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با چه کسی لج میکردم؟ .هدفم چه بود؟ نمیدانم. چرا این کار را میکردم؟ نمیدانم. ضربان قلبم را میشنیدم صداي

کمی . حاال روي چانه ام قرار گرفت. ین بود که آب هر لحظه باالتر می آمدفقط تنها چیزي که میدانستم ا. نمیدانم

حرکت موج هاي .چقدر زیبا . چقدر ارامبخش. کوتس.جلوتر اب داخل دهانم شد جلوتر سرم را نیز فرا گرفت

خود  با. فاصله ي زیادي از ساحل گرفتم. زیر پاهایم دیگر سنگ حس نمیکنم. خشمگین را از باالي سرم حس میکنم

گفتم ایا مرگ براي دیگران هم اینقدر لذت بخشه؟

چرا من هنوز نمردم؟ صداي پارس سگ خیلی بلند . صداي پارس سگ می آمد.الی...الی:را از دور دست شنیدم صدایی

و کامال در اب فر. با وجود صداي امواج و من که سرم در آب بود هنوز صداها را میشنیدم. بود حاال صداها دوتا شده بود

ناگهان دستی دست یخ .وقتی برخالف قانون جاذبه معلقی ...کترفته بودم به اعماق ان سکوت در ان ارامش ابی بی حر

.جیغ یک زن و بعد خاموشی:آخرین چیز.....مرا گرفت و باال کشید

سته بود و داشت چرا هنوز زنده بودم؟ آن طرف تینا روي یک مبل نش.در اتاق قدیمیم در ویال بودم.را باز کردم چشمانم

نگرانی در . اشکهایش سرازیر شد.وقتی دید چشمان من باز است. سال تینا چقدر تغییر کرده بود5در این .دعا میخواند

:زد و از اتاق خارج شد فریاد زد ارياشکهایش را کن. چشمهاي دریایی خواهرم موج میزد

من که :یوسف باال آمد وقتی مرا دید گفت. وي ما بودیوسف همسر تینا و پسرعم. الی بیدار شد.یوسف بیدار شد...یوسف

آخه الی دختر خوب تو این هوا وقت شنا کردن بود؟ . بهت گفتم تا یه ساعت دیگه از خواب پا میشه تو باور نکردي

ن با دید. کمی بعد امید برادر یوسف هم باال آمد.خدارا شکر از هدفم با خبر نبودند وگرنه کی دیگر مرا تنها میگذاشت

نکنه :با صدایی که هنوز خس خس میکرد به تینا گفتم. ولی تینا هنوز گریه میکرد . من هرسه کلی خوشحال شدند

انتظار داشتی من بمیرم که حاال نشستی ور دل من آبغوره میگیري؟

که حواسم همش تقصیره من بود . این حرفو نزن الی من که جز تو کسی رو ندارم : با گریه خندید و با بغض گفت تینا

رو به یوسف . و دوباره صداي هق هقش بلند شد.به تو نبود اگه یه چیزیت میشد من هیچ وقت خودم را نمیبخشیدم
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عزیزم :یوسف دستانش را دور تینا حلقه کرد وگفت اشتهیوسف تورو خدا بیا این زنتو جمع کن اعصاب برام نذ: گفتم

بعد از رفتن آنها امید لبه . ه من چشمکی زد وتینا را بیرون بردگریه نکن چیزیش نیست فقط باید استراحت بکنه رو ب

 رگهمن راضی به م:امید گفت. ببخشید که نا امیدت کردم :با طعنه گفتم.میبینم که هنوز زنده اي : تختم نشست و گفت

زمانه :گفتم. وديالی این تو نیستی تو هیچ وقت این جوري نب: امید گفت. ولی من هستم: با کنایه گفتم. هیچ کس نیستم

امید خواهش میکنم براي من : با خشم گفتم. تو باید اونو ببخشی به خاطر خودت...الی:امید گفت. منو این جوري کرده

همین کله شقی باعث شد بعد از رفتنش خودمو نبازم و : گفتم. کله شقی همهنوز :امید گفت. اداي روانشناسارو در نیار

مگه به : بعضی ها یعنی مادر من نه؟ گفتم:امید گفت. ا شفقت بعضیهارمو بگیرهقنبرك نگیرم حداقل جلوي نگاه ب

.هیچ ادمی تو این جامعه زنده نمیمونه:گفتم. تو هیچ وقت ادم نمیشی: مادرت شک داري؟ گفت

ه قرار بود یک هفت. بودم توي ویالیی که روزي در اون احساس آرامش میکردم حاال برایم حکم زندان را داشت ناراحت

اي که تینا آمده بود شمال من پیش آ ن ها زندگی کنم ولی احساس خفقان میکردم دلم براي خانه ي خودم با حوض پر 

قاشق از مثال ماهی کبابی اي که مستخدم برایمان درست  دبعد از خوردن چن. ماهی و بوي سبزي تازه تنگ شده بود

من که حالم . ند انگار خوشمزه تر از ان را تا به حال نخورده بودندبقیه آن چنان با اشتها میخورد. کنار کشیدم. کرده بود

از ناهار اهسته  عدب. بهم خورد اگه ماهی کبابی گلی خانم را میخوردند چه کار میکردند؟ دلم براي خانه ام لک زده بود

ان از دستش روي قالی تینا من میخوام برگردم خونه تینا که داشت آب میخورد با شنیدن این حرف لیو: به تینا گفتم

این قدر اینجا بهت بد گذشت؟ این قدر از من بدت می : افتاد در حالی که اشک توي چشم هایش جمع شده بود گفت

عادت تینا بود نمیتونست خودش را کنترل کنه وقتی ناراحته و زود میزنه  اینیاد که حتی یه روز هم تحملم نمیکنی؟ 

ز بچگی یاد گرفته بودم خودم را کنترل کنم براي همین تینا از کودکی به من بی منم گریه ام گرفت ولی ا. زیر گریه

دیوونه آخه من کی همچین حرفی زدم آخه من تو دنیا چندتا تینا گریو دارم : اورا بغل کردم و گفتم. احساس میگفت

ین کارو میکنی اصال هم داري مسخرم میکنی نه همیشه ا: که دم به دقیقه اشکش دم مشکشه؟ها؟ تینا میان گریه گفت
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تو تنها : تینا محکم در بغل فشردم و گفتم. میگم بی احساسی میگی نه. برات مهم نیست طرف مقابل چه احساسی داره

من هیچ وقت نمیتونم ازت متنفر باشم ولی من باید برم خونه مگه تو همیشه  کیخانواده ي منی تو این دنیاي خا

من خونه ي خودم راحتم قول میدم تو این چند روز بیام پیشت ولی دوست دارم  نمیگفتی دوست داري من راحت باشم؟

ما تا : و گفتم کردمحرفش را قطع ... حداقل ادرسشو بده تا: تینا اشک هایش را پاك کرد و گفت.خونه ي خودم باشم

.شان دهمحاال در این مورد صحبت کرده بودیم از من نخواه تا تنها جایی که احساس امنیت را به تو ن

بزار یه ....تو راست میگی ولی حاال نه: ولی من خواهرتم حق دارم بدونم خواهر کوچیکم کجا زندگی میکنه نه؟ گفتم-

بزار تینا باشه؟...مدت بگذره 

تا خواستم جواب بدم یوسف وارد شد وبا . حداقل تا شب بعد از شام برو: گفت. با سر جواب داد که قبول کرده تینا

یوسف . خصوصی بود و گرنه به تو هم میگفتیم: شما دوتا خواهر چی یه ساعت باهم خلوت کردید؟ گفتم: خنده گفت

دماغش قرمزه اصال من میگم الی نفرین داره هرموقع  بارهاین زن ما که دو: خنده کنان نگاهش را به تینا دوخت و گفت

دردل میکرد و به خاطر بالهایی که سرش اوردي  اتفاقا همین االن داشت: گفتم. این زن ماره میبینه گریه میندازتش

.گریه میکرد

دوم فصل

خورشید هنوز در . وقتى با تاکسى سر کوچه رسیدم . کلی اصرار تینا را راضى کردم که اجازه بده برگردم خونه با

خداوندا این . دمآسمان بود طال خروس مهتاب، همسایه روبه رویمان را که مثل همیشه داشت به آشغاال نوك میزد را دی

زن هاى همسایه دم در خانه هایشان با چادرهاى . میکردم  یتجا تنها جایى بود که در طول این چند سال احساس امن

دم خانه ى همسایه مان رسیدم انتظار داشتم گلى خانم را هم . گل گلى نشسته بودند و مثل همیشه غیبت میکردند

: گفتمنیر خانم ،گلی خانم کجاست؟ منیر با لهجه ى شمالى خود : ها پرسیدم بینشون ببینم ولی او نبود از یکی از ان
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بعد از چند . با دست بر در خانه کوبیدم. تشکر کردم و به طرف خانه به راه افتادم. داخل خونست مثل اینکه مهمون داره

ید؟ مهمونتون خیلى وقته الى خانم اومد...ا: دقیقه گلى در حال سر کردن چادرش در را باز کرد با دیدن من گفت

با ترس و لرز وارد . مهمونه من ولی کسی ادرسه این جارو نداره: گفتم جببا تع. دیگه داشتن نا امید میشدن.منتظرتونن

و در خانه را فشردم در با صداى جیرجیرى . با سر جوابش را دادم. الى جون من دیگه رفتم: گلی خانم گفت. خانه شدم 

خودش بود با همان چشمان مشکى زیبایى که مرا گرفتار کرده بود با همان موهاى ! خداي من. باز شد ومن وارد شدم

انگار . خوش حالت مشکى مثل همیشه خوشتیپ و با وقار روى مبل نشسته بود و لیوان چایى اش را در دست تکان میداد

ه خجالت زده نشدم، اولش دلم لرزید دیگر مثل گذشت. وجود مرا حس کرده بود زیرا سرش را باال آورد مرا نگاه کرد

. سالم: با صداي زیبایش که تن خاصى داشت گفت. آرام لیوان را روي میز گذاشت. ولى بعد با بی تفاوتی نگاهش کردم

این جا چی کار میکنى؟ همه توى ویال :گفتم. با نگاهش مرا دنبال میکرد.کامال وارد خانه شدم. سالم: با سردي تمام گفتم

.بزرگن

. میخوام باهات حرف بزنم: که چى؟ گفت ... خوب دیدي: پوزخندى زدم و با سردى گفتم. اومدم تو رو ببینم...من: تگف

تو چرا این ...الى:گفت. دنبالم وارد آشپزخونه شد. خوب داریم حرف میزنیم: همانطور که وارد آشپزخونه میشدم گفتم

چجورى فرق کردم چون با دیدنت از خوش : گفتم. دىکرفرق :چجورى شدم؟ گفت: جورى شدى؟ با پوزخندى گفتم

: با طعنه گفتم. الى منظور من این نبود: حالى جیغ نکشیدم یا با دیدنت از ناراحتى گریه نکردم؟ کدوم؟ با ناراحتى گفت

.پس منظورت چى بود؟ واضح تر بگو منم متوجه بشم

کدوم حرف؟ حرفى واسه گفتن : با عصبانیت گفتم. الى بچه نشو بشین میخوام باهات حرف بزنم: لحن جدى گفت با

به سرعت . رنگش پرید انگار فهمید حق با منه. تو همه حرفارو که زدى یادته دقیقا یک هفته قبل از عروسیمون. نمونده

تینا راست : گفت. توضیحتو واسه خودت نگه دار: با خونسردى گفتم. من توضیح میدم: به خودش مسلط شد گفت

تینا؟ میدونستم کار خواهر عزیزمه که به قول خودش نگران : پوزخند بلندى زدم وگفتم. عا بى احساسىمیگفت تو واق



دنیا -آرزوي سیاه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦

پیدا کردى ولى حیف که خیلى زود باید ترکش : گفتم. تقصیره اون نبود من خودم این جاروپیدا کردم: گفت. حال منه

.کنى

....الى-

یعنى دیگه هیچ حسى : با لحن غمگینى گفت. براي گفتن نموندهبهتره که برى وقتى که حرفى : را بریدم و گفتم حرفش

.من دیگه قلبى ندارم که حسى داشته باشه یک بار پدرم شکوندش یکبارهم تو پس بهتره که برى: به من ندارى؟ گفتم

میدونم بد کردم ولى کاش تو گوش میدادى خداحافظ الى من: را پایین انداخت وگفت سرش

هرچقدر هم که سعى کردم نتوانستم جلوى یک قطره، فقط یک قطره از . ایش قلبم را لرزاندلحن کالمش، تن صد باز

.اشکم را بگیرم

.با صداى گلى خانم به خودم آمدم. چه بودم چه شدم. فکر میکردم. ساعتى سر جایم بی حرکت ماندم دو

واى خاك عالم الى خانم شما اینجا روى زمین چی کار میکنید؟-

هیچى نیست گلى : گفتم. زورکى لبخندى زدم که فکر میکنم به دهن کجى بیشتر شبیه بود تا لبخند. شدمجایم بلند  از

آدم تو تاریکى فکر میکنه؟ شونه هایم را باال دادم ...وا: اخمى کرد و گفت. خانم داشتم فکر میکردم گذر زمان یادم رفت

از پله ها باال رفتم تا به اتاق زیباى خودم که بوى .میاد  خیلی خوابم یدگلی خانم بى زحمت براى شام صدام نکن: و گفتم

.گل محمدى زیر پنجره ام را میداد

بوى گل محمدى و شببو و خاك و رطوبت وجنگل با هم . ها را کنار کشیدم هوا ابرى بود و باران نم نم میبارید پرده

احساسى مانند آن که میتوانم هر کارى  احساسى مانند پرواز. قاطى شده بود و حس خوبى را در من به وجود آورد

که صداى زیبایش مرا الى من صدا کند و من چقدر  ستتک تک سلول هاى بدنم اورا میخوا. دوست دارم انجام دهم 

اگر واقعا ... آه امیر. هنوز بوى عطر سکر آورش در مشامم بود عطرها یش که فقط روى او آن بو را میداد. شاد میشوم

نه میلیون ها نفر حسرت آن را در ...نستى که خانواده ى خوشبختى میشدیم؟ خانواده اى که هزارانعاشقم بودى میدا
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داشتند؟ دل

...گذشته ها افتادم ، آن روزهایى که خودم را خوشبخت ترین حس میکردم یاد

پدرم . شدنم بود به دلیل دورگه بودنم زیبایى غیرقابل وصفى داشتم وهمین زیبایى باعث مغرور. خیلی زیبا بودم من

در طى یکى از سفرها یش . یک تاجر بسیار معروف و ثروتمند بود که فکر میکرد ثروت و پول همه چیز را حل میکند

فرزند اول آن ها تینا بود دخترى با چشم . به ازدواج شد ربه ایتالیا از یک زنى خوشش میاید که این خوش آمدن منج

مادرم از ته دل به ما عشق میورزید به خاطر ما . م دخترى با چشم هاى خاکسترى دومین فرزند آن ها من بود. هاى آبی 

 لوىپدرم آدم بى مهرى نبود ولى دوست داشت ج. سال بى مهرى پدرم را تحمل میکرد و دم نمیزد 21بود که براى 

رانى اصیلى بود ولى با اینکه او ای. دیگران خود را بى احساس جلوه کند تا به قول خودش نقطه ضعف دست کسى ندهد

زرق و برق خارج او را کور کرد ولى ما درم که به خاطر عالقه اش به پدرم مسلمان شده بود هرگز دست از پا خطا 

تینا یاد میگرفت ولى فقط شنیدن . به زمین ،به آسمان، به خدا  زیممادرم به ما یاد میداد که به همه عشق بور. نمیکرد

.ا همه را فراموش میکرد ولی من محکم سر جایم می ایستادم و مخالفت میکردمیک کلمه از پدرم الزم بود ت

سال با یک  21آخرش بعد از. و هر دفعه مادرم جلوى مرا میگرفت. به خاطر آن هرگونه حرفى را متحمل میشدم و

از سن قانونى گذشته بعد از آن من دیگر دلیلى براى ماندن در آن جا نداشتم و چون . سکته ناگهانى از این دنیا رفت

. پدرم برایم یک خا نه بسیار بزرگ خرید و حساب بانکیم را هر ماه پر میکرد. بودم با کلى اصرار به ایران آمدم

زبان فارسی یادم دادند، کمکم کردند تا زمانى که درسم را تمام . خانواده ى عمویم در آن زمان بسیار کمکم کردند

.پیش من آمد کرده و آن موقع بود که تینا نیز

اشک از . با دیدن تینا انگار دنیا را به من دادند. و عمویم هرمز و زن عمویم و پسر عمویم امید براى استقبالش رفتیم من

.چشم هاى هردویمان سرازیر شده بود

بود  اولى یوسف بود که در لندن مشغول ادامه تحصیل بود و دیگرى امید. عمویم دو پسر داشت. همه چیز داشتم دیگر
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خواهر عزیزم همیشه پیشم بود و دیگر پدري وجود نداشت که به ما . دیگر هیچ غمى نداشتم. که روانشناسى میخواند

.زور بگوید

سوم فصل

عمو هرمز باال میرفت میگفت یوسف، پایین . بر وفق مراد ما بود تا اینکه روزى رسید که یوسف به ایران بازگشت اوضاع

.ا از صبح با دوستاش بیرون رفته بود و براى جشن برگشت یوسف لباس میخریدتین. می آمد میگفت یوسف

آن موقع من و امید رابطه . و امید از صبح روى کاناپه ولو بودیم و به حرکات پراسترس عمو و زن عمو میخندیدیم من

لنى که میکرد منو از خیلى صمیمى داشتیم درست مثل خواهر برادرها ولى بعضى وقت ها امید با ابراز عالقه هاى ع

بگیرم صلهخودش متنفر میکرد واین باعث میشد چند روزى از او فا

امید پسر خوش قیافه اى بود واین باعث میشد خودش را خیلى دست . او با کلی منت کشى منو با خودش آشتى میداد و

قد بلند، موهاى . لبته درست هم بود ا. مغرور و خودخواه نبود ولى خیال میکرد همه دخترها برایش میمیرند. باال بگیرد

تینا میدونست من خونه ى عموهستم یکراست از . خوشتیپ عادهخرمایى، چشمایى عسلى ولى کمى الغر بود و فوق ال

خرید اومد خونه ى عمو

تو که هنوز اینجا نشستى...الی : دیدن من گفت با

انگار نه : مرا دید آن را به سرفه اى تغییر داد تینا گفتباید بایستم؟ امید پوزخندى زد ولى وقتى نگاه غضبناك : گفتم

انگار امشب مهمونیه تو همین جا با امید نشستى به اندازه اى که امید که پسره به سروضعش اهمیت میده تو که دخترى 

.اهمیت نمیدى

خواهر عزیزم به من بگو چى کارکنم که راضى باشى؟: گفتم

.با سایی که برات گرفتم بپوش تا زهرا خانم یه کارى با موهاى کوتاه تو بکنهاول برو یه دوش بگیر بعد این ل-
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خوبه خودتم داري میگی کوتاه ،آرایشگر چى کار میتونه بکنه؟-

