شما خوب -

یه و میخوره زنگ تلفن ند.  بده جواب و تلفن و میره دا قه چ  زدنش حرف دقی
 میکشه طول

 یان می دارن -
 یاد می داره کی -
 خانم و کیاوش -
 ؟ ی کیه خانم -
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 مک یه بمال صررورتت به چی یه برو پاشررو ، خان کیاوش ،مادر خانم گیتی -

 . بشه دیده کمتر زخمش
سرش ببینه ، بود مهم خیلی مثال شت درسته.  آورده من سر بالیی چه پ  تلفن پ

 من به که پسرشو اون ولی بود مهربون
 . میگیره خندش آدم میزنه حرفا یه هم دایه.  فروشه نمی
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 به.  یاد می بدم اخالق بد مادرشرروهر از ، باشرره مهربون کاش.  اتاقم تو میرم
 مادر.  خندم می دارم زن اون با که نسبتی
 . شوهر

 . دارم شوهر مادر یه االن ولی ندارم شوهر من
 اشک از شده پر چشمام.  کنم چی صور  این با من آخه ، آینه جلوی نشستم

 پودرم کرم از یکم.  یاد نمی پایین ولی
شه دیده هنوز ولی شه می تر کمرنگ ، صورتم به میزنم ست مهم.  می  االن نی

 ولی ام خون تو چون ببینن منو جوری چه
ستان برم باید که کنم کار چی و صبح فردا  یه.  مبد جواب رو همه نگاه و بیمار
 دارم که سرنوشتی بابت شه نمی روز

 . نباشم ناراحت
شته ساعتی نیم  ، رفتم او.  شنیدم کیاوش با رو دایه صحبت صدای که بود گذ

 حتی که دیروز بود شده ترسناک اونقدر
شم که االن شنوم دارم صدا سم می می شت که زنی همون صدای.  تر  تلفن پ

 دوست.  یومد می هم زدم حرف باهاش
 . داره فرقی چه ولی.  نه یا مهربونه ، شکلیه چه ببینم داشتم

 اهمیتی دیگران محبت واسم بودم دیده مادرمو محبت کم خیلی خودم که منی
 ، داشتم استرس ، بودم منتظر.  نداشت

 وارد سب خون یه عنوان به که منی.  بود ترسناک برام اونا از یکی با شدن روبرو
 االن ، بودم شده ای دیگه ی خانواده
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ستم نمی شته معمولی و عادی برخورد یه تون شم دا شت قلبم.  با  ، یزدم تند دا
 اتاق تو بود شده سخت کشیدنم نفس

شتم سترس چرا دونم نمی ، رفتم می راه دا شخ  ، گرفتم ا  موخود ولی بود م
 من برادر.  زدم می ندونستن به داشتم

 بشم روبرو اونا از یکی با خوام می االن من و کشته رو اونا های جوون از یکی
 اش بچه منم ، کرد کارو این مامان چرا. 

ستم نمی هنوز.  بودم صیب شوم سرنوشت این چرا دون  رادمان چرا.  دش من ن
 که زد ای احمقانه کار اون به دست

 . کشید گند به منو زندگی
 و ودمب وایستاده در پشت چون وار زمزمه فقط.  شنیدم می کم خیلی صداشونو

 بی.  کنم کار چی باید دونستم نمی
 بشم تر آروم یکم تا میگم ذکر لبم زیر و شنم می تخت رو میرم و شم می خیال

 می وقتی گفت می همیشه علی عمو. 
 . باش خدا یاد به و بگو ذکر بشی آروم خوای

 کار چی اینجا دارم االن من پس بود اگه ، هسررت اش بنده من یاد به خدا مگه
 این تو ، خونه این تو ، اتاق این تو ، میکنم

 ... شهر
 سالمه متن.  نزاشته تنها منو و بوده من کنار همیشه خدا ، بگم نباید کفر نه ولی

 درسته.  میکنم ناشکری دارم نم و
ساعد زندگیم شرایط سته ، نبود م  ولی رفت نمی پیش مرادم وفق بر زندگی در

 من سرنوشت اینم.  شکر رو خدا بازم
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 . یومدم می کنار باهاش باید من و بود
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 یچه من.  نبود جنگ شرررایط ، من شرررایط ، بجنگم نباید فهمیدم وقته خیلی
 کسی من ، داشتمن دستم تو ای برنده برگ

 ندگیمز واسه جنگیدم می منم بود کسی اگر که کنه حمایتم تا نداشتم کنارم رو
 آزادیم دوباره آوردن بدست واسه ،

 . سکو  جز ، ساختن جز نداشتم ای چاره و بودم تنها که حیف ولی
 اتاق تو اومد و کرد باز و در دایه که بودم نشسته تخت رو در به پشت

 نروژا بیا پاشو -
 بیام کجا -
 زشته اومده خانم ، دیگه بیرون بیای -
 ؟ هست اونم -
 چی یعنی اون دفعه هزار -
 هستند هم خان کیاوش -

 میکنه اخم
 بیرون رفت کرد عوض لباسشو خیر نه -

 : میگم لب زیر
 شکر خدارو -
 زشته دختر پاشو -
 دایه باشه -
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 ؟ زدی کرم صورتت به مثال -
 میکنم نگاهش دلخور

 کنم کار چی میشه معلوم ، دایه دیگه زدم خوب -
 . بودم مضطرب ، بیرون ره می در از و میگه لب زیر نچی نچ

 از کهاین از قبل ، بیرون یام رمی در اتاق از و کنم می جمع مو انرژی بدبختی با
 عمیق نفس تا چند بیرون بیام در راهرو

 حرف دارن و هم کنار نشررسررتن خانم یه و دایه.  پذیرایی تو میرم و کشررم می
 . میزنن

 تر نزدیک میرم
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 سالم -
 شررده خیره ناخواسررته.  میکنه نگاه طرف به خانم هم و دایه همه من صرردای با

 . بود مامانا شبیه ، بود مهربون ، بهش بودم
 قشن از میکردنند بازی توشررون خانواده یه که میدیدم رو ها فیلم وقتی همیشرره

 یومد می خوشم خیلی بازیگرا از بعضی
 شرریرینش لبخند اون با هم کیاوش مادر حاال.  بودن مادر واقعا انگار اونا. 

 . بود مامانا شبیه خیلی
 دخترم سالم -
 روژان بشین بیا -

سی به.  شینم می و دایه کنار میرم  نوزه کیاوش مادر نگاه ولی کنم نمی نگاه ک
 . منه روی
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 دخترم خوبی -
 . یومد نمی نظر به دار سال و سن زیاد.  میکنم نگاهش و کنم می بلند سرمو

 ممنون -
 که همونجوری بودم می مودب جلوش باید ولی بود سررخت کشرریدن نفس

 . میگیره دستش تو دستمو دایه.  هستم
 خانومیه دختر خیلی ما روژان این -

 . حاال تا کی از ، ما روژان
 ومذ بزرگی این به خونه ، نکنه نگاهم دیگه کاشررکی ، میکنه ذوبم داره نگاهش

 بدبخت منه رو شده
 بکنم عصرونه واسه فکری یه برم من -
 دایه میشه زحمتت -
 ی حرفیه چه این خانم نه -

 دبختب منه.  کرد من با بود کاری چه این.  میکنم نگاه دارم دایه رفتن به ناباور
 خدا ای.  رفت و گذاشت تنها خانم با و

 . تنهایی کنم کار چی زن این با االن.  بدببختم چقدر من آخه
 عزیزم بگیری باال سرتو میشه -

.  مگه میشرره چی باشرره پایین سرررم من حاال ، میزد حرف رک قدر چه زن این
 . کن درست رفتارتو ، روژان باش مودب

سر نکهای نه مگه.  ببینه صورتمو تا میکنم بلند سرمو و میگم خودم به رو اینا  پ
 نباید ، آورده سرم رو بال این خودش
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 . بکشم التخج
 یاد می حرف به بعد و میکنه نگاهم یکم ، میکنم نگاهش
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 صورتشو کرده کار چی ببین ، پرو ی پسره ی بشکنه دستش -

 شده گرد چشمام
 عزیزم نداری که درد ، بمیرم الهی -
 نه -
شیش اگه - صبانی خیلی دیروز ولی داری حق نبخ  کاش گمب اینم البته ، بود ع

 سر که اشتیدمیز جریان در زودتر
 بودی شیفت

 دونن می کردم می فکر ، من -
 . کنه می اشغال رو دایه جای من کنار یاد می و میشه بلند جاش از
ست نمی - شته دیگه خوب ولی ، بچم دون  ، کردم بحث باهاش خیلی منم گذ

 کرده بلند دست تو رو کرده اشتباه خیلی
 یم بیراه و بد من یجلو کیاوش به و گرفت می منو طرف داشررت کیاوش مادر

 . گفت
شو ست شمام گردی ، میکنه دراز د شتر داره لحظه به لحظه چ شه بی س.  می شود  ت
 صورتم رو شده کبود که جایی میکشه

 شد نمی کبود اینجوری میزاشتی یخ موقع همون کاش ، بمیرم الهی -
 یخ فکر کی میدادم جون داشررتم لحظه اون تو من.  بود خوش دلش قدر چه

 . دبو گذاشتن
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 دهخانوا وارد بدی خیلی شرایط تو درسته.  عزیزم بدون خود  مادر مثل منو -
 که دونی می خودتم ولی ، شدی ما

 نداری کم چیزی خوشگلی و خانومی از تو گرنه و نبود ای چاره
نه که کجاسرررت مادر اون االن ، مادر نه مهم ، اومده من روز به چه ببی  که ای

 کجام نم حاال باشن برش و دور پسراش
 من طرف یه.  داشت بدی شرایط اونم ، گفت می راست.  کنه نمی فرقی براش

 کیاوش دیگه طرف یه و بودیم خانوادم و
 زخم این از من سهم ولی بودیم دیده زخم جورایی یه کدوم هر.  اش خانواده و

 . همه از ،بیشتر بود بیشتر همه از
 ممنون -
 منی عروس االن تو روژان نیست الزم تشکر -

 . بود گرفته خندم ولی گفت می راست
 خونی می پزشکی شنیدم -
 بله -

 میده فشار دستمو
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 کنم می بدی احساس اینجوری ، عزیزم من با باش تر راحت یکم -
 مهربونیش از گیرم می جرا 

 چشم -
 شاهکاراش این غیر به البته ، کنه می اذیتت کیاوش -
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 لبم رو میشینه لبخندی ناخواسته
 کنیم نمی برخورد هم با زیاد ما -
 چی یعنی -
 دیدم همدیگرو بار چند فقط ماه چند این تو خوب -

 میشه جا جابه مبل رو یکم
 کنه نمی زندگی اینجا کیاوش مگه -
 همین ، کنیم می برخورد هم با کم ما خوب ولی ، چرا -
 شه می مگه ، کنید می زندگی خونه یه تو تا دو شما ، عزیزم آخه جوری چه -
 . باشید نداشته برخوردی هم با
 ... خان کیاوش ، خوب -

 ولی چیه زن این موضررع دونم نمی هنوز ، نه یا بگم دونم نمی ، کنم می مکث
 گم می و کنم می ریسک

 نترس ، عزیزم بگو -
 نندار کارم به کاری و بینه منو خوان نمی که گفتن اوایل همون خان کیاوش -
 امبی چشمشون جوی نباید منم و

 کرده تعجب
 زده بهت رو ها حرف این کیاوش -
 رفح خان کیاوش با زیاد من ، گفت من به هم دایه و بودند گفته دایه به ، نه -

 بار چهار یا سه شاید نزدم
 که بود هایی حرف چه این ، شوهرید و زن شما.  چی یعنی.  من خدای ، اوه -
 گفته تو به
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 نبودم خوبی شرایط تو من خوب -
 . رسم می حسابشو و شق کله پسر این ، عزیزم ونمد می -
 بشه عصبانی بازم ممکنه بفهمه وقت یه اگه ، خدا ترو نه -
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 نباش نگران اصال تو.  اینجام من ، کرده غلط -
 آخه -
 خوام می صالحشو ، مادرشم من.  جان روژان نداره آخه -
 زندگیش به بودم شده تحمیل من خوب...  ایشون خوب -

 میگیره دلسوزی رنگ شچشما
 درسررته ، نکن تلخ خود  واسرررت رو زندگی ها حرف این با ، عزیزم ببین -

 دلیل این ولی متفاوته بقیه با شما شرایط
 باشید دور هم از شما شه نمی

 دگیزن وارد بود محال نداشتم و شرایط این اگه ، میشه دلیل چرا ، میگم دلم تو
 . بشیم هم

 داره زندگیش تو و نفر هی خان کیاوش راستش خوب -
 رها خیلی و کیاوش مد  این تو.  متاسفم واقعا بابت این از و عزیزم میدونم -

 زندگی به خودشو خواستیم می.  کردیم
سیب جورایی یه اونم.  بده تطبیق داره پیش در که  شه مین دلیل این ولی دید آ
 بده انجام خواد می دلش کاری هر که
 کنم خراب زندگیشو خواستم نمی من -
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 وشکیا حتی ، کنه نمی فکر اینجوری تو به راجع کس هیچ ، عزیزم میدونم -
فت می داشرررت چی زن این ، بودم کرده خراب اونو زندگی من  قدر چه ، گ

 . بود خیال خوش
 . کرد نخواهد تغییر بد یا خوب حاال اونا زندگی این بفهمه باید کیاوش -
 حق من اصررال یعنی ، ندارم بهار با یمشررکل هیچ من کنید باور ولی میدونم -

 بزنم حرفی ندارم
 مشکلی هدیگ دختر یه با اون بودن با نباید چرا زنشی تو ، چی یعنی حرفا اینا -

 باهاش اگه تو ضمن در.  باشی نداشته
 . زنشی تو و داره زن کیاوش.  دارم من نداری مشکل

 دارم شرایطی چه دونم می من.  بس خون ، شما خانوداه تو من عنوان -
 بس خون یه عنوان به تو که درسررته.  خوب دختر میزنی حرف داری چی از -

 نمی دلیل اصال این ولی ما عروس شدی
 . باشی نداشته زندگی حق تو که شه
شت زن این  مادرم که معادالتی.  کرد می خراب و من زندگی معادال  همه دا

 . بود ساخته ذهنم تو
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 بود خاطر این به کنه ازدواج تو با کیاوش گرفتند متصررمی که هم موقع همون -
 این وارد که کسی خواستیم نمی ما که

 با نیدبتو شما تا کرد انتخاب و کیاوش حسین میر ، بکشه زجر شه می خانواده
 قبول با اینکه نه بسازید زندگی هم

 . بشی اذیت تو بس خون
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 . میزد حرف چی به راجع داشت شدم نمی متوجه
 میزنید حرف چی به راجع شما دونم نمی من -
 شگلیخو ، جونی دختر یه تو ، نکن اذیت چیزا این دونستن با خودتو ، عزیزم -
 از غیر به مردی مگه ای تحصیلکرده ،

 خواد می زنش از چی اینها
نه داشرررت ها ظارهایی پس.  چی من پس ، میزد حرف خودخوا  از من که انت

 شد می چی داشتم شوهرم
 نمی هدیگ.  کنه قبول و موضرروع این باید دیر یا زود کیاوش و کیاوشرری زن تو -

 زندگی خواد می دلش که اونجوری زارم
 کنه

 کن اذیت رو کسی خوام نمی من -
 نک یادآوردی خود  به هی و نکن فراموش اینو.  زنشرری تو ، کنم نمی اذیت -
 تو میتونه اون که هستی زنی تنها تو. 

 باشه داشته زندگی
 ولی -
 هر مردا.  کنم مشخ  هم رو دختره اون تکلیف تا اومدم ، عزیزم نداره ولی -

 و اند بچه بشن بزرگ که هم قدر چه
 . گیرن می بچگونه های تصمیم

 ودموج یه جز نیسررتم هیچی پسررر اون زندگی تو من.  بود گرفته آسررون خیلی
 فکر بینانه خوش چه مادرش اما اضافه
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 . باشم داشته همه مثل لنرما و خوب زندگی یه تونم می میکرد
 های حرف روز هر انقدر ، ندارم حقی هیچ که بودم کرده تکرار خودم با انقدر
 واقعا االن.  یومد می یادم به مامان

 ای دریچه زن این با صررحبت االن ولی.  ندارم حقی هیچ کردم می احسرراس
 باز من به رو و شدن بس خون این از دیگه
 . بود فریبی لد و زیبا ی دریچه چه و.  کرد

 بود مهربون.  نشست دلم رو آروم آروم هاش حرف.  انگار بود شده بسته ذهنم
 . من ذهن از بود دور جورایی یه ولی ،

شون رفتار سین میر ، سپهر مادر.  بود جوری یه هم  هی دایه حتی و کیاوش ، ح
 تقصیر اصال که منی با.  من با بود جوری
 . میکرد رفتار دیگه جور یه کیاوش مادر االن ولی نداشتم
صرونه یه خوردن شو دایه که ع شیده زخمت  که هاش حرف و زن اون کنار بود ک

 خوب خیلی نشست می آدم دل به همه
 صدام مامان باید و مادرشوهرتم من چی یعنی خانم گفت که موقعی اون.  بود

 . بود کرده باز قلبم تو خودشو جای کنی
143 

سته ولی بود عجیب ستهناخو یا خوا شمی ا  کردن صدا از.  گم می لب زیر چ
 ، بود جوری یه ، اومد خوشم مامان ، زن اون
 . بود نشین دل
 ولی.  اش خانواده از هیچی تقریبا و دونسررتم نمی کیاوش از زیادی چیزه من

 که بود شانس خوش ، داشت مهربونی مادر
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 . داشت مادری همچین
.  نهک اسررتراحت اتاقم تو کمی تا گرفت اجازه ازم عصرررونه خوردن از بعد یکم

 از داشت ولی بود پسرش ی خونه تو اینجا
 میگرفت اجازه من

 خودتونو ی خونه ، حرفیه چه این ، کنم می خواهش -
 خوب ولی ، مونه می آدم خود ی خونه مثل هم پسررر ی خونه ، عزیزم آره -

 تویی خونه این خانم
 . هاش حرف بود بامزه ، بودم خونه این خانم من

 بیخو با بود شده عجین انگار حرکتش هر ، کرد می رفتار خوب ، بود مهربون
 و ندیدم خیری اطرافیانم از که من. 

 وبشخ نوع از ولی بود عجیب جورایی یه برایم زن این رفتار االن ندیدم محبتی
. 

یه عد یکم هم دا فت ب حت تا ر نه اسررترا ندم پذیرایی تو من و ک  یکم تا ، مو
 بر ، کردم می فکر امروز به.  مکن نگاه تلوزیون

 هایی حرف و زد می بهم راحت خیلی که هایی حرف ، کیاوش مادر با خوردم
 فکر.  کردناش محبت ، زدم بهش من که

 مارستانبی برم خوام می جوری چه قیافه این با که کنم می فکر فردا به ، کنم می
 تصادف بگم نمیشه قیافه این با. 

 خوب ، کردم دعوا شرروهرم با گم می خوب خیال بی.  آخه بگم چی ، کردم
 بود همین هم واقعا
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 رسر پشررت هم بدتری خیلی چیزای من ولی بود کننده ناراحت جورایی یه ولی
 . بودم گذاشته

 سررمت دویدم سررریع ، خورد زنگ خونه تلفن که بودم کردن نگاه فیلم اوج تو
 نکنه بیدار و خانم و دایه صداش تا گوشی

. 
 بله -
 روژان الو -

 دارم من شانسه اینم آخه ، بود کیاوش
 بله -
 ؟ خوبی ، سالم -
 سالم -

 عالی جناب دیروز کارای با ام عالی ، عالی ، نه یا خوبم من که چه تو به آخه
144 

 اطرافه اون مامان -
 خوابیدن نه -
 باشه ، آهان -
 . خطه پشت ساکت ، میزنه حرف نه و کرده قطع نه
 یمبزن حرف هم با باید -
 ؟ حرفی چه -
 بزنیم باید که هست زیادی های حرف -
 نیست حرفی -
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 هست چیزا خیلی ، هست -
 بازم نمی خودمو ولی ، خورم می جا صداش تو تحکیم از
 زدی حرفاتو عمال دیروز کنم می فکر -

 داده من به که هایی قلب قو  اون و کیاوش مادر حضررور از گیرم می جرا 
 دارم االن که دهبو کارساز خیلی اینکه مثل

 که هبدون باید اینو ولی.  میکنه فکر چی هر نبود هم برام.  میدم پس جوابشررو
 . دارم شخصیت خودم واسه و آدم منم

 بزنیم حرف هم با یام می شب ، کردم خواهی معذر  که من -
 مکن می قبول.  گفت می من به چی واسه اصال پس ، دوزه می و بره می خودش

 اجبار سر از
 شهبا -
 فعال ، دنبالت یام می شب پس -

که بدون ماس بزنم حرفی بزار این  بی ی م*ر* *ی*ک*ه.  میشررره قطع ت
 : یارم می در اداشو.  یام می کی نگفت اصال.  مالحضه

 . دنبالت یام می شب
شی  هک هایی حرف درگیر ذهنم ولی بینم می و فیلم ادامه و میرم و میزارم رو گو

 . بشه زده قراره
 کیاوش
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ستم از رهام شرکت رفتم سر یه اول صبحی  وت ظهر تا.  بود شکار ، شکاره د
 قرار بهار با نهار واسه و موندم می شرکت

شتم صل خوب ولی گفتم براش چیزایی یه.  گذا  مامان که گفتم.  نه رو ماجرا ا
 می اینجاست وقتی تا احتماال و اومده
 . داد جواب روژان هک خونه به زدم زنگ خونه به عصری.  ببینتش خواد
 باهاش راحت تونسرتم نمی بود خونه مامان که حاال ، میزدم حرف باهاش باید

 روشن رو مسائلی یه باید شب ، بزنم حرف
 . کنم
 طوری چه ندارم کاری.  بود من خونه ، خونه اون ، بود من زندگی ، زندگی این

 زن رسما روژان االن ولی دلیلی چه به و
 . باشم خبر بی من و بکنه خواد می دلش کاری هر نمیدم اجازه من.  بود من
 کاری هر که نمیدم رو اجازه این.  باشررم جریان در من باید میکنه کاری هر

 . بده انجام داره دوست
سیدم که بود نیم و نه ساعت شین.  مجتمع دمه ر  فتمر و کردم پارک بیرون و ما

 با و میکنم باز در و ندازم می کلید باال
 . میدم سالم ندیبل صدای

 جان کیاوش اومدی -
 ؟ خوبید ، دایه سالم -
 تو بیا روشکر خدا -
 مامان سالم -
 نباشی خسته ، پسرم سالم -
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 بخوری کنم می آماده چیزی یه منم کنی عوض لباستو تا -
 بیرون بریم قرار روژان با نکشید زحمت ، دایه نه -

 بیرون این نیسررت معلوم ولی ، رفته بیرون بریم قرار روژان با ، ریلکس قدر چه
 تعجب با دایه.  بشه ختم کجا به رفته
 لبش رو نشسته لبخند مامان و میکنه نگاه

 ؟ آمادست ، کجاست -
 نه یا است آماده ببینم برم بزار ، اتاقشه تو هست ساعتی یه ، واال -

 من نزدیک یاد می مامان و راهرو سمت میره دایه
 که خوبید -

 کنه نمی عمل موفق ها مقوله جور این تو زیاد مامان ولی هکن اخم میکنه سعی
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 کردی کار چی معصوم طفل این صور  با ، بخشیدمت نکن فکر -
 ؟ مگه شده چی -
 که حاال ولی شررده کبود بیچاره دختره صررور  نصررف فقط ، نشررده هیچی -

 بیار در دلش از بیرون رید می دارید
 خواستم معذر  من ضمن در ، بزنیم حرف بریم خوایم می مامان -
شی زحمت - ستی و دلش ، کرده جا جابه رو کوه انگار میگه همچین.  ک  شک
 ها یاری می در دلش از
 نکنه پنهون من از خواست می ، کنم کار چی جان مامان -
 تو و میدونم من باشی کرده اذیتش ببینم خونه بیاد کیاوش -
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 اینکه مثل یگرفت اشتباه یزید با و من مامان ، بابا ای -
 ها باشی مهربون باهاش -
 پایین بیاد بگید مجتمع بیرون ماشین ، پایین میرم من -

 کرف تو و کنم می نگاه ها پله به.  بیاد تا مونم می منتظرش و ماشررین تو میرم
 خیلی صورتش یعنی ، زد مامان که حرفیم

 . گفت می اونجوری مامان که بود شده بد
 به ایدش حاال.  کنم کبود رو دختره صور  که نقدراو نه ولی بود سنگین دستم

 . نباشه گفت می مامان که هم بدی اون
 . دش رویت ها پله تو که کشه می طول دقیقه چند.  ببینم خودم تا بیاد باید

 کنم می حرکت شد سوار اینکه از بعد و میکنم روشن و ماشین
 سالم -
 سالم -

ست پنجره سمت صورتش شکی شال هی با قرمز مانتو.  ا  ییبو خوش عطر.  م
 تو عطر بوی این هم صبح دیروز.  داشت
 یومد می اتاقش

 دقیقه هد.  کنم رانندگی تردد کم جاده یه تو تا دادم ترجیح و بود شررلوغ خیابونا
 رانندگی شهر بیرون داشتم بعد

 جوری اون میکردم دعا دعا دلم تو و بود پنجره به رو هنوز صررورتش.  میکردم
 . نباشه میگفت مامان که
 خونه قهوه یه فرعی های جاده از یکی تو.  رسررم می بود نظرم مد که جایی به

 سیب درخت از پر باغ یه تو که سنتی
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 . رسیدیم بود شده درست
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. بیرون بیاد نخواد دلش شاید ، کنم می سوال ازش.  کنم می خاموش و ماشین
 سمت نگاهم ولی صندلی به میدم تکیه
 اونه

 ایینپ بریم -
 خوره می تکون

 داری دوست جور هر -
 بیارم در دلش از باید ، گفت می راست مامان

 داری دوست چی تو -
 کرده کار چی من خدای اوه.  گردونه برمی سررمتم به سرررشررو و میخوره تکون
 . بودم

 بریم -
ستش ستگیره سمت رفت د شین د ستمو که ما شو و کردم دراز د ست  با.  تمگرف د
 می نگاه دستم و من به داشت تعجب

 کرد
 ببینم وایستا -
 میکنه نگاه من دسته تو که دستش به
 کن ول دستمو -

 بیرون بره ماشین از نمیدم اجازه ولی میکنم رها دستشو
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 ؟ شده شکلی این چرا صورتت -
 : میگه و میندازه بهم نگاهی یه
 صورتم به خورد اشتباهی یکی دست -
شین تو ستیم خاموش ما ش شین داخل ، ن  هوهق وردی از که نوری ولی تاریکه ما

 روشن کمی رو ماشین یاد می خونه
ب ، کردم می فکر که بود شررده چیزی اون از بدتر خیلی صررورتش.  کرده  هخو

 یعنی.  شاهکار این با نزده سرمو مامان
 ؟ بود شده ریختی این صورتش که بود سنگین انقدر دستم

 ؟ شدی شکلی این چرا ، گفتم جدی -
 . خودتونه گل دست ، نکردم شوخی منم -

148 
 احمق درق چه.  ببینم لبشو گوشه زخم نیمرخ از تونم می ، میشه خیره روبرو به

 چیش هیچ کردم می فکر که بودم
 . نشده

 .. ردخت این بیچاره ، کنی بلند دست زن رو که غلطا این به چه رو تو بگو آخه
 سپهر.  بود شده عوض منظر ، بودم فهمیده رو موضوعا  سری یه که دیروز از

 اشتباه چوب باید حال روژان و بود مقصر
 . بخوره و رادمان و اونا

 آخه شدی اینطوری چرا -
 . است دهنده آزار سکوتش.  زنه نمی حرفی ولی میده فشار هم روی دندوناشو

 خودش مثل و صندلی به میده تکیه
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 . بسنجم و شرایط تا کنم می سکو  ای دقیقه چند.  روبرو به میشم خیره
 بشه اینجوری خواستم نمی -

 .....- 
 روژان -
 حسین میر ، نداشتم تقصیری من -
 دونم می -

 ینمبب صورتشو تا برمیگردونم سرمو ، میکنه نگاهم و برمیگردونه سرشو
 افتاد نمی ها اتفاق این دونستم می اگه -

 و ادیمد هتکی صندلی پشت به تامون دو هر.  صندلی پشت به میده تکیه سرشو
 کنیم می نگاه همدیگرو داریم

 بشم تحمیل زندگیت به جوری این خواستم نمی..  من -
 ونا با لبش ی گوشه زخم ، کبودش صور  ، اش پریده رنگ.  میکنم نگاهش
 خیلی دیدم البی تو بار اولین که دختری

 . میکنه فرق
 فممتاس اقعاو من.  افتادهه که اتقافی دیگه ولی.  خواستم نمی منم ، میدونم -
 کنه می کمتر رو ها کبودی این جای تو تاسف میکنی فکر -
 کدوم شب.  بده حق من به یکمم خوب ولی کنه نمی که دونم می ، کنه نمی -

 آخه کار
 . پنجره سمت برمیگردونه سرشو.  یمزنه برق ، شده ای شیشه چشمهاش
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شتم خودمو زندگی من - ضوع اون وقتی تا دا  آزار  خوام نمی.  اومد پیش مو
 آروم زندگی یه.  ببینم آزار خودم و بدم
 نشد ولی خواستم می

 متاسفم -
 یمزندگ که بهتر چه پس.  آرامش با چه و بیداد و داد با چه.  بود این من زندگی

 کنم درست خودم واسه رو آرومی و
 من و بودم شررده گذاشررته قرار ولی گفتم همه به اولشررم از من.  روژان ببین -

 ولی بدم تن اونا ی خواسته به بودم ورمجب
ند این تو.  داریم قرار شرررایط این تو االن  و کردیم کوتاهی دومون هر ماه چ

 نمی بعد به االن از ولی دیدیدم اشم نتیجه
 بدی پس جواب کسی به خوام

 چی یعنی -
 پدربزرگمه اون.  بیرون بیاد حسررین میر اسررم میکنی باز دهن تا خوام نمی -

 احترامش ، درست خاندانه زرگب ، درست
ست واجب ست ولی در  بهم کرد تحمیل زور به خودش که زندگی تو ندارم دو

 کنه دخالت
شده تحمیل تو به فقط.  شده تحمیل ، شده تحمیل - .  دش تحمیل منم به ، ن

 . نه یا خوام می پرسید من از کسی مگه
 شد تحمیل گیمی هی حاال که.  نه یا بزنم حرفی داد اجازه بهم کسی مگه

 واسرره راهی دیگه االن ولی.  دومون هر به شرررد تحمیل.  گی می درسرررت -
 . نداریم برگشت
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 داریم راه یه -
 پیچم می فرمون دور دستمو و میخورم تکون

 ؟ راهی چه -
 بگیریم طالق -

 . بود دکتر مثال دختر این.  گرفته خندم
 روژان نیست خوب حالت -
 . میگیم جدی -
 نیست جالب شوخیشم -
 نیدک ازدواج دوستتون با تونید می هم شما بشیمم جدا اگه.  کنم نمی شوخی -
 میشه شروع اول از چی همه دوباره بفهمن اگه.  نباش بچه -
 فهمه نمی کسی -

150 
 . بینه ذره زیر ما زندگی.  فهمن می همه برداریم که قدم از قدم -
 گیره می پیشونیشو دستش با
 خستم -

 . گرفت دلم که بود راحتنا صداش اونقدر
 واست نیست راحت میدونم -
 هی بزارنت و بیرون بکشررنت خود  دنیای از دفعه یه دونی نمی.  دونی نمی -

 همه از.  میشی حالی چه دیگه جای
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 نمی.  برگردونن روو همونا شررروط و شرررط هزار با بعد و ببری ها  وابسررگی
 همیشه بیرون بزاری خونه از پاتو وقتی دونی

شن التدنب شنهاد بهت وقتی دونی نمی.  چی یعنی با  بگی وت و بدن ازدواج پی
 . چی یعنی نکنه باور کسی و دارم شوهر

 چی یعنی حرفاشون ، چی یعنی دیگران نگاه دونی نمی
 داده ازدواج پیشنهاد بهت کی -

 مثل من و بودن داده ازدواج پیشنهاد من زن به.  یومد نمی در خونم میزدن کارد
 می و بودم کرده برف تو موسر کبک

ستم شو خوا  ودب زنم.  احمقی قدر چه آخه کیاوش.  کنم انکار زندگیم تو وجود
 مسلولیت ی همه از بودم غافل من و

 بهش.  باشررم تر هوشرریار باید من که میداد نشررون این ولی ، داشررتم که هایی
 . بود شده ازدواج پیشنهاد

 ؟ داده ازدواج پیشنهاد بهت کی -
 کیاوش نک ولی -
 داده ازدواج پیشنهاد بهت کی گفتم ، کنم ول رو چی ، کنم ول -

 بود شده قالب توهم که دستاش سمت ره می نگاهم
 کی هیچ -
 ... بعد ، ده نمی جواب پرسم می از  دارم االن ببین روژان -
 دستمه انگشترم هم همیشه ، کردم ازدواج گفتم بهش من خدا به کیاوش -
 داده ازدواج پیشنهاد بهت کی میگم ، روژان دارمن کاری اوناش با -
 کیاوش کن بس -
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 شهبا مفهموم که بگم برا  دیگه جور یه یاد می خوشت ، فهمی نمی حرفامو -
. 

 سمتش شم می خم
151 

 داده ازدواج پیشنهاد من زن به کی پرسیدم از  -
 تینیس من شوهر تو ، نداره ربطی تو به بوده هم کسی هر ، نیستم تو زن من -

شت احمق ، میزد فریاد صاب با دا سته.  بود من زن.  میکرد بازی من اع  اب در
 و شرعا االن ولی بودیم نکرده ازدواج عشق
 بود من زن رسما

 کن ثابت نیستی زنم اگه خوب.  نه ، نیستی من زن که -
شتر شو خفیف لرزش.  سمتش شم می خم بی  ودمخ روی به واما بینم می بدن

 میکرد بازی من غیر  با تداش.  یارم نمی
 بشم رفتن جلو مانع خواد می دستاش با. 
 ؟ آره ، نیستم شوهر  من ، گفتی می خوب ، لرزی می چرا -
 بینه می یکی االن عقب برو کیاوش -

 ...- 
 عقب برو کیاوش -
 ؟ روژان بود کی -
 گم می خدا به ، بهت گم می عقب برو -

 تر عقب کشم می موضعم از یکم ، بودم شده قانع
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 زود -
 میکنه آزاد اشو شده حبس نفسشو

 بود بیمارستان های پزشک از یکی -
 دهپری رنگ   ، روژان ترس.  داشررتن برخورد هم با روز هر احتماال و بود دکتر یه

 این چیزی یه...  دستاش لرزش ، اش
 . لنگید می وسط

 گفت چی -
 ؟ گفت چی چی -
 گفت چی ، کردی ازدواج گفتی وقتی -
 یهیچ -
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 دم می دستت کاری یه خدا به نیار باال منو سگ روی اون روژان -
 خونه برم خوام می -

 . کردم می احساس ترسشو.  ترسید می این از روژان و بود چیزی یه ، بود
 نسنگی خیلی ماشین هوای ، شم می پیاده ماشین از و کنم می باز و ماشین در

 دیگه یکم اگه دونستم می من و بود
 می هپیاد که ماشررین از.  میکردیم پیدا هم با دیگه مشررکل یه باز بمونم وت اون
 و شن می قفل درا و میزنم و دزدگیر شم

 . خونه قهوه سمت میرم
 . بودم شده کالفه.  میزنم صورتم به آب یکم و مونم می یکم

 اینجاست کی ببین ، به به -
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 ؟ میکنی کار چی اینجا تو -
 کیاوش نیست خوب حالت ، بخوریم هوا اومدیم سر یه ها بچه به -
 آرمان خوبم -
 نیستی -

 ، هش نمی کم ولی کنم کم ام درونی حرار  از تا زنم می صورتم به آبی دوباره
 از بدتر و کنن می خواستگاری من زن از

 . میکنه پنهون رو چیزی یه داره روژان که اینه همه
 ؟ چته بگی میشه -
 ؟ اومدی کی با -
 چته بگو تو حاال ، دمحم و سیا با -

 میدم تکون سرمو
 پیشش برم باید بیرون روژان ، آرمان هیچی -
 بود بیرون.. ا   -
 نشسته ماشین تو بیرون نه -
 ؟ شده دعواتون -
 بزنیم حرف فردا -
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 امشب ندی خود  دست کار ولی ، باشه -
 بود بس پشتم هفتاد واسه بار یه همون ، بابا نه -

 میکنه صدام دوباره آرمان که سرویس در سمت میرم
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 بزنیم حرف یکم نیست بهتر کیاوش -
 ماشینه تو روژان که گفتم -
 راه تو -
 باشه -
 تکون سرررمو.  بینم می دور از رو ها بچه.  بیرون یام می در سرررویس از هم با

 . میده
 شده چی بگی خوای نمی -

 همیشرره آرمان . کنم اعتماد آرمان به تونم می که میدونم ولی ، کنم می مکث
 های تصمیم و بود موفق گیری تصمیم تو

 گرفت نمی نابجا
 که بزنم حرف کارش به راجع و کنم عذرخواهی دیروز بابت اومدم سرم خیر -
 دارم خواستگار من میگه برگرده کاره یه
 گفت مقدمه بی -
 زد حرف یکم ، خب نه -
 گفت چی -
 حرفا این از و بوده اجبار که -
 ؟ عصبانی االن -
 ژانرو ولی نداریم ای رابطه هم با احساسی نظر از درسته ؟ آرمان باشم نباید -

 منه زن
 کارش محیط رفتی حاال تا -
 نه -
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 ؟ کارش محل تو ، دیده تو با اونو کسی حاال تا -
 نه -
 . داره شوهر روژان بفهمه خواد می کجا از خدا بنده اون آخه خوب -
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 یعنی شدست تو رو انگشتر بینه نمی -
 . داری تو که وضعیتی در نه ولی ، کیاوش خوبه سنجی نکته -

 خونه قهو در به بودیم رسیده
 زنیم می حرف هم با فردا ، آرمان ها بچه پیش دیگه برو -
 ندی خود  دست کار و امشب باش مواظب فقط ، داداش اوکی -
 رو گذاشررته دسررتشررو.  ماشررین سررمت بیرون میرم من و دیم می دسررت هم با

 و قفل.  دستش رو گذاشته وسرشو داشبورد
 روشن و ماشین و شینم می.  صندلی به میده تکیه و شه می بلند که کنم می باز
 . کنم می
ته راه عه ولی زنم می دور رو رف ندف عت با ای ندگی کمتری سررر .  کنم می ران

 میکنم شروع کنم می رانندگی که همونجوری
 زدن حرف به
 ؟ هست بینتون چیزی -
 خدا به نه -
 بگی تونستی نمی که بود چی پس -
 نبود چیزی -
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 نیستم که بچه من ، روژان بود -
 نکرد باور ، خوب ولی..  ولی کردم عروسی گفتم من ، خوب -

 شدم داغ درون از ، پایین میدم یکم و ماشین شیشه
 نکرد باور که چی یعنی -
 دستم انداختم انگشتر الکی دونه می گفت خوب...  خوب -
 نداری شوهر مگه ؟ دستت انداختی الکی مگه -
 گفتم بهش من کن باور -
 بینید می همدیگرو -
 میده تکون سرشو جواب جای به
 ؟ کی -
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 دم می نشونش مو شناسنامه اومد اگه خدا به ، کنی کار چی میخوای -
 ؟ کی -
 بندازی راه ریزی آبرو خوای می ، خدا رو تو کیاوش -
 بینید می گروهمدی کی پرسیدم فقط -
 بینیم نمی همدیگرو ما -
 یم همدیگرو و بیمارسررتان یاد می کی که اینه منظورم ، دکتره نگفتی مگه -

 بیند
 هست اونم باشم داشته شیفت که روز هر -

 ، هست همیشه که کرده گیر من زن پیش گلوش خیلی آقا پس
 کیاوش -
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 نترس ندازم نمی راه آبروریزی ، روژان چی -
 کن ولش اصال -
 نزدم حرفی که من اوکی -
 .....آبر بیمارستان نیای مامانت جون رو تو کیاوش -
 بندازم راه ریزی آبرو زنم کار محل بیام دیوانم مگه ، میگه هی -

 دادم قور  دهنشو آب زور به و بود شده گرد چشماش
 روژان

 مآرو و دادم قور  زور به دهنمو آب.  بیرون میزد داشت تعجب زور از چشمام
 تعادل مرد این.  صندلی به دادم تکیه

 نمز االن کنه یکی ماشرین در با منو میخواسرت پیش سراعت نیم ، نداره روانی
 ، بگه تو به نیست یکی آخه.  کنه می زنم
 یه همون ، ندارم رو کاری همچین یه جرا  کال که خودمم.  توام زن کجا من
 پر  و چر  اون داشتم که هم جراتی ذره
 . بیرون پرید دهنم از خواستگاری قضیه که مگفت رو ها

صیلکردم سرم خیر ، من احمقم آخه  اون با این جلوی چرا دونم نمی ولی تح
 و دست بی های دختر مثل برزخیش رفتار

 . شم می پا
156 

 برد می باید جنازمو گرنه و بیرون رفت ماشررین از شررد پیاده موقع اون خوب
 واال دونم نمی.  نداره کال که اعصابم ، خونه
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 . میکنه تحمل اخالقش این با اینو چجوری دختره اون
 . ساکتیم دوتامون هر خونه برسیم وقتی تا
 برو تو دارم کار جا یه من -
 . باشه -
شین از شیننش صدای ولی شم می پیاده ما ش کرده حرکت که یاد نمی ما .  هبا

 می ماشینشو صدای شم می که البی وارد
 رو از البی گوشه که احمدی آقای به سر با.  رفت ابونخی از سرعت با که شنوم
 میرم و میدم سالم بود شده بلند مبل

 . آسانسور سمت
 ینم و بود معلوم خیلی لبم زخمه.  میکنم نگاه خودم به آسررانسررور ی آینه تو

 معلوم تا کنم کار چی باید فردا دونستم
شه صال.  ن  که میزنم رو خونه در زنگ و شم می خیال بی.  شد شد چی هر ا
 میکنه باز و در بالفاصله دایه

 جان دختر اومدی -
 بله ، دایه سالم -
 کو خان کیاوش پس -
 رفت ، داشت کار جا یه -

 کفشی جا تو زارم می و یارم می در کفشامو
 جان روژان سالم -

 مبل سمت برمیگردونم سرمو
 نشدم تون متوجه من ببخشید ، سالم -
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 رفتید کجا ببینم اینجا بیا ، نشستم کور جای من ، دخترم نه -
ست شتم دو شش رفتم نمی اگه بود ادبی بی ولی ، اتاقم تو برم دا  همه این اب پی
 . داره من به که هم محبتی

 یشینم م کنارش و میرم
 رفتید کجا -
 زدیم دور خیابون تو -
 نشد که حرفتون ، خوبه -

157 
 خونه برگردم وردهل   و له بود مونده کم فقط بود نشده که حرفمون نه

.  بود ماشررین شرردن سرروار از بعد که کیاوش آرامش و ها حرف از ترسرریدم می
 گفت خودش ، کرد نمی کاری هیچ یعنی
 بودم هکرد اشتباه.  یاد نمی کوتاه اینجوری مرد یه دونستم می من ولی کنم نمی

 شده هول ، نبود من تقصیر چند هر ،
 . بودم

 دبخوابی من اتاق تو بیاد شب -
 ترم راحت دایه اتاق تو ، دخترم نه -
 من اتاق تو بیاد داشتید دوست اگه پس ، خودتونو خونه اینجا -
 باش راحت تو ولی.  میرسونه تو خانومی این ، گلم دختر مرسی -
 باشم شیفت سر باید صبح فردا من ، اجازتون با پس -
 بخیر شبت عزیزم برو -
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 بخیر شب دایه -
 بخیر شبت -

 . تخت رو میرم و کنم می تنم راحتی لباس یه و اتاقم تو میرم
 یقه هب دسررت باهاش ، بیمارسررتان نیاد خدایا وای.  کنه می اذیتم داره فردا فکر
 . بندازه راه بیداد و داد نیاد.  بشه
 ودمب فکرا این تو اونقدر.  بیارن بالیی یه همدیگه سر ، نشه دعواشون خدا وای

 با لیو برد خوابم کی نفهمیدم که
 ایفکر دوباره که بودم تخت رو هنوز.  شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای

 اتاق از آروم.  ذهنم تو اومد واجور جور
 خوام نمی.  شررم می حاضررر زود و گیرم می کوتاه دوش یه و بیرون یام می در

 بشه بیدار خواب از خانم که کنم صدا و سر
 دیر کنه خدا فقط ، گذشرره هم ربع و شررش از سرراعت شررم می که رفتن آماده. 

