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 یباسمه تعال
 

 ..بگیر را دستانم 
 ..وجودت گرمی با را دستانم سردی کن گرم
 ..را روحم کرده یخ حس کن داغ
 ..ترس این اسیر..تاریکی این اسیر..اسیرم من
 ..راهم خورشید بشو و بیا
 ..وجودم نور بشو و بیا

 ..ببر خود با و بگیر را دستم
 ..را احساسم میپرستم..من

 ..ام کرده گم تاریکی این در که احساسی
 ..باشی همراهم تو...اگر را کرده گم راه این میکنم پرستش من
 ..را پرستیدن..میتوانی هم تو..بگیر یاد را پرستش و بیا
 ..شوی عاشق..را پرستش میتوانی هم تو

 ..کردم احساس گونم رو و اشک خیسی ب*و*سید و صورتم که مامان
 ..کنی گریه زیاد نباید گفته دکتر خوبه..شد جاری اشکش چشمه بازم

 ..کردم پاک انگشتم با و اشکش
 ..بود هم بابات کاشکی_گفت و داد قورت و بغضش



ست پوزخند یه ش ست ولی..لبم کنج ن شه باید که االن..نی ست با  که بابایی..نی
 که ییبابا..میشتتد پیداش یهو میبود نباید هروقت و نبود میخواستتتمش هروقت
 ..هنباش که بهتر همون..کرد سنکوپ مواد زیاد تزریق بخاطر پیش یکسال

 نجاتش بختی بد اون از و بگیره و دستش نشد حاضر برادرش که معتادی بابای
 ..بده

 ..داره منو شوهر پدر نقش االن که برادری
 النگو تا چهار و بیستت تولوق و تلق حاصت  که زیاد صتدای و ستر با عمو زن

 هم رو هم رو مامان چشم دراوردن واسه که پهنی و پت زنجیرای و دستش های
شته شادی و گ  لبخند با و کنارمون اومد بود گذا ست گ ستای از منو د  ینهپ د

سته صوم..ا_گفت و کرد جدا مامان ب سم چکار..مع شکش..داری عرو  در و ا
 ..بابا اوردی

 ..وحید کنار نشوند برد و کشید منو
ستم کنارش ش ستن وحید کنار..ن ش  ریاختیا اجبار جور یه..نبود من ارزوی ن

 ..دادم بله من تا اومد و رفت روز هر اون نه..شدم عاشقش نه..بود
 ..کردم قبول من و خواستگاری اومد بار یه

 ..کنم ازدواج شدم مجبور..خودم اختیار با..من
 ..دامادا شک  وحید نه..عروسام شک  من نه ولی..کنونمونه عقد روز امروز
 تیناشاس و بود باز لباسش اول دکمه که سفید مردونه بلوز و ذغالی جین شلوار

 ولی..توقعم پر زیادی من شاید..نمیومد بهش..نبودن مارک لباساش..خورده تا
 رفتار مردونه یکم..بپوشتتته شتتلوار کت و امروز داشتتتم دوستتتت اقلش حد
 ..بودمش شناخته کامال سالها این تو..مرد..نبود اصال وحید که چیزی..کنه



 پوستتتت..مشتتکی مجعد موهای..بود تر بلند خودم از ستتتانت پنج شتتتاید
 زیبایی بینی و لب..موهاش رنگ ابروهای..مشتتکی ریز چشتتمای..ستتفید
شت شت زیبایی ترکیب رفته هم رو..فرم خوش و کوچیک..دا  بد صورتش..دا

 چی.. داشتتتم ذهنم تو چی ارزوهام مرد از..معمولی هیک  و متوستت  قد..نبود
 ..شد

 نفر 30 رفته هم روی که زیادمون چندان نه فامیالی..بود ما خونه تو عقدمون
نه تو نمیشتتتدن هم گاهم..بودن پال و پخش ما متری 80 خو  تک تک رو ن

 اینکه اب..نخوردن شیرینی و کیک وقته چند نیست معلوم..میچرخید فامیالمون
یدا هم متمول ادمای فامیلمون تو ولی افتضتتتاحه من خانواده مالی وضتت   پ

 ..میشن
 ..کردم یخ و سرد دستای رو نشست وحید دستای
 ..صورتش اجزای تک تک رو..صورتش تو نشست تفاوت بی سردو نگاهم

 هم باباش به اگه البته..نبره مامانش به اخالقش کاشتتکی..بود مامانش شتتک 
 ..نمیکنه فرقی..ببره

 خوشحالی؟_گفت و صورتم کنار اورد و سرش
 ..دارم حسی چه االن من واقعا..باشم؟ خوشحال میخورد من قیافه به
 ..هست وس  این حسی هیچ نه..شدم عاشق نه..کرد مجبور منو کسی نه

 ..نه_گفتم بدم صورتم اجزای تو تکونی اینکه بدون
 ..نبودم خوشحال من..گفتم و واقعیت ولی..خورد ذوقش تو شایدم..خورد جا

 چرا؟_وحید

http://www.roman4u.ir/


 و گرفتم چشتتماش از و نگاهم..بیارم در بازی قلق بد کاری اول نمیخواستتتم
 ..خونمون قدیمی و قرمز قالی نگار و نقش به دوختم

 ..خستم شاید..نمیدونم_
 چرا..نیومد خوشتتم..بهم چستتبید و کمرم دور کرد حلقه و راستتتش دستتت

 ..زنشم که من..اخه
 ..پرستش دارم دوستت...دارم دوستت_گفت اروم گوشم کنار
 خودم..نمیشم خود بی خود از صداش شنیدن با چرا..نمیشم نگاهش غرق چرا

 ..میدونم رو اختیاری اجبار اون جواب خودم..چرا میدونم
نا عمو مالی وضتت  اگه واق  در  دانشتتگاه خرج نگران اگه..نبود ما از بهتر ای

 هیچ..نبودم دکترش و دوا خرج و مامان خسته دستای نگران اگه..نبودم ستایش
 پستتر زن وقت هیچ..نمیشتتدم عموم عروس وقت هیچ..نمیکردم ازدواج وقت
 ..نمیشدم عموم

 ..داره کارت مامان بیا_گفت و کنارم اومد ستایش
 ..گرفت و دستم وحید که برم خواستم..رفت خودش

 ..عروسیا سالمتی نا_ وحید
 ..کردم نگاهش

 ..داره کارم مامان_
 ..نمیشه دیر_وحید

 هک..میکرد فکر چی وحید..مامان پیش رفتم حرف بدون و شتتتدم بلند جام از
 ..مامانم به میدم جیح تر و اون



 اماده چایی بزرگ سینی یه مامان..بودن من منتظر اشپزخونه تو ستایش و مامان
 ..میشدن پیدا بار یه سالی که فامیلی فک واسه میکرد

شنگم خواهر ستایش  نارک و کرد پر و قندون بود کوچیکتر من از سال دو که ق
 ..بود ایستاده مامان

 ..مامان جانم_
 بعد و بودی خونه این دختر االن تا_گفت کنه بلند و ستترش اینکه بدون مامان

 چهی که داشتتتی حیا و شتتعور انقد..بودی ندیده مهتاب افتاب..هستتتی اینم از
 ..بدم تذکر بهت رو چیزی ندیدم نیازی وقت

 ردس انقد..شوهرته وحید ولی_گفت و کرد نگاه چشمام تو و باال اورد و سرش
 ..نباش
 ..میتونستم چطور..گرفت و گلوم بغض

 ..مامان تونم نمی_
 ..بتونی باید..میتونی_مامان

صبی ضر حتی عمو..مامان میگی چی_گفتم و شدم ع شد حا سه فق  ن  هی وا
 حتی..نهک ترک و لعنتی مواد اون که..کنه کمکش و بگیره و برادرش دست هفته

 ..نه یا گشنن هفته یه این بختش بد بچه و زن اون بگه نیومد
 ..داشتن مشک  هم با عموت و بابات_گفت بسته چشمای با مامان

 برادر که افتاده یادش االن ولی..نمیدونم مشتتکلشتتون از هیچی من..درک به_
 ..نداره برادری دیگه که االن..داره زاده
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 متمو همینجا و امروز رو حرفا این تموم_گفت بلندی نستتبتا صتتدای با مامان
نا..میکنی فا این با..هستتتن تو خانواده االن او یت و خودت فق  حر  و روح
باه همه..میکنی داغون نه تو..میکنن اشتتت  نمهربو کن ستتعی..نیستتتی ای کی
 ..باشی
 بودم مهربون نا و ای کینه اگه من..داشت خبر من دل از..میدونست چی مامان
 ..سالم 25 عموی پسر زن..بشم وحید زن میشدم راضی چطور
 دستت رو و میکرد کار باباش امالکی بنگاه تو که بود ستتاده دیپلمه یه که وحید

 ونشج به که بود مشتتکی هاچبک پراید یه داراییش تموم که عمویی پستتر..بود
 ..میشدم وحید زن عمرا.داشتیم اگه که..نداشتیم ما همونم که..بود وص 

 وت بذارم و دستتتام بودم مجبور و بخندم بودم مجبور..بر*ق*صتتم بودم مجبور
 ..وحید دستای

 ..اجباری اختیار این از بودم بیزار چقد
 ننشتو خوشتحال خیلی و خودم و بدم و تبریکات تک تک جواب بودم مجبور

 سهوا..میکردن وحید و من سر پشت که خیری دعاهای از میشدم شاد باید..بدم
 ..خوشبختیمون

شد یعنی شم خوشبخت منم می سته..ب  ینا از..سختی همه این از بودم شده خ
 چرخ پای خمیدش کمر و مامان خستتته دستتتای دیدن از..دستتتی تنگ همه

 ..خیاطی
 ونچ سراسری دانشگاه اومدن در واسه ستایش زیاد تالش دیدن از بودم خسته

شتیم شهریه پول سته..ندا سم خودم اینکه از بودم خ  لپو چون ندادم ادامه و در
 ..نداشتیم



عا من ته واق مه که خوشتتبختی این به من..بودم خستت یاز میزدن دم ازش ه  ن
 ..داشتم

ضر تو عاقد که عقدی از بعد سمون مح شن یه و سکه 14 مهریه با خوند وا  ج
 انگشتر یه هک نشونش و بود چای و شربت و شیرینی فق  پذیراییش که کوچیک

 که جشتتنی که نموند هم عمو زن حتی..رفتن همه...بود قدیمی مانند گ  زرد
سه سرش عقد وا شت حتی..کنه جم  و بود پ  اوید که دیدم..بمونه هم ویدا نذا

 ما با کشتتتگی پدر چه عمو زن نمیدونم..نذاشتتت مامانش اما بمونه خواستتت
 که بگیره من مامان از دختر و بیاد شتتد راضتتی چطور هستتت هرچی ولی..داره

 ..نداره و دیدنش چشم
 ..شوهرم...وحید جز رفتن همه

یک پذیرایی مب توش خونمون کوچ یده ب نه و بود ترک  ایظرف از پر اشتتپزخو
 ..بود کثیف
سه بودن اومده فق  ما فامی  این که واقعا  غیبت و گذروندن خوش و خوردن وا
 ..میخورد بهم همشون از حالم..کردن

 ..میشدن گور و گم غمامون تو و بودن شادیامون دوست اوناییکه
 که بود کمد یه..نداشتتتیم که تخت..ستتتایش و خودم مشتتترک اتاق تو رفتم

 یه و مبودی کوبیده دیوار به که فلزی قدی اینه یه و بود توش هردومون لباستتای
 و ودب پهن کفش ای قهوه موکت..بود ارایشمون میز مثال که کوچیک چوبی میز

 همالف و بودن شتتده چیده اتاق کنار تشتتکامون..اتاق وستت  کوچیک قالیچه یه
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شون  توشون ستایش کتابای که بود گوشه اون هم کوچیک کتابخونه یه..بود رو
 ..حسابداری..بود شده قبول دانشگاه تازه..بود شده چیده
 کت و مشکی شلوار یه و کردم اویزون کمد تو و اوردم در و سفیدم دامن و بلوز

س سرم باال و کردم جم  و بلندم موهای..پوشیدم صورتی دخترونه پوش  و تمب
 ..شد باز اتاق در که بیرون میومدم داشتم

 ..باال رفت ابروهاش لباسام دیدن با و اتاق داخ  اومد ستایش
 میکنی؟ نگام اینجوری چرا_

 بیرون؟ بری میخوای ریختی این_ستایش
 چشه؟ مگه_

 ..دیگه تو ولی..نیست چیزی_ستایش
 ..فرستادتش مامان..چشه فهمیدم

 ..وحید جلوی برم و بپوشم عربی لباس نداره انتظار مامان که احتماال_
 تو؟ چته..اروم_گفت شده هول ستایش

 ..گرفته تنفر و وجودم سراسر میکنم حس..کشیدم عمیق نفس یه
 ..ارومم_

 ..دادم تکیه دیوار به و زمین سر نشستم
 ..شدم بد انقد چرا...ستایش چرا_

 ..خوبی هم خیلی..نیستی بد تو_ستایش
 ..بدی روحیه بهم و کنی تعریف ازم که نگفتم اینو_

 رای شتت ما..داری حق..گیری دل..نیستتتی بد واقعا تو..نکردم تعریف_ستتتایش
 گرستتنه اشتتب اکثر..تزریقی معتاد یه بود شتتده..نبود بابا..داشتتتیم بدی خیلی



 در چشتتماش مامان..نخوندی درس تو..ترس با..میخوابیدیم تنها..میخوابیدیم
شمام من..مردم های پارچه پای اومد سکه اومد در چ  کم چراغ نور زیر شبا ب

 دستتتم کتابم پایی ستتر و میکردم کمک مامان به صتتبحا و خوندم درس نور
 یب و تنها زن تا ستتته..بگیره و دستتتمون و کنه کمکمون نیومد هیچکس..بود
ناه مدیم بر خودمون پس از خودمون ما..پ مه..پرستتتش..ولی..او ک  ه  مشتت

 ..دارن درد همه..دارن
 ..کرد نامردی عمو..تنها انقد..ما اندازه به نه_

 ..نیست خودش دست اجازش عمو_ستایش
 ..شد باز در بعد لحظه چند و اومد در تقه صدای
 ..شدن راهی اشکام کی..کردم پاک و اشکام
 دتمخو.. بیاری منو زن رفتی تو..ستتتایش_گفت و داخ  اومد لبخند با وحید

 موندی؟
 زمین؟ نشستی؟سر اینجا چرا..عزیزم_گفت و کرد من به رو
 ..شدم بلند ستایش کمک با

 ..ها بچه بیایید..بود شده خسته_ستایش
 ..بیرون رفت خودش و

ست و در وحید ستاد روبروم اومد و ب ستش با..بود پایین سرم..ای  اورد و سرم د
 ..نمیشه رو و زیر نگاهش با دلم چرا..خدا..کرد نگام و باال

 پری؟_وحید
 .بگو کام  و اسمم_گفتم کرده اخم
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 ..پرستشم...چشم_گفت و خندید
 ..نرفت قنج دلم هم زبونش از اسمم شنیدن با حتی..نگفتم هیچی
 ..بیرون بریم شو اماده_وحید

 ..کنم مامان کمک میخوام..نمیتونم_
 ..هست ستایش_وحید

 ..نمیتونن..تنهان دست_
 نمیشه؟ تمیز خونه این نباشی تو مثال حاال_گفت کالفه وحید

 ..میومدم باهات بعد داری نگه رو ویدا یا مامانت میتونستی_
 بازی؟ عروس..شد شروع االن از_وحید

 ..نبود دار خنده..خندید
 ..یاب زود..منتظرتم ماشین تو_گفت و ب*و*سید گونمو ناغاف  لحظه یه تو
 ..بیرون رفت و

 ؟.. و خودش یا کنه راضی منو میخواست ب*و*سه این با االن
 مه اونقدر خونه..بودم شده پر کافی قدر به امروز..نداشتم بحث و جر حوصله

گه..نبود کثیف میکردم بزرگش من که نه یه کردن تمیز م  که متری 80 خو
 ..میبره کار قدر چه حیاطه هم اش بخشی

 خدا که بپوشتتم چی حاال..اووف..ستتتایش و خودم مشتتترک کمد ستتر رفتم
 بیاد؟ خوشش

سم مثال  ولی دمنبو بدید ندید و ای کو؟عقده ولی..کنم تنم باید نو لباس و عرو
 ...میکشیدم خجالت وقتا بعضی منم..خب



سب لباس یه دنبال کمد تو کمر تا شتم منا شت از مامان صدای که میگ  رس پ
 .کرد غافلگیرم

 ..بپوش اینو_مامان
شتم ستیناش روی که سفید مانتو یه..عقب برگ ضی و ا سمتاش بع  کار گینن ق

 ..بود بوددستش شده
 چیه؟ این_

 ..دیگه بگیر..مانتو میگیم بهش ما_مامان
 دوختیش؟ خودت_

 کردن تمیز مشتتغول و کمد ستتمت رفت خودش و دستتتم داد رو مانتو مامان
 و دیدم و پارچش پیش روز چهار ستته_گفت و شتتد ریختم بهم من که کمدی
 ..میشه نیازت بعد به امروز از میدونستم..کردم تمومش دیشب..اومد خوشم

شون ببردت بخواد وحید شاید  یه ممیر هم فردا..اونجان باالخره فامیالش..خون
 ستترافکنده عموت زن جلوی نمیخوام..میدوزم و میخرم واستتت دیگه رنگ دو

 ..بشی
شت بغض صداش تو شمام چرا..دا شکی صداش شنیدن با چ  مامان..شدن ا

 ..بغضاش از یکی دلی  شدم منم که کمن غماش
شکری خدایا  ما شاید..بنداز نگاه یه هم رو مغال ب*غ*ل این ولی..نمیکنم نا

 ..دیدی هم رو
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 موهامو..روش هم مانتو و پوشیدم و بود ستایش مال که تیره ابی جین شلوار یه
 خوشتتم کیلویی ستتته کیلیپستتتای این از..بستتتم مو کش با باالستترم محکم
 ..باال میزد وحید از قدم..کنم استفاده نمیشد دیگه واق  در..نمیومد
 سرم رو هم ای سورمه شال..بود مونده روش چیزایی یه عصر از صورتم ارایش

 .. گذاشتم
 اگه بازار وت..بود زیبا واقعا..بود تنم فیت..کردم نگاه خودم به اتاق قدی اینه تو

 پول فق  مامان پای ولی..نمیشتتتد 250 از کمتر بخری و لنگش میخواستتتی
 ..بود ماهری خیاط مامان..بود اومده در پارچش
 ..بیرون زدم خونه از و برداشتم و داغونم و درب گوشی..نداشتم کیف حوصله

ید ته ماشتتینش تو وح  کولر و باال ها شتتیشتتته و بود گرم هوا..بود نشتتستت
 ..بیرون بود زده هم باالرفته های شیشه از ماشینش ضب  صدای..روشن

ستم ش شین تو ن سپری بوی..ما شین ا  هشد قاطی هم با وحید ارزون عطر و ما
ند اهنگ یه..نمیومد خوشتتم..بود ته خارجی ت ند و بود گذاشتت ند ت  ادامس ت

 ..نمیفهمید اهنگ متن از هیچی که مطمئنم..میجویید
 ..اورد در حرکت به صدایی و سر پر تیکاف یه با و ماشین

 ..کنه ازدواج من با که خداشه از میدونستم..باشه بایدم..بود خوشحال
 و درستتت خونواده نه که من..نه..بودم تموم چی همه خیلی حاال من اینکه نه

 خترد وحیدم ولی..بودم زیبا درستتته..باالیی تحصتتیالت نه و داشتتتم حستتابی
 ..نبوده ورش و دور کم خوشگ 

 اون زا بیشتر..میره جلو حدی یه تا میدونستم ولی..داشتم و بازیاش دختر امار
 ..میکرد کنترلش..نمیذاشتش عمو



 شاگرد هک دیپلمه پاس و اس یه..نمیداد دختر وحید به کسی که بود اینجا مسئله
 واستته خوبی گزینه..نداره کاملی و خوب خیلی شتتخصتتیت و باباشتته مغازه

 ..نیست ازدواج
 بجویی؟ ادمس درست میشه_
 اعصابته؟ رو_گفت نمایی دندون خنده با

 ..بود اعصاب رو شدیدا..کردم نگاهش
 نخورم؟ میخوای_وحید

 ..ممکنه اگه_
سش شه از و ادم شین شی  کم یکم فق  و ضب  بلند صدای..بیرون انداخت ما

 ..هست چیزیت یه امروز تو_گفت و کرد
 ..ندارم حوصله..نده گیر کاشکی

 ..خوبم..که گفتم_
 نمیخندی؟ چرا پس_وحید

 بخندم؟ باید چی به_
 ..هم کنار..همیم مال دیگه تو و من که کن فکر این به..زندگی به_وحید