اگه نمیتونست کارى بکنه اسمش آرایشگر نمیشد به جاى بهانه تراشى برو آماده شو-

تینا بریم خونه خودمون آماده بشیم: تینا گفتم به

منم اومدم دنبالت براى همین دیگه: گفت اتین

آماده شدم از زن عمو و عمو خداحافظى کردیم و قول دادیم که دیر نکنیم زودى

تینا هر دو ماه ماشینشو عوض میکرد در صورتى . من و تینا دوقطب کامال متفاوت بودیم . ماشین جدید تینا شدیم سوار

تینا به سر وضعش میرسید و با هر تغییر فصل لباس هایش را عوض . تمکه من اصال حوصله گرفتن گواهینامه را نداش

وقتی . و این کارهاى من باعث حرص تینا میشد میکردممیکرد در صورتى که من به همون پیراهن شلوار قناعت 

در تینا تو چرا این قدر حرص و جوش میخورى؟ این مهمونى هم مثل بقیست دیگه سر بقیه این ق: رسیدیم خونه گفتم

حرص و جوش نخوردى

با . نه اِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِلى این مثل اون مهمونى هایى که قبال میرفتیم نیست: همانطور که لباس هارو از کیسه در می آورد گفت تینا

مگه این چه جوریه؟: کنجکاوى گفتم

...الى اگه دوست داشتى میتونى نیاى آخه: گفتتینا یه جورى نگاهم کرد و بعد  اول

!!!تینا حرف بزن: عصبانیت گفتم با

یادته وقتى ایتالیا بودیم پدر براى کریسمس چه مهمانى هایى میگرفت؟...الى: گفت

یادمه....آره: یاد آن خاطره عضالتم خشک شد روى مبل ولو شدم وگفتم با

دیگه ساکت میشم به زن عمو هم میگم .... حالت خوبه عزیزم؟ ببخشید.... الى  :ناگهان آمد کنارم و با نگرانی گفت تینا

.دلت درد گرفت و نیومدى باشه؟ الهى من فدات شم ببخشید

مهم نیست ، مدت ها از اون اتفاق میگذره من گذشته رو فراموش کردم پس بهتره اینم : او مخالفت کردم و گفتم با
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واهش میکنم مثل اوندفعه منو فراموش نکنمن باهات میام ولى خ. فراموش کنم

به قول مامان اگر اینقدر زیبا نبودى این مشکالت به وجود نمی آمد: لبخندي زد وگفت تینا

مادر حالش خوب نبود ودر اتاقش استراحت . تلخی لبخندى زدم وبه اتاقم پناه بردم یاد یکى از جشن هاى پدر افتادم به

ین جشن شرکت کنم ولى پدر مارا مجبور کرد مثل همیشه تینا بى چون و چرا قبول من هم دوست نداشتم در ا.میکرد

قبول کردم به اصرار تینا یک لباس بدن نماى تنگ  ردکرد ولى من مخالفت کردم ولى وقتى مادر باهام صحبت ک

م نماند و به پذیرایى پوشیدم که مثل کفن خفقان آور بود و بعد بر عکس قولى که تینا که به من داده بود در جشن کنار

....مشغول بود که در این موقع

پسر یکى از شرکاى پدرم به طرفم آمد از مایکل هیچ وقت خوشم نمى آمد آدم سالمى نبود و همه این را  مایکل

به محض دیدنش ترس برم داشت پدر مشغول . میدانستند ولی با این حساب دخترها همیشه طرفدارش بودند 

ترس دستانم یخ کرده بود مایکل موهاى  زدر اتاقش استراحت میکرد و تینا مشغول پذیرایى بود ا همکارانش بود مادر

بورى داشت که که به قهوه اى میزد ولى او همیشه موهاى خود را رنگ میزد که بلوند به نظر بیاید و همیشه آن ها را 

ر مصرف بیش از حد مشروب به قرمزى میزد چشمانش آبی بود و در اث. روي صورتش میریخت که جذابتر به نظر بیاید

به من رسید عطر تندش . بر لب داشت و هر قدم که بر میداشت انگار با پا برروى قلبم لگد میزد ارىلبخند شرارت ب

.نا...سالم ال: احساس خفقان در من به وجود آورد گفت

.م مایکل....سال...س: لکنت جواب دادم با

عالى شدى من مدت ها منتظر این فرصت ...امشب: بازویم کشید و آرام در گوشم گفت را باال آورد و بر روى دستش

....بودم

صداي تینا که بر در میزد به خود آمدم با

آماده شدى؟.... الى-
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.چند لحظه صبر کن...آره : صداى بلندى گفتم با

چهارم فصل

زهرا خانم که آرایشگر مخصوص تینا بود باالى . شیدمیک دوش گرفتم و لباسى را که تینا برایم خریده بود را پو سریع

. سرم حاضر شد، من موهایم جمعا روى شانه هایم میرسید چون اصال حوصله ى نگه دارى موى بلند را نداشتم

قسم بخورم که خوشکل تر از شما توى این دنیا وجود  امالى جون میتونم به بچه ه: آرایشگربا دیدنم در آن لباس گفت

.نداره

در هر صورت لبخندى زدم که شبیه . همیشه میدونستم که زیبا هستم ولى نه دیگر به شدتى که زهرا خانم میگفت من

آرایش مالیمى هم روى . پوزخند بود زهرا خانم موهایم را صاف کرد و موهی جلویم را نیز کمى پف داد و باال جمع کرد

.صورت انجام داد

.آن قدر طول داده بود در حال چرت زدن بودم.هایم را باز کردم تمام شد به زور الى چشم : گفت وقتی

چشم هایم را باز کردم با دیدن خودم در آینه تعجب کردم وقتی

موهاى لخت که . باچشما نى خاکسترى خمار در لباس طالیى بلند که ادامه اش روى زمین کشیده میشد دخترى

هزار ... ماشاا: ا خانم با دیدنم کل بلندى کشید و گفتزهر. جلویشان به صورت پف باالى سرم بسته شده بود

تینا در حالى که آماده ! تینا خانم ! تینا خانم : مثل شاهزاده ها شدى سپس به سرعت برق رفت بیرون و فریاد زد....ماشاا

. برسه به بقیه  خداى من ، من که دخترم و خواهرت هستم دلم آب افتاد چه...واى: بود تند وارد اتاقم شد با دیدنم گفت

 بدونپناه بر خدا از دست این، مثل ماشین فقط اشک میریزه ...واى : با کالفگى گفتم. سپس شروع کرد به گریه کردن 

.توقف

.چقدر بهت افتخار میکرد... اگه مامان اآلن این جا بود : گفت تینا
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آرایشت پاك میشه اونموقع ما مجبوریم قیافه ى قیافه که دیگه افتخار نداره پاشو این اشک تمساحو قطع کن که االن -

زشت تورو تحمل کنیم پاشو

.مسخره ى بی ادب: گریه خندید وگفت میان

وقتی وارد کوچه شدیم از ازدحام اون همه ماشین مدل باال دهانم باز مونده بود آب . کمی تاخیر به مهمونی رسیدیم  با

حاال خوبه ماشین ما هم دست کمى از این ها نداره : تینا گفت. ا رو نگاه کن این ماشین... تینا: دهانم را جمع کردم وگفتم

وقتى ماشین رو پارك کردیم کفش هایم را پاکردم. 

دارى چی کار میکنى؟: با دیدنم گفت تینا

به  تینا نوچ نوچى کرد و. هیچی میدونی که من همش اسپورت میپوشم پاشنه بلند برام سخته ...ها: دستپاچگى گفتم با

.زنگ در را زد. طرف در خونه عمو به راه افتاد

.پیشخدمت عمو در را برایمان باز کرد سمیه

وقتى وارد شدیم به حرف . ى عمو یک خونه ى ویالیى خیلى بزرگ بود که جون میداد براى مهمونى هاى بزرگ خونه

گفتم مگه مجلس عروسیه؟ یه آدم از تینا رسیدم همه لباس هایى گرون قیمت و شیک و رسمى بر تن داشتند با خود 

کت و شلوار دیدم که در کنار دختر دوست پدرش  درخارج برگشته خوب یه مهمونى معمولى هم کفا ف میداد، امید را 

ایستاده بود با دیدن ما با لبخندى به طرفمان آمد وقتى منو با اون لباس دید چند لحظه مبهوت نگاهم کرد با خنده 

.آخه این شکلى تا حاال ندیده بودمت خیلى خوشکل شدى الی:حاال آدم ندیدى؟ گفت امید جان تا: گفتم

.اخم نگاهش کردم انگار نفهمیده بود چه گفته بود زیرا با صدا تینا دست از نگاه کردن به من برداشت با

-جان برادرت هنوز نیومده؟ امید

.را اومده ولی تنها نیومدهچ: انگار از بهت در اومده بود سرش رو تکون داد وگفت امید

پس با کى اومده؟: با تعجب پرسید  تینا
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با یکی از دوستان صمیمیش، اسمش امیره اصلیتش ایرانیه ولى خانوادش فرانسه هستن خودش هم براى : گفت امید

براى درس میره لندن که با یوسف همخونه میشه و با هم دوست صمیمى میشن حاال هم به اصرار یوسف اومده ایران 

.فراموش کردن گذشتش

مگه گذشتش چى داشت که براى فراموش کردنش به اینجا اومد؟: گفتم

پسراى این جا جنبه ى دختراى . حاال هم بریم. نمیدونم این ها روهم زورکى از زیر زبون یوسف کشیدم بیرون : گفت

.خوشکلو ندارن نگاه کن چه طورى دارن الى رو نگاه میکنن

نگاه هایشان مرا یاد مایکل می انداخت از این فکر . ولی من به وضوح نگاه هاى هرزیشان را میدیدملبخندي زد  تینا

الى سردته؟: با این حرکت امید گفت. پالتویم را محکمتر دور خودم پیچوندم . رعشه اى به اندامم وارد شد

.ص آرامبخش بیارامید جان مشکلى نیست حالش خوبه فقط یه قر: که دلیل آن را فهمید گفت تینا

.باشه اى گفت و از ما جدا شد امید

.را میدیدم با لباس هایى تنگ و کوتاه و بدن نما دخترها

.را میدیم با مدل موهاى عجیب غریب پسرها

..پدرها با افتخار به دختر پسرهایشان نگاه میکردند که چگونه در هم میلولیدند مادر

.ى میخواست فرزندانى که به وسیله ى آن ها به چیزى که میخواست برسدتلخى زدم پدرم این چنین فرزندان لبخند

.حالت خوبه؟ رنگت پریده... الى: تینا را میشنیدم که میگفت صداى

من در هیچ شرایطى در هیچ موقعیتتى اجازه آمدن اشک هایم را نداده . روى تخت دراز کشیدم. به اتاق امید برد  مرا

تینا، این چرا این جورى شده؟ ...الى : ر زد و وارد شد با دیدن رنگ پریده من با نگرانی گفتبعد از دقایقى امید د. بودم

.تقصیره منه اگه من از کنارش دور نمیشدم اون اتفاق نمی افتاد شهم: با بغض گفت. تینا سرش را پاین انداخت

.خبره بى زحمت یکی هم به من بگه این جا چه: کالفه دست در موهایش کشید وگفت امید
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امشب برادرت از سفر . حاال نه: نشست روى صندلى کنار دیوار خواست چیزى بگوید که من پیش قدم شدم و گفتم تینا

.برگشته حق دارى شاد باشى نمیخوام با یاد آورى گذشته هم خودم هم تو وهم تینا را عذاب بدم

.روزیى بهت میگمحاال نه ولى یه : خواست حرفى بزند که آن را قطع کردم وگفتم امید

بیا این قرصو بخور : سرش را تکان داد وگفت. مرا میشناخت هرچقدر هم اگر اصرار کند حرف حرف خودم است  امید

در دستانش دوتا قرص دیده میشد. بعد بیا بریم یوسف خیلى دوست داره شما رو ببینه 

.ودامید کس دیگه اى هم قرص میخواست؟ آخه دو تا دستت ب: تعجب گفتم با

خوب شد یادم انداختى امیر هم قرص ...آخ: که تازه چیزى یادش آمده باشه با دست به سرش کوبید وگفت انگار

خواست سرش درد میکرد

....را خوردم و کنجکاو از این امیر مرموز به همراه تینا و امید به طرف پایین به راه افتادم قرص

پنجم فصل

مدیم حس کردم که قرصه داره کاره خودشو میکنه سرگیجه داشتم و حس میکردم که از پله ها پایین می او همونطور

.هر لحظه است که روى پله ها ولو شم

امید مارا به پذیرایى کوچکى که در . نداشتم که در اولین مالقاتم با یوسف و دوستش دخترى ضعیف جلوه کنم دوست

.کنار آشپزخونه بود هدایت کرد

وقتى وارد آن جا شدیم اولین چیزى که به چشمم آمد یک پسر با دهان پر شیرینى بود . مد خنده و قهقهه می آ صداى

.که با لذت داشت از شیرینى ایرانى تعریف میکرد

بیا نگاه کن دندانپزشک مملکت ما رو داشته باش به قدرى شیرینى تو دهنش چپونده : با دیدنش با خنده گفت امید

.و تینا شروع کردیم به خندیدنداره خفه میشه، با این حرفش من
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اى بى تربیت چى پشت سر من گفتى که دختر عمو !!! ...امید: صداى خنده ما یوسف شیرینی هارو قورت داد وگفت با

.هاى خوشکل من دارن قهقهه میزنن

.چیز خاصى نمیگفتم فقط داشتم میگفتم که تو تا ده سالگى جاتو خیس میکردى: گفت امید

آره؟ داشتیم آقاى روانشناس پس باید منم بگم که تا همین دیروز بود که پیش مامان : ین حرف گفتبا شنیدن ا یوسف

بابا میخوابیدى نه؟

...دارم برات، نذار تمام پتتو بریزم رو آب هر کى ندونه من که میدونم تو لندن: سرخ شد وگفت امید

دور داداش کوچولوى خودم : او گذاشت و گفتبا یک حرکت خودش را به امید رساند و دستش را روى دهان  یوسف

بگردم که میدونه چجورى رو اعصاب دیگران پیاده روى کنه، سپس دستش را از روى دهان امید برداشت و رو به منو 

هرچى که امید در مورد من گفته دروغه وسالم من یوسفم : تینا که از خنده دل درد گرفته بودیم کرد وگفت

.که چیزى بهشون نگفته بودم آها نگاه کن خودت، خودتو لو دادى من: با خنده گفت امید

سپس با تینا دست داد سپس رو کرد به . شما باید تینا خانم دختر بزرگه ى عمو فریدون باشید : خندید و گفت یوسف

ا باید النا باشى که شم...تعریف زیباییتونو از امیدو مامان بابا زیاد شنیده بودم ولى باورم نمیشه خلقت خدارو : من وگفت

مامان شما : با من هم دست داد و سپس رو به زن عمو گفت. درسته  بله: الى صدات میکنن درسته ؟ با لبخندى گفتم

... دلتون واسه من نمیسوزه که تاحاال شام نمیدین؟ اون جا که بودم یا باید نیمرو میخوردم یا دستپخت سوخته ى امیرو

امیر کو؟! راستى

.من اینجام: ، رسا ، دلنواز از پشت سرم با آرامش و با پایین ترین تنى که امکان داشت گفت زیبا صدایى

از وقتى شروع کردى به فک زدن سرم : از کى اونجا ایستاده بودى؟ امیر با صدایى آرام گفت...ا: با خنده گفت یوسف

.م شد یادش رفتدرد گرفت به امید گفتم برام قرص بیاره ولى انگار سرش یه جاى دیگه گر

آخه الى هم سرش درد میکرد اول : امید با خونسردى انگار که متوجه نشده گفت. در جمله ى آخرش معلوم بود  طعنه
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.ما ل اونو دادم بعد اصال تورو یادم رفت

بار  از بسکه به من لطف دارى سپس جلو آمد و من براى اولین: با لحنى که کمى طنز در آن آمیخته شده بود گفت امیر

....در چشمانى سیاه افسون شدم

و چشمانى سیاه که من . قد بلند چهار شانه موهاى مشکى کوتاه. وتینا با دیدن امیر نفس در سینه هایمان حبس شد من

اولین با بود که پسرى نگاه من را به خود جذب کرده بود در چشمانش چیزى بود یک نوع بى . در آن ها حل شدم 

بود که یک پسر به قیافه ى من واکنش نشون نداده بود اولین بار. تفاوتى 

بسیار مؤدبانه با تینا احوال پرسى ولى وقتى رسید به من جرقه اى از خشم در چشمان سیاهش دیدم ولى بعد از  امیر

چند لحظه به خود مسلط شد زورکى احوالم را پرسید وبعد لبخندى مصنوعى زد و عذر خواهی کرد و از جمع خارج شد

.نمیدونم چرا یهو این جورى شد سپس او نیز معذرت خواهى کرد و به دنبال امیر به راه افتاد: گفت وسفی

.اضطارى امیر و یوسف باعث شد که کسى به من که حالم دگرگون شده بود توجهی نکند رفتن

.از دقایقى یوسف پایین آمد ولی از امیر خبرى نبود بعد

د ومن به زور چشمان قرمز خودم را باز نگه داشتم و خمیازه هاى پی در پى ام این را کم قرص ها اثر خود را گذاشتن کم

.یوسف به قدرى به او توجه میکرد که همه متوجه شده بودند. ولى برعکس به تینا حسابى خوش گذشت . نشان میداد

.به خاطر من از جایش بلند نمیشد و مجبور بود در کنار من بماند ولى

.خوابم می آمد که جلویم را تار میدادم و تلو تلو میخوردمبه قدرى  دیگر

تینا من خوابم می یاد من میرم خونه: گوش تینا گفتم در

پس وایسا برسونمت یا برو تو اتاق امید بخواب موقع رفتن بیدارت میکنم: گفت تینا

میگم امید برسونتم...نه نمیخواد: کردم وگفتم مخالفت

سرم را تکون دادم و به طرف امید به راه افتادم. تا من مطمئن شم حداقل برو بهش بگو : گفت
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را دیدم در حالى که که کنار دختر دوست پدرش نشسته بود و میخندید من که سال ها در ایتالیا و با پدرى آن چنانى  او

امید جان، امید که  :زندگى کرده بودم این چیزها برایم معمولى بود، با صدایى که از شدت خواب آرام شده بود گفتم

لیوانى را که در دستش بود را کنارى گذاشت و از کنار آن دختر  ودمرا دید رنگش پرید و به طرز آشکارى هول شده ب

.دوباره شروع کرده بود. جانم : بلند شد وگفت

اگه زحمتت نمیشه میتونى منو برسونى خونه دارم از شدت خواب میمیرم: گفتم

چرا رو تخت من نمیخوابى؟ :لبخندى زد و گفت امید

نه خودم میبرمت برو لباستو ... نه: دستت درد نکنه میگم تینا ببرتم گفت: کردم امید حالت عادى نداره گفتم حس

.بپوش

لباس هایم را پوشیدم و پالتو را محکم دورم پیچوندم از خدا خواستم حاال که تینا و یوسف کنارم نیستند امید  سریع

.زودتر بیاد

.بالخره بادى گارداتو ول کردى ولى کجا به این زودى؟ تازه سر شبه: صدایى از پشت سرم گفت نناگها

.مطمئن بودم که رنگم هم پریده. ترس تمام بدنم یخ کرد توان حرکت نداشتم و بدنم منقبض شد از