 همه به هواسم جوره همه باید امروز.  نرسم
 . میره بیمارستان تو آبروم و شم می بیچاره گرنه و باشه جا

 ی ورهدلش روز تمام من فقط ، بیوفته خاصی اتفاق اینکه بدون گذشت روز اون
 اینو استرس همش و داشتم جا بی

 تانبیمارسرر از اینکه از بعد.  بندازه راه معرکه و نیاد کیاوش وقت یه که داشررتم
 کنم باور تونستم نمی هنوز ، خونه اومدم

 . بود تر راحت خیالم حاال ولی.  بود شده خیال بی کیاوش
شته تاثیر روش حرفام شاید شه گذا صال ، نگفتم هم چیزی آخه ، با  اییحرف ا

 رو خدا باز ولی نزدم بزنم خواستم می که
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 وزر یه منتظر بیرون یومدم می در خونه از که صبح ، شد تموم امروز که شکر
 . شد تموم خوب خدا لطف به که بودم بد

158 
یاوش مادر یاد خیلی ، بود مهربون خیلی ک نده خوش.  ز  فوق و مهربون ، خ

 هم با که پیش شب دو از.  بود شیرین العاده
 وبخ خیلی و بودمش ندیده دیگه اومد پیش مسرررائل اون و بیرون بودیم رفته
 . کردم می آرامش احساس و بود

 ولی خونه یاد نمی چرا که میزد غر سرررش تلفن پشررت همش کیاوشررم مادر
 و بود گرم کجا سرش دونستیم می هممون
ست سه البته.  ه صال که من وا ست جا هر نده گیر من به.  نبود مهم ا  داره دو

 . باشه
 . بود اینجوری پسرش چرا مهربون مادر این دونم نمی

 با.  بود اومده که روزی چند همین تو زد بهم مادرم جای به رو ها حرف خیلی
 حرف و کردند می درست غذا دایه

.  برادراش خواهر و اش خانواده از.  گفت می قدیما از ها وقت بعضی و میزدن
 ببینم کیاوشم پدر خواست می دلم خیلی

 اشتند لیاقت واقعه ، باشه تونست می کی زن این همسر ببینم داشتم دوست ،
 .. نه یا داشت رو ای فرشته همچین یه

شه باباش شبیه اخالقش کیاوش هم درصد یه اگه ولی  ستنی امیدی بهش ، با
 ساعت صبح و داشتم راحتی خواب شب.
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شه ، رفته االن تا کیاوش دونستم می.  شدم بیدار که بود نه .  فتر می زود همی
 گیره با و پایین یام می تخت رو از

شویی رم می اول.  بیرون یام می در اتاق از و بندم می موهامو ست  هب آبی یه و د
 بخورم صبحونه تا میرم و میزنم صورتم

 . میکنه آماده صبحونه و میشه بیدار زودتر همه از دایه. 
 رشماد کنار هم کیاوش شدم متوجه که بودم نرفته رو پذیرایی از قدم چند هنوز

 تو خون.  نشستن میز دور دایه و
ست یخ بدنم شیده که شلوارکی و تاپ به نگاهی یه.  ب  می و ندازم می بودم پو

 مادر بازم که عقب برگردم خواستم
 . منو کرد شکار کیاوش
 بودم معذب ولی نبود تنگ شلوارکم و تاپ که درسته

 اینجا با ، عزیزم شدی بیدار -
 کنم کار چی دونستم نمی و بودم ایستاده پذیرایی وسط هنوز

 یام می االن -
 میری کجا ، بیا -

 کشررم می خجالت گشرراد های لباس این با من دونه نمی االن واقعا دونم نمی
 . دم و شاخ بی غول اون جلوی برم

 خودشو و میده لب زیر آروم جوابمو.  بودند همه سالمم مخاطب ، میدم سالم
 . میکنه صبحونه خوردن مشغول

 عزیزم بشین من پیش بیا -
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 من و خوره می صرربحونشررو داره من به توجه بدون کیاوش ، کنارش شررینم می
 اینهمه از بودم خوشحال ها مد  از بعد
 . توجهی بی

159 
 میزنن حرف دارن مامان و دایه ولی سرراکتم.  جلوم میزاره و میریزه چای یه دایه

. 
 کلمه این روز هر خواسررتم می واقعا من و بود دلنشررینی و زیبا ی کلمه ، مامان

 . نمک تکرار رو
 بود عالی خیلی ، دایه مرسی -
 جان نوش -
 دیگه ندارید کاری جان مامان -
 نره یاد  فقط پسرم نه -
 برم دیگه من خوب ، کنم نمی فراموش چشم -

 بل زیر منم و کرد خداحافظی.  نداد اجازه کیاوش که بشه بلند میخواست دایه
 کردم بلغور خداحافظی شبیه چیزی یه
 که بود خوب.  بکشررم راحت نفس یه تونسررتم من و نبرد تشررریفشررونو آقا و

 بهار که بود خوب ، نبود من سمت نگاهش
ستم می من و بود صال که هایی رابطه از باش کنار تون ست ا شتم دو  شتهدا ندا

 دوسش اصال که کسی با ی رابطه.  باشم
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 بهار که حال خوش واقعا االن و بود بد واقعا ندارم روش شناختی اصال ، ندارم
 . بود کیاوش زندگی وت

شته خوبی زندگی کنارش بتونم که نبود مردی کیاوش شم دا  خیلی کهاین نه ، با
 سازگاری من با کال بود اخالق خوش

 یم روح قبض ترس از یوفتم می میزد ماشررین تو که دادهایی اون یاد.  داشررت
 قشنگه خیلی صداش کنه می فکر.  شم
 . سرش رو ندازه می همش که

 با ای یقهدق چند تونستم فقط ، بود شلوغی روز کال و بودم پا سر حصب از دیروز
 صدیقی دکتر باز که بزنم حرف گلسا
.  زمهال استراحت یکم بابا که مرد این فهمه نمی اصال.  کرد مون توبیخ و اومد
 زبون مردایی این از بعضی دست از امان
 . نفهم

 شریفت بیمارستان هم صدیقی دکتر قضا بر دست و شیفتم سر که روزایی اون
 بس از ، خونه یاد می هامون جنازه دارن

 عالیم هر واسررره و میکشررره کار بدبختا ما از مهربان چندان نه مرد پیر این که
 کنه می درشت و ریز سوال تا هزار مریضی

 و رنگ های سرروال طرف یه از و کیاوش اومدن اسررترس طرف یه از دیروزم و
 سردرد دبو شده باعث صدیقی دکتر وارنگ
 مادر کنم می تموم که صرربحونمه.  اومد می درد سرررم کمی یه هنوز که بگیرم

 : میگه کیاوش
 داری درس جان روژان -
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 ؟ چطور مامان نه -
 بزنم حرف باها  اتاقت تو یام می بعد یکم پس -
 باشه -

160 
 می ظرمنت و کنم می تنم مناسرربی لباس بعد و کنم می مرتب تختمو اول و میرم
 چی ببینم تا بیاد کیاوش مادر تا مونم

 زدن در که میز پشت بودم نشسته تازه.  بگه خواد می
 تو بفرماید -

 کنه می باز و در کیاوش مادر و در نزدیک میرم
 تو بفرمایید -
 بخونی درس که خواستی نمی.  شدم مزاحمت ، عزیزم ببخش -
 بفرمایید حرفیه چه این نه -

 . بودم گذاشته تراس در دمه که اتاق گوشه مبل رو شینه می و داخل یاد می
 روبروش میشینم و یارم می و توالت میز صندلی میرم منم و شینه می

 ؟ داری ای برنامه چه آیند  واسه ببینم اومدم راستش -
 : گم می تعجب با
 ؟ آینده -
 داری ای برنامه چه زندگیت واسه اینکه منظورم ، عزیزم آره -
سه شه تموم درسم اینکه از بعد خوام می:  میگم دلم تو ص  وا  جخار برم تخ
 ازدواج خوب مرد یه با اونجا و کشور از
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 ی خونه تو االن که صورتی در باشم داشته تونم می ای آینده چه من آخه.  کنم
 . ام کیاوش

 هیچی -
عا من و منی عروس االن تو ، جان روژان ببین -  من عروس میخواد دلم واق

 . اسم به فقط نه باشی
 نشدم متوجه -
 مه با ای رابطه اصررال ولی کیاوشرری زن االن تو ، بگم برا  تر واضررح بزار -

 درسته ، ندارید
 واضحی این به دیگه نه ولی بگو گفتم ، شم می سرخ خجالت از
 درسته -
 باشید هم با ، ببینم هم کنار رو شما خوام می من -
 ... من -

161 
 میگفت داشت چی ، افتادم کردن من ، من به
شی اذیت تو که کنم کاری یه خوای نمی ، عزیزم نترس -  ماش خوام می ولی ب
 داشته رو خوبی زندگی و باشید هم با

 باشید
شو گل اخالق بود رفته یادش زن این سر  یادم دیروز من ولی بود رفته یادش ، پ

 بیمارستان تو جوری یه همه که نرفت
 و شرده ریختی این چرا رتتصرو پرسریدن ازم هم نفری چند و میکردن نگاهم

 اون ضمن در.  باشم اون با من حاال
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 داشت و نفر یه خودش
 . ازش کشیدم می خجالت ، بود پایین سرم هنوز

فارو این مادر  دونم می ، جان روژان ببینن - هت حر  جای منم ولی زده ب
 تا.  کنم تکرار برا  خوام می دوباره مادر 

ش نزدیکت بدی اجازه مرد  به باید  بد یخیل رو رابطه این شما دارم قبول ، هب
 و گذشته ماه چند ولی کردید شروع
 نهم پسررر کیاوش.  نکردید خوب ی رابطه یه برقراری واسرره تالشرری هیچ شررما

 . مونی می دخترم مثل توام ولی ، درست
 باشی کنارش بیشتر یکم خوام می من

 رو ای دیگه خترد خان کیاوش ولی کنم ادبی بی خوام نمی.  مامان ببخشررید -
 نمی اجازه خودم به من و دارن دوست

 کنم رد رو ها قرمز خطر دم
 نیست خوام می من که مردی اون اصال کیاوش آخه:  میگم دلم تو میگم رو اینا

 نداره کنترل ، اعصاب بی ، صفر اخالق. 
 بشررم مرد این نزدیک چطوری من ، فهمه نمی چیزی کال که ام مهربونی از ،

 خودمو سیاه سال صد من منض در.  آخه
 . شم نمی مرد یه نزدیک و کنم نمی کوچک

 هارب با تونه نمی دیگه تو وجود با که دونه می هم کیاوش خود ولی ، میدونم -
 کنه ازدواج

 دادم پیشنهادی یه خان کیاوش به ، من راستش -
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 عزیزم پیشنهادی چه -
 بگیرم طالق که گفتم من ، راستش خوب -
 ؟ گی می چی انج روژان وای -

 : میگه هراسون
 اریبی زبون به اینکه به برسه چه نکن فکر چیزا این به وقت هیچ دختر -
 ... من آخه -

 دستش تو گیره می دستمو و میکنم دراز دستشو
162 

 نکش می پسرمو اونا ، بشه شروع ریزی خون و خون دوباره خوای نمی که تو -
 از بشررم آزاد خواسررتم می فقط نم.  ببینه آسرریبی کس هیچ خواسررتم نمی من

 کرده درست برام دیگران که زندگی
 بودنند

 ببینه آسیب کس هیچ خوام نمی من خدا به -
 کسرری گوش به باد اگه ، نزد جایی رو حرفا این وقت هیچ دیگه ، نگو پس -

 میشیم بیچاره برسونه
 گفتم شما به فقط من -

 . کرد نمی گوش من حرف به کس هیچ چرا ، گفتم کیاوشم به البته
شه - صال دیگه ولی ، دخترم با  اونا.  ارنی زبون به و نکن فکر چیزا جور این به ا

 از حرف و سرته تو فکرا این تو بفهمن
 سمت انگشتشون ایندفعه.  میشه شروع ریزی خون و خون دوباره ، زدی طالق

 ی همه بفهمه حسین میر اگه.  کیاوشه
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 . عمار  تو برمیگردونتت میدونم ، گیره می داده بهت که هایی آزادی
 من ملهج تا چند خاطر به فقط بود شده پسرش نگران ، میگیره دندون دستاشو

 پسرش واسه نکنه که بود نگران ،
 . بیوفته اتفاقی

 یم فقط ببینه آزار کس هیچ خوام نمی.  عمار  اون به برگردم خوام نمی من -
 باشم آزاد خوام

 ، میکین عمر خدا از و هسررتی که وقتی تا ابد تا ، تو زندگی این ، جان روژان -
 سخت گم نمی ، بساز رو زندگی این

 تونی می تو ولی نیست
 من که نبود من مال زندگی این ، میزنه حرفارو همون میرسه من به کس هر چرا

 . بسازمش دارم دوست جور هر بخوام
 این وامخ می نم.  بپرسن منو نظر حتی اینکه بدون بود شده ساخته زندگی این

 ، کنم آزاد گردنم از رو بندگی طوق
 . بودنند گرفته من از هم و حق این اونا.  بود آدم یه حق کمترین این

 تونم نمی من -
 و باش قوی ، هسررتی شررجاعی دختر تو.  نزن حرفو این ، عزیزم تونی می -

 بساز داری دوست جور هر رو زندگی
 نیست من زندگی ، زندگی این -
 بسازش پس ، تو مال زندگی این ، هست -
 شناسم نمی و خان کیاوش اصال من مامان -
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شناس - سد  تا بده اجازه ، ب شنا  جادای شناخت زندگی تو بخوای تو اگه.  ب
 میشه
163 
شتن همه ستم نمی.  میکردن دیونه منو دا  رت سخت برام و کار اجبار این و خوا
 که اون اصال.  نداشتم دوسش.  کرد می

 یم بازی من احسرراس با داشررتن چرا پس زندگیش تو داشررت رو یگهد نفر یه
 چه کیاوش کنار خونه تو من آخه.  کردن
 ؟.. خوب و روشن ی آینده یه..  باشم داشته تونستم می ای آینده

 نرمال زندگی یه خواسرررت می دلم.  گذرنم می رو روزها دارم فقط االن من
 ، نداشتم احساسا  من مگه.  باشم داشته

شتم دل من مگه ضی.  ندا ست از آوردم می کم ها وقت بع  هر.  روزگار این د
 تفریح به منم ، خونه و بیمارستان روز

شتم احتیاج ست منم ، دا شتم دو ستم که مردی کنار دا شقمه و داره دو  قدم عا
 . بیرون بریم هم با ، خرید برم ، بزنم

 میکرد هشوننگا عشق با شوهراشون که دیگه های زن ی همه مثل دارم دوست
 هم به که باشه نفر یه ، کنه نگاهم
شق شق از و بورزیم ع شت خبر من دل از کس هیچ چرا.  کنه سیرابم ع  از ندا

 که احساس از پر و جون دختر یه دل
 . بود شده سرکوب احساساتش

 نیست ای چاره ولی سخته شرایط با اومدن کنار میدونم ، روژان -
 . متنفرم نیست چاره ی کلمه از قدر چه.  هام گونه رو ریزن می هام اشک
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 بود چی من تقصیر ، آخه من چرا -
 تو وسرم و شینم می تخت رو هم با و میکنه بلندم صندلی رو از و کنارم یاد می

 امن آ*غ*و*ش یه به.  میگیره آ*غ*و*ش
 بود کرده دریغ من از هم مادرمم حتی که آ*غ*و*شی.  بودم رسیده

 اخالقه بد کیاوش -
 تنگ مامان واسرره دلم.  تنگی دل همه این از گرفته دلم ، میکنه نوازش سرررمو

 بود شده تنگ قدیما واسه دلم.  بود شده
 ؟ چرا..  کردن و کار این چرا. 
 داره مهربونی قلب -
 کنم جدا بهار از اونو خوام نمی من ، میزنه داد همش -

 این دارم هک باشررم اون با خواسررتم می من مگه.  نبود مهم شرردنش جدا اصررال
 . گم می رو ها پر  چرتو

 نمی اجازه مادرش عنوان به من.  میره کیاوش زندگی از ناخواه یا خواه بهار -
 دیگه زن سراغ بره داره زن اینکه با دم
 ای

 هب فقط.  آیندم خاطر به نه.  کیاوش خاطر به نه ایدفعه.  ریزم می اشررک دارم
 شده تنگ مامان واسه دلم اینکه خاطر

 بود گرده دلتنگم کیاوش مادر آ*غ*و*ش . بود
 ندارم دوست و کیاوش -
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 می بهش که رو هایی حرف جواب آروم و میکرد نوازش سرررمو داشررت هنوز
 میداد و گفتم
164 

سر کیاوش -  غییرت شرایطش اونم ، مهربونه خیلی ولی نکنی باور شاید ، منه پ
 کرده

 زد منو -
 بوده شده نگرانت که نک قبول و زنشی.  عزیزم داره غیر  رو  -
 کنه انکار رو موضوع این تونه نمی کس هیچ ، زنشی تو -
 بود چی منظورش ، چی یعنی.  بره نزارم -

 پیش همسررایه بازیگوش ی بچه از داشررت که بودم شررده ای بچه مثل درسررت
 بچه اون االن ولی کرد می شکایت مادرش

 . بود گنده مرد یه بازیگوش ی
 بده ادامه شوحرفا میده اجازه سکوتم

 ردام اینکه نه.  کنه درست باشه داشته دوست جور هر و مرد یه تونه می زن یه -
 اخالقاشون زندگی تو ولی نه باشن بد

 زنشی.  باشی خوشبخت اون کنار تونی می تو ولی.  ما مثل درست میکنه تغییر
 بشه تر نزدیک بهت بزار یکم ،
 نیستم زنش من -
 ولی. زده بهت هایی حرف چه کیاوش میدونم ، نداری آمادگیشررو میدونم -

 تا کنه قبول تو زندگی شرایط ، کنه قبول
 کنی زندگی تر راحت بتونی
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 خوام می آروم زندگی یه فقط من -
 خواد می همینو هم کیاوش که مطمعنم -
 . شدم متوجه ماه چند این تو.  میدونم ، خواد نمی -

 میکشه عمیقی نفس
 . بمونه یاد  خوب و بشررنو کردم زندگی مردی یه با عمر یه که منی از اینو -

 . مون می بچه یه مثل همشون مردا
شه شه کنارشون کسی تا دارن احتیاج همی ستن که بچه.  با  قتیو و مادرشون ه

 عرصه به و شن می بزرگ که هم
سن شون میر سر  شاید ولی شاد زندگی یه ، میخوان آروم زندگی یه اونام.  هم

 نگه اینو و اشهب تلخ یکم زبونشون
 ندارم بهش حسی هیچ من ، مامان تونم نمی -
 . بده خود  شوهر و من پسر به فرصت یه ، دخترم شه می ایجاد حس -

 یم واقعا.  بدم فرصررت کیاوش به.  میکنم رو آ*غ*و*شررش تو بیشررتر سرررمو
 . بدم فرصت کیاوش به خواستم

165 
 من ولی زد می شررنگیق های حرف مادرش.  بکنم تونسررتم نمی و کار این نه

 های حرف این با خودمو تونستم نمی
ست می.  بود مشخ  کیاوش زندگی تو من جایگاه.  کنم مسخره قشنگ  مخوا
 که خواستم نمی اینم ولی نباشم کنارش
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 ازش ، درست بودم بس خون ، درست بود بد وضعیتم.  باشم تر نزدیک بهش
 ، وقت هیچ ولی درست بودم خورده کتک
 بودم دختر یه من.  کنم نمی کوچک خودمو و شم نمی نزدیک شبه وقت هیچ

 که داد نمی بهم رو اجازه این غرورم و
 اوشکی مقابل در بودم خالی.  نداشتم بهش حسی اصال که بشم مردی نزدیک
 . خالی خالی

 نیاز سری یه مردا.  میزنم بهت رو ها حرف این که مادرتم جای ، جان روژان -
 دارن

 . سرشون تو بخوره نیازشون.  ب*غ*لش تو بودم شده خشک
 وت.  است کاره چی و چی دونم نمی هیچ که دختره اون دنبال بره کیاوش نزار -

 خوش ، هیکلی خوش ، خوشگلی
صیلکرده ، اخالقی شقت.  زنش از خواد می چی دیگه کیاوش ، ای تح  می عا

 روشنه برام روز مثل شه
 زنانگیم از من.  نداره ربطی هیچ خان کیاوش به.  هسررتم ، هسررتم چی هر

 بشم تر نزدیک کیاوش به تا کنم نمی استفاده
 دردم چه به عشررقش.  سرررش تو بخوره عشررقش.  کنم نمی و کار این من. 

 قرار زندگی تو جایگاه دونم می وقتی میخوره
شه چی ستفاده بودم زن از نمیدم اجازه ولی بودم زن یه من.  ب  توق هیچ.  کنه ا

. 
 تونه نمی ولی باشرره داشررته دوسررت و دختره اون که هم قدر هچ هر کیاوش -

 ، زنشی تو.  باشه توجه بی تو به نسبت
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 . ناموسش واسه میده خون.  حساسه ناموسش ،رو بختیاری مرد.  ناموسشی
ستم نیم وقت هیچ دیگه ، خوام نمی خون شنوم زندگیم تو و خون کلمه خوا .  ب

 کنم زندگی میخوام من
 داره و بهار اون ولی درست زنشم من -
 کنیمی زندگی اش خونه تو داری االن تو.  زنشی تو ، دخترم نیست زنش بهار -
 . اون نه و توام مادرشوهر من ،

 نداره رو اونا از درصدی حتی بهار که مطمعنم داری تو که امتیازهایی
 خوشگله خیلی -

 و تر قبع میرم.  ببینه صورتمو تا میگره باال و میکنه جدا اش سینه رو از سرمو
 میکنم نگاهش

 ؟... دیدیش تو مگه -
 و تر قبع میرم.  ببینه صورتمو تا میگیره باال و میکنه جدا اش سینه رو از سرمو

 میکنم نگاهش
 دیدیش تو مگه -

 میکنم پاک هامو اشک و میدم تکون سرمو
 کجا -

166 
 اینجا بود اومده -
 اینجا -
 آره -
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 ؟.. اینجا بود آورده اونو کیاوش -
 بود شده عصبی چشماش ، بودم شده هول

 بود اومده خودش ، نه..  نه -
 بود کرده اخم

 بشه چی که -
 هک بفهمونه من به خودش دادن نشررون با و ببینه منو اومده شرراید ، دونم نمی -

 هستش
 اینجا گذاشته پاشو کرده غلط -
 نگیدها چیزی خان کیاوش به خدا رو تو مامان -
 اینجا بود اومد ای اجازه هچ به ، نگم چرا -
 شه می عصبانی -
 کیاوش با خودم من نخور غصرره تو.  بزنه حرف کلمه یه داره جرا  ، بشرره -

 میزنم حرف
 نگه چیزی یه وقت یه -
 خاطر به ، کن فکر خوب زدم که هایی حرف به تو ، برم قوربونت گه نمی -

 به فرصت یه کیاوش ، آینده ، خود 
 . بده خودتون

شینه دوباره لبخند ، میدم ونتک سرمو شونیمو.  لباش رو می  و سهب*و* می پی
 با من و بیرون میره و میشه بلند تخت رو از

 . میزاره تنها افکارم و تنهایی
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 هک کیاوشی به میخواستم ، بدم فرصت یه خوام می ، آخه دادم تکون چرا سرمو
 خوب خیلی خودشو کم مد  همین تو
 ، هن ولی.  بکنم ای دیگه کار تونم می مگه.  دمب فرصررت بود داه نشررون من به

 کیاوش.  نیستم من میزاره جلو پا که اونی
 وت اومدنش با که بود مرد یه فقط کیاوش.  نبود من سررفید اسررب بر سرروار مرد

 . بود کرده خراب زندگیمو ، زندگیم
مان ثل من ، تونم نمی.  خودمو برادر.  کنم نفرینش ، بگم چی ، راد نا م  بی او
 نباشن میگه زبونم درست.  نیستم تفاو 

 . بشن اذیت یاد نمی دلم ولی
167 
 غم زانوی ، اتاقم تو االن چرا پس ، شرردن من آزار باعث که نبودن همونا مگه

 خاطر به میکنم گریه دارم و کردم ب*غ*ل
 . کردن رها منو که ای خانواده.  خانوادم از دوری

شتم ای خانواده اگه ستم می االن دا شم، تر قوی تون  و ندارم ای خانواده ولی با
 ی گوشه که بود هایی زخم از یکی همین

 . خورد می خاک داشت دلم
 هک همونجوری درست باشم ی تاریک تو دارم دوست ، میکشم و اتاق ی پرده
 . بود تاریکی تو زندگیم االن

 حرف.  میکنم فکر کیاوش مادر های حرف به و تخت رو کنم می پر  خودمو
 بهم وقت هیچ خودم مادر که میزد هایی



 285 رسم کی یروژان قربان

 من فکر به مامان االن شررراید.  کرد می یاد مادرم از مهربانانه چه و بود نگفته
 . بکنن تونن نمی کاری خوب ولی ، باشه

 اریک تونن نمی ولی هستن فکرم به شاید اینکه به میکنم خوش دلمو و خودمو
 . بدن انجام

ست ، بود من زندگی ، زندگی این  وت میکردم کار چی باید من ولی فتگ می را
 یه وسط شدم پر  یهو.  زندگی این

 نمی خودم مال رو زندگی این تو چی هیچ من.  بود من مال االن که زندگی
 می داشت کیاوش مادر االن ولی دونستم

نه زندگی ، زندگی این که گفت  یه.  من زندگی ، من شرروهر ، من خونه.  م
 منی واسه.  یومد می نظر به مسخره جورایی

 . بود جوری یه نداشتم زندگی این تو چی هیچ از شناختی هیچ که
سی با قبل از اگه شاید شنا ک شتم عالقه بهش و ، شدم می آ  اب زندگی یه.  دا
 میکرد فرق چیز همه ، داشتم و عشق
 شهمیک که هایی فریاد و دیدم اشو نداشته اعصاب کیاوش از فقط من االن ولی

 مامان که ازش ودمب دیده چی دیگه. 
 . بودم ندیده هیچی...  عالقه و عشق ، مهربونی.  میزد رو ها حرف اون

سا  سا سه االن که نبود زندگیم تو مردی ، بود ناب من اح  با کیاوش کنم مقای
 که مردایی با من رویاهای مرد ولی.  اون

 خوام یم مردی.  نبود برادرام مثل ، نبود پدرم مثل ، داشت فرق بودن زندگیم تو
 ، کنه جبران و زندگیم های کمبود که
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 نهک جبران و بود شده دریغ ازم ساله چند این که هایی محبت ، هاش محبت با
. 

شته من سمت قدم یه حتی که صورتی در بدم فرصت بهش چطوری  زج برندا
 راه بیداد دادو خواد می که هایی وقت

 . بندازه
.  لمهد تو آبروریزی و کیاوش مدناو ترس هنوز ، کنم فکر کیاوش به تونم نمی

 ...... کنم فکر بهش تونم می چطوری
 کیاوش

 ولی تمنداش مشکل دیدنش با ، ببینه و بهار تا میکنه اصرار که روزیه چند مامان
 هست روژان که جایی نه ، خونه تو نه
.. 

 حرفی ولی نیست من نفع به اصال که بکنه میخواد کارایی یه مامان دونستم می
 بود قرار امروز.  بزنم تونستم ینم هم

 نمی و داشررتم مهم جلسرره یه من روزگار بد از ولی خونه بره 5 سرراعت بهار
 بهتر حالم رفتم می اگه.  برم باهاش تونستم

168 
تادن از و کنم کنترل و شرررایط میتونسررتم اونجوری و بود فاق اف  دب های ات

 شده قرار و برم که شد نمی ولی کنم جلوگیری
 . خونه بره 5 ساعت خودش بهار که

 . نباشه خونه روژان و نیومده بدی اتفاق که بودم امیدوار
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 مامان اصرررار دونسررتم نمی واقعا.  نبود خوب اصررال اونا شرردن روبرو و دیدن
 هم من و بود خودش حرف حرف. ی چیه واسه
 . بگم بهش چیزی تونستم نمی

مان که بودم هایی حرف نگران طرف یه از گه هارب به قراره ما  طرف یه از و ب
 قرار بهار که بودم هایی حرف نگران دیگه

 . بود چی اونا العمل عکس و بگه مامان به بود
 شهب عوض نظرش ببینه و بهار وقتی شاید ولی یومد نمی خوشش بهار از مامان

 بیاد کوتاه یکم مامان که بودم امیدوار. 
 . باشه برام خوبی همسر تونست می و بود داشتنی دوست بهار. 

 زندگی از جزیی االن و شرررد من زندگی وارد بهار چطوری دونم نمی خودمم
 امیدوار که داشتیم مشکال  سری یه.  منه

شکالتمون ازدواج از بعد بودم شه حل م ستم نمی ولی ب ضیه دون  هچ و روژان ق
 . بگم بهار به طوری

 رو ضرریهق این و شرریم جدا هم از تونیم نمی روژان و من که دونسررت نمی بهار
 بودم حاضر.  کرد می تر سخت من واسه

 مساوی خونه از روژان رفتن که دونستم می ولی کنم تامین همیشه واسه روژان
 عواقب و حسین میر فهمیدن با بود

 . بعدی
 بود درست.  بودم شده تر هوشیار زد بهم رو ها حرف اون روژان که روز اون از

 زن روژان ولی نداشتم روژان به حسی



wWw.Roman4u.iR  288 

 

 ییک.  کنن خواسررتگاری من زن از کسرری که کنم قبول تونم نمی من و ودب من
 که فهمیدم و جو و پرس فرستادم رو

 ولی مپرسید می حسین میر های آدم از که نبود سخت زیاد البته.  ی کیه دکتره
 بودم فهمیده که روز اون از رو اونا

 . کنم کار چی شرررایط این تو باید دونسررتم نمی.  بودم کرده مرخ  هسررتن
 فکر من و داد هایی پیشنهاد سری یه آرمان

 اشمب داشته روژان با کاری خواستم نمی طرف یه از.  بودند بهترین که کنم می
 . بشم خیالش بی تونم نمی طرف یه از و

 . باشم مراقبش باید من و بود من زن اون
 زدیکن تا بار یه خودمم و میکنه کار بیمارسررتان کدوم تو بودم پرسرریده دایه از

 برم دونستم نمی ولی بودم رفته اونجا
 ..منه همسر روژان بفهمن همه باید و بودم شوهرش من ، بگم چی اونجا

 . نره پیش کنم می فکر که اونجوری اوضاع و نشه تموم بد امروز امیدوارم
 روژان

 ؟ نیام من میشه مامان -
 . باشی باید حتما شما جان روژان نه -

169 
 یاد نمی خوشم ازش اصال من مامان آخه -
 یاد می خوشم خیلی من اینکه نه -
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تاق از میره و میگه خنده با اینو  الاصرر.  میگیره خندم حرفش این از.  بیرون ا
 می چی واسه امروز دختره این دونم نمی

شی باید هم شما میگه مامان بدتر همه از و اینجا بیاد خواد  خیلی اون آخه.  با
 اونم عاشق نم یا یاد می خوشش من از
 و میکنم پام مشررکی شررلوار با ای فیروزه لباس یه ، حال این با. ببینمش برم که

 دستور به البته کنم می آرایش یکم
 . مامان

 . بیرون میرم و کشم می دست موهامو و میکنم پا مو میشکی صندل
 کنم دود اسپند برا  برم ، شدی ماه چه ماشالله -
 لبم رو شینه می خنده دایه حرکت از
 نکشید زحمت -
 عزیزم اینجا بیا -

 یشینم م مامان نزدیک و میرم
 شی می تر ناز قدر چه رسی می خود  به یکم ببین -
 مرسی -
 دادی من به قولی چه رفته یاد  ، باش اینطوری یاد می کیاوشم وقتی -

 دادهن قولی مامان به من میکرد یاری حافظم که اونجایی تا.  میکنم فکر یکم
 . زد می حرف اون به راجع االن هک بودم

 . شه نمی ولی برم در جواب زیر از تا پایین ندازم می سرمو
 باشه هواست ، چشمشونو به عقلشون مردا ، جان روژان -
 مامان -
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 میدونی.  میزد و حرف این االن اینجا بود مادرتم اگه میدونم ، نداریم مامان -
 یه کنه آرایش شوهرش واسه زن وقتی

 میشه محسوب عباد 
 عباد  -
 باشی اینجوری خونه تو باید همیشه بعد به این از ، بله -
 اخه -

170 
 ؟.عزیزم باشه -
 چشم -

 لعخ آدمو مهربونیش با ، یاد نمی کوتاه بیرون نکشه آدم زبون از چشم تا مامان
 وو آورده و اسپند دایه.  میکنه سالح

ست که میگه چیزایی یه لب زیر و چرخونه می من سر دور  می.  شنوم نمی در
 خندم می ای دغدغه هیچ بدون ، خندم

 اومده بهار.  خورد خونه زنگ که نفرمون سه جمع این تو بودن از خوشحالم و
 همسر ی معشوقه بود بامزه خیلی.  بود
 . من داشتم ای بامزه زندگی چه.  من ی خونه بود اومده من

 کن جمع هواستو -
 که ندارم چاره

 چشم -
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 هاینک از قبل.  داخل کنم دعو  و بهار تا منتظرم من و میکنه با درو رهمی دایه
 رو خونه کل عطرش بوی تو بیاد خودش

 می بدم قدر چه من و زد می آدمو دل که شیرین اونقدر ، بود شیرین.  برداشت
 . شیرین های عطر از ومد

 ولی.  ازیب خیلی.  خبر بی بود اومده که بود شرررده روزی اون از زیباتر امروز
 که هایی نگاه اون از بازم.  بود مغرور خیلی
 مداشررت کمی نفس به اعتماد انقدر.  ندازه می من به ندازه می نوکرش به انگار

 اون کنار در نیستم هیچی میکردم فکر که
شمگیرش زیبای.  نبود چیزی همچین واقعیت در ولی  ودب نگاهش خاطر به چ

 زیبا منم.  میکرد نگاه من به باال از که
 دوسررت ولی شرردم می زیباتر اونم از کردم می آرایش انقدر اگه شرراید بودم

 پنهون آرایش همه اون زیر و صورتم نداشتم
 یادم که مامان های حرف.  ام راضی خودم از همینجوری.  باشم تر زیبا تا کنم
 برای تا برام شه می قلبی قو  یاد می

 رفتم می باید من و من ی نهخو بود اومده بهار.  بشررم قدم پیش دادن سررالم
 . استقبالش

 بفرمایید ، سالم -
.  دهمی منو سررالم جواب اخم با تقریبا و ندازه می من سرررتاپای به بدی نگاه یه

 مال که انگاری ندار، هیچی ی دختره
شو  وخودم من ولی بودی تر سنگیت که نمیدادی سالم ، داره طلب من از بابا

 لحن با دوباره و ندازم نمی تا و تک از
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 . کنم می اشاره سالن آخر سمت به و میگم خوشامد بهش مهربونی
 اومدید خوش ، بفرمایید -

 ارهدربی تنش از رو مانتو خانم تا منتظرم هنوز من و آشررپزخونه سررمت میره دایه
 . بیرون

 آمد خوش من به که باشرری جایگاهی تو ، تو نکنم فکر ولی ، اومدم خوش -
 بگی

 ، مزن می مرموزی لبخند
171 

 خوش شررما به من که میکنه حکم ادب میکنم فکر و منه خونه اینجا ، عزیزم -
 خوش هم زیاد که چند هر بگم آمد

 نیومدید
 به هیچ یک.  کنم می حفظ خندمو.  مامان سررمت میره و میگه لب زیر ایشرری

 خانم بهار من نفع
 . سمتشون میرم و کنم می آویزون دستم رو بود انداخته که مانتوشو

 . دن می دست هم با دارن بهار و مامان
 جان بهار شدی آشنا شوهرم مادر با -

 سینم رو بزاره ببره بیخ تا بیخ منو سرمو چشماش با بود مونده کم
 کیاوش دوستای از یکی ، شناسید می که و بهار جان مامان -
 بودم شنیده خیرشونو ذکر بله -
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شه باعث که میزنه زورکی لبخند شه تر عریض من لبخنده می  اول مقد مامان.  ب
 برمیداره و
 باالخره ، ببینمتون داشررتم دوسررت خیلی ، گفته برام شررما از خیلی کیاوشررم -

 هستید کیاوش خوب دوستای از یکی
 : میگم و میکنم اشاره مبل به
 بشینید بفرمایید -

 شوسناریو مامان که نقشی ، میکردم بازی نقش داشتم.  شینن می بهار و مامان
 غرورشو که بهار جلوی.  بود تهنوش

ست شتم دو شتم ندا  تیوق ولی دارم خوبی زندگی ، شادم که ، میکردم بازی دا
 . شدم می جوری یه میکرد نگاهم

 یرتحق جنس از نگاهی ، کنه می نگاه خودش نوکر به داره انگار بود بد نگاهش
 زیبا تیپش.  پسندیدم نمی رفتارشو. 