 ..بود هم دار خنده البته..واقعا مهمی مسئله چه
 میری؟ کجا..همیم مال...اره_

نداخت روبرو به نگاه یه وحید  کجا داری دوستتتت_گفت و بمن نگاه یه و ا
 بریم؟
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 من..کنم اروم..کنم خالی و خودم و بزنم داد که جایی یه برم داشتتتم دوستتت
سرده و داغون انقد وقت هیچ  یا سرزنده و شاد دختر برعکس بلکه..نبودم اف
ند این ولی..بودم یاد دیدن با روزه چ  روحیم نامردمون فامیالی فک و عمو ز

 ..بهم ریخته افتضاح
 ..نمیکنه فرق_

 وحیدت اقا به تا میدم بهت خوشتتمزه شتتام یه جایی یه میبرمت االن_وحید
 ..کنی افتخار

 بزرگیه؟ کار وحید واسه میشه؟شاید افتخار دادن شام مگه
ستوران یه برد و من..ترکوند مثال وحید شب اون  ایج..شهر مرکز تو سنت ر

 ..بود خوشمزش کباب گزینش بهترین..نبود بدی
 ..نداشتم وحید از این از بیشتر انتظار منم
 ..نمیدونستم رویاهام سفید اسب بر سوار شاهزاده..و اون من
 بس واستتم همینم..نداشتتتم اعتقاد ای شتتتاهزاده همچین به اصتتال واق  در

 ..کنم چکار براش میخواستم من مگه..بود
 ..بخندونه منو و کنه اب و من یخ تونست باالخره وحید شب اون
 هواس..رفت یادم غمام لحظه چند واسه.....گذشت خوش بهم کنم اعتراف باید

 ..کردم خوشبختی احساس لحظه یه
 گوجه ستتیخ یه با که بود ستتاده و کوچیک انقد من دنیای..مستتخرستتت خیلی
 عوض..شتتد شتتاد پریدناش پایین و باال و وحید مزه بی جوک تا چند و کباب

 ..شد



 25 شتتوهر کنار ازدواجشتته اول روز تازه که ستتاله 21 دختر یه..پرستتتش..من
 ..کباب سیخ یه با اونم..کردم خوشبختی احساس لحظه چند واسه سالم

 ..نه وحید..میترسم..نه..نکن وحید وای_
 ..ترسویی تو چقد..دختر بدو_وحید

 ..کن نگاه و چیه؟شیب ترسو_
 ..میبرمت خودم..کنم ب*غ*لت بیا اصال_وحید

 ..نکرده الزم_
 بلندی باالیی سر که خلوت پارک یه..بود پیچیده پارک ک  تو اش قهقهه صدای
شت شنگی خیلی منظره اونجا و باال میرفتی..دا  هم لندب درختای..میدیدی و ق
 ..بودیم باال اون یکم..داشت قرار ردیف
ستاش از..گفت خاطراتش از..زد حرف وحید  و ارزوهاش از هیچی..ولی..دو

 ..گفت خودش از فق ..نگفت بسازه برام میخواد که ای اینده از
 ستد پاهات اختیار دیگه میدوییدی که یکم..بود دار خنده اومدن پایین موق 

 یغج..ترسو منم..میدویید پاهات خودت به خود و میبرید ترمزت..نبود خودت
 ..میزدم
 ..میزدیم نفس نفس و ایستادیم هردومون رسیدیم که پایین
 ..ولی بود باحال_وحید

 ..اره_
 ..بود نیومده جا نفسم هنوز
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شت عقدمون از هفته یه  زهررو و میدیدم درمیون روز یه و وحید تقریبا و میگذ
ندیم هم با رو خوبی روزای..میزدیم حرف هم با تلفنی هم گذرو  منم..می

 ..ودنب فهمیده هم ستایش و مامان حتی اینو و بود شده بهتر نسبت به روحیم
 خواستتتگاری جلستته همون از..نداشتتتیم موندن زیاد عقد به عادت ما خانواده

 ..بعد ماه سه واسه گذاشتیم رو عروسی قراره
 ..اینا عمو خونه رفتیم پارک از بعد

به 4 متری 200 ویالیی خونه یه تا حیاط یه با..خوا  باغچه یه که بزرگ نستتب
 میرفت که ای پله زیر به طناب با هم تاپ یه..داشتتت چپش ستتمت چیک.ک

 ..داشتم دوسش..بود وص  بوم پشت سمت
 و واریدی کاغذ..بود شتتده بازستتازی البته..بود قدیمی تقریبا ولی بزرگ خونه

 ..بود جدید بازسازی همه اتاقا و اپن اشپزخونه و کابینت
 باغچه داخ  بوته از یاس یه و باغچه ستتمت رفت وحید شتتدیم حیاط وارد تا

 ..موهام البالی گذاشتش و اومد و کند
 ..شدی خوشگ ..من یاس_وحید
 اندازه بی اوقات گاهی وحید..داشتتتم خوبی احستتاس یه..دلم تو..زدم لبخند
 ..میشد خوب
 هم وعم و بودن تنها ویدا و عمو زن..خونه تو رفتیم همدیگه با و گرفت و دستم

 ..بود مغازه احتماال
 ..هم تو کشید اخماش هم دست تو ما دستای دیدن با عمو زن

 ..باشه ناراحت پسرش شادی از باید چرا نمیدونم
 ..عمو زن سالم_



 ..مامان سالم_وحید
 گذشت؟ خوش..سالم_عمو زن

 ..ترسو که عروستونم این..خالی جات_وحید
 ..میفتادم خب..وحید..ا_

 بیفتی؟ میذاشتم مگه..بودم چکاره اونجا من پس_وحید
 ایدنب یعنی..ندید عمو زن..بود قشنگ من نظر از..زد بهم چشمک یه قایمکی و

 زد؟ چشمک قایمکی وحید که میدید
 عجب؟ خوبی؟چه..پرستش سالم_ویدا

 همیشتته که من..خوبی تو..ویدایی ستتالم_گفتم و کردیم ب*غ*ل رو همدیگه
 ..اینجام
 ..نشستیم سالن تو مبالی رو و رفتیم هم با و کشید و دستم

 شتتلوار بلوز یه..اومد خوابش اتاق تو از وحید که بودیم زدن حرف مشتتغفول
 ارشتتلو این از وحید میگفتم بهش هی..بود پوشتتیده ای خونه تو راحت خیلی
 ..نمیاد خوشم..نپوش گشادا

 پوشیدی؟ اینو نکردی؟چرا گوش حرف باز که تو..وحید_
 ..مادرت؟راحته جون نده گیر..بابا ای_وحید
 ..خریدم واسش چشه؟خودم مگه_گفت کرده اخم عمو زن..خندید ویدا

ید ناال همونطور که وح فت میکرد پایین و باال کنترل با رو کا  خوشتتش_گ
 ..میشی گنده شکم مردای مث  میگه..نمیاد
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یه؟خیلی چه..وا_عمو زن به هم حرف ید مرد..خو نه تو با حت خودش خو  را
 باشه؟ کی پیش نباشه راحت زنش جلو اگه..باشه

 ..میده کشش انقد دارا نگفتم چیزی که من
 ..عمو زن نداشتم منظوری من_

 نهک نگاه من به اینکه بدون و گرفت باال ای مغرورانه حالت به و سرش عمو زن
 چه شتتما یا بوده چطور شتتما خونه تو اوضتتاع نمیدونم من..حال هر به_گفت

ست اینطوری اینجا ولی اوردین بابات سر بالهایی ش تو مردامون ما..نی  ونخون
 ..میکنن زندگی بخواد دلشون طور هر

ید و من..بودم کرده کپ یدا و وح  نداشتتتت حق اون..بودیم زنعمو به خیره و
 ..بزنه حرف اینطوری بود مامان منظورش که مخصوصا و خونوادم و من راجب

 ..من ولی_
 ..نداشت منظوری..پرستش..مامان_گفت و حرفم بین پرید وحید

 اعدف تموم..کردم ای گالیه نه و زدم حرفی نه که من..شدم مقصر من یعنی االن
 ..نشه ناراحت مامانش نکرده خدای خواست فق ..بود این وحید

ند عمو زن مت که همونطور و شتتتد بل  هر به_گفت میرفت اشتتپزخونه ستت
 ..میکردم گوشزد عروسم به باید که بود چیزایی..حال

 و نهامت تنهای که افتادم جایی یه کردم احساس..گلوم تو نشست گنده بغض یه
هام دارن چرا..ندارم رو کستتی تار اینجوری با گه..میکنن رف  چی من م

 خونه تو دارم دوستتت من که اونطور شتتوهرم میخواد دلم..حقمه اصتتال..گفتم
 ..باشم میلش باب من داره دوست اون که همونطور..بپوشه لباس



 تو فتر اخم با کنه نگام حتی اینکه بدون و کرد روشن سیگاری عصبانی وحید
 ..گشاد شلوار همون با..حیاط

 ..بیاره در دلم از و بیاد داشتم انتظار چرا
 داره لبت..نکن بغض بشتتم قربونت_گفت و دستتتش تو گرفت و دستتتم ویدا

 ..نداشت منظوری مامان کن باور..میلرزه
 نماما چرا نمیدونم تو مث  منم_گفت و پایین انداخت و سرش..کردم نگاهش

 زن..عروستتشتتی تو..داره دوستتت رو تو مامان..ولی..داره مشتتک  عمو زن با
 ..پسرشی

 ..لبم کنج نشست پوزخند یه
یدا  رو ههمدیگ باید دوتاتون..برو..وحید پیش حیاط تو برو شتتو بلند االنم_و
 ..کنید اروم

 تدوستت که بودم پرو خیلی بازم..حیاط تو رفتم..نداشتتتم رو فضتتا اون طاقت
ید داشتتتم ب  وح یاط در من از ق نه باز و ح یاد و ک ند با حتی ب  دلم از لبخ
 ..بودم راضی همینم به من..دربیاره

 که بندی تاب روی نشستم..میکشید سیگار و بود ایستاده یاس های بوته به رو
 ..بود قدیمی و کهنه بالشت یه روش

 ..دادم هلم اروم و سرم پشت اومد..سمتم برگشت
 اروم که زمین گذاشتتتم پامو..شتتدم خستتته..میداد هلم اروم فق ..نمیزد حرفی
 کنم؟ چکار..مامانمه_گفت
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 منم بگم شبه نتونستم چرا..شد بغض پر گلوم و اشکی نگام..سمتش برگشتم
 ..زنتم

 ..نزدم حرفی که من_
 چشمام تو...موهام البالی گذاشت و دستش..لبش رو اومد کمرنگ لبخند یه

 ..هستی مهربونی دختر تو_گفت و شد خیره
ساتی واقعا یا بودم شده ای عقده خیلی من یا نمیدونم..همین سا  که شدم اح
قد ن ی  ا یم ستتتر ل ند و شتتتدم تستتت ندگی یه فق ..من..زدم لبخ  اروم ز

 ..بذارن بقیه کاشکی..میخواستم
یاط تو یم ح مو که بود مد ع نم با..او ید ند د خ ب یم و زد ل ن  و پیشتتتو

سید شدم خوشحال..ب*و* شتم خوبی حس..ن  میتونست که عموم از من..ندا
شه پدرم جای شتر با شتم انتظار اینا از بی س من..کرد نامردی اون ولی دا  شدو

 ..نداشتم
صال کردم سعی شام میز سر  ادما این از انقد من چرا..نکنم نگاه عمو زن به ا
 خونه اون ادمای از من..نمیاد خوشتتشتتون زیاد من از هم اونا حتما..میاد بدم

شم  ودب منطقی و مهربون دختر چون ویدا..وحید و ویدا بجز البته..نمیومد خو
 ..بود شوهرم..چون وحید و

 ..نه.. دوتا اون ولی
 دافر از بابا وحید_گفت وحید به رو عمو که بودم نخورده غذا قاشتتق چند هنوز

 ..کن اماده رو بزرگه اتاق این و کارات به بچسب
 چی؟ واسه_گفت پر دهن با و کرد دهنش وارد رو غذا از پر قاشق یه وحید

 ..اینجا بیاریش و بگیری و زنت دست اینکه واسه_گفت خنده با عمو



تاق یه تو..خونه یه تو چی؟یعنی یعنی یا 12 اون از که متری 15 ا  بزرگتر متر
 ..کنیم زندگی اینجا هم ما که..بود این عمو منظور..بود

 ..گفتین که شما ولی_گفت و عمو به نگاه یه و کرد من به نگاه یه وحید
ید عمو مانت و من نظر ولی..گفتم من..اره_گفت و حرفش بین پر نه ما  هک ای

سالی یکی یه فعال شما شید خودمون با رو دو سمون حال هر به..بهتره با  حوا
 ..کسری کمی..هست بهتون هم

ی  چه نده قان  دل نه یه تو من..ستتتال دو یکی..ای کن  زن و عمو با..خو
شم..عمو سناک فکر  معمو زن که شوهری مادر با و سال دو اینکه فکر..بود تر

 تیر از حاال تا مهمتر همه ار و نداره مامانمو منو دیدن چشتتم قضتتا از و میشتتد
 ..بود عذاب واقعا نبودم امان در هاش طعنه و ها کنایه

 کنار مستتئله این با راحت اینکه مث  و شتتتد غذاش خوردن مشتتغول وحید
 طول تمام..میزدم حرف وحید با باید..نکرد دفاعی چرا..تزد حرفی چرا..اومد

 هیچی خوردیم چایی و میوه و شتتستتتم ظرف و خوردیم غذا که رو مدتی
 ..نفهمیدم

 که نیلح با که بیرون اومدم اشپزخونه تو از.. بود کشیده دراز کاناپه روی وحید
 یگاریس زیر یه_گفت من به رو بلندی تقریبا صدای یه با و نیومد خوشم اصال
 ..بیار واسم
 یه..قشتتنگ لحن یه..لطفا یه..میزنه حرف اینجوری چرا..نوکرشتتم من مگه

 ستتختی روز امروز چقد..نبود ستتخت خیلی..مهربونتر یکم..کمرنگ لبخند
 ..شه تموم زودی کاشکی..بود واسم
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 و سیگاری زیر..کردم رفتار باهاش خودش مث  و اوردم واسش و سیگاری زیر
 اینجوری شتتوهرش با کستتی_گفت اخم با و دید عمو زن..جلوش کردم پرت
 میکنه؟ رفتار
 عمیق نفس یه..بکشتتم رو عمو زن همونجا میتونستتتم که بودم عصتتبی انقد

 شکاری..همینجوریه اخالقم من_گفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون و کشتتیدم
 ..کرد نمیشه
صال..شد ساکت..اووف ست ا شتم دو ضر یا کنم احترامی بی بهش ندا  حا

 روعش باز اومد عمو زن..میشدم کالفه دستش از واقعا وقتا بعضی ولی..جوابی
نه یدا که ک یدم و اورد حرف تو حرف و نده اخم یه وح  بین نشتتستتتت گ

 ..گذاشت و تاثیرش حسابی مادر حرفای..بفرما..ابروهاش
 ..خونه میرسوند منو وحید و بودیم نشسته ماشین تو بعد ساعت نیم

 زدی؟ حرف طوری این مامانم با بود؟چرا زدن حرف طرز چه این_وحید
 چطوری؟_

 دادی؟ و جوابش چرا_وحید
 ..داره جوابی یه سوالی هر_

 بگو..نکن بحث..نکن دو به یک من با_گفت بلندی نستتبتا صتتدای با وحید
 ..چشم

 نم با مامانت میدی اجازه میدی؟چرا گیر من به فق  چرا تو_گفتم عصتتبی
 تصتتمیم واستتمون بابات میذاری چرا..کنه حوالم کنایه و بزنه حرف اینجوری

 یه میخواد بابا نگفتی خواستتتگاری روز تو..کنیم؟ زندگی کجا قراره ما..بگیره؟
 ؟..کنه اجاره واسمون کوچیک خونه



 ..گفت اینجوری من به_گفت کرده اخم وحید
 ..االن پس خب_

 ..باشیم پیششون مدت یه که خوبه..بهتره طوری این منم نظر به_وحید
 ..کردم حساب حرفت رو من..ندادی؟..دادی قول من به تو..وحید_

 ..میگه بابا_وحید
با هی..بستتته_زدم داد گه با مان..می گه ما  چی میگی؟خودت چی تو...می

 میخوای؟
صبی و ترمز رو زد یهو شت ع  گوش..شی خفه.. تو اینکه_زد داد و سمت برگ
عد به این از..میگم چی ببین کن مان هرچی ب با و ما  میگی گفتن م با

 فهمیدی؟..چشم
 ..نه_گفتم شده قف  بهم دندونای با عصبی

 ..پایین گمشو پس_زد داد یهو
 به شب نصفه..بود عوضی چقد..بود بیشعور چقد..نشست اشک چشمام تو

 ..پایین گمشو میگه من
 ..بستم محکم و در و پایین اومدم ماشین از بزنم حرفی اینکه بدون

های با ند قدم  صتتتدام االن که میگفتم و میشتتمردم و میرفتم..میرفتم بل
نه یاد االن..2...1..میک بالم م یاد االن..4..3..دن نت م  فق ..ولی..کشتتی م

شینش بلند تیکاف صدای سته دل با..اومد ما ستادم شک ش اروم..ای  دور..تمبرگ
 ..لعنتی..رفت و زد
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 کوچه تو شتتب 11 ستتاعت و زنش که..باشتته غیرت بی میتونه مرد یه انقد یعنی
 ..دخترشم دوست من کرده فکر واقعا نکنه..بره کنه ول و بندازه

 خونه یه واستتم که داد قول من به رو هفته یه اون تموم اون..بینه دهن انقد چرا
 حرفای با چرا..کرد عوض رنگ عمو حرف یه با االن..میگیره نقلی و خوشتتگ 

 بلد اچر..کرد رفتار خدمتکارش مث  من با چرا..داد موض  تغییر سری  عمو زن
 ...اینجورین رفتاراش چرا..کنه رفتار چطوری باید زن یه با که نیست

 ..ریختم اشک و دوییدم چطوری و تاریک و تنگ کوچه اون نفهمیدم
سیدم شب 12 ساعت  و کردم سالم..بودن منتظرم ستایش و مامان..خونه ر

تاق تو رفتم  بالش یه..انداختم ستتمت یه و هرکدوم و کیفم و شتتتالم مانتو..ا
 ..کشیدم دراز و زمین رو گذاشتم
 یه..نهمیک درد سرم..ستایش_گفتم سری  که بزنه حرف اومد..تو اومد ستایش

سکن قرص شیمم..میخوام م ست خوب حالم..کن خاموش گو  حرف فردا..نی
 ..میزنیم
فت حرف بدون یوان یه واستتتم و ر  اروم..خوردم..اورد قرص یه و اب ل
 ..مامان_گفت

 ..میشه ح  فردا..بود کوچیک بحث یه فق ..نباشه نگران بگو بهش_
شید ثانیه به شمام نک سی بازم ولی..برد خوابم و شدن داغ چ ش زیر خی  و مامچ

 ..میکردم حس
 یکم اولش..کشی منت مثال اومد وحید بعد روز دو..میگذره روز اون از ماه دو
 کجا به میدادم کش و بحث این..میکردم چکار..اشتی باالخره و کشی ناز و ناز

 ..میرسیدم



 ..خورد بهم حالم نکبتی زندگی این از دوماه این تو
ید..داشتتتم خوب روزای قات گاهی وح  میرفتیم..میشتتتد خوب خیلی او
ما..پارک بامون دور..میخوردیم بستتتنی هویج اب..دور دور..ستتین  نارنجی ل

 ازش اینکه با..خریدم رنگی رنگ چروک مدل شتتال یه واستتم بارم یه..میشتتد
 ..کردم سرم بیرون رفتیم که شبش و نیاوردم روش به ولی نیومد خوشم

 ..بود بیشتر بدم روزای ولی
 خالی ما واستته و اتاق یه عمو..بود شتتده بیشتتتر هاش طعنه و ها کنایه عمو زن

 مثال..بزنن توش رنگی یه بود نداده حداق  خدا رضتتای محض ولی..بود کرده
 ونهخ یه تو اونا با و بیام که کنم تحم  نمیتونستتتم اصتتال..عروستته تازه اتاق

 ..نداره منو دیدن چشم میدونستم که کسی..کنم زندگی
 میکرده زندگی کجا قبال مگه که بیداد و داد هم عمو و زد حرف عمو با مامان

 ..توقعه پر انقد حاال که
 یه فق  من ولی کنه ارومم میکرد ستتعی ستتتایش..حرفش از شتتکستتت دلم

 ..بشه خوش ازش چیزی یه به دلم که..میخواستم وحید از پشتیبانی
 میکرد سوراخ و مغزم.. میکرد شروع و هاش کنایه و نیش میدید منو تا عمو زن
 یحت گاهی و میسوزوند و دلم کالمش نیش گاهی هم وحید اون از تبعیت به..