وشیده بود که با تیغ کت اسپرت و شلوار لى بد ریختى پ. حاال از نزدیک دیدمش دوست امید بود .شخص جلوتر آمد آن

...من مدت ها منتظر این فرصت بودم: گفت. حالم ازش بهم خورد. روى زانوهایش را بریده بود

....مدت ها منتظر این فرصت بودم من

مایکل افتادم صدایش، قیافش، اگر همان موقع امید مرا نمیگرفت بیهوش روى پله ها مى افتادم یاد

،ها؟؟ نگفتم؟ این با بقیه فرق !!! ن بهت نگفته بودم دوره این یکى رو خط بکش هومنمگه م: با عصبانیت داد زد امید

.میکنه؟ هومن که معلوم بود هول کرده زود در رفت

.خواهش میکنم منو از این جا دور کن...امید: را باز کرد و با صدایى که فقط به گوش امید رسید گفتم چشمانم
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: رفتم سویچو بیارم دیر شد با دست ساکتش کردم و گفتم ...تورو خدا منو ببخش ...الى: امید گفت. ماشین شدیم سوار

.فقط منو زودتر برسون خونه....تقصیر تو نبود 

تو چه حسى بهت دست داد وقتى منو با آزیتا دیدي؟...الى : راه بودیم که گفت در

آزیتا دیگه کیه؟: اى کشیدم و گفتم خمیازه

شسته بودمهمون دختره که کنارش ن: گفت

خوب هیچ حسى بهم دست نداد...آها -

هیچ حسى؟ سرم را تکون دادم: عصبى گفت امید

یا خیلى بى احساسى یا خیلى خوب اونو قایم میکنى: گفت

الى تو دیگه بیست سالته دیگه بچه نیستى و باید براى زندگیت تصمیم جدى بگیرى: منظورت چیه؟ گفت: گفتم

بزن منم بفهممواضح حرف : کردم وگفتم اخم

....حاال نه خوابت میاد برو ولی الی: گفت

بله؟-

میخوام تو این روزایى که امیر خونه ى ماست زیاد دوربرش نباشى اون آدم سالمى نیست: گفت

.مرسى از اخطارت ولى همونطور که خودت گفتى من دیگه بچه نیستم: عصبا نیت در ماشینو به هم کوبیدم وگفتم با

شش فصل

بعد با سر درد بیدار شدم و این سردرد افزایش یافت وقتى فهمیدم که تینا میخواد با دوستاش براي یک هفته به  روز

.آخه الى االن فصل حراجه و کلى لباس قشنگ اونجا ریخته: دبى میخواهند بروند وقتى اعتراض کردم گفت

مجبور کرد در این چند روز به خانه ى عمو هرمز من اصرار از تینا انکار آخر هم کار خودش را کرد و من را نیز  از
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اولش با این نظر مخالف بودم زیرا دوست نداشتم تا وقتى امیر آن جا بود به آن جا بروم ولى با تهدید تینا که من . بروم

.را هم با خود میبرد آن جا قبول کردم که در این یک هفته پیش آن ها بروم

خودم هم یک پیراهن چارخونه پوشیدم و . س بردم و حوله و وسایل شخصی زیادى نبردم فقط یک دست لبا وسایل

با آژانس به خونه ى عمو رفتم میدانستم این وقت روز عمو بیرون است. شلوار لى یک مانتو معمولى مشکى هم پوشیدم

در را زدم زنگ

اینکه کسی نبود، وقتى دیدم  جواب نداد دوباره زنگ زدم ولى ایندفعه دستمو بیشتر رو زنگ نگه داشتم ، مثل کس

افتادم تو حیاط و اروم رفتم تو خونه داشتم به سمت اتاق . کسى نبود دستهایم را دور در گذاشتم و از در باال رفتم

جیغ زدمو دوتا دستمو رو چشمام فشار دادم ... در اومد  موممیرفتم که یه دفعه امیرو دیدم که حوله دورش از تو ح

...یع رفت تو اتاقاونم هول کردو سر...

بعد نیم .. نفس راحتى کشیدمو به سمت اتاق راه افتادم..صدایى نمیاد الى درز انگشتامو باز کردم دیدم نیستش دیدم

آقا امیر؟؟.. ساعت از اتاق اومدم بیرون صدا زدم آقا امیر

..از پایین اومد صداش

اینجام من

.ت کمى ازش خجالت میکشیدمبعد از دیدنش در آن حال... به زیر رفتم پایین  سر

به قدرى آرام و بی تفاوت جوابمو داد که فکر کردم صدایم را نشنیده براى این که فکر نکند بى ادب هستم . کردم سالم

دو باره با صداى بلندترى سالم کردم

.عرض کردم علیک سالم: بهم کرد و گفت نگاهى

بود و داشت راز بقاء نگاه میکرد در هر صورت من هم بى خیلى سرد بود انگار برایم پشیزى اهمیت قائل ن صدایش

ببخشید مزاحم وقت با ارزشتون میشم ولى میشه بگید امید کجاست؟: اهمیت گفتم
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.چرا بین این همه آدم در این خونه امید به ذهنم آمد نمیدونم

ببخشید شما؟: گفت. نگاهى بمن کرد انگار اولین بار است مرا میبیند دوباره

.امید راست میگفت این یارو واقعا قاطی داره: گفتمدل  در

به چشمان مشکى و صورت زیبایش انداختم درحالى که به شدت در حال کنترل خنده ام بودم که با شکست روبه  نگاهی

من الى هستم دختر عموى یوسف و امید دیشب که با هم آشنا شدیم: رو شد با نیشى باز گفتم

من که حمام بودم صداى ...یادم آمد راستش بدون اون لباس نشناختم ولى.. آها: یرا گفتبه مغزش فشار آورد ز انگار

زنگو نشنیدم و میدونم شما کلید ندارى پس چطورى وارد شدید؟

از اونجایى که زیر پام علف سبز شد از دیوار باال اومدم: پررویى تمام گفتم با

...دیوار خیلى بلنده...از دیوار؟ آخه: تعجب گفت با

من که عادت دارم: بى خیالى گفتم  با

...نه: از تعجب باز شد خودم هم فهمیدم که چه سوتى دادم گفتم چشمانش

...واسه همون.آخه دوسه بارى کلیدمو گم کردم  من

...من برم زنگ بزنم امید: چى بگم همانطور که با چشمانش با تعجب نگاهم میکرد گفتم نمیدانستم

یرفتم پایم به مبل گیر کرد و جابه جا شد من که حسابى هول کرده بودم مبل را سر جایش که عقب عقب م همانطور

.گذاشتم و به اتاقم فرار کردم

هفتم فصل

برایش مهم نبود یناهار از اتاقم خارج نشدم مطمئن بودم که امیر حت تا

او  یاب و توان مقاومت را داشته باشه ولرا دیده بودم که در مقابل من ت يمنو دیوانه میکرد کمتر پسر یبی اعتنای این
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.همانند یک کوه یخ برخورد میکرد

نمیدانستم در عمق آن دو چشم سیاه چه بود  یطرفی از خودم بدم اومد که چقدر زود هول کردم و خودم را باختم ول از

.که مرا این قدر به خود مشغول کرده بود

این طور نمیشد من در زندگیم هرچه خواستم  یوت باشم نمیشد ، ولتفا یمیخواستم که نسبت به او و حرکاتش ب هرقدر

را از پا بیندازم؟ يآیا او را میخواستم یا فقط میخواستم به خود ثابت کنم که میتوانم هر مرد یبه دست آوردم ول

مکش کنم تا افتد حس میکنم باید ک ینگاهم به نگاه گمشده اش م یبا خودم هم مشکل داشتم، نمیدانستم وقت نمیدانم

اش را مدت ها قبل یافته بود؟  یاو بودم و یا او ناج یکه در آن گرفتار شده نجاتش دهم ولی آیا من ناج یاز این منجالب

احساسم ، احساسم بازنده بود باز آن بی تفاوتی همیشگی سراغم آمد  وبین عقل  ياصال به من چه؟ همیشه در مبارزه ها

بی احساسی میگفت شاید هم من واقعا بی احساس بودم و خودم نمیدانستم نه من بی همان بی تفاوتی که تینا به آن 

من کرده بود  قکه پدرم در ح یاحساس نیستم چون اگر بودم گیر آن دریاي سیاه نمی افتادم و یا بعد از این همه ظلم

احساساتم سرپوش  يرو ياحساس نبودم فقط طور یباز هم دلم برایش تنگ نمیشد نه تینا در اشتباه بود من ب

.هم بوده يمیگذاشتم که خودم هم فراموش میکردم همچنین چیز

آمد امید هم نبود  یآمد از امیر صدا در نم یشلوغ از پایین می آمد صد درصد امیر نبود زیرا از دیوار صدا در م یصدای

شوخ و جذاب من  يان پسرعموزیرا در این چند روزه که امیر اینجا بود خودش را سخت گرفته بود پس یوسف بود هم

.پسر هفده ساله شلوغ بود همانندبیست و هفت سالگیش است  يکه با این که در آستانه 

خودش سوژه  يبرا يدر بدترین شرایط نیز جانب طنز را فراموش نمیکرد از هر چیز یرا دوست داشتم او حت یوسف

.تازه میساخت و بقیه را نیز به خنده می انداخت يا

یه  یحرف میزن يیکراست دار ياومد ییوسف از دست تو از وقت يوا: عمو را شنیدم که با خنده فریاد میزد  زن يصدا

..نخورده يرو صدا کن از صبحه که چیز یبرو ال یحراف يچاره رو هم بکن به جا یذره مراعات این امیر ب
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جون یال...یال:زن عمو را اذیت کرد و صدا زد یکم یوسف

میشد ینداره و زود خودمون ییوسف این بود که با هیچ کس رودر وایس یالاز خصوصیت ع ییک

بله یوسف؟؟؟: را جمع و جور کردمو در اتاق را باز گذاشتمو و گفتم خودم

؟يبریم ولگرد يکه امید اومد چهار نفر يپاشو بیا بریم ناهار بخوریم که عصر: گفت

؟يبیار يدوبار میخوا نفر چهارم کیه؟ نکنه خودتو: خنده به یوسف گفتم با

هه هه و هندونه اصال هم خنده دار نبود: شد وگفت يخندید یه دفعه جد یکم

خنده دار بود ینظر تو اصال مهم نیست مهم منم که فکر میکنم خیل: که میخندیدم گفتم همانطور

یتا خودت بگ: خنده گفت با

دوستت هم مثله  يه واسه ضایع نشدنت نمیخندجوك سال هم باش يبگه؟ تو که این قدر حسود یمن نگم ک:  گفتم

.علم و دانشه یحرکت نشسته، میمونه امید که در پ یمجسمه ابوالهول میمونه از صبح تا شب، شب تا صبح ب

میزنن تو ذوقشون از خجالت سرخ میشن  یدختر با این زبونت مردم وقت يبمیر: همانطور که قهقهه میزد گفت یوسف

؟یمن میگ روش به يتو دوتا میزار

!مردم نه من یخوبه خودت میگ: گفتم یخیال یب با

مبل  يخیال رو یپایین رفتیم او را دیدم که ب یاضطراب داشتم بعد از اون اتفاق سخت بود که او راببینم وقت یکم

دیگر بود یمعلوم بود که حواسش جای ینشسته و به صفحه تلویزیون خیره شده ول

؟يزن عمو کمک نمیخوا: صدا گفتمآشپزخانه رفتم و با سر و  به

نه عزیزم تو برو تا من غذا رو بکشم: عمو گفت زن

.نمیکردم و خدمتکار خونمون کار میکرد يخدا خواسته به سالن برگشتم چون تو خونه خودمون هم من کار از

امد ولی  یتادن خوشم نمیوسف و امیر را شنیدم، اصوال اصال از کار فالگوش ایس يآرام آرام راه میرفتم که صدا داشتم
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...خوب همه چیز استثنا داره

:حرف هایشان گوش دادم به

از ایتالیا اومده؟ يجد...یتو ال يیوسف این دختر عمو: گفت امیر

خوب آره چطور مگه؟: همانطور که یک سیب گاز میزد گفت یوسف

آخه خیلی عجیبه-

عجیبه؟ یچ: ظرف انداخت وگفت يسیب نصفه اش را تو یوسف

من نتونستم جواب بدم یزنگ خونه رو زد ول یآخه صبح من حمام بودم که یک: گفت امیر

.جونه شما بود که از در باال اومده بود یداره بر و بر منو نگاه میکنه همین ال یاز حموم بیرون اومدم دیدم یک وقتی

از در باال اومده بود؟ یال یچ: پرسید  یبا شگفت یوسف

دسرش را تکون دا امیر

...با بقیه فرق داره، راست میگفت یامید میگفت این ال: گفت یوسف

و به  يرو نمید یو به هیچ جنس مخالف يشده تو که این قدر خودتو میگیر یخوب چ:در ادامه با شیطنت پرسید  یوسف

؟يخوشکل ما توجه کرد ياه، به این دختر عمو.. اه یمرغ میگ

 یلیخ..یوسف: آن به عمق استخوان هایم رسید گفت يسرما کهیه طورامیر دوباره سفت و سخت شد، سرد ب يصدا

..سپس زل زد به صفحه تلویزیون. این چند سالمون از بین بره یبود نذار دوست يمزه ا یب یشوخ

.یراست میگفت تو واقعا مثل مجسمه ابوالهول هست یجنبه اصال ال یب.. خب بابا یخیل: با خنده گفت یوسف

پریده بود یدهانش را نگرفت رنگم حسا ب يرا یوسف جلویخ کردم چ ناگهان

گفته ؟ یبه من چ یال...؟؟یچ: امیر مرا به خود آورد يصدا

پخش  یانگار حاال چ ،يتکون نمیخور یاین تلویزیون نشست يراست میگه از صبح جلو چارهیخوب ب: گفت  یوسف
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!کننیم

من، و امیر کنارش نشسته بود يسر ناهار یوسف روبه رو. به بحثشون پایان دادن چون زن عمو ناهار را آورد دیگه

کردم و در  يگشنه بودم زود از جایم پاشدم تشکر یبا اینکه خیل. مرا می پایید یزیر چشم یسرش پایین بود ول امیر

.زن عمو به اتاقم گریختم يمقابل نگاه حیرت زده 

.قلبم گوش میدادم که زن عمو صدایم کرد يوپ غیر عادتاالپ تول يمیشد که در اتاقم بودم و به صدا يدقیقه ا چند

داشت به در و دیوار نگاه میکرد و تو فکر  یدر دست منتظر بود، امیر به اصطالح مشغول خواندن روزنامه بود ول تلفن

الو: را برداشتم وگفتم یدر دست من نگاه میکرد گوش یداشت به گوش یوصف نشدن یبود، یوسف با شوق

قربونت برم یاله.. دلم برات قد دنیا تنگ شده یخودت یال: فریاد زد يجیغ مانند يبا صدا تینا

یتینا گوشم رفت چرا داد میزن: را بالفاصله دور کردمو گفتم یگوش

چقدر  یاسفنده نمیدون ياین جا چقدر گرمه انگار نه انگار اخرا یاخه دلم برات تنگ شده، آخ نمیدون:ارومتر گفت یکم

..تو یه رنگ دیگشو گرفتم يخودم گرفتم برا يکه برا يرفتم هرچیزچیز میز برات گ

؟ یحرف بزن یآها نمیتون: کردم که فهمید وگفت يتشکر

..تو خودشو به آب و اتیش میزنه ينشسته که داره واسه شنیدن صدا یاین جا یک یآره ول: گفتم

 يچیز یچه قده قرمز شده فعال برم آب یدوننمی: خندیدمو گفتم. با حرف من سرخ شد و سرشو انداخت پائین  یوسف

..براش بیارم رنگش درست شه

یوسفه ؟: با خجالت و آروم که انگار صدایش را میشنیدند گفت نایت

کا ملو دارید یبه به خود تون هم که آشنای: گفتم

بزار فقط بیام پوستت رو میکنم یال... ي ي يا: گفت تینا

.من کرده يگذاشتم که ناگهان دیدم یوسف داره کوسنو آماده پرتاب به سو کردم و و تلفنو یخنده خداحافظ با
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.سرمو دزدید مو با خنده از جا پاشدم زود

زبونتو میگرفتی؟ يفالن فالن شده نمیشد جلو يدختره  يا: گفت یوسف

واب کنمگفتم ث يرنگه، رنگ عوض کرد 48آخه دلم برات سوخت دیدم اندازه جعبه مدادرنگی : خنده گفتم با

امید نه ؟ يبرا يثواب داره ؟ پس حتما ثواب داره که من هم مامان بابامو بفرستم واسه خواستگار: گفت

چرا رنگت پریده؟...یال: یوسف با دیدنم گفت. لبهایم خشک شد يرو خنده

...بگو يخدا یه چیز تورو

ها با من نکن یاز این شوخ: آمد گفتم یکه به زور در م یصدای با

ز پله ها باال رفتم و خودم را در اتاقم حبس کردما زود

از گذر دو ساعت گشنم شد بعد

.در اتاقم را باز کردم و پاورچین پاورچین پائین رفتم آرام

عمو این وقت ظهر استراحت میکرد و نبود با خیال راحت وارد آشپزخونه شدم زن

هتر نبود سر میز با بقیه میخوردید ؟ب: از پشت سرم گفت یغذا را برداشتم در همین حین صدای ظرف

.بود که با اون انس گرفته بودم يشناختم چند روز یصدا را م این

: زود خودم را جمع جور کردمو گفتم یرا با ترس برگرداندم با دیدن امیر که در چارچوب ایستاده بود ترسیدم ول سرم

میشم نگام کنه سیر یموقع غذا خوردن یک یعادت داشتم وقت یاز بچگ

چون من همین جا میخوام بشینم سپس  يو غذا بخور یبد شد چون حاال هم باید منو نگاه کن یخیل: زد وگفت يپوزخند

نشست ییک صندل يرو

...نشسته بود و منو نگاه میکرد یصندل يرو یخیال یباز به او نگاه میکردم که با ب یدهان با

او غذا بخورم يتاقش رساند نه به حاال که انتظار داشت من جلوبه آن روزش که با دیدن من خودش را زود به ا نه
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من پررو تر یکور خوانده بود زیرا او پررو بود ول یمیکرد با این کار میتواند مرا بشکند ول فکر

اونشستم واز حرصش یک قاشق بزرگ پر کردم ودر دهان گذاشتم او هنوز  يغذا را برداشتم درست روبه رو قابلمه

کردم یکل کل هم شده نصف قابلمه را خال يرفتم و برا ينگاه میکرد چشم غره ا برو بر مرا

نه باید او را شکست میدادم یدل درد در حال مرگ بودم میخواستم همه اش را باال بیاورم ول از

در ذهنم بود که ملکه ذهنم شده بود و انگار سالهاست او را میشناختم يکه در این دو روز به قدر یکس

 یپس میشه بعض...نه: نمانده از جایم بلند شدم او هم از جایش بلند شد و گفت یاز غذا باق يحس کردم چیز زیاد یوقت