ست من ولی بود شتم دو ست کیاوش لبتها که ندا شت دو  دوار که موقعی ، دا
 بود افتاده سرش از تقریبا شالش شد خونه
 شاید ؟ نداشت مشکلی بهار زدن تیپ جور این با کیاوش ، بود سوال برام ولی
 من به همش که داشت مشکل من با فقط
 . میداد گیر

 میکرد بش و خوش بهار با داشت مامان
 جان بهار خوبی -
 ببخشید دیدنتون یومدم می دترزو باید ، ممنون -
 ی حرفیه چه این ، عزیزم نه -
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 میگه من به رو
172 

 کنی پذیرایی مهمونت از خوای نمی دخترم -
 البته -
 معنی دنیا مامان حرف هر ،، آشپزخونه سمت میرم و میشم می بلند مبل رو از

 که بودم امیدوار و سرش پیشت داشت
 . بفهمه رو ها معنی اون بهار

یه جای به من بود قرار امروز یه.  کنم پذیرایی دا مه دا  من و بود کرده و کار ه
 بازی رو کدبانو میزبان یه نقش فقط

 وت که بلندی های لیوان رو بود کرده آماده قبل از دایه که های شررربت.  میکردم
 داشتم استرس.  ریزم می بود سینی

شته باید چرا ولی شم دا سترس باید بهار االن ،، با شت ا شه هدا  اش یافهق از که با
 . نداره استرس اصال معلومه
 زیدلر دستم که شنیدم می و کرد می بش و خوش بهار با داشت که دایه صدای

 سینی تو ریخت شربت از یکم و
 بزن گند  -
ستمال یه .  وناا سمت میرم وقار با و آروم و کنم می تمیز رو سینی و برمیدارم د

 بعد و میگیرم بهار جلوی رو سینی اول
یه مان و دا  ور سررینی و یمز رو یمزارم خودم واسررره لیوان یه آخر در و ما

 . اپن رو برمیگردونم
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 ستا کننده دلگرم لبخندش.  بده دلگرمی بهم لبخندش با کنه می سعی مامان
. 

 خشیدبب ، شد نمی وقت ولی بیام زودتر باید بودم گفته خیلی کیاوش به -
 . میزد حرف مودب و آروم خیلی

 بودم شنیده کیاوش از خیلی تعریفتو -
 میزنه دلفریبی لبخند

 داره لطف من به کیاوش -
 میکنه کارم همه دوستاش واسه و داره مهربونی قلب کیاوش ، عزیزم البته -

 می بود هم خنگی آدم هر.  بود جوری یه کیاوش دوستای رو مامان های حرف
 واسه بهار بگه میخواد مامان فهمید

 می وقتی ، یومد می بدم دختر این از.  همین و هسرررت دوسرررت یه کیاوش
 که آدم.  میکردم پیدا بهش بدی حس دیدمش

ید با مه از ن یانش ی ه یاد خوشررش اطراف مد می بدم این از من حاال ب  و یو
 با ولی نیست من عاشق اونم که بود مشخ 

 میز ور میوه.  کنه حفط لبخندشررو میکرد سررعی میکرم نگاهش وقتی اینها تمام
 اشاره ها میوه به.  است شده یدهچ

 میکنم
 بفرمایید ، جان بهار -

173 
 میخورم ، ممنون -
 . بشه مترک استرسم شاید تا میشم سرگرم ، میکنم پوست و برمیدارم سیب یه
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 بگو خود  از یکم جان بهار خوب -
 باشه گفته چیزایی یه کیاوش کنم می فکر -
 بشنوم خود  از دارم دوست خیلی ولی ، عزیزم درسته -

 ارشناسیک بود تحصیلکرده ، گفتن خودش از یکم میکنه شروع و میزنه لبخند
 و پدر و داشت خواهر یه ، حسابداری

 میکردن زندگی شمال تو ویال یه تو مادرش
 عروسم شهب روژان اینکه از قبل البته بود گفته برام چیزایی یه قبال کیاوش -

 میکنم همه به نگاهی یه.  موقع بد چه ، میخوره زنگ تلفن صدای موقع همون
 تلفن سمت میرم ببخشیدی با و میکنم

شی و شم اونا زدن حرف مانع تا راهرو سمت میرم برمیدارم رو گو  با شاید.  ن
 . بزنن حرف بتون تر راحت من نبود

 ورحض ، بزنه بهار به بود قرار که هایی حرف و مالقا  این با میخواست مامان
 از و کنه کمرنگ اوشکی زندگی تو و بهار
 گمب نه بهش تونستم نمی مهربونیهاش و هاش حرف با.  بود خواسته کمک من

. 
 انمام خاطر به ولی بشم روبرو دوباره بهار با نداشتم دوست شخصا خودم من
 ولی کردم قبول بود کرده خواهش ازم که

 با خواست می مامان.  باشم کیاوش با بخوام که شد نمی باعث کردن قبول این
 خانم من مثال که بفهمونه بهار به کار این
 . اونا عروس و خونم این
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 بله -
 سالم الو -

 بود کیاوش
 سالم -
 لطفا مامان به میدی رو گوشی ، روژان -
 بنده دستشون -

 گفت بالخره ولی نگفتن و گفتن تو بود مردد.  میکنه مکث
 ؟ اومده بهار -

174 
شخند شت از حتی.  بود نگران ، میزنم نی ستم می هم تلفن پ ش تون س  درک وح

 دوسش کیاوش که داشت چی بهار.  کنم
 میکرد فرق هم با افراد دیدگاه ولی نباشه خوب من دید از شاید ، داشت

 اومده ، آره -
 بیمارستان ری نمی -

 . بیرون بفرسته خونه از منو خواستم می تابلو قدر چه.  بود گرفته خندم
 ندارم شیفت خیر نه -
 دب چه -

سته شت خودش حاال و بود کرده اذیت منو.  شنیدم من ولی گفت آه  اذیت دا
 . بود نشسته جایی خوب خدا.  میشه

 یارید نمی تشریف شما -
 دارم مهم جلسه یه ، نه -
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 مونن می تنها که دوستتون..  ا   -
 نزن حرف کنایه با -
 نیست که دشمنتون ، دیگه دوستتونه ، که نزدم کنایه -
 باشه مامان به هواست میشه فقط ، یالبیخ اصال -
 ؟ بشه چی کی -
 نزنه بهار به حرفی وقت یه -
شک لحظه یه شتم لحظه اون که بدی حس.  رفت لبم رو از خنده ، شدم خ  دا

 می من به داشت.  بود ریختن فرو حس
 . نگه اش معشوقه به چیزی مادرش تا باشم مواظب گفت

 بود مونده کم کرد زنم ، زنم اونقدر وزر اون ، باشررره پرو تونه می آدم قدر چه
 شعور بی ی م*ر* *ی*ک*ه االن کنم تهی قالب
 میگه چی

 بشه ناراحت معشوقتون تا نزنه حرفی مادر  تا باشم مواظب میگی -
 بزن حرف درست روژان -
 نیست ا  معشوقه ، گفتم غلط -

175 
 گوشی تو پیچید عصبیش صدای

 روژان نکن فراموش خودتو حد -
 ؟ کجاست من حد ، جدی -
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 کیاوش ، کنه ایجاد ما بین رو ای رابطه یه بتونه تا بود خوش دلش چه مامان
 که بود واضح پر و داشت دوست و بهار

 ای دیگه زن که مردی به داشررت توقع چطور.  کنه می بیهوده تالش داره مامان
 نمی نه.  بدم فرصت یه داره دوست رو

 تونستم
 قدر چه ولی.  اند برابر هم با مرد و زن گفتن می همه که بودم ناراحت این از

 مگه.  یومد می نظر به مضحک دورغ این
 فرق هی ، مرد و زن بین بود فرق چرا ولی اند برابر هم با مرد و زن بود نگفته خدا

 . آسمون تا زمین از
شت حق کیاوش شو معشوقه دا صطالح به که ای خونه تو بیاره ا  زنش خودش ا

 و ترس هیچ بدون کردمی زندگی اونجا
سیدم می باید من ولی ابایی سته که تر شتباها و ناخوا سم که منی از مرد یه ا  ا

 داشتم ام شناسنامه تو شوهر
 . بود کرده خواستگاری

گه...  زنم ، زنم یده منو چرا پس نبودم زنش م فت ناد  و کار این حق ، میگر
 بودنند داده رو اجازه این دیگران چون داشت

 و یرهبگ بازی به منو زندگی که نیست این من حق.  شد تموم ولی مخود حتی یا
 . هاش خوشگذرونی پی بره خودش

 اذیتم اونقدر هاش حرف این حاال ، اش خرکی تعصرربا  ، جاش بی غیر 
 بیاد در دهنم از چی هر خواستم می که میکرد
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 سرررش از روسررری خونه تو اومد وقتی که بود بهار همون لیاقتش.  کنم بارش
 ، داد نمی گیر اون به چرا پس.  بود افتاده
 راست ، رفتی چپ چرا میگه ، برم چپ بدبخت من ولی.  نداشت دوسش مگه
 . رفتی راست چرا میگه ، برم
 هر تو تقریبا ، ازم کسرری کرد ی خواسررتگار بود فهمیده که هم روزی اون از

 ولی کرد می دخالت خواست می که کاری
 . شد نمی پیدا بیمارستان تو اش کله و رس بود باقی شکرش جای بازم

 ندارم رو یکی تو با کردن بحث حوصله اصال امروز بسه ، روژان -
 بزنی حرف ا  معشوقه با من جای به االن داشتی دوست -

 کردم دور گوشم از رو گوشی که بود بلند فریادش اونقدر
 ؟ فهمی نمی ، معشوقه کلمه از یاد می بدم -
 جهنم به -

 . جهنم به برید ا  معشرروقه اون خودتو.  کنم می قطع رو گوشرری و گممی اینو
 تا چند و تخت رو کنم می پر  رو گوشی

شم می عمیق نفس ست از تا ک شم خالص لعنتی بغض این د  ثباع مامان.  ب
 دلم االن ولی بشم بازی این وارد بود شده
 و شررد می من اذیت باعث که همونجوری ، کنم اذیت و کیاوش خواسررت می

 . میکرد ناراحت منو مدام
176 
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 خودم به تا کشررم می عمیق نفس تا چند و تخت رو کنم می پر  رو گوشرری
 کنم می مرتب آینه تو موهامو.  بشم مسلط

تاق از و یه.  پذیرایی تو میرم و بیرون یام می ا مان ولی نبود دا گاهم داره ما  ن
 کی بدونه خواد می دونستم می ، میکنه
 بوده خطه پشت

 بود اوشکی -
 ؟ برمیگرده کی ، دخترم باشه -

 میزنم لبخندی
 میکشه طول یکم کارش ، داره مهم جلسه یه گفت -

 . میکردم حال داشتم من و خورد می حرص داشت بهار
 مبزن حرف بهش راجع میخواستم که ای مسلله سر بریم بهتره پس خوب -

 چی مامان میدونم.  دیگم پای رو ندازم می پامو و میشررم جا جابه جام تو یکم
 مامان تا مشتاقم بازم ولی بگه میخواد

 ببینم و بهار حالت و بزنه هاشو حرف
 بدونید هم شما خوام می و میدونیم ما که هست مسلله سری یه -
 بشنوم میشم خوشحال -
ضیه که پیش ماه چند میدونی تو مطمعنا - سر شدن فو  ق  رمشوه برادرم ، پ

 که هایی اتفاق سری یه بعد و اومد پیش
 . کیاوش و روژان عقد به شد منجر که افتاد اون بعد

 میده تکون سرشو
 هستم جریان در بله -
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یدونی خودتم که همونجوری خوب - یاوش زن روژان االن ، عزیزم م  و ک
 منه عروس
 میشه عوض صورتش حالت

 . دیگه شناسنامه تو فقط البته -
 میزنه بهار به زیبایی لبخند مامان

 گیریب تصمیم خوب که واست باشه روشن شرایط خوام می ، جان ربها ببین -
 ، کیاوش زن قانونا و شرعا االن روژان. 

 لمسرائ سرری یه که ممکنه بگم چطور ، میکنن زندگی خونه یه تو هم با خوب
 بیاد پیش

 ممیکن سرگرم انگشتام با خودمو و پایین میندازم سرمو ، کشم می خجالت
177 

 نم ولی ابروهاش رو میشررینه کوچکی اخم.  بهار به وفتهی می نگاهم لحظه یه
 . خجالت کمی با البته نشستم ریلکس

 . گفت می بگه بهار به بود کرده آماده دیروز از که هایی حرف داشت مامان
 نشدم منظورتون متوجه -
 یول دارم نوه البته.  باشم داشتم نوه یه که دارم دوست من و منه عروس روژان -

 هم مو پسری ی نوه دارم دوست
 . ببینم

شحال.  بود گرفته قرار بدی موقعیت تو  بدی یتموقع تو بهار اینکه از نبودم خو
 بهار ناراحت.  نبودم ناراحتم ولی بود
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 . نبود من ناراحت کس هیچ چون نبودم
 ببخشید -
 امبخو اجبار به و بدم قرار منگنه تو رو شما خوام نمی من ، جان بهار میدونی -
 کنی ازدواج رمپس تا
 ؟ میکنید خواستگاری ازم دارید ، جون گیتی نشدم حرفاتون متوجه -
 عزیزم آره -

 لبم رو میشنه لبخند و بینم می لبخندشو
 عزیزم ی چیه جوابت خوب -
 شد ای یدفعه خیلی ، بگم چی دونم نمی -
یدونم - هادم به میخوام ولی بدی جواب زود خوام نمی ، عزیزم م  فکر پیشررن

 شرایط کردن قبول دونم می این اب کنی
 سخته براشون مادر  و پدر واسه یکم کیاوش خاص
 میکنه نگاه گنگ

 ؟ خاص شرایط -
 و پدر خوب ولی نداری مشررکلی قضرریه با تو که دونم می من دخترم خوب -

 ازدواج متاهل مرد یه با میدن اجازه مادر 
 ؟ کنی

 میگیره خندم اش قیافه از
 متاهل -
هار خوب - یدونم چون ولی منه عروس روژان ، نجا ب  عالقه هم به شررما م

 نظر چون دادم و پیشنهاد این بهت دارید
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 مهمه برام پسرم
178 

 این یعنی -
 اشرراره و درخت داره انگار.  آخه چی یعنی این.  میکنه اشرراره من به دسررت با

 میکنه
 ؟ بمونه کیاوش زن قراره -
 می اگه شررما ولی منه اول عروس روژان.  ی حرفیه چه این جان بهار..  وا -

 و خانواده نظر از کنید ازدواج هم با خواید
 نیست مشکلی روژان

 میکرد پا اون و پا این
 گفت می دیگه چیزای یه کیاوش راستش -
 چیزایی چه -
 بشن جدا هم از قراره که گفت می -

 میکنه کوتاهی ی خنده مامان
 .. عزیزم شما به گفته چیزی همچین کیاوش مگه -

 میده تکون سرشو بهار
ست از - ست ، مردا این د سه میخوام رو چی هر ، شده که جور هر دارم دو  وا

 با میخواسته حتما و دارن نگه خودشون
 داره نگه خودش پیش رو تو حرف این

 ؟ گفته دروغ -
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 که داره خودش واسرره دالیل سررری یه حتما کیاوش ، نباش ناراحت عزیزم -
 ولی.  است ندهکن قانع خودش واسه حتما
 انروژ.  کیاوش مادر ، میگم بهت دارم من اینو هستی کاملی دختر تو جان بهار

 هم از تونن نمی وقت هیچ کیاوش و
 کنن زندگی جدا هم از یا بگیرن طالق

 تو منو حضررور باید خواسررت می و کیاوش اگه.  بود شررده ما  و کیش بهار
 دونست می مامان و میکرد تحمل زندگیش

 . کنه تحمل تونه نمی اینو زنی هیچ
 بود نگفته به رو اینا کیاوش -
سفم من -  داردم انجام خودمو وظیفه من ولی کیاوش کاری پنهون خاطر به متا
 جوابت منتظر و دادم پیشنهاد بهت و

 . شماست با تصمیم.  عزیزم مونم می
 جون گیتی کنم فکر باید من -

179 
 عزیزم البته -

 حظهل هر بود باد کم که توپی البته حریف زمین تو بود انداخته و توپ مامان
 هم بهار.  بشه خالی بادش بود ممکن
 کیاوش ی کله میخوام االن زارم می جاش که خودمو.  داشت و وضیعت همین

 . بکنم و
 میکنه زحمت رفع بعد و میشینه ای دقیقه چند بهار
 . میزنیم حرف مامان با یک رفتنش بعد
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 بود خوشگل -
 نیست زندگی تو چیز همه خوشگلی ولی بود خوشگل ، زمعزی آره -
 بود هم مودب -
سته - شگل ، بود مودب در صیلکرده ، بود خو  یگهد چیزای یه من ولی بود تح

 بینم می رو
 خوب طرف یه از داشررت ارتباط بهار با کیاوش که نبود خوشررایند مامان واسرره

 اونجوری بهار دیگه که من واسه بود
 من و میشرره زیاد مامان توقع هم طرفی از و کنه نمی نگاه من به غرور سررراسررر

 . نمیشه من کن ول دیگه میدونم
 هم کیاوش دونسررتم می اینم ولی داره دوسررتم ، کنه نمی اذیتم دونسررتم می

 و سر زندگیش داره دوست و پسرشه
.  دمز حرف باهاش اونجوری تلفن پشت اینکه از نبودم ناراحت.  بکیره سامون
 م*ر* *ی*ک*ه ، دیگه دارم حدی یه منم خوب

 . اخالق بی ی
 اهکوت دیگه اینجاسررت مامان که حاال.  خبریه کرده فکر موندم سرراکت خیلی

 . شنوه می جوابشو بزنه حرفی ف یام نمی
 تمتونس یم و داشتم زبون خودم ی اندازه ولی نبودم دار زبون سر اونقدر درسته

 چند این تو ولی بیام بر کارام پس از
شتهگ ماه ش سائلی اون خاطر به ذ  و اومدنش با مامان االن که بودم جوری یه م

 شارژ زد می بهم روز هر که هایی حرف
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 . باشم قوی تونستم می من و میکرد روحیم
 چون.  بود دروغ نداشررتم اسررترس بگم اگه.  بیاید کیاوش شررب تا بودم منتظر
 نمی واقعا و داشتم استرس زیاد خیلی

 . میشه چی زده مامان که هایی حرف به راجع اوشکی العمل عکس دونستم
 . دبو همینطور حتما اونم و کنم تحمل و کیاوش حضور تونستم نمی خودم من

 ؟ مگه خوری نمی شام جان روژان -
 هم شررام خوردن فکر تازه نداره اسررترس اصررال و راحته چه مامان میگم دلم تو

 حرفی و کیاوش مادر اون خوب ولی هست
 ات شررناسررمش می.  میگه چیزی یه حتما بدبخت من به ولی هبزن تونه نمی

 . خونه یاد می عصبی االن میدونم و حدودی
180 
شپزخونه تو میرم سنمه اینکه با آ  هم اب دایه و مامان.  ندارم غذا به میلی ولی گر

 اینجا ذهنم من ولی میزنن حرف
ست  ویر عتسا به و بودم کیاوش اومدن منتظر فقط.  میگن چی بدونم که نی

 . میکردم نگاه دیوار
 . بخوابن تا رفتن بخیری شب با دایه مامان کردم جمع و میز اینکه از بعد

 کن گرم غذاشو اومد کیاوش جان روژان پس -
 من و میکرد خواسررت می کاری هر کال.  منگنه تو بود گذاشررته منو مامان باز
 االن ولی خواد نمی منو بد دونستم می

 . کنم کار چی اون با من و خونه یاد می زخمی ببر مثل کیاوش
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 قدم یپذیرای تو داشررتم هنوز من ولی بخوابن تا بودن رفته که بود وقت خیلی
 چون بخوابم برم تونستم نمی.  میزدم
 می ونچ بشم بند جا یه تونستم نمی.  کنم گرم و کیاوش غذای بود گفته مامان

 سر رو چی همه و بیاد کیاوش ترسیدم
 میکردم نگاه شهر به داشتم و بودم ایستاده سالن ته پنجره پشت . کنه خراب من
 میندازم رو پرده. شد باز خونه در که
 نسال های برق.  شده خونه وارد که بینم می و کیاوش.  جلوتر میرم قدم چند و

 دیده منو نکنم فکر و بود تاریک نیمه
 . راهرو سمت رفت می داشت چون بود

 کیاوش -
 کم نور ونا تو تونسم ومی بود خسته.  میکنه نگاه سالن به و برمیگردونه سرشو

 میرم.  ببینم اش چهره تو اینو هم
 میدم سالم و جلوتر

 سالم -
 وابنبخ تا رفتن اینا مامان وقتی.  میده جواب و میکنه پام تا سررر به نگاهی یه

 یه کردم عوض لباسامو و اتاقم رفتم آروم
شیدم شلوار با تونیک ستم نمی.  سرم رو نداختما شال یه و پو  با ریاونجو تون

 عاشق میکنه فکر االن بشم روبرو کیاوش
 . کنم بدرش راه از خوام می و شدم ابروش چشم

 شب موقع این بیداری چرا ، سالم -
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 ارب چند مگه آخه کال.  بودمش ندیده شکلی این االن تا.  سوزه می براش دلم
 هم بار چند اون تو ولی بودمش دیده

 . بود داغون خیلی نبود ریاینجو
 ندارم اشتها ولی نه -
 کنم گرم غذا برا  گفت مامان -
 مامان این دست از -
 ؟ کنم گرم -

181 
 . یام می کنم عوض لباسمو ، باشه -

 وامخ می و میچینم و میز زودتر.  کنم گرم غذاشررو تا میرم منم و اتاقش تو میره
 از زودتر ولی اتاقم تو برم نیومده تا

 . بیرون دراومد شاتاق
 جلوش میز رو میزارم و یارم می در ماکروفر از روو غذا

 بخیر شب -
 بشینی دقیقه چند میشه -

 بوده کارساز خیلی اینکه مثل امروز جهنم به.  بود شده مودب
 کشم می صندلی یه.  کنمم عصبانیش من خواستم نمی نبود عصبانی که حاال

 کشم می و بیرون
 نزد حرفی دیگه که دکتره اون -

 بود کی دکتر از منظور میدونستم
 نه -
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 بود مودبی خیلی دکتر -
 مگه دیدیش -

 میگه و میخوره ساالد از یکم
 میشم خیال بی میکردی فکر -

 کردم نمی فکری همچین یه اصال
 .. ولی نه -
 میندازم راه ریزی آبرو یام می کردی می فکر -

 لبش گوشه شستن کوچکی لبخند که دید چی قیافم تو دونم نمی
 کردی و فکر اون که شناختی چطوری منو بدونم دارم دوست خیلی واقعا -

 میدم تکون هدف بی سرمو
 می ها میدونی چاله مثل فکری االن و خوندم درس ، بودم اجتماع تو اینهمه -

 می رو یارو ی یقه میرم بیمارستان یام
 گیرم
182 

 بودم دهکر و فکر همین دقیقه ، میگیره خندم حرفاش از
 بودم کرده و فکر همین دقیقه -
 : میگه خنده با
 تو دست از -

شت شتم من و خورد می غذا دا سه.  میکردم نگاه اونوو خوردن غذا دا  اولین وا
 حدیثی و حرف هیچ بدون که بار
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 و نشستیم هم روبروی
گاه غذاش ظرف به و خوره می و میریزه دوغ یکم نه ن  جای فکرش وای میک
 است دیگه

 روژان راضی زندگیت از -
 چی و گفته چی بهار دونم نمی ، کیاوش این میشررد چیزیش یه واقعا امشررب

 عصبانی اصال.  شده جوری این که شنیده
 . عصبانی تا بود غمگین بیشتر نیود

 میده ادامه خودش که زنم نمی حرفی
 یرهم و یاد می کسی هر.  شام بازار شده زندگیم.  نیستم راضی زندگیم از من -
 دخالت توش داره دوست کسی هر. 

 آوردم کم واقعا من و کنه می
 ؟ کیاوش شده چیزی -

 میده بازی دستش تو و لیوان
عا دونم نمی من.  روژان شرررده چیزا خیلی - ید کی پس از واق یام با  من.  برب

 نه.  خودمو زندگی ، خوام می آروم زندگی
 گیرنب تصمیم برام دور از و بگیرن نظر تحت کاراشون با منو اطرافیانم اینکه
 مین فرقی موضوع اصل در ولی دیگه آدم یه یا بود مامان منظورش دونستم نمی
 نمی و بود من مثل کیاوشم ، کرد

 کنه دخالت زندگیش تو کسی خواست
 ؟ ناراحتی زد بهار به مامان که هایی حرف خاطر به -

 شکنم می دارم کنم می احساس که سنگین نگاهش انقدر ، میکنه نگاهم
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 نیست مهمترینش ولی ، اشه یدونه این ولی گفت چی دونم نمی -
 ود شما زندگی وسط افتادم یهو من اصل در یعنی ، ندارم مشکلی بهار با من -
 تا

 یه خوام می و میکنم نگاهش و دم می جرا  خودم به ، میکنه نگاهم داره هنوز
 کنم عوض و بحث جورایی

183 
 خوشگله خیلی بهار -
 خوشگله لیخی آره -
 کرد قبول -
 ؟ رو چی -
 کنه ازدواج باها  اینکه -
 : میگه تعجب با
 ندادم ازدواج پیشنهاد بهش من -
 کرد خواستگاری ازش امروز مامان -
 : میگه بلندی نیمه صدای با
 ؟ کرد کار چی -

 کنم می ی اشاره راهرو به و میگیرم گاز لبمو
 شن می بیدار اینا مامان االن -
 کرد تگاریخواس ازش -

 میدم تکون سرمو
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 مامان این کارای دست از -
 گم می خجالت با
 کنه قبول نکنم فکر ولی -
 چرا -
 بشه دوم زن باید گفت آخه...  آخه -

 میخنده آروم خیلی و میز رو میزاره و لیوان
 زنا شما دست از -
سترسم بودنش آروم از  مدنمت آدم تا دو مثل تونیم می هم ما پس.  میره بین از ا

 . بزنیم حرف و بشینیم
 ؟ نگفت بهت چیزی -

184 
 . نکردم صحبت باهاش -
 ؟ نزد هم زنگ یعنی -
 خاموشه گوشیم -

ست معادالتمون ولی بود شده چی دونم نمی  فکر ما.  بود درنیومده آب از در
 بره خونه از اینکه محض به بهار میکردیم

 . نه ولی میزنه حرف کیاوش با بیرون
 همیشررره.  بود کرده ناراحتم جورایی یه ناراحتیش.  شرررد یطوالن سررکوتمون

 عصبانی ها وقت بعضی و خوب و کیاوش
 . بود جوری یه و بود غریب و آشنا نا برام حالتش این االن و بودمش دیده

 کیاوش -
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 میکنه نگاهم و میکنه بلند سرشو
 متاسفم من -

 زنه نمی حرفی ولی میکنه نگاهم
 کنم خراب زندگیتو خواستم نمی -

ستش ستمو و میکنه دراز د شتم میز رو که د ستش تو میگیره گذا ش و د  کمی ارف
 میده

 روژان نیستی تو مقصر -
 میکردی تو زندگی داشتی االن تو ، نبودم من اگه -

 گرمیدل بهم داشت.  بود کیاوش دستای تو من دستای.  میده فشار دستم بازم
 باعث من که میکرد دلگرم ، میداد
 . نیستم مقصر من ، نیستم هچی

 داشتی خودتو زندگی االن تو نبودم منم اگه خوب -
ست شته فرق خودم ی خانواده تو اونقدر ولی ، گفت می را  سراپ بین بودن گذا

 که من کنم می احساس حاال ، من و
صر دخترم صر ، مرد   یه سیاوش چون و مق ست مق ست این ولی.  نی  . نبود در
 بود کشته اونو عموی پسر رادمان

ستش ستمه رو هنوز د شتام با داره و د ست خودش.  میکنه بازی انگ  لیو اینجا
 حالت این از معذب.  نیست اینجا فکرش

 . بخورم تونم نمی هم تکون ولی
 دارم دوست و بهار من -
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 میدونن همه که اینو بگو جدید چیز یه:  میگم دلم تو
185 

 نکردم فکر جدی بهش وقت هیچ ولی -
 حرفمو این نه ولی بزن جدید حرف یه گفتم ، ممید قور  دهنمو آب

 کردم هانهب و بهار کردم ازدواج ایل دختر یه با باید گفت بهم وقتی حسین میر -
 . نشد ولی برم در زیرش از بتونم تا

هار  یه زدم حرفارو اون حسررین میر به که روزی اون از ولی نبود جدی برام ب
 که کنم ثابت بهش خواستم می جورایی

 . بود نکرده فکر جدی بهار به وقت هیچ واقع در ولی بوده راست حرفام
 رهخی اتاق ی دیگه سمت نگاهش که صورتی در میزد من به حرفارو این داشت

 نمی تاریکی اون تو من که بود چیزی به
 . دیدم

 منه ی آینده همسر های آل ایده از بود دور خیلی بهار -
 بود افتاده سرش از شال خونه تو یومد می داشت که امروز -

.  احمق...  احمق.  زدم ای احمقانه حرف چه فهمم می تازه خودم و میگم اینو
 می مثال.  اللی نمیگه که نزنی حرف تو

ستی شتر حرف اون با بدی دلداری بهش خوا شش خودمو بی  با دمکر ضایع پی
 . گونم بچه افکار این

 میده تکون سرشو لبخند با و میزنه نگاهم
ست بدی ردخت بهار - ستند من ایل و خانواده تو که دخترایی با ولی نی  یلیخ ه

 با فاحشی های تفاو  ما.  میکنه فرق
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 مکرد می گوشزد بهش و بهار میکردم مقایسه ها وقت بعضی شاید.  داریم هم
 شاید.  کنه تغییر تونست نمی بهار ولی
 . نه االن ولی کنم فکر روش تونستم می میداد تغییر اخالقشو یکم اگه

 کنی ازدواج باهاش خوای می گفتی همه به و موندی باهاش چرا پس -
 برام دیگران که سرراله 08 پسررر یه یا نیسررتم سرراله 03 ی بچه یه من روژان -

 نشون بهشون خواستم می ، بگیرن تصمیم
 بگیرم تصمیم زندگیم واسه خوام می خودم که بدم

 میگم لب زیر آروم
 کنم می درک -
 میکنن تر سخت هاشون حرف با دیگران و سخته خیلی هردومون واسه -

 هر واسرره دلم ، نیسررت خوب حالش امشررب ، داره ادامه هنوز دسررتش نوازش
 سوزه می دومون

 ؟ میشه چی بهار -
 میده تکون سرشو

 خودش زندگی پی میره -
186 

 نمیشی ناراحت -
 میده فشار کوچولو یه دستمو و میندازه بهم نگاهی یه دوباره

 مومت باید جایی یه بهار با بودن دونسررتم می اول از و روژان نیسررتم هبچ من -
 بشه
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 میدونست اونم ، چی اون پس -
 تو اومدی تو وقتی اما.  بودم نرده حرف باهاش آینده مورد در وقتی هیچ من -

 بود شده بیشتر اون حساد  زندگیم
 . نداشت ما ی رابطه به ارتباطی اصال ولی

 خورد حرص رانقد الکی مامان پس -
 خورد حرص ، خوردم من که حرصی همه اون جای به نبود که الکی -

 مامچشرر ، یومد م خوابم خیلی من و فکر تو بود رفته دوباره بود ای دقیقه چند
 . بود شده سنگین

 بیارم برا  خوای نمی چیزی -
 میکنه نگاهم

 بخواب برو   مرسی نه -
 کنم جمع روو اینا اول پس -
 خواب از میشی بیهوش االن تو ، میکنم جمع -

 خندم می
 بیهوشی حد در نه ولی یاد می خوابم -
 میکنه نگاهم ، میشه بلند صندلی رو از
 روژان -
 بله -
 قبل کارای بابت متاسفم واقعا من -
 نکن اذیت خودتو ، کیاوش نیست مهم -
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سته مردی یه من جلوی.  نبود مهم هیچی لحظه اون تو واقعا و ش  سر که بود ن
 درآورده دستش از رو زندگیش ی رشته

 . داره حالی چه میکردم درک من و بودنند
187 

 روژان بشناسمت بیشتر میخوام -
 مرمی و بیرون یام می در آشررپزخونه از بخیری شررب با فقط و میکنم سررکو 

 خوابم نرسیده بالش به سرم و اتاقم سمت
 . برد

******* 
 اون از.  چهارتامون هر خوردیم یم صبحونه هم با ها صبح که بود روزی چند
 نزده بهار از حرفی کس هیچ دیگه روز
 ونا بگم اینم البته زدم حرف خوبه حالت و سررالم حد در کیاوش با فقط و بود

 می و بود گذاشته تاثیر روم خیلی حرفاش
 لیو بودند بد قبلش های برخورد که بوده آورده فشررار بهش شرررایط دونسررتم

 . بودم دیده بودنشم مهربون من خوب
شوره که میگفت مامان صبح از امروز شم این و دارم دل شور  سرایت من به دل
 بدی اتفاق تا بودم منتظر همش.  بود کرده

 مامان . بود شررده تکمیل روزمون دادند که بدی خبر و تلفن زنگ با که بیوفته
 تصادف یه کیاوش پدر.  نبود خوب حالش
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 چه دونسررتمم نمی.  بودیم ناراحت ههم و بود بیمارسررتان تو االن و داشررت
 بلیط و رفت می باید ولی بگم کیاوش به طوری

 آماده مامان برای که رو قندی آب داشت دایه.  برگرده که مامان واسه گرفت می
 رفتم منم که داد می بهش بود کرده

 بودم دایه نگران که روز اون بار یه فقط.  گرفتم و کیاوش شررماره و تلفن سررراغ
 بودم زده زنگ بهش

 الو -
 بله -
 ؟.. کجایی کیاوش -

 . بزن حرفتو ، کجاست که چه تو به آخه
 ؟ افتاده اتفاقی ، شرکت تو -
 اومده وجود به کوچکی مشکل یه فقط نه -
 ؟ خوبه مامان -
 تصررادف یه ماشررین با بابا  که گفت و زد زنگ حسررین میر ولی خوبه آره -

 . بیمارستانه االن و داشته کوچک
 میزنم زنگ حسین میر به -

 هک بود بد قدر چه.  بیرون دم می شرردمو حبس نفس من و کرد قطع رو گوشرری
 به بدی رو ناخوشایندی خبرای همچین

 . کسی
 خورد زنگ تلفن بعد دقیه چند
188 
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 روژان الو -
 بله -
 ؟ کجاست مامان -
 کشیده دراز اتاق تو -

 کنم کار چی االن باید دونستم نمی واقعا من و کرد می تابی بی مامان
 نبوده خطرناکی تصادف ، زدم حرف حسین میر با -
 ؟ بیمارستانن چرا پس ، شکر خدایا وای -
 . شکته دستش اینکه مثل -
 بگم مامان به -
 شه نمی آروم نبینه رو بابا تا دونم می ، کنه نمی باور االن هم بگی -
 االن من کنم کار چی پس -
 ؟ خوبه حالت تو -

 حال مامان حال بعد و تلفن اون ، صرربح نگرانی و اسررترس ، ودنب خوب حالم
 و بود مامان پیش دایه.  بود کرده خراب منم
 گیر شرررایطی همچین یه تو وقت هیچ ، کنم کار چی باید دونسررتم نمی من

 بود فشاری یه قلبم رو.  بودم نکرده
 کیاوش بیا ، نه -
 خود  به کن سررعی و بخور آب لیوان یه ، نیسرررت چیزی ، عزیزم یام می -

 خیلی اتفاق.  ترسیدی فقط.  باشی مسلط
 نیوفتاده بدی
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 . بود کرده بهتر حالمو آرومش لحن
 یام می بعد گیرم می بلیط آژانس یه میرم اول ، خونم دیگه ساعت نیم تا من -

 ازدر تخت رو مامان.  مامان پیش میرم و کنم می قطع و تلفن و میگم ای باشرره
 شینم می زمین رو تخت کنار کشیده

 ؟ مامان خوبید -
 پریده رنگت چرا تو ، عزیزم خوبم -
 خوبم نه -

189 
 شکسته دستشون فقط گفت کیاوش -
 کنه خدا ، کنه خدا -

ست و کیاوش پدر خیلی شت دو  البج.  میکرد تابی بی براش اینجوری که دا
 . زیاد خیلی برام بود
 سرمو در شدن باز صدای با ، یشهم باز آروم در.  بیرون دایه و ام مامان کنار من

 . داخل یاد می ،کیاوش برمیگردونم
 تر نزدیک تا یکنم م نگاهش همونجوری

 . میشه
 کیاوش اومدی -
 ؟ شد چت مامان اومدم -
 تو پدر دست از -
 شکسته دستاش از یکی فقط ، مامان نیست چیز -

 . میزنه لبخند من به و میشه نیمخر تخت رو مامان
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 شکنم می دیگشم دست اونجا برسم -
 من بیچاره پدر ، بابا ای -
 است بیچاره تو پدر همین -

 مامان کنار میشنه
 نیست خوب حالت گفت می روژان ، بهتری -
 ترسوندم هم و روژانم -

 میدم تکون سرموو
 حرفیه چه این ، مامان نه -

 ب*و*سه می مامانشو پیشونی کیاوش
 . یوفتیم می راه باشید حاضر 6.  گرفتم بلیط جان مامان -
 نمیشه آروم دلم نبینمش تا دارم دلشوره ، پسرم مرسی -
 میریم بگیرم دوش یه منم باشید آماده پس -

190 
 نارک که بلیطی تا چهار اون به شررردم خیره من ولی بیرون میره اتاق از کیاوش

 قرار مگه تا چهار چرا.  مامان پیشه تخت
 ینمب می من و میرسه ها بلیط به و میکنه دنبال نگاهمو رد مامان.  بریم همه بود

 میزنه لبخند
 بشیم آماده باید ، دخترم پاشو -

 میدم قور  دهنمو آب
 ؟ ریم می همه -
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 گرفته بلیط تا چهار ، دیگه حتما -
 اتاق تو یاد می دایه موقع همون

 ریم می همه گفتن خان کیاوش -
 دارم زندگی و کار من ، آخه ببرن خوان می کجا منو

 داشت کار  خان کیاوش خترمد -
شم بلند و کنم می دایه و مامان به نگاهی یه شپزخونه تو از.  می  ومدی می صدا آ
 پشت کیاوش آشپزخونه سمت رفتم. 