 ..تعموس زن کار اینا همه ولی نیست شکاکی ادم میدونستم..میکرد شک بهم
 ببره و مامان میخواستتت همیشتته و میپروند چیز مامانم و من به گاهی عمو زن
 واقعا وقتا بعضتتی ولی..نذار مح ..نده و جوابش میگفت مامان..ستتوال زیر
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 یه حتما نبود بعدش دعوای و بحث و وحید از ترس اگه که..میشتتتدم دیوونه
 ..انداختم می راه مفص  دعوای

 ..ودب وحید توس  تولدم روز کردن فراموش ماه دو این تو زندگیم روز ترین بد
شحال چقد روز اون  بخواد شایدم و نمیره یادش وحید بودم مطمئن..بودم خو

پرایزم نه ستتو یدار زود صتتبح از..ک  ازش خبری هیچ ولی..بودم شتتتده ب
شد سم خونگی کیک یه ستایش..ن سی بلوز یه هم مامان و کرد درست وا  مجل

 دلداری و خودم و نخورم غصه خیلی میکردم سعی..بود دوخته واسم خوشگ 
ست وقت هنوز شب تا که دادم صر ولی..ه  از اقا فهمیدم زدم زنگ بهش که ع

ستاش با صبح شگاه بعدم و کوه رفته دو ستوران بعدم و کاری سوار با  دور و ر
 سح وحید به..بود هم دختر گروهشون تو فهمیدم که شدم تر عصبانی و..دور

صی شتم خا شتم انتظار ازش..بود شوهرم حال هر به ولی..ندا  هی حتی اون..دا
 ..بود نداده من به هم ساده اس ام اس

شد مهربون زمانی وحید شه مرادش وفق بر چی همه که می  یه از و مامانش و با
 ..باشه ندیده قب  ساعت
سم داره مامان س  اندازه جهیزیه یه..میکنه تهیه جهیزیه وا  15 اتاق و خودش و
 ..من متری
 هم ارایشگاه و میدوزه مامان که و عروس لباس..عروسیه کارای دنبال هم وحید

یک ستتتالن یه که چه تو کوچ نا عمو کو  یول.. نبود تعریفی کارش که بود ای
ستم ضی و میگفتم چیزی تا..بزنم حرفی نتون  مگه یگفتنم سری  میکردم اعترا

 ..ارایشگاه میرفتی کجا قبال



شناخته حس یه چرا نمیدونم..گرفته خیلی دلم  شاید..بد خیلی چیز یه..دارم نا
 ..دارم وحید با که ای اینده از

 ستتفارش رو عروستتی های کارت..ازدواجمونه مراستتمه دیگه ماه یه از کمتر
 ..روشه دوماد و عروس یه عکس که معمولی سفید و کوچیک کارت یه..دادیم
 به ماهمون دو این رابطه همه..نشتتتده نزدیک من به خیلی دوماه این تو وحید

 ..بود اغوش یه و ناگهانی چندتاب*و*سه
 ..نمیومد خوشش بودمزنعمو مطمئن..نمیموندم اینا عمو خونه شب من
 گوش در میرفت و هم تو میرفت اخماش زنعمو میگذشتتت که 11 ستتاعت از

 ..بیرون بریم شو بلند میگفت من به وحیدم و میکرد پچ پچ وحید
صال خودم ست ا شتم دو شون هم اونا ولی بمونم اونجا ندا  ضای  واقعا رفتار

 پیشش زنش شب بخواد اینکه واسه ساله 25 پسر یه که مسخرست خیلی..بود
 ..بگیره اجازه مامانش از بخواد نه یا باشه
 رهبگی زن خواستتته فق ..نداره نیازی من به وحید که میکردم حس ک  در ولی

 ..باشه داشته تمایلی من به زیاد ندیدم وگرنه..باشه گرفته که
 وقت ازدواجمون تا روز 15 فق  که زمانی...فهمیدم بعد روز چند ودلیلشتتو

 ..داشتیم
 وحید عالقه مورد غذای بادمجون قیمه مامان..بود ما خونه نهار وحید روز اون

 گونمو حیاط تو وحید رفتن موق  عصتتر..بود خوبی روز..بود کرده درستتت و
 ..کردم اش بدرقه لبخند با..رفت و زد چشمک یه و ب*و*سید
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سه یه با بازم شمک یه و ب*و*  و ها کنایه اون تمام کنم فراموش کردم سعی چ
ستقالل عدم اون و زبونا نیش  همه و همه و سردی همه اون و بینی دهن اون و ا

 ..بودم دیده ازش روز 15 و دوماه این که چیزایی همه و
تایش و بود چرخش پای مامان..خونه تو رفتم تاق تو هم ستت  درس حال در ا

 ..بود خوندن
شقابای شتم و کردم جم  زمین رو از رو میوه ب شپزخونه تو گذا  وردما سینی..ا

 ..ردمک پیدا خونه قرمز پشتی کنار و وحید گوشی که ها چایی استکانای واسه
شتی به همونجا شستم و دادم تکیه پ ستم گرفتم رو گوشی..ن ص نه..د شتن دق  گ

 ..ای دیگه چیز هیچ نه داشتم و هاش اس ام اس تو
 و خودش از نفره چهار عکس یه که گوشتتیش صتتفحه پشتتت عکس به داشتتتم

ستای شیش که میکردم نگاه بود خودش تر الت دو شمم..خورد زنگ گو  هک چ
 ..کرد یخ بدنم تو خون خورد گیرنده تماس اسم به

 ..نداشتیم فرناز فامی  تو ما میکردم فکر چقد هر..فرناز
عد گوشتتی  و جوابش نمیتونستتتم حتی..شتتتد قط  خوردن زنگ بار یه از ب

 خفیف لرزش یه دستتتام..شتتد قط  دوباره و خورد زنگ هم دوم بار برای..بدم
 ..موقتیه دردا این همه میدونستم..میسوخت سینم..بود کرده پیدا

 یعنی..کردم باز و چشتتمام..اومد پیامش زنگ صتتتدای..بستتتم و چشتتمام
 ..بخونمش

 ..عزیزم دارم کارت..نشو لوس..کجایی.. وحید_فرناز
قد که بود کی..بود چی منظورش...دادم قورت و دهنم اب  من شتتوهر با ان

 ..داشت هم کارش و بود صمیمی



 ..تمداش تهوع حالت..بود کرده داغ سرم..لرزید دوباره لرزونم دستای تو گوشی
 تردخ یه ظریف صدای و پیغامگیر رو رفت گوشی که بدم جواب شدم وسوسه

 ..پیچید گوشی تو
یدی؟قهلی جواب چرا برم قربونت_فرناز با ای..نم  ناز گرفتی زن وقتی از..با

 میکردی؟چرا صدام طال فرناز..داشتی دوست منو که تو..ها شده زیاد کردنات
 ..ندیدمت بعد به تولدم روز از نامرد..نمیدی و تلفنام جواب دیروز از

 بد چشمکش و گونم رو ب*و*سه اون از حالم..شد بسته خود به خود چشمام
 تو از و دختر یه کردنای ناز صدای حاال که بود عالی بود خوب چی همه..شد

شی شنوم شوهرم گو ضم..ب سش فهمیدم وقتی گرفت بغ شکام..گرفته تولد وا  ا
 ..نبود یادش زنش تولد..ریختن

 دستتت به..خوبش کار به..نداشتتتش ستتواد به..میکردم دلخوش وحید چی به
 ..مردونگیش به..خونوادش به..اخالقش به..خالیش

 ..مردمه دخترای دنبال هنوز و داره زن کثافت اون
 ..باهام بود کرده بد..بود ترکیدن حال در درد زور از سرم..شدن داغ چشمام

 الاص من نظر از که وحید بلند های خنده تصویر..کردم باز و ام بسته چشمای
 شتتدنای خیره..جلفش شتتوخیای..بود چشتتمام جلوی نبود مرد یه شتتان در

 اینکه حس..بود چشتتمم جلو همش..میدید دختری اگه خیابون تو ناگهانیش
مام  حتی و بود نکرده ترک و دختراش دوستتتت..بودیم هم با که مدت این ت

 هم اب به زیاد چرا میفهمم االن..کرد بد و حالم میگرفت تولدم واسشون حتی..
 ..نمیداد نشون تمای  بودن
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شتم کم چی من مگه  و امی ف دختر خوشگلترین و من فامی  اکثر..زیبایی از دا
 ..لیاقت بی شوهر یه با حاال ولی..میدونستن اشنا

 ..چالقه دست مال سرخ سیب..گفتن قدیم از همیشه..بود کرده چی من با
شت و لیاقتم شی..وحید ندا شتم رو خونه تلفن گو  نگز خطش اون به که بردا

 یادم لحظه یه ولی..بهش بکشتتم و فحش ستتر و کنم تموم رو چی همه و بزنم
 میشه مگه..ایش شناسنامه..رسمیش..عقدیش زن..نامزدش نه..زنشم من..اوم
 هی این لعنتی اخه..گرفت نفستتم..کرد تموم رو چی همه دعوا و بحث یه با که

 داد بتتلتتنتتد ستتتترم تتتو چتتیتتزی یتته..نتتیستتتتت کتتوچتتیتتک بتتحتتث
 ..خ*ی*ا*ن*ت..خ*ی*ا*ن*ت..خ*ی*ا*ن*ت...میزد
 ..میزدن نبض هام شقیقه..میکرد درد سرم

شی یه خطش یکی اون..گرفتم و شمارش  ات سه از بعد..بود داغون و درب گو
 ..داد جواب بوق

 ..خودم پرستش_وحید
 ...االن ولی میکردم ذوق کلی شاید بود پیش ساعت یک اگه

 ..جامونده اینجا گوشیت_
ند ظه چ فت چیزی لح ث ..نگ که م بال ماشتتین تو داشتتتت این  گوشتتیش دن

 ..میگشت
 ..نخورد که نگفتی؟زنگ زودتر چرا..پرستش..ا_وحید

 ..بود تماسش منتظر پس..نشنید و پوزخندم
 ...نمیدونم_



 هدفع یه کن خاموشتتش میخوای..چیزه..فق ..ببرمش میام االن..باشتته_وحید
 ..ندارم کاریش فعال..زیاده گوشیم خور زنگ..نکنه اذیتت

 ..فردا بذار..میکنی عجله انقد چرا نداری کاریش اگه_
 ..خداحافظ..بهت میگم حاال..نه..نه_گفت شده هول وحید

 مث ..میشتته تموم راحت واستتش چی همه همیشتته..راحتی همین به..کرد قط 
 ..اومد کنار راحت..اینا عمو خونه متری 15 اتاق مسئله
 هتیک داره میگرفت وحید از داشتتت دلم که محبتی ذره یه اون تمام کردم حس
 ..میشه تیکه

 و مانتو شتتدم بلند..میخورد بهم چی همه از وحید از زندگیم از خودم از حالم
 ..شدم وحید منتظر و کردم عوض و شلوارم

 ..کرد قط  و.. در دم بیارش_گفت و گوشیم به زد زنگ گوشیش با
 ..زد حرف باهام اینجوری چرا..گوششم به حلقه غالم من کرده فکر چرا
 تولد واستتش..داره دختر دوستتت اقا..خیالم خوش چه من..مستتخرستتت..هه

سابی معلومه و میگیره  لحن..چیم نگران من اونوقت..ان صمیمی هم با هم ح
 ..زدنش حرف

 ..بستم و در و بیرون میرم گفتم مامان به و سرم رو انداختم و مشکیم شال
 هوا یه قوارش و قد..بود خودم همسن..مون همسایه پسر..دیدم رو مانی در دم
 ..نبود ناپاک نگاهش..میکرد نگاهم همیشه..بود تر بلند وحید از

 دستتتت بهم خوبی حس دیدنش با..بود لبش رو کمرنگ لبخند یه همیشتتته
 ..داغونم درون از که االن..االن نه ولی..میداد
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 ..بود پریده یکم رنگش..کرد نگام..نشستم و شدم ماشین سوار
 ..گوشی پس_وحید

 ..میدمت..برو_گفتم و زدم لبخند یه
ید با گام ترد که بدون و ماشتتین و کرد ن بار این کاف این نه تی  حرکت به بز

 ه؟کی فرناز_گفتم و سمتش برگشتم..رفتیم که و مسیر از یکم..دراورد
 ..نمیزد حرفی..میکرد نگام تعجب با..سمتم برگشت..ترمز رو زد

 ..نمیزد حرفی..بود کثیف چقد..بود وقیح چقد..شدن اشکی چشمام
 میدونستتت که اون..بکنه و کار این من با اومد دلش چطور..بود اشتتغال چقد

 و زندگیم نذاشتتت چرا..کشتتیدم پدری بی چقد..کشتتیدم ستتختی چقد من
 ..خوب خاطره یه..خاطره واسم بشه ماه سه این نذاشت چرا..بکنم

 ..گوشیم سر رفتی کی اجازه با_گفت و شد قرمز و هم تو رفت اخماش
 ..شدم بدهکارم..خوبه

 ..نرفته که یادت..زنت..خودم اجازه با_گفتم بغض با
 ..رو گوشی من بده..کردی زیادی غل ..کردی جا بی خیلی تو_زد داد یهو

 ..اشب ادم_زد داد..پایین افتاد که پاش سر کردم پرت رو گوشی..گرفت گریم
 ..بود پیچیده ماشین تو هقم هق صدای

یه با  ارید زن که هنوزم که..داره کار باهات که کیه..کیه فرناز این_گفتم گر
 تو..اشتتغال..رفت یادت و زنت تولد ولی..بود یادت و تولدش که کیه..باهاته

 ..بود چیت واسه دیگه دختر دوست..داری زن
 ..صداتو ببر_گفت لبی زیر



 ردک حرکت..کرد روشن و ماشین..میکردم فین فین من..میخورد زنگ گوشیش
 االن..بزن زنگ شتتب نگفتم مگه_گفت و گوشتتش رو گذاشتتت رو گوشتتی و
 ..شب گفتم_زد داد..نه
 ..میمونه سگ عین..کرد قط  و

 ..میشد رد سرعت با ماشینا بین از و میداد گاز تند تند
 و کار این من با تونستتتی چطور..وقت هیچ..وحید نمیبخشتتمت وقت هیچ_

 ..ببندم دل بهت نذاشتی چرا..بکنی
 ..کن تمومش..بسه_وحید

ته میکنی فکر..کنم تموم چیو_  تمومش هم دختره اون..کنم تمومش من..راح
 ..میکنه
 ..میزنم بهمش_وحید

 اینو؟ فق _
 ..کرد نگام اخم با و برگشت

شی ساکت_وحید  اموشفر هم تو..رفت شد تموم بود چیزی یه گفتم..نه یا می
 ..کن

صبی ست انقد چرا..گرفتم گر..شدم ع ضیه میخوا سون رو ق  ابونخی..بگیره ا
 ..باال هم ما سرعت و بود شلوغ

 و المح داری..شدم خسته دستت از دیگه..کنم تمومش رو چی_گفتم فریاد با
یاد بر ازت هیچی..ندیدم تو از تر نامرد..نامرد..میزنی بهم  هیچ عرضتتته..نم

 ..اشغال باز ه*و*س..بازی دختر فق ..نداری کاری
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 ستتوزش..ستتوخت..برجستتتم های گونه رو نشتتستتت محکمش ستتیلی که
 ..میسوخت دستش ضرب جای..بود قلبم مهمتر همه از ولی..داشت

 ..میکشید نفس تند تند..کردم نگاش و برگشتم
 الاص چیه میدونی..کردم خوب اصال..کردی خستم..شو خفه گفتمت_وحید

 وت مث  اون اینکه قضتتیه..چیه میدونی..نه..دارم دوستتتش چون..نمیزنم بهمش
 یرز ماشتتین میدونی..پولداره چقد میدونی..کیه باباش میدونی اصتتال..نیستتت

 ..کنم خوش تو چیه به و دلم باید داری؟من چی تو..چیه پاش
 در پول واستتش که..داشتتتت انتظاری چه من از..اون..میگفت داشتتتت چی

 دممعتا بابام اگه..کیم دختر من میدونستتتت که اون..باشتتم پولدار که..بیارم
 حساب من مگه..خدا اخه..شد اخراج بعدم که بود ساده کارمند یه اون نمیشد

یدونستتتت که اون اصتتتال..بانکیم یه وضتتتعم من م مد چرا اینطور  او
 ..بگم کی به و دردم..خدا ای..همش یعنی..خواستگاریم

 و سینش و بازوهاش جون به افتادم مشت با..شدم هار..شدم و*ح*ش*ی یهو
 تپر و داد هولم یهو..کنه مهار منو میکرد سعی راستش دست با..میدادم فحش

 ..خودم سمت شیشه به خوردم و شدم
 ..روانی جات سر بتمرگ_زد داد

 زد معلق کله و دیگه ماشین دوتا به خورد ماشین و اومد مهیبی صدای یی یهو و
 غایجی و ماشین برخورد صدای فق  دیگه و شد پرت دیگه ماشین یه روی از و

 دبع و سوزش و ماشین های شیشه شکستن اخر در و اتیش و دود بوی و مردم
 ..سیاهی و سیاهی و سیاهی



 بستتته چشتتمام..نداشتتتم حستتی..بودن ستتنگین..بودن بستتته پاهام و دستتتام
 تهکوف شتتدت به بدنم ولی بخورم تکون کردم ستتعی..بود تاریک جا همه..بود
 ..میکرد درد و بود

 گرفته صتتدام..شتتدم هول..باشتتن دزدیده منو نکنه..نکنه....ترستتیدم لحظه یه
 ..اومد در گلوم تو از ای خفه صدای..زدم زور..بود

 من...کمک_زدم داد توان تمام با مه داد قدرتی بهم شتتدن دزدیده از ترس ولی
 ..کجاست اینجا.. وحید..مامان..کجام

ستای بعد و شنیدم و نفر چند قدمای صدای ست گرمی د ش ستام رو ن  زمال..د
ستای من..بزنم حدس نبود سم مامانمو زبر د شنا سی اینکه از قب ..می  رفح ک
صادف..اومد یادم چی همه بزنه ستن..مردم..اتیش.. جیغ..دود صدای..ت  شک

 ..وحید..خ*ی*ا*ن*ت..ها شیشه
قد نایی که میکرد درد بدنم ان خاطر کردن بغض واستتته توا ید کارای ب  و وح

 ..نداشتم
 ..اینجام من..مامان نترس_مامان

مان صتتتدای ته ما یالم ولی..بود گرف حت و خ جا شتتتدم مطمئن..کرد را  این
 ..بیمارستانه

 نمیزنی؟ حرف چرا..توام با مامان..مامان..مامان_
ستاش..اومد مامان فین فین صدای ستام رو از د صدای بلند د شاش شد  ور کف

ستان سرامیکای شت که و ضعیفش گریه صدای..میومد بیمار  و دور من از دا
 ..میشنیدم هم میشد تر دور
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 ..نباش نگران..پرستش_ستایش
 بیمارستانه؟ اینجا..اینجایی تو..ستایش_

 ..اره_ستایش
 وحید..بستتتن و چشتتمام چرا..بود چش مامان..بخورم تکون نمیتونم من چرا_

 کجاست؟
 ..نرفت ولی..بزنه حرف نمیتونه کردم حس

 بخش..خوبه وحیدم..نیستتت چیزی..نگرانته مامان_گفت ای خفه صتتدای با
 ..مرداست

 ..نداشتم خوبی حس..میزنه حرف تلگرافی چرا
 شده؟ چیزی..ستایش_

ضش ستاد قلبم..ترکید بغ  نکنه..نهمیک اینجوری ستایش چرا..شد داغ تنم..ای
 ..خدا نه..باشم نشده نخاع قط ..جاشه سره که حافظم..شدم فلج

 ..بگو..دارم و طاقتش میدونی..ستایش_گفتم بغض با
 ..پرستش_گفت گریه میون..نمیداد امونش گریه..نمیتونست