يعادت هارو عوض کرد جلو من که خوب غذا خورد

گیرهیچیزارو نادیده م یوقت ها بعض یآدم بعض: عصبانیت گفتم با

من نمیدونم امید عاشقه چیه تو شده؟:گفت

یفکر کنم فقط قیافه داشته باش: کردم که گفت نگاهش ناباورانه

طرفدار داره یهمین قیافه هم کل: تفاوت گفتم یبا عصبانیت جوابش را بدهم که نمیدانم چرا ب خواستم

یادب هم که هست یب: گفت

 يس کارشما این جا مهمون هستید و احترام مهمان هم واجبه پ. احترام خودتون رو نگه دارید آقا: گفتم دیاخم شد با

نکنید که رومون تو رو هم باز بشه چون فکر میکنم به ضرر جفتمون باشه

 ياین قدر ادا:با تعجب نگاهش کردم گفت. غیرقابل وصف بازویم را گرفت یاز در بیرون بروم با خشم خواستم

نده ينکن این قدر هم مردم را باز يخوبو باز يدخترا

ولم کن: گفتم

سوء استفاده از مردها به کار میبرید و آن هارو که  ين همین جورید از قیا فه هم برااصال شما خانم ها همتو: گفت

.اندازید یعاشق کردید مثل دستمال دور م
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!!آن قدر با کینه حرف میزد یبهت نگاهش میکردم او داشت با من در مورد چ با

چشمانش نگاه کردم به

نا امیدانه در دنیا آواره بودرا دیدم که به دنبال راه خانه اش  يگم شده ا پسر

در چشمانم چه دید که ناگاه دستم را ول کرد نمیدانم

....آن جا را ترك کرد یرا پائین انداخت و بدون هیچ حرف سرش

هشتم فصل

.طرفاي هفت شب بود که با صداي در به خود آمدم ساعت

به سقف نگاه میکردم همان موقع تا اآلن به حالت اولیه روي تختم دراز کشیده بودم و از

الی پاشو اماده شو تا یه ربع دیگه میریم: صدایم زد یوسف

کجا؟ ولی انتظار جواب هم نداشتم: صدایی که خودم زورکی شنیدم گفتم با

مانتو مشکی ساده پوشیدم با شلوار جین روشن یک کفش اسپورت سفید هم پوشیدم .چرا این قدر بی حال بودم نمیدانم

د هم پوشیدم به قدري ساده بودم براي خودم هم تعجب آور بودیک سوئی شرت زر

تو کی اومدي؟: امید دم در اتاقم منتظرم بود با دیدنش لبخند زورکی زدم و گفتم. حال از در بیرون آمدم بی

بهم اومدم خیلی گشنم بود و به خودم گفتم رسیدم قابلمه غذا رو تا ته میخورم ولی  5ساعت : قشنگی زد و گفت لبخند

خبر دادن یکی دیگه این کارو انجام داده

خجالت نکش که اصال بهت نمیاد...اه: خجالت سرم را پائین آوردم که امید گفت با

باز من بهت خندیدم تو پررو شدي؟: خنده به او گفتم با

لی وقته منتظرناختیار دارید پررویی از خودتونه در ضمن زود باش بریم که یوسف و امیر خی: خنده جوابمو داد  با
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دوستش داشتم ولی در همان حین ازش میترسیدم همنوز دلیل رفتار ظهرش برایم نا . شنیدن اسم امیر یخ کردم با

امید دلم درد میکنه میشه شما برید من نیام؟: معلوم بود با دلهوره گفتم

چرا مگه چی خوردي دلت درد میکنه؟: گفت امید

د خوردم واسه همینهآها ناهار خیلی زیا...چیزه : گفتم

من بدون تو نمیرم: گفت

جدي میگه پس براي درست نکردن اوقات تلخی قبول کردم میدونستم

امید عاشق تو شده: پائین رفتیم یاد حرف امیر افتادم که گفت وقتی

امید جان: با امید صحبت میکردم دوست نداشتم که آینده اش را به خاطر من خراب کند بنابراین گفتم باید

جانم: گفت

ایشششششششش-

وقتی رسیدیم باید در مورد یه چیز خیلی مهم باهات حرف بزنم: گفتم

این موضوع در مورد منه؟: خوشحالی گفت با

اره: گفتم

در مورد تو هم هست؟: گفت

اره: گفتم

ي میکنمپس من براي رسیدن به پارك ثانیه شمار: لرزان که سعی داشت هیجان ان را پنهان کنه گفت باصدایی

پارك؟: خود گفتم با

به دم در رسیدیم نگاه کسی را حس کردم امیر بود که داشت مرا نگاه میکرد ولی وقتی دید سرش پائین انداخت  وقتی

و به حرف زدن به یوسف مشغول شد
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سوار شدیم من پشت سر امیر نشستم و امید پشت سر برادرش عقب

برمیگرده؟ تینا خانم نگفت کی از سفر...الی: گفت یوسف

خیلی بهش خوش گذشته فکر میکنم که یه دو هفته دیگه : شیطنتم گل کرد آه الکی کشیدم و با ناراحتی گفتم باز

برمیگرده

دو هفته و به رانندگی ادامه داد: خود تکرار کرد  با

براي چی پرسیدي؟: گفتم

همینجوري: گفت

اون میگی تینا خانم؟همینجوري یا به همن دلیلی که به من میگی الی به :گفتم

به طور ناگهانی شروع کرد به قهقهه زدن همه با تعجب به او نگاه کردیم از امیر

قرمز شده بود امید هم بدون اینکه موضوع را بداند به خاطر خنده ي امیر زد زیر خنده خنده

بعد هرچهارتا زدیم زیر خنده کمی

ر که با حرفهات این امیر عبوث رو هم به خنده انداختیاي بمیري دخت: خنده هایمان تمام شد یوسف گفت وقتی

کردم چیزي دور کمرم را گرفته سرم را چرخاندم دیم امید دور کمرم را گرفته و مرا به خود نزدیک میکند حس

این جایی که قرار : بدي داشتم براي در آمدن از آن وضع رو خودم را بین صندلی امیر و یوسف انداختم وگفتم احساس

بریم هنوز نرسیدیم بود

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازي: گفت یوسف

آفرین میبینم که یه دو تا ضرب المثل بلدي یادم باشه به تینا حتما بگم:  گفتم

اي دختره ي بی جنبه سپس لنگ ماشین را روم پرت کرد: با خنده گفت یوسف

ا نگاه میکرد که داشتند زیر انداز پهن میکردند رسیدیم پارك من دست به سینه ایستاده بودم و داشتم به اون وقتی
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یه وقت کمک نکنی النگوهات میشکنه: یوسف با دیدنم گفت

به خاطر همینه که النگو نمیزنم که نشکنه: گفتم

الی میاي بریم یه دوري بزنیم؟: وسایلو پهن کردند و نشستند یوسف گفت وقتی

فقط الی؟:گفت امید

حسودیت میشه؟: گفت یوسف

الی من میخوام با تینا ازدواج کنم: دست مرا گرفت و شروع کرد در پیاده رو راه رفتن ناگهان یک دفعه گفت سپس

این جوري نگام نکن خیلی وقته دارم بهش فکر میکردم تقریبا از یک سال بعد از : تعجب نگاهش کردم که گفت با

اد همون جا هم میتونستم بگم به زیبایی تو وجود نداره ولی اومدن شما از ایتالیا مامان بابا برام عکسی از شما دوتا بفرست

در چشمان تینا یک صداقت یک مهربانی و عطوفت و جود داشت که به دل من نشست از اون موقع از امید یواشکی در 

ا از مورد شماها میپرسیدم که خودش هم اعتراف کرد که به تو عالقه منده حاال امید رو بی خیال من میخوام وقتی تین

مسافرت برگشت با عمو فریدون صحبت کنم من تینا رو خیلی دوست دارم الی خیلی زیاد نظرت چیه؟

نمیشد که یوسف این حرفارو زده باشه لبخندي از اطمینان زدم و مطمئن بودم که تینا هم از یوسف بدش نمیاد باورم

نظر خاصی ندارم فقط مبارکه: گفتم

اطمینان زد دستم را فشرد و لبخندي از یوسف

خوش گذشت؟: منو یوسف برگشتیم امیر با طعنه گفت وقتی

جاي شما خالی: نامردي نکردم و گفتم منم

الی یادته میخواستی درمورد خودمون باهام حرف بزنی؟: شاد از این که جواب امیر را دادم گفت امید

واگذار کردم براي وقت دیگر و رو به امید افتاد حرفی رو که میخواستم بهش بگم امیدوارمننده نیست و ان را  یادم

االن وقتش نیست بزار بعدا: گفتم
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بچه ها من دلم چرخ و فلک میخواد کی میاد با : رو یوسف برامون پیتزا گرفت بعد از خوردن شام یه دفعه گفتم شام

من؟

وسایل ها را در ماین جا داد و سپس هرسه به هم به طرف بازي ها به راه افتادیم یوسف

و امید جلو راه میرفتیم و یوسف و امیر عقب میرفتند امید در حال حرف زدن بود و لی من در حال گوش دادن به  من

حرفهاي امیر و یوسف بودم

ببین تا وقتی این جا هستی سعی کن از همین دخترهاي دور و برت یکی رو براي ازدواج انتخواب کنی: میگفت یوسف

حرفو نزن نییوسف تو دیگه ا-

يشد ایتارك دن يپا افتاده ا شیموضوعه پ نیبچه ها به خاطر همچ نیچرا مثله ا یچ یعنی: گفت تیبا عصبان وسفی

دختر و زنه متنفرم چه زشتش چه خوشکلش اون  یاصال از هرچ ادیدختر خوشکله بدم م یاز هرچ: با خشم گفت ریام

کنن يجونورا فقط بلدن با احساسات ما باز

تو مثله  یهمه درموردش بهت اخطار دادن ول يدر مورد آنا هم خودت مقصر بود ستنیثله هم نهمه که م: گفت وسفی

تو برف احساس تو به آنا عشق نبود هوس بود يکبک سرتو کرده بود

بود که  ایدن نیدر ا یکس یعنیدختر بود به اسم آنا که بهش نارو زده بود  کیعاشق  ریام یعنیکرده بود  خیبدنم  تمام

هم داشت که  یصورت قشنگ یعنیهم داره  یاسم قشنگ...آنا...کنه آنا تینباشه و آن را اذ اهیدو چشم س نیعاشق ا

مجنون خودش کنه؟ نیچن نیا ررویام

دمینفهم يزیاز حرفاشون چ گهید

 با نگرانب دیسردرد سراغم اومد ام نیدوباره ا ایدستام گرفتم خدا يپارك نشستم و سرم رو تو يتو مکتین کی يرو

حالت خوبه؟ یال: کنارم نشست و دستاشو دورم حلقه کرد و گفت

 يپوزخند یتفاوت یو با ب کردیافتاد که داشت نگاهم م رینگاهم به ام امیب رونیدستش ب ریجابه جا شدم تا از از ز یکم
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 هی کردیگاه من رهیبه من خ يطور نیا ادیقدر از من بدش م نیبشر ا نیچرا ا دونمیشدم نم یناگهان عصبان زدیبهم م

گرفتمیم ونبودن با بد حالش ر دیو ام وسفیدفه دلم خواست 

؟يریبگ وهیآب م هیبرام  یتونیم دیام: کردم و گفتم دیبه ام ینگاه

دفه از جام بلند شدم و  هی میتنها شد ریرفت و من و ام دیبل دنیخر يهم برا وسفیبعد  یرا تکون داد و رفت کم سرش

بود  کیاون از امروز ظهر که نزد ه؟یمشکلت با من چ یبگ شهیم: جا خورد گفتم یر واضحبه طو ستادمیروبه روش ا

یکنیرفتار م يجور نیمن موندم شما چرا ا یزنیپوزخند م يدار رمیمیاز حاال که دارم از سردرد م نیا یدستم رو بشکون

 يکه من از ادما نهیمشکل من ا ه؟یمشکل من چ یدونیم: گفت يو با سرد افتیکه کامال جا خورده بود خودش را  اون

ادیبدم م کنندیم يباز گرانیکه با احساسات د ییادما ادیدورو خوشم نم

اد؟یاز من بدت م يجور نیکردم که شما ا ییاونوقت من چه دورو دیببخش: طعنه گفتم با

یکنیم يباز یکه خوشکل نیکه با احساسات دوبرادر فقط به خاطر ا نیا: گفت

کدوم دوبرادر؟ دیببخش: تعجب گفتم با

دیو ام وسفی: گفت

؟یموضوع فکرکن نیبه ا يوقت کرد یاونوقت شما ک: زدم و گفتم يا قهقهه

یزنیم یحرف خصوص وسفیو در همان حال با  یکنیاونو خوشحال م يدیکه با ام یوقت: گفت

: گفتم رمیبچه پررو رو بگ نیحاال وقتش بود که حال ا کردیم يدر مورد من چه فکر نیا دمیچیپیخشم به خودم م از

اون نظر من رو در مورد ازدواج خوش  وسفیدرمورد  یبهش ندارم ول يبه خودش مربوطه من کار کنهیم يهرکار دیام

اصال  یحرف رو به شما بگم ول نینداره ا یلیدل هرچنددادم خوشحال شد  تیمن رضا یکه وقت دیروپرس نایو خواهرم ت

 گرانید شهینم یلیدل کنهیزن اشتباه م کی یجا کنه وقت یدر مورد من قضاوت ب يومده ادوست ندارم هر آدم از راه ا

اند يهم همون طور
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دادم و از ان جا دور شدم یسرم را تکون دهیاز خشم دو کاسه خون شده بود معلومه منظورمو خوب فهم چشماش

 مانیبه اتاق ها کراستی کیو هر میرگشتفقط سوار چرخ فلک شدم هنوز سردرد داشتم زود به خانه ب وسفیاصرار  به

میرفت

که دارد یدرخشان ي ندهیبه آ یکی کردیفکر م يزیصبح هرکس به چ تا

که دارد یدردناک يبه گذشته  یکی

به حال یکی

کردیفکر م تیبه ابد یکی دیشا و

.میو آن هارا باور داشته باش میشیندیاگر واقعا به آن ها ب شودیبرآورده م آرزوها

نهم فصل

 نکهیواقعا مفهوم ا گهید میبود که ما باهم سر جنگ دار دهیهم فهم وسفی یحت یدشمن خون میشده بود ریو ام من

.دمیتاره مو هست رو فهم هیفاصله عشق و نفرت اندازه 

 دیکه با که من نباشم و سر غذا هم ادیم رنیب یتو اتاقشه و اون وقت ای رونهیب ایکه او  شدمیاز اتاق خارج م یوقت من

.شدیخصمانه ترك نم ينگاه ها میتحمل کن گرویهمد

قصد کوتاه اومدن نداشتم یول گرفتیروزبه روز عالقه ام شدت م نکهیا با

 نایکه ت دمیفهم یوقت وستیبه تحقق پ میارزو... به خانه برگردد نایتا ت کردمیم يشمار هیشت ثان گذیم يبه کند روزها

گرددیجمعه برم

از من نداشت یهم دست کم وسفیشدم که حد نداشت  خوشحال يقدر به

 زیسطح سر و ل يبود دوبار رو کیکه نزد دمیتند به طرفش دو يبه قدر دمیرا در فرودگاه د زمیخواهر عز یوقت
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با  شهیهم مثل هم نایکردم و ت تیانداختم ، ناگهان احساس امن نایبخورم و در آخر خودم را در اغوش ت زیفرودگاه ل

پدر را  یمن حکم مادر و خواهر و حت يبرا یبزرگتر بود ول نفقط دو سال از م نایت نکهیاساتشو نشون داد با ااحس هیگر

.داشت

 ی، حت میندار یغم ایدن نیکه انگار در ا يبه قدر میدیخندیو م میگفتیم میعمو جمع بود يشب همه دور هم در خانه  آن

.من يخراب شد البته برا تلفن کیبا  زیهمه چ..  دیخندیعبوس هم م ریام

بله:را برداشت وگفت یگوش عمو

- ......

يشد دایمرد کم پ يچطور-

- .....

میکرد یجاتو خال یو حساب میجا جمع نیآره همه ا-

-....

بله هردوشون هستن-

که عمو بعد  میبا هم ردوبدل کرد ینگاه نایثابت ماند، من و ت میکه کنار هم نشسته بود نایمن و ت يسپس نگاهش رو و

...تلفن با تو کار داره ایجان ب نایت: فکر گفت یاز کم

ساکت شده بودند همه

بله؟: را گرفت و گفت یگوش نایت

بابا ؟ حالت خوبه؟ يچطور.. سالمم: گفت یبا خوشحال سپس

-.....

هم خوبه یآره ال-
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...بابا جون فکر نکنم بخواد که: به من کرد و گفت ینگاه سپس

باباست: را به سمت من گرفت و گفت یسپس گوش یگوش....باشه....باشه -

احساس سرما کردم با  دیشد یکه هوا گرم بود ول نیاسم بابا بدنم جمع شد و احساس سرما کردم با ا دنیبا شن من

.باهاش حرف بزنم خوامیبهش بگو من نم: گفتم تیقاطع

داره یار مهمک: گفت نایت کردندینگاه م يبه ما با تعجب و کنجکاو همه

دادینداشت زحمت زنگ زدن به خودش نم یاگه کار مهم: طعنه گفتم با

بله؟: گفتم يسرد يرا دست گرفتم و با صدا یبلند شدم و گوش میجا از

؟ یخوب یسالم ال-

از من بود؟ یممنون، کار واجبتون احوال پرس-

؟یناراحت کلیما هیتو هنوز به خاطر قض: گفت پدرم

که  يدیکه د شهینبوده، مربوط به تو م کلیوقت مربوط به ما چیه: زدم ادیفر بایدادم و تقر رونیفرو خورده ام را ب خشم

ينکرد يسرم آورد و کار ییکه چه بال...