 . خورد می نهار داشت جلوتر میرم.  بود نشسته میز
 بودم نخورده نهار -

 میدم تکونم سرمو
 گرفتم بلیط تا چهار -

 میکنم نگاهش
 دیگه بیمارستان نری روزی سه دو تونی می -

ستان میرفتم شیفتی من ست نمی دلم ولی بیمار  دلم ، هرش اون به برگردم خوا
 ببینم و هایی صحنه دوباره خواست نمی

 . ندارم دوست که کنم برخورد کسایی با و
 میدم تکون سرمو فقط و بگم چی دونم نمی.  میدم تکون سرمو هدف بی
 نباش نگران ، برمیگردیم زود بینیمب رو بابا ، آمادشو برو پس -
 هک بودم هایی اتفاق نگران.  نبودم اون نگران.  بیرون یام می در آشررپزخونه از

 هایی آدم برخورد نگران.  بیوفته بود قرار
 . بود ای دیگه چیز من نگرانی.  ببینمشون بود قرار که بودم
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191 
 نمی کاری هیچ به دستم . برگردم تونستم نمی.  میشینم تخت رو و اتاقم تو میر

 به برگردم نداشتم دوست.  رفت
 . کردن عوض زندگیمو مردمش که شهری

 میگم میرم.  رم نمی من اصررال.  دیگه مونیدم می دایه منو.  بریم باید همه چرا
 نه ولی.  بیام تونم نمی و دارم کار من که

 . آخه االن بگم چی برم نمیشه روم
 میزاره چمدون تو هاشررو لباس داره مامان.  اتاق تو میرم.  مامان پیش برم باید
 . همینطور هم دایه

 مامان -
 عزیزم جانم -

 میکنم پا اون و پا این
 نیام من میشه -
 دخترم چرا -
 من آخه -

 میگیره دستمو و ایسته می من کنار و میشه بلند
 همینطور ببین و کیاوش پدر نداری دوسرررت ، بشرری آشررنا خانواده با باید -

 اشوخواهر
 برگردم شهر اون به دوباره ندارم دوست من -



 325 رسم کی یروژان قربان

 و ارک این باید تو و بشرره روبرو زندگیش های واقعیت با باید آدم جان روژان -
 بدی انجام

 االن اونم ، ندارم آمادگیشو من -
 نگیری قرار شرایطش تو وقتی تا کنی نمی پیدا آمادگی -
 عمار  اون تو اونجا من -
 بیوفته باید اتفاق این ولی بیاد پیش ییها اتفاق ممکنه درسته -
 مامان -
 همیشه مثل ، باش قوی -
تاق تو برمیگردم.  کنم کار چی باید دونم نمی ، یاد برنمی کاری مامانم از  ما

 . نشستم تخت رو هنوز من و شده 5 ساعت
192 
 چه اصررال.  باهاشررون برم خواد نمی دلم مامان های حرف از بعد هم هنوز

 برم اونا با بشم بلند کاره یک نم داره دلیلی
 وسرررایل و میشررم بلند اجبار سررر از و کنم کار چی باید دونم نمی باز ولی

 . کولم تو میکنم جمع ضروریمو
 انقدر و شررده چی که میگم و میزنم زنگ مریم به شررد تموم کارم اینکه از بعد

 شد قرار.  نگو که یاره می در بازی مسخره
 . رمب جاش به شیفت یه برگشتم اینکه از بعد من و بره من جای به شب فردا

 زا بیشررتر من ولی بود خودش فکرای تو کس هر ، فرودگاه سررمت میرم هم با
 داشتم جورایی یه.  داشتم استرس همه
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 مادر یاد.  اومدن شما با چه و بدبخت من واال دونم نمی.  شیر دهن تو میرفتم
 ، میشه منقلب حالم یوفتم می که سپهر

 ؟... کنم کار چی ااون با
 . ببینه یکی منو و برم اگه ، نمیشه ولی ، ببینم نازگلم برم شاید

 خانوادم العمل عکس از باید االن که کردم اشررتباهی کار مگه ، ببینه خوب
 ، باهاشون رم می.  خوبیه فکر ولی.  بترسم
 . آقابک عمار  برم سر یه داد اجازه کیاوش شاید
 بینمب برم دارم دوسرت ، بودم دلتنگ دلم ته ولی ، نه .... برم خواسرتم می واقعا

 چه من رفتن از بعد ، االن خبره چه اونجا
 . نه ای بودنند من یاد به اصال که ببینم و برم دارم دوست افتاده هایی اتفاق

شو سنگین بار تنهایی ک دختری ، روژانم من شکالت شه می دوش به م  می ، ک
 دارم ها حرف خیلی و بینمشون می و رم
 . بزنم بهشون که

 کیاوش
 برم که زد زنگ رهام کردم بحث تلفن پشررت روژان با اینکه از بعد سرراعت نیم

 یه ولی دارن کار چی دونستم نمی.  جایی
 . شونپیش رفتم کاری جلسه از بعد خوب که که بودن گذاشته قرار شاب کافی

 نمی.  دز زنگ سینح میر برسم بودیم گذاشته قرار که جایی به اینکه از قبل اما
 کارای ی همه از چطوری واقعا دونستم
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شت خبر ما ست ، دا  راه از اونم ، سال اینهمه از بعد که بود چی کاریش سیا
 کنیم می ما که کاری هر تونست می دور

ست می سردی عرق لحظه هر من و میزد حرف اون.  بفهمه ش شونیم رو ن .  پی
 کردم سکو  منفقط ولی گفت چی همه از
 میر هک دونسررتم می خودم ولی بکنم که نبود دفاعی ، بزنم که نداشررتم فیحر ،

 و دروغ.  نیست کارش تو دروغ حسین
سته به تا یکنه نم ابزار یه سش.  نبود من مال بهار.  برسه هاش خوا ش دو  و تمدا
 این شر از اون با خواستم می جورایی یه

 ور پاکی آبی حسررین میر های حرف این با ولی بشررم خالص اجباری زندگی
 بلکه حسین میر نه ، دستم رو بود ریخته

 هارب ولی آزادی با نبودم مخالف من و داشت آزادی.  بود کرده که کارایی با بهار
 این که بود کرده رد و قرمز خط یه

 . من برای نه حتی و نیست هضم قابل حسین میر واسه
سش ، بودم نگران شتم دو سین میر حرف اون با ولی دا  بارهای همه ریانگا ح

 مال بهار.  بود افتاده شونم رو افتاد دنیا
 ومتم صرربرمو کارش این دیگه ولی دونسررتم می اینو اول از ومن نبود دنیایمن

 من ی خونه تو االن دختر اون.  بود کرده
193 

 گهم بود کرده رو موقع بد رو چی ی همه حسین میر ولی بشه آشنا مادرم تا بود
 ، بهار بودن با میخواستم من اینکه نه
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ضور شده موفق هم خیلی االن ولی کنم تر کمرنگ زندگیم از و روژان ح  مبود ن
. 

سین میر که هایی حرف از بعد روژان با صحبت شب اون  کننده آرام زد بهم ح
 تو چی همه شب ساعت اون تو.  بود

 و خودم با رفتن کلنجار ، کشررمکش همه اون از بعد ، بود رفته فرو سررکو 
 . بودم شده آروم خونه تو افکارم

شخ  زندگیم با و خودم تکلیف ساعت چند همین تو  یباز بهاز.  بودم کرده م
 میر های حرف ولی بود خواستنی ، بود

 جدی جدی حاال گفت می بهم شوخی به رهام همیشه که هایی حرف حسین
 رهام.  بود شده کشیده رخم به

فه تو و یکنه م در و من زندگی های قرمز خط داره بهار میدذونسرررت  با و لفا
 این حسین میر امروز ولی گفت می شوخی
 گیش با خواسرررت می شررراید.  بودذ کرده باز برام صررریح و رک رو ها حرف

 می که کنم ثابت بقیه به بهار موضوع کشیدن
 . شد چی خواستم می چی ، چی االن ولی بگیرم تصمیم زندگیم واسه تونم
 تماس من با حتما حسررین میر ، بودمم دهشرر نگران خیلی روژان تماس از بعد

 تا چند کنم می نگاه که مو گوشی ، گرفته
سین میر از ناموفق تماس شو شماره فوری. افتاده ح شی  اهاشب تا گیرم می گو
 یعنی این و بود عمار  تو.  بزنم حرف
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ست حادی زیاد موضوع صادف.  نی ستش فقط و نبوده جدی ت سته د  و ودب شک
 سرش به اینکه از اطمینان واسه دکتر

 با اینکه از پبعد. داشتند می نگه بیمارستان تو و امشب باشه نخورده ای ضربه
 زنگ خونه به ، میزنم حرف حسین میر
 رو بابا ات مامان دونم می ، بگیرم بلیط تا میرم.  چطوره اوضاع ببینم تا و زنم می

 نداره قرار آروم نبینه
شین سوار بلیط تا چهار با  . خونه سمت به رونم می م*س*تقیم و شم می ما

 بایذ و داشتند پرواز دیگه ساعت چند واسه
 . خونه میرسیذم زودتر

 میدونم ، بمونن تنها روژان و دایه خواست نمی دلم و برذم خواستم می خودمم
 ولی باشه سخت کمی روژان واسه شاید
 . بریم و راه این باید

 به ننرفت بر مبنی هم چیزی ولی هندار رفتن دل که میداد نشررون روژان ی قیافه
 کنم می هماهنگ رهام به نیاورد زبون

 دفعه صرررد االن تا من نبود رهام اگه ، افتاده اتفاقی چه که میگم و کنم می و
 . بودم شده ورشکست

 یرسیمم کی که میگکم و میزنم زنگ عمار  به بشیم هوایپما سوار اینکه از قبل
 . دنبالمون بفرستن و نفر یه و

 جای ارهد و ماشین به داده تکیه که بینم می و سامان یام می بیرون که فرودگاه از
 به ، کنم میم نگاه رو ای دیگه
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 به چمدون دختر تا دو رو بود شرررده میخ ، کردم نگاه میکرد نگاه که اونجایی
 ما.  بودنند وایستاده خیابون کنار که دست

ستی و بینه می رو  از و مامان چمدون و سمتون دیا می لبخند با.  میده تکون د
 میگیره دستم

 داداش سالم-
 شما احوال ، خان سامان سالم-
ست هم با سی دایه و مامان با سامان و میدیم د  نزدیک روژان.  میکنه احوالپر

 . بود پایین سرش و ایستاده مامان
194 

 خانم سالم-
 میکنه نگاه سامان به و میگیره زمین رو از نگاهشو

 سالم-
 : میگم میکنه نگاه و روژان دارهه هنوز که نساما به
 ؟ چرا اومدی تو-
 استقبال بیام من گفتم بودم بیکار-

 میگه خنده با ، میکنه مامان به رو
 عمو زن دور بال راستی-

 ماشین سمت میده هولش مامان
 بچه برو -
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 عموق هواسررش.  بود همیشررگی ی قضرریه یه ، بابا کردنای تصررادف قضرریه آخه
 . رانندگی اال بود چی همه جمع رانندگی

 زاره می رو دایه و مامان های چمدون سررامان.  ماشررین سررمت میریم خنده با
 داره و ایستاده کناری روژان.  عقب صندوق

 تضاد صورتی ، طوسی های کتونی با لی شلواری.  کنه می بازی کولش بنده با
 چندان نه مشکی مانتو.  شده جالبی

.  بود دهش دبیرستانی های بچه مثل بود کرده سرش که ای مقنعه اون با بلندش
 و گرفته دستش تو محکم کولشو بند
 ذهنش تو دونم می ولی ، فکریه چه تو االن دونم نمی.  میکنه بازی باهاش داره

 . بود قیامت االن
 که اونقدر نه ولی بود سرد و تاریک هوا ، عمار  سمت میرم و شیم می سوار
 کنه اذیت آدمو

 بیمارستان ببر منو اول ، انج سامان -
 یایم می هم با صبح بریم ، که شبه عمو زن -
 نگرانشم پسرم نه -
 نباشید نگران عمو زن نداره آفت بم بادمجون -

 می سررامان اداهای این به من و میگن باالیی بلند جون از دور یه دایه و مامان
 می و روژان ماشین ب*غ*ل آینه از.  خندم

 دیگه جای فکرش ولی بود اینجا خودش.  میکنه نگاه ها یابونخ به داره که بینم
 . بود ای

195 
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 و مامان و منم ، رسریم می که بیمارسرتان به.  میره و بیمارسرتان مسریر سرامان
 و میشیم پیاده ماشین از هم با سامان

خل میره جازه سررختی به.  دا ند دادن ا قه چ تاق چو  و ببینیمش ای دقی  ا
 و باشه داشته همراه دادن اجازه بود خصوصی

شش مامان شم روژان مواظب که حرف کلی با.  موند پی  مبرگردی تا داد اجازه با
 . ماشین تو

 و عمار  بریم باید االن میدونم ولی یومد می خوابم شررد  به و بودم خسررته
 . حسین میر دیدن بریم همه از اول

 پرسه می بابا حال از دایه میشیم که ماشین سوار
 ؟ پسرم بود چطور -
 میکرد لوس عمو زن واسه داشت خودشو فقط دایه بود توپ -
 سامان بکش خجالت -

شو روژان ست یه.  برده خوابش و صندلی به داده تکیه سر  دهش بافته موهای د
 معلوم و بیرون اومده مقتعه زیر از اش

 . شب سیاهی به داشت براقی موهای.  شده
 ایم ستهخ هممون عمار  برو ، بگو پر  و چر  کم -
 . ها ب*غ*له همین تهران بابا ، اومده کجا از انگار او -
 . خوابه روژان ، بزن حرف آروم -

 میندازه روژان به نگاهی آیینه از سامان
 خواب خوش چه اوف -
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 میگم آروم و کوبم می بازوش به مشت با
 دیگه خونه برو... د   -

 میده تکون ای کننده ناراحت حالت با سرشو
 عمو از چقدر عمو زن ببین ، باش پدر  مثل ؟. .. دوسرررت زن رانقد آدم -

 میبره حساب
یه ، خندیدن به میکنه شررروع و میگه خودش  من و خنده می ریز ریز هم دا
 نخندم تا گیرم می خودمو جلوی

 بیفت راه ، مار زهر -
شید طول ساعتی نیم حدودا  و چر  اونقدر سامان راه تو ، عمار  برسیم تا ک

 از گرفتم درد دل دیگه که افتب بهم پر 
سره سامان.  خنده سین میر.  بود عموم پ سر تا 4 کال ح  که دختر تا دو و داره پ

 . دارن زیادی های بچه کدومشون هر
 . بختیاری حسین میر جمعیت پر خانواده

196 
شین شت و عمار  داخل میبره و ما شین بقیه پ  . میکنه پارک خونه اهل های ما

 از تا میره هم سامان و میشه پیاده دایه
.  نشررده بیدار خواب از هنوز روژان ولی برداره رو ها چمدون عقب صررندوق

 تکونی ولی میکنم صداش اسم به باری چند
باره و خوره می به دو یده تکون بازوشررو و میکنم دراز دسررتمو.  میخوا  که م

 دوباره ممکنه آن هر ولی میشه باز پشماش
 : گهمی بیداری و خواب تو.  بخوابه
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 ؟ خوبه بابا  -
 . بود گرفته خندم

 بشی بلند خوای نمی ، خوبه آره -
 منم ، میکنه حسین میر ساختمون به اشاره و میزنه شیشه به سامان لحظه همون
 سمت میرن اونا و میدم تکون سرمو

 . مرواری تاج و حسین میر ساختمون
 : میگه کناری صندلی به نگاهش با
 ؟ کوش مامان -
 موند بابا پیش -

 میکنه بلند سرشو یکم و میکنه نگاه صندلی به دوباره
 ؟ کو دایه پس -
 داخل رفتند -

ست شینه در  علومم چیزی تاریکی تو.  میکنه نگاه بر و دور به و صندلی رو می
 ساختمون از که کمی نورهای فقط نبود

 . بود کرده روشن و حیاط یومد می ها
 ؟ االن کجایم -
 عمار  رسیدم -
 ؟ چی من پس -
 ؟ چی شما -
 ؟.... کنم کار چی من -
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 ......- 
 مامان پیش بری می منو -

197 
 همچین روژان ممکنه دونسررت می مامان ، بگم بهش چی باید االن دونم نمی

 گفت می هی که بده نشون واکنشی
شم مواظبش شین ار.  بهش بگم چی می االن ولی با شم پیاده ما  هب رو هوا.  می

 باز و روژان سمت در و میرم.  رفته خنکی
 میکنم

 شو پیاده -
 : میگه ماشین تو از
 ؟ بری نمی -
 بمونه تونه می نفر یه هم همراه ، شبه که االن -
 تنهایی اینجا ، کیاوش کنم کار چی من پس -
 شو پیاده اول -

 میگیره شدست تو و برمیداره کولشو بعد و میشه پیاده ماشیین از تردید با و آروم
 ی دسته.  بندم می و ماشین در. 

 . میکرد خودنمایی اش سینه روی هنوز موهاش
 که نیستی تنها ، اینجاست آدم اینهمه -

 میکنه نگاهم
 مامان پیش ببر منو خدا رو تو ، منن دشمن اونا کیاوش -
 میکنه نگاه و اطراف دردموندگی با
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 ؟ کجاست دایه -
شت ترس شتن خوبی خاطره بود اینجا که باری آخرین از ، دا  ولی ندیدم.  دا

 . بود آورده سرش به چه عمو زن شندیم
 اینجا که باری آخرین از و بود من زن روژان االن ، میکرد فرق اوضاع االن ولی
 تو نداره حق کسی بودم گفته بودم

 کنه دخالت من زندگی
 میریم هم ما االن ، تو رفت دایه -
 اونجا هست کی -
 هستن همه -

 یوفته می دستش از کیفش
198 

 تونسررتی می تهرانم و کار این ، بدی آزارم خوای می ، اینجا آوردی منو چرا -
 من از همه که اینجا آوردی منو چرا بکنی

 میدونن اون مردن مقصر و متنفرن
 منن ی خانواده ، نیستن که آدمخور ، روژان میگی چی -
 بفهم ، منن دشمت تو خانواده -

 میکشم عمیق نفس
 هستم من بیاد یشپ مشکلی نیست قرار -
 میکنه نگاهم تردید با
 باشم اینجا خوام نمی من کیاوش -
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 شدم کالفه
 بریم بیا روژان نمونده حرفی -

 همونجا هنوز روژان ولی سرراختمون سررمت میرم و برمیدارم زمین از کیفشررو
 میکنه نگاه منو داره و وایستاده ما 

 میگم بلندی نیمه صدای با
 دیگه بیا -

ستم می.  سمتم برمیداره قدم آروم و میخوره تکونی شیم وارد هم با تا ای  می . ب
 . میگیره دستم از کیفشو و کنارم یاد

 : میگه آروم
 ترسم می من -

 با زنم االن که.  خواسررتم می من که نبود زندگی این ، میکنم مشررت دسررتمو
 داشت ترس.  بترسه خانودم با شدن روبرو

 خواستم نمی اینو من ولی
 ژانرو هستم من -

 بغض با ، ترس با ، میکنه نگاهم
 بری نزاری تنهام -

صیری دختر این ، میزنم ای کننده دلگرم لبخند شت تق شت فقط ، ندا  تاوان دا
 میداد رو دیگه نفر دو عشق

 بریم حاال.  نمیزارم تنها  -
199 
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شو شش رو میندازه و میگیره تر محکم کول شو دوباره.  دو ست بند  و همیگیر د
 . میده فشار
 . رفتن از نامطمعن.  میگه آروم ولی بریم میگه

 دیگه بدونن همه باید.  رفت باید و راه این.  شررم می داخل و میکنم باز و در
 . کنن دخالت زندگیم تو دوم نمی اجازه
 . فهمیدن می خودشو حد باید همه و بود من زن روژان االن
.  نیست نگاه ررستی تو کسی هنوز ولی روشنه خونه های چراغ.  شیم می وارد

 و اول قدم تردید با داخل یاد می روژان
 بعیتت به.  یارم می در کفشامو و بندم می سرش پشت و در.  یاد می و برمیداره

 باز کفشاشو بند و میشه خم اونم من
 . میکنه

 رو خورد می تاب و بیرون افتاده هم شررده بافته موهای دسررته اون شررده که خم
 . میشه بلند.  هوا

 موها  ژانرو -
 هنوز . نبود این من منظوره ولی میکنه مرتب و اش مقنعه سمت بره می دستشو

 اش مقنعه به.  میکنم نگاهش دارم
 میکنه اشاره

 . االن بیرونه -
 ارهمیز فوری و میشره هول که میکنم اشراره موهاش بافت به میکنه دراز دسرتمو

 . میکنه مرتبشون و اش مقنعه زیر
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 . بود معلوم کاتشحر تک تک تو نگرانی
 کیاوش -
 هم بقیه خنده صدای و میکرد لودگی داشت باز میکرد صدام سامان خونه تو از

 یومد می
 اومدیم -

 بینه می رو ما و میکنه باز رو وردی در
 اومدید خوش -
 دهندی و روژان کس هیچ.  بهش میشه خیره چرا دونم نمی ، میکنه نگاه روژان به

 از بعد حاال و نفر چند از غیر به بود
 . دیدند می و بس خون عروس داشتند سپهر مردن از ماه چند

 یایم می ما االن برو تو -
 دامص بغض با روژان نرسیده در به اما بود گذاشته باز سامان که در سمت میرم

 میکنه
 کیاوش -

200 
.  اسرررت چیزا خیلی نگاهش تو.  میکنم نگاهش و عقب برمیگردونم سرررمو
 . کنم می دراز سمتش دستمو

 بریم -
ستم به شو ، جلو یاد می تردید با و میکنه نگاه د ست س تو میزاره آروم د  ولی تمد

 کنه فکر نمیخوام ، میگیرم محکم من
 . تنهاست
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 . میشیم خونه وارد هم با و میدم فشار دستشو
 شما عزیز ی نوه اینم -

ست.  مونسمت یاد می داره که بینم می و مرواری تاج من و میگه اینو سامان  د
 ریم می هم با ، دستمه تو هنوز روژان
 . بود پایین سرش روژان.  جلوتر

 پسرم سالم -
 ولی میکنه نگاه منه دسرررت تو که روژان دسرررت به تعجب با و جلوتر یاد می

 من رو یاد می نگاهش دوباره
 سالم -

 سر دستم از روژان دست.  بگیره آ*غ*و*شم تا میشه باز دستاش.  جلوتر میرم
 . کنم می ب*غ*ل و مرواری تاج و خوره می

 . ب*و*سم می پیشونیشو
 خوبید -
 : میگه لبخند با
 نباشه خوب باشن دوروبرش هاش نوه آدم میشه مگه -
 خداروشکر -
 بیمارستان مونده مامانت -
 میدم تکون سرمو خنده با
 بشه بزرگ خواد می کی دونم نمی ، تو پدر این دست از -
 شدنش رگبز به ندارم امیدی -
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 . سمتش میره نگاهش روژان صدای با و میگه لب زیر ای سوخته پدر
 سالم -

201 
ستاده از تر عقب قدم چند ستاش.  بود پایین سرش هنوز و وای شارس از د  هک ف

 قدم.  بود شده سفید آورد می بهش
 . رممیگی دستم تو افتاده کنارش که دستشو و عقب برمیگردم رو رفته های

 اومدی خوش ، دخترم سالم -
ستمو شار د سیده ، میده ف شو.  دوری قدم چند این از بود تر ست  می محکم د

 روزان سمت یاد می لبخند با دایه.  گیرم
 جان دختر شدی بیداری -
 کشه می عمیقی نفس و میکنه بلند سرشو دایه صدای شنیدن با
 بله -
 . وایستادید در دم چرا دیگه تو بیاد -

 و روژان پشررت میره دسررتش که بینم می و روژان سررمت یاد می مرواری تاج
 تر محکم دستشو.  داخل یکنه م هدایتش

 . بشه تر آروم تا گیرم می
 دن می سالمو جواب همه و میدم سالم.  شدن ساکت تقریبا همه ما دیدن با

 . بودن روژان دیدن شک تو هنوز ولی
سی خون عروس دیدن ُشک  یدهشن شوحرف فقط و بودند ندیده حال به تا که ب
 لرزید می دستم تو روژان دست.  بودند

 . سرد خیلی ، بود سرد دستاش. 
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 کیاوش-
 رامب اهمیتی کمترین بقیه نگاه.  یایم می خودمون به حسررین میر صررردای با

 واسه ها نگاه این دونستم می ولی نداشت
 . زیاد خیلی ، سنگینه خیلی روژان

 . نشسته سالن باالی که حسین میر سمت میرم و میشیم قدم هم روژان با
 خیر به رسیدن-
 شما خوبید ، ممنون-
 پسرم خوبم-
 آوردی که عروستم-
 روزان که پذیرفته اون.  میشرره مشررخ  موضررعش حسررین میر حرف این با

 . بپذیرن باید همه و همسرمه
 سالم-
 بشینید ، ایستادید چرا.  سالم علیک-

202 
 وو میشرره بلند که بینم می رو عمو زن که خالی های مبل سررمت میرم روژان با

 به توجه بی و یکنم م نگاهش.  ایسته می
 . میشینه کنارم هم روزان و شینم می اون

 اجازه با-
شو ست دنیا بعد به این از بفهمه باید.  حرکتش این با کرد کوچک خود  ی کیه هد

 تاوانشو داره و کرده اشتباه اون پسر. 
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 . میگیره معصوم دختر یه از
 وردیدنخ که شام-
 گرسنمونه هم خیلی ، مرواری تاج نه

 میشه بلند که بینم می و توران عمه
 کنم گرم غذا براتون بریم شو بلند ، شه فدا  عمه-
 . لبم رو یاد می لبخند شیرینش لحن و مهربونی از

 . پراکنی مزه به میکنه شروع سامان و میشه زیاد همه همه
 کنه عوض رو خونه جو میکنه یسرع اینکه با سرامان ، دسرتمه تو روژان دسرت

 جوری یه داره بقیه بنم می هنوز ولی
 برم می روژان گوش نزدیک سرمو.  میکنم نگاهمون

 ؟ گرسنته-
 سرررشررو بعد و لجظه یه فقط شرراید ، چشررماش تو میشررم خیره ، میکنه نگاهم
 . میده تکون

 بخوریم چیزی بریم-
 بریم-

 گم می بقیه به رو
 بخوریم چیزی یه بریم ما اجازه با-

شپزخونه سمت میریم  ندکن نگاهمون لحظه آخیرین تا دیگران میدیم اجازه و آ
 سرمون پشت خواستند چی هر بعد و

 خونه این وارد هم با روژان و منت که بود این مهم.  نداشرررت اهمیتی.  بگن
 روژان درسته بفهمن باید همه االن و شدیم
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مد بس خون عروس یه عنوان به  ، بود من همسررر االن ولی ما خانواده تو او
 . بختیاری کیاوش همسر

 کشم می رو غذا االن ، بره قوربونت عمع بیا-
 ببینموتن نتونستم ولی اومدم پیش هفته دو ، خبرا چره ، جان عمع مرسی-

203 
 بری بعد ببینمت بیامم من نکردی صبر روز یه ، از  دارم که گله-

 همه از حسررین میر سررراختمون. میکنه گرم رو غذا داره و ایسررتاده گاز کنار
 ، بود بزرگتر عمار  های ساختمون
شپرخونه ستثنا هم آ شپزخونه بزرگترین و نبود ا  صندلی یه . بود عمار  کل تو آ

 اشاره روژان به و بیرون کشم می
 اطراف هب تعجب با و میکنمه ب*غ*لش کیفشررو و میشررینه ، بشررینه که میکنم

 میکنه نگاه
 میکنم ب*غ*لش و عمع کنار میرم

 سوزه می غذا االن بچه نکش-
 عاشقتم من یعنی-

 : میگه نشنوه روزان که طوری آروم
 رویی و بر خوش دختر-
 بازوم به میزنه کفگیر با.  میندازم روژان به نگاه یه
 بخور درسته مردمو دختر نگفتم ، حاال خوب-
 میگم و ترش نزدیک برم می سرمو خنده با
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 خودمه زن که نیست مردم دختر-
 ای پروه بچه-
 مگه میگم دروغ وا-
 ربگی کاراشررو این جلوی میگه حسررین میر به هی. کرد کار چی گلرخ دیدی-

 زنه نمی حرف
 مگه کرد کار چی-
 رفت پاشد کرد غیض اومدید شما ندیده-
 جهنم به ، بره داره دوست کسی هر ، عمه کن ول-
 بود شده رپُ  بچم ی پیمونه ، کرد نمیشه کاریش خوب ولی ، سپهر حیف-
 کنه رحمتش خدا -

 پیش میرم.  بکشرره رو غذا تا برمیداره رو ها بشررقاب و میزنه محزونی لبخند
 می و بیرون کشم می صندلی یه و روژان
 . میکنه بازی کیفش بند با داره.  شینم
204 

 ؟ خوبی -
 میکنه نگاهم

 ؟ رفت کجا دایه -
 . مامان گفت می یا ، دایه گفت می یا
 شده خسته پیرزن ، کنه ستراحتا رفته حتما -
 ؟ چی من پس -
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 نشست خودشم و جلومون گذاشت رو ها بشقاب عمه ، بدم جوابشو اومدم تا
 روبرومون

 جونتون نوش -
 یومد می بیرون از ها بچه خندیدن صدای

سر این دونم نمی من واال - سته پ سخره انقدر شه نمی خ .  اره می در بازی م
 که من نباشه ونهخ تو روز یه بگما اینم ولی

 کشه نمی خانومت واسه چرا جان کیاوش....  شم می دیونه
شخند دلم تو ، خانومت شخندی.  کلمه این به میزنم نی  ردد سر از شاید که نی

 دلیل هر به ، بود همسرم روژان.  بود
 من به تونسررت نمی بود نشررسررته من کنار که هم االن حتی ولی نداشررتم کاری

 می و مامان غسرا همش و کنه اعتماد
 رکمد باید ولی کنم کتمان خواسررتم نمی و بودم کرده که اشررتباهاتی.  گرفت

 مشکال  تمام باعث اطرافیانم.  میکردنند
 دونستن می خوب اینو همه و بودنند

 کشم می خودم ، ممنون -
 توران عمه ، دوممه عمه این ، روژان -

 میزنه لبخندی شرم با و میکنه نگاه ایندفعه روزان
 خوشبختم -

 میکنه نوازش رو میزه رو که روژان دست و میشه دراز عمه دسته
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 تدس ، ببینم همینجوری رو تا دو شما همیشه ایشالله ، عزیزم همینطور منم -
 . هم دست تو

 ستد کی.  میکنیم نگاه دستامون به و یام می خودمون به تامون دو انگار یدفعه
 . بود گرفته و روژان

 یوفته می دهن از بشه سرد ناال دیگه بخورید -
 واسرره و جلوش زارم می و خورشررت ظرف و کشرره می روژان واسرره برنج یکم

 . شم می مشغول.  ریزم می یکم خوددم
205 

 دلم تو افتاده مهر  ولی بینم می همدیگرو که باره اولین -
 دارید لطف -

 عموهام ردخت از تا دو و ساسان که بودیم نخورده غذامون از قاشق تا چند هنوز
 تو یان می هام عمه دختر از یدونه و

 . آشپزخونه
 شما خوردن غذا این نشد تموم بابا -

 میندازم بهشون نگاهی
 بخوریم غذامونو ما بیرون برید کنید لطف میشه -
 نمیشه عزیزم نه -
 انپور عمه کوچکه دختر شرریدا.  میکنم نگاه مید حرف ادا و ناز با که شرریدا به

 حسین میر دوم ی بچه و بزرگم عمه ، بود
. 

 کنی آشنا خانومت با رو ما خوام نمی کیاوش -
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 . یاد می خوشم ، خوشایند کلمه این تکرار از دارم کم کم ، خانومت
 میخنده ریز ریز داره که میکنم نگاه عمه به و کنار میزارم و قاشق

 بخوریم شام لقمه یه ما گذاشتید اگه ، بابا ای -
 ونخونت نمیده هیچی بهت زنت میکنه فکر ندونه کیی االن ، بخور کوفت -

 و رت نزدیک یان می.  گرفته خندم خودمم.  هوا رو میره آشررپزخونه میگه که اینو
 و بیرون کشن می صندلی یه کدوم هر
 ما به میشن خیره و شینن می

 میخوردیما شام داشتیم مثال ، اینجا نشستین اومدین مثال چیه -
 بشیم آشنا زنت با اومدیم نکن اذیت کیاوش.. ا   -
 خانم سمن شام خوردن از بعد بزاری شد نمی -
 میریم می فضولی از ما که موقع اون تا ، شد نمی خیر نه -

 از خونه یه ، شرریطون زیاد خیلی و بود سررالش 08 ، بود عموم دختره سررمن
 راست دست و نبودنند امان در دستش
 . خرابکاری تو بود ساسان

206 
 سرفه به که میکنن نگاه روژان به دارن همه تقربیا.  میکنه داره و هشد گیج روژان

 و جلوش میزارم و آب.  یوفته می
 میشه آروم که تا پشتش میزنم باری چند

 ترسید ، میکنید نگاه اینجوری خوب چرا ، مار زهر -
 نگفتم -
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 میگی راست وای -
 : میکنم نگاه سامان به
 نگفتی رو چی -
 نکردم باور من ستیدو زن قدر چه گفت -

 پاهاش رو که لرزونش دسررتای از دونم می اینو و بود بدی وضررعیت تو روژان
 . فهمم می گذاشته

 ایم خسته خیلی بریم ما ، مرسی عمه -
 نکردی آشنا هم با هنوز رو ما ، میری کجا کیاوش -
 صبح فردا باشه -
 االن همین خیر نه -
 کردی شروع تو اینجا اومدم من باز شیدا وای -
ست و شم می بلند صندلی رو از  جلوتر یاد می شیدا.  گیرم می هم و روژان د
 میشه آویزون گردنم از و
 شیدا جون رو تو -
 گنده دختر کنار برو -
 کن معرفی پس آفرین -
 هیچین خودمم ، سرررده دسررتاش.  میکنم تر نزدیک خودمم به و روژان خنده با
 باید همه ولی نبودم راضی وضعیت از

 بپذیرن من زندگی تو و روژان ورحض
 همسرم ، روژان خوب -
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 یآروم صدای با با روژان.  میگم نو اسماشو و میکنم اشاره ها بچه به دست با
 میگه

 آشناییتون از خوشبختم -
207 

 عزیزم داری نازی صدای چه وای -
 روژان لبهای رو میشینه لبخندی

 ممنون -
 کنار برید کردم معرفی خب -
 که خوریم نمی زنتو ، بابا ای -
 خیر به شبتون ، مرسی عمه.  کنید تمومش ترسم می -
 خیر به هم تو شب جون عمه برو -

 میزنن حرف دارن و نشستن بزرگترا ، حال تو میریم
 خیر به همگی شب -
 خیر به به هم تو شب -

 نبیرو که در از.  بیرون یایم می در خونه از و میگن بخیر شرررب لبخند با همه
 آروم.  میکنم ول و روژان دست میریم

 . خودمون ساختمون سمت میرم
 ؟ میریم کجا -
 خودمون خونه ریم می -



 351 رسم کی یروژان قربان

سه که هایی سگ.  یاد می ها سگ پارس صدای ، میکنه نگاه بر و دور به  وا
 بودند باغ امنیت

 میرم اول و میکنم باز و در ، نمیشررره قفل عمار  های خونه از کدوم هیچ در
 . کنم روشن رو ها چراغ تا داخل

 تو بیا -
 نیست کسی -
 بیا نه -
 . داخل یاد می -

 روش زیادی فشرار.  باشره تر راحت یکم روژان تا زارم می و میرم جلوتر خودم
 ای دقیقه چند.  حسین میر حونه تو بود

 پذیرایی داخل بیاد تا میکشه طول
 خونتونه اینجا -
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 ریزم می خودم واسه آب لیوان یه و یخچال سمت میرم

 آره -
 مبل رو شینه می و زمین میزاره کولشو انرژی بدون
 روژان
 از میمیرم دارم.  دسررته دمه که مبلی اولین رو شررینم می و زمین میزارم کولمو

 . نبود خستگی از شاید نه.  خستگی
 تنمیدونس خودشون دشمن منو که ای خانواده با مقابله.  بود کشیده ته انرژیم
 اونجوری وضاعا ولی بود سخت خیلی
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 یشررترب نبودنند بد زیاد ، بودنند جوری یه همه.  نرفت پیش میکردم فکرشررو که
 که اول همون ولی.  بودنند مهربون

 من به نگاهی چنان.  شرررد خالی دلم ته دیدم که کیاوش عموی زن تو رفتیم
 ولی کنم سکته بود مونده کم که انداخت

 و باشررن مهربون کردند می سررعی جورایی یه همه.  نبود بد اوضرراع اون از بعد
 . نبود تاثیر بی هم کیاوش حضور

 با نشرریمن . اون بزرگی به نه البته قبلی همون مثل تقریبا ، بود بزرگ خونشررونن
 . بود شده جدا پذیرایی از پله تا چند

 ببینم و اطراف دقیق تونستم می بود روشن آشپزحونه و نشیمن المپ
 ، بود ما خونه بود مدتی مامان که انگار نه رانگا.  بود مرتب و تمیز جا همه
 برخالف آشپزخونه.  میزد برق داشت جا همه

 سررمت میره که بینم می و کیاوش.  داشررت اشررراف نشرریمن به قبلی ی خونه
 ریزه می آب لیوان یه خودش واسه و یخچال

 . میشه تشنم بینم می دستش تو که آب لیوان. 
 بود شده خشک دهنم ، بیرون یومد می آشپزخونه از داشت

 بیاری من واسه آب لیوان یه میشه -
 البته -

باره  یاد می بود آب لیوان یه توش که بشررقاب یه به و برمیگرده رو اومده راه دو
 جلوم میز روی میزاره و لیوان و سمت

 مرسی -
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 وجودمو کل خنکی احساس و میشه باز گلوم راه.  خورم می و برمیدارم و لیوان
 لم کاناپه رو من از ورترد یکم. میگیره

 میکنه نگاهم ، میکنم نگاه.  داده
 شدم خسته -

 ؟ چرا...  بود شده خسته
209 

س بودیم خونه این تو که حاال.  نبود میکردم فکر که بدی اون به شرایط سما  تر
 و کیاوش و بودم من حاال.  بود شده کمتر

 . بشم روبرو وناا با دوباره تا نداشتم انرژی.  نبود خبری اش خانواده از
 یچ باید رو فردا ولی شررد تموم االن.  شررم می دیونه یوفتم می که فردا یاد ولی
 فردا شد می خوب قدر چه.  کنم کار

 . نمیشه که دونم می ، نمیشه ولی تهران برمیگشتیم زود صبح
 ؟.. شدی اذیت -

 ناو های حرف تونم نمی.  داره جدیدا که رفتاری از متعجب.  کنم می نگاهش
 داشت دوست و بهار.  کنم هضم شبشو

 چند ینوا بود نشده تموم بهار با اش رابطه.  باشه بهار با تونست نمی طرف یه از
 تلفن با داشت راهرو تو که پیش روز