مد یه و ستتینم رو گذاشتتتت و ستترش..ب*غ*لم تو او  دردم..میکرد گر
 ..بزنم حرف نتوستم ولی درد از شد جم  صورتم..اومد

 ..کرد بلند تنم رو از و ستایش نفر یه و اومد قدمایی صدای دوباره
 ..میشه درست..باش اروم..ستایش_گفت که عمو وصدای

 ..شده چی..میشه درست چی
ستم..اومد عمو زن صدای شمای همین با میتون سته چ صورش هم ب  هک کنم ت

 ..قیمتی ولی زشت..قدیمیه طالهای از پر روش و سر



 بیداری؟..پرستش_عمو زن
 کجاست؟ مامانم..بره کاشکی..هم تو کشیدم و اخمام

 خبره؟ چه اینجا بگه نمیخواد کسی..اره_
 نداری؟ درد عمو...پرستش_عمو
 پستترت و زنت و خودت عمو بگم بهش میشتتد کاشتتکی..دارم خیلی که درد

 ..شده مهربون عمو که جالبه..منید دردای
یده منو جواب کستتی چرا عمو..کوفتستتتت بدنم_ ید حرفی چرا..نم  را.نمیزن

 ..نداره حس پاهام چرا..است بسته چشمام
 ..تو..پرستش_عمو زن

 ..مهین_گفت و حرفش بین پرید عمو
 ..شده چم حداق  میگفت اون کاشکی..نزد حرف
 همدردیشون و محبت ک ..رفتن اینا عمو احتماال..اومد قدمایی صدای دوباره
 زن.. اوید بقول..عروسشم..برادرشم دختر اینکه بجز انگار نه انگار..بود همین

 نمیاد؟ پس؟چرا کجاست مامان..پسرشم
 هستی؟..ستایش_
 ..اره_گفت بغض با

 ..بیاد بگو و مامان..بیرون برو یا بزن حرف یا_زدم داد..شدم عصبی
 هاینک از..شتتدم عصتتبی نمیدیدم و بود تاریک جا همه اینکه از..نگفت چیزی
ست شتن حس پاهام و د صبی ندا صبی..بدنم درد از..شدم ع  دفریا با شدم ع

 ..لعنتیا نمیکنن باز و چشمام چرا پس_گفتم
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 گریه با که بزنم داد ستترش اومدم..مخم رو رفت ستتتایش بلند هق هق صتتدای
صه_گفت بلند بلند شم خودم..نترس..شم فدات..عزیزم نخور غ صای می  ع

ستت شم خودم..د شماتوونمیذارم می  یکیتار از نمیذارم..کنه اذیتت تنهایی چ
 ..نه تاریکی از میترسی..پرستش..بترسی

 ..خدا..نمیبینه دیگه پرستشم..خدا_گفت گریه و ناله با
 یزیچ افتادن صدای..میشد اکو گشم تو حرفاش..بودم منگ و گیج..میزد جیغ
 زن.. عمو..مامان زهرا یا..اومد قدمایی صتتدای..بود ستتتایش احتماال..اومد
 ..پرستارا و دکترا..عمو

 ..شدم تکمی ..خدا مرسی..داغند هام گونه کردم احساس فق  ولیمن
 تهبرگشتت بهشتتون حس تازه..بدم تکونشتتون میتونستتتم..میکردن درد دستتتام

 دیگه وزر چند تا..موقتیه بود گفته دکتر..بوده حس بی هنوز..نه پاهام ولی..بود
 ..کی نیست معلوم ولی..میشه خوب هم پاهام

 ..چشمام...ولی..بود خوب..داشت حس بدنم و دستام
 توی هک بود این دکتر حرف ولی..کی تا نمیدونم..نمیبینن دیگه که چشتتمایی

صادف شه به من بودن نزدیک بخاطر ت شمام بودن باز و ها شی شه..چ  اه شی
 من النا و بود شده پاره چشمام قرنیه..بودن پریده چشمام هردوتا تو و شکستن

نا قت هیچ..بودم نابی  رو جا هیچ..بشتتم کور روز یه منم نمیکردم فکر و
 االن..دارم وحشت..میترسم تاریکی از من..باشه سیاه و تاریک جا همه..نبینم

 بخاطر بازم ولی..ستتیاهه جا همه بازم بستتته یا باشتته باز چشتتمام اینکه با هم
 ..میبندم و چشمام خود به خود ترس و تاریکی



تانم تو روزه 10 االن مارستت مان..بی تایش و ما  پیشتتم میون در شتتتب یه ستت
 و تایشس گرفته نگاه و مامان خستگی نمیتونم و تاریکه چشمام خوبه..میمونن

یدا هم شتتتب یه..دیدنم اومدن دفعه دو روز ده این تو عمو زن و عمو..ببینم  و
که بهونه به عمو زن که بمونه پیشتتم بود قرار گاه فردا این حان دانشتت  هدار امت

 ..میاد بدش من از وحشتناکی طور به..مسخرست..بردش
 گریه..یریزمم اشک بیاد در فینم فین صدای اینکه بدون صبح خود تا شبا بعضی
 زا که من..من چرا..میکنم گالیه..میزنم حرف خدا با دلم تو..صدا بی..میکنم

 ..داشتم درد بچگیم
 همون..فهمیدم رو نداری و دستتتی تنگ معنی بود ستتتالم 6_5 وقتی که منی

سته موق  ستم چون..میکردم کم هامو خوا  منی..بیاره کجا از..نداره بابام میدون
 پا یه..مردم های پارچه پای..مامان دستتت کمک شتتدم شتتدم بزرگتر وقتی که

 ونهخ..بدیم رو خونه قسطای که میکردیم خیاطی..خودم واسه بودم شده استاد
 ..بشه خودمون مال که..بودیم خریده تازه که ای

 نداغو حال با شتتبا بعضتتی..نیستتتت بابام شتتتدمدیدم بزرگتر وقتی که منی
 و مامان حالش اون تو بازم..همینطور هم مامان..بود مامان عاشتتق بابا..میومد

 ..بفروشه که نمیبرد یا نمیشکوند رو خونه وسای ..نمیکرد دعوا..نزد
شه مامان سش همی شت مقدار یه وا ست..جدا میذا  صدا و سر دفعه یه نمیخوا
 نرفتم..گرفتم دیپلم من..شتتدیم پول بی ما..شتتد اخراج بابا..ابروریزی و بشتته

شگاه  فامیال..شد خلوت دورمون..شد زیاد مامان کار..بودیم پول بی چون دان
شون شمای..رفت..نبود عمو..زد غیب  بابا..نبود سایمون وقتی بود زیاد دریده چ
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شمای..مرد..کرد سنکوپ س..شد زیادتر بدبختیا..شدن تر زیاد دریده چ  هوا
 گریه شبا..شد زیاد حدیپ و حرف..اومد خواستگار خوشگلم و جوون مامان
 امانم..معتاد نه ستتالممو بابای..میخواستتتم بابامو..میکردم گریه منم..میکرد
 بولق دولتی..میخوند درس روز و شب ستایش..شدیم پول بی..شد گیر گوشه

ستگاری اومدن..شد عوض هاش نگاه وحید..شد پیداش عمو..شد  ما..خوا
 تدوستت و وحید..نداشتتتیم مرد..نداشتتتیم ستتایه..داشتتتیم درد..بودیم پول بی

 ..نداشتیم پول بازم..داشتیم مرد..داشتیم سایه..کردم قبول..نداشتم
ید با بعضتتی وح تا بعضتتی..بود خوب شتت  عمو..بود بد عمو زن..بود بد وق

ست شه خوب میخوا شتش عمو زن.. با  خ*ی*ا*ن*ت..شد بد وحید..نمیذا
ناز..کرد یم تصتتتادف..فر ین..دود..شتتتیشتتته..کرد  چشتتتمتا..ماشتتت

 ..ترس..تاریکی..کور..م
 هق هق..بلند صتتدای با..میکردم گریه..تخت ستتر نشتتستتتم و کشتتیدم جیغ

قد هر بستتته..میکردم یدم دلم تو چ فه داشتتتم..کشتت  نور من..میشتتتدم خ
 کنم خالی..بزنم جیغ داشتتتم دوستتتت..میخواستتتم روشتتنی..میخواستتتم

 رفتهگ نفستتمو..بود گرفته دورمو تاریکی و ستتیاهی این ولی..کنم فرار..خودمو
 ..میکرد خفم داشت و گلوم سر بود نشسته..بود
فت یه همین خدا..زندگی..خدا میخواستتتم زندگی من  من به چشتتمم ج

 ..بود زیادیم...ندیدی
ست شتم دو شم هیچکس که جایی برم..برم دا شه پی شه درد و غم..نبا  نور..نبا

 ..میخوام و چشمام من..خدا..باشه



شم اومد ستایش شه..کنه ارومم میکرد سعی..پی  ردممیک خیال و فکر انقد همی
 ..میشدم دیوونه یهو اخرش که

ساؤ و کمرم ستایش شم در و میداد ما  فق  االن..شدم ارومتر..میزد حرف گو
 ..میکردم گریه

 ..باش اروم..کنارت..اینجام من..نترس..عزیزم نترس_ستایش
 ..نیست باشه کنارم باید که اونی

 بستریه؟ کجاست؟هنوز وحید_
 ..نگفت چیزی

 ؟..خوبه_
 ...نگفت چیزی

 نزنی؟ حرف قراره بازم_
تایش ت ..شتتتد مرخص پیش روز دو_ستت  تو پاش یه..کردن باز و دستتتش ا

 ..نداشت مشکلی هاش ازمایش تو..میشن بهتر دارن هاش دنده..کچه
 هک من..ببینه منو نیومد چرا..پیشتتم نیومد چرا پس..شتتد مرخص پیش روز دو

 ..شد فشرده قلبم..میتونه که اون..ببینم نمیتونم
 سالمه؟...چشماش_

 ..راحت خیالت..سالمه_گفت و کشید عمیق نفس یه ستایش
به ید من مرد..خو ید اون..ببینم نمیتونم من..باشتتته ستتتالم با  منو دستتتت با
 ..ببینه باید اون..بگیره

http://www.roman4u.ir/


 حس پیش شتتب دو..روز 25 از بعد..بشتتم مرخص بیمارستتتان از قراره امروز
 ولط خیلی..میستتوخت و میکرد گز گز پاهام پایین به ران از..برگشتتت پاهام

به..برگرده حس قستتمتاش همه تو که کشتتید  فلج حداق  شتتکر خدارو..خو
 ..میکشتم و خودم که بود اونجوری اگه..هستم خودم پاهای سر..نشدم

 امپ میگفت..زدیم حرف تلفنی باری چند..دیدنم نیومد وحید روز 25 این تو
نه درد چه تو و میک یدم دراز همش و گ فت..کشتت نده میگ نه درد هام د  و میک

 هک مطمئنم گفت و چشتتمام برای شتتد متاستتف..بکشتتم نفس صتتاف نمیتونم
 ..میشه خوب زود خیلی

 باز اتاق در که کنم تنم لباسمو که میکرد کمکم ستایش و بودم نشسته تخت رو
 ..شد

 .. سالم_وحید
 ..بود وحید صدای..صدا سمت برگشتم سری 

 تویی؟ وحید_
 ..اومد قدماش صدای

 ..دستاش تو شد لمس دستم
 خوبی؟..منم_

 داغون روحیمو دیدنم واستتته وحید نیومدن..روز چند این بود گرفته دلم چقد
 لبخند..وحید ب*و*سیله دستام لمس..صداش..خودش..االن ولی..بود کرده

 ..روز 25 از بعد..اورد لبم به
 ؟..اومدی باالخره_

 ..رفت ستایش..اومد قدمایی صدای



 ..بریم که دنبالت اومدم..کردم باز پامو گچ_وحید
 هبیمارستتتان یه بره میتونستتتت خب..ولی..کنه باز و پاش گچ بود اومده پس

 ..من دیدن اومد کرد باز پاشو گچ تا ببین..اومده من بخاطر اون..دیگه
 ..نمیبینم دیگه من..وحید_

 ..همینطور شدنشونم یخ..کردم احساس و دستاش لرزش
 ..سیاه جا همه...میترسم من_

 ..نمیزد حرفی
 ..نمیگی چیزی چرا_

 ..میلرزید هم صداش
 ..ما..پرستش..پ_وحید

 وحید..پس نپوشتتیدی و لباستتت چرا..مامان پرستتتش..ا_اومد مامان صتتدای
 ..کنار برو..

ستای ستاش سردی..کنار رفت مامان حرف از زودتر خیلی وحید سرد د   ک د
 ..کرد یخ تنمو

 ...در جلو بیارم و ماشین میرم_وحید
 ..رفت

 ..سردمه..مامان_
 سرم..دنبو نشسته عقب هم ستایش و مامان..وحید کنار بودم نشسته ماشین تو
شتی به دادم تکیه و شین..صندلی پ صادف تو که خودش ما  چیزی کنم فکر ت

 ...نموند ازش
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 کیه؟ ماشین_
 ..شد داغون که من مال..بابا_وحید
 نمیکنه؟ درد سرت..عزیزم..ستایش_مامان

 ..نداد مسکن دکتر..میترکه داره سرم تمام.. میکنه درد خیلی..چرا_
 ..میدم بهت خونه بریم..چرا_مامان

 کنهنمی ستتعی چرا..نمیگه هیچی چرا..نمیزنه حرفی وحید چرا..بود گرفته دلم
 ..دنده رو بذاره و دستش تو نمیگیره دستمو چرا..کنه عوض روحیمو
 ستایش هک بودم دستگیره دنبال و ماشین در رو کشیدم و دستم..ایستاد ماشین

 ..اومدم وایسا_گفت
مد ستتری  خ  برد منو و کرد کمکم و کرد باز و در و او ید بازم..دا  حرفی وح

 مامان نذاشتتت..اورد منو وستتای  مامان کمک..بگیره و دستتتم نیومد بازم..نزد
 فتگ و اورد در و شتتالم و مانتو قبلش..پذیرایی ستتمت برد منو ستتتایش..بیاره

 ..انداختم جا واست اینجا..بشین_
 ..باشم کجا نیست مهم دیگه که من..میکرد فرقی چه

 ..تو..بیا..وحید_مامان
 ..دارم کار..برم باید..عمو زن نه_وحید

 ..شد نزدیک صداش
 نداری؟ کاری..پرستش_وحید

 راچ..نمیزنه حرف باهام پیشتتم؟چرا نمیمونه میره؟چرا داره چرا..گرفت بغضتتم
 نمیگه الکی الکی چرا..نمیده امید بهم چرا..نمیگه واستتم خوب ارزوهای از

 موهام تو دستتت چرا..نمیکاره ب*و*ستته گونم رو ناغاف  چرا..میشتتی خوب



نه ک ی م بت چرا..ن ح نه م ک ی م گه..ن نه م یدو م یاز االن من ن  به..دارم ن
یاز من..یش گرم..صتتتداش..محبتش..حضتتورش..خودش بت به دارم ن  مح
 ..شوهرم

 نمیمونی؟_گفتم بغض با و اروم
 ..میلرزید صداش

 ..خداحافظ..باش خودت مراقب..دارم کار..نه_وحید
 واستته دیگه..اخه ولی..نمیبینم که من..زده حتما..نزد چشتتمک برام چرا..رفت

 ..بزنه چشمک کی
 ..نه یا تنهام االن نمیدونستم..زانوهام سر افتادم..رفت وقتی
 اینجاست؟ کسی_گفتم اروم

 ..رفت وحید چرا..گریه زیر زدم..نیومد صدایی
شحال..کردم گریه سیر دل یه سی که شدم خو  مهم ولی..بود شایدم..نبود ک

 ..نیست
 ..بخور اینو..عزیزم بیا_گفت و کنارم اومد..اومد ستایش صدای

 چیه؟_
 ..هست داروهاتم..پرتقال اب_ستایش

 ..خوردمشون ستایش کمک با
 ..روزه یا شبه االن..ستایش_

 ..گرفت بغضم کالمم مظلومانه لحن این از خودم
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ستای شت و سرش و شد حلقه دورم ستایش د شو گریه و سینم رو گذا  سر ا
 ..داد

 منت..مخلصتتتم دربستتت بعد به این از..بشتتینه دلت به غم نمیذارم_ستتتایش
 ..نمیکشم هیچکسم

ند یه تایش..لبم کنج نشتتستتتت تلخ لبخ بای و ظریف خواهر..ستتت  زی
 ستتر تا دادم تکون دستتتمو هوا تو..بگیره برام و وحید جای میخواستتتت..من

 رنگ که اش خرمایی موهای رو کشتتیدم نرم و دستتتم..کردم پیدا و ستتتایش
 ..معرفتت قربون_گفتم و ب*و*سیدم و پیشونیش و بود چشماش

 .. تنها خونه تو مامان و من و بود دانشگاه ستایش
 قبلش و هبر شد راضی من التماس کلی با دانشگاه بره میخواست وقتی ستایش

 بر و میرم جت با_گفت و دستتتش تو گرفت و دستتتام..نشتتستتت پام جلو اومد
 نمیره؟ سر حوصلت..میگردم

یدم و صتتورتم  و کردم ب*و*ستتش..کردم لمس و صتتورتش و جلو کشتت
 ..باش خودت مراقب..نشه دیرت_گفتم

 ..مهربونه واقعا ستایش..رفت و ب*و*سید و دستام
سته چرخ پای مامان ش سایه سفارش و بود ن ستم..میکرد تموم رو ها هم  میدون

 و بیمارستتتان خرج عمو البته..هام دارو و من بیمارستتتان هزینه و تنگه دستتتش
 ..داشتم قطره دارو کلی من بازم ولی..بود داده
 چرا شتتدم مرخص که روز 4 این تو که میکردم فکر داشتتتم..بودم کشتتیده دراز

شم نیومده ولی زد زنگ دوبار یکی..دیدنم نیومده وحید  زنهمی زنگ هربارم..پی



 لوغش دورش..بود شلوغ جای یه انگار..میکنه قط  سری  و ساده احوالپرسی یه
 ..مهمونی مث ..صدا و سر پر و بود

مد بار یه عمو مده کار ستتر از بود معلوم..شتتتب اخر..او جا او  که من..این
 ..نداشتم خوبی حس هم حضورش از ولی نمیدیدمش

 زنگ بهم و زده سر بهم باری سه دو..اومد ویدا ولی..معطله ول که هم عمو زن
 ..اخالقش برده کی به نیست معلوم دختر این..میزنه هم
ته خیلی دلم هایی حس..گرف نه خفم داره تن هایی... تاریکی..میک  حس..تن

 ارنمی هجوم بهم دارن دیواراش و تاریکه جا همه که انفرادیم سلول یه تو میکنم
 ..کنن خفم میخوان و

 ستتتتر..بتتیتتاد ستتتترم بتتالیتتی چتته..بشتتتته چتتی قتتراره نتتمتتیتتدونتتم
 ممن بشه..بشه خوب روزی یه چشمام ممکنه یعنی..سرنوشتم..چشمام..خودم
 هک بود داغون روحیم حال انقد..میزدم حرف دکترم با خودم کاشتتکی..ببینم
 چشمم تو شیشه فهمیدم دفعه یه فق ..بدم گوش و دکترم حرفای نتونستم اصال

 ..رفته
 ..زده غیبش باشه باید که االن چرا..زندگیمون با..کنه چکار میخواد وحید

 از یکی.. بود احمدی خانم..داد جواب و ایفون مامان..اومد در زنگ صتتدای
 رهبگی تحوی  و لباستتش بود اومده..خیابون همین ستتاکنای و مامان مشتتتریای

 ..بود وراج و فضول زیادی یکم ولی نبود بدی زن..
 راجب فضولیش بعدشم و احمدی خانم و مامان احوالپرسی و اومد در صدای

 ..شنیده که خبری منو
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شون ستش سالم_احمدی خانم صدای و شد نزدیک صدا  خوبی..جون پر
 چطوره؟ حالت..نده بد خدا..عزیزم

 میتونستتت هم وراج و فضتتول همستتایه یه حضتتور حتی که بود گرفته دلم انقد
 ..کنه عوض روحیمو
شمام سته هنوز چ سمان و بودن ب شتن پان ست کردم سعی..دا شینم در  نم..ب

 ره به میکرد فرقی چه..میومد کنارم از صتتداشتتون ولی..میکردم نگاه رو روبرو
 ..نمیدیدم من که حال

 ..ممنون..سالم_
 ؟..نه اذیتی خیلی..عزیزم باش راحت_احمدی خانم
شتم بغض شت ترحم رنگ صداش..دا شکلی من..دا  محبت و مهربونی با م
 یا نهک لطف بهم اجبار سر از بخواد کسی اینکه ولی..نداشتم دلسوزی و کردن