با من چه کار کرد و تو  یاون عوض يدیخودت د يتو با چشم ها: گفتم هیشد با گر ریسراز میاز سه سال اشک ها بعد

بود و از تو  یاون ذاتش وحش یکن کلیبا ما ينه نخواستم کار...نه یکه به من کمک کن يزحمت نداد به خودت یحت

دوستان بدتر از خودت  شیهمون جا پ ،يکار کرد یچ تو یول یکن تیازت خواستم که از من حما یساخته نبود ول يکار

که مامان کمکم کرد نیخنده تا ا ریز دیو زد النا را دوست دارد کلیما نکهیکه مثل ا یگفت یو به پدر اون عوض يموند

...من یال-

باشه نه من چون  نایصحبت با ت يفقط برا یزنیجا زنگ م نینگو و لطف کن اگه ا یچیه: را قطع کردم و گفتم حرفش

 که دختر تو ام پس دست از سرم بردار و راحتم بزار تا من هم مثل مامان شمیاز خودم متنفر م شنومیصداتو م یوقت
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.را گذاشتم یو گوش ینکشت

.....رنگ باخت میلحظه برا کیفقط ...لحظه کی يگره خورد برا اهیاز جا پا شدم و نگاهم در آن چشمان س سپس

دهم فصل

را که دوست  یکس یتفاوت یب یآن قدر عقل دارم که وقت یول کردمیخودم را بزرگ حس م دیشا ایبچه نبودم و  من

کنار بکشم نمیبیدارم را م

زدیم یو نه حرف کردینداده بود نه به من نگاه م دیبه من ام چیه ریام

کس  چیه. کردم  یجا خال کیناگهان همه را  ختمینر یکه سه سال تمام اشک یمن ستادیا ینم میاز اون تلفن اشکها بعد

 نیبه ما نگاه کنند و اول تعجب ي دهیباعث شده بود که همه با د نیو ا نایو من با خبر نبود جز من و ت کلیما انیاز جر

در  ناینه من و ت ی؟ ول هیک کلیما نیا: زن عمو رفته لب باز کرد و گفت هکه ب شیذات یبود که باالخره فوضول دینفر ام

.میسوال پاسخ بد نیکه به ا مینبود یتیوضع

خودمان  يبه خانه  نایت را برداشتم و همراه میها لیشربت گل گاو زبون زن عمو رو خوردم حالم بهتر شد، وسا یوقت

.میرفت

آخر بود يبار از خونمون بدم آمد که طبقه  نیاول يبرا میسوار آسانسور شد یوقت

راه  يآن ها گذاشتم وسط ها يآسانسور نشستم و پاهامو بغل گرفتم و سرم را رو نیزم يحالم بد بود که رو يقدر به

.عمو جا گذاشتم يه خون فمویرفت ک ادمی يوا: گفت نایکه ناگهان ت میبود

.جلبک یکی هیتو قو يحافظه  یکی: گفتم یبم يصدا با

ه؟یمنظورت چ: گفت نایت

نداشتم راحت باش يمنظور: گفتم یکالفگ با
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زد نگیپارک يآسانسور رو برا يدکمه  نایت

؟ياریب فتویک يدوباره برگرد يخوایتو که نم: گفتم

 يسپس از آسانسور خارج شد تو دلم گفتم دختره  گردمیزود برم فه،یتو اون ک میکل زندگ گردمیبله که برم: گفت

ازش  یلیمثل جن بو داده ظاهر شد خ مونیپسر همسا دیدفعه حم هیسپس تا خواستم درآسانسور رو ببندم .  وونهید

...شد داشیپ نیحالم خوبه ا یلیحاال هم خ ومدیخوشم م

!یپلکیبا از ما بهترون م يم مهم شدخان یبه به ال: اومد و گفت زشیصورت ه يرو يلبخند

من از اول هم مهم بودم و : و گفتم گرفتمیجواب دادن نم يخودم رو برا يبشر متنفر بودم جلو نیکه از ا ییاون جا از

عرض کنم همه از شما بهترن دیبا

شهیگرون ممسواك  شتویببند ن شییییا: تا بناگوش باز شد انگار قربون صدقش رفتم بدون کنترل گفتم ششین

واسه حرف زدت رمیمن بم یاله: گفت

نمینحستو کمتر بب ختیزودتر تا، ر: گفتم

شنیصاحاب م یمردم ب يآخه چرا؟ اونوقت دخترا: گفت ییکمال پررو با

صاحاب بشن االن هم زودتر برو خونتون  یهمون بهتر ب یکه تو صاحابشون بش ییدخترا: نکردم و گفتم ينامرد منم

شمیبدتر م نمیبیهم م حالم بده تو رو

ارم؟یحالتو جا ب يخوایچرا؟ م: گفت

دهیدوا درمون جواب م ایدن هیقد  نمتیالزم نکرده همون که نب: گفتم

عروسک پس مقاومت نکن یتو که اول آخرش مال خودم یگیم يجور نیچرا ا: گفت رفتیم رونیکه ب همونطور

لپ لپ خورد گه دانه دانه، شب خوش ،  یپنبه دانه گه ندیاب بشتر در خو: گفتم  بستمیکه در آسانسور را م همانطور

یتا دوباره مزاحم دختر مردم نش ینیبدبد بب يخوابا شااهللایا
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از  یی، بو افستیفقط پولداره و خوشق ادیموجود بدم م نیچقدر از ا ایخواست جواب بده آسانسور حرکت کرد خدا تا

حداقل دو  کنهیحا لمو از چرت و پرتاش بد م نمشیبیهر دفعه م ستیب ننبرده اصال به نظر من جزء آدما حسا تیانسان

فکر کردم که  نیبه ا يچند بار گهیم یچ فهمهیخودش هم نم. کنهیفقط مزخرفات بلغور م زنهیکلمه حرف حساب نم

خاطر مادرش  به یول هیرتیغ یلیدر رابطه با من خ دیچون ام رهیگیحالشو م دیمطمئنم که ام... بندازم به جونش  دویام

.....کردمینم يکار

ازدهمی فصل

تنگ  شیبرا یلیدل من خ یرا نداشت ول دنمیکه چشم د نیبا ا گذشتیبودم م دهید رویکه ام يبار نیهفته از آخر کی

مثله مرغ  يکرده اونوقت تو دار ریگ گهید یکی شیگلوش پ نیکه خره ا فرستادمیم نیبه خودم لعن و نفر یشده بود ه

باز هم با فکر به اون  یکه فقط به مامانش نظر نداره ول زستیه دیتو حم اقتیاصال ل اقتیل یب یزنیال بال مسر کنده ب

از  وونهید هیهم عاشق  شمیم یوقت شمینم شمیقدر نحسه که عاشق نم نیچرا شانس من ا ایخدا رهیضربان قلبم باال م

شمیزن ها متنفر م

خراب  یاون خاطره که با تماس پدر گرام ادیبا  شدیتو دل برو م دیخندیم یتچقدر وق دیلبخندش دلم لرز نیآخر ادی با

شد داریرو لبم پد يشده بود لبخند

 نکهیخبر از ا یب گذاشتیمرا تنها نم يا هیکه مثال من را از دست ندهد ثان کردیاحساسا خطر م ریانگار با وجود ام دیام

ده بودمدا هیهد اهیمن خودم قبال قلبمو به اون دو چشم س

کرج  يمادربزرگش تو کرج رفته چون آب و هوا يهم به خونه  ریبودم که بعد از رفتم من ام دهیشن دیاز ام شیکماب

و  نمیاونو بب تونستمیعمو هم نم دنیبهونه د يبرا یحت گهیمن به خطا رفت د ریت نیآخر نیچن نیاز تهرانه و ا زتریتم

باهاش لج کردم و از اتاقم خارج نشدم يم که چرا اون چند روز آخرلحظات بود که به خودم لعنت فرستاد نیدر ا
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تا  کردمیو کارهاش فکر م ریو به ام دمیچپیلحافم م ریشدم از صبح تا شب تو اتاقم و ز ریگوشه گ يریطرز چشم گ به

 دیواسه ام کردیاخم م یوقت ای دیخندیمن م يبرا دیخندیم یوقت یعنیبسازم  یالیخودم داستان خ يبلکه از اون ها برا

بود دهیبود که مثله کنه به من چسب

بهم گفت واقعا  شدیتو دهنش بند نم یکه حرف دیام نویا دیبه گوشم رس نایاز ت وسفی يکم زمزمه خاستگار کم

 یب وسفی هیهم نسبت  نایخوشبختش کنه و ت تونهیرو دوست داره و م نایت یلیخ وسفی دونستمیخوشحال بودم چون م

ستین یلیم

روز بهار  نیاول يعمو زنگ زد به پدرم و از او اجازه گرفت و به سرعت باد مراسم بله برون تموم شد برا نیهم يراب

میبه شمال برو یرا گذاشتند که بعد از آن هم همگ ينوروز مراسم نامزد دیع یعنی

تنها خواهرم را هم  نایت مراسم دادندیآمد اگر اجازه م یرفتن و مسافرت بدم م رونیاز ب گریوقت بود که د یلیخ

حضور داشته باشم دیرا ندارد با یچون خواهرم جز من کس یول رفتمینم

از صبح بعد از دادن لباس من به منزل عمو رفت  نایعمو برگزار بشه ت يقرار بود خونه  دیفرا رس يمراسم نامزد بالخره

ادیبه دنبالم ب دیو قرار بود ساعت هفت ام

: را برداشتم و گفتم یگوش یشدم با بداخالق داریزنگ ب یکر کننده يخواب بودم و با صدا ساعت شش بعد از ظهر تا

بله؟

دیبه گوش نرس ییصدا. سکوت

شمارتو بدم  يریگیم یبعد اللمون یشیمزاحم م يمورد دار یعوض کهیمرت: داد زدم هیمزاحم تلفن نکهیاز ا تیعصبان با

تموم شد؟: گفت ییکه ناگهان صدا يسربه سر من بزار یهوس نکن گهیمخابرات تا د

......زبونت باز ش هیها چ: توجه گفتم یب یصدا آشناست ول نیخودم گفتم چقدر ا با

شما؟...ش: کردن هول گفتم یروم خال خیسطل آب  هیانگار  دیتو دهنم ماس حرف
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دیزدیبود با لطافت باهاش حرف م گهید یکیهستم چون فکر کنم اگه  ریمن ام: خشم گفت با

دیببخش...يوا هینه بخدا چون من خواب بودم فکر کردم مزاحم تلفن: گفتم تند

لبم را گاز گرفتم و

؟يخواب بود: گفت

قرص خوردم و  کردیبله سرم درد م: اومد گفتم رونیب یحرف زدم آروم شد و از اون حالت رسم متیبا مال انگار

دمیخواب

امروز چند شنبست ها؟ دیدونیم :تعجب کردم گفت اریکه از آن بسسسسس یطنتیش با

امروز چند شنبست؟ خوب امروز پنج شنبست دیکه بپرس دیمنو از خواب بلند کرد: گفتم یکالفگ با

...یعنی: گفت طنتیبا ش دوباره

مبارك دتونیخوب ع....دهیخوب امشب ع: گفتم

 نیقدر دوستش دارم که که ا نیا یعنیمن چم شده  ایخدا خندهیکه خودشه که داره به حرف من م شدیباورم نم دیخند

قدر دلتنگش بودم؟

من هم بخندم دیخنده داره ؟ بگ یچ: گفتم تیعصبان با

خواهرته؟ يامروز روز نامزد یدونینم یعنی: در خوردن اون داشت گفت یکه سع يخنده ا با

کشهیمنو م نایخداجون ت يرفت وا ادمی ؟؟؟یچ: زدم ادیفر بایتقر

دنبالم من برم آماده بشم ادیم دیام گهیساعت د مین: نگاه کردمو گفتم ساعتو

امیمن جاش م ادیب تونهینم دیزنگ زدم که بگم ام نیهم يمن برا: خنده گفت با

چه خوب ؟ییییییییخودمو گرفتم که داد نزنم جد يجلو یسخت به

خوب پس من هفت منتظر شما هستم اریبس: تفاوت گفتم یب اریبس
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که گند زدم شدیآب م خشیکم کم داشت .خراب کردم  دوباره

و . خوب من سر ساعت هفت اون جا هستم : وسرد گفت یجواب منو نداشت دوباره زد تو فاز رسم نیکه انتظار ا انگار

قطع کرد یبدون خداحافظ

پروانه زدم ریگ هیحالت دادم و از پشت  زیبار موهامو درست و تم نیاول يبرا

کفش پاشنه بلند  کیکمرنگ که از پشت ادامه داشت و  یبلن صورت راهنیپ هی دمیبهم داد رو پوش نایکه ت یلباس

یصورت

رو  يکنه و لب هامو براق کردم و گردنبند يشتریکمرنگ زدم که چشمام جلوه ب یآب هیکردم و سا اهیچشمامو س دور

نه به خاطر اون زدمکه کم مونده فکر ک: بهم دادر و زدم که بعد درش آوردم با خودم گفتم دیتولدم ام يکه برا

بله؟: شدم گفتم رهیقشنگش رو صفحه خ يرا برداشتم و به چهره  فونیساعت هفت زنگ در به صدا در اومد آ سر

هستم ریخانم من ام یال: گفت یرسم اریبس

باال و در را باز کردم دییبفرما: از دست خودم ناراحت شدم گفتم دیذوقم پر کش کل

کردم یخودم خال يبرام آورده بود را رو نایکه ت يفرانسو دیجد تو اتاقم و از اون عطر رفتم

که زنگ در به صدا در اومد دمیبعد مانتو و شالم را پوش یکم

.غرق شدم کردیرا باز کردم و مشتاقانه در صورت جذابش که مرا نگاه م در

دوازدهم فصل

را هنگام  زشیارش باشم هنوز نگاه تعجب آمدر کن نیماش کیخوب بود همون که در  یو نه من ول زدیاون حرف م نه

آن بودم  وونهیزد که من د يباور نداشت و در آخر لبخند دیدیرا که م يزیدارم انگار چ ادیمن در آن لباس را به  دنید

که  نیا يبه اضافه  کردینگاه م یچشم ریکه در کل راه منو ز نیهم یرفت تا من از در خارج بشم ول يو سپس کنار
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بود یکه به من توجه داشت خودش کل نیهم ین داشتم ولمعذب بود

 یدلچسب يفضا رونیب يرا روشن کرده بود که با وجود سرما يبود بخار دهیچیپ نیماش يدر فضا شیعطر خوشبو يبو

را به وجود آورده بود

حبت را باز کنم سر ص يجور هی خواستمیسر رفته بود و م یبود حوصلم حساب ینیسنگ کیعصر جمعه بودن تراف لیدل به

دیشما نبود ریاخ يچند هفته  نیدرا: و گفتم

مادربزرگم بودم يبله؟آها من خونه : بود چون سرش را تکان داد و گفت گرید ییحواسش جا انگار

را به طرف من برگرداند نتوانستم تحمل کنم و سرم را به طرف پنجره برگرداندم سرش

؟یبرگشت رانیچند وقته به ا: دفعه او شروع کرد نیرا گرفته بود که ا نمانیب ینیسنگ سکوت

حرف نزد یرا شکر دوباره رسم خدا

شهیم یسه سال: گفتم

اون چرا اون جا موند؟....و پدرت : گفت

خودمم دوست داشتم در مورد گذشتم  یچرا ول دونمینم ارهیمن در ب ي هیسر از موضوع گر خواستیم یقیبه طر انگار

باهاش حرف بزنم

دستیچیپ یلیما خ هیقض: نگاهشو حس کردم گفتم ینیکه سنگ یه روبرو انداختم ودر حالب نگاهمو

خب دوست دارم بشنوم: زد و گفت يلبخند

اومد  یخوشش نم رانیپدرم از اول از ا: زدم و دوباره نگاهم را به روبه رو دوختم و گفتم يبهش کردم و لبخند ینگاه

اون ...و آزاد بودنه اون یحجاب یب يتو شرفتیپ کردیاون فکر م شرفتهینع پما رانیدارند و ا شرفتیپ يهه جا: گفتیم

 میزدیکه هرچقدر ما صداش م يغرق کرده به قدر ییروپااو یفقط کوتاه فکره خودشو تو زندگ ستین يآدم بد

 ایتالیدوست داشت ا شهیکه هم یزندگ ينشون بده برا يجور نیدوست داشت ا ینبود ول یاحساس یاون آدم ب دیشنینم
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 یعاشق شد چه کس ایخوشش آمد و  یچشم آب کیاو از  یچشم مشک يتموم دخترها نیرو انتخاب کرد و همونجا ب

ازدواج انتخاب کرد  يپدرم اون رو برا تیانسان يتو نجابت و تو ،ییبایتک بود تو وقار ، تو ز زیتو همه چ رمماد داند؟یم

که به  يپدرم شد به قدر يدایمادرم عشق و ش ینه؟ ول ایت داشت پدرم مادرم را دوس ایکه آ داندیکس نم چیه یول

بود نه مثله حاال که اگه از  یمسلمان واقع کیگذشت مادرم مسلمان شد  زشیو همه چ نیخاطر پدرم از خانواده و د

ستین شیکیتا چون  ازدهی گهیم میدار امبریچند تا پ یبپرس یکس

حرکت کرد ییجلو نیگاز داد چون ماش یخنده و کم ریزد ز ریحرف ام نیگفتن ا با

؟یزنیبا نمک حرف م یلیخ یدونستیم: گفت

انداختم نیخجالت سرم را پائ از

ش؟یخوب بق: و گفت دیخند

؟يخسته نشد: خنده گفتم با

تا حاال من  یشلوغه ول ياز شهرها یکی سیپار میموند کیتراف نیا يحاال حاال ها که تو: را خاموش کرد و گفت نیماش

دمیاون ند يتو یکیتراف نیچهم

شهر ماست يها تیا ز خصوص یکی نیا:گفتم

؟یهم بگ شویبق شهیم یاگه راحت: گفت

گل کرد میکنجکاو یآخه حساب: اضافه کرد يبه حالت با مزه ا بعد

 یآب يچشم ها یصورتش به پدر رففته ول ياومد اجزا ایبه دن نایباشه خالصه ماجرا بعد از چند سال ت: گفت دمویخند

...مادرم رفته و چشمانم ییبایصورتم به ز ياومدم اجزا ایاش به مادرم و دوسال بعد من به دن

حتما به پدرت رفته؟: گفت ریام

يمادر ينه به خانواده  يپدر يچشمانم تک بود نه به خانواده ...نه: خنده گفتم با
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نشون بده  یحیخودش را مس کردیم یدرم سعپ یجالب بود مادرم مسلمان شده بود ول یلیخ میکم کم بزرگتر شد ما

آماده  نیهالوو يجشن ها يمارو برا میبچه بود یو وقت گرفتیم سمسیکر يجشن ها دیخریما م يبرا بیگردنبند صل

من از  یاون مذهب ای میباش یمذهب نیکه ا میدونستیو ما نم خواندیو نمازم خواندیحال مادرم قران م نیو در ا کردیم

 یتونیم یرا به راحت نایت یطور بود ول نیهم ا نایخوب ت رفتمیپدرمو قبول نداشتم و طرف مادرم م يهاکار یهمون کودک

اونو انجام بده يتا به طرف اون بره و کارها دیشنیکلمه از پدرم م هیبود  یکاف یکن یراض

که جشن  نیتا ا گذراندمیو با دوستانم م رونیوقتم را ب شتریمن شکنجه آور بود که ب يبرا يپدرم به قدر يکارها

من از . کردیبزرگ گرفت مادرم حالش بد بود و در اتاقش استراحت م یمهمون کیشد و پدرم مثله هر سال  سمسیکر

استفاده دارند سوءدر اون قصد  يآدم ها ياومد همه  یپدرم خوشم نم يها یمهمون

بود و  کلیاسمش ما...پسر داشت اسمش هیشرکت داشت اون  شهیاز دوستانش هم یکیپدرم  يها یمهمون يهمه  در

...که یفرصت هیها دنبال من بود ، دنبال  یمهمون يدر همه  شهیهم

: گفت کنمینگاهش م دید یوقت فشردیرا به هم م شیقرمز شده بود و دندان ها یانداختم که کم ریرو به ام نگاهم

ش؟یخوب بق هیمنظورت چ دمیفهم

 يجا هیاز فرصت استفاده کرد  کلیاز مهمون ها بود ومن را تنها گذاشت و ما یرائیمشغول پذ نایت یمهمون هیتو : گفتم

...آورد و ریتنها منو گ

؟یچ: ناگهان داد زد ریام

دنیبه دادم رس نایو داد کردم که مادرم و ت غیج يبه قدر فتادین ینه اتفاق...نه: گفتم تند

سر  یینداشت که چه بال تیاهم يزیپش شیبود برا یمهمون اون يفکرشو بکن پدرم که تو: کردم و گفتم یتلخ ي خنده