 دونستم نمی ولی کرد صدا جمال  تو اسمشو باری چند.  فهمیدم میزد حرف
 . میده کش رو رابطه این چرا

 علم با تگرف دستش تو دستمو که امشبی.  امشب ابتب بودم ممنون جورایی یه
 برام سخته قدر چه دونست می اینکه
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شم روبرو اش خانواده با ست می.  ب سی تنها کیاوش.  موند کنارم و دون  ودب ک
 تو دستمو که وقتی و داشتم خونه تو که

 . غریبه جمع این میون نمیکنه رهام دونستم می گذاشتم دستش
 دیگران نگاه از تا بود قلبی قو  خودش این و بود رفتهگ محکم دسررتمو کیاوش

 . کنم فرار کرد می سنگینی روم که
سش ، بود روم خونه اون های آدم نگاه سا سه شاید.  میکردم اح  سخت اونم وا
 تازه دلشنو داغ و بود دردناک شاید ، بود

صر من ولی میکرد شتم وقت هیچ دیگه بود من به اگه.  نبودم مق  ینا هب برنمیگ
 که بشم روبرو هایی آدم با و عمار 

سی روزای  اون آقابک عمار  تو روز اون نرفته یادم هنوز.  ساختن برام رو نح
 بیرون آوردن منو و دنبالم اومدن ها زن

 . بود سخت...  همه رفتار هم بعد
 یم گیر تنها منو کیاوش عموی زن اگه بود روشررن برام روز مثل و میدونسررتم

 قدر چه ولی میکرد منصف وسط از یاور
 . بود کنارم کیاوش که بود خوب

 نه -
 یاد می خوابت -
 خیلی -
 پاشو پس ، باشه -
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 چی سمت.  دنبالش میرم و برمیدارم کولمو.  یوفته می راه و میشه بلند خودش
 . نشیمن از میشه جدا پله تا چند با

 به پله تا چند با قسررمت این و پایین طرف به پله تا چند با پذیرایی.  بود جالب
 تا دو و کوچک نشیمن یه.  باال طرف
 و در تا دو اون از یکی و راسررت سررمت روی راه داخل میرم.  طرفش دو راهرو

 میکنه باز
 . کنی استراحت اینجا تونی می -

210 
 میدم تکون سرمو

 ممنون -
 ؟ مامان پیش ریم می صبح -
 کن صدام داشتی کاری اگه.  آره -
 خیر به شب -
 خیر به شب -

 وبارهد و پایین رفت ها ازپله که دیدم ولی میره کجا خودش ببینم خواسررتم می
 . نشیمن تو برگشت

تاق این.  میبندم سرررم پشرررت در و داخل میرم تاق مسررلما ا .  بود دختر یه ا
 صورتی تخت رو.  بود دخترونه کامال طراحیش

 یشآرا میز یه داشت صورتی درشت و ریز های گل که دیوارایی کاغذ ، سفید و
 ولی دختر یه تاق اینجا که میداد نشون

 . دونم نمی ، کی
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 ؟... نه یه داره خواهر کیاوش دونم نمی حتی
 نای حتی که اونقدر خسررتم.  تخت رو میشررینم خودم و زمین رو میزارم کولمو
 با رو مقنعه.  ندارم لباسمو کردن عوض

 لوارش کردن عوض یخیالب.  اتاق گوشه لباسی چوب رو میزارم و میارم در مانتو
 . تخت رو خوابم می لی شلواری با

 که کارایی همه و بود اتفاقی من زندگی ی همه.  کجا االن و بودم کجا صرربج
 اونقدر بیوفته اتفاق برام خواست می

 . کردم نمی باور خودمم که یوفتاد می ناگهانی
شش ، مامان پیش برم باید صبح شم که پی ساس با شتری امنیت اح .  کنمیم بی

 ، ببره منو تا کنم راضی و کیاوش باید
 . باشم اینجا نداشتم دوست اصال

 فرداهای به ای.  بیوفته اتفاقی چه قراره اینکه به کنم فکر فردا به نداشرتم دوسرت
 بود شده عجین من با چیزا این.  دور

قت خیلی مه که مبهم زندگی.  میکردم زندگی اینجوری داشررتم که بود و  ه
 بعدی قدم از حتی و بود فتهگر مه جادشو

 . نداشتم خبر زندگیمم
 دعا دلم تو و نکنم حس و زمان گذر تا میبندم چشررمامو و میگم ذکر لب زیر
 این از و بشه صبح زودتر تا میکنم دعا

 که هایی شررب اون از.  یومد می طوالنی نظر به شررب این.  بیرون برم عمار 
 . کنه طلوع خواست نمی دلش آفتاب
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 دنبالت یان می االن ، بری باید شو بلند روژان -
 و مآقابکی عمار  پشررت باغ یه تو.  میگردم صرردا دنبال و میکنم باز چشررمامو

 میکنه صدام داره مامان
 ؟ برم باید کجا -

211 
 ؟.. چرا شده تر شکسته اش چهره.  میکنه نگاهم فقط ، نمیزنه حرفی

 ؟ مامان دنبالم بیاد خواد می کی -
 ناال تا.  اش گونه رو میخوره سر چشماش از اشک که بینم می و میکنه نگاهم
 گریه چرا.  بودم ندیده اینجوری و مامان
 ودمب نشسته زمین رو باغ وسط هنوز.  میکرد گریه داشت کی خاطر به ، میکرد

 انگار و بود مه بود جوری یه هوا. 
 . یومد می بارون داشت

 ؟ مامان میکنی گریه چرا -
 : میگه بغض با
 میخوری سرما االن دخترم شو بلند -

 بود مهر توش همش کالمش ، لحنش.  بود شده مهربون چه مامان
 خوبه خیلی بشین بیا هم تو ، نیست سرد مامان نه -
 دخترم شو بلند -

 ریخت می اشک صور  پهنای به داشت هنوز
 ؟ شده طوریش کسی ، شده چی مامان -
 . شو بلند زمین رو از االن نهمی ، گفت چی مادر  نشیدی مگه روژان -
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شم بلند زمین رو از آقابک ی گونه توبیخ و خشن صدای با سمو و می  رتبم لبا
 این.  پایین ندازم می سرمو و.  میکنم
 . میشه پیداش جا همه همیشه.  میکرد کار چی اینجا

 دنبالت یان می االن باش حاضر -
 مبود شنیده هم دیگه بار یه و حرف این کنم می احساس

 مین حرفی هچی مامان نه و آقابک نه ولی برم خوام می کجا ببینم خواستم می
 . زنن

 بریم خوایم می کجا -
 باش آماده -
 شم می تر نزدیک بهشون قدم یه
 آقابک چی واسه -

212 
 : میگه ای گرفته و بم صدای با
 کنیم قربونیت میخوایم -

 مسخره شوخی قدر چه گرفته خندم.  میکنم گرد تعجب و خنده زور از چشمام
 . بود ای مزه بی و

شمامو سه چ ستم باغ تو دیگه میکنم باز وقتی و بندم می ثانیه یه وا  جاده تو . نی
 جایی از تر دور خیلی طرفش یه.  ام
ستاده من که شت تاریکی و شب بودم ای  گاهن برم و دور به.  سمتم یومد می دا

 که بودم ایستاده کویر یه وسط.  میکنم
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 . نداشت انتها که ای جاده بود جاده یه وسطش
 . ندبود ایستاده من از دورتر که بینم می رو نفری چند برمیگردونم که سرمو

گاه  رت تاریک داره هوا.  میکنم نگاه سرررم پشرررت به و عقب برمیگردم ناخودآ
 همه و یاد می داره سیاه ابر یه مثلب.  میشه
مام.  بره می تاریکی تو خودش با ور چیز ن قد  اه آدم اون به تا کنم می دترت

 سیاهی اون از بود شده خالی دلم ته.  برسم
 . یومد می من سمت داشت سرعت به که
 : میگم بلندی صدای با
 ؟ اینجا خبره چه -

.  میکنم نگاهش مهربونی با.  میریزه اشک داره هنوز و ایستاده ای گوشه مامان
 مامانمو ندارم دوست سوزه می دلم

 بیبنم گریون
 ؟ مامان میکنی گریه چرا -

 سرررمو وقتی ولی میدادن هولم داشررتن پشرررت از.  دادن هولم جلو به یدفعه
 خودم من و نبود سرم پشت کسی برگردونم

شتم شت برم ترس.  رفتم می جلو طرف به دا ستاده جلوم همه.  دا .  دبودنن وای
 دیده زندگیم تو االن تا که رو کی هر

شت ای رابطه باهاشون و بودم  تدرس طوالنی صف یه.  االن به تا بچگی از مدا
 به هایی لباس با همه و بوددن کرده

 میکردن نگاه من به داشتند شب سیاهی
 اینجا بیا -
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 سررنگین دسررتام ولی کنم مقاومت میکنم سررعی ، جلو میدن هولم دارن دوباره
 که چوبی میز یه بود اونجا میز یه.  بود

 از شم می سنگین.  منه روی همه نگاه.  بود روش لیوان یه و آب پارچ یه فقط
 حتی وقته خیلی که کسایی های نگاه

 . بودنند ایستاده طویل صف این توی اینجا االن و بودمشون ندیده
 میزنه فریاد جمعیت بین از نفر یه
 اومد ، اومد -
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 و سمت همون منم.  کنن می نگاه سرم پشت به و میشه گرفته من از نگاهشون

 و شاد که بینم می و رادمان میکنم نگاه
 . ما سمت یاد می داره حال سر

 بگیر -
 به دهز زل که میکنم نگاه آقابک به و گیرم می رادمان از نگاهمو آقابک صدای با

 تحمل.  پایین ندازم می سرمو ، من
 . نبود من حد در و بود وحشتناک نگاهش

 : ممیگ و میکنم نگاه دستش به.  کرده دراز من طرف به دستشه تو لیوان یه
 نیست تشنم -

 میزنه فریاد
 بخور -
 نیست تشنم آخه -
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 کنیم حاللت خوایم می بخور -
 : میگه که شنوم می رو غریبه مرد یه صدای

 یان می دارن خان رادمان ، زمین بزنید رو قوربونی -
 می داشررتم.  شررده سرررد دسررتام.  میشرره بیشررتر ترسررم لحظه هر و میکنم نگاه

 من ولی نبود اطرافم کسی ، زمین خوابیدم
ستم نمی ولی میکنم تقال ، خوابیدم نمی خودم شم بلند زمین رو از تون  باید.  ب

 بشم بلند زمین رو از باید ، بشم بلند
 کف به میرسرره سرررم ناتوان و میگیره من از رو اجازه این نامرئی دسررتهای ولی

 می رو درشتی و ریز های آسفالت.  جاده
 از دارم و شررنوم می رو ها خنده صرردای بینم می رو ها مآد پاهای فقط و بینم

 به بودم شدم میخ میشم روح قبض ترس
ستم نمی جوره هیچ و زمین شم بلند تون  ، ها آدم ی همهمه ، خنده صدای.  ب

 که اسپندی بوی ، ها کردن بش و خوش
.  طرفم یاد می داره که چاقویی سررمت چرخه می نگاهم.  گرفته رو فضررا کل

 هوا تو آروم و داشت فاصله مینز از یکم
 من هب کسی که بود کجا اینجا.  بودم ترسیده.  من سمت یومد می داشت معلق

 لحظه هر داشت چاقو.  داد نمی اهمیت
شه تر نزدیک من به شم با فقط من و می ش بود باز ممکن حد تا که هایی چ  تمدا

 . میکردم نگاه
سناک سی ولی من سمت یومد می چاقو ، بود تر شود ک  منو . بود نگرفته ست

 آسفالت روی سرم کف حاال و برمیگردونن
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 رمس باالی به بودن رسیده سیاه ابرهای.  شد می تیره داشت آسمون.  بود زمین
 یاد می که بینم می و رادمان یدفعه که

سته می سرم باالی و سمت شحالش ی چهره. ای  خنکی بعد و بینم می و خو
 از ادمانر.  میکنم حس گردنم رو که چاقو

 . بود شده رد روم
214 

سم ستامو.  یومد نمی در نف شتم و گردنم دور بودم کرده قالب د  هخف خودمو دا
 ، نبود خودم اراده به دستام.  کردم می
 که باشرره داشررته انرژی تونه می قدر چه دختر یه مگه.  نبود من نیروی نیرو این

 شده کبود.  کنه خفه خودشو خودش
 آشنا قشاتا.  بودم اتاق یه تو.  نبودم جاده تو دیگه.  در به تهیوف می نگاهم.  بدم
 به.  االن کجام دونستم نمی ولی بود

 ردونمبرمیگ سرمو.  دیدم خودم سر باالی رو ای سایه که بودم افتاده نفس نفس
 دور از دستام.  بینم می و کیاوش و

 میکشم عمیق نفس و میشه باز گردنم
ستاده سرم باالی چاقو همون با کیاوش شمامو به بود شده خیره.  ای  فر ن با چ

 : میگه
 ریختی بهم منو زندگی تو -

 . بود دستش تو چاقو همون.  بودم هول
 نبود من تقصیر -
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 خنده می.  بود شررده سرررخ بود وجودش تو که نفرتی و خشررم از چشررمهای
 چاقو.  روم میشه خم و میزنه قهقه وحشتناک

 میشد تر نزدیک بهم داشت
 انروژ -

 صدای تونستم می که بود ترسناک اونقدر اش قیافه ولی نبود ترسناک صداش
 زد می سینه از داشت که بشنوم قلبمو
 می و بود شده خم من روی که بود دیگه آدم یه نبود کیاوش انگار اصال.  بیرون

 داشت که هاش لب.  بکشه منو خواست
شو و میخورد تکون شت که شنیدم می صدا  هقیاف با صداش . میکرد صدام دا

 ولی داشت ترس صداش.  خورد نمی اش
سناک اش قیافه شمامو.  بود تر  داره اقوچ که ببینم تونم نمی دیگه.  بندم می چ
 کار از داشت قلبم میشه تر نزدیک بهم
 بودم رسیده سکته مزر به.  یوفتاد می
شمام.  میده تکونم ، میکنه صدام داره هنوز ترسناک موجود اون سته چ  ازب ام ب

 حرف داره.  سرمه باالی کیاوش.  میشه
 نم با داره اون.  شررنوم نمی صرردایی ولی بینم می لباشررو خوردن تکون ، میزنه
 که میکنم نگاه لبهاش به من و میزنه حرف

 . شنوم نمی صدایی ولی میخوره تکون داره
 سوخت می صورتم ولی بود شده چی دونم نمی.  بودم شده منگ های آدم مثل

 کنم حرکتی ونستمت نمی ،
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.  نزن دیگه تو بود زده منو خدا.  بمیرم من خواسررتن می همه.  میزد منو داشررت
 ؟... بود کجا خدا پس

 اومدم حرف به که سوخت می اونقدر صورتم
 نه -
 چشماتو کن باز روژان -

 . دنبو سرخ چشماش ، نبود وحشتناک دیگه.  میزد حرف باهام داشت کیاوش
215 

شمام شت چ سته دا ستم می ولی شد می ب  و کنهمی بلند منو داره که ببینم تون
 تعادل اصال ولی تخت رو بنشونه میخواد

شتم شه موفق.  ندا شمام.  تخت رو خوابم می دوباره ، نمی سته چ شه ب  لیو می
 خنکی از که بود نگذشته دقیقه چند هنوز

 ودمب دهش خسته.  میکنم باز بدبختی با چشمامو صورتم رو شینه می که زیادی
 خواستم می ، ها کردن بسته و باز از

 . بمیرم
شه تو لیوان یه که میدیدم ست شون العملی عکس ولی میکنه نگاه.  د .  دم ینم ن

 کلماتشو از بعضی فقط ولی میزنه حرف
 . میگه چی که کنم حالجی نمیتونستم شنوم می

لک  لیو تر عقب میرم ، طرفم یاد می.  نبود دسررتش تو دیگه لیوان ، میزنم پ
 تالش ، بخورم تکون بتونم اگه خام خیال
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ندم.  بدم تکون دسررتمو انگشرررت تونم نمی حتی ولی کنم می نه بل  با ، میک
 تخت رو میشنه خودش و میکنه بلند قدرتش

 ستشد تو آب لیوان ، میزنم پلک.  بودم کرده تکیه بهش.  میکنه ب*غ*ل منو و
 میکرد تر نزدیک من به داشت و بود

شنم ستم نمی بآ ، نبود ت ست ولی خوا ست.  بده آب بهم زور به میخوا  نمیخوا
 . کنن قربونی منو بعد و بدن آب بهم اول
...  ودننب ها آدم اون دیگه.  نبود اونا از کسی ولی اتاقیم یه تو.  میکنم نگاه دارم
 .. نبود کس هیچ چرا
 دمنیش می دور جای یه از و صداش.  میشه بد حالم میخوره لبام به که سرد آب

 بعد و شد تبدیل زمزمه به کم کم و
 . شنیدم می صداشو کامال

 روژان بخور -
 نپایی میشه سرآزیر لبام از که دهنم تو ریزه می آب قطره چند زور باز دوباره
 . بمیرم خواستم نمی ، خواستم نمی آب ولی بود خشک دهنم

 دیدی خواب روژان نیست چیزی -
 منو خواسررتن می.  نیسررت و نبود بخوا.  گفت می پر  و چر  داشررت چرا

 نمی من ، عقب برمیگردونم سرمو.  بکشن
 لیوان دستش بودم داده تکیه اون به هم من و داده تکیه تخت به.  بمیرم خواستم

 نمی اون.  من صور  کنار و بود آب
 . شنیدم می ترستاکشو های خنده صدای هنوز من ولی خندید
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 و تخت رو میشررره پخش آب لیوان دسررتش زیر میزنم و میکنم دراز دسررتمو
 . میشه شده ریخته که آبی از خیس بازوهام
 . میده بهم بودن زنده حس بازوهام رو آب خنکی

 . بمیرم خواستم نمی من ، کنم تالش بودن زنده واسه باید
 میکنم تقال دوباره.  شده قالب بدن دور دستاش ولی بشم بلند که کنم می تقال

 نمی من.  کشم نمی تالش از دست ،
 بمیرم خواستم
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 ننک قربونی منو خواستند می اونا ، چرا ولی کنه آرومم میخواست ، میزد حرف

 آرزوهایی و بودم جوون هنوز من. 
 . بودم نرسیده کدومشون هیچ به که داشتم زیادی

 میشد پخش بدنم تو داشت گرمایی
 میکنه تقالان من به داره که رو گرمایی دونسررتم می من و بود نزدیک صررداش

 سست من و میزد حرف اون.  کنم حس
 تسررلیم خودمو ، خودم داشررتم.  رفت می خاموشرری به رو تقالهام و شرردم می

 ، بمیرم خواستم نمی.  میکردم مرگ
 فهمید نمی منو حرف کس هیچ چرا ولی کنم زندگی و بمونم زنده میخواستم

 دیدی خواب روژان نیست چیزی -
 : گم می لب زیر آروم

 بمیرم خوام نمی من -
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 شنوه می ولی میگم آروم
 بیداری االن و دیدی خواب ، بیوفته اتفاقی نیست قرار -
 کنن قربونی رادمان پای زیر منو میخوان ، بکشن منو میخوان ، میمیرم من -

 میکردمن تالش ، نمیکردم تقال.  بود گرفته محکم منو که میکنم حس و دستاش
 نرژیا دیگه چون بود شده تسلیم من ،

 میشدم خفه داشتم.  کارا این واسه نداشتم
 دیدی خواب خدا به ، نیست هیچی -
 نیست تشنم من -
 باشه ، باشه -

 هک گرمایی به داشررتم فقط و فهمیدم نمی چیزی ولی.  میزد حرف گوشررم زیر
 اون.  میکردم فکر میداد انتقال بهم داشتن

 و یومد می که اییصررد به میکردم گوش فقط ، فهمیدم نمی من ولی گفت می
 زمزمه به داشتم فقط.  بود بخش آرام چه

 . میکردم گوش بود چی دونستم نمی که هایی
ستاش حلقه  و ودمب آروم که بود دقیقه چند.  کردم تکیه بهش.  بود شده شل د

 حالجی و وضعیت ذهنم تو داشتم
 ها چراغ ، کنم اسررتراحت تونم می بود گفته کیاوش که بود اتاقی تو.  میکردم
 . نبود ترسیدن واسه چیزی و بود روشن

 نرمال وضررعیتم.  بود باز چشررمام.  بودم خوابیده که بود همونجوری چی همه
 اونقدر که بودم دیده خوابی.  بود شده
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شتم که بود واقعی  ودمب بیدار.  بودم خوب االن ولی میکردم سکته خواب تو دا
 و کنم تکیه بهش که داشتم رو کسی و

 . نهک آرومم اون
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 بازوم دور چپش دست.  بود کرده ب*غ*ل پشت از منو و بود داده لم تخت رو
 نوازش سرمو دست راستش دست با و بود

مد می خوابم.  میکرد یدم می داشررتم ولی یو یدن برای جنگ  و باختم.  نخواب
 غلبه به هم خواب.  افتاد هم رو چشمام

 . بود کرده
 شد چت روژا  -

شه طول یکم  تخت هب.  میگردم دنبالش کیاوش صدای با.  بیام خودم به تا میک
 کمی ی فاصله با منم و بود داده تکیه

 های چشررم اون دیدن با.  انگار پایین برم تخت از میخواسررتم.  بودم جلوش
 حداقل که آرومم ، میشم آروم خوابالودش

 ینیسررنگ با ، بغض با ، میکنم صررداش.  نیسررتم تنها که هسررت اینجا نفر یه
 فدا بغض.  اومده سراغم به دوباره که یبغض

شی. زندگیم و من کردن قربونی ، من کردن ستم می آ*غ*و*  یهتک بهش که خوا
 . کنم

 وت برم خواسررت می ، میکنم نگاه دسررتاش به.  میکنه باز هم از آروم دسررتاشررو
 ، فکری هیچ بدون لحظه اون تو.  آ*غ*و*شش
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 اش نهسی رو میزارم سرمو *غ*و*ششآ به برم می پناه آینده بدون ، گذشته بدون
 به که کنم می حس دستاشو گرمی و

 : میکنه نجوا آروم.  میشه پیچیده دور
 ؟ دیدی خواب بازم -

 میدم تکون سرمو فقط ، نمیدم جواب
 ؟ شدی اونجوری که بودی دیده خوابی چه بگی خوای نمی -
 شا سینه ور دستام.  اش شونه رو میشنه سرم.  میشم جا جابه آ*غ*و*شش تو

 تجربه و حس این داشتم بود بار اولین.  بود
 میکردم تجربه و مرد یه آ*غ*و*ش داشتم بود بار اولین ، میکردم

ستاش حلقه شه تر سفت د گاهناخو.  گردنش گودی تو میره فرو صورتم و می  دآ
 میشه بسته چشمام

 . بود کرده آروم آ*غ*و*ش این ولی بود شده چم دونم نمی
په زن بخوا میدونی -  ؟ چ 
 : ممیگ آروم خیلی و میشه باز خنده به لبم ، نمیزد حرفی چه وضعیت اون تو
 خرافاتی -

 . ودنب دهنده آزار چیش هیچ ، نبود دهنده آزار ولی میشه تر ستگ دستش حلقه
شو نبض.  بودم نزدیکش ساس گردن شو.  میکردم اح سم  به املب و میکنم صدا ا
 . میکنه برخورد گردنش

 کیاوش -
218 
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شش ، میزدم حرف اینطوری چرا ، بود سنگین صدام  و بود گرم و امن آ*غ*و*
 . بودم شده آ*غ*و*شش امنیت م*س* 

 : میگه گوشم تو و صورتمو سمت میشه خم سرش
 جانم -

شه ساکت ، شم می ساکت و لرزم می بودن نزدیک این از ، لرزه می دلم .  می
 یاد می حرف به خودش تا میکشه طول

 بکشی دراز میخوای -
 لیو بود کرده تزریق امنیت من به که آ*غ*و*شی این از بشم دور خواستم نمی

 . میدم تکون سرمو.  بود همین کار بهترین
خت از.  برون یام می آ*غ*و*شررش از و جلوتر میرم یکم  من و پایین میره ت

 از و بودم شده آروم.  بالش رو زارم می سرمو
 نبود خبری قبل استرس اون

 بیارم برا  خوای می یچیز -
 بود ایستاده سرم باالی ، میکنم نگاهش

 تشنمه -
 ؟ آب -
 : میگم تند خیلی و ترس با
 آب غیر به چی هر ، نه -

شو  ام مچی ساعت با.  بود بلندی شب.  بیرون میره اتاق از و میده تکون سر
 چند.  بود دقیقه سی و سه.  میکنم نگاه
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 باید شرریر از پر لیوان تا دو توش که سررینی هی با کیاوش تا کشررید طول ای دقیقه
 . داخل
شنه.  شم می نیمخز جام تو.  برمیداره رو ها لیوان و میز رو میزار رو سینی  می

 میگیره سمت لیوانارو از یکی و تخت رو
 . گیرم می دستش از و لیوان و میکنم دراز دستمو ،
 مرسی -
 جان نوش -

ستمو تو شیر لیوان صف به من تا ولی خورم می ازش آروم آروم د  سمبر لیوان ن
 و بود کرده تموم شیرشو کیاوش
 . میز رو گذاشت لیوانشو

 بخوابی تونی می -
 خوابیدم نمی تونستمم می اگه -

219 
 اینقدر ، بودم ندیده اینجوری خندشررو االن تا ، خنده می مردونه ، خنده می

 بودم ندیده خندشو اصال کل در..  مردونه
 . میشم گور به گور خواب تو حتما ایندفعه -

 باالی کشررونم می خودمو یکم.  میکنه من نثار لب زیر ای دیونه و خنده می
 دراز پاهامو و میدم تکیه تخت به و تخت
 . نکنه برخورد کیاوش به که جوری ، میکنه

 شدم واردش بس خون عنوان به که عمارتی.  عمار  این تو االن.  روژان ، من
 روبروی اتاق این وت ، خونه این تو. 
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 . کنم می نگاهش دارم.  نسشتم کیاوش
 نم واقعا.  میشرره باز خنده به لبام ولی چرا دونم نمی ، لبم رو میشررینه لبخند
 . میکردم کار چی اینجا

 . میکنه نگاه من به اون که همونجوری ، میکنم نگاه کیاوش به
گاه منظور بی گاه آروم میکنم، ن بال میکنم ن  وادمیخ دلم که ممیگرد چیزی دن

 اون دونم نمی خودمم ولی کنم پیداش
.  دغدغه بی و آرامش از پر زندگی یه دنبال ، آرامش یه دنبال شررراید.  ی چیه

 من تا زندگیم تو بیان که کسایی دنبالی
شون بتونم ساس کنار شن نگران که هایی آدم دنبال ، کنم بودن زنده اح  ، رامب با

 آدم دنبال.  باشم نگران براشون من
 . باشن مهم واسم اونا و باشم مهم واسشون که هایی

 یول چرا دونم نمی.  بودم شررده متوجهه بود وقتی چند ، بود کرده فرق کیاوش
 . بود کرده فرق

شب شب.  بود متفاو  ام ساس خانواده اون کنار ام  چون کردم نمی تنهایی اح
 بده دلداری بهم نگاهش با که بودم نفر یه
 . نترس هستم من بگه کالمش بی نگاه با که بود نفر یه ،

 می قتهو خیلی که رو چیزی اون بپرسررم باید ، بگم چیزی یه باید میکنه نگاهم
 بدونم خوام

 کیاوش -
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گاهم نه ن گاهم العملی عکس هیچ بدون ، میک نه ن  حرف من تا منتظره و میک
 بزنم

 ؟... زندگیتم کجای من -
 : بگه تا میکشه طول دقیقه چند و من به شده خیره

 زندگیمی وسط تو -
 خندم می

 نکن مسخره -
 سمت اون میشه خم و میده قرار گاه تکیه راستشو

220 
 که نکردم مسخره -

 . میکنیم نگاه همدیگرو داریم هنوز میکنم جمع سینه تو دستامو
 کیاوش گفتم جدی -
 کنی می اذیت داری بره نمی خوابت -
 نمیدی سوالمو جواب تو ، داره ربطی چه.. ا   -
 منی زندگی وسط دقیقا االن تو ، روژان دادم -

 هشد خشک گلوم.  نیست کار در شوخی فهمیدم که بود جدی اونقدر کالمش
 میندازم سرمو.  خوردم شیر از یکم.  بود

 ازش یکشم م خجالت جورایی یه ، پایین
 کیاوش بشه چی قرار -

 ؟ بشه چی قراره ، چی
 : میگم و میکنه بلند سرمو
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 همه ، بهار ، تو ، من زندگی ، یمونزندگ -
 میخوره تکون یکم

 روژان مشخصه چی همه -
 . نیست مشخ  هیچی..  بهار و تو ، تو و من ، نیست -
 مشکلی دیگه خوام نمی من.  روژان نیست ممکن جدایی یکه میدون خودتم -

 بیاد پیش
 خدا به خوام نمی منم -
 ماست زندگی ، زندگی این -
 چی بهار پس-

 با داشررتم راحت قدر چه.  پرسرریدم می بهار از داشررت ، بود پایین سرررم زهنو
 باد به منو روز یه که میزنم حرف کیاوشی

 کرد داغونم هاش حرف با و گرفت کتک
 داشتم سخت مشاجره یه بهار با -

 یکنم نم نگاهش صریح ولی میکنم بلند سرمو
221 

 چرا -
 . هست هنوزم البته ، باران بود چیزایی یه -
 ؟ شد چی -

 میده تکون سرشوو
 بیخیال ، هیچی -
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 . نداشت ربطی من به ، شم می خیالش بی
 ؟ کیاوش نیست راهی هیچ یعنی -

 . جلوتر یاد می.  میزنم حرف چی به راجع میدونه ، میکنه نگاهم
سفم واقعا من - ست از نه.  ییاد برنم کاری ، متا  ینا بخوایم اگه.  تو نه و من د

 میشه شروع رهدوبا بکنیم کارو
 کنیم کار چی باید پی -

 . بخونم نگاهش از یتونم م این ، گفتنش تو مردد ، میکنه نگاهم
 کنیم زندگی باید -
 نداریم دوست اینجوری -
 ..چرا -

 پرم می حرفش میون
سی می وقعا - ستم چون ، تنهام چون ، چرا پر شم بین ذره زیر اینکه از خ  ، با

 شاد که یخوام م معمولی زندگی یه چون
 نباشم تنها ،که باشم خوشحال که ، باشم

 : میگه مهربونی چندان نه صدای با
 نیستی تنها -

 ؟... چرا بود عصبانی ، میکنم نگاهش و میکنم بلند سرمو
 ؟ تنهایی تو -

 چشررمای تو تونم نمی دوباره االن و بودم ترسرریده همش امشررب ، ترسرریدم
 بدی حرف که من.  کنم نگاه کیاوش عصبانی

 بودم نزده
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222 
 ؟ تنهایی االن تو ، روژان بودم تو با -
 آره خوب -
 رفت یم راه اتاق تو داشت که میدیدم و بود پایین سرم ، پایین میره تخت رو از
 . حرف این از بود چی منظور  ، تنهایی که چی یعنی -

 بود نیومده خوش بهش حرفم ، بود شده اینجوری چرا ، شدم گیج
 . میزد داد شب موقع این چرا ، میکنم جمع پاهام

 میزنی داد چرا کیاوش -
 تنهام میگی من جلوی.  تنهام میگی آخه -

 میکنم نگاهش و میشم جدا تخت از ، میکنم نگاهش
 ؟... نیستم تنها -

 ایسته می و نزدیکم یاد می.  سمتم برمیگرده و میکنه نگاهم
 ام چی من پس -
 : میگم گنگی حالت با
 ؟.. تو -
 شوهر  ، نم بله -

 النا همین.  میکنم نگاهش بغض با.  بودم شده کر.  گوشم تو زارم می دستامو
 ولی شده عوض که میکردم فکر داشتم

 اولین و اتاق بیرون میرمم بهش توجه بدون.  بوده که هسررت عوضرری همون نه
 میرم و میکنم باز بینم می که رو دری
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 می فلق تو کلید لمش با و مکش می دستگیره به دستمو.  بندم می در و داخلش
 دیگه ، نه دیگه امشب.  چرخونمش

 . باشم داشته دیگه ی برنامه یه امشب کنم تحمل تونستم نمی
شو شت که شنیدم می صدا صبانی.  میکرد صدام دا  همگ چه من به ولی بود ع

 خوش آقا مزاج که بودم گفته چی من
.  شررن می بیدار خواب از عمار  کل االن انداخته راه هوار و داد.  بود نیومده
 اذیت ، نبودم شاد ، دیگه بودم تنها خوب

ست نمی دروغ اینا.  شدم می شه خوا ست همش ، که ب شتم من و بود را  تو دا
 ولی زدم نمی دم و میکردم تحمل زندگیم

 . سرم تو میکوبه منو حرف یه حاال.  کرد نمی درک هم کسی
 میده تکون و در دستگیره

223 
 بینمب درو کن باز -
 کنم می خواهش ف نه االن کیاوش -
 شکونمش می نکنی باز درو االن همین اگه روژان مامان جون به -
 . وایمیستم همونجا اما میکنم باز در ، پره می سرم از برق صداش از
 ؟ مگی چی ، ی چیه -
 ؟ زدی االن بود چی حرفا اون -

ستم ستم نمی ، در جلوی میزارم د س نمی.  تو بیاد خوا  زهاجا خودش به تمخوا
 نشون من به هوار و داد با و چیزی هر بده
 بده
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 ؟ مگه گفتم چی -
 کرده اخم

 امتنه میگی من جلوی کشی نمی خجالت واقع تو ، گفتم چی میگی تازه -
 کشم نمی خجالت زدم که حرفایی از ، گفتم چی مگه -

 کشونه می خودش دنبال منم و داخل میدره و برمیداره در رو از دستم
 باشی کسی با داری دوست -
 ؟ ببخشید -
 باشی کسی با داری دوست ، تنهام نگفتی مگه -

 روژان آخه.  کرده برداشتی چه من حرف از فهمیدم تازه ، میدم قور  دهنم آب
 حرف حسابی و درست چرا احمق

 . نمیزنی
 میکنی فکر که نبود چیزی اون منظورم -

.  نهک کنترل خودشو داره سعی.  یکنهم نگاهم داره اخم با ، میکشه عمیقی نفس
 لبش رو میشینه نیشخند

شه ، جدی - صطالح به من جلوی که ؟... بود چی منظور  بگی می  شوهر ا
 تنهام میگی
 بد ومنظورم ، بود من تقصیر ایندفعه.  میگه زیادی تمسخر با و شوهر ی کلمه

 های حرف شایدم یا بود کرده برداشت
 زا برهه این مخت  و بودم تنها زندگیم کل تو.  بودم تنها.  نبود درسرررت من

 خبر چیزا این از کیاوش ولی نبود زندگیم
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 . که نداشت
224 
شتباهی کار ، بودم منطقی دختر ستش باید خودم االن بودمو کرده ا  ردمک می د

 ؟ طوری چه آخه ولی.. 
صال.  شینم می تخت رو و میرم کیاوش به توجه بدون  و ندیدم و اتاق هیچی ا

 . روش نشستم و دیدم رو تخت یه قطف
 به لبم رو میشینه لبخند.  میکرد نگاهم داشت و بود ایستاده اونجا هنوز کیاوش
 پیش االن تا.  شدنش غیرتی خاطر

 . بشرره عصرربانی دسررتم از ها موضرروع این بابت ، اینجوری کسرری بود نیومده
 . براش بودم مهم که بود جالب

 ؟ تنهایته واسه خند  اون االن -
 نا میکنه منگاه ، آروم میکنم نگاهش.  میشه بیشتر لبخندم ، میشنوم که کنایشو

 . آروم
 نبود اون من منظوره -
 ؟ ی کیه اون -

 کنم می نگاهش تند
 من های حرف بین میگردی آدم یه دنبال همش چرا -
 زدم آدم از حرفی من ، میگی خود  -
 میشی عصبانی زود و میکنی برداشت بد تو ، نگفتم من -
که از بگی میشررره ، جدی - هام این  حرف از خود  ؟ چی یعنی ناراحتم تن

 ؟ کنی می برداشتی چه خود 
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 : میگم میکنم حرفم چاشنی که لبخندی با
 نمیکنم بدی برداشت هیچ -

 تر آروم ایندفعه اما میکنه صدا اسممو
 یا نداری عصاب کیاوش -
 ؟.. ندارم اعصاب من -

 نداشت عصاب اصال گم نمی که دروغ ، ایستادهو روبروم و جلوتر یاد می
 شما ، بله -

 یجور یه.  جلوتر یومد می داشت و وایستاده روبرم اون و نشستم تخت رو من
 . انگار بود شده عوض اتاق جو.  بود

 . کردم می حس سنگینیشو و بود سنگین
 روژان -

225 
شو ادامه تا کنم می نگاهش  خواد می زور هب انگاری شده جوری یه ، بزنه حرف

 بزنه حرف
 ؟.. نیست زندگیت تو که کسی -

 مناراحت اون ایندفعه وایسررتاده من روبروی.  شررم می بلند تخت رو از فنر مثل
 کرد

 میکنه من به راجع فکری چه ، کیاوش چی یعنی حرفت این -
 خنده می چشماش

 پرسیدم می و سوال این باید -
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 که واقعا -
 گرفت دستمو پشت از که بیرون برم اقات از خواستم می و میگم این

 ؟ کجا -
 : میگم برگردم اینکه بدون

 بخوابم برم میخوام -
 ؟.. بخوابی تونی می مطمعنی -
ست حرفش این با ستم می.  یوفتم می هام کاب*و*س یاد و شم می س  وت دون

 نمی.  بود چی ضعفم ی نقطه موقعیت این
 دونست می اینو اون و باشم تنها خواستم

 عقب برمیگردم من و کشه می پشت از دستمو.  دم نمی جواب و میکنم مکث
 میره و کرفته محکم دستاش تو دستامو. 