 ..نمک تحم  نمیتونم باشه بهم ها شده ذلی  و بدبختا عین حرفاش و نگاهش
 ..پایین انداختم و سرم

مدی خانم مان به رو اح فت ما مه_گ کار میخوای حاال..خانم معصتتو  چ
 کنه؟ چکار میخواد طفلک چی؟اون شوهرش..نیست سختت..کنی

 اشتد چشمام..بود شده داغ کلم..کردم مشتشون..میلرزیدن دستام..گرفتم گر
 که اون..ستتالمه که اون..اونن نگران همه چرا..وحید چرا..میفتاد ستتوزش به

 ..بودن شده تند چه؟نفسام این به اصال..میبینه
 و پیشتتشتتیم خواهرش منو که دخترمه مهم..داریم شتتوهرش چکار_مامان

 ..حاال هست...شوهرشم..چشمامه تخم سر جاش..وظیفمونه..مراقبشیم



 صتتداش چرا..حاال هستتت..گفت اینجوری مامان چرا..ایستتتاد بار این قلبم
 ؟..چرا..حرفاش بین انداخت وقفه چرا..بود گرفته
 من از دفعه یه_گفت مامان به رو و پایین اورد یکم و صتتتداش احمدی خانم

حت  پاگیرش رو پستتره این بهتره نظرم به ولی..جون معصتتوم نشتتی نارا
 .. دیگه پرید اینم اگه وگرنه..کنید

 ..میگه داره چی دیگه نفهمیدم..شد چی نفهمیدم
 ربطی کستتی به..بیرون برو پاشتتو..خواستتتت رو تو نظر کی_زدم داد فق 

لت چی واستتته..نداره ید خر نمیره کستتی چرا..میکنی دخا  اون..بگیره و وح
 ..کرده تصادف

 ..مامانو کردن اروم و احمدی خانم جیغای منو بیداد و داد..ریخت بهم خونه
ند ند ت یدم نفس ت یده جرات خودش به چطور..میکشتت  حرفی همچین که م
ستم من مگه..خدا..نامرد انقد ادم..بزنه شم کور میخوا ستم من مگه..ب  میدون
 ..نبینم دیگه قراره

 ..کنه ارومش میکرد سعی و حیاط تو برد رو احمدی خانم مامان
 دیوونم داشتتتت بغض..میستتوخت چشتتمام..میترکید داشتتتت درد از ستترم
 شتتده رنج زود..میکرد درد ستترم..میخواستتتم و داروهام..نبود مامان..میکرد

 ..اوردی سرم بالیی چه..من با کردی چی..خدایا..بودم تنها بازم..بودم
 ..کنم خالی و خودم پیشش که نیست چرا..نه وحید چرا..خدا من چرا
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 و بود تاریک جا همه اخه.. ترسیدم لحظه یه..شدم بیدار خواب از شب نصفه
 ولی..من واسه میذاره روشن چراغ یه همیشه مامان..میترسم تاریکی از که منم

 ..میخوره درد چه به دیگه االن
ستم شویی برم میخوا ست ستم اول..د  این..مدنیو دلم..کنم بیدار و ستایش خوا

 عصتتر..بگیرم هم شتتبش خواب بخوام که طفلی کرده گ*ن*ا*هی چه بیچاره
مد که یان و خونه او مدی خانم جر ید رو اح نان فهم بانی چ  که شتتتد عصتت

 خیلی رو همدیگه ستتتایش و من..نذاشتتتش مامان..دعوا بره پاشتته میخواستتت
یدونیم چون..داریم دوستتتت تایش..داریم رو همدیگه فق  م  دختر واقعا ستت

 ..قلبیه خوش و مهربون
ند تادم شتتتدم بل ید..کی تا..چی که باالخره..ایستت  نه..نه یا کنم عادت با
 ..دلمردگی..تفاوتی بی..میاره سردی..نیست خوب عادت..نه عادت..خدا
 ..میشم خوب من..اره..میدونم..میشم خوب من
 ایشست پای..میخوابیم اتاق در به رو همیشه ما..اومد یادم..برم باید ور کدوم از

ست شب هم ستایش و بود من چپ سمت در..نکنم لگدش.. کجا  سمت ام
یده من راستتتت ب تم و راه..بود خوا مدم و گرف لو او چه قدم..ج  ای مور

شتم شمام..هال تو اومدم..کردم پیدا و در..برمیدا سته تری از و چ  ث م..بودم ب
شم بخوام که بود این شده یه دنبال..بگردم چیزی یه دنبال و بذارم چ  قراره..گم
یدا چیو من باره..کیو..کنم پ هام از یکی..گرفتم ستتردرد دو  شتتتده ستتر پا
شمم..بود سوخت چ ست قطره..می شمم اب..میخوا شک چ  یه..بود شده خ

 مامان خیاطی وستتای  از یکی..زمین ستتر نشتتستتتم..اخ..پام کف رفت چیزی



 اطرف همین هم مامان خود احتماال..بودمشون حفظ بسته چشم..بشکاف..بود
 ..میکشه و زحمتمون انقد که برم قربونش..برده خوابش
 کورمال مال کور و دیوار رو میکشتتیدم و دستتتم اروم..دیوار به گرفتم و دستتتم
 ..جلو میرفتم

شویی ست ست تو نیفتم..کنه پیدا دمپایی کی حاال..بود حیاط تو د  حس..شویید
 ..چلفتی پا و دست..داد دست بهم بدی

یاط در باالخره یدا و ح مدم و کردم باز و در..کردم پ یام او  اصتتال که بیرون ب
سم ست کف با و کرد گیر پام..نبود در جلوی بلند لبه به حوا  سر تادماف زانو و د

 تشکس صدا با و زمین خورد من افتادن با هم در کنار کاکتوس گلدون..زمین
 ..اورد در نالمو و کاکتوس های تیغه تو رفت دستم کف و

 ..اومد ستایش و مامان صدای..میکرد درد حسابی و زمین به بود خورده زانوم
 میکنی؟ چکار اینجا تو..پرستش_ستایش

 وت اومدی کی دختر..الله بستتم_گفت و دستتتش تو گرفت و دستتتم اومد مامان
 اینجا؟ اومدی چی ؟خوبی؟واسه..حیاط
 ..میکرد درد زانوم..میکردن درد چشمام و سرم..میسوخت دستم

 ..میسوزه دستم_
 ..اورد در و کاکتوس تیغه و دستش تو گرفت و دستم مامان

 ..کنم پانسمانش واست باید..تو بریم بیا..میاد خون_ستایش
 پای..برم راه درست نمیتونستم..میکرد درد زانوم..شدم بلند و کرد کمکم مامان
هام و دستتتت..شتتتد هم بدتر حاال بود نشتتتده روبراه هنوز خودم  درد پا
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 در صتتدام..کردم خفش خودم تو ولی..میستتوخت چشتتمم و ستترم..میکردن
 ..نمیومد

 مامان؟ نکردی بیدارمون چرا..بری میخواستی کجا_مامان
 ..مگفت..نیومد دلم...دستشویی برم خواستم_گفتم و زمین سر نشستم

 ..بسازی رفتی..ستایش..نیومد دلم چی یعنی..گفتم..گفتم_مامان
 ..پیچید باند با و دورش و کرد تمیز بتادین با و دستام..اومد ستایش
 ..اومد در اخم..بهش کشید دست..کرد نگاه و زانوم و باال زد و شلوارم
 ..ابجی خودت با کردی چکار_ستایش

 تموم رو دردی شتتتدم که اضتتتافیم موجود یه میکردم حس..داشتتتم بغض
 بدتر بردارم خونوادم دوش رو از باری که وحید با کردم ازدواج من..مشتتکالت

 خرجمون تا کنه کار باید شب نصفه تا که مامان..کردم خراب رو چی همه زدم
شم و بیاره در و  ورهنخ بدرد موجود یه..هیچ که منم..منه عالفه بیچاره که ستای

 ..اضافی
 ..میکرد خفم داشت بزرگم بغض از گلوم..میکرد درد جونم تموم

 ..باشم بار سر نمیخوام...نمیخوام..من_
ست چنان مامان سیلی بود نیومده در دهنم تو از حرف این هنوز ش  هک لبم رو ن

 ..برگشت باهاش صورتم
ی  پرتا و چرت این از باشتتته اخرت بار..فهمیدی..شتتو خفه_مامان  من تحو
 ..فهمیدی..میدی

 سیلی زا شدم خوشحال ولی..بود کرده باد لبم اینکه با..داشتم بغض اینکه ب
 که معلومه..بود فکری چه..دارن دوستتتت منو هنوزم اینکه..حرفاش و مامان



 گیر گوشتته و رنج زود..بود چم نمیدونم ولی میدونستتتم خودمم..داره دوستتتم
 ..نکنم ناراحت رو کسی که نمیزدم حرف..اخالق بد..بودم شده

 ..دارم کیو دوتا شما جز من مگه_گفت گریه با مامان
 ..ب*غ*لش تو گرفت محکم منو..میگشتم مامان دنبال و باال اوردم و دستام

 و اشتتهب مامان..میخواستتتم اینو..کردم زندگی..کشتتیدم نفس فق ..نکردم گریه
 ..ننر لوس دختر یه بودم شده..کنه لوسم

 ..اییشش..زدید بهم و حالم پاشید..اه_ستایش
شویی رفتم ستایش کمک با..بودم شده اروم ست  تو شب و خوردم و قرصام و د

 ..بود خوب..دوتامون..خوابیدیم مامان ب*غ*ل
 بوجود چشتتمام وضتتعیت تو تغییری هیچ بازم و گذشتتت هفته یه شتتب اون از

 .نمیدیم جارو هیچ ولی..نمیکردم پانسمانش دیگه..نیومد
 نگاه و م*س*تقیم همش میگفت..شتتدم شتتکلی چه میپرستتیدم ستتتایش از

شه..باالست یکم سرت..روبرو..میکنی ستام هم خدا همی ضای تو د  ماطراف ف
 بد و ستایش و مامان حال غرام غر با نمیخواستم ولی..خیلی..بود سخت..بود
 ..امیدوار و باشم قوی میکردم سعی و میریختم خودم تو..کنم

 ..شد پیداش عمو زن کله و سر که روز اون تا نبود وحید از خبری هیچ
 ابراز حوصتتله نه..میتونستتتم نه..نیومدم بیرون خونه از اصتتال مدت این تو

 خانم مث  یکین هم اونا مطمئنم چون..داشتتتم رو همستتایه و در احستتاستتات
 ..احمدی
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 یچیدهپ خونه ک  تو بود گذاشتتته گاز رو زود صتتبح از مامان که ابگوشتتتی بوی
 ..نداشتم خوردنم غذا حوصله حتی ولی..میرفت مالش بوش با دلم..بود
 ستتتایش ماه صتتورت و مامان دیدن واستته.. کوچیکمون خونه دیدن واستته دلم

 ..اینه تو خودم دیدن واسه..بود شده تنگ
 دلم..موهام..بینیم..لبم..چشتتمام به..هام گونه به..کشتتیدم صتتورتم به دستتتی

 ..شده تنگ خودم واسه
 بقیه و بودم دیده عکساش از که جوری این..بودم مامان شده جوون نمونه..من

 ..بود برده بابا به ستایش ولی..بودم مامان شک  من میگفتن
 ..بود بابا شک  سفیدش پوست و ایش قهوه چشمای و خرمایی موهای

 نه بودن درشتتت نه که چشتتمایی..ستتفید پوستتت و کشتتیده صتتورت..من ولی
 ستتلیع به وستتطش که ستتبزی..تیره ستتبز..زیبا ولی معمولی..انچنانی کشتتیده
 ردهب بابا به ستتتایش و من کوچیک بینی..مشتتکی پر های مژه..میشتتد کشتتیده

سبت به لبهایی..وحید به..عمو به..بود  از بزرگتر یکم پایینیم لب که کوچیک ن
 اطیق طالیی و زیتونی از هایی رگه که ای قهوه بلند و صاف موهای..بود باالیی
 ..داشت

 صورتم سن سال 21 وجود با من..میزد بچگونه صورتامون ستایش هم من هم
 ..میزد بودم که اونی از کمتر

شه مامان شکی اون مال که موهات رنگ از غیر میگفتبه همی  یاجزا بقیه بود م
 من سهوا این و..میکنم نگاه اینه تو و خودم جونیای انگار میبینم که و صورتت

 ..بود بخش ل*ذ*ت خیلی



شه ستایش شگلتری من از تو که میزد غر همی  یخیل اونم من نظر به ولی..خو
 ..داشت و خودش خاص زیبایی..متفاوت ولی بود زیبا

به ق  خو بایی این خدا حدا  هی همین بدبختی این تو گرنه و داده بهمون و زی
 ..حسابی درست خونواده نه..تحصیالت نه..پول نه..نداشتیم هم رو دلخوشی

شیده دراز اتاق توی شمام و بودم ک سته چ ست کمک ستایش..بودن ب  امانم د
 سفارش یه اخه..نمیکردن ول و کار هم ای جمعه روز یه..بود نشسته چرخ پای

یا نگفت منم به..میدادن تحویلش فردا پس تا باید که داشتتتن عروس لباس  ب
 ..دادم ترجیح تنهاییمو ولی کنارمون بشین

 نشتتده تنگ واستتش دلم..باشتته وحید ممکنه یعنی..اومد خونه زنگ صتتدای
 و خ*ی*ا*ن*ت بابت هنوز چون..بود من تاریکی این مستتبب اون چون..بود

ست ولی..بودم ناراحت و دلگیر ازش فرناز شتم دو ست..بود..دا شتم دو  وت دا
 ..نمیذاشت تنهام و بود کنارم دوهفته این

هاش که پریشتتتب یای چرا گفتم بهش که وقتی..میزدم حرف تلفنی با  نم
 چکار؟ اونجا بیام..نمیبینی که تو_گفت و رفت در کوره از..پیشم

 که تو.. نمیبینم من بگم داشتتتم دوستتتت..گرفت بغضتتم..شتتکستتتت دلم
 ..میکنم که احساس ولی..نمیبینم..بگم داشتم دوست..میبینی

ستم..نگفتم ولی شکنم جلوش نمیخوا شم خرد..ب ست مهم..ب  تو شسای که نی
 عروستتیمون..میگرده دوبارهبر اونم و میشتتم خوب من..شتتده کمرنگ زندگیم

 ..هم
 ..باشه عروسیمون بود قرار امروز..سیزدهمه..امروز..امروز
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 ..شنیدم صداهایی و سر یه..عروسی..کشیدم عمیق نفس یه
نه خوبی یک خو نه کوچ ند یکم..نداری خصتتوصتتی حریم..ای  حرف بل

 ..میشنویم همو صدای..بزنی
شخیص  سخت النگوهاش چلوق و چلق صدای و عمو زن دار زنگ صدای ت

 ..نبود
 ..چکار اومده روز 15 از بعد..اینجا ولی

 صداها..در پشت..جلو میرفتم و دیوار رو کشیدم و دستم..شدم بلند سختی به
 ..شدن تر واضح
 رفته؟ کجا حرفیه؟وجدانت چه این..مهین_مامان

ضی بودی خودت..میپیچونی رو حرفا چرا_عمو زن شدی را  بدی و دخترت می
 ..کور پسر یه به

مان گه_ما ندگی..بود خودت پستتر با..دادم تحویلتون کور من م ید ران  وح
 ..کرد تصادف اون..بود
سمت خب..افتاده که اتفاقیه حال هر به_عمو زن سه من..دیگه بوده ق  خوده وا

 ونجوونیشتت و عشتتق قضتتیه بابا..بمونه باهاش نمیتونه وحید..میگم پرستتتش
 که باشتته فهمیده االنم تا باید اینو..دستتتشتتویی بره نمیتونه تنها پرستتتش..هیچ

سته وحید سه دختر حال هر به..شده خ ست کم وحید وا شالله..نی ش ای  مپرست
 ..میشه خوب

 .. سکوت لحظه چند
 ..نکرده گ*ن*ا*ه تالفی..میکنی تالفی داری_مامان

 ..باشه شایدم...تالفیه کن فکر تو_گفت کرده داغ عمو زن



 ..نکرده گ*ن*ا*هی من دختر_گفت بغض با مامان
ست من_عمو زن سم ندارم دو سیش روز عرو شه کور عرو صا و با ستش ع  د

 ..بگیره
 ..کرد کر و گوشام مامان بلند صدای
مان نه مدت یه فق  اون..کور نگو من دختر به_ما مه..نمیبی ندگیم ه  و ز

 ..میکنم چشماش خرج میفروشم
قت حاال_عمو زن ماش هرو ید خبر ماهم به شتتتدن خوب چشتت یایم بد  ب

 ..طالق واسه کرده اقدام وحید حال هر به..عیادت
 مادر مثال که زن این شتترمی بی از..عصتتبانیت از..خشتتم از..لرزید تنم تموم

 خوشحال..نیست وقتش االن..دادم قورت و بغضم..بود عموم زن..بود شوهرم
 یه میکنهن فکر که اینی..نمیبینم و زن این کریه چهره..نمیبینم و کورم که بودم

 ..بکنه مردنی چه و بمیره..بشه شکسته و پیر قراره روزی
 مهه کردم حس..کردم باز شدت با و در داشتم سراغ خودم از که قدرتی تمام با

 صدام که اومد ستایش نگران صدای که جلو اومدم قدم یه..میکنن نگام دارن
 طرف کدوم نمیدونستتتم...داشتتتم نگه جلوشتتون و باال اوردم و دستتتم..زد

 ..ایستادن
 کدوم نمیدونستتتم که عمو زن به رو..میکردم حس خودمم و صتتتدام لرزش
ستاده سمت سرت اقا به_گفتم ای سه بگو پ  وهرش من..کنه اقدام زود طالق وا

 هنحس وجودش که انقد هرچند..باشه خوش جونش فرناز با بره..نمیخوام خائن
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شمای شاید..  لیو..بده طالقم..بگو بهش..حال هر به...بگیره بدبختم اون چ
 ..خونوادشو و خودش تحم ..ماهمو سه این تحم  مزد..بده مهرمم

 ..بیرون گمشو خونه این نداریاز و لیاقتش که احترامی تموم با االنم
 باال اون روز یه که اونی..گرده زمین..بگو پستترت شتتتازده به..قبلش ولی

 واستته دلم..میکنه عوض پایینی اون با و جاش و میچرخه و میچرخه..نشتتستتته
 ..میسوزه روزش اون
 ..ندادم و هیچکس به زدن حرف اجازه که بودم زده حرف محکم و تند انقد

 با..کینه با..حرص با..رستتید گوشتتم به چپ ستتمت از زنعمو نحس صتتدای
 ..نفرت

 ..میگم بهش..روبرو نه..عروس بودم چپت سمت من_عمو زن
 این داشتتتن نگه واستته و زورم تموم رفتنش با و اومد در شتتدن کوبیده صتتدای

 ریهگ تنهاییم و بیکستتی واستتته دل ته از و زمین افتادم زانو با..کردم رها بغض
 ..کردم

 پا بر من را قیامت...بگذرد راحت او از هم خدا اگر..گذشتتت من از راحت او
 ..میکنم

شک وجودم تموم با سه نه..کردم گریه..ریختم ا ست از وا  از که..وحید دادن د
 ارز رفتنش واستته بخوام که نبود باارزشتتی چیز..نداشتتت گریه دادنش دستتت

که واستتته..شتتتکستتتتم غرور واستتته..بزنم ین  پیش اون و طالق حرف ا
 میکردمن فکر ولی..میگه باالخره که بودم مطمئن جورایی یه..میدونستم..کشید

 ..بگن طالق از و بیان بگیریم و عروسیمون بود قرار که روزی..زود انقد



 رو و زیر زندگیم شتتدم باعث که انتخابم واستته..اشتتتباهم واستته میکردم گریه
 خرد و غرورم پیشتتونیمو رو بخوره طالق مهر..بدم دستتت از و چشتتمام..بشتته
 ..ببینم شده

 و بخار بی عموی از..مادرش از..خودش از..شتتدم متنفر ازش وجودم تموم با
 ..عاطفم بی

سه دلم  مامان کمک ستایش که موق  اون..شده تنگ ازدواجم از قب  زندگی وا
 درس مح  کوچیک های بچه به گاهی منم و میدوخت و مردم های پارچه
 نگه ستترپا منو ولی نداشتتت زیادی پول..خصتتوصتتی معلم جور یه..میدادم