اون موقع من هجده سالم بود دیمرا شن غیج يآخر بود صدا يو مادرم که اتاقش طبقه  دیآ یدختر کوچکش م

نگو گهید کنهیاگه ناراحتت م:گفت ریکردم که ام سکوت
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نگذاشتم و نفرتم از  یمهمون چیرا در ه میپا گریدبعد از اون  بایتقر ستین ینه مشکل: دهانم را غورت دادم و گفتم آب

بعد از مرگ پدرم اون جارو ترك کردم و  یپدرم شدت گرفت تا او موقع غفط به خاطر مادرم اون جارو تحمل کردم ول

اومدم رانیبه ا

اونوقت پدرت مخالفت نکرد؟-

بود که از دست من خالص بشه یاون خودش هم راض... ادینه ز: گفتم

هستم یبه شدت راض میاالن هم از زندگ: م باال انداختم و ادامه دادم ها شونه

 هیهم  دیشا يدخترا فرق دار يتو واقعا با همه : گفت مینکرده باش رید نیاز ا شیتا ب کردیکه دنده را عوض م همانطر

کنم فیخودم را برات تعر یروز من داستان زندگ

افتاده؟ یشما هم اتفاق یمگه تو زندگ: گفتم

ادیز: زد و گفت يلبخند

.نگفت یچیه گرید و

زدهمیس فصل

و مطمئن بودم که آن ها با هم  زدیبرق م یفرشته آسمون کیمثل  نایت دونمیندارم و فقط م ادیاز اونشب به  يادیز زیچ

...شنیخوشبخت م

رفتن به شمال يصدام کردو گفت که آماده شم برا نایروز بعد ت صبح

.وقتا تو جنگل بودم شتریب نیواسه هم کردیاون اعصابمو خورد م یشرج يهوا یو دوست داشتم ول شمال

 میبا خودم بردم ،تو آسانسور بود یچ دمیباز کردم اصال نفهم یشدم و چشمامو که از خواب بسته بودن رو زورک آماده

به : چمدونامون گفت ندیشد با د داشیپ دیحم یشگیکردم که خرمگس هم هیتک نایت يکه من چشمامو بستمو به شونه 
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د؟یبریم فیتشر ییجا یسالمت

هیفضولش ک مینیبب مینه بست: گفتم ینکرش چشمامو باز کردم و زورک يکه خواب بودم با صدا من

زنه،یمنو م یخواهرم واسه ک نیبب: تو پهلوم آخم رفت باال و تو دلم گفتم دیبا آرنج کوب نایت

مسافرت دیریم نیبا ماش: بزنه گفت یحرف خواستیکه م دیحم

میریم ادهیپ ينه با پا: نزنم گفتم ینتونستم حرف باز

...قدر نزن نیبابا کبود شد ا: محکمتر زد به پهلوم دبگه نتونستم ساکت باشم و گفتم نایت

شدم چشمامو بستم نیمن تا سوار ماش مینزد یحرف گهید نگیبه پارک دنیرس تا

...بد نگذره: گفتم نیواسه هم دهیام يفکر کردم پاها دمیخواب یکی يرو پاها دمیچشمامو باز کردم د یوقت

دهیفکر کردم ام دیببخش: که زود پا شدم و گفتم کردیبود داشت نگاهم م رینگاهم کرد از خجالت آب شدم ام یوقت

کنه؟یم ادیکارا ز نیاز ا دیام: گفت

........نه:  گفتم

دختر  هیداشت و در کنارش  یمعصوم ي افهیق هیپسر جوون بود  هی، راننده  شیراننده رو نگاه کردم و شخص کنار و

ن؟یک نایا: گفتم ریخانم بود در گوش ام

تنم  خوردیدختر عمم عاطفه ،نفس هاش که به گوشم م شیراننده پسر عمم عرفان و کنار: هم در گوشم گفت اون

...نهینبرنگمو  رییبرگردوندم که تغ شهیو ضربان قلبم رفت باال سرمو به ش دیلرز

شمام؟ نیکجان؟ من چرا تو ماش هیبق: عوض کردن جو گفتم يبرا

و خواهرتون هم با هم اومدن و شما هم با ما  وسفیعموتون اومدن و  نیخانم با ماش تایو آز دیعمو و زن عمو و ام: گفت

خودشون اومدن نیمن هم با ماش يو عمه و شوهر عمه 

!شد داریخانم هم ب یالبه به : وقت عاطفه برگشت و گفت درهمان
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هم برادرم عرفان نیمن عاطفم و ا: دستشو دراز کردو گفت بعد

خوش بختم: نگاهم کرد و گفت نهیاز تو آ عرفان

نطوریمنم هم: دست عاطفه رو گرفتمو گفتم منم

.بود یلیخ کردمیرا حس م شیبودم و عطرخوش بو ریکه در کنار ام نیراه به سکوت گذشت، هم هیبق

و کولر را روشن کردم و خودمو  میکردیبا هم استفاده م شهیکه هم نایتو اتاق خودم و ت دمیمن زود پر میدیسر یوقت

!!که دختر ينطوریا يخوریسرما م: اومد داخل و گفت دیباد کولر انداختم که در باز شدو ام يجلو

جونت تایبه تو چه، تو برو با آز: گفتم

رو  تایندارم بابا مجبور شد به اونا بگه اونا هم خودشونو دعوت کردن آز يریتقصبه خدا من : رفت تو هم و گفت اخماش

.انیفرستادن تا خودشون فردا ب

تحمل کنم؟ تارویامشب آز دیمن با یعنی: اکراه گفتم با

...رونیتکون داد و از در رفت ب سرشو

؟یتنها گذاشت بهیرا منو با سه تا غرنامرد چ: اومد داخل، کوبوندم رو بازوش و گفتم نایدر باز شد و ت دوباره

میاصرار کرد و ما هم از خدا خواسته قبول کرد ریخوب ام: گفت

اصرار کرد؟ ریام: نتونستم و با تعجب گفتم یکردم ذوقمو کنترل کنم ول یسع یلییییییخ

در مورد  وسفیز هم ا شیکرده آخه چند روز پ ریتو گ شیگلوش پ ریام نیمن مطمئنم ا یال: تکون داد و گفت سرشو

!دیپرسیتو م

؟یکه چ: گفتم یالیخ یبه ب یکه راست باشه ول کردمیخدا م خدا

نه؟ ستیتو اصال مهم ن يبرا یعنی... آها: گفت طنتیش با

منظور؟: گفتم
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داشته باشم؟ يحتما منظور دیمگه با.... یچیه: گفت

ستین الیتو و کسچیه دمیاز خواب پا شدم د یخوابم برد وقت یاز ناهار از خستگ بعد

کجان؟ هیسالم، بق: گفتم کننیم يدارن تخته باز ریام يعمو و شوهر عمه  دمید نیپائ رفتم

ایرفتن لب در: گفت عمو

....حرکت کردم ایدر يآروم از در خارج شدم و به سو نیهم يدور نبود برا ایتا لب در الیو از

چهاردهم فصل

کرده  دایجفت پ هیهمه واسه خودشون  میدیکه از دور آن هارو د کردمیه مرو زمزم يشعر هیداشتم واسه خودم  آروم

بودن جز عرفان

عاطفه با هم بودن رویو ام دیبا ام تایآز وسفیبا  نایت

 ریدفعه از ام هیکردم،  یاحساس خفگ یشرج يدفعه حس حسادتم گل کرد از خشم صورتم داغ شد و در اون هوا هی

دعوت کرده  نارویا یچرا االن با دختر عمش گرم گرفته؟ اصال ک ادیاز جنس مؤنث بدش م کردیاون که ادعا م. بدم اومد

کنه؟ یدختره عروس نیابا  خوادیجا ور دل من عذابم بدن؟ نکنه م نیپاشدن امدن ا

 دیبهم رس ياگر خبر.،.......اونوقت  ،يدیچهار ساعته جلو چشماتم منوند ستیمن ب ریام يبهش عالقه مند شده؟ ا نکنه

!بعد خودمو کشمیاول شما دوتارو م

واسه خاطر اون  کنهیفکر م چارهیخودشو جمع و جور کرد ب دنمیبا د دینشستم ام نایاخم سالم کردم، رفتم کنار ت با

با اخم سرمو برگردوندم به طرف عرفان  کردیگره خورد که داشت نگاهم م رینگاهم تو نگاه ام.. اخموم، بزار فکر کنه

رمیگیباهاش گرم م دههم که ش يریته بود برگشتم واسه حال گکه کنارم نشس

گذره؟یخوب خوش م: لبخند گفتم با
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..به لطف شما بله: شد با خجالت گفت دیحرف من سرخ وسف نیبچه مثبتا بود با ا نیاز ا چارهیب

عاطفه بود يحبت هابه ظاهر در حال گوش دادن به ص یما بود ول شیانداختم که تمام حواسش پ ریبه طرف ام ینگاه

د؟یخونیم يشما چه رشته ا: به عرفان کردم گفتم رو

یصنعت یمهندس: گفت

هیچ یصنعت یمهندس دانستمیکه اصال نم یدر صورت! چه جالب :  گفتم

که گرفت همه از جا  يدیبعد با باد شد یکم دمیشن بیغر بیعج يکه جواب ها دمیتا سوال مسخره هم از او پرس چند

 يچه تحفه ا کنهیدوست نداشتم در کنارش بمونم حاال فکر م ریحرکت کردند جز من و ام الیسمت و پاشدند و به

 ياریحرص منو در ب يفکر کنم تو کال دوست دار: تدستمو گرفت و گف تیافتادم که با عصبان یداشتم به راه م! هست

نه؟

!!نداشتم دیار شما که سرگرم بودبه ک يوا؟ مگه مرض دارم ؟ من که کار: گفتم يمعصومانه ا ي افهیق با

؟يکردیدر چه مورد صحبت م یتو با عرفان داشت: بست، گفت یلحظات يام شد چشماشو برا هیکنا متوجه

استیجوابمو بده از بس با ح زدیزور م چارهیب دمیپرسیم یهرچ یچیه: گفتم

؟يبودنش رو هم کشف کرد ای؟؟؟ با ح....ا: گفت

 ترکونهیانگار نه انگار داره الو م یکیکه چقدر برادر و خواهر با هم متفاوتن :دادم ، گفتم تمام سرمو تکون  ییپررو با

تاجواب دوتا سوالو بده کنهیهزار جور رنگ عوض م یکی،

عاطفست؟ یمنظورت از اول: گفت

هم  یکندستمو ول  شهینداشتم حاال هم م یمن منظور خاص: دستمو از دستش خارج کنم گفت زدمیکه زور م همونطور

واسه خودم دشمن بتراشم یکنه دوست ندارم روز اول يدر مورد منو شما فکر بد یهم نگران کس شکنهیداره م

اومد و با  شمیپ یعصبان دیرسوندم تا از در وارد شدم ام الیسرعت خودمو به و يان حرف دستمو ول کرد منم با دو با
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ه؟ضینشو مر کینزد ریمگه من نگفته بودم به ام: خشم گفت

!بروبابا: گفتم

دارن یقاط ییجورا هیبابا همه : اتاقم شدم و با خودم گفتم وارد

 دیرا دارد ام وسفی نایاو باشد ت يرا دارد که خانواده  یکی یهرک نییاالن پا... دمینرفتم تو تختم چپ نییشام پا واسه

ودمعمه و خانواده عمه اش رو داره فقط من تنها ب رهمیام وسفیپدر مادر ش و 

رفتن بازار ریهمه جز آقا ام: گفت دمیاز مستخدم پرس ستین الیتو و یکس چیه دمیشدم د داریکه ب صبح

به صورتم زدم یتفاوت یخودمو گرفتم و ماسک ب يجلو یبود پرواز کنم ول کینزد یخوشحال از

ا؟یب درل میبر يایم:گفت ری،ام دمیکشیرو سر م میکه داشتم چا ینیح خوردم،دریصبحانه م داشتم

کمرم زدن تا نفسم باال اومد،  يبا ضربات ارام شروع کرد رو ریتو گلوم و به سرفه افتادم، ام دیپر يدفعه چا هیذوقم  از

...قشنگش نکاه کردم و سرمو به نشانه اره تکون دادم ياروم اروم سرمو باال اوردم تو چشما

 میشونیپ يبون رو هیدستمو به شکل سا خوردیه به صورتم مک یبه راه افتادن ،به خاطر افتاب میکنار هم شروع کرد در

که  يکاله لبه دار خورد،یبود که نفساش به صورتم م کمینزد يبرگشت سمت من، به قدر ریدفعه ام هیگذاشته بودم که 

..سرم يسرش بود و گذاشت رو يرو

پس خودتون؟ یمرس: خجالت نگاهش کردم و گفتم با

 نیبا گفتن ا! ونیاقا یاز پوست کرگدن فتریراحتم ،در ضمن پوست خانما ظر نمیمن با هم: اشاره کرد و گفت نکشیع به

.افتاد یهم کرم نرم کننده و رنگ مو از دستش نم هیثان هیافتادم که  کلیما ادیجملش 

(شهیخنده قند که سهله کله قند تو دل من اب م نیبا ا دونستینم..(نطوریاونم هم...زدم  لبخند

از  يروز هی دیبار بهت گفتم ش هی ادتهی: گفت ریوضع اب و هوا که تمام شد ام یربط و چگونگ یب ياحرف باالخره

 يقشنگش زد و شروع کرد به حرف زدندر باره  يبرات بگم؟ سرمو به نشونه آره تکون دادم از ائن لبخندا میزندگ
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...گذشتش

....کشف کنم رویام يسرد نیا يماتا مع دادمیوجود من گوش شده بود وداشتم به حرفاش گوش م تمام

پانزدهم فصل

 گه،ید يزهایچ یهام و کل يهام ، باز یکه دوست دارمو خودم بسازم مثال کاردست ییزهایدوست داشتم چ شهیهم-

خوب خوب درس  نیهم يکنم هم خودم بسازم برا یکه قرار توش زندگ يبزرگتر شدم دلم خواست خونه ا یوقت

بابام به فرانسه مهاجرت  یشغل تیموقع لیبه دل یاصل بودن ول یرانیقبول شم مامان و بابام ا سیخوندم تا دانشگاه انگل

،  میبرگرد رانینبود که به خاطرش به ا یکس ادیز نیهم يخواهر داشت برا هیکردند مامانم تک فرزند بود و بابام فقط 

از  کتریخواهر کوچ هیمن  یول یتعجب کرده باش دیشا میبلد باش یمن و خواهرم فارس یعنیبابام دوست داشت ما  یول

.هم دوسش داشتم یلیداشتم الناز ، خ دمخو

. رفتم  سیبه انگل یو خودم بکشم وقت خواستمیکه م ییقبول شدم، دوست داشتم نقشه برج ها يمعمار شیانگل دانشگاه

جا هفت  نیاون جا مثل ا یپزشک یدونیآنا افتادم م ریراحت گ نیهم يبرا یاز نظر عقل یبچه بودم نه از نظر سن یلیخ

.بود وسفیاول  سال دمیمن اونجا رس یوقت نیهم يپنج ساله برا ستیسال ن

 ختمیر یطرح دوست وسفیبا  شهینم نیبا خودم گفتم بهتر از ا گردهیو دنبال همخونه م هیرانیهم ا وسفی دمیفهم یوقت

شروع شد که از  یمن از وقت یبدبخت...  یمیبعد دوست صم یو کم می، با هم همخونه شد ستین لیم یاون هم ب دمیو د

میدعوت شد یپارت هیاز دوستان به  یکیطرف 

چشم و گوش بسته بودم خالصه  یلیخ یول کردمیم یکه من تو فرانسه زندگ نیبود با ا بیذره عج هیو من  وسفی يبرا

داشت که شاهزاده  یمهمتر از اون زبون یلخوشکل بود و ییکایآمر اتیبا خصوص یرانیدختر ا کیآنا اونجا بود ، 

کرد بهم  یکه من ثروتمندم سع دیچه کارست و فهم مو بابا خونمیم یمن چه درس دیفهم یوقت کردیهم خر م سیانگل
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منظورش گول زدن منه و خامش نشدم تا اون اتفاق  نیکه ا دمیمن هر چه قدر هم که ساده بودم فهم یبشه ول کینزد

...افتاد

.......و وفتهیم نییپا يبرج پنجاه طبقه ا هیواز  شهیحواسش پرت م یول کردیم يشت رو پشت بوم بازدا الناز

تحمل پاهاشو نداشت گهینشست انگار د ایو لب در نییسرشو انداخت پا ریام

که با تمام  یدرس خوندن برام سخت بود من گهید.....یول......دوست داشتم  شتریاز همه ب ایمن النازو تو دن: داد ادمه

 وسفیاگه  دیدست از درس خوندن برداشتم شا گهیخودمو، خودم بسازم د يمهندس بشم و خونه  خواستمیوجودم م

بودم وسفی ونیمد مویزندگ ،من کردنیم دایپ سیانگل ياز کاوارها یکینبود جسد منو تو 

تر کرد و منم چون همه رو خواهر  کیو نزد کیاز داغون بودن من سوء استفاده کرد و کم کم خودشو به من نزد آنا

... به اون وابسته شدم و خودم خبر نداشتم يبه قدر دمیکه د نیتا ا دادمیم يشرویبه اون اجازه پ دمیدیکوچولوم م

 ومدیکنم اون هم بدش نم هیالناز گر يتو بغلش برا کهعادت کردم . به شدت بهش عادت کردم یدوستش نداشتم ، ول

به کارش  يکار ستمین ایدن نیو منم که انگار تو ا کردیو قر و فرش م یو خرج مهمون گرفتیماز من پول  ينطوریو هم

من تو اون  دنیوارد شد و با د یعصبان وسفیکه  رونیروزآنا سرخوش از خونمون رفته بود ب هی ادمهی... نداشتم 

 دیمنو در اون حالت د یبودم ، وقتکه حموم نرفته  شدیم يهفته ا هیدر آورده بودم و  شیر یرقت بار در حال عتیوض

مشتش جانانه بود که از گوشه لبم که  يمشت جانانه تو صورتم خوابوند به قدر هی یمنو از جا بلند کرد و در کمال دوست

به خاطر اون مشت ممنون بودم همونطور که از دهنم  وسفیاز  مرتا آخر ع ی، ول ومدیخون م مینیشکافته بود و از ب

با  ای شه؟یچاره از قبر بلند م یکارا اون دختر ب نیبا ا یکنیفکر م یکشیتو خجالت نم: سرم داد زد فوسی ومدیخون م

خونه من  زا يادامه بد يطور نیا يخوای؟ اگه م یکه بربدخت تر از خودت خودت یبه خودت ثابت کن يخوایکارا م نیا

.......زه روهر ينه اون دختره  نمیکه نه دوست دارم تو رو بب رونیگمشو برو ب

کرد اون موقع بود که  نیکه به آنا توه نیکه به من مشت زد از ا نیشدم نه از ا یبود عصبان بیحرفش برام عج نیا
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تلنگر بود، با اون مشت انگار  هیبرام مثل  وسفیحرف  نیا. نه تنها به آنا عادت نکردم بلکه دوستش هم داشتم دمیفهم

..نه کامال یحواسم اومد سر جاش ول

کن به  ياز آنا دور گفتیبهم م وسفیکردم هر چقدر هم  شتریشروع کردم به درس خوندن و رابطمو با آنا ب دوباره