 میگم تعجب با.  میکنه خواموش و اتاق برق.  دیوار سمت
 ؟ کردی خاموش و برق چرا -
 بود زیاد خیلی نورش ، گرفتم سردرد -
 . ترسم می من ، کن روشنش کیاوش -

ستم هنوز ش تو د ست شینم میکنه مجبور منو و تخت رو شینه می ، هد  اتاق ، ب
 از من.  نیود خوب اصال این و بود تاریک

 ترسیدم می تاریکی
 . تخت رو شینم می

 رو کوفتی المپ اون کن روشن ، ترسم می من کیاوش -
226 
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 نداری اعصاب میگه من به وقت اون.  عصبانی چه ، اوه اوه -
 وخیش داشت وضعیت این تو.  بینمش می میکنه عاد  تاریکی به که چشمم
 میکنم صدا اسمشو عصبانیت با.  میکرد

 کیاوش -
 جانم -

سم و لحظه یه کردم ُکپ  چرا...  وجودش گرمای ، صداش لحن.  شد قطع نف
 دوباره خواستم نمی من.  بود اینجوری

 . باشم بازیچه خواستمم نمی من ، کنم تجربه آ*غ*و*ششو
 ستنش دستش یکی اون.  کمرم پشت نشست و رونبی اومد دستم از دستاش

 . بازم رو
 . بترسی تاریکی از نیست نیازی.  اینجام من ، بکش دراز -

 خیلی ، ودب تاریک خیلی.  بودم نشسته تاریک اتاق یه تو کیاوش کنار تخت رو
 . زیاد

 دسررتش با.  میخوابونه تخت رو میکنه خم و من بازوم به فشررراری با کیاوش
 میکنه لمس گردنم پست تا و رمکم ی فاصله

ستش و شینه د شت می  زمین رو هنوز پاهام.  تخت رو خوابم می من و گردنم پ
 . بود

شم شه دراز خود شیده دراز و بود زمین پاهاش من مثل.  من کنار میک  بودیم ک
 . میزد تند تند داشت قلبمم.  تخت رو
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 من.  بودم نکرده ناال تا که کردم می تجربه رو چیزهایی داشتم فقط امشب چرا
 نداشتم وضعیتی همچین یه تو االن تا
 . موندم ساکت پس بکنم باید کار چی دونستم نمی واقا االن و

 می و کار این چرا..  میکرد نوازش موهامو داشررت اون و بود بازوش رو سرررم
 با نفسمو.  بود جوری یه حالم چرا..... کرد

 . بیرون میدم زحمت
 کیاوش میکنی کار چی -
 صررورتمو آزادش دسررت با.  روم میشرره خم.  میکنه بازی موهام با داره نوزه

 میکنه نوازش
 روژان -

شمامو شتم نگه باز زور به چ ست.  بودم شده اینطوری چرا ، دا شتم دو  طفق دا
 شده چم دونستم نمی ، ببندم چشمامو

 بله -
 .... من -

 . هام گونه رو میکشه آروم انگشتاش با و میزنه حرف
 میخوام فرصت هی من -

227 
شمام سته چ شونو نگه باز تحمل ، شد ب شتن شتم دا  با ودمب دختر یه منم.  ندا

 تو که نیازهایی با ، دخترونه احساسا 
 میکردم تجربه بار اولین واسه داشتم االن و هست آدمی هر وجود

 بده بهم فرصت یه -
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 ؟... چرا اما ، خواست می فرصت من از اون
 یزندگ بزار.  خود  به ، بده کیاوش به فرصررت یه.  فتادا مامان های حرف یاد

 . کنید شروع هم با رو خوبی
 بدم ادامه همسرم با ، تو با میخوام -

 بده ادامه خواست می من با..  زندگیشو ، بده ادامه میخواست رو چی
ستش شیده گردنم زیر از آروم د شه ک  االن ، نبود بازوهاش رو سرم دیگه و می

 وضعیتش و بود تمدس زیر سرش کف
 کشررید می که نفسرری هر با حاال و بود شررده خم روم بیتشررر.  بود شررده عوض
 نفسش.  صورتم به خورد می زیادی داغی

 نم.  چطوری ولی کنم کنترل خودمو باید.  کرد می بدتر حالمو این و بود داغ
 . کارکنم چی باید االن دوتنستم نمی

 . بودم شده سست
 ؟.. روژان میدی و فرصتی این بهم -

سته رو کیلویی صد های وزنه که انگاری ستم می نه که بهم بودن ب  رفیح تون
 من.  کنم حرکتی تونستم می نه و بزنم
 . بدم نشررون العملی عکس هیچ تونم نمی که شرردم پا و دسررت بی اینقدر چرا
 این تو.  بود جورایی به هاش حرف ولی

 هب حرفاش ناخواسته ولی خواستم نمی.  میزد بهم حرفارو این داشت وضعیت
 فرصت یه من از کیاوش.  بود نشسته دلم
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 خواست می فرصت یه ازم ها مد  از بعد اون و بودم همسرش.  خواست می
.... 

 : میگم ای گرفته صدای با و میکنم جمع انرژیمو
 ؟ میگی چی کیاوش -
 روژان خوام می از  فرصت یه فقط -

 نبودم خوبی وضعیت تو من ، نبود عادالنه این
 کیاوش برم میخوام -
 بری که خوام نمی من ، عزیزم چرا -

 حالمو کرد می بدتر داشت حرفاش با و نبود خوب حالم
 باشم همسر  واقعا میخوام من ، منی همسر تو روژان -
 کن ولم کیاوش -

228 
 میکرد من اب و کار این داشت چرا.  میکنه ام شوکه ، پیشونیم رو میشینه که لبای

 . باشم مقاوم تونستم مین من ،
 روژان خوام می فرصت -

 میدم تکون سرمو
 روژان میکنم خواهش -
 تونم نمی -
 شوهریم و زن ما ، تونی می چرا -
 نیستیم -
 کنی انکارش تونی نمی و هستیم -
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 این از رمب که کاش ، بشه بلند که کاش.  صورتم به میخوره م*س*تقیم نفساش
 تاریک اتاق

 بده و فرصت این خودمون به -
 کنم فکر باید -
 کن امیدوارم ولی باشه -
 کیاوش -
 باشیم داشته خوبی زندیگی هم با خوام می من روژان -
 ترسم می -
 زارم نمی تنها  -
 زاری می -
 میدم قول -
 نیست موندگار من زندگی تو کس هیچ ، نده -
 همیشه واسه ، شوهرتم من -

 . ام دیگه های حس ی مهه به میکرد غلبه حس این و ترسدیم می من
 هم با سازیم می رو خوبی زندگی ، بدی فرصت بهم اگه -
 نمیشه -
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 کنی قبول کافیه فقط تو ، میشه -

 نمیشه ولی کنم دورترش خودم از یکم تا بازوش رو زارم می دستامو
 ترسم می -
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 ؟ چی از -
 تو از -
 : میگه خنده با
 ترسناکم انقدر نمیدونستم -
 هستی -

شتم که بود نزدیکم راونقد ستم من.  شدم می خفه دا صت میخوا  گیزند یه فر
 سرعتی همین به نه ولی بدم خودم به رو
 خواد می کیاوش که
 کنم می فکر -

 چسبونه می ام گونه به و لباس و میکنه سکو 
 زندگیمون به ، من به ، کن فکر -

شمام هنوز سته چ ست ب ستم آمده ، ا شمامو که نی  از هک وقتی تا نه کنم باز چ
 زیر از آروم دستشو.  نرفته بیرون اتاق

شه می سرم شه بلند و بیرون ک  نوزه من و بیرون میزنه اتاق از حرف بدون.  می
 . است بسته چشمام
 رفت و ردک روشررن و برق رفتن موقع.  بیرون رفته اتاق از که وقته خیلی کیاوش

 . کشیدم دراز تخت رو هنوز من و
 هی اونا با تا داشررتم چیزا خیلی.  کردن فکر واسرره تهسرر چیزا خیلی ذهنم تو

 می رو کسی ولی بگیرم مهم تصمیم
 از بتونم همه مثل تا خواسررتم می مادرمو.  کنم دل و درد باهاش تا خواسررتم

 . بزنم براش دلم های حرف
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 .کرد می گریه من خاطر به.  میمرد گریه داشت ، یوفتم می خوابم یاد
 بهش بتونم تا بود الزم بشررتر شررناخت.  کم البته بودم شررناخته و کیاوش من

 فرصت با مساوی اون به فرصت.  بدم فرصت
 کن اشتباه خواستم نمی.  خودم به دادن

 . کردنشررو حمایت ، بودنشررو مهربون ، عصرربانیتشررو ، بودمم دیدهه و کیاوش
 بودم دیده انگار جوره همه و کیاوش امشب

 این  خود به داشتم دوست.  مرددم.  بگیرم تصمیمی تونستمم نمی بازم ولی
 و نرمال زندگی یه بتونم تا بدم و فرصت

 بعضی تا ، مکن تکیه بهش که باشم داشته رو کی بتونم تا.  باشم داشته معمولی
 و گیره می جا همه از دلم که مواقع از

شیم به میزنه زنگ وقتی تا.  بزنم لبخند ییوفتم م یادش شحال گو  تا.  شمب خو
 . کنم یزندگ باهاش
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 هک بدونه خواستم می ولی.  بهش شد می داده فرصت این ، بود شوهرم کیاوش

 نمی ، کنه کار چی بعد به این از باید
ستم شته های اتفاق جوره هیج خوا شه تکرار گذ  نوانع به من که بود درست.  ب

 ولی دم زندگیش وارد بس خون یه
 دبخوا فرصررت اگه.  کنه سرررکوبم ای مسررلله همچین خاطر به خوام نمی دیگه
 زندگیش تو فقط من جایگاه که بفهم باید

 . بس و بودم همسرش من.  داره معنی یه
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شت خوبی و مهربون مادر شاید ، چی اش خانواده ولی  هیچ هنوز من ولی دا
 نه.  بود نیدیده خانوادشو اعضای از کدوم

 وناا رفتار.  ودنندب رابطه این از جزیی اونم باالخره.  برادرش و خواهر نه و پدر
 میکردنند قبولم اونا اگه.  بود مهم خیلی

 . داشتم احتیاج زمان به ولی.  میدادم دومون هر به فرصت این منم
 من و بشه داده بهش فرصت این خواد می واقعا که بده نشون من به باید میاوش
 هم شاید مونم می روز اون منتظر
 . نباشه دور خیلی

 یلیخ فردا و داشتم فشاری پر و سخت شب.  بشه صبح زودتر داشتم دوست
 . بدم انجام خواستم می که بود و کارا
 . بده رو اجازه این کیاوش که بودم وامیدوار خانوادم دیدین رفتم می باید

 ، ینمبب و رادمان.  میکنن کار چی دارن که ببینم و ببینمشررون داشررتم دوسررت
 دل.  بزنم بهش که داشتم ها حرف خیلی

 . شد می رفع ها دلتنگی این ی همه فردا شاید بودم ازگلمن تنگ
 ور حرفهایی.  داشتم خوبی احساس االن و بودم برداشته زندگیم تو و مهم قدم
 و زدم ، بزنم خواستم می روژان به که

ساس االن شیدم دراز تخت رو.  میکنم سبکی اح شیده دقیقه به و ک  وابمخ نک
 . برد

 زنگ ور بود گذاشته دستشو نفر یه.  شدم داربی خواب از زنگ صدای با صبح
 در اتاق از.  نداشت برداشتنشم قصد و

 میزنم داد همونجا از و بیرون یام می
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 نیست قفل که در ، تو بیا خوب -
 عصبانی چه اوه اوه -

 آشپزخونه تو میره راست یه.  داخل اومده دست به سینی سامان
 میزنی زنگ هی صبحی اول بشه چی که مثال -

 میزنه چشمک یه و میکنه مصلحتی سرفه
 باشید داری چیز وضعیت تو شاید گفتم -

 میکنم نگاهش
 سامان -
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 بگو ، عزیزم جونم -
 دیگه بیرون برو د   -
 داشتی سختی شب دیشب اینکه مثل -

 چرخونه می اطراف سرشو
 ؟ کو زنت پس -
 دیگه برو ، مگه فوضولی -
 تو وپدرت مثال ادب بی.  کرده بزرگ پسر کرده خوش دلشو واقعا عمو ، نچ نچ -

 میکنی استراحت داری تو و بیمارستان
 بیرون رفت خودش که سمتش میرم داشتم

 فرمودنند احضار حسین میر بیاید زود -
 شو گم -
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 یرهم ها پله از داره.  بندم می و در و میرم غرغر با.  نمیبنده و در ولی بیرون میره
 . پایین

 دیببن و در مردی می -
 : میگه ای بامزه حالت با
 کیاوش ها شدی نچسب خیلی -

 هن دیوار روی ساعت.  خونه توی برمیگردم و بندم می و در و میدم تکون سرمو
 سمت میرم اول.  میده نشون و نیم و

بایلم  حالش بابا.  میزنم حرف باهاش و میزنم مامان گوشرری به زنگ یه و مو
 مانجا ترخیصشو کارای داشتن و بود خوب

صرار.  میدادن شون برم که کردم ا ش  می زود که گفت و نداد اجازه مامان که پی
 . نیست مشکلی و خونه یان

 تا ممیر.  بود ام گرسنه شد  به االن و نخوردم شام حسابی و درست که دیشب
 درمیزنم.  کنم بیدار خواب از و روژان

 بله -
 روژان بیداری -

شه باز در  ودب معلوم و بود سرش هاش مقنعه و مانتو . بیرون یاد می روژان و می
 اونجایی تا چون.  بیداره که وقته خیلی

 . بود دیگه اتاق یه تو لباساش یاد م یادم که
 شدی بیدار کی -

232 
 میشه ساعتی دو یکی -
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 ؟ خوابیدی اصال -
 زیاد نه -

 میده تکون سرمو
 آورده صبحونه سامان -
 و سرراز چای و چینم می میز رو رو یسررین وسررایل و آشررپزخونه تو میریم هم با

 تو کارارو این ی همه.  میکنم روشن
 . بود نسشته میز پشت روژان و دادم انجام سکو 

 . شینم می و عقب کشم می صندلی یه و میز رو میزارم چای لیوان تا دو
 بیمارستان نمیریم -
 نه -
 کیاوش..  ا   -
 ؟ چیه -
 منو بری می صبح گفتی تو -
 یان می دارن اینا مامان ، نیست الزم -
 شده مرخ  بابا  ، واقعا -

 می هم روژان.  خورم می و میگیرم خودم واسرره لقمه یه و میدم تکون سرررمو
 نمی حرفی هیچ دیشب به راجع.  خوره

صمیمی باید خودش.  زنم شتاقم من و. بگیره ت ش زودتر چه هر تا م صمیم  وت
 . باشه کار تو اجباری خوام نمی ولی بشنوم
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 دومون هر خاطر به بلکه من خاطر به نه بده فرصت یه میخواد اگه دارم ستدو
 . باشه

 ؟ بخوام چیزی یه از  تونم می -
 بگو -

 گرفته لیوان دور دستشو
 ؟ خونمون برم من میشه -
 ؟ خونتون -

233 
ست می االن ها اتفاق اون تموم از بعد روژان.  میکنم تعجب شون بره خوا  خون

 . بود کرده متعحبم کی ولی بود منطقی. 
 بودنند خانوادش اونا

 چرا -
 ؟ ندم جواب میشه -

 یم آسیب روژان به که باشم کسی اون من خوام نمی دیگه ، میدم تکون سرمو
 ازش و باشم پشتش خوام می.  رسونه

 کن حمایت
 داری دوست جور هر -
 برم دارم اجازه یعنی -
 برو که گفتم -
 ... حسین میر یعنی -
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سین میر بازم سین میر از نباید دیگه که بفهمه خواد نمی دختر این ، ح  جازها ح
 بگیره

 . شوهر  ، دادم اجازه بهت من ، روژان -
 میده تکون و سرش خنده با
 مرسی ، باشه -

سین میر ببین تا میرم من و خورم می رو صبحونه شت کارم چی ح  لبتها که ، دا
 الکی و بود کرده چاخان خان سامان

 و شرد باز عمار  در خونه برگردم خواسررتم می وقتی ولی.  رفتم و هرا همه این
 توران عمه شوهر ، خان شهراب ماشین

 زا توران عمه و بابا و مامان و کنه پارک تا کشررید طول دقیقه چند.  داخل اومد
 . بشن پیاده ماشین

 و خنده می بینه می منو وقتی و پایین یاد می ماشررین از سررالمت و سررالم بابا
 میکنه اشاره مامان به و میده تکون وسرش

 زنهمی غر بابا سر کلی داره مامان االن که میدونم و میدم تکون سرمو فقط من و
 و میکنم نگاه گچ تو که دستش به. 

 . نزدیکتر میرم
 روژان

 . بگیرم دوش برم میخواست دلم واقعا من و بیرون بود رفته خونه از کیاوش
شته ای دقیقه چهل سته اتاق تو.  بود گذ ش  که مشنید و مامان صدای که بودم ن

 از و میکنم باز و در.  میکرد صدا اسممو
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شتیم هم کنار یکم.  بود اومد که بود خوب.  بیرون یام می در اتاق س  فتگ و ن
 . حسین میر خونه رفت کیاوش پدر که

234 
قایی چه که میگم من و پرسررره می دیشرررب از تاد اتفا  لحظه هر بینم می و اف

 به سری آخر در و میشه تر عمیق دشلبخن
 که میگم ولی همشو نه البته میگم کیاوشم ی قضیه.  میده تکون تایید ی نشونه

 خواد می فرصت یه ازم
 ؟ مامان کنم کار چی -
 میزنم حرف باهاش خودم بعد بزار منتظرش یکم ، بکنی کاری خواد نمی -
 ترسم می -
 میرسم حسابشو مخود برداره اشتباه قدم یه ، نداره ترس -

ندم می ندگی از سررر طوری چه زن این.  خ  هنوز خدا..  بود دراورده من ز
 بود نکرده فراموشم

 یوفتم می چیزی یه یاد که بگیره دوش تا میره مامان
 مامان -
 جانم -
 خونمون برم سر یه میخوام که گفتم کیاوش به من -

 . چشماش تو میشینه نگرانی
 جان روژان مطمعنی -

 کردن کار چی من از بعد ببنم میخواستم.  بود مطمعن.  میدم کونت سرمو
 بشی اذیت خوام نمی.  بگم چی دونم نمی -
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 لبم رو میشینه کمی لبخند
 خوبم من -
 میزنه لبخند ولی نگرانه هنوز اینکه با
 کن صبر نداری دیدنشنو آمادگی هنوز اگه ولی بره پیش خوب امیدوارم -
 یکنمنم پیدا آمادگی وقت هیچ -

 میگیره آ*غ*و*ش در منو و شونم رو میشینه دستش
 ؟ عروسم باشه نیستی تنها تو ، بیوفته اتفاقی هر -
 ممنون -

235 
.  داشت کنارم که ای مادرانه حضور خاطر به ، حضورش خاطر به بودم ممنون

 . چیز همه خاطر به حرفاش خاطر به
 کار چی باید االن دونم ینم.  مونم می نشرریمن تو من میره مامان اینکه از بعد
 پدر دیدن برم که میکنه حکم ادب.  کنم

 که بودم نشرسرته کاناپه رو همونجوری من و نبود خبری کیاوش از ولی کیاوش
 رو شنل یه.  پایین یاد می ها پله از مامان
 . بود همرنگ سرش روسری و دامنش و بود انداخته هاش شونه

 ؟ نشستی اینجال هنوز که تو -
 رمب کجا -
 ؟ ور اون یای نمی -
 بگیرم دوش خوام می بشه اگه -
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 ؟ نگفتی پس چرا وای ای -
 خندم می

 . بدم نشونت و حموم بریم بیا -
 . میکنه باز حموم در و دنبالش میرم

 آوردی که لباس - -
 آره -
 دنبالت فرستم می کیاوشو دیگه ساعت نیم منم پس -
 باشه -
 االن.  هسررت رختکن تو هم تمیز حوله یراسررت ور اون برم منم ، دخترم برو -

 ؟ میده آب به گل دسته یه دوباره
 ؟ کی -
 دیگه کوهیار -
 ؟ کوهیار -
 عزیزم کیاوش پدر -

سم...  کوهیار و گیتی شون ا  ودب تر باحال اون از شون رابطه ولی بود حال با ها
 . انگار

 باشه ، آهان -
236 

 و یارم می در توش از لباس و تمگذاشرر کولمو که اتاقی تو میرم من و میره اون
 می دوش راحت خیال با.  حموم میرم
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باره برخورد.  بود مهم امروز.  گیرم یاوش خانواده با دو یدن همچنین و ک  د
 ی خانواده با شدن روبرو اون از بعد و پدرش
 . خودم

 کیاوش
 : میگه و بیرون یاد می آشپزخونه از مامان

 نشستی هنوز که تو-
 میرم االن-

 میکنه صدا دوباره مامان که نگذشته دقیقه چند زهنو
 کیاوش-

 دهنخوابی و دیشررب.  بیرون میرم دادن تکون سررر با و میز رو میزارم رو ها کار 
 استراحت روژان میخواستم االن و بود
 از.  داره ای برنامه چه دونسررتم نمی و یومد نمی کوتاه جوره هیچ مامان که کنه
 باز رو نهخو در و باال رم می ها پله

 میکنم
 روژان-
 ها خواب اتاق سمت میرم.  نیست نشیمن تو
 روژان-

 یاد می اتاق تو از صداش
 اینجام-
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سته که بینم می و خواب اتاق سمت میرم ش  بود تنش دیروز مانتو.  تخت رو ن
 سرش مشکی شال یه مقنعه جای به ولی

 بود صورتش رو کمی آرایش و بود انداخته
 اونور بریم لتدنبا بیام گفت مامان-

 زدم بهش هایی حرف چه دیشب که یارم نمی خودمم روی به اصال
 هستن کیا-
 دیگه اومده که هم بابا هستن همه-
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 هنوز نشسته

 ؟ مرددی چی برای حاال ، دیدشون دیروز تو روژان پاشو-
 میگه همونجوری و میشه بلند تخت رو از
 دارم استرس چرا دونم نمی-
 جا همین برمیگردیم خواستی ، خوریم می نهارو ، نیست چیزی شو بلند-
 ؟ برم من خوردیم و نهار اینکه از بعد میشه کیاوش-

 می در هم با خونه از و کنه می دل اتاق این از باالخره اون و میدم تکون سرررمو
 بودیم باغ توی.  بیرون یایم

 اینجا بزرگه قدر چه-
 . میکنن زندگی  عمار این تو همه حسین میر های بچه.  خوب آره-
 بود همینطوری هم ما مال-

 میزد حرف حسر  با انگاری بود ناراحت صداش
 چطور-
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 . نبود اینجا بزرگی به البته بودنند خونه یه تو هام عمه و هامو عمو همه-
 مونه می حسین میر مثل پدربزرگتم حتما پس-

 میده تکون سرشو
 نه-
 ؟ نهخو اون به برگردی دوباره میخوای که مطمعنی-
 ... ولی اونجا برگردم ندارم دوست-

ستم ضعیت االن میدون سبی روحی و صا.  نداره منا ست شخ شتم دو  به بره ندا
 هم درصد یه اگه چون.  عمار  اون

 . میشکنه ، بفهمه رو دختره اون و رادمان قضیه دادم می احتمال
 هبش جویا فرستم می رو یکی ، بشی باخبر حالشون از میخوای اگه ، نرو-
 میکنه نگاهم قدردانی با
 . برم باید ولی ممنون-
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 شی می اذیت بری اگه ، روژان نداره وجود بایدی-

 نشده تموم حرفامون هنوز ولی ایستادیم حسین میر خونه در جلوی
 نهتو می قدر چه دونی نمی تو کیاوش ولی.  شررم می اذیت که وقته خیلی من-

 . باشه سخت دختر یه واسه
 رفح بغض با و بود پایین سرررش.  میکنم نگاهش و بره می مجیب تو دسررتمو

 میزد
 نرو-
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 میکنه نگاهم
 میشه االنت از بدتر حالت بری اگه-
 ؟ دونی می چیزی تو-

 گرفت بازومو که در سمت برم میخواستم
 ؟ دونی می چیزی ، کیاوش آره-
 . مثال چی ، بابا نه-
 ؟ چی باشه افتاده اتفاقی براشون اگه-

 سرررش رو بال اون که بود ناراحت مادری و پدر واسرره ، گفت می داشررت چی
 که بود نگران ای خانواده واسه.  بودنند آورده

 . نبودن نگران واسش
 نزدیک خودم به و شررینه می بازوهاش دور و یارم می در جیبش تو از دسررتمو

 میکنم ترش
 . شدیم می خبر با حتما یوفتاد می اگه ، نیوفتاده اتفاقی هیچ-

 میکنه پاک اشکشو انگشتش با و میده تکون سرشو
 روژان-

 که همعلوم کشرریدنش نفس از تونسررتم می و بود پایین سرررش.  نمیکنه نگاهم
 و یارم می باال دستامو.  میکنه گریه داره

 . سینم به چسبونم می سرش
 ؟ ی چیه واسه گریه االن -

 نمیگه چیزی ولی میکنه گریه
 روژان -
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 ادبی در اش خونه تو از یکی ممکنه لحظه هر و یسررتادیما حسررین میر خونه دمه

 میکنم دورش خودم از یکم.  بیرون
 ؟ دختر چته -
 هیچی -
 ؟ ی چیه برای ا  گریه االن پس -
 : میگه و میکنه نگاهم بارونیش های چشم با
 ؟ چی ببین منو که نخوان اگه ، چی باشن کرده فراموش منو اگه کیاوش -

 اون ی همه از.  آقابک از ، سپهر از ، حسین میر از ، خودم از اونجا یاد می بدم
 دختر این شدن باعث که هایی آدم

شه پناه بی انقدر شگلی به دختر یه.  با صیلکرده ، روژان خو صیتش با ، تح  خ
 نیست مطمعن خودشم از حتی االن ولی

 . ببیننش مد  این از بعد بخوان اش خوانواده که
 دیا می بدم خودم از.  گرفتن ما واسرره رو لقمه این که اطرافیانم از یاد می بدم

 . داشتم باهاش قبال که رفتارهایی بابت
 یم زبون به کلماتی چه.  شرررد می آروم تا میگفتم دختر این به باید چی االن

 ذهنم به هیچی.  بدم دلداریش تا یاوردم
 رسید نمی

 میگی خود  واسه داری چی ، رو ها اشک این ببینم کن پاک -
 : میگم خنده با.  نمیکنه حرکتی



 403 رسم کی یروژان قربان

 میکنه بارمون چی یه یاد می یاد می سامان االن ، دیگه کن پاک -
 : میگه و صورتش تو میبره دست

 مثال چی -
 ... و مامانیه تیتیش و لوسه زنت اینکه مثال -
 من نه هم هیشکی اوف -
 ؟ چته مگه تو -
 اطالع محض نیستم لوسی آدم کال من -
 واقعا چون.  میکردم شررکر خدارو باید االن و بیرون بود اومده ناراحتی فاز از

 چی حرفاش جواب در باید دونستم نمی
 . بود شده سیاه یکم چشمش زیر.  میگفتم
 ، میکنه نگاه.  میکنم پاک رو سیاهی و صورتش تو برم می و میکنه بلند دستمو

 میکنم نگاهش
240 

 داخل بریم -
 تر عقب میره و میشه جدا ازم

 بریم -
 یخیل بابا.  نباشه خوب و باشه مامان جایی یه میشه مگه.  بود خوب چی همه

 و کرد برخورد روژان با صمیمی و راحت
صال که میدیدم و روژان ست مامان وقتی حتی.  نخورد تکون کنارم از ا  رهب خوا

 . تره راحت جا همین که گفت کنارش
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 عاشررق بابا.  خنده از دنندبو مرده همه که گذاشررت مامان سررر سررربه انقدر بابا
 میداد حرص همیشه و مامان و بود مامان

ست به بودنند کرده ازدواج هم با که مدتی این تو کس هیچ ولی ش دو شتن  وندا
 بابا و بود تک مامان.  بود نکرده شک
 تموم چی همه دختره که بود آورده شرررانس و بود فهمیده اینو بود جوون وقتی

 ازدواج شباها شد راضی فخر خانواده
 . کنه

 ولی بود نهار این چاشررنی هم عمو زن های کنایه بماند البته.  شررد خورده نهار
 روژان به انقدر و نشست نمی بیکار مامان
 نبود حال خوش کسی.  میخورد خونشو خون داشت عمو زن که عروسم گفت

 کسی ولی نبود کنارمون سپهر اینکه از
 دونستن می نفر چند از غیر به البته همه چون نبود ناراحت روژان حضور از هم
 مقصر قضیه این تو که کسی تنها که

 . روژانه نیست
 بریم نهار از بعد که بودم داده قول روژان به. خونه اومدیم روژان با نهار از بعد
 به ولی برم نداشتم دوست خودم ولی

 هم اب خواسررتم ازش که حاال خوام نمی.  رفتیم می و راه این باید روژان خاطر
 به کنیم شروع رو نرمالی زندگی یه

 به اصررال مالقا  این که دونسررتم می خودمم ولی ندم اهمییت هاش خواسررته
 . نبود صالحش
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 خونه از روژان با همه متعجب های چشررم مقابل در که هسررت سرراعتی نیم
 عمار  سمت میرم داریم.  بیرون دراومدیم

 استرس شد  از که نمبی می شدشو مشت های دست من و روژان ی خانواده
 اون خواستم نمی واقعا من و شده مشت

 . بگیره قرار شرایط این تو
 عمار  بزرگ در پشررت.  عمار  سررمت میرم میده روژان که هایی آدرس با

 خاموش و ماشین.  ایستادم روژان خانوادی
 ولی رفتن از نیسرررت مطمعن خودشررم.  نمیکنه حرکتی هیچ روژان ولی کردم
 . بده آزار خودشو یخوادم چرا دونم نمی

 ؟ بری خوای می -
 آره -
 . کنم نمی کاری ولی درهمشو های اخم بینم می من و زده زل باغ در به
 مونم می منتظر  -
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 نگاهش . میشه باز در و کشه می و میگیره دستش تو رو دستگیره میکنه نگاهم
 . میشه پیاده ماشین از که میکنم
شه طول یکم.  میزنه زنگ و سمت اون میره حرفی هیچ بدون  ازب باغ در تا میک

 قراره هایی اتفاق چه دونم نمی.  بشه
 . بیوفته
 روژان
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 همیتیا بدون.  میکنه نگاه من منتظربه که بینم می و مرد یه و میشرره باز باغ در
 میرم و میکنم باز بیشتر و در اون به

ستش هنوز مرد.  داخل  نهمیک نگاه من به داره تعجب و گیجی با و درمونده به د
 برداشتم و اول قدم. 
 ؟ تو میری انداختی سرتو کجا ، خانم هی -

 حرف اینجوری من با میداد اجازه خودش به که بود کی مرد این.  ایسررتم می
 ، بزنه

 خانم بیرون برو بیا -
 میرم.  هسررت کی دونم نمی حتی که در دمه عصرربانی مرد به نمیکنم توجهی
 می و مرد ادفری صدای که عمار  سمت
 شنوم

 کجا ، بیرون برو بیا -
 بیرون برم نتونم تا ایستاده جلوم

 کجان -
 شده گیج مردک

 ؟ کی -
 اینجا های صاحب -
 ؟ خانم داری کار کی با -
 عمار  این های صاحب با -
 ؟ هستی کی شما اصال -
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 ... من -
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 بسم خون من.  میزنم لبخند
 ؟ هستی کی تو..  بختیاری روژان -
 دارید نسبتی خونه این اهالی با ؟ بخیتاری -

شو شتم زیادی خاطرا .  میکنم نگاه باغ به.  نمیدم جواب  مه همونای ولی ندا
 . نبود ماندنی یاد به و خوب داشتم که
 ؟ کجاست علی عمو -
 علی عمو -
 علی عمو بله -
 پشتین باغ آقا علی -
 کن صداش -

 من که فهمیده انگاری.  در تسررم برمیگرده و میکنه من سرررتاپای به نگاهی
 می و در.  ام شده طلسم خونه این اهل
شتی باغ سمت میره و بنده  کنهمی من به نگاهی یه و برمیگرده هم هرازگاهی.  پ

 ناپدید نگاهش تیررس از از اینکه تا
 . شم می

 به میشرره خیره نگاهم.  نداشررتم دوسررت و عمار  این.  میکنم نگاه اطراف به
 یه همه واسه که ی نهخو به.  خونمون

شه و امنیت از پر محیط سه و آرام سه ، من وا  رویاهای توش بود قرار که منی وا
 . انزجار از بود پر بسازم دخترونگیمو
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 ؟.. برگشتم چرا
سط که االن ستادم باغ و سه اومد اینجا.  میکنم سوال خودم از اینو ای  . چی وا
 ؟ ببینم بود قرار رو چی

یاوش حرف به کاش مدم نمی و میکردم گوش ک گه.  یو  از یکی االن همین ا
 . بیاد پیش قراره چی بیرون بیاد در خونه
 که رو چیزی بینم می من و میشرره باز خونه در که بود نشررده کامل فکر هنوز

 نمی که تصویری.  ببینم نداشتم دوست
 . ببینم عمر آخر تا خواستم

 ولی بیرون اومد خونه از دسررت به عصررا ، همیشررگیش ژسررت همون با آقابک
 باغ وسط و من.  برداره قدم از قدم نتونست

 فاصررله این از حتی ، میدیدم من و بهم بود شرررده خیره و بود دیده اش خونه
 میشه تر نزدیک هم به ابروهای که میدید

 مین کاری هیچ.  بزنه داد ، کنه اخم دیگه نداره اهمیتی.  ترسررم نمی دیگه ولی
 کاراهای ترینبد.  بکنه من با دیگه تونه

 ی فاصررله با روبروش متحرک ی مرده یه مثل من االن و کرد باهام زندگیمو
 . بودم ایستاده کمی

شت و صالبت همون هنوز نگاهش ستم من و میکرد نگاهم.  دا  که االن میدون
 و کنه رو و زیر رو دنیا تا کنه باز دهنشو

 . میکنه رانفو آتشفشان که ای لحظه منتظر ، بودم لحظه همون منتظر من
243 
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 ؟ میکنی کار چی اینجا -
 ردم اون با علی عمو که بینم می چشمم ی گوشه از.  میزنم داری صدا نیشخند

 سمتم یان می دارن
 ؟ کجاست اشکالش ، ببینم خانوادمو اومدم -

 ، طرفش میرم لبخند با و برمیگردونم سرررمو شررنوم می که و علی عمو صرردای
 تشسم میرم آقابک به توجه بدون

 . بگیرتش نادیده یکی که براش سنگین قدر چه ومیدونم
 دخترم روژان -

 آ*غ*و*شش تو میرم میرسم بهش که همین
 عمو -

 ب*و*سه می پیشونیمو
 ؟ سالمتی.  شکر  خدایا ، دخترم -

 علی عمو االن ولی بپرسرره نداد زحمت حتی اون ولی بودم سررالم.  بود نگرانم
 . پرسید

 ؟ خوبید شما ، عمو خوبم -
 دخترم شکر  -
 و میکنم دور ازش خودمو من و میندازه آقابک سررمت به نگاهی سرررم باالی از

 . میکنم نگاه آقابک به و ایستم می کناری
 : میزنه فریاد و زمین کوبه می عصاشو

 ؟ میکنی کار چی اینجا ، گفتم -
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شه ثانیه به شنا های چهره.  بیرون یان می در خونه از نفری چند نمیک  هرچه ، آ
 من و بودند من ی خانواده مثال که هایی
 . نداشتم اونا با الفتی احساس هیچ

 ردم این.  آقابک و من بین چرخه می سرگردان.  میگیره تعجب رنگ و نگاهش
 می ازش همه که داشت وجودش تو چی

 همه اون از بعد االن که داشررت نفر  اونقدر من چی از مرد این.  ترسرریدند
 رفتار اینطوری هامبا خونه برگشتم مد 
 . میکنه

 . میکنم بقیه به نگاهی
 بپرسم و حالتون اومدم ، عزیز ی خانواده به به -

 میگه مرد به رو.  آسمون به میرسه دوباره آقابک فریاد
244 

 ؟... اینجا داده راه اینو کی -
 هنوز من اما.  کرد جمعش نمیشره دیگه و شرکنه می زمین بندازی رو ظرفی یه

 نمی منو.  شده تکه تکه روحم و ایستادم
 . پدری ی خونه.  بودن اونجا خانوادم که بندن راه ای خونه تو خواستن

 کار کدوم تاوان دونسررتم نمی و بودم دختر ولی بودم عمار  این ی بچه منم
 . میدم پس دارم و اشتباهم

شت بهت با.  بود سنگین های قدم.  سمتم یاد می داره که بینم می و مامان  دا
 صدا اسممو لب زیر و میکرد اهمنگ
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 و بودنند هام عمه.  میکردم احسرراس و لباش حرکت ولی شررنیدم نمی.  میکرد
 همه از بیشتر.  هام عمو پسر از تا چند

ستاده مرد یه کنار که شد زوم دختری رو نگاهم.  شد زوم یکی روی نگاهم  ای
 حال به تا دخترو ولی بود آشنا مرد.  بود

شمامو تو ریزم می وجودمو نفر  تمام.  بودم ندیده  سرشو.  میکنم نگاهش چ
 رو اونا دارم هنوز من اما.  پایین میندازه

 این الح ، کشید گند به منو زندگی که میکنم نگاه رو برادری دارم.  میکنم نگاه
 ؟....بود کی کنارش دختر
 سمتش گرفتم اشارمو انگشت که یومد می تر نزدیک داشت مامان

 بمونی جا همون بهتره -
 میزنم فریاد ، نمیگم آروم ایندفعه.  برمیداره دیگه قدم یه
 جلو نیا گفتم -

 منم.  نداشررت و فریاد این انتظاره.  بوده که جایی همون میشرره خشررک مامان
 خیلی انتظار ، نداشتم رو چیزا خیلی انتظار

 . نداشتم و شد من با که کاراهایی
 میکنم نگاه رادمان به خشم با
 خان رادمان شما احوال -

.  میکنه نگاه رادمان و من به تعجب با و میشررره گرد چشررماش کنارش دختره
 چه این.  میکنه نگاهم و میکنه بلند سرشو

 خودش واسه میکرد فدا خواهرشو که بود برادری
 ماه چند این تو نگفتی آخ ، تخته به بزن ماشالله -
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 نکن تر دراز گلیمت از پاتو ، بفهم حدتو روژان -
 سیدمتر نمی ابهتش از دیگه االن که مردی پیر سمت ، برمیدارم سمتش قدم هی

 ؟.. ُکشیم می ، میشه چی برداریم مثال -
 : میگم خنده با
 نوچ -
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 میکنم اشاره بهشون دستمام با و چشماش به میزنم زل نفر  با
 باشید نکرده من با که نمونده کاری دیگه ، کشتید منو بار یه شماها -

 اومده.  بزنم رو ها حرف همین که بودم اومده من ولی میکنه صرردام علی عمو
 ولی نفر  چی هر از شم خالی که بودم

عا.  میکردم فکر که بود چیزی اون از بدتر برخوردش چه من واق  این ی ب
 ؟ بودم خونواده

 : میگم لودگی با
 شده تنگ براش دلم کجاست بابا ، مامان -

 نفرتی با.  دیدم خواب تو که ای صرحنه همون لمث.  پایین یاد می هاش اشرک
 : میگم صدامه تو که
 نمیشی سبک گریه با ، نکن گریه -

 : میگه عصبانیت با بزرگم عمه
 ؟ بدی آزار مادرتو که اومدی -

 میدم تکون لذ  با سرمو
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 حال با چه.  آزرتونم باعث من یعنی -
 میشه بپا شر اومدی بفهمن اگه برو -
 ببرن پسرتونو گل یان نمی نترس ، کنه بپا شر خواد می کی -
 بوده که جایی همون بره بفرست اینو -

 داخل بره میخواد و میکنه من به پشت
 بدم پس سنگین انقدر تاوانشو باید که کردم کار چی ، ی چیه واسه نفرتت -

 برو.  یکنمم نگاه رفتنش به.  افته می راه به دوباره و نمیزنه حرفی ولی ایسته می
 . برو زندگیم از همیشه اسهو ،
 دخترم روژان -
 کنارش اومده هم رادمان ولی ایستاده همونجا هنوز ، میکنم نگاه مامان به
 توام دختر واقعا من.  دخترم -

ستاد رادمان کنار اومد آروم دختره  اون.  شدم جوری یه ولی چرا دونم نمی.  ای
 ؟... بود کی

 ؟ خوبه حالت -
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 . کنم می نگاهشون خنده با و خندم می
 بهتره حالش پسرتون گل اینکه مثل ولی.  خوبم آره -

 میکنم اشاره رادمان دست ب*غ*ل دختر به سر با و میگم اینو
 ؟ گرفتید عروس سالمتی با -
 ترانه تو برو تو -
 میکنم نگاه رادمان به



wWw.Roman4u.iR  414 

 

 ؟ است ترانه اسمت.  حد این تا نه ولی وُشومم درسته ، بابا نترس -
 داد تکون سرشو و کرد نگاه تعجب اب دختره

 ؟ داری نسبتی چه اینا با -
 ترانه تو برو گفتم -
 نترس خورمش نمی ، میزنم حرف دارم ، خان رادمان -
 رادمانم نامزد -
 کردم شوهر منم.  خوب چه.  پس کردی نامزد خان رادمان ، باسالمتی به به -
 سمتش رم می قدم یه
 از و ببین منو تونی می ، وایسررتی روبروم تونی می.  شررردی باعثش تو که -

 . نشی آب خجالت
 میزنم فریاد

 کردی تموم رو ناموسی بی ، برادر -
 گرفت جلوشو مامان که سمتم بیاد خواست می رادمان

 بکنه میخواد غلطی چه ، ببینم بیاد بزار -
 ؟ ی چیه حسابت حرف -
 شه می حالیت حساب حرف مطمعنی ، حساب حرف -
 میکنه صدا اسممو عصبانیت با
 روژان -

247 
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 سپهر طفق تو.  کشتی منو ا  احمقانه کار اون با تو.  کشتیش تو ، مرد روژان -
 کشتی خواهرتم تو نکشتی و

 گریه بلند صررردای با و زمین میخوره سررر مامان.  پره می دختر روی از رنگ
 مامان سمت دوه می کوچکم عمه.  میکنه

 خونه داخل به برگشته که وقته خیلی آقابک . ایستادم همونجوری هنوز من ولی
. 