 و بهار ستتبزی..ببینم و خورشتتید غروب میتونستتتم که موق  اون..میداشتتت
 ..بود شده تنگ رنگ و نور همه اون واسه دلم..ببینم رو برفا سفیدی

 قربونت_میزد حرف گوشتتم در اروم..کرد بلند زمین رو از منو و اومد ستتتایش
 ..نداشت و ارزشش..شم فدات پاشو..خواهری پاشو..بشم
 و ومدا چیزی افتادن صتتدای که اتاق تو برم میخواستتتم کمکش با..شتتدم بلند
 ..گفتنش مامان و ستایش جیغ

 ..شدن ش  پاهام و دست
 ..مامان..کجایید..شد چش مامان..ستایش_

 اشتد هم چشه مامان االن ببینم نمیتونم حتی اینکه..مامانم..بودم کرده بغض
ستم..میزد بهم خودم از و حالم ش ست..زمین سر ن شون و د  بهگر بچه مث  پاک

 ..صداها سمت و جلو رفتم اروم ها
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تایش مان بخور_ستت نت تو بذار و زبونی زیر..کن باز..ما  قربونت الهی..ده
 ..باش اروم..بکش عمیق نفس..بشم

 ..خورد مامان استرچ دامن به دستم..میگشتم زمین سر دست با
 وت پاهامو..میلرزید چونم..پاهاش رو گذاشتم و سرم و سمتش کشیدم و خودم

 از پر چشتتمام تو..میدادم تکون ای گهواره و خودم..بودم کرده جم  شتتکمم
 ..گوشم به رسید صداش..موهام رو نشست مامان دستای..شد اشک
 یاهس دنیات نمیذارم بفروشم و زندگیم تموم شده..عروسکم نخور غصه_مامان
 ینا ستتایه که کنم خیرات چیزی یه پاشتتم..نترس هیچی از..کنارتم من..بشتته

 ..میشه کنده زندگیمون از داره خونواده
شمام تا کرد نوازش مامان موهامو انقد..دادم تکون و خودم انقد  و شدن گرم چ

 ..خوابیدم
 استتتراحت به مختص من خوابیدن..بود ستتیاه جا همه بازم کردم باز که چشتتم

 ..بود شب..بود تاریک جا همه همیشه..بود مغزم
 مدواو..زدم صدا و ستایش و نشستم..روم نازک مالفه یه و بود بالشت رو سرم

 ابجی؟ جانم_گفت
 ؟..مامان_

 ..خوابیده خورده ارامبخش_ستایش
 خوبی؟_گفت و گرفت و دستم..کنارم اومد
 ..نبودم

 ..نه_
 چرا؟_ستایش



 ..گرفته دلم_
 ..بیرون بریم_ستایش

 ..نمیکنه فرقی من واسه_
 ..نمیگی پال و پرت انقد میخوره کلت به بادی یه..میکنه_ستایش

 خوبه؟ مامان_
 یارمب لباس برات وایستتا..خوابید و شتتد اروم یکم..کرد دل درد کلی_ستتتایش

 ..بیرون بریم
شیدم لباس ستایش کمک با  کرد شروع خودش ولی کرد تنم چی نمیدونم..پو
ضیح به شکی مانتو..دادن تو شکی شال و ابی جین و م  چی میکنه فرقی چه..م

 و هیک  هم هردو ستتتایش و من..نداره اثری که من روحیه تغییر توی..بپوشتتم
 ..میرسید 167 تقریبا هم قدمون و الغر..بودیم قد هم

 ..میپوشیدیم رو همدیگه لباسای همیشه همین واسه
 ..خوری هوا میریم که گذاشت یادداشت یه مامان برای ستایش
صا..بیرون اومدیم ستم ع ستای..ندارم نیاز که عینکم..نمیگیرم د  و شستای د

 که ودیمب نرفته بیشتتتر قدم چند هنوز..میداشتتتم بر ای مورچه قدم و بودم گرفته
 ..مرد یه تن گرمای..کردم حس کنارم رو کسی حضور
 ؟..شده چیزی مانی اقا_ستایش

 ارامش بهم نگاهش با که همون..مهربونمون ی همستتایه پستتر..بود مانی پس
یداد کت همیشتتته که همون..م ند یه ولی بود ستتتا نگ لبخ  لبش کنج کمر

 ..بود خودم همسن که همون..بود
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 باشم؟ تنها خانم پرستش با لحظه چند میتونم_مانی
 ..هم تو رفت اخمام..همدردی بازم نکنه..چی واسه..چبامن

ستادم ب*غ*ل همین_گفت کنان من من ستایش ستش قدمای صدای و ای  اه
 ..اومد
 ..مانی اروم صدای بعد و سکوت لحظه چند
 شوهرته؟ کار_مانی

 پرده نای پشت از داشتم دوست..ببینم داشتم دوست..دادم تکون هوا تو سرمو
 ..ببینم رو دنیا سیاه

 ..کردیم تصادف چیه؟ما منظورتون_
 بار چند..نبود نرمالی ادم اونم..نگاهت از میفهمیدم..نداشتتتی دوستتش_مانی

 ..ترسیدم ولی..بگم بهت خواستم
 چی؟ از_

 ..نکنی باورم اینکه از_مانی
 ..کشیدم عمیق اه یه
 ..نبود اون..بود کردنی باور تو..میگفتی کاشکی_

 کنی؟ چکار میخوای.. تو_مانی
 ..نداشتم و بحث این ادامه حوصله

 ..بده طالقم میخواد_
سای صدای صبیش و تند نف شکی..شنیدم و ع  یدوح و غیرت این از جو یه کا
 ..داشت



تایش فت که زدم صتتتدا و ستت مات_گ  من..میبینی تو..میشتتن خوب چشتت
باش غمگین..نخور غصتتته..فق ..مطمئنم هت وقتی..ن گا یه ن  دلم...اینجور
 ..میگیره

 ..داره مانی دلتنگی چکار من خوردن غصه..کنارم اومد ستایش
 هغصتت..نخور منو غصتته_گفتم میرفتم که همونجور و گرفتم و ستتتایش دستتت
 ..کردنه تلف وقت...من واسه خوردن

 ایتنه بی پارک..میومدیم هم قبال..شتتدیم خونه نزدیک پارک وارد ستتتایش با
 بلند درختای..شده فرش سنگ و بود کشی خیابون بصورت..بود دنجی و زیبا

ست که بود زیاد انچنان ستکوت وقتا بعضتی..صتدا بی.. اروم..ستبز و  یمیخوا
 و میشد سکوت همه اون قاطی ها پرنده صدای هم اوقات بعضی..بشی دیوونه

 ..میکرد درست برات رو عالی عصر یه
ستم ولی نمیدیدم اینکه با صور میتون ست اینجا االن چقد کنم ت ستیم..زیبا ش  ن

 حرف و نکردم لجبازی که شدم خوشحال..بود خوب هوا..سبز نیمکت یه سر
 ..اینجا اومدم و کردم گوش و ستایش

 پارکه؟ تو کی_
 پیر هی..میشن رد کنارمون از دیگه لحظه چند تا جوون پسر و دختر یه_ستایش

ش باالتر نیمکت چندتا هم جوون دختر یه..بعدیش خیابون میره داره مرده  ستهن
 ..میکشه نقاشی داره کنم فکر و

 ..کشیدم عمیق نفس یه
 کردم؟ درستی کار نظرت به_
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 کار؟ کدوم_ستایش
 ..زنعمو با رفتارم_

 اتج..کردی عمرت تو که کاری بهترین_گفت صتتداش تو حرص با ستتتایش
 ..بیرون میکردم پرتش لگد با بودم

 ..داشتم نگه احترامشو_
 دلت قربون_گفت و بهم چستتبید گردنمو دور انداخت و دستتتش ستتتایش

 ..بخدا براش بودی حیف..بشم
 پرستش؟_گفت که نگفتم چیزی

 هووم؟_
 ..بود چی خائن شوهر از منظورت_ستایش

 دختره ودب اینجا جالبیش..بود پولدارا اون از کنم فکر..فرناز..بود دختره یه با_
 اون با که خاکبرستتره دیگه دختره اون قد چه..داره زن وحید که میدونستتت هم

 ..شده عوضی اون عاشق امکانات و پول همه
 ..باشه اویزونا این از دختره شاید.. میدونی چه_ستایش
ست..نگفتم چیزی شتم دو شمم از وحید..کنم فکر بهش ندا  یه..دبو افتاده چ

 ..بود بیارزش واقعا معرفت بی نامرد ادم
 نیست؟ سردت_ستایش

 ..اومدیم که مرسی..عالیه_گفتم و زدم محو لبخند یه
 ..ابجی مخلصتم_ستایش

 ستا؟_
 جانم؟_ستایش



 گفتن؟ چی دکترا_گفتم استرس با و دادم قورت و دهنم اب
 چی؟ راجب_ستایش

 ..چشمام_
 ..نزد حرفی

 هست؟ بهشون امیدی_
 ..لعنتی سکوت اون بازم

شم ناامید من ولی..اره..نکنم فکر بهش اینکه یعنی سکوت این_  دلم من..نمی
 ..روشنه

 به ضربه..خورده ضربه سرت به گفت دکتر_گفت ای گرفته صدای با ستایش
شمات بینایی که شده باعث سرت ست از و چ شه خرده البته و..بدی د  اه شی

 سرت بال این که شده باعث سرت به ضربه ولی..کرده پاره و چشمات قرنیه که
 نوع هب بستتتگی حاال که میشتته مغزی ضتتربه باعث ستتر به ضتتربه معموال..بیاد

سه و داره ضربه ضیا وا شی و کما بع  نایینابی دچار تو ولی..داره پی در رو فرامو
سی بی و مفرط سردردای و کام  ضطراب و حوا شبختانه که..شدی ا  کم خو

 ..میشه بهتر کم
 ..بودم شده گیج

 نه؟ یا هست امیدی دوبارم دیدن به باالخره..چی یعنی اینا_
 ..ولی..اره_ستایش

 چی؟ ولی_گفتم اضطراب با
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تایش نه_ستت م  هزی تا..باالستتتت ع مای هردو یاز تو چشتت یه به ن  جدید قرن
 هر یعنی..گفت دکتر که اونجور..دالره هزار شتتش تقریبا قرنیه هر قیمت..داره

 .. و دکتر و بیمارستان پول بجز..میلیون هجده معدل قرنیه
 مکنی حراج هم زندگیمون همه..میلیون چه  به نزدیک..پایین انداختم و ستترم
 ..نمیاد در هم پول این نصف

 ..نیست امیدی یعنی پس_
ستم سری  ستایش  وام هبگرد میخواد مامان..اینجوری نگو_گفت و گرفت و د

 ..باالخره میشه چیزی یه..میگیریم قرض..میکنیم کار..بگیره
 ..لبم رو نشست پوزخند

 از بدتر فامیالی از..بگیریم قرض میخوایم کی از..گلم خواهر کی از_
شون بارم یه سالی که اونایی یا خودمون شه پیدا  میخواین عمو از شایدم..نمی

 ..دارین اشنا..دارید ضامن..بگیرید وام میخواین کی از..بگیرین
 هی واستتم..راه ستتر فردا_گفتم اروم و نیمکت به چستتبوندم و عقب بردم و ستترم

 ..بگیر سفید عصای
 کشتتید پیش و طالق استتم و خونمون اومد عمو زن که روزی اون از هفته دو

 و تاریک جور همون..نکرده تغییری هیچ من چشتتمای مدت این تو..میگذره
شتها بی..نکردن ولم سردردام..سیاه شه و شدم ا سترس همی ستام..دارم ا  ندت د

 یا خوندم نماز..گذاشتم کجا و وسایلم میره یادم اوقات گاهی..میکنن عرق تند
 با تامودس و روزمین میشینم..میشم عصبی که اونوقته..برم میخواستم کجا..نه

 ..میکشم فحش به و وحید اباد و جد و میگیرم سرم



ضعیت مدت این تو سمانی و  عیس اینکه با روحیم..نکرده تغییری هیچ من ج
 دست..نبودم موفق خیلی ولی دارم نگه شاد و خودم و نخورم غصه زیاد میکنم
 به پی مونده ازدواجش تا روز 15 همش که ستتاله 21 دختر یه..نیستتت خودم

 میکنه تصتتتادف و نمیکنه انکاری هیچ اونم و میبره شتتوهرش خ*ی*ا*ن*ت
 هک بعدم و نمیکنه حس کنارش و همراهش و شوهرش..میده دست از بیناییشو

 ..شدن زده پس..طالق
 و تالشتتم تمام..نبود من توان در واقعا هم با همه مشتتکالت همه این هجوم

 ..نمیتونستم..نیستم سنگ از که من ولی نخورم غصه خیلی که میکردم
 رونگ خیلی واسم بزنه پس منو بخواد نبود ادم داخ  اصال که وحید اینکه فکر

 ..میشد تموم
 ودب کافی..نذاشتتت تنهام وقت هیچ..بود کنارم همیشتته مدت این تو ستتتایش

شوی و حمام..میخوردم خودم که رو غذا..دنبالم بیفته تا بخورم تکون ست  و ید
مک با تایش ک یادم..میکردم کارامو خودم ولی میرفتم ستت نه تو ز  وول خو

شه ستایش ولی..نمیخوردم ست کنارم همی ش ساش..مین  نم پیش میوورد و در
ست ش شن و تلویزیون..میداد انجام و مین س و میدید که هرچی و میکرد رو  هوا

 جدول..میخوند واستتم میوورد و شتتعرش کتاب اوقات گاهی..میگفت منم
 ..مینوشت خودش و میپرسید من از و میوورد

 ادمیخو میدونستتتم..میکشتتید حرف به منو و میگفت دانشتتگاهش دوستتتای از
 هک..نگیرم افستتردگی که..نشتتم گیر گوشتته و منزوی من که بزنه حرف باهام

 ..نکنم پوچی و تنهایی احساس
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 روزب غمشو زیاد و توداره خیلی میدونستم..مینشست چرخ پای همیشه مامان
 ..نمیده
ست اوقات گاهی شتم دو شینم دا ستم ولی کنم درددل باهاش ب شد میدون  می
 ..زخمش رو نمک

 تا رفتیممی که بار هر..پارک همون رفتیم ستتتایش با دیگه بار دو هفته دو این تو
 ..داشتم خوبی حس خیلی ساعت چند
شدیم رد کوچه تو از وقتی ضور می  حس و عطرش بوی و خیرش نگاه و مانی ح

 بهم حستتی میدونستتتم..میکردم درک و نگاهش ازدواجم از قب  تا..میکردم
 ..باشه ترحم میتونه فق  حسش تموم مطمئنم االن ولی..داره

 از یکی چادری پارچه داشتت مامان..بودیم نشتستته خونه تو تامون سته امروز
 اتو و بود شتتتده اماده که رو لباستتی ستتتایش..میبرید رو همستتتایه خانمای
 خیره استکج نمیدونستم که نقطه یه به و بودم داده تکیه دیوار به منم..میکشید

 ..در دم رفت ستایش..اومد در زنگ صدای که بودم
 ؟..مامان بود کی...ستایش_مامان

 رفح نداره دوست یعنی نمیزد حرفی ستایش وقت هر..نزد حرفی ستایش ولی
 ..بد اتفاق یه یعنی..بزنه

 کیه؟ است؟از نامه..دستت چیه اون_مامان
 ..اومد پس

 ..دادگاه احضاریه_ستایش
صفه حرف مامان ستای به بود مونده مات احتماال..نکرد کام  و اش نیمه و ن  د

 ..میرسه باالخره فردا امروز میدونستم..بودم منتظر من ولی..ستایش



 ..کرد و خودش کار باالخره_گفت زده بعت مامان
 اهدادگ تاریخ_گفتم صتتدام تو لرزشتتی و بغض هیچ بدون..بودم جدی من ولی

 کیه؟ واسه
 ..دیگه ماه_ستایش

 ..بهم کن یاداوری..نمیمون یادم که من-
 ...بری میخوای واقعا_مامان

 داری؟ ای دیگه پیشنهاد_
 کنی؟ تالش زندگیت واسه نمیخوای_مامان
 ..دهن طالقم که پاش و دست به بیفتم برم میخوای_گفتم جدی و اروم خیلی

 ..نیست چیزی کم..داده طالق درخواست اون..میگی چی مامان_ستایش
 فق ..میکنن قبول راحت رو توافق طالق..میریم هم با_گفت و نزدیکترم اومد

 ..نیک تنظیم جداگانه شکایت یه باید ندن اونا و بخوایش اگه که مهریه میمونه
 ..درک به هم نداد_گفتم و دادم تکون سر

 ونیمیت پولش با میدونی..نداد چیو چی_گفت بلندتری صتتتدای با ستتتایش
 ..کنی ح  و چشمت یه مشک  حداق 

فت قنج دلم ته  منم که روزی میرستتته یعنی..حرفش این شتتیرینی از ر
 ..کنم امیدوار و خودم الکی نخواستم..ببینم

 ...دیگه ماه تا حاال_
 ..مامان_گفتم اروم لحظه چند از بعد

 ..هووم_گفت ای گرفته صدای با
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 میکنی؟ فکر چی به_
ید دل ته از نفس یه اروم لحن همون با فت و کشتت که_گ قت هیچ این  فکر و

 ...بشه اینجوری دخترم و خودم سرنوشت نمیکردم
 ..حاال میکنه دق اینم خو میگی اینجوری..مامان_ستایش

 ..دلمه رو چیزی یه کردم احساس فق ..کنم ناراحتتون نمیخواستم_مامان
ند میخواستتتت هاش تروق و ترق از اینو..شتتته بل یدم زانو  ستتری  ولی..فهم

 ..مامان بشین_گفتم
 ..فهمیدم روقالی پاهاش کشیدن از..نشست

 تالفی دارم من..نداره منو دیدن چشتتم عمو زن که شتتده چی تو جوونی توی_
 تعریف قیافم از کستتی هروقت که بوده چی..میدم رو نکرده گ*ن*ا*ه کدوم
 هک بود چی..میکرد روترش عمو زن مامانتی جوونیای شتتک  میگفت و میکرد

قت هیچ فت بهم و قد که..خوشتتگلم عروس نگ مد بدش من از ان  بگو..میو
 ..میکنم خواهش..مامان
 ...داره ای فایده چه گفتن گذشته از_مامان

ق _ که اش حدا ن ی حت من ا یم را م یرم تصتتت گ ی یدم حق..م کرم..م  ف
 ؟..کردی چکار تو..مامان..ارومه

 ..جونم به انداخت لرز مامان بلند صدای
 ..عاشقی...جز هیچی..کار هیچ_مامان

 وقتی حتی..بودن هم عاشق بابا و مامان یادمه همیشه..مامان عاشقی..عاشقی
 ..داشتن دوست رو همدیگه هم باز..شد معتاد بابا

 ؟..مامان کی عاشق_ستایش



 ..من مث ..ستایش بود نگران صداش
 ..تنم رو شد شالق مامان حرفای

 ..همایون_مامان
 ..عمو.._کنم زمزمه اروم تونستم فق  من و

 ..بزن گاز عشق با را سیب...حوا نترس
 ..ندارد را بهشت لیاقت...عشق بی ادم

 ..بابا پس..همایون عمو..مامان میگی چی_ستایش
 با رد برخورد از اینو..در به داد تکیه و کرد باز و حیاط در رفت..شد بلند مامان
 ..دادم تشخیص خودم نزدیک حضورش و دیوار

 انکار پرستتتش به شتتباهتم بود ستتتالم 15 همش من که ها موق  اون_مامان
 ..بود مشکی من موهای فق ..بود نشدنی

 بهشتتون دوا و دعا هزار با خدا منم..نمیشتتد اش بچه مامانم..بودم دختر تک
 اشتتتهند پستتر و باشتته دختر اینکه اونم بچه یه بود عیب موق  اون اینکه با..داد

 هی دنبال نرفت ام دیگه وقت هیچ..میذاشتتت چشتتماش رو منو اقام ولی باشتتی
 زن این با چه..میده بهم خدا خوده بشتتم دار اوالد قراره اگه میگفت..دیگه زنه
 ..نمیده بهم ام دیگه تای ده با..نده که قراره اگرم..دیگه کس هر با چه

 گذاشتتتیم و استتمت که بود معصتتوم و مظلوم انقد صتتورتت میگفت مامانم
 ..معصومه

شت اقام..شدم بزرگتر و بزرگ سه برم و بخونم درس گذا  یمهربون دختر..مدر
 ..میشدم دوست همه با سری  و بودم
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سمون تو شه که بود دختره یه مدر  طربخا و بود ابروهاش بین گنده اخم یه همی
 واستته دلم چرا نمیدونم..نمیشتتد دوستتت باهاش هیچکس تیزش و تند زبون