بحثو  ای زدمیاز ازدواج م یحرف یوقت دمیخریها و قهرهاشو به جون م ادی، عاشقش شده بودم و داد و فر رفتیخرجم نم

انا با من باشه  خواستمیمن م یول میمونیزوج م هیاالن هم مثل  داره ما یمگه رابطه ما چه مشکل:  گفتیم ای کردیعرض م

مال من باشه تا آخر

 نیبانک بدون رمز بودم جالب هم ا هیاون فقط  يمن برا یول...  ژنیواسه من ، مثل اکس اتیح ي هیشده بود مثل ما آنا

عشقه و حماقت کردمیکار م یباز هم دوستش داشتم، چ خوادیمنو به خاطر پول م دمیفهم یجاست که وقت

.....که نیتا ا دمیدیآنا رو به چشمم م رفتمیآنا شده بودم هر جا م ي وونهید خالصه

منم  ادیب تونهیو نم ضهیکه گفت مر ادیبه آنا گفتم ب وسفیمنو  میدعوت شده بود یپارت هیسوم دانشگاه بودم که به  سال

هم خر خر باور کردم

 دیمنو که د.... بود یصاحب پارت ياز دوستا یکیکه  لیپسر پولدار به اسم دن هیتو بغل  مدیآنا رو د میرفت یبه پارت یوقت

هوش شده بودم یب دمیدینم يزیچ گهیمن د یخشکش زد زود اومد طرفم ول

دم و دستگاه بهم وصل بود یبودم و کل مارستانیچشمامو باز کردم رو تخت ب یوقت

باشه ادمیدوست ندارم  ای.... داینم ادمیاز اون روزها  يزیچ شهیم باورت

؟يآنارو دوست دار.....هنوز هم : گفتم یسخت به

از  گهیچقدر بچه بودم بعد از اون اتفاق د فهممیم کنمیراستش االن که به اون فکر م.....نه : بهم انداخت و گفت ینگاه

متنفر شدم بایز يزن ها مخصوصا زن ها

از آنا متنفر  کردیپول داشتن استفاده م يو زبونش برا ییبایاون با استفاده از ز....بود  ضیکه آنا مر نمیبیحاال م راستش
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به اون ندارم يکنه من عالقه ا يهرکار ستیبرام مهم ن گهیتفاوتم د ینسبت بهش ب یول ستمین

 یزندگ هیکنم  یاجدادم زنگ نیدر سرزم امیب خواستمیدرسمو ادامه دادم م یول. زن ها زده شده بودم  ياز همه  گهید

....دمیتو رو د یجا بسازم، وقت نیخودمو ا يایاومدم تا دن رانیبه ا وسفیبا  نیهم يساده برا

 نیاز آنا هم خوشکل تر بشه در ا شدیباورم نم دمیتو رو د یوقت: ادامه داد کردمینگاهشو حس م ینیسنگ نکیپشت ع از

 ينه به پسرها کردمیاشتباه م یول ،یکنیوء استفاده مس تییبایتو رو باور نکردم فکر کردم از ز یکرد ول دایپ ایدن

چقدر دوست داره دونمیکه پسر عموته و م دینه به ام يکردیاطرافت توجه م

که تو خونه عموت  یینا خواسته دل به تو بستم روزا.....نشد  یقلبمو بسته نگه دارم ول چهینکنم و در تیکردم خر یسع

تو برام حکم  دنیهم د يلحظه ا يبرا یحت یول ياز اخالق گند من متنفر بود ستمدونیبه خاطر تو اونجا موندم م يبود

 دیو من هم به ام یخودتون رفت يشد و تو به خونه  رید یشدم ول تتبدجور دلبس دمیداشت اون موقع بود که فهم ایمیک

کرج شدم تا با عمه ام در مورد تو صحبت کنم یتازه ام راه یزندگ

خسته شدم از بس فک زدم حاال تو بگو تو هم منو دوست : و گفت دیکش یقی،نفس عم دیرخدفعه به طرف من چ هی

؟يدار

درست  کردمیفقط روبه رو رو نگاه م کردیحرکت م نیکرده بود و سنگ ریدندونام گ يبگم زبونم ال یچ دانستمینم

و تا آخر  شهیبا او هم تونستمیم یعنیمن هم منودوست داره؟  اهیدل من هم منو دوست داره ؟ افسون س زیعز دم؟؟یشن

بمونم؟

کجا؟ اول جوابمو بده برو: کنم دستمو گرفت و گفت یکه حرکت نیجواب دادن از جام پاشدم قبل از ا بدون

هستم درسته ؟ یرانیمن ا: گفتم... جواب عمرمو دادم نیچشماش نگاه کردم و سخت تر تو

درسته؟ یهست یرانیو شما هم ا: دوباره گفتم دمیپرس يخود یچه سؤال ب دیتکون داد انگار اون هم فهم سرشو

سرش رو تکون داد دوباره
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م؟یکنیکار م یچ یمواقع نیهمچ يها برا یرانیو ما ا: بردم و گفتم نییرو پا سرم

.....با پدر و مادر خدمت: گفت

نمتیبیبعدا م: با آرامش زد دستمو آزاد و گفت يرو نصفه رها کرد لبخند حرفش

....پرواز کردم الیو يعالم شدم و به سو الیخ یآسوده ب دیلبخن با

شانزدهم فصل

من چقدر احمق بودم مثل من  گهیم کنهیکه بعد ها که به اون فکر م کنهیم ییخوشحاله کارها یلیخ یوقتا آدم وقت یبعض

ماچ آبدار کردم هی دارویزن سرا اریاخت یاون حرفا ب دنیکه بعد از شن

 ریآن ها ام يفکر کردم که در همه  میو آرزوها اهایبه رو شدیکه خنده از صورتم پاك نم یحال و در دمیتختم خز يرو

نقش اول رو داشت

دادم حیبراش توض زویرفتم و همه چ نایت شیبرگشتند بدون اتالف وقت پ دیاز خر هیبق یوقت

 دیخبر به گوش ام نیا يچه جور مدونینم يشدیرنگ به رنگ م يدیدیپس بگو چرا هر دفعه اونو م: با خنده گفت نایت

تمام تو  ییکردند، منم با پررو يبه مادرش گفت و همون شب از من خواستگار دادیداد و ب یکه اون هم بعد از کل دیرس

عالقه مندم يا گهیچون من به کس د هیمن منف وابج یول خوامیمعذرت م: صورت زن عمو نگاه کردم و گفتم

عاطفه از خشم قرمز شد و ... و شروع کرد به سرفه کردن دیپر شیآب به گلو خوردیم که داشت آب دیحرف، ام نیا با

به لب اورد يا روزمندانهیلبخند پ تایآز

کو گوش  ی، خطرناکه ول ضهیمر ریام: من صد دفعه به تو گفتم: شد، گفت دایسرو کلش پ دیام ایشب رفتم لب در یوقت

شنوا خانم رفته دل داده و قلوه گرفته

من خطرناکم یگیمن خطرناکم ؟ آره راست م ضم؟یمن مر: اومد  یکیاز تار ییصدا
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با پا  خواستیم ریام ومدیشد لبش پاره شده بود و داشت خون م نیپخش زم دیکرد ام دیصورت ام يمشت حواله  هی و

ولش کن....تو رو خدا  ریام: شکمش بزند که جلوشو گرفتم و با ترس گفتم يرو

 وسفیکشون کشون اونو با خودم بردم که از همون جا داد زد به خاطر  دمیدیهم م یکیاز تار را ریقرمز ام چشمان

؟يدیخونت حالله فهم یگیم یاگه بشنوم پشت سرم چ ینکشتمت ول

که  يزیمعلوم بود چ افشیزن عمو صدام کرد از ق میبرگشت الیبه و یگرفتمو از اون جا دورش کردم وقت رویام دست

چرا؟ يمخالف بود دیتو با ازدواج با ام: گفت ستین یوببگه خبر خ خوادیم

 یحام هی بان،یپشت هیاونو مثل برادر نداشتم  شهیدوست دارم هم یلیخ دویزن عمو من ام: دهانمو قورت دادمو گفتم آب

 يآرزو شهیهم یول تونمیدفعه شروع کنم به اون به چشم همسرنگاه کنم ؟ من نم هی دیپس چطور انتظار دار دمیدیم

....داشتم و دارم دویام یخوشبخت

 ستیطور ن نیاصال ا دیام يبرا یباشه ول یمنطق یلیواسه خودت خ دیشا لتیدال: عمو خودشو جمع وجور کردو گفت زن

ها  یلیو چشم خ شکوننیکه دخترا براش دست و پا م هیپسر دیام یدونیتورو واقعا دوست داره و تو هم خوب م دیام

يرو ازدست بد یخوب نیس به اشان دیدنبالشه پس نبا

کنهیم نیقدر راحت داره به من توه نیکه ا شهینم باورم

چون  دیرو جور کن یکیپسرتون  يپس بهتره از همون خاطرخواه ها برا: که متوجه بشم از جام پاشدمو گفتم نیا بدون

کنمیازدواج نم دیبا ام یوجه چیمن به ه

اون دختررو فراموش کرده  ریام ياگه فکر کرد ستین یآدم زندگ ریام: تکه با صداش متوقفم کردو گف رفتمیم داشتم

بدون که  یدونیاگه نم.  ارهیتا وقتشو سرهم ب یخوشکل هست ياسباب باز هیاون تو  يبرا یبگم سخت در اشتباه دیبا

اون هنوز هم منتظره اون دخترست

کار کنم؟سرمو تکون دادم  یمنتظر آناست من چواقعا هنوز  ریاگه ام ؟یچ گفتیروم اثر گذاشت اگه راست م حرفاش
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بود یواسه اعتماد من کاف دمیشن ریام يکه تو صدا یمحاله اون صداقت

که از اون مطمئن باشم دمیعالقه نشون م یکیبه  یمن وقت: زن عمو گفتم به

؟ياز دست داد دویکه ام نیاز ا یشینم مونیپش.....یپس مطمئن-

هرگز: اعتماد بنفس گفتم با

کردیهم ترك نم هیثان هیمنو  دیاز ترس ام ریام میدیبه تهران رس یوقت تا

تا من خودم جمع و جور کنم امشب با عمه صحبت  یمدت صبر کن هی دیبا: آروم گفت میستادیدم مجتمعمون ا یوقت

.....و بعد یتا مطمئن بشم مال خودم میشیمدت نامزد م هیتا با پدر مادرم صحبت کنه و  کنمیم

دیفهم زوینزدم از سکوتم همه چ یحرف یتکون دادم ول وسرم

آخر فصل

بود و  وسفیو  نایت یجشن عروس يفردا قایدق دیمراسم عقد من و عشقم فرا رس کردمیاز آنچه فکرش را م زودتر

بال با آن استق يمرا زور کردند که برا ریو ام نایپدرم هم آمد ت وسفیو  نایت یجشن عروس يماه بعد از اون برا یعروس

ها به فرودگاه بروم

ذره شده بود کی شیته دلم برا ینداشتم ول دنشیبه د يعالقه ا چیکه ه نیا با

از  یچیکه ه یینایبود ت نایجا آمده بودم افتادم شب امدن ت نیکه به ا يبار نیآخر ادیپا به فرودگاه گذاشتم به  یوقت

انداختم که چشمان  ینگاه زمیتنها نگذارد به خواهر عز ییامهم بود که خواهرش را ج شیبرا یول دانستینم یفارس

دادمیتفاوت نشون م یب شهیمثل هم یبودم ول لمنم خوشحا زدیآمدن پدر برق م یاز خوش حال شیبایز

جا آمده  نیاو ا دنیبا او صحبت کرده بود و حاال مشتاق د یتلفن يچند بار ندیمشتاق بود تا پدر مرا بب زدیلبخند م ریام

زن عمو بعد از  کردیم يبرادر کوچکش لحظه شمار دنید يعمو برا......از او نداشت و عمو  یهم دست کم وسفی بود
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هم به خاطر مادرش خونه مانده بود نگران بودم نکنه به  دیشده بود و ام رو النا و پدر النا متنف یال یاون اتفاق از هرچ

که فقط تنفرش از منه نیثل انه م یو خراب کنه ول وسفیو  نایخاطر من ازدواج ت

دست هامو به دست گرفت تند  یوقت رینشست از استرس دستهام سرد شده بود ام نیبه زم رانیا ایتالیپرواز ا بالخره

حالت خوبه؟ ؟یخیقدر  نیچته؟ چرا ا: گفت

حالم خوبه ستین یچیه-

معلومه دتیصورت رنگ پر نیاره از ا-

سکوت

؟؟؟یال-

بله؟-

ستیکه ن والیه....پدرته -

کفاف دادم يلبخند به

که  خیتفاوت و  یب یبود صورت دهیپوش یرسم شهیشده بود و مثل هم دیسف شیدر چشمانش گره خورد موها نگاهم

گهیدست د هیدست و سامسونتشو تو  هیقاب گرفته کتشو تو  شویکه چشما شیبایز نکیع

و  هیگر ریزد ز شهینتوست خود دار باشه و مثل هم نایت ستیک ددانستنیانگار همه م کردندینگاش م یاحترام هیبا  همه

دیبه طرفش دو

 نیفکر کنم ا دیرو در بغل گرفت و صورتشو بوسه باران کرد خند نایاو هم ت شدیباورم نم دیدر بغلش پر یمعطل بدون

دیخندیما م يبود که برا يبار نیاول

حس  خمیدر دست  رویبه حرکت در اومدند فشار دست امبه طرف ما  گهیهمد يهم جدا شدند و دست در شانه  از

 يصدا گردهیداره دنبالت م یال: که گفت میشن رویام يصدا نهیمنو بب خواستمیکردم نم میقا ریکردم خودم رو پشت ام
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قدرتشو  شهیعمو جون صداش مثل هم ریدن بخیرس: به بغلش رفتو گفت یبا خوشحال وسفی دمیشنیخنده هاشونو م

دادینشون م

الغر بودم که متوجه من نشد يقد بلند و من به قدر يبه قدر ریهم دست داد خدارو شکر که ام ریام با

نه؟ ومدهیالنا ن..... نایت: شدو گفت گنیدفعه غم هیکه  دمیرا شن شیصدا

جا بود نیچرا پدر جون ا-

جمع کردم و با حد اکثر صدا حرکت کرد و کنار رفت چشمانم در چشمانش گره بست تمام زورم را  ریکردم ام حس

سالم: گفتم

به زور دستمو باال بردم تا با او دست بدهم و

اماده  یسالم بابا جون گوشه چشمانش قطره اشک: صورتش نقش بست دستمو با دستانش گرفت و گفت يرو يلبخند

بود ختنیفرو ر

ر عمو نشسته بودکنار پدر که کنا نایت وسفی نینشستم و در ماش ریما من کنار ام نیماش در

ينکرد یاصال کار درست یال: گفت ریام میتنها شد یوقت

کدوم کار؟-

يهم نکرد مهیبغل نصفو ن هی يدست داد شیبود دهیکه به بابات که چهار ساله ند نیهم-

تونمینم: برگردوندمو گفتم شهیبه طرف ش سرمو

؟ يمگه بچه ا ؟یچ یعنی تونمینم: گفت

حاال نه یول.....بعدا دیشا.....حاال نه .....بود  ادیام زبغل بر یول ستمیبچه ن-

من مثه کبک سرمو کرده بودم تو برف و  یول کردنیو دردل م زددیشب با هم حرف م يها مهیتا ن نایپدر ت اونشب

شدمیاونا نم کینزد
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ادیبه دنبال من ب ریبرد و قرار شد بعد از اون ام شگاهیاومدو مارو به آرا نایدنبال منو ت وسفیروز بعد  صبح

مانند فرشته ها شده بود صورتم قرمز شده بود دیاش در ان لباس سف یبا اون چشمان آسمان نایت

شهیخوشبخت م وسفیبا  دانستمیدر همان حال دوست داشتم و م یول شدمیم دلتنگش

گرفتم يانگار جون تازه ا دنشیبه دنبالم اومد با د ریکردم ام یخداحافظ نایاز ت یوقت

؟يخندیم ه؟یچ: گفتم دیاز ته دل خند دیمنو د یوقت

کار کن؟ یچ يخوایم شهیپس فردا که نوبت خودت م يقرمز شد نمتینب: گفت

.....حاال تا اون موقع: خنده گفتم با

؟ یال: گفت نیماش تو

بله؟-

؟یکنیبه خاطر من م يکار هی-

باشه یتا چ-

؟يمنو دوست دار یگفتیمگه تو نم....ا-

داره؟ نیبه ا یخوب دوست داشتن چه ربط-

؟یچ رونیپنجره بندازم ب نیمن خودمو از ا يخوب اگه تو بخوا-

يمزه ا یب یلیخ: با خنده نگاش کردم که گفت و

حاال قهر نکن بگو: گفتم

قبول  یکن ی، با پدرت آشت میعقد کن میریخواهرته و خودمون هم فردا م یکه عروس زیشب عز نیاگه من بخوام تو ا-

؟یکنیم

بود که اوردهین نایکه سرمن و ت ییچه بال ها یدونیمن از اون متنفرم تو نم دونم،ینم-
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اون پدرته یبه بغل اون رفته ؟ دبدب نه؟ اونو ببخش ال يخانم با چه عالقه ا نایکه ت ینیبیحاال م یول-

ردو بدل نشد نمونیب یحرف چیبه سالن ه دنیرس تا

 ادیبه  یدر بغل پدرم هستم را به خوب دمید یوقت یچگونه ول دانمیکه خودم هم نم يدارم روز ادیه ب یروز را به خوب آن

برق  شیچشمها دیخندیکه م دمیدیرا در کنارم م ریهستم ام نیدختر زم نیخوشبخت تر کردمیکه حس م يدارم روز

من در همان شب براورده شد يبود تمام ارزو ها الخوشح نایت کردیم هیو گر دیخندیپدرم م دیخندیو م زدیم

میشدیمال هم م شهیهم يبرا ریپا بند نبودم امروز من و ام يرو یاون روز از خوشحال يفردا

 یجا چ نیا یتو اول صبح: صبح زود به خونه اومد گفتم نایمحضر ت میبر ادیبه دنبالم ب ریرفتم و آماده شدم تا ام حمام

؟یکنیکار م

اسرت امروز عقدته ه ریخ: گفت

میو به محضر رفت دمیپوش دیمانتو سف هیکردمو و  یقشنگ شیآرا

 یو کل میشدم بعد از اون هم به رستوران رفت ریکه من زن ام دیطول کش قهیهمه ودت صبر کردم و همش پنج دق نیا

خوش گذشت

شب روز و روز  ادیما ب يبه خونه  کراستیکه با دوستش راه انداخته بره و بعد  یبود به شرکت نیا ریاون بعد کار ام از

آن را  بایز يبود نشونم داد دهنم از تعجب باز مونده بود به قدر دهیرو که خر يخونه ا یوقت میشب در کنار هم بود

درست کرده بود

میکنیم یجا زندگ نیمنو تو تا ابد با هم ا گهیماه د هیتا : کرد به منو گفت رو

خوش کرد اهایور نیمن رو با ا و

 مانیهفته به عروس کی قایدق میبرو یعروس دیو با هم به خر ادیبه دنبالم ب ریر حاال آماده شدن بودم تا اممعمول د طبق