 رادمان میگه چی -
 پرسید ازش که بود رادمان نامزد اینو

 میگه پر  و چر  ، ترانه تو برو تو -
 : میگم و خندم می

با ، پر  و چر  - که جای به که مردی.  مردی خیلی تو با قب پای این  عوا
 انداختی خواهر  بایستی کردی که کاری

 نم ، مرد که بود کرده کار چی سررپهر.  بده پس رو تو کار تاوان تا ماجرا وسررط
 رو تو تاوان باید که بودم کرده کار چی

 میدادم
 رادمان -
 برو ترانه -
 ؟ هستی آدمی جور چه بفهمه نامزد  خوای نمی ، ترسی می چرا -

 : میگم رادمان نامزد به روو
 . کرده کارا چی دونی می ؟ میشناسیش قدر چه -
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شت ربطی اون به حرفام ، میکنه نگاه پریده رویی و رنگ با رهدخت  نمی یول ندا
 بود پریده اون صور  از رنگ چرا دونم

 ؟.. کشته رو یکی پیش ماه چند نامزد  میدونی -
 . دونست می که بود این گویای نگاهش ، نکرد تعجب

 ؟ کرد فرار کشت و سپهر وقتی میدونی -
 میده تکون سرشو

 میشناسی کجا از و سپهر تو -
 شناخت می رو سپهر دختر این.  شم می متعجب من ایندفعه

 میزنم نیشخند
248 

 سپهرم بس خون من....  من -
 . لرزه می دستام

 فرسررتاد منو بده تاوان خودش اینکه جای به که غیرتم بی این خواهر ، من -
 می که ای خونه تو فرستاد منو.  بسی خون

 ردک فرار ولی.  بیاد سرم بالهایی چه قراره نستدو می ، دشمنن من با دونست
 . بدم پس کارشو تاوان تا

 چشماشه تو التماس رنگ.  مکنه نگاه دختر به رادمان
 رادمان شنوم می چی -
 ترانه میدم توضیح -

 پرم می حرفاشون میون
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 . بده توضیح من به نفرم یه میشه خوب قدر چه -
 چرخه می رادمان و من بین دختر نگاه

 رادمان کردی کار چی تو -
 شناسی می و سپهر کجا از تو -

 : میشه دستپاچه
 . نبود من تقصیر...  من....  من -
 نمی رادمان خدا به شد می مزاحمم خیلی اون ولی خواستم نمی و سپهر من -

 که روزی اون ولی بکشه اونو خواست
ست مرد ستمو میخوا صبانی دید وقتی رادمان و بگیره د  صیرتق اخد به ، شد ع

 نبود رادمان
 . رانهت و سپهر ، رادمان.  گفت می داشت چی دختر ، یوفته می شماره به نفسم

 ادموبر عشررق تاوان داشررتم من یعنی.  بودم شررنیده که بود چیزی ترین مسررخره
 داشتن دوست تاوان.  میدادم پس

 . رو ای دیگه دختره
ستام شه سرد د شت ، می شه م شت . میدوم رادامان طرف به و می  می که هامو م
 دوا رو دردی هیچ اش سینه به کوبم

 مین رو کسرری هیچ صرردای که میزنه تند اونقدر قلبم.  نمیکنه آرومم ، نمیکنه
 . شنوم
ستاهایی.  میزنم ضجه ، میزنم فریاد  نهک رادمان از منو تا شده حلقه دورم که د

 عشق تاوان داشتم من.  نداره اثری روم
 . میدادم پس و دختر این به
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 من.  عشررقش به فروخت خواهرشررو.  بودم خواهرش من.  بودم دختر یه منم
 همه.  میدادم پس رو اونا عشق بهای باید
 نمی آروم منم ولی کرد نمی حرکتی رادامان.  بودنند شررده جمع برومون و دور

 احساس که بودم زده فریاد اونقدر.  شدم
 . یاد می خون داره گلوم میکردم

 این دختر من مگه.  نبودم خواهرش من مگه ؟ داشررتم تحمل رقد چه من مگه
 زندگی داشتم حق منم..  نبودم خانواده

 . ای دیگه دختره خاطر به گرفتن ازم زندگیمو ولی کنم
 : میگم تنفر با.  میزد حرف و کرد می گریه داشت مامان

 ها  گریه این نیست بس.  بزن زار ، نکن گریه -
 قبع قدم یه.  بزنه دست بهم کسی خواستم نمی ، میگرفت دستمو علی عمو

 و اشک نم.  میکنم نگاه هم به.  برمیدارم
شون تو تونم می شما سی.  میکنن ترحم من به دارن.  ببینم چ  ترحم الیق که ک
 یه باید که بودنند اونا.  بودنند اونا بود

 یهقضرر که بودم فهمیده االن حاال من ولی.  کردن می زندگی عذاب این با عمر
 بس خون عروس شدم من چرا.  بود چی

 ی همه.  ای دیگه دختر به بفروش رو تو خانواد  که بود دردناک قدر چه و
 . بود دردناک من زندگی
 شنیدیم و کیاوش صدای
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 روژان -
شو ستا شش تو برم تا عقب میرم من و بود کرده باز د  رمزا می و سرم.  آ*غ*و*

 میکنه سعی که اونه این و اش سینه رو
 این از شررم می خفه دارم.  کرده کالفم اطراف های صرردای هنوز.  کنه آرومم
 این از.  کشم می نفس توش دارم که هوایی

 . عدالتی بی همه
 کن گریه ، نیست چیزی -

یارم در ب*غ*لش از خودمو خوام می.  میزنم نفس نفس جازه که بیرون ب  ا
 نمیده

 کن ولم -
 میری حال از االن روژان بسه - -
 میکم بغض با
 کیاوش ، میکنم خواهش -

ستاش شه شل د  خوا  می و شده بلند زمین رو از مامان عقب برمیگردم.  می
 . کردم دراز دستمو که سمت بیاد

 کنیب و کار این من با تونستی چطور ، نیستی مادر تو مگه ، چرا دیگه تو -
 ، دخترم روژان -
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 : میزنم داد و گوشم رو میزارم دستامو

 نیستم هیشکی من.  نیستم تو دختر من -
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 می مکنار بود گفته.  بود کیاوش.  میشرره حلقه دورم پشررت از کیاوش دسررتای
 از رو همه.  یاد نمی در نفسم.  موند و مونه

 . بینم می اشک الیه یه پشت
 ؟.. روژان بریم -

شت  ولی.  پدریم ی خونه از...  نه یا برم اونجا از خوام می میکرد سوال ازم دا
 که داشتم ها حرف خیلی هنوز نم

شون ش جونی ولی دلم تو بود شده تلنبار که حرفایی خیلی ، بگم به  برای تمندا
 میشم آروم ب*غ*لش تو.  ها حرف این بیان

 . پایین یاد می چشمام از اشکام و
گاه تون می حاال یه ن گاه ما به جوری یه دارن.  ببینم واضررح رو بق  . میکنم ن

 کارشوناف به میزنم نیشخند
 ؟ ی کیه این -
 زندگی از خواسررت می چی رادمان.  اومد حرف به که بود رادمان هم بار این و

 باید که بود رادمان این همیشه چرا.  من
 میکرد خراب رو چی همه
 داره سعی و شده حلقه دور کیاوش دستای و دادم تکیه کیاوش به پشت از هنوز

 نرم جلو و داره نگهم تا
گاه  که ارزشرری بی موجودی این به تنفر با داره اونم. رادمان ور هم کیاوش ن

 . میکنه نگاه برادرمه اصطالح به و جلوم
 ؟ نه رادمانی تو -
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 میکنه نگاه رادمان
 کن ولش -

 از موتکی.  بود کرده فکری چه واقعا میداد دسررتور.  کنه ولم.  بود گرفته خندم
 نمی رها دستشو ولی برمیدارم کیاوش

 شنوم می رو میزد حرف قدر  با و اوشکی صدای.  کنم
 نظر خواهر  به همه تا دادی رو اجازه این خود  تو...  هسرررت مشررکلی -

 . باشن داشته
 . زدم لبخند و دیدم و رادمان شدن سرخ

 شوهرشم من...  میگم دلت تو نشه عقد اینکه واسه ولی -
 بخورم زمین نمیده اجازه کیاوش ولی گرفت رو جا همه سیاهی لحظه یه فقط

 ؟ خوبی -
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 وت تونم نمی دیگه.  میکنم باز دوباره و بندم می چشررمامو.  میدم تکون سرررمو
 . بکشم نفس عمار  این هوای

 میکنم نگاه بودن ایستاده اونجا که هایی آدم اون تک تک به ، میکنم نگاه
 گذرم نمی ازتون کردید من با که کاری خاطر به وقت هیچ -

 . کنه گریه نباید االن پس.  دونست می رو چی همه اون.  میکرد گریه مامان
 جبورم منو و رفت می که بود کیاوش این.  کنم نمی توجهی بقیه کردن صدا به

 نداشتم انرژی هیچ.  بردارم قدم میکرد
. 

 . بشنوم اطرافمو صداهای بتونم تا کشید طول.  بودم بیداری و خواب تو
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 شیدهک زیاد سختی دخترم ، باشید مراقبش -
 بهتر حالش مطمعنا بگید بهش رو ها حرف این اگه ولی ، باشررید مطمعن -

 میشه
 باشم بچم مراقب نتونستم مادر من   وقتی ، آخه بگم طوری چه -
 ولی کنم می درک -

 شناسم می و مامان صدای.  هوشیارم کامال االن من ولی میشه تر آروم ها صدا
 بود گنگ برام مرد صدای ولی

 بکشه سختی نزارید ، وهرشیش االن شما -
 نکنید اذیت خودتونو-
 اومد دنیا به روژان وقتی بود همینطوری هم قبل از ، یاد برنمی دستم از کاری -
 دخترا از آقابک میگم وقتی فهمیدم تا

نه تا کردم دور خودم از بچمو ، کردم دورش.  چی یعنی متنفره  یزندگ یه بتو
 دوریش از روز هر.  باشه داشته آروم

 ؟...شد چی آخرش ولی نزدم دم و سوخت
شو دونم نمی.  زن این زخمی دل رو میشره مرهمی کیاوش آروم صردای  حرفا

 این تو ، اینجا االن ولی نه یا کنم باور
 یزن های حرف به دارم بسررته های چشررم با ، کجام نمیدونم حتی که موقعیتی

 منو.  بود مادرم اصطالح به که میدم گوش
حت خواسرررت می و بود هکرد دور خودش از ندگی را  نمی اینو ولی کنم ز

 اون تا بودم منتظر سالها این تمام من دونست
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 . فداکار و مهربون مادر یه ، بودم عاشقش که ببینم رو مادری روی
شه سبک تا میزنه رو ها حرف این سه ولی ب  اب زندگیمو سالهای تمام که منی وا
 . ناپذیره توجیح کردم سپری غم

 خودش از حرفارو این تمام که بود من حق این ولی.  کیاوش به زنهمی حرفاشررو
 . پیش وقت خیلی ، حاال نه.  بشنوم

ش باید ، بسی خون برم باید گفت که روزی اون کرد می مخالفت باید  به وخود
 چی عوضش در ولی زد می آتیش و آب

 . چشم بگم گفتن چی هر ، باشم آروم که ، گفت
252 

 فراموش تونم نمی خودمو ناراحتی و غم از پر ی گذشته ها حرف این با من ، نه
 . بیدارم بفهمن تا میخورم تکونی.  کنم

 برم من ، میشه بیدار داره -
 شاید میگفتید بهش رو ها حرف این ی همه اگه -
 ، کردیم ظلم ما ی همه ، کردم ظلم دختر این حق در دونم می ، پسرررم نه -

 بدم ابشغذ این از بیشتر خوام نمی دیگه
 صالحه جور هر -
 باش مراقبش.  عزیزه برام ، تو دست سپارمش می -

 . شد بسته و باز در اینکه تا نیومده صدایی
 روژان -

 یم و میکنم باز چشمامو آروم و میدم تکن سرمو.  میکرد صدام داشت کیاوش
 ایستاده کنارم که بینم



wWw.Roman4u.iR  424 

 

 ؟ بهتری -
شم اتاق به شت چیزی.  دوزم می چ  نبود سخت.  هم کنار تخت ات دو جز ندا

 بیمارستانیم تو بدم تشخی  که
 ؟ کجام -
 ؟ بهتری االن.  بیمارستان اومدیم ، نبود خوب حالت -

 زیزع براشررون اگه.  عزیزم براش.  بود کرده اذیتم مامان های حرف ، نبودم بهتر
 پیاده برام رو ای برنامه هچین یه بودم
 . ودب ننشسته دلم به حرفاش.  کردنند نمی

 گاهن.  میسوخت دستم و نداشتم انرژی.  میکنم باز دوباره و بندم می چشمامو
 به شده وصل سرم ، میکنم که دستم

 بینم می دستمو
 برم خوام می -
شه -  خوای می.  ریم می زود ، مونده سرمت از ای دقیقه چند یه کنم فکر ، با

 موقع اون تا ببند چشماتو
 ، ودب شرروهرم که رو مردی نبینم تا ، و نگران شکیاو نبینم تا بندم می چشررمامو

 بودم عموش پسر بس خون که رو مردی
 . مکررا  تکرار از خسته. 

 مزندگی تو زمانی یه که هایی آدم دیدم ، عمار  اون به رفتم ، شهر این به اومدم
 و نقش کمترین االن و داشتند نقش

 . تمام دیگه و ندارن
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 المهس چند من مگه.  فرستم می فاتحه یه واسه و زمین تو میکنم چال گذشتمو

 حرف دردناکم گذشته از همش باید که
.  شرررد خواهد خوب زندگی یه من روی پیش زندگی.  بخورم غصررره و بزنم

 کنار ، باشه همراه خوشی با قرار که زندگی
 و وبخ زندگی یه بتونم تا میدم فرصت خودم به ، میدم فرصت بهش.  کیاوش
 . کنم بهتجر رو نرمالی

 بشه روشن چیزا خیلی تکلیف باید ولی
 میدی لفت قدر چه ، شد دیرم کیاوش -
 دیگه وایستادی دقیقه یه ، میکنی هول چرا آدمو ، بابا ای -

 میزنم داد
 وایستادم اینجا است دقیقه ده من کیاوش -
 اومدم بپوشی کفشاتو -

 زمین کوبم می پامو
 پوشیدم است دقیقه ده من -

ست که االن و بزنم کار  باید 8 ساعت سر  بودیم خونه تو هنوز 8 به دقیقه بی
 اتاقش از یومد نمی دلش که کیاوشم و

 . بیرون بیاد
 می دیر.  نیسرررت اعتمادی کیاوش این حرف به بودم رفته خودم زودتر کاش
 . بود کیاوش باعثش و رسم

 میزنم غر لب زیر و میدم فشار هم روی حرص از چشمامو
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 شد رمدی من بابا -
ستم مچی ساعت به ثانیه به ثانیه شت ای دقیقه دو.  میکنم نگاه د  دیدم هک گذ

 سمتم یاد می داره خرامان خرامان آقا
ست و میکنم اخم. شتم پامو یه.  میکنم نگاهش سینه به د سو تو گذا سان  که رآ

 بشیم اونم معطل تا پایین نره آسانسور
 یرونب یاد می در از و میکنه پا هاشو کفش و یاد می ریلکس خیلی که بینم می.
 ساعته سه من که انگار نه انگار اصال و

 . آقام معطل
 . میکنه نگاهم و وایستاده روبرو.  خورم می حرص خیالیش بی از
 . کرده تنش شیک خیلی ای سورمه تک کت یه
 . کنار برو زحمت بی.  میشه دیرمم دارم قرار من نداری عجله تو جان روژان -
 می سوارآسانسور و میرم بهش ای غره چشم ، میگیرم دندون به ولبم حرص از

 . شم
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سور کل عطرش بوی سان شته و آ سی میری داره انگار.  بردا  به درق چه ببین عرو

 . رسیده خودش
 حفظ اخممو همچنان من و من به بود زده زل و بود داده تکیه آسانسور دیوار به

 بودم کرده
 ؟ قدر چه -
 : ممیگ اخم همون با
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 ؟ قدر چه چی -
 نکنی اخم اینجوری دیگه بدم داری طلب قدر چه -

 کردم کنترل خودمو ولی بود گرفته خندم
 واقعا پرویی خیلی -
 ؟..من -
 من ی عمه نه -
 شدم من بده آدم ، میرسونمتم دارم که حاال.  کن خوبی و بیا بابا ای -
 میرسم دیر.  شمایی خوبه آدم بابا نه -
 میرسی دیر دقیقه چند همش بابا بیخیال -
 میرسیدم زود نمیکردی معطل منو و رسیدی نمی خود  به انقدر اگه.. ا   -
 میگه شیطون و میدم تکون برام سری لبخند با
 ؟... حاال شدم خوب -

 : میگم بشنوه که جوری لب زیر
 زشت ی م*ر* *ی*ک*ه -

شم چه آقا ، میخنده بلند ش شینه فکری یه.  اومده خو  می لبخند و ذهنم رو می
 . لبم رو نشونه

ست و نه ساعت سیدیم که بود دقیقه بی شتی در دمه ر ستان پ  دقیقه ندچ.  بیمار
 هوا کامال.  بود راه ساختمون تا هم ای

 . کرد می رانندگی ریلکس خیلی کیاوش ولی بود شده تاریک
سم دیر من حاال.  خورد می خونمو خون سی دیر هم تو کنم می کاری یه بر  بر
 . خان شکیاو
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 می من که کرد خودش معطل منم شررام واسرره داشررت مهم کاری قرار یه آقا

 بیمارستان نزدیک تقریبا رستوران.  رسونمت
شتباه ولی ببره منم تا موندم نبود راهی چون و بود  ستانبیمار در جلوی.  کردم ا
 و برمیگرده من سمت و ایسته می

 : میگه
 شده دیرم من ، بفرماید خانم خوب -

 . بشه دیرترم این از قراره تازه.  میزنم دلفریبی لبخند
 لبخند هنوز ، کنم می نگاهش و صندلیش سمت کنم می متمایل خودمو یکم

 بود لبم رو
 ؟ چته -

 اعثب حاال.  جلدم تو بود رفته شیطون من و شده تاریک هوا.  بود گرفته خندم
 کف میزارم حقشو برسم دیر من میشه

 . دستش
 مخ کوچولو یه و صررندلی کنار کنسررول رو میزارم دسررتمو و رم می جلو بیشررتر
 . طرفش میشم

 کیاوش -
 ... بچم بود کرده هنگ.  کنم می صداش ناز با و آروم

.  یکنمم ترش نزدیک خودم به کمی خیلی فشار با و اشو یقه رو میزارم دستمو. 
 9 تا زوده حاال ولی میگذره داره زمان
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 نم سررر از که آب.  بشرره خنک دلم تا قرار سررر رسررهب دیر ربعی یه باید کم کم
 یه.  وجب صد چه وجب یک چه ، گذشت

 هر در نداشرررت اهمیتی زیاد و کردم دیر من دیگه تاخیر سررراعت نیم چه ربع
 .میدادم پس جواب بای صور 

 خاطر به کیاوش و بود تردد پر و شلوغ خیلی خیابون یه تو بیمارستان اصلی در
 اون از منو وقت هیچ زیاد شلوغی
شه و برد نمی سمت ضوع این االن ولی.  طرف اون برم تا میزدم غر همی  به مو

 کم خیابون یه تو االن.  بود شده من نفع
 . میکردم اهنگ کیاوش هنگ ی قیافه به داشتم من و بودیم نشسته ماشین تو تردد
 . بیرون یاد می در اتاق از دیر و میکنه ناز من واسه حاال

 رو وزهن دستم.  من واسه بامزه البته کیاوش واسه بود سنگین نماشی داخل جو
 کم خیلی فاصلمون و بود کتش ی یقه
 . صورتم به خورد می نفساش که جوری.  بود

 و صررورتم رو چرخه می نگاهش.  میکنم نگاهش و میکنم خمار چشررمامو
 گرفته دندون به قصد از که لبام و میکنه مکث

 : میگه آروم.  چشمام به میرسه نگاهش ارهدوب و میکنه مکث کمی.  بودم
 ؟ شده چت -
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 صرورتشرو اشرارم انگشرت با آروم باال یارم می و برمیدارم کتش رو از دسرتمو

 . میکنم لمس هاشو گونه. میکنم لمس
 . میشه مورم مور خودمم که آروم اونقدر
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 رو شنهیم دستش نکشید ثانیه به پاش رو میزارم و برمیدارم کنسول رو از دستمو
 . دستم

 می اهر االنم همین اگه.  بود بسش.  آورد دستم به کمی فشار و بود گرم دستاش
 . قرارش به رسید می دیر بازم یوفت

 میکنم دور ازش خودمو ناز با و میکنم کنترل خودمو لباش وسرروسرره مقابل در
 می سرشو.  نمیزاره کیاوش دست ولی
 : میگه و صورتم هب ماله می گونشو آروم.  صورتم کنار یاره

 ؟.. رسیدی هدفت به االن -
 بود فهمیده دونسررتم می من و میداد درس شرریطونو کیاوش.  میخندم صرردا با

 بود چی کارا این از قصدم
 رسیدم هدفم به دقیقا آره -
 . سرتقی خیلی -

 و شدم خشک دیدم که چیزی از ولی میشم پیاده ماشین از خوش سر و باخنده
 . کنار ترف لبام رو از خنده

 دید  با.  خجالت از کشررتم می خودمو میدان من به تفنگ یه موقع همون اگه
 ایستاده جلوم تقریبا که مردایی اون

 از ، میکردنند نگاه ماشررین و من به اش شرررده تنگ های چشررم با و بودنند
 . شدم می آب داشتم خجالت

گاه ستم ناخودآ شیدم کمی مقنعمو سمت رفت د  یرونب خیلی موهام.  جلو ک
 . بود ارادی غیر کامال عملم این ولی نبود
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 اخالق با اخالق بد و اخمو مرد پیر ، عروق و قلب بخش رئیس صررردر دکتر
 دکتر کنار بود گیر خیلی کال که ستنی های

 . بودنند ایستاده رئوفی دکتر و جوون های دکتر از یکی صادقی
 رسرر سررربه یلیخ و بود قلب بخش ی سرررزنده های دکتر از یکی رئوفی دکتر

 65 خدودا کنم فکر.  ذاشت می ها انترن
 . بود شاد و مهربون خیلی ولی بود سالش

 اون فتندر می داشت و بیرون بودند اومده بیمارستان پشتی در از دست به کیف
 . برخوردند ما به که خیابون طرف

 . میدم سالم و میدم قور  زور به دهنمو آب
 تو از کیاوش نوچ نوچ و خنده صدای.  بشن رد خیابون از تا شن می تر نزدیک
 در رو و عصبانیتم.  یاد می ماشین
 . بندم می محکم و کنم می خالی ماشین
شت اخمی آنچنان صورتش.  صدر دکتر به یوفته می نگاهم  دهن می کم که دا

 صدر دکتر بخش تو کار.  کنم سکته بود
 می شبد اونقدر و یکردم بیچارمون ، بگیره ما از آتو یه بود کافی.  بود سررخت

 که بزنه حرف دختر با پسر انترن که یومد
شت حد شه کاری بحث شاید حاال ، ندا صال ولی ، با شش به ا  و نمیرفت گو
 بیچاره رو اونا میداد رو موردی همچین اگه

257 
ستامونو ما همه که میکرد پا به جنجالی یه.  کرد می سه ما  مین.  کردیم می کی

 تونسته طوری چه اخالقش این با دونم
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 بخونه درس کشور از خارج سال چند
 دخترم سالم -

 زا من و میکرد نگاهم خنده با.  شررکسررت و سررکو  که بود رئوفی دکتر این
 می داشتم بودنند دیده که چیزی خجالت

 . مردم
 یه و من به نگاهی یه.  میکنم نگاه کیاوش سررمت به ، میشرره باز ماشررین در

 : میگه و میکنه مردا اون به نگاهی
 مگه بود نشده دیر  عزیزم -

 ندهخ صدای که کردم ساکتش غره چشم یه با.  عزیزم و کوفت ، عزیزم و حناق
 شد بلند رئوفی دکتر

 میره ای غره چشم چه ببین ، ترسید -
شینه لبخند حرفش این با ستاده کنارش که صادقی دکتر لب رو می  دکتر لیو ای

 . میکنه نگاهم خم با داره هنوز صدر
 . یستها می کنارم یاد می ببینده و ماشین در اینکه بدون که بینم می و کیاوش

 عزیزم نمیکنی معرفی -
 یشپ خودش که میزنم میدم نشررونت بعدا یعنی که لبخندایی اون از لبخند یه

 میشه قدم
 هستم بختیاری -

 : گه می نداد منم سالم جواب حتی که صدر دکتر و میده دست باهاشون
 ؟ ستیده فامیل -
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 : میگه خونسرد خیلی و لبخند با کیاوش
 خیر نه -
 : میگه و میندازه من به نگاهی یه
 هستم همسرشون -
 کردید ازدواج پس به به -
 ارک چی باید دیگه من خوب.  میخورم حرص رئوفی دکتر حرف این از دلم تو

 تا کردم ازدواج بگم بزنم جار برم ، کنم
 : میگم لبخند با.  گهدی دستمه حلقه خوب ، بفهمن همه

 هستن استادام جان کیاوش ، بله -
258 

 بختم خوش -
 همچنین به -
 همینطور -
 میکنه اشاره بیمارستان به سر با و میکنه نگاه من به
 شد دیر  عزیزم برو ، شما -
ستان حیاط وارد وقتی.  در سمت میرم و میگم ای اجازه با  شروع شدم بیمار

 اون با و بود شده دیرم ، دویدن به کردم
 از بعد و بخش تو رفتم.  بودم شررده زده هیجان بودنند دیده دکترا که افتضرراحی

 لباسمو اومدنم دیر کردن مالی ماست
 شیفت سر میرم و میکنم عوض
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 اشتندد سختی جراحی عمل بخش تو نفر چند.  بود شلوغی نسبتا شب امشب
یژه مراقبتهای به نیاز  تا که شد این.  و 

 . بودم سرپا صبح 4 ساعت
ستراحت اتاق تو اومدم شیدم دراز تخت رو یکم و ا شمامو.  ک  اب و بندم می چ
 چند یاد و میدم فشار چشمامو دستم

 . میگم بیراه بدو بهش دلم تو یوفتم م که پیش ساعت
 شعقل کیاوش باقیه شکرش جای خوب ولی ، استادام جلوی شد زشت خیلی
 خودشو و بشه پیاده ماشین از رسید

 . میکردنند من به راجع فکرایی چه نبود معلوم گرنه و کنه فیمعر
شته ماه دو ، بود پیش ماه دو ستان تو بودم سرم زیر که روزی اون از گذ .  بیمار
 . بودم آقابک ی خونه تو که روزی اون از

 مامان های حرف نیمه و نصفه که روز اون از ، برام بود شده روشن چیزا خیلی
 با و رادمان که روز اون از ، شنیدیم و

 چیزی بخشش ولی نه یا بدمم حق مامان به بادی دونست نمی.  دیدم نامزدش
 درست.  کنم فکر بهشون بخوام که نبود
ست نم مامان که بود شم حتی اون ولی بکنه اقدامی هیچ یتون ش  من و نکرد تال

 کنم می سعی و ناراحتم موضوع این از
 . تنفرشون به نه و بخششون به نه.  نکنم فکر بهشون دیگه
شت سخت خیلی بعدش روزای و روز اون شت که خوب ولی گذ  تموم و گذ
 . کردم فراموش رو چی همه من و شد
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 هگذشت از ، گفت برام شب هون مرواری تاج که هایی حرف از ، بگم آقابک از
 تعجبم لحظه هر و دادم گوش من و گفت
 وستایید از.  داشتند هم با آقابک و حسین میر که ای گذشته از.  شد می بیشتر

 بهم شون رابطه دختر یه خاطر به که
 و دوست دو هر دل که جوون دختر از.  شد تبدیل دشمنی به دوستی از و خورد

 . بود برده
 هب بودنند شده دختری عاشق دو هر و بودنند دوست دو هر آقابک و حسین میر

 که روز همون از و مرواری تاج اسم
 ودندب کرده قطع شونو رابطه باهم تا دو اون کرد انتخاب ینحس میر مرواری تاج

 نشیمن تو مامان و من و مرواری تاج. 
ستیم ش  اون خوب ولی گفت قدیم از زیادی خیلی های حرف مرواری تاج و ن

 من.  کرد نمی دوا رو دردی االن ها حرف
259 
بک دونسررتم نمی هنوز قا خاب.  بود متنفر من از چرا آ  نمی مرواری تاج انت

 من به نسبت تنفر واسه باشه دلیلی تونست
 که تگف می و بود ها گذشته مال میزد که حرفایی.  بودم دخترش ی نوه تک که

 کرده پیدا ادامه االن تا دشمنی اون
شون ولی شته هم با ی رابطه که کنه می سعی هم شن ندا شک به بعدا تا با  لم

 شده پیر اونا ی سه هر حاال.  برنخورن
 . بودم شده قربانی من دوباره االن و بودنند
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ض این به راجع هیچی االن تا من و بود پیچیده خیلی تا سه اون ی رابطه  وعمو
 فرقی واسم دونستشم ولی دونستم نمی

 فرقی النما دیگه بودنند کرده کاری چه گذشته تو اونا که نمیکنه فرقی.  یکرد نم
 االن مهم.  میکنن چی که یکرد نم

 دیروز نه و بود من زامرو مهم.  بود
 . کیاوش ی خونه تو ، بود کیاوش کنار در من بودن مهم

صت صت یه زندگیمون به کیاوش به خودم به دادم فر  اوشکی که حاال.  دادم فر
 همین نه ولی خواستم منم خواست می

 . جوری
سته مامان که روزی اون یاد ش شت و بود ن  یم میکرد حجت اتمام کیاوش با دا

 . گیره یم خندم یوفتم
 که کردم می نگاه من و میداد تکون سرررشررو فقط کیاوش میزد که حرفی هر

 جلوی من خوشبختی واسه داره چطور
 هی ایجاد آمادگی هنوز خودمم ولی دادم فرصت کیاوش به.  میکنه دفاع پسرش

 . نداشتم رو رابطه
شتیم دایه با شده هفته یه هنوز ولی برگ شتن از دم دایه که بود ن  چند یه و دز برگ

 . رفت نکشیده روز
 می.  میدادم انجام کاراشررو خودم باید حاال که خونه یه و کیاوش و موندم من

 خواستیم می ما و بدن زمان ما به خواستن
 . کنیم شروع خوب زندگی یه
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 زن هی مثل تونسررم می االن و بودم گرفته یاد وقت خیلی از و کردن زندگی تنها
 البته که دمب انجام خودمو کارای بانو کد

 درسررت غذا بود سررخت خیلی ولی میداد انجام خودشررو کارای هم کیاوش
 می چیزی هر و بودم خودم همیشه.  کردنم

 . خورد نمی رو غذایی هر کیاوش ولی خوردم
 یه ، بود مهربون.  نبود میکردم فکر اوایل که اونجوری اصررال.  بگم کیاوش از

 هم با فکرامون و میشد عصبانی هایی وقت
 ازش بدی حرکت االن تا اومدم می کنار هم با خوب ولی یومد نمی در ورج

 فعال رو ای رابطه خواستم نمی.  ندیدم
صمیم به هم کیاوش و کنم شروع شت احترام ت  یزاچ خیلی ماه دو این تو.  میزا

 تا چند که.  بودم فهمیده بهش راجع
شته که ، برادرن و خواهر صیلیش ی ر شغوله کاری چه تو و ی چیه تح  یول.  م

 رابطه یه.  بیشتر نه و حد همین در فقط
 . بشه ختم قراربود زیبا ی رابطه یه به آخر در که دوستانه ی

 و گرفت دسررتمو که روزی همون از.  بود شررده عوض کیاوش به نسرربت دیدم
 . کنم تکیه بهش تونستم و وایستاد پشتم

 از قتیو میز سر که ودمب کرده عاد .  بودم گرفته خو بهش زندگی با جورایی یه
 خوشش زیاد کردم درست که غذایی

 تا   میکردم نگاهش اخم با فقط و نزنم حرفی خورد می غرغر با و یاد نمی
 . بخوره غذاشو

260 
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سم می که میزنم غر من و یاد می دیر شبها وقتی کردم عاد  شو اون و تر  سر
 . بود خوبی های عاد .  میده تکون

 مشونداشت دوست که عادتهایی
 تا میکردم آماده خودمو کم کم من و بود گذشررته جدیدمون ی رابطه از ماه دو

 . بردارم رابطمون واسه جدی قدم
 سشح کیاوشم که دونستم می و بود زیبا میزنه جونه داره دلم تو که احساساتی

 کردن محبت.  ی چیه من به نسبت
 ی رابطه یه عشرررو واسرره بود کرده آماده منو کاراش همه و هاش حرف ، هاش
 . همسرم با جدی

 زور از و نداشتم شدننو سوار تاکسی حال زدمم زنگ آژانس به که بود نه ساعت
 وقتی تا.  نبودم بند سرپا خستگی

 راننده که بودم بسته چشمامو و صندلی به بوذدم داده تکیه سرمو خونه تو برسیم
 کرد صدام

 رسیدیم خانم -
 میشه قدر چه ، ژممنون -

 . مجتمع سمت میرم و میدم رو یتاکس پول
 مهندس خانم سالم -
 خیر به شما صبح ، احمدی آقای سالم -
 نباشی خسته -
 احازتون با مرسی -
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سور سمت میرم سان ستراحت ظهر تا تخت رو ندازم می جنازرمو تقریبا و آ  ا
 کیاوش که کنم می دعا دعا دلم تو و کنم

سه صال چون خونه نیاد نهار وا ست نهار حس ا شتم کردن در  صدای با.  ندا
 خواب زور از ولی میکنم باز چشممو تلفن

 و خورد زنگ تافن دوباره تا مشررید طول قدر چه دونم نمی ، بندم می باره=دوا
 ساعت به.  شدم بلند تخت رو از بار این
یده تازه انگار من و میده نشررون و نیم و 03 کنم می نگاه که  چون بودم خواب

 . بود تنم تو خستی هنوز
 بله -
 جان روژان سالم -
 لبم رو میشینه لبخند مامان صدای شنیدن از
 ؟ خوبید ، مامان سالن -
 خوبه کیاوش جچطوری تو ، دخترم شکر -
 مامان خوبیم -
 ؟ خوردی صرما ، گرفته چرا صدا  ، همیشه باشید خوب -
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 گرفت می وجدان عذاب چون بودم خواب نگفتم

 خوبن ابا ، نیست چیزی مامان نه -
 رسونه می سالم ، عزیزم خوبه -
 باشن سالمت -
 نیست خونه ، کجاست کیاوش -
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 مامان نه -
 خونه یاد نیم نهار واسه مگه -
 دونم نمی واال -
 بگیر خبر ازش بهش بزن زنگ یه ، وای ای -

ندم ند هر ، میگره خ مان روز چ نگ ما فت می چیزایی یه و میزد ز  از گ
 بهش بزنم نگز گه می که االنم شوهرداری

 میزنم زنگ مامان چشم -
 خوبی الحمدالله که بپرسم حالتو ،زدم عزیزم بال بی چشمت -
 کردی ،لطف ممنون -

 . میکنم قطع بعد و میزنم حرف دیگه یکم
 میگیرم کیاوشم شماره و زنم می صورتم به آبی به اول

 بله -
 سالم -
 بفرمایید سالم -
شت که زنی صدای شنیدین از شنه ماخ ، خطه پ ش شاید.  ابروهام بین می  یمن

 کنم می قضاو  زود چرا باشه شرکت
 دارم کار بختیاری آقای با -
 ؟ شما -
 دراومد کفرم که شما پرسید حالی یه با
 ؟ شما بپرسم باید من پس ، شماست دست من همسر گوشی -
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 ؟.. دیگه بود روژان اسمت -

 میزد حرف من به راجع گستاخانه انقدر که بود کی زن این
 میکنه کار چی شما دست من همسر گوشی نگفتید هنوز شما -
 خودش به میدم رو گوشی یاد می االن.  کیاوشم همکارای از یکی من عزیزم -

شونم ، نفهم ی زنیکه شی سیاه ساله صد خوام می.  همکار  مال انگاری.  نبا
 میزنه حرف اینجوری داره طلب من از باباشو

. 
 شکیاو شررماره ، خوره می زنگ تلفن بعد دقیقه پنج.  میکنم قطع رو گوشرری

 زنم نمی حرف ولی برمیدارم.  افتاده
 روژان الو -

--- - 
 الو -
 درمون بی درد الو -
 : میگه و میخنده بلند صدای با
 آخه چرا -
 داد جواب رو تو تلفن بود کی این -
 همکارا ار یکی -
 ؟ همکارا از یکی چی یعنی -
 برداشته خوره می زنگ گوشیم دیده بود همکارم خوب -

 نبود منطقی اصال ، نبود منطقی
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 داد جواب مرد همکارای از یکی من به زدی زنگ شررما روز یه پس خوب -
 نشی ناراحت

 شتپ از من نکنه فکر.  بشنوه جواب باید هم اینجوری میگه اینجوری که حاال
 .زبونم سر بی و اومدم کوه

 کیاوش
 اتاق هب گردم برمی.  نکردم پیدا گشتم گوشیم دنبال یچ هر ولی اتاقم تو اومدم

 . رهام
 . زنم می در

263 
 . اینکه مثل مونده جا اینجا گوشیم شدم مزاحم ببخشید -

ست و بود شده سرخ خنده از رهام شی و بود پایین سرش دخترش دو  من گو
 دستش

 ؟ شده خبر چه -
 ؟ ببینی نبودی کیا وای -

 میگیرم دستش از.  میکنه دراز تمسم رو گوشی رهام دختر دوست
 زد زنگ روژان -

 میکنم جا جابه دستم تو رو گوشی
 خوب -
 نمیده راهت خونه شب کن باور ، برداره نگین گفتم -
 کرد مجبورم رهام خدا به -
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 حرفی چه نیست معلوم ، میگم بهش لب زیر بیشعوری یه و میدیم تکون سرمو
 . میندازم من جون به و روژان االن زدن
 گیرم می و روژان شماره رم می که همینجوری و اتاقم سمت میرم دارم

 . بود پر خیلی توپش اوه اوه
 رهام کارای این دست از
 ؟ حله بخوام معذر  من ، عزیزم -
 نخیر -
 کنه اذیت خواست می بود رهام دختر دوست خدا به -
 کیاوش -
 میگم راست مامان جون به -

--- - 
 روژان -
 هندار روژان -
 بودی زده زنگ چی واسه بگو حاال ، دیگه ببخشید -

264 
 بیرون میده حرص با نفسشو

 ؟.. گفتم چی تو به دیشب من -
 بودی اتاقت تو ، تو اومدم من.  هیچی..  دیشب -
 ؟ کنی خرید نگفتم نزدم زنگ شما به من -
 پیشونیم به زنم می دستم با
 رفت یادم -
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 میکنه صدا اسممو اعتراض با
 نکردی خرید دیدم کنم درست غذا رفتم االن شکیاو -
 یاما نمی نهار من -
 خوب چه -