شو رفتم و سوخت تنهاییش ش شنهاد بهش پی ستی پی  یدیدم که اونم..دادم دو
 ..مدست تو گذاشت و دستش..نفرم اولین من و نمیشه دوست باهاش هیچکس

 چی؟ تو..معصومم من_
 ..مهین_

لب..شتتتدیم دوستتتت هم با مهین و من که بود اینجوری  هم با روزامونو اغ
 نم که کارایی..میموندم مات رفتاراش بعضتتی از وقتا بعضتتی..میگذروندیم

 ..بدم انجام بخوام که نمیکردم فکرشم حتی
 دوتا اون و دیگه یکی کیف تو بذاره رو ها بچه از یکی وستتیله مدرستته تو اینکه

ندازه هم جون به رو عا ب حالش واق که..میکرد خوشتت  ناظم به بره دروغ به این
شک  درباره حرفایی به بداخالقمون سهم دخترای بهترین از یکی اخالقی م  در

 لیخی..میخندید دل ته از و بود خوشیش اوج کنن اخراج سال وس  اونو و بزنه
 ..نمیرفت کتش تو اصال ولی میزدم حرف باهاش

شد خوب هم وقتا گاهی البته سوخت براش دلم..وقتا گاهی فق  ولی می  تا..می
 ..اینکه

 یه تو اینا مهین خونه و ما خونه و ما مدرسه..محلمون تو اومد جدید همسایه یه
 ..بود محله

سایه این سر دوتا جدید هم شت پ شتن هم دختر یه بودم شنیده..دا  رس از که دا
 ..بود مرده بچگی تو بیماری یه



 سعی و بودن شده برادر دوتا این عاشق محلمون دخترای و مدرسه دخترای ک 
 ..هدایت و همایون..کنن جلب رو دوتا اون توجه داشتن

مایون تا قد ه ندی نستتب  و بود مشتتکی ابرو و چشتتم و ستتبزه و داشتتتت بل
 ..بازی و بور پسر یه..بود عس  روشنی به موهاش و چشما و بود سفید..هدایت

 دخترای بقیه مث  میکردم حس منم و میدیدمشتتون همیشتته امدامون و رفت تو
 ..کنم خودم متوجه نگاهشون دارم دوست همسنم
شق هم مهین که بودم فهمیده شون از که بود گفته بار یه..شده عا ش یکی  شخو

 نگاه گیج..بودم گیچ من و بود گفته شایدم..بوره یا سبزه بود نگفته ولی..اومده
 ..مشکی ابروی و چشم جفت یه
 تو میاد مشتتکی چشتتم جفت یه خواب از قب  شتتبا دیدم اومدم که خودم به

 تو دست نه..میدیدم و عروسیمون رویای و خواب نه..همین..اون و من..ذهنم
 ..اون و من فق ..هم دست

شت که مدت یه سمون و مح  دخترای تند تب گذ  یحرکت وقتی و خوابید مدر
 ..هدیگ سرگرمی یه شاید و درسشون سراغ رفتن ندیدن برادر دوتا اون طرف از

 خوب خیلی مالیشتتون وضتت ..میخوابیدم اون خیال با شتتبا هنوزم من ولی
ث .. معمولی..نبود له ولی..خودمون م گه د ید..دی جا ببینی با  بری میره ک

 ..رفتم منم..دنبالش
 ستترراهمو یکی خونه نزدیک پیچای از یکی ستتر نبود همراهم مهین که روز یه

 ..شبهام رویای پسر همون..همایون..گرفت
 ..بود داغ بدنم..بودن کرده عرق دستام..میزد تند تند قلبم
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 ذ*تل* چشمام رنگ دیدن از گفت وقتی..داره دوستم چقد که گفت بهم وقتی
 با..دل ته از خنده یه..خندیدم..بشم اون مال من داره دوست گفت وقتی..میبره

 ..باهاشه دل منم که فهموندم بهش لبخندم
ند گه باره چ گه قایمکی هم دی مدی یدیم رو ه بار اونم و د  از میکرد ذوق هر

 بال الب براش دخترا که پستترایی از یکی میدیدم وقتی بودم استتمونا تو..دیدنم
 واستته..خواستتتگاری واستته بیاد خانوادش با بود قرار..داره دوستتت منو میزنن

 ..اینکه تا..رسینمون
 شتتیاتی چه..کرد پا به بلوایی چه نمیدونید و دید هم با رو دوتا ما..فهمید مهین

یک..کرد درستتتت قام بود نزد مه ا گه که بفه ید ا  ستتینم رو ستترم میفهم
 من میدونستی تو..دزدیدی منو عشق چی؟تو که کنه ابروریزی میخواست..بود

 بگه بهش نبود یکی حاال..دزدیدی و دوستتتت عشتتق..دارم دوستتت و همایون
 ..زوریه عشق مگه

قام ترس از خاطر..ابروم ترس از..ا مایون از..عشتتقم از..دلم از..مهین ب  ه
 ..گذشتم

صبانی انقد فهمید همایون وقتی ستش دم اگه که شد ع  گیزند از حتما بودم د
 دل هب کینه..ترستتو یه مث ..کشتتیدم کنار چطوری دید وقتی..میکرد ستتاقطم

 ..کشیدنم پس پا از..کشیدنم کنار از..ازم گرفت
ستگاری رفت من لج از سته اونم و مهین خوا  ازدواج هم با..کرد قبول خداخوا

شیدم شب اون چی نمیدونید..کردن  االن که میفروخت فخر مهین قدر چه..ک
 ..نبود خوشگ  جوونیاشم مهین..بود زیادی سرشم از خداییش..همایونه زن



 همدرستت دیگه مهین..نکنم فکر همایون به دیگه کردم ستتعی دوتا اون ازدواج با
 لیو میفتادم یادش به گاهی..میکردم گرم خیاطی و درس با و سرم منم و نیومد
 ..کنم خارجش ذهنم از که میکردم و تالشم تمام
 هک بودم فهمیده و بود شده خارج سرم از کام  همایون فکر که سال یک از بعد
 یداپ ستروکلش دوباره شتد سترد ستری  که بود داغ تب یه بلکه نبود عشتق اون
 ..شد

 نم یاد هنوز زنش..مهین داشتن با که نمیشد باورم..مدرسم راه سر اومد دوباره
فت..باشتتته ته گ نه فراموش منو نتونستت فت..ک قت گ ما  و مهین که کرده ح

 ..کرده رکا این من با لج بخاطر گفت..نداره دلخوشی زندگیش از گفت..گرفته
فت گه گ یده طالقش امروز همین و میره بخوام من ا باره و م  هم مال دو
 ..ببرم یاد از و چشمات رنگ نمیتونم گفت..میشیم

 ذارمب پا بخوام االن کشیدم کنار مهین بخاطر من..بود بهش من جواب پوزخند
 ..زندگیش رو

 ..بود من قاط  جواب زدم بهش که سیلی
 هم همایون هم روز اون از..بندازه راه ابروریزی میخواستتت بازم و فهمید مهین
 و شتتوهرش میخواستتتم میکنه فکر چون مهین..گرفتن دل به کینه من از مهین
 ..زدنش پس بخاطر همایون و بدزدم

 ستتتد اینکه تا گرفتیم فاصتتله هم از..نمیکردم هم فکر بهشتتون دیگه من ولی
 ..رسوند هم به رو ماها دوباره تقدیر
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 ولی..خانوادش واستتطه با البته..خواستتتگاریم اومد کوچیکه برادر هدایت
 ..بود اومده خوشش من از و بوده دیده منو خودش

مایون و مهین وجود با خونواده اون به من رفتن..نمیکردم قبول اولش  اون و ه
شته  گرفت قرار سرراهم انقد..اومد و رفت انقد هدایت ولی..بود خطرناک گذ

 ..راحت زندگی برای و خیالم و کرد نرم و دلم که
شق معنی که بود هدایت با زندگی تو سر اون هدایت..فهمیدم و ع ش بور پ  مچ

 دش..زندگیم مرد شد..چشماش رنگ میشدن ای قهوه هم وقتا بعضی که عسلی
 ..دخترام پدر..عشقم
 خیرم چنان اوقات گاهی که و همایون پراخم نگاههای و مهین اخالقای بخاطر

 دور هم از خیلی..شتتتد کمتر ها رابطه میکرد عصتتبانی و هدایت که میشتتتد
 ..شدیم

شت کار  دود از اون اخه..نمیدونم..شد معتاد که هدایت حماقت یا بود سرنو
 ..بود ورزشکار..بود متنفر

ستم اوای ..پدرتون مرگ با ستش مهین چرا که نمیدون سه و پر  خابانت وحید وا
 رایماج دوباره که ترستتید..تنهام زن یه من دید اون..فهمیدم تازگیها ولی..کرده
شه تکرار پیش سال چند ست..ب شیم نزدیک بهم خوا شتهد نظر زیر منو که ب  ا
 ..نکنه هندستون یاد فیلش دوباره شوهرش دفعه یه که..باشه

 کردهن گ*ن*ا*ه تالفی..میکنه تالفی داره اون_گفت و کشتتید عمیق نفس یه
 ..رو

 ..نمیکنم باز را درب که دارد قیمت انقدر تنهایی گاهی
 ..بودم امدنت منتظر سالها که..تو برای حتی



 همیگ ستتتایش..میگیرن اوج ستتردردام میستتوزن چشتتمام میشتتم عصتتبی وقتی
 ..خونیه های رگه از پر چشمام

شعور میتونه چقد ادم یه اخه ضی و بی شه عو  بهم برم و دور ادمای از حالم..با
 هب که خیرشتتون.. برستته ادم به شتترش فق  که میکنند هرکاری یعنی..میخوره

 ..نمیرسه کسی
 دل یه از بعد مامان روز اون..میگذره مامان گذشته حقیقت دونستن از دوماهی

 دونممی..نخورد شامم..نیومد بیرون شب تا و اتاقش تو رفت کردن درددل سیر
 کرف این به وقتی..بگه ما به نشتتده روش که بوده هم دیگه چیزای خیلی شتتاید
 وداگاهناخ..ابروهام بین میشینه گنده اخم یه داشته نظر مامانم به عمو که میکنم

 ..مامان رو میشم غیرتی پسرا مث 
یاد عالیش عصتترای و خوبش هوای و پارک اون به عالقم  هروقت..شتتتده ز

شه بیکار ستایش شه..اونجا میبره منو ب سیر تو همی  حس ور مانی عطر بوی م
سر اون..نمیکنم فکر بهش ولی..میکنم سهو حیفه..مهربونیه و خوب خیلی پ  ا

 ..من حماقت
صرا این تو شنا هم دیگه دختره یه با اونجا میریم که ع  ونا که همونی..شدیم ا

 و کرد معرفی و خودش و پیشتتمون اومد روز یه..میکشتتید نقاشتتی داشتتت روز
 که اونطور..پارکه این عاشتتقه خودشتتم و میبینه اینجا مارو همیشتته که گفت

 ولی تنیستت خوشتتگ  خیلی میگفت..چادریه زیبای دختر یه میگفت ستتتایش
 ..ای قهوه چشمای و روشن پوست..داده معصومیت صورتش به چادر

 ..بود خبر با طالقم و مشکلم منو قضیه از..بود اونم میرفتیم که هردفعه
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سمش که میگفت اینطور خودش از شه 24و ثمینه ا سی اخر ترم و سال  کارشنا
 ..علیه هم نامزدش اسم..داره نامزد خودشم و داره برادر دوتا..گرافیکه ارشد
هاش زدن حرف..بود مهربون خیلی یداد ارامش بهم با  و شتتمرده شتتمرده..م

 پارک میرفتیم هروقت..داشتتت طنز های مایه ته حرفاشتتم و میزد حرف محکم
 یه بارم یه..ودب موثر خیلی روحیم تغییر توی بگم باید..بیاد تا میشدیم منتظرش

 یه..گاهتهن تو سردی یه معصومیت و زیبایی عین در میگفت..کشید من از پرتره
 تایشس شد تموم که نقاشیش ولی نیاوردم در سر حرفاش از که من..تفاوتی بی

نگ خیلی گفت و کرد ذوق کلی  از_گفت و گردنم پس زد یکی..شتتتده قشتت
 ..شده من های مایه تو چیزی یه..شده خوشگلتر خودتم

 ستاید تو دستم همش..بود سختم خیلی..رفتیم ستایش و مامان با دادگاه روز
 ..گوشم زیر مامان ذکرای و بود ستایش

 ستتتایش..نبودن عمو زن و عمو..دیگه دختره یه و بود خودش..بود هم وحید
 و رمشت بی میتونه چقد..باشته فرناز همون احتماال.. استت دختره یه با میگفت

 جاش مهه دختره میگفت ستایش..اینجا بیاره و بگیره و اون دست که باشه حیا
شگ  عمال این با کاش و عملیه شد خو شت دختر یه.. حداق  می  مغرور ولی ز

 ..اومده روفرم و شده چاق چقدر وحید خود میگفت..شیک خیلی لباسای با
 یه مدل ته ولی بترکه تا شتتته چاق اونقد بذار درک به میگفتم خودم به هرچقد

 یب..تنهایی..گذرونده خوش حستتابی مدت این..میوورد فشتتار قلبم رو چیزی
 ..من

 ینا از ما کار که کنیم فکر و کنیم اشتتتی که دادن وقت بهمون که و اول جلستته
 ..بود گذشته حرفا



 هریمم درباره قاضتی از وقتی..شتد موافقت تقاضتامون با رفتیم که دوم جلسته
 ریمحضتت شتترط اینکه مگر..نمیگیره تعلق مهر توافقی طالق گفت پرستتیدم

 ایتشک بخوای اگه ولی..کنه پرداخت و مهریت بخواد مرد خود یا باشید داشته
 واریز دادگاه حستتاب به پول مقدار یه اینکه به ملزم اونم که مهرت واستته کنی
 ستتتطاعتا که بگیره حکم بره میتونه اونم بشتته رستتیدگی شتتکایتت به که کنی

صا نداره مالی صو ست عندالمطالبه تو مهریه که مخ ستطاعته..نی  یتونهم..عندال
 ..دادگستریه کارشناس نظر با که..ببره واست سکه نیم یا سکه یه ماهی

 از حالم..نداشتتتم بمونمو اونجا بیشتتتر اینکه تحم  که میکرد درد ستترم انقد
 ناکار و من زده عوضتتی این که قانونیه چه این..میخوره بهم شتتارالتانه هرچی

 ..مهرم حتی..نمیگیره منو دست هیچی اخرم و بده طالقم میخواد کرده
ستم سه میخوا شمام دیه وا  حقمه مهرمه که این دیدم ولی کنم شکایت ازش چ

 و دادگاه این تحم  دیگه اینکه و میره در اون زیر از صددرصد دیگه نمیدن بهم
 ..صداش شنیدن حتی..نداشتم و وحید نحس حضور امداشو و رفت

 محضتتر از وقت فق  حاال و گرفتیم دادگاه از برگه و شتتتد موافقت طالق با
 ..مونده
 ..میگیره ازم چیمو همه داره..افتاده لج سر من با زندگی انقد یعنی

 ...چشمامو حتی..گرفتی ازم چیمو همه زندگیمو تو گذاشتی پا چرا وحید
 هم رو ونهخ فضای تحم  که بود گرفته دلم انقد..پارک میرفتم باید حتما امروز

 این هک بغضتتی همه اون..رفتیم ستتتایش با..میکردم دق نمیرفتم اگه..نداشتتتم
شون مدت شته نگه ستم و بودم دا شون محکم و خودم میخوا  و کردم ازاد بدم ن

http://www.roman4u.ir/


 بین مینداخت اکو هام گریه صتتتدای..کردم گریه خلوت پارک اون تو دل ته از
 ..میکرد تشدید کردنامو گریه و بلند درختای

سه کردم گریه سه..بدبختی همه این وا شکی..تنهاییم وا  معتاد گها..بود بابام کا
.. بدم یهتک بهش که یکی..داشتم برادر یه مرد؟؟کاشکی چرا..نمیمرد اگه..نبود

ست انگار و نمیدیدم که خودم سته پاهامو و د  دترب که ستایش و مامان..بودن ب
 خستتته...نمیدونن گرگاش و جامعه از هیچی که خونگی زن تا ستته.. خودم از

 ..بودم شده
 وت شتتکایت..کنم شتتکایت بهت میخوام..کنم گله میخوام..خدا_ زدم داد بلند

ست بزرگترم تو از مگه..ببرم کی پیش رو ست مهربونترم تو از مگه..ه  پیش..ه
له کی گه..بگم دردام از کی پیش..کنم گ گه..رحیمی نمیگی م مان تو م  رح

 ..منه سهمه چقدش رحمانت این از..کو پس..نیستی
 رو نشتتستتت ظریفی دستتت..میومد هم ستتتایش ریز ریز های گریه صتتدای

ستم_گفتم و ثمین ب*غ*ل تو انداختم و خودم گریه با..شونم سته..خ  دمش خ
سم..ببینم میخوام من..ثمین  نیایید این از..تنهایی از..تاریکی همه این از میتر

 ..شده سیاه واسم که
 ..شدیم اروم و ریختیم اشک..کردیم گریه هم با تامون سه

 خیلی..نبینم که شتتد قرار وقتی از_گفتم و ستتتایش شتتونه رو دادم تکیه و ستترم
 ..کسی بی..تنهایی..نامردی..میبینم دارم چیزا

 یاشپرون مزه با حرفاش با..بجا و بامزه مثاالش..بودن شتتیرین حرفاش ثمین
سیر میکرد سعی  که ونهبرس نقطه این به منو میکرد سعی..کنه عوض فکریمو م



 یگرم بشتته میتونستتت..چشتتمم نور بشتته میتونستتت داشتتت لیاقت اگه وحید
 ..نداشت لیاقت اون..راهم چراغ بشه میتونست..نگاهم

 ..دبو شکسته هم بدجور..بود شکسته دلم من ولی میکرد و تالشش ثمین
 که خودش حرص پر صتدای بعدم و اومد ستتایش گوشتی اس ام اس صتدای

 عقد که محضری همون..صبح 9 ساعت فردا واسه گرفته وقت..وحیده_گفت
 ..کردید

 سح که بشتتم ستتبک بود شتتده باعث ها گریه یا بود ثمین حرفای اثر نمیدونم
 ..باال شد کشیده لبهام گوشه کردم

لداری و میزنم حرف خودم با دارم صتتبح از یدم د  هیچ که میکنم تلقین و م
 ..سخته فکرشم..سخته ولی..میگذره که..اسونه که..نیست مشکلی

 ..شده مطلقه بودن دختر عین در که زن یه..مطلقه بشی سالگی 21 تو اینکه
 سر..خوردم چایی لیوان یه مامان زور به..شدیم بیدار تامون سه زود صبح از

سهو دنیا این تو چیزی هر که بفهمونه بهم تا زد دیوار و در به کلی مامان سفره  ا
 به نمیخوان خودشتتون که هستتتن چیزا بعضتتی ولی..داره ارزشتتی یه خودش

 بی زچی یه واسه بهتره..اوناست از یکی وحید متاسفانه و..بدن ارزش خودشون
 ..نخورم حرص انقد ارزش

 کم نازفر دختره این جلو نداشتم دوست..اورد لباسامو ستایش صبحانه از بعد
 ..بیارم

 میکنی؟ تنم داری چی..ستایش_
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شم تو اومد ستایش خوش سر صدای  تو..شادیم هممون امروز_گفت که گو
شی شاد باید هم شگله مانتو همون..با  بهت عقد اول روز مامان که سفیده خو
 ..خوشحالیم امروز ما بفهمن بذار..دراد دختره این چشم تا..داد

شحال خیلی من ولی سه نه..نبودم خو  میترسیدم..ایندم از..وحید از جداییم وا
 ..ناقص..شکلی این..باشم داشته قراره که ای اینده از
 وشگ میخوند ستتتایش که شتتادی ترانه به دادم ترجیح و کشتتیدم عمیق نفس یه

 از مقدار یه و زدم مشتتکی شتتال و مشتتکی جین و ستتفید مانتو کمکش با..بدم
 لب رژ یه غر و زور هزار با و زد عطر بهم..ریخت پیشونیم روی روشنم موهای