ناجور جا خوردم  یدختر خوشکل با سرووضع هی دنیمانده بود که زنگ در به صدا در اومد در را باز کردم و با د یباق
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کشهیم موادمعلوم بود  دیبود وصورتش سف اهیچشماش س ریز

شیفرما: گفتم

که خوبه قشیسل....نه: زدو گفت يپوزخند

منم بفهمم ؟ دیواضح حرف بزن شهیم-

؟یکن یجا زندگ نیقراره ا ریبا ام يدار یقشنگ يخونه : در خواست داخل شدو گفت بدون

شناسه؟یاز کجا م رویمنو ام نیکرد ا خی تنم

نه؟ يبود ایتالیمال ا ادمهیکه  ییتا اونجا هیاسم جالب.....النا.....یال: داد ادامه

؟یدونیاز کجا م نارویا.....شما.....شما: لکنت گفتم با

ترساندیمرا م نیسبز داشت همرنگ گربه و ا یرا به من دوخت چشمان نگاهش

به وجود اورده جو ترس خواستیرا که م يتوانته جو دانستیبود و جذاب انگار م بایز یلیخ

نگفته؟ يزیدر مورد من به تو چ.....ریام: کردو گفت زیرا ر چشمانش

؟یهست یخوب شما ک-

االن به خاطر  نیحاضره هم يدوسش دار شتریکه از خودت ب یهستم که شوهرت، کس یمن کس.....من آنا هستم : گفت

با تو به هم بزنه زویمن همه چ

يکرد الیخ: نا مطمئن گفتم يپوزخند با

اون منو دوست داره.....نه ......ممکنه؟ یعنیخودم هم شک داشتم  یول

؟ینیزیحرفو م نیا یاز خودت و اون مطمئن: رو تنگ کرد گفت چشمانش

همه  ریمطمئن بودم ام بایاز سر تکون دادنت معلومه تقر یستیخودت هم مطمئن ن: تکون دادم پوزخند زدو گفت سرمو

ادیهم ازش خوشم م نیهم يبرا هیبچه صادق گهیبه تو م زویچ
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؟يجا اومد نیا یواسه چ: گفتم

بهت نداره حروم نکن اون تورو دوست  يعالقه ا چیکه ه یکس يبرا تویبود اومدم بهت بگم زندگ یسؤال خوب نیا: گفت

داستان  نیهم به منه ا ریعشق ام ادیادم م یبار به زندگ هیکه عشق فقط  ينداره اون عاشق منه فکر کنم تو رمانا خوند

اشتباه نکن.... فرستهیماطرت منو پس به خ ریام یکه فکر کن ستیعاشقونه ن

و مطمئن باش  میدوست دار گرویازدواج کرده ما همد ریام یدونیم یوقت یجا برگشت يبه ا يتو اشتباه کرد: زدم  داد

دهیولگرد عالقه نشون نم ياون به آدم ها

چون اصال  یخورها هست يتو سر نیاز ا کردمیاول فکر م یبا نمک یلیخ: خنده گفت ونیبود م یک گهید نیا دیخند

نگات  نمیشیمن هم ساکت نم یکن نیتوه ياگه بخوا ینکردم ول نیمن تا حاال توه يدیبه ادم نم یجواب درست حساب

کنم

دارم : گفتم زنمیمثل خودش حرف م هیچه جور ادم دمیحاال فهم یهول شده بودم ول دنشیکردم اول از د دایرو پ خودم

تو همون خراب شده  يموندیم یچرا برگشت يندار ییجا چیع ریتو دل ام یدونیم یقتو رونیبرو ب گمیبا آرامش بهت م

يکه بود يا

دهیجور دخترا عالقه نشون م نینسبت به ا ریخوشم اومد بگو کال ام: گفت

شمیهم مثل تو هرزه نم رمیمنو مثل خودت ندون من بم: طعنه گفتم با

 شتریاز جونش منو ب ریکه هرزه هم بودم بازم ام نیبا ا ینیبیم: لبش داشت گفت يهم گوشه  يشخندیشد ن کمینزد

دوست داشت و داره

حتما دعوتت  مونیعروس يبرا: زدو گفت يرا گرفت و پوزخند یلیس يبه او زدم با دستش جا یلیس کی اریاخت یب

نمیخودم بب يخورد شدنتو با چشما خوامیم کنمیم

از در خارج شد و
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****

سرما؟ نیتو ا یکنیکار م یچ يخانم دار یال....خدا يا: که داد زد  مدیخانم را شن یگل يصدا

 نیشمال به ا يخانم عادت کردم تازه هوا ینداره گل بیع: زدمو گفت يلبخند یخشک خشک شده بود زورک بدنم

و گرما کجاش سرده؟ یشرج

جا تو کوه نیگرمه نه ا ایدر کینزد ناییاون پا: چپ نگاهم کردو گفت چپ

؟یدونستیخانم دوستت دارم م یگل:غلش کردمو گفتمپشت ب از

ه؟یچه حرف نیخانم ا یال: را به دندان گرفتو با خجالت گفت لبش

وقت از دستت بدم چیه خوادیدلم نم يدیمادرمو م يو گرما يشما بو گمیم يجد: گفتم دمویخند

نییپا ایمن رفتم براتون صبحانه آماده کنم زود ب: گفت دویخند

بودم تا نبود آنا جبران  يا لهیمن رو دوست نداشت و فقط وس ریام گفتیخاطراتم افتادم آنا راست م ادیاره دوب. دمیخند

چند بار  نایت دونهیو بعد داغون شدم خدا م دمیاز عاطفه دختر عمش شن نویرفت ا ریام مونیهفته مونده به عروس هیبشه 

کردم؟یم یخودکش ایحمق بودم که دوباره داشتم تو درا. بودم  مقکرد واقعا اح دایپ غیمنو از تو حموم با ت

: که دیکشیو به رخم م کردیوحشتناك زن عمو رو نداشتم که فاتحانه به من نگاه م يطاقت نگاه ها ریاز رفتن ام بعد

؟ ستین یمرد زنگ نیگفتم ا يدید

خبر  یروز ب هیرو فروختم و من باشه خونه  یداشت و دوست نداشتم نگران زندگ یخوب یزندگ وسفیبا شوهرش  نایت

 ییتنها جا نیدر همان ح یابراز عشقشو به من اون جا کرد ول ریبود که ام ییچون جا ومدیبه شمال رفتم از شمال بدم م

چرا ؟ دونمینم کردمیبود که احساس آرامش م

روز نبود که  کی یول و آرامش داشتم یآب و هوا عال دمیتو کوه خر ياز روستاها یکیگرفتم تو  ییروستا يخونه  هی

شدمیم داریآن ها از خواب ب ادیو با  دمیخوابیآن ها م ادیرا نداشته باشم با  اهیآن دوچشم س يآرزو
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خاص داشتند  ییرنگ و بو کیکه هر کدام  ییبایز يبخرم گل ها یگل فروش يمغازه  هیکه داشتم تونستم  ییپول ها با

را دوست داشتم میزندگ

کس ندادم چیمن آدرس بهشت کوچکم رو به ه یبه پا کرد ول یمن چه کار کردم چه قشقرق مدیفه نایکه ت یوقت بماند

کنه دفعه اول نتوانستم جوب بدهم دوستش داشتم  یمعذرت خواه خواستیچند بار با من تماس گرفت انگار م ریام

 کردیم هیداشت گر یخوشحال بود دفعه سوم جواب دادم از شتریاز حد من ب یلیخ دنشیبخش ییتوانا یول ادیز یلیخ

احساس بودم یواقعا ب من گفتیراست م نایانگار ت. احساس بودم  یب. شدیمن باورم نم یول

به  يبه قدر یدوباره اش انگار به قلبم خنجر زده باشند ول دنیکرده بود با د دایمن رو پ يخانه  يچه جور دانمیم

را  میحاال هم حاضر بودم زندگ یحت شیبرا مردمیباورم شده بود مخوردم قبولونده بودم من او را دوست ندارم انگار 

....سخت یلیسخت بود خ توانستمینم یبدهم تا دوباره عشقش مال خودم باشد ول

دلم ضعف رفت دیتخم مرغ به مشامم رس يبو نییپله ها رفتم پا از

بود نایزنگ زد شماره ت لمیحال خوردن صبحانه بودم که موبا در

د؟ییاالو بفرم-

نگو و نپرس دهیدلم برات تنگ يجا به قدر نیا ایسالم خواهر جون واسه ناهار ب: گفت نایت

نا؟یت: گفتم

جانم؟: جواب داد سرحال

جا؟ نیاومده ا ریام یدونستیم-

نگفت يزیکه چ وسفی؟ .....ا:شکل ممکن به اون راه زدو گفت نیبه بدتر خودشو

من خرم؟ نایت: گفتم

؟يه به خودت شک دارمگ: خنده گفت با
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يخندی، م یکنیم یکه شمال بهت ساخته شوخ نمیبینه م-

جا نیا ایتو رو ارواح خاك مامان ناهار ب یال-

ارمیتا عمر دارم اسمتو نم دیبه قران اگه تو و اون شوهرت برام برنامه گذاشته باش نایت: گفتم

يبا نمتیبیباشه بابا خوب ساعت دوازده م-

مانتو رنگ رو رفته قهوه  هی کنهیپف م امیم رونیاز حموم ب یتو شالم جا دادم چون وقت یوهامو زورکدوش گرفتم م هی

 يجور نیکرده ا دایدوباره برام خاستگار پ دیشا: درب و داغون با خودم گفتم نیشلوار ج هیو دمیگله گشاد پوش يا ي

برم بهتره

را  یزنگ درو زدم مستخدم گوش دمیرس الیساعت به و مینو به آژانس زنگ زدم بعد از  دمیکفش اسپورت هم پوش هی

کنه دم  کارتیچ یبگم خدا اله نایت.....خدا يا دمیذره ترس هیدر سکوت بود  الیبعد من داخل شدم کل و یبرداشت و کم

 هی دیطرف نگران هم شدم گفتم شا هیکار کرده؟ از  یچ نخواهر م نیکردم ا ینبود از ترس غالب ته یدر اصال کفش

سرشون اوده باشه ییبال

ست؟یخونه ن یکس.....دیام....وسفی نا؟یت....نا؟یت: داد زدم بوردیدر سکوت کامل به سر م الیداخل و رفتم

ستیخونه ن یکس: گفت ییصدا

داد  ومدیداشت اشکم در م کنهیکه داره تند درو قفل م دمید يا هیپشت در سا یصدا رو شناختم تند رفتم سمت در ول تا

دیدرو باز کن رمیمیمن دارم م.....تو رو خدا ..... دیدرو باز کن :زدم 

اونا درو باز کنن دمینه من اجازه م کننینه اونا درو باز م: گفت ریام

؟ياریدر م يباز سیواسم رئ یمن هست هیمگه تو ک.... یکنیم فیتکل نییواسه من تع یکنیخود م یتو ب: گفتم

شوهرت که هستم یول ستمین ستییر: گفت يبا خونسرد الیخ یب

با آنا جونت خوش  یداشت یوقت ه؟یکدوم خر گهیشوهر؟ شوهر د: لبهام اومد داد زدم يرو يپوزخند اریاخت یب
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؟یکه شوهر من يبود  نیفکر ا يگذروندیم

دلت ریزده ز یتو هم خوش بروبابا

ها؟ میا هنوز با هم عقدرفته م ادتیکه  نیمثل ا يدیفحش م یزنیداد م شنومیم دیجد يبه به حرفا: گفت

رو  رهیعقدو بزار در کوزه و آبشو بخور دوباره رفتم سمت درو دستگ. عقد؟ عقد بخوره تو سر تو و آنا جونت : گفتم

صاحاب رو یب نیباز کن ا: و داد زدم دمیمحکم کش

يمن گوش بد يکه تو به حرفا کننیباز م یصاحابو وقت یب نیا: اومدو گفت کمینزد ریام

برو بابا: گفتم لایخ یب

معجزه بشه در باز بشه خوادیدادم انگار م ریگ رهیدوباره به دستگ و

نمیبب ایب: گفت دویدستامو کش محکم

؟يخوایم یاز جون من چ یولم کن عوض: زدمیو داد م کردمیم مقاومت

خوامیندارم خودتو م يجونتو کار: گفت بردیکه کشون کشون داشت منو م همونطور

يخود کرد یب: زدم داد

يزبون دراز شد یال: گفت

به حرفام گوش بده بعد برو: نشوند وداد زد منو

بگو: ادم نشستمو گفتم نیبا دادش آدم شدم چون ع انگار

بود ضیآنا مر: نشستو گفت کنارم

حاال خوب شد؟..... یبه سالمت: طعنه گفتم به

يریمینم یلحظه ساکت ش هی.....ا: خشم گفت با

جا از من کمک بخواد نیکارهاش دست خودش نبود اومده بود ا اریاخت نیهم يمعتاد شده بود براآنا : داد ادامه
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جا از تو طلب کمک کنه ؟ نیچون لندن به کمبود انسان دچار شده بود هلک و هلک اومده بود ا: گفتم هیکنا با

پس بده گرفتویازم م شهیکه هم ییاومده بود پولها....نه-

بهم گفت ....سرطان گرفته : بهم گفت. بهم گفت یحالتو گرفتم وقت نیمنم هم يحق دار: امه داددفعه وا رفتم اد هی

که بهت زد معذرت  ییاز تو به خاطر اون حرفا خواستیازم م....ببخشمش  خواستیازم م رهیمیمعتاد شده و داره م

که  یبه خاطر قلب مهربون واستخیموندن و م یدرازه و کل یلیخ ستشیببخشمش چون ل خواستیازم م....کنم  یخواه

.....دارم ببخشمش

ش؟یدیبخش: دمیپرس آروم

خواهرم .....من بچه بودم ....بودمش چون اون اشتباه، اشتباه من بود نه اون  دهیمن از همون اول بخش: زدو گفت يلبخند

و من بچه بودم که خام شدم و اون از فرصت استفاده کرد.....بشم  میبودم تا در آغوشش قا یکی ازمندیمرده بود و ن

باعث  دنشیند يکه روز ینسبت به کس دمیدیم یقدر الغر نبود جالب بود برام وقت نیاون ا یبراش سوخت ال دلم

حاال  یداشتم ول يرووز هی دیبهش نداشتم شا یحس چیتفاوت نشستم من اونو کنار گذاشتم ه یقدر ب نی، ا شدیمرگم م

شد زتمومیهمه چ.....نه 

که روحشو  یعشق پاك بهش داشتم کس هیکه  یکس يمن تو بود يایدن....تو رو دوست داشتم :  دیکش یقیعم نفس

 ارویو انگار دن کنهیکه خنده هاش منو خوشحال م یکس..... کنهیکه با حرفاش ارامم م یکس خواستمیاز خودش م شتریب

 یوقت یچه جور شد عاشق تو شدم ول دونمینم.....فتناز من گر ارویهاش منو ناراحت کنه انگار دن هیبهم دادن و گر

.....دمیفهم

کردم فقط  شیبستر مارستانیب هیتند رفتم تا تند برگردم رفتم و تو ....هفته به ازدواجمون  هی..... یبراش سوخت ال دلم

بهت بگه زویبه عاطفه گفتم که همه چ

دروغ گفت؟..... یبه لندن رفت شهیهم يبرا تو با عشقت آنا: اون به من گفت....نگفت يزیاون به من چ: گفتم
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رو تکون داد سرش

سکوت

بگو زیچ هیناز من  یال......یال-

برم خوامیحاال هم بگو درو باز کنن م يتو حرفاتو زد: زحمت گفتم به

دوستت دارم: که دستامو گرفتو گفت شدمیاز جام پا م داشتم

ستادمیا ير آورد و در رو باز کرد و کنارد بشیاز تو ج دیکل هیاون هم از جاش پا شدو  سپس

سوار  دمیرس ابانیتا به سر خ دمیدو شدیم ریصورتم سراز يکه مثل آبشار از رو یجز قطرات اشک دمینفهم چیه گرید

شدم و به طرف خونه حرکت کردم یتاکس

ماه تو خونه خودمو حبس کردم هیهفته؟ نه درست  هیروز؟ نه  هی

اون هم فقط منو دوست داشت.....گناه بود  یتوش غرق کرده بودم عشقم ب که خودمو یاهیس يآرزو در

مراقب خودتون  گردمیبرم یک دونمیخانم نم یگل: خانم گفتم یبه گل کنمیجمع م المویکه دارم تند وسا دمید خودمو

باشه؟ دیباش

دینر ینصفه شب: خانم گفت یگل

شهیم رید: گفتم

خداحافظ: گفتم دمویاش را بوس گونه

وارد تهران شدم احساس کردم به خانه برگشتم یوقت

ما بشه يخونه  يروز هیرفتم که قرار بود  ریام يبه خونه  کراستیمنتظر نشدم ساعت سه صبح بود  گهید

بله؟: دمیخواب آلودش را شن يدر را زدم صدا زنگ

یال ریمنم ام: گفتم
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تو ایب: دفع مثل برق گرفته ها گفت هیهواسش برگشت  انگار

را باز کرد در

خوش حالتش نا  يکه موها یدر حال یو شلوار راحت يخاکستر راهنیپ هینکرده با  يرییتغ چیه دمیکه شدم د وارد

صورتش منتظرم بود يعالمت سوال رو هیمرتب بود و 

سالم: گفتم

سالم-

بود  عیفج یلیکه خوردم خ يه اضرب یول ادیز یلیمن تو رو دوست داشتم خ ریام نیبب: بشم گفتم مونیکه پش نیاز ا قبل

نسبت به تو ته دلم  شیمن تو رو دوست ندارم باورم شد من احساسمو مدت ها پ ادیازت بدم م: به خودم گفتم يبه قدر

خاك کردم

باور کن....من دوستت دارم  یول-

کردم تا  نیت صرف اوق يادیز يمن مدت ها....بهت بدم  گهیفرصت د هی خوامیم نیهم يبرا..... کنمیباور م: گفتم

احساسم نسبت به تو رو ته دلم دفن کنم و دوبرابر همون مدت رو الزم دارم تا بتونم روباره تو رو دوست داشته باشم 

نه؟ ای یکن برص یتونیم.... یصبر کن دیبا ياگه واقعا منو دوست دار

کنمیباشه صبر م امتمیصبر کنم تا ق تونمیمعلومه م: گفت تند

خوبه پس به خوابت برس: به صورتم زدم و گفتم یتفاوت یخوشحال بود ماسک ب دیخندیصورتش م تمام

 گهید يدوست دار یتو روبه هرک....دوستت دارم تو رو خدا : از در خارج بشم که از پشت بغلم کردو گفت خواستمیم

؟یجا بمون نیامشب ا شهینم رمیمیتو م یمنو تنها نزار که ب

ظفعال خداحاف.....نه : گفتم

کردیلحظه داشت منو نگاه م نیآخر تا
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که دوستش داشتم دوستم داشت دروغ گفتم که  یاز سر آرامش زدم من خوشحال بودم اون يدرو بستم لبخند یوقت

شکرت ایخدا دمیبدونه من آسون به دستش نرس خواستمیتوانستم احساسم نسبت به او را دفن کنم م

. دارم دوستت
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