 شد خوشحال قدر چه
 بگیر خود  به ناراحتی حال و حس یکم حداقل -
 کنم نمی درست نهار دیگه.  خوب شدم خوشحال... ا   -
 ؟ چی خود  پس -
 حاال کنم می درست چیزی یه -
 بیارن برا  پیک با ایمیخو چی هر فروشگاه به بزن زنگ ، اوکی -
 ؟ نداری کاری ، باشه -

 : میگم و میز پشت شینم می
 ؟ بگی چیزی خوای نمی -
 نه -

 میزنم لبخند
 دارمی دوست یه ، باشی خود  مراقب یه.  بابا ای -

 خنده می
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 کنه حواله دیگه جای روزیتو خدا ، داداش برو -
 خندم می شادش صدای از
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 میگی که باالخره -
 شما خونه یای می که رهباالخ -
 ؟... بگی بهم خونه اومدم وقتی خوای می خوب چه ، اوه -
 ؟ شدی بیدار دنده کدوم از امروز -
 دیگه دیگه -
 کردما قطع -
 خونه یام می تا باش خود  مراقب -
 که دقیقه چند از بعد هنوز.  کنه می خداحافظی آرامش و ناز از پر صررردای با

 . دستمه گوشی کردم قطع
 قدر چه االن و میکردم فکر احمقانه قدر چه ، هست روژان که خوشحالم ناال

 پشیمونم
 روژان

 . خورم می و کنم می درست خودم واسه چیزی یه
شم بلند برد نمی خوابم دیگه که 4 ساعت تا تخت تو خزم می دوباره  یکم.  می
 حرف مریم با و کنم می مرتب اتاقمو
شت اینترنت تو یک.  میزنم  6 ساعت.  کنم می دانلود آهنگ تا سه و میزنم گ

 که وسایلی و فروشگاه به زد زنگ که بود
 . دادم سفارش داشتم الزم
 ها مد  از بعد االن.  بود من ی خونه ، خونه این.  بود من زندگی ، زندگی این

 . بودم آورده ایمان مامان حرف این به
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سرم کیاوش سته.  بود هم ضی در  یول آورد می در نوم کفر امروز مثل مواقع بع
 می دلم به خیلی کاراشم از بعضی

 . نشست
 در همیشرره همین خاطر به کنم شررروع رو ای رابطه اجبار سررر از خوام نمی

 چیزی اون جز گم می چیزی هر کیاوش جواب
ساتش مقابل در.  بگم باید که رو سا شون نرمش اح  هک اونقدری نه ولی میدم ن

 هم با اجبار به درسته.  بدم وا خودم
 نمی . بدم دلش به دل تا بیاره بدست دلمو خودش باید االن ولی کردیم ازدواج

 . بیاره دستم به آسون خوام
 میدارم بر رو گوشی و میرم ، خوره می زنگ تلفن

 بله -
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 هستم احمدی مهندس خانم سالم -
 هستید خوب -
 ؟ باال بفرستمش آورده خریداتونو پیک خانم.  شکر -
 بفرستید احمدی آقای ممنون -

 همین . برمیدارم کیفم تو از پولمو کیف و سرم میندازم شال یه اتاق تو از و میرم
 یه که بینم می میکنم باز و در که

 یم حساب همونجا.  بیرون یاره می آسانسور تو از رو ها میسه داره نوجون پسر
 بیاره رو ها کیسه زارم نمی و کنم



 447 رسم کی یروژان قربان

 . بودم نکرده راموشف و روز اون ی خاطره هنوز.  داخل
 می ایلوس کردن جا جابه مشغول و برم می آشپزخونه تا رو ها کیسه بدبحتی با

 و برنج و زارم می و خورشت.  شم
 . کنم می خیس

شپزخونه کارای درگیر اونقدر ستم از طمان که بودم آ  دایص با و بود رفته در د
 به بود تلوزیون میز روی که موبایلم

 جواب حال این با بود شناس نا شماره ولی میدارم برش و رم می.  اومدم خودم
 . دادم

 بله -
 خانم سالم -
 بود خط چشت جوون مرد یه
 بفرمایید سالم -
 کنم صحبت بختیاری خانم با خواستم می ببخشید -
 بفرمایید هستم خودم -
 امجد رامین ، هستم امجد من -
 امجد آقای بکنم براتون تونم می کاری چه -
 گرفتم بیمارستان کادر از رو شما ی شماره -

 ور ای شماره بیمارستان کادر وقت هیچ.  اومد در صدا به گوشم تو خطر زنگ
 گفت می دروغ.  ده نمی کسی به
 کنید کمکم تونید می گفتن -
 ؟ موضوعی چه به راجع -
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 کنیم صحبت حضوری بدید اجازه اگه -
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 ینمب نمی صحبت ادامه به لیدلی گرنه و کنید مطرح االن هست موضوعی اگه -
 ببینم همدیگرو باید -

 ی م*ر* *ی*ک*ه.  نمیدم بهش رو حرف اجازه و کنم می قطع رو گوشرری
 می کجا از این اصال.  طرفه کی با کرده فکر یابو

 نزنه زنگ دیگه امیدوارم.  من به راجع اطالعاتو همه این دونست
.  نمک درست بخوریم شام خواستیم وقت هر تا کنم می درست و ساالد وسایل

 دوش یه و میرم و کنم می کم و برنج زیر
 . گیرم می

 داشررتم و بودم نشررسررته کاناپه رو.  خونه اومد کیاوش که بود نیم و نه سرراعت
 بلند.  شد باز در که کردم می نگاه سریال

 برمیگردونم در سمت سرمو فقط شم نمی
 سالم -
 گرمی استقبال چه ، سالم علیک -

 نممیز لبخند
 ؟ یدار گرمم استقبال توقع امروز تلفن این و دیشب ریزی آبرو اون با جدا -

 میزنم داد که مبل رو میزاره کیفشو و داخل یاد می
 نزار اینجا کیفتو گفتم دفعه چند من -
 بابا ترسیدم -
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 و مگیر می سررمتش اشررارمو انگشررت.  برمیداره کیفشررو اینکه تا کنم می اخم
 گم می کنان تهدید

 مبل رو میزاری کیفتو آخرته ی عهدف -
 راهرو سمت میره کنان غر غر
 خیر به یاد  که کجایی جان دایه ای -

 : میگم بلند ولی راهرو تو میره
 بخواد دلتم خیلی -

شو صدای شغول خیال بی و شنوم می خند .  شم می سریالم ی ادامه دیدن م
 سراغ میرم دیدم که و فیلم پایانی تیتراژ

 بیرون بیاد در اتاقش از خواد ینم دلش.  کیاوش
 ینمب می و میکنم باز و در از یکم.  نبود بسررته در.  نمیده جوابی ولی میزنم در
 کنم می صداش.  کشیده دراز تخت رو که
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 بله -
 بخوری شام یای نمی -
 اینجا بیا -

 اتاق داخل میرم
 دیگه پاشو گرسنمه من کیاوش -
 خوریم می ریم می حاال بیا -

 زا بعد.  االن تا بودم نیومده کیاوش اتاق زیاد.  شررینم می تخت کنار و میرم
 فقط میکرد خودش کاراشو اکثرا دایه رفتن
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 . بودم کشیده جارو اتاقشو بار دو
 بکشی دراز پیشم میشه -

 . کنم می تعجب
 شی بلند تو میشه -

 میکنه نگاهم.  میکنه نوازش و میگیره دستمو
 عزیزم بیا -

ستمو شه می د شم می دراز تخت رو آروم خودم من ک شو.  ک ست  زیر میزاره د
 . میکنه تر نزدیک خودش به منو و سرم

 صورتش رو از کنار بره موهام تا دم می تکون سرمو.  صورتش رو میریزه موهام
 بود بسته چشماشو. 
 بمونه بزار -

 میدم خودم به تکونی
 همینجوری بمون -
 نممیک صداش ناز با ، آروم ، اعتراض با

 : میگه و میکشه عمیق نفس
 بگی بهم چیزی یه خونه اومدم وقتی شد قرار -
 یاد نمی یادم چیزی که من -

 موهام الی میره راستش دست
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 یارم می یاد  نداره اشکالی -
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 بودم ب*غ*لش تو آروم.  خورم نمی تکون ، لرزه می دلم اش گرفته صرردای با
 . دمکر نمی بدی کار هیچ ، بود شوهرم اون.. 
صلهف.  کنم اعتماد کیاوش به تونستم می بودم فهمیده کوتاه مد  همین تو  ی ا

 . من ال ایده مرد تا داشت کمی
 رارق که رو ای رابطه تا میکردم ناز من.  بکنه اقدامی یه خودش تا بودم منتظر
 کیاوش و بشه ایجاد متسحکم بشه ایجاد

 زندگی خوام می من.  رسررید می هدف به تا رفت می رو ها راه این تموم باید
 . همین ، کنم

 بود زده زل چشمام تو
 اینجایی که خوشحالم -

.  نهمیک تر نزدیک خودش به منو و کمرم دور پیچه می دستاش.  زنم می لبخند
 صورتم تو.  میکنم صداش خنده با

 . میکشه نفس
 . میشم حالی چه کنی می صدام اینجوری وقتی میدونی -

شمام سته چ شه ب سه.  می سون منم وا شه مثل خودمم حال ، نبود آ .  نبود همی
 ولی میکنه صدام.  لبمه رو لبخندم هنوز

 قدر اون ، شدن خواسته زیبایی حس.  بدم جوابشو نگاه با تا نمیشه باز چشمام
 سرخوشی احساس االن که زیبا

 میکردم
 کنی باز چشماتو خوای نمی -
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شیدم دراز تخت رو کامال الحا و بالش رو میزاره سرمو.  میدم تکون سرمو  ک
 . است بسته چشمامم هنوز ولی

 داره حالم.  میکشه نفس و موهام رو میزاره سرشو.  بالش رو شده بخش موهام
 . میشه منقلب

 بمونی پیشم همیشه میخواد دلم -
.  بشررم بلند خوام می ، میخورنم تکون ، داغش های نفس از سرروزه می گردنم

 . نمیده اجازه کیاوش
 . میشه مورم مور لباسم روی از حتی و تنم رو لغزه می دستش

 کیاوش -
.  بود هشد خم روم که بینم تونم می هم بسته های چشم با حتی.  میشم سنگین
 رو سنگین ولی بود پاهم رو پاهاش
سه ساس سینم ی قف  هر من و صورتم به خورد می های نفس.  کردم نمی اح
 . شدم می تر خود بی خود از لحظه

 بودم احمق قدر چه -
 ؟.. چرا..  بود احمق.  میزنه حرف دار کش
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ستم تو رو تختی رو شت د س مقابل در بیارم تاب تونم نمی.  کنم می م  اساح

 االنم
 خواستنی توخیلی -
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شنه سرش شه بو انگاری.  هام گونه به خوره می لباس.  سرم کنار می .  نوم میک
 دومین این.  لرزم می درون از ، لرزم می

 . داشتم برخورد کیاوش با که بود اریب
 . االن و حسین میر عمار  تو شب اون

 هب حسشو روز هر که بود قوی اونقدر کیاوش ولی کردم می فرار حسم از داشتم
 . میکرد ابراز بهم مختلفی های روش

 . درون از میگیرم گر من و میکنه لمس هامو گونه لباش با
 ....کی -
 نگو هیچی...  هیس -
باس.  شررم می الل من و  از که داغ اونقدر ، داغ من صررور  و بود سرررد ل

 . شدم می جوری یه برخودشون
گاه دسررتام  یال کردم فرو دسررتمو ولی نبود خودم اراده به ، میشرره بلند ناخودآ
 . بسته های چشم با موهاش

 عزیزم -
 جانم -

 که کشرریدن ثانیه به.  گفتنش جانم این با بزنم خواسررتم می که حرفی رفت یادم
 از داشت قلبم.  دهن تو شد کشیده لبام

 شررودسررت یه.  برگردونند منو دوباره داشررت که و حرارتی ولی یوفتاد می تپش
 جلو به کمی یک و سرم پشت بود گذاشته
 . بدم فشار دستم تو بازوشو تونستم می فقط من و بود کرده متمایل
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 طول هم ثانیه یه نوزه ولی بود شرررده آزاد انگاری ، شرررد تموم بعد ثانیه چند
 ایندفعه.  کرد شکار و لبام دوباره که نکشید

سید می منو حرار  با شو.  ب*و* شید می لبا  واقعا من و هام گونه ، لبم رو ک
 االن تا که بود لحظاتی.  بودم بدی شرایط تو

 ....االن ولی بودم نکرده تجربه
 کیاوش -
 میکنه لمس لبامو انگستش با
 کنم باز چشماتو فقط تو ، میرم االن ، عزیزم باشه -

 انرژی.  خواست می من ازم اینو االن که بود چی من شرایط دونست نمی واقعا
 . کنم باز چشمامو تا نداشتم

 کنه می لمس لبامو داره هنوز
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 عشقم کن باز -
 شوهرم اون.  بود زده سرباز احساساتم ، لرزید می دلم میزد که هایی حرف از

 احساساتش به ستمتون می من و بود
ستم می فقط ولی بدم جواب شنوم اون از خوا ساتش از ، ب سا شنوم اح  یازن ، ب
 . اش عالقه ابراز به ، هاش حرف به داشتم

شه ثابت تا چی همه به ستم ب شه من کنار ابد تا تونه می و داره دو  یه نوانع به با
 . ای شناسنامه اسم یه نه همسر

 بالش رو میزاره سرمو.  میکشه عمیقی نفس
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 ؟ باشه.  عزیزم بگیره دوش یه میرم -
ست می ستم نمی من ولی بره خوا صافی بی.  خوا  رد بمونم ساکت که بود ان

 داشتن دوست.  احساسش همه این برابر
ست و کیاوش من و بود غریبی حس شتم دو ستم می که مردی.  دا  عمر یه خوا
 .بود کیاوش کنم تکیه بهش

 کردم باز چشمامو بازوشو رو مگذاشت دستمو که بره خواست می
 می مشتاقشو نگاه.  چشماش دوباره و لباش رو چرخید نگاهم.  کردم نگاهش

 میشه تر نزدیک داره که بینم می و بینم
 ادمد آتشینشو ی ب*و*سه جواب هیجان از پر قلبی با ، باز های چشم با من و
 .حرار  پر ولی کوتاه چند هر ،
 دارم دوست -

سید می منو ست میگفت بهم و ب*و* سش ، بود زیبایی ی جمله.  دارم دو  دو
 . داشتم

 : میگه آروم و ب*و*سه می پیشونیمو
 دیگه بگو -
 ؟ بگم چی -

 میکنه نوازش گونمو
 نگفتی و گفتی می تلفن پشت باید که چیزی همون -

 خندم می
 باش خود  مراقب -
 میشه تر رنگ پر لبخندش جوابم با
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 باشه حواست کنم می ،اذیتت کنی اذیتم -
 . تنم رو لغزه می دستش آروم و میگه اینو

 نکن اذیتم کیاوش -
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 : میگه و گردنم گودی تو کنه می فرو و تر پایین یاره می سرشو
 بگو -

 برمیگردونم چپ سمت به سرمو
 نوچ -

 میکنم جمع لبامو ، میگیره کوچک گاز یه گردونمو
 اومد دردم -
 نهبز حرف شوهرش حرف رو نباید زن -

 . خندم می بلند
 متشکر خود از چه ، اوه اوه -

 دیزیا یهای پایه رو زندگی یه دونستم می من و بود همسرم ، بود خوب کیاوش
 ها پایه این خواستم می استوارهو

 ور چیزی اون میگم کیاوش به زودی به که دونسررتم میم خودم.  باشررن محکم
 . بود زود ولی خواد می که
ستم با شت د شماش.  میزنم بازوش به م ستم می ، میزد برق چ شمای دون  چ

 از و ب*و*سه می پیشونیمو.  میزنه برق خودمم
 پایین ره می تخت
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 بچین میزو توام بگیرم دوش یه من تا -
 دنبو کار در اجباری که بود خوب.  زنم می عمیقی لبخند و بندم می چشررمامو

 . میکرد درک که بود خوب ،
 االن ولی باشرره آدمی همچین یه کیاوش ردمک نمی فکرم اصررال پیش ماه چند

 قوی بهش حسم و زارم می احترام بهش
 . شده

 خودشرو بتونه که مردی.  نداشررت حد که داشررتم دوسررت و کاراش این اونقدر
 یه زنش دل آوردن بدست واسه کنه کنترل

 . بود آل ایده مرد
سم از دارم کم کم  می که کنه می ثابت بهم کاراش با داره.  شم می مطمعن ح

 . باشه من مرد ، باشه همسرم تونه
 سرررخوش ، خندم می و بالش تو کنم می فرو سرررمو و زنم می غلط تخت رو

 . خندم می
 که بود خاصرری لذ  کیاوش با بدون ، انگار کردم می پرواز ابرا رو داشررتم
 اینه لذ .  کنم اش تجربه داشتم دوست
 . داده خودم به رو گیری تصمیم قدر  کیاوش
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 و کنم می مرتب موهامو جلوی.  اتاقم تو میرم و بیرون یام می کیاوش اتاق از
 از کم یه.  میکنم استفاده مالیم رژ یه از

 هام شونه رو ریزم می رو بقیه و بندم می کریپس با موهامو
 . کنم درست ساالد و کنم گرم رو غذا تا میرم
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 کنسول میز رو.  شد لندب گوشیم صدای که بودم نذاشته آشپزخونه تو پامو هنوز
 همون دوباره بینم می و میرم.  بود

 تدرس.  آشپزخونه سمت میرم و نمیدم جواب.  صفحه رو افتاد ناشناس شماره
 دستامو ، شد تموم که ساالد کردن

ستم شی صدای که ش  می و کنم می باز.  بود اومده پیام.  شد بلند دوباره گو
 . است شماره همون بینم

 رامین....  بزنم حرف باها  باید روژان -
 بود شده پیداش کجا از دیگه این ، گیرم می دلهره

 ؟ شب موقع این کی -
 یاد می داره که بینم می و کیاوش و کنم می بلند سرمو ، لرزید دستم تو گوشی
 محکم دستم تو رو گوشی.  من سمت

 ؟... االن گفتم می باید چی ، گیرم می
 بود تبلیغا  -

 . برمیداره ساالد ظرف رو از خیار برش هی و میگه آهانی
 به اجعر فکری چه میدید و پیام این االن اگه ولی تبلیغا  گفتم چرا دونم نمی
 به راجع گفتم می باید چی ، میکرد من

سم به آدمی سم به منو و بود داده پیام من به شب موقع این که رامین ا  کوچک ا
 . بود کرده صدا
شم جویا باید حتما فردا  ارباب به نوم شماره بیمارستان کادر از کسی ببینم ات ب

 کنم نمی فکر البته که نه یا داده روجوع
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 . داره مسلولیت براشون چون بکنن رو کاری همچین یه
 شرراید ، امجد ، بودم مرد اون فکر تو همش ، خوردم رو غذا چطوری نفهمیدم

 خودش به گرنه و هست که باشه مزاحم یه
 . بده پیام من به شب موقع این که دنمیدا رو اجازه این

 بود عالی خیلی -
 میزنم لبخندی

 جان نوش -
 میهش بلند و عقب میکشه رو صندلی

 کنم کمکت -
 یام می کنم می جمع من برو تو نه -
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 انالهاک کردن عوض مشغول و میکنه روشن و تلوزیون و شینه می کاناپه رو میره

 ها ظرف و کنم می جمع و میز.  میشه
 االن نهمی بیمارسررتان رفتم می باید فردا چون.  بشرروره تا ماشررین تو میزارم رو

 کاری فردا واسه تا گردم روشن و ماشین
 . باشم نداشته
شیم رو شینه می که نگاهم صبی گو شم ع  لمد کجای دیگه اینو دونم نمی ، می

 . بزارم جا
 اب کنارش بتونم که باشرره مردی نگه دروغ بهم که خواسررتم می کیاوش از من

 کاری چه این االن ولی کنم زندگی آرامش
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 رفک مطمعنا و بود شوهرم اون.  دارم مزاحم گفتم می بهش باید.  کردم من بود
 میدادم دلداری خودم به.  نمیکرد بدی

 . کنه اذیت منو کسی زاره نمی و هست کیاوش که
 وشکیا کنار میرم و میکنم خاموش و برق و برمیدارم کابینت رو از رو گوشرری

 . شینم می کاناپه رو
 میکنه نگاهم

 نباشی خسته -
 یکی دونمب تا داشتم احتیاج.  میکنم نزدیک بهش بیشتر خودمو و میزنم لبخند
 و کمرمو پشت میشینه دستش.  هست

شتر منو شونه می بی شتیم و بودم داده تکیه بهش.  خودش سمت ک  وزیونتل دا
 کانال داره که همونجوری.  میکردم نگاه

 . میکنه حرکت کمرم پشت دستش میکنه جا جابه رو اه
 عمار  بریم هفته آخر گفت و زد زنگ مامان -

 فیحر ولی بود زده زنگ منم به مامان.  گیرم می باال یکم و گردونم برمی سرمو
 ؟... چرا بود نزده

 ؟.. چرا -
 : میگه خنده با و میده تکون سرشو

 باشه کتی های ایده از کنم فکر -
 ستدو العاده فوق دختر یه.  بود جون گیتی دوم ی بچه و کیاوش خواهر ، کتی

 بزرگتر من از سالی سه.  ناز و داشتنی
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 بود ناز یخیل کتایون.  کامران و کتایون و کیاوش.  تر شیطون من برابر ده و بود
 بی و بود برده ارث به مامان از اینو

 . بابا از خیالیشو
 لیو بود باحالی دختره.  بودیم زده حرف هم با باری چند و بودمش دیده بار یه

 و کامران ، کیاوش کوچکه برادر هنوز
 . بودم ندیده
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 ؟ میریم -
 میکنه نگاهم و میگیره تلوزیون از نگاهشو

 میریم نداری مشکلی اگه -
 نمیدونم -
 نکن ناراحت خودتو پس ، نداره وجود ناراحتی واسه چیزی اونجا -

 . میزنه حرف چی از دونستم می
 اسررمو فردا پس نکرده خدا بگم بهش باید.  گرفتم خودمو تصررمیم لحظه ی تو

 . نشه ساز دردسر
 میکنه نگاهم اونم ، میکنم نگاهش و تر عقب شکم می خودمو یکم

 ؟ شد چی -
 مزاحمم اون ، بدم نکرده کاری که من بترسم باید چرا ، میدم قور  دهنمو آب

 . شده
 نبود تبلیغا  -
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 رو گوشرری رمز.  میزنم حرف چی به راجع بود نشرررده متوجه ، کنهمی نگاهم
 شماه اون از پیام.  ها پیام تو میرم و میزنم

شناس ستمو و میکنم باز و نا ستم از رو گوشی تردید با.  میکنم دراز د  یگیرهم د
 سرش نمیکشه ثانیه به.  میکنه نگاه و

 میکنه نگاه من به دوباره و میگیره باال
 ؟ چیه این -

شه قبول توش کیاوش بودم امیدوار که بودم امتحان یه اینم  ببس شود عدو.  ب
 بفهمم تونم می مزاحم این به حاال.  خیر

 ونتک و میز رو میزاره و کنترل.  میکنم سررکو .  نه یا داره اعتماد بهم کیاوش
 . خوره می

 ؟... رامین -
 . بود آشوب دلم تو ولی نشستم جلوش ریلکس

 شناسمش نمی -
 . بدم بهش بیشتری توضیح تا منتظر و میکنه نگاهم تردید با
صری - سممو ، زد زنگ ع ست می ا ستان از شمارمو گفت دون  ، گرفته بیمار

 من ولی بزنیم حرف همدیگه با باید گفت
 که هم موقعی اون ، ندادم جواب زد زنگ دوباره پیش سرراعت نیم.  کردم قطع

 داد و پیام این آشپزخونه تو اومدی
 میکنه نگاهم داره هنوز
276 
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 ؟ شناسی نمی نامی رامین اصال -
 باشه داده کسی به منو شماره بیمارستان کنم نمی فکرم ، اصال -
 داره مسلولیت براشون ، کنن نمی و کار این -

 ودنب تخم و اخم از خبری ولی بود دستش تو هنوز گوشم.  میده تکون سرمو
 میکنم پیگیری شوشمار فردا نده جواب زد زنگ ، خیال بی -

 منطقی قدر چه.  شده کردن عوض کانال مشغول دوباره که میکنم نگاهش داره
 و داد که االنه میکردم فکر ، کرد برخود
یداد ندازه راه ب قدر ولی ب نگ هنوز خودم که کرد برخورد خوب اون .  بودم ه
 در که زندگی به ، کیاوش به ، میزنم لبخند

شت خواهم پیش شت خواهم مردی کناری هک ای آینده به دا  اعتماد بهم که دا
 نویسه نمی من پای و دیگران گ*ن*ا*ه و داره

. 
 میگیره خوابش که میکنه تماشا تلوزیون ای دقیقه چند

 . میبره خوابم جا همین االن برم دیگه من -
سه می موهامو.  میدم تکون سرمو و میزنم لبخندی  خیری به شب با و ب*و*

 و بودم نشسته هنوز من ولی اتاقش تو میره
.  ندگیمز تمام مهمی به تصرمیمی.  کردم می فکر گرفتم که تصرمیی به داشرتم

 اون ، بدم دستش از خواستم نمی من
سرم ستم من و بود هم صانه محبتاش تمام که میدون ست خال ستم.  ا  اب میدون

 ولی بود سخت داشتیم که ای گذشته وجود
 . بود ممکن
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ستم اینکه با ستم می اینکه با ، بوده اش زندگی تو ینام بهار میدون  روز ونا دون
 مزاج به زدیم مامان منو که ای حرف

 بهار با قدر چه دونم می اینکه با ، نزده حرفی االن تا ولی نیومد خوش بهار
 داشتند مشکل هم با قدر چه ، بود درگیر

 که بودم ممنون.  بودم ممنونش قدر چه من و زد نمی حرفی هیچ بازم ولی
 حل خودش و مشکلش ، نزد بهار از فیحر

 شیدهک باریک جاهای به بهار با که دونستم می.  باشه من با که خواست و کردم
 بجثش صدای که موقعی همون.  بودنند

 دهز بهار روی به رو هایی حرف ناخواسته موقع همون ، شنیدم تلفن پشت از و
 بودم ممنونش و بودم شنیده من که بود
 دمبو ممنونش.  بود کرده کوتاه دومون هر زندگی از همیشه اسهو و بهار پای که
 های آدم ی همه مثل و کرد باورم که

 . نکرد خالی پشتمو گذشتم
 کردن رهام اونا مثل ، نبود کردنند قضاوتم بد زندگیم تو که های آدم ی همه مثل

 رفتار باهام ممکن شکل بدترین به و
 شممنون.  میکرد برخورد منظقی ونقدرا اینکه خاطر به بودم ممنونش.  نکردن

 ... دکتر وقت هر اینکه خاطر به بودم
 نمی.  پرسرره می همسرررمو حال و یکنه م صررحبت باهام احترام با بینه می منو

 که نپرسیدم وقتم هیچ ، کرد کار چی دونم
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 دش شناخته من همسرم عنوان به که بود مهم ولی.  داشت برخوردی چه دکتر با
 همه االن و بودم اهلمت زن یه من ،

 . منه همسر کیاوش که دونستن می
277 

ش باز زندگیمون به دیگران پای نداد اجازه اینکه خاطر به بودم ممنونش  منو و هب
 . بدن آزار
 خوام می که مردی دونسررتم می االن و بودم بس خون یه ، بختیاری روژان من

 . بود کیاوش باشم کنارش عمر تمام
 اینکه از خوشررحالم االن من و داد قرار هم راه سررر یاوشک و من روزگار بازی

 یکم اوایل شاید.  هستم کنارش
 . نشد تکرار برخوردها اون وقت هیچ دیگه ولی بود ناخوشایند برخوردامون

شته اتاقش به کیاوش رفتن از ساعت نیم  ی همه.  ماتاق تو رفتم منم که بود گذ
 یه با لباسمو.  دادم انجام آروم کارامو

ستم و کردم عوض خوشگل خواب باسل ش  آرامش کمال با آرایش میز جلوی ن
 شونه دور ریختم و کردم شونه موهام

 . میزنم مالیم عطر یکم.  هام
ستم می و کیاوش من شتر نباید دیگه پس خوا سمون.  میدادم طولش این از بی  ف

 و ایستم می آینه جلوی و میدم بیرون
ت از و میکنم باز و اتاق در لبخند با و میکنم برانداز خودمو دیگه بار یه  در اقا

 . رفته فرو سکو  تو خونه.  بیرون یام می
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سترس.  کیاوش اتاق سمت میرم آروم شتم ا .  نهک ناراحتم که اونقدر نه ولی دا
 آباژور یه.  میکنم باز آروم اتاقشو در

شه کوچک شن اتاق ی گو شن رو اتاق کمی و بود رو  رو کیاوش.  بود کرده رو
 کشم می عمیقی نفس.  بود خوابیده ختت
 .تخت سمت میرم و بندم می آروم در و

 و دستش سمت کشم می دستمو.  کشم می دراز تخت رو کیاوش کنار و میرم
 می تکون.  دستش تو میزارم دستامو

شو و خوره شما شو.  میکنه باز چ شما  خندلب با.  میکنه نگاهم و میکنه تنگ چ
 کنم می نگاهش

 روژان -
 نمجا -

 می ونهراس ، گرفته خندم ، میکنه صدام دوباره و میکنه بلند بالش رو از سرشو
 : پرسه

 ؟ خوبی ؟ شده چی -
 اش گونه رو میزارم دستمو

 نشده چیزی خوبم -
 و تنم رو لغزه می که نگاهش گرمی.  میکنه نگاهم ، بود پریده سرش از خواب

 آب.  میشم گرم و کنم می احساس
شو شنه.  میدم قور  صدا با دهن شیدم دراز هنوز من اما تخت رو می  لباس. ک
 برهنمو پاهای و رفته کنار حریرم خوابم
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 ودمب کرده پخش بالش رو موهامو.  میکنه نگاهم پا سرتا از.  گذاشته نمایش به
 میکردم نگاهش داشتم و
 ؟ خوبی مطمعنی -

 میکنم ناز
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 دیگه خوبم کیاوش..  ا   -
 کمی.  بندم می چشررمامو پام رو میشررینه که سررتشد.  لبش رو نشررسررته لبخند

 و باالتر یاد می بعد وای مونه می همونجا
 : میگه خنده با.  میشه تر بریده بریده نفسم من

 خوبی پس -
 . میکنه نگاهم لذ  با ، میکنم نگاهش و کنم می باز زور با چشمامو

 بخوابی خوای نمی -
 ببره خوابم دیگه کنم نمی فکر -
 بیا تو ، بره می -

 . ب*غ*لش تو شکونه می منو و میکشه دراز و کنارم یاد می
 ؟ میکنی کاری چی اینجا -
 اینجا خونمه -

 خنده می
 ؟ میکنی کار چی اتاق این تو که اینه منظورم -

 دیگه جایی میره نگاهش و کمرم رو میکشه دستاشو
 اینجوری اونم -
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 امشب شدم وقیح قدر چه ، میگیرم گاز لبمو
 پیشت اومدم ، نبرد خوابم -

 ممیشرر نیمخر و بیرون یام می ب*غ*لش از.  میکنه داد بی نگاهش تو تعجب
 روش

 ؟.. کردم بدی کار -
 دوست بخششو آرام صدای ، دارم دوست تنشو گرمی ، دارم دوست و نگاهش

 : میگه خفیفی صدای با.  دارم
 نه -
 میکنم نوازش موهاشو دستامو با
 ؟ .... بمونم پیشت میخوای -

279 
 میبره باال تنمو حرار  و میره پایین باال اش سینه ی قفسه

 میخوام -
 لباش نزدیک تا ، روش میکنم خم سرمو

 ؟...  بمونی من مرد تونی می ، باشی من مرد تونی می -
 : میگه صورتمو رو میکنه فو  و نفسش.  شد بسته چشماش

 تونم می -
 مباش همسرش تا بودم اومده.  لبش رو میزارم لبامو و کنم می کم رو ها فاصله

 پشت میشینه دستش.  باشه همسرم تا
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 که بودم خوشررحال و داشررتم همراه یه که.  میکنه همراهمیم آروم و گردنمو
 . باشه من همراه ابد تا قراره کیاوش

 یارم می باال دارم خوردم انقدر خدا به ، کیاوش بسه -
 میکنه اخم الکی

 سرپایی بیمارستان تو که همشم ، رسی نمی خود  به اصال ، روژان -
بامو گاهش بغض با و میکنم جمع ل فت می تا روزا این.  کنم می ن  باالی گ

 درمی اشکم و کردم می بغض ، ابرو چشمت
 اومد

 ها نکنی گریه ، عزیزم -
 خدا به شدم سیر -

 لبش رو میشنه شیطونی لبخند
 ُمردم گرسنگی از من که بریم پاشو شدی سیر که تو پس خوب -
باره و میکنم نگاه میز به  و یگیرهم دسررتمو لبخند با.  میکنم نگاه کیاوش به دو

 : گم می خنده با.  میز رو از میشم بلند
 ؟... کنی اذیتم خوای می -

 خاموش رو ها برق.  خنده می ما روی به زندگی که همونجوری ، زنه می قهقه
 رو.  اتاق سمت میریم هم با و کنه می

 . کنم می نگاهش و میشینم تخت
 . خوابم می یام می بعد گیرم می دوش یه من ، بخواب تو -

سمو من و ره می کیاوش شم می دراز تخت رو و کنم می عوض لبا  ی همه.  ک
 شیشه بار ، میده انجام آروم حرکاتمو
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 برداره رکت شیشه این وقت یه نکنه که ترسیدم می.  ترسیدم می خیلی و داشتم
 . شم می نابود من برداره اگه که

280 
 روزی همون پیش ماه چند به بره می منو یاد می حموم از که آبی شر شر صدای

 موضوع با منطقی اونقدر کیاوش که
 . یمونم کنارش عمر آخر تا میخواستم که فهمیدم من و کرد برخورد مزاحم اون
 جدا هم از تونستیم نمی ما که چند هر

شیم  ممزاج اون دیگه که روز اون فردای.  د بون اجبار سر از باهاش بودن ولی ب
 و بوده کیاوش کار که فهمیدم نزد زنگ

 و بود آب شرشر صدای روزم همون.  نپرسیدم وقت هیچ ، کرده حل و مشکل
 شر شر صدای دوباره ماه چند از بعد االن
شته در که هایی اندوه تمام به لبخندی.  بخندم شد باعث آب شتم گذ .  زنمب دا

 توش داشتم که حاالیی به بزنم لبخند
 . خودم ی خانواده کنار در زیبا ای آینده به و میکردم زندگی

مامو ندم می چشرر ند به و ب عاده فوق ماه چ  به.  میکنم فکر داشررتم که ی ال
 تو که شبهایی به ، بودم کیاوش با که روزهایی

 بودم خوشحال من و بودم کنارم که لحظاتی تموم به.  شدم می آروم ب*غ*لش
 . بودم کیاوش با که بودم خوشحال. 

 ، کرده ترک و رادمان ، رادمان نامزد فهمیدم که روزایی اون سررمت میره فکرم
 ولی میکردم پرواز ابرا رو داشتم گم نمی
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 واسه فروخت منو رادمان.  میده پس کارشو جزای کسی هر که بودم خوشحال
 اون حاال ولی دختر اون آوردن بدست

 می گم نمی.  کرد ترک اونو کرده کار چی من با رادمان اینکه فهمیدن با ، دختر
 تو.  کنم می فراموشون ولی بخشمشون

 . بفهمن اینو باید اینا و نیست اندوه و درد واسه جای دیگه من زندگی
 نممیک فکر آقابکی به و بندم می چشمامو.  یاد می آب شر شر صدای داره هنوز

 بد من با که ، نداشت دوست منو که
.  نیسررتم خوشررحال نشررسررته دار چرخ صررندلی رو دونم می که حاال ولی کرد

 داشت مشکل رفتن راه تو و بود و کرد سکته
 . شم نمی خوشحال دیگران ناراحتی از. 

شته تو اونا ضی شاید.  بودن من ی گذ  ولی مکن یاد افکارم تو ازشون روزا از بع
 . باشم ناراحت نمیده اجازه کیاوش

 تو که روزی همونی.  بود العاده فوق حمایتگرش دسررت ، لبخندش ، وجودش
 دستش تو دستمو حسین میر عمار 

شتم شنه سال 34 تمام پهنای به لبخندی.  نکرد رهام گذا  همون از ، لبام رو می
 شده قطع آب صدای.  االن همین تا بچه

 . بیرون اومد که دیدم و کیاوش بعد دقیه چند و
 . عشقم نخوابیدی -

شق گرمای ، نمک می نگاهش ساس صداش تو تونم می و ع ستمو.  کنم اح  د
 تو میگیره دستمو.  میکنم دراز سمتش
 کنارم خوابه می و دستش
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 نبرد خوابم -
 . شکمم رو میشنه دستش

 ؟... که نمیکنه اذیتت -
شو گرمی.  میدم تکون سرمو ش ستم آ*غ*و*  چهی بود کنارم اون وقتی.  میخوا

 زاشت نمی ونا.  کنه اذیتم تونست نمی کس
 . برسه آسیبی من به

281 
ستم.  میکنه خاموش آباژور و میکنه مرتب روم رو پتو  می و بود اش سینه رو د

 تپش.  کنم حس قلبشو تپش تونستم
سته قلبش تپش به قلبم ستم می خوب اینو و بود ب شقش.  دون شقم ، دمبو عا  عا
 . بود

 ، کردم تجربه و عشررق که بود اون کنار در ولی بودم بس خون که بود درسررت
 با بودم ، کردم تجربه داشتن پشتوانه

 دونسررتم می و بودم کرده تجربه باهاش رو چی همه ، کردم تجربه و همسرررم
 و آرومش های نفس.  منه مثل حسش اونم

 . داشتم دوست
 کیاوش -
 رامشآ ، بود بخشرریده من به گرمی که بودم کسرری ب*غ*ل تو ، تاریک اتاق تو
 ودب بخشیده من به
 کیاوش جون -
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 هستی که ممنون -
 میگه وار زمزمه و گوشم کنار میشنه لباش.  میده فشار خودش به احتیاط با منو

: 
 ؟... است بسته نفست به نفسم که میدونی -

 . بود بسته کیاوش نفس به منم نفس.  میزنم لبخند
 میدونم -
 ؟.. ارزشی با برام خیلی که میدونی -
 میدونم -
 خوام نمی تو بدون رو دنیا میدونی -
 میدونم -
 بود معجزه یه زندگیم تو وجود  بدون همیشه خوام می ، دونی می که خوبه -
 زورکی ی معجزه یه -

 خندم می سرخوش ، خنده می
 عاشقشم من که زورکی ی معجزه یه -

 . میدم تکون سرمو.  میشه دار کش نفسام.  ب*و*سه می گردنمو
 کیاوش..  ا   -
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 کیاوش نفس ، وشکیا جون -

 . میکنم نگاهش شب تاریک تو.  کنم می نگاهش و باالتر برم می سرمو
 دارم دوست که میدونی -

 میشه تر پهن لبخندش
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 میدونم -
 خوام نمی رو دنیا کوچولو این و تو به که میدونی -

 میشه بیشتر بازوم رو دشتی فشار
 میدونم -

سمش می و لباش و میزارم لبامو شق با ماا کوتاه.  ب*و* ستم می.  ع  برم خوا
 . نمیده اجازه که عقب

 دارم دوست -
 از و آ*غ*و*ش این تونسررت نمی کسرری دیگه و بود من مال گرمش آ*غ*و*ش

 . کس هیچ ، بگیره من
 پایان

 . ماه آذر دوم ، دقیقه بیست و هجده
 آریایی آسایا

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز ییایآر  ایآسا  با تشکر از  ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