شید لبام به قرمز شکی..شدم تیکه میگفت که خودش..ک ستم کا  خودمو میتون
 نگدلت بگم اگه نمیکشتتم خجالت..شتتده تنگ اینه تو خودم واستته دلم..ببینم
 تنگ خوشتتگلش دخترای از مامان تعریفای واستته دلم..شتتدم صتتورتم دیدن
 یا نتیجه به هم اخر و خوشتتگلتره کی که ستتتایش با کالمون ک  واستته..شتتده

 ..نمیرسیدیم
 ..نیست مهم بشه هم لک و جوش از پر صورتم اگه حتی دیگه

 و اومد ماشینی بوق صدای موق  همون و برداشت و مدارک و شناسنامه مامان
 ..داره عجله تو از بیشتر ثمین این_گفت که ستایش خنده پر صدای
 ..محضر بریم که دنبالمون میاد بود گفته دیشب

 حوالپرسیا گرم مامان با و شد پیاده ثمین..بیرون رفتیم ستایش و مامان کمک با
 ام دیگه ستتمت یه از هم ستتتایش و مانی زدن حرف اروم صتتتدای و شتتتدن
 نارک مانی واضح صدای بعد و شنیدم و طالق کلمه فق  پچا پچ این تو..میومد
 ؟..بیام منم میخوای_گفت که گوشم



ساس که خوبیه حس چقد  امردن که..میکنه حمایتت که..کنارته مرد یه کنی اح
عا که..نیستتتت ندگی تو مذکر اولین مانی..مرده واق عا که بود من ز  مرد واق

 ..نمیکرد نابودمون شکلی این..بود اگه که..نبود مرد هم بابام حتی..بود
 ..نیست نیازی..کنم تمومش دیگه که میرم...ممنون_

 منو حتما که نیستتتت الزم..پشتتتتم من_گفت که شتتنیدم و ارومش صتتتدای
 ..کافیه واسم...کنی حس که همین..ببینی

 احستتاستتش که..نخواستتت ازم اینو وحید چرا..احستتاس..زمین به زدم زل
 صتتورتش نمیدونستتتم..استتلوموشتتن..باال اوردم و ستترم..زدم پلک اروم..کنم

 صتدای..اومد ثمین و مامان صتتدای..دادم تحویلش لبخندمو فق ..کجاستتت
 ..شو سوار_ گفت که ستایش اروم

 ..نباش من منتظر_گفتم و زدم لبخند بازم..شدم سوار که اخر لحظه
 ..موهام بین پیچید باد

 ولی..نمیزد تند تند قلبم..نمیلرزیدن دستتتام..کرد ترمز محضتتر جلوی ثمین
عا حت واق  یه.. بغض یه..بود دلم ستتر چیزی یه..بودم غمگین..بودم نارا

 ..دلخوری
 عمو زن و وحید صتتدای..داخ  رفتیم..شتتدم پیاده ستتتایش و مامان کمک با

 ..میومد
 ..اومده هم فوالدزره مادر_گفت گوشم زیر ستایش

 هست؟ هم دختره اون_
 ..میشه پا این گور از اتیشا همه..نباشه میشه_ستایش
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 که هم دختره اون و وحید اروم سالم..اومد عمو زن نیش پر گفتن سالم صدای
 ..خوبه..نکرد حسابمون ادم اصال
 مهریه درباره عاقد..بود شتتتده انجام ها هماهنگی و بود داده رو ها برگه وحید

ید  دلمون..بده میتونه رو ستتکه نیم ماهی...پستترم_گفت عمو زن که پرستت
 ..دکترو و دوا خرج باالخره..نمیاد

 کوچیک احتماال اتاق اون تو بلندم و محکم صتتدای فق ..شتتد چی نفهمیدم
 ..پیچید

 نیم همون دادن عرضتته القبات یه پستتر میدونم که میفهمم انقد..نکرده الزم_
 هستتک بهتره..بعدیتون عروس به میبخشتتم بخشتتندمو منم..نداره هم رو ستتکه
 ..نمیکنیم زندگیمون وارد حروم نون ما..ضمن در..نکنید حروم و هاتون

 و کرد پادرمیونی عاقد ولی..زد صتتدا استتممو که اومد وحید عصتتبی صتتدای
 شدم من..شد تموم چی همه و جدایی و طالق و صیغه خوندن به کرد شروع

 ..مطلقه ساله 21 دختره یه
 احساس..گرفته دلم هنوزم..جاشه سر بغضم هنوزم من ولی شد تموم چی همه

ست سته..بوده عمو کار یعنی..شدن طرد..شدن خرد..میکردم شک  منم خوا
 ..مامانم شک  چون..زدنو پس و شدن طرد کنم حس

 ..کرد حس خودش که همونطور
 امانم میکرد فکر چون گرفت و شتتوهرم..کنه تالفی مثال خواستتته زنعمو یعنی

 ..گرفته ازش و شوهرش
 وحید صدای که ماشین سمت میبردنم و بودن ایستاده دوطرفم ستایش و ثمین
 ..ایستادم..اومد



 ..ایستاده ب*غ*ل همین که گفت هم ستایش و ماشین کنار رفت ثمین
 ازمب نمیخواستتتم و کجاستتت نمیدونستتتم..بود پایین ستترم..رستتید بهم وحید

 ..بشکنم
 ..شد تموم ولی..بد..شد تموم چی همه_وحید

 ..نداشت هم شرمندگی رنگ حتی صداش
 نه؟ شه تموم بودی منتظر_

 ..بده حق..اومد پیش..نمیخواستم من_وحید
 ..یادته که و اخر روز..فرناز سراغ میرفتی هم نمیگرفتی ازم چشمامو اگه_

 ..من_وحید
 ..حرفش بین پریدم

 کردی؟ بد.. داری قبول_
 ..ندارم ادعایی من_وحید

 ..ادعایی بی..نیست ادعایی کم هم همین_
 احافظیخد خواستم فق ..کنم فلسفی بحث باهات نیومدم_گفت کالفه وحید

 ؟..نه مگه..عموییم پسر عمو دختر هم با هنوزم ما..کنم
 حد؟ چه در وقاحت واقعا یعنی

 صتتداش و برگشتتتم..میرفتم داشتتتم..گرفت و دستتتم..زدم صتتدا و ستتتایش
 ..اومد کفشاش صدای..ایستاد..زدم
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ث  من_  واستتتت خوشتتبختی ارزوی..راستتتم رو..نیستتتم خونوادت و تو م
گه که گفتم اینو..نمیکنم نفرینتم ولی..نمیکنم  ور خدا چوب..روزی یه ا
 ..شکوندی و خودش دل..نبوده من کار بدونی..خوردی

 عمو زن و مامان صتتدای که شتتم ستتوار اومدم..ماشتتین کنار رفتیم ستتتایش با
 ..اومد

 هامون بچه درستتته..بودیم دوستتتت هم با روزی یه ما حال هر به_عمو زن
 ..فامیلیم هم با ما که باالخره ولی..نشدن هم قسمت

 گذاشتی؟ هم فامیلی تو_مامان
ست خیلی_عمو زن شتی دو ستم بندازی و دخترت دا شینم منم و رود  مرع یه ب

 ..کورت دختر پای زیر بذارم لگن
شمام..شد داغ تنم تموم ستای..سردردام..افتاد سوزش به چ ش ستایش د  تم
 ..شدن
 ..ذاتی بد همونقدر هنوزم_مامان

 هم تو..نباشه گرفتار عمر یه..شه خوشبخت پسرم خواستم که ذاتم بد_عمو زن
 ..داری نگه و وحید میخواستی که دخترتی فکر حتما

 برو..میره رد تنبون کش مثه..نبود داشتتتنی نگه وحید_گفت پوزخند با ستتتایش
 ...باش بعدیت عروسای فکر
 پرستتتش البته..نداره کم چیزی خانمی از ماشتتالله..دیدین که و فرناز_عمو زن
 ..حیف..ببیندش نمیتونه که

 ..شد مچاله قلبم



 بعضتتیا متاستتفانه که..چیزیه خوب شتتعور_شتتد بلند ثمین عصتتبی صتتدای
 ..کن سوار و پرستش..ستایش..ندارن

 لبمو..گریه زیر زد مامان ماشین حرکت و شدنمون سوار با..نشستم تفاوت بی
 زا بیشتتتر نشتتم خرد که..نشتتکنم باز که..دارم نگه و خودم که..میگرفتم گاز
 ..بمونه باقی ام تیکه یه که..این

 واستخ ستایش..شد پیاده سری  و کرد تشکر ثمین از مامان..درخونه رسیدیم
 یه ریممی..میارمش خودم..ستتتا برو..پرستتتش بمون_گفت ثمین که کنه کمکم
 ..بزنیم دوری

 ..ثمین ماشین گاز و اومد در بستن صدای
 جاک نمیدونستتتم..بود روشتتن ماشتتین پخش..حرفی هیچ بی..میرفت ثمین
 ..میره

شت مغزم شش..عمو زن حرفای..میترکید دا .. دمیلرزی چونم..میلرزید لبام..نی
 ..میومد خواننده صدای

 
 ..بشه سر بغض یه با امشبم نذار
 ..بشه تر چشات گریه زیر بزن
 ..هم رو اروم خیلی و چشمات بذار
 ..یکم شی سبک گریه زیر بزن

 ..کنار بذارش و غرور امشب یه
 ..ببار ل*ذ*ت با هستی ابری اگه

http://www.roman4u.ir/


 ..که هستی عاشقش اگه هنوزم
 ..دیگه قلبت تو و هات غصه نریز

 ..کنه خستت دیگه نذار غرورت
 ..کنه دلشکستت باید نیست اگر

 داغونی کنی پنهون نمیتونی
 ..اسونی این به... نباشی یادش نمیتونی

 دمشتت خستتته..گریه زیر بزن نمیگه مگه..کن گریه نگفت مگه..گریه زیر زدم
 نوزه..نمیشتته تموم لعنتی بغض این ولی..میکنم گریه..میشتتم خفه دارم..خدا

یذاره راحتم..هستتتت  کم نفس..بکشتتتم نفس نمیتونم میکنم حس..نم
یارم فای..م فای..عمو زن حر ید حر یالیش بی..وح  بد داشتتتت حالم..خ
شد شمام..می سمو همین..بود سیاه جا همه..نمیدید چ  چیزی یه..میگرفت نف

 ..بود گرفته و نفسم راه..پا یه..بود گلوم راه سر
 ..ثمین ب*غ*ل تو شدم کشیده و داشت نگه ماشین

 ..کردیم گریه هم ب*غ*ل تو
 ازم هیچی کاشتتکی..میمردم تصتتادف اون تو کاشتتکی..ثمین شتتدم خستتته_

ند مو ی م نده..ن ندم ز نم دارم هرروز و مو ک  خرد دارم هرروز..میشتتت
 ..میشم له دارم هرروز..م ابرو..خودم..روحم..غرورم..میشم
 یه مث  بعدم..گرفت چشتتمامو..گرفت ایندمو..گرفت ازم زندگیمو..کرد خردم
شو شنیدی..میخوره دردم چه به دیگه زندگی این...کرد پرتم تفاله  دیدی..حرفا

 حرفارو همین یکی نمیفهمه چرا..داره دختر خودش این..سوزوندم طوری چه
 ..میزنه دخترش به روزی یه



 ..شدم اروم کم کم تا کردم گریه ثمین ب*غ*ل تو انقد
 جاش به ولی..میشتتتد بامزه..میپروند مزه..میزد حرف کاشتتکی..نمیزد حرف
 ..شدم سبک یکم..کرد ارومم

سوندم  ستایش اینکه از قب ..شدم پیاده اروم..زد و زنگ و شد پیاده..در دم ر
 ..بدم هتب میخوام خبری یه برگشتم اینکه از بعد..سفر میرم دارم_گفت بیاد

 ..تو رفتیم و گرفت دستمو ستایش..رفت و ب*و*سید گونمو
 ..ثمین مهم خبر حتی..نیست مهم واسم هیچی دیگه

 ..انکارش....دارد درد کجایش تنهایی میدانی
گه گه..نخوردم غصتتته بگم ا با بگم ا گه..نکردم فکر بهش شتت  هیچی بگم ا

شحالم ست حتی بگم اگه..نمیکرد خو شتم دو  اگه..خونه نزدیک پارک برم ندا
 ..بود دروغ..کردم فراموش رو عمو زن و وحید حرفای بگم

شت که هرروز روز هر شته کنار..شدن تحقیر..شدن طرد تلخ حس میگذ  گذا
 ..کنه خفم میخواست بیشتر شدن

 و درس با ستتتایش و خیاطی با مامان اما..بودن ناراحت هم ستتتایش و مامان
 یه بشتتینم..بود هروزم کار..چی من ولی..میکرد مشتتغول خودش دانشتتگاهش

 ..بخورم غصه و کجا نمیدونم به بزنم زل و گوشه
 یکس و بود شنیده اسمشو که رو هربانکی..وام واسه بانک میرفت هرروز مامان

یدن وام که میکرد معرفی ته م نا..خب ولی..بود رف  معتبر ضتتتامن یا هم او
 هچ داشتتتیم ما اگه که گردش حال در و خوب نستتبتا حستتاب یه یا میخواستتتن
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شتیم دردی سنه قرض که اوناییم..بگیریم وام دیگه دا  شب هی خرج میدادن الح
 ..نمیشد من خوابیدن بیمارستان

ست سراغ شنا و دو ستم هم اول همون از من ولی..رفت ا  ما فامیالی که میدون
 مغزشون همگ داشتن که اوناییم و نداشتن واقعا که بعضیاشون..نیستن بده پول

 چه..میلیون بیستتت نه..ما به وبدن پولشتتون میلیون چه  بود گرفته گاز خر و
 ..میکرد فرقی

مان مه به من خاطر به ما ته رو ه نداخ مه..بود ا ته جا ه نک هر..بود رف  و با
 ..بود رفته سراغش بود شنیده که رو خیری ادم هر اسم..ای موسسه

 دلم تو که هم امیدی ذره یه همون واقعا دیگه..نداد..نداشتتتت هیچکس ولی
شتم ست از و دا  خیلی دیگه که هرکس..اومد و رفت مامان تموم ماه یه..دادم د

 کجای به اینو ولی..مامان دستتتت کف میذاشتتتت تومن یه میستتوخت دلش
 ..میزدیم دردمون

ست مامان وقتی دیگه ش ست مثال زدو حرف باهام و ن ضی منو میخوا  هک کنه را
شو بذارم شه کلی ضم..بفرو  انقد من گهم..حد چه تا..کجا تا بدبختی..ترکید بغ

 همچین مامان که بودم..نداشتتتم خبر خودم و عوضتتیم انقد من..بودم پستتت
 ..داد پیشنهادی

شیم رو خونه گفت اینکه یا  رپناهس بی..تنها زن تا سه..بود مونده همینم..بفرو
 مامان که ای خونه..میشتتدیم خونه اون خونه این اواره باید ستتال هر ایندفعه

 ..شد جور پولش تا مردم های پارچه پای اومدن در چشماش
گه عا دی یده واق یدن حستترت تو که میکردم فکر..بودم بر تای د مان دستت  ما

 ستتتاره..ماه.. افتاب..زندگی..رنگ..نور..ستتتایش قشتتنگ چشتتمای..میمیرم



 هشتتد ارزو واستتم اینا همه دیدن..صتتورتی پلنگ کارتون..پاییز زرد برگای..ها
 ..عقده..بود

عد..برگشتتتت باالخره ثمین  مزه ثمین بدون پارک..نیم و ماه یک از ب
 رو زیبا و مهربون دختر این داشتتتم دوستتت چقد..مدت این تو نرفتیم..نمیداد

 ..ببینم
 ..بیرون زد اتاق از و داد بهم و گوشی ستایش

 چطوری؟..من زیبای لیدی بر سالم_ثمین
 ..معرفت بی دختر شما احوالپرسی از_

 ..کشید طول یکم..بخدا ببخشید_گفت و خندید
 ؟..گذشت خوش..بیشتر یکم از_

 ..بود عالی...خالی جات_ثمین
 ..بگذره خوش بهشون بایدم علی اقا جوار در خانم ثمین..دیگه بله_

 ..گوشی تو پیچید سرخوشش های خنده صدای
 بهتری؟..بگو خودت از_ثمین

 ..تغییری هیچ بی..همونطوری_
 کردی؟ کاری عم  واسه_ثمین

 ..نپرس پس...داده کام  گزارش ستایش که میدونم_
شید عمیق نفس یه  هی.. بگم من اگه حاال_گفت مرموزی و شاد صدای با و ک

 خوشتتحال..عملت واستته بده بهت و پول این همه میخواد که شتتده پیدا نفر
 ؟..میشی
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 ؟..خیر ادم کی؟یه یعنی..گرفت نفسم لحظه یه
 چیه؟ منظورت..م_

 ..گفتم واضح خیلی من_ثمین
 ..خودت نکنه_

شتم پول انقد اگه من..بابا نه_ثمین سه میرفتم دا  که دممیخری جهیزیه خودم وا
 ..زندگیمون و خونه سر ببره منو بیاد علی

 ..خوبه مالیشون وض  میدونستم..میگفت چرت
 هست؟ کی...میگی کی این_

صی افتخار و غرور یه صداش به ثمین شم_گفت و داد خا  سیاوش اقای..دادا
 ..مهر معین

 داداشت؟_
 ..اره_ثمین

 میدونه؟ کجا از اون_
 میخوره؟ درد چه به خانم ثمین پس_گفت پرو پرو
 ؟..داره اشکالی چه اصال..میدونن که همه..نگه..بگه..میکنه فرقی چه

 شدن؟ خیر به دست شما داداش خان چرا حاال_
 فرستت از قب  راستتتش_گفت بیشتتتری هیجان با و داد قورت و دهنش اب ثمین

 لیع از مقدارم یه و اندازم پس از..بدم بهت و پول این خودم که داشتم تصمیم
 با رفتیم ما که مستتتافرتی این ولی..میدم بهت میام و میرم گفتم..میگرفتم باید

 افشاطر شهرهای و شمال رفتیم..بود خانوادگی البته داداشمو دوستای داداشمو
 یمقبل طرحای و میزدم طرح داشتم دریا لب من که روز یه..برات کنم خالصه و



 رحط به رسید تا انداخت بهشون نگاهی یه و اومد بودسیاوش زمین رو رومالفه
 تا یرستت منم..خیالی یا واقعیه این که پرستتید ازم بعد و شتتد خیره بهش یکم..تو

 و دشتت خیره عکستتت به دیگه یکم اونم..کردم تعریف واستتش و زندگیت پیاز
 خرج همه من بگو دوستتتت به گفت و پیشتتم اومد خواب موق  شتتب..رفت

 ..همین..شدنش بستری کارای سراغ بره..نباشه نگران میدم و عملش
صال شد باورم ا شن پیدا هم ادمایی همچین که نمی س راحتی همین به که..ب  هوا

 .. و خودمون فامیالی از اون..بشن جیب به دست غریبه یه سالمتی
 یرینشتت خیلی میبینم دارم اینکه خیال..گفتم دروغ..نشتتدم خوشتتحال بگم اگه
 چشتتمام جلوی کردم حس لحظه یه اصتتال..واقعیتش به برستته چه دیگه بود

 ..شد نورانی
 میخواد؟ چی ازاش در اونوقت_پرسیدم شک با دفعه یه ولی

کت میخواد فق  اون..هیچی_ثمین نه کم جام خیر کار یه..ک  ببین..بده ان
ستش سه پول این..پر شه یه خرج فق  من داداش وا  فق  وت..نباش نگران..هفت

 رفح خودت با میخواد قبلشتتم..راستتتی اها..کنم ح  بقیشتتو من تا بده اوکیو
 ..بزنه

 کنم؟ مشورت مامان با میذاری_
 ..عزیزم خداحافظ..بده بهم خبرشو پس..حتما..اره_ثمین

 ..خداحافظ_
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 فحر مامان با باید ولی..خدامه از که من..اسونی این بیدارم؟به من واقعا یعنی
ید..تازه..بزنم  قبول قرض عنوان به و پول این که بگم خودشتتتم به با

 ..بخرم خودم واسه کفنم یه باید بدم پسش بخوام تا من که هرچند..میکنم
 مامان و بیفته خوبی اتفاق همچین میشتتتد چیه؟مگه مامان جواب بود معلوم

 ..نشه خوشحال کسی یا باشه ناراضی
شحالی از بعدم و کرد پیچمون سوال کلی اولش مامان  هب شکر نماز رفت خو

 ..کردیم بلندش بزور دیگه که کرد گریه انقد نماز سر و اورد جا
 واسه االاحتم و میخوند و شاد ترانه یه بلند بلند میخندید بود خوشحال ستایش
 و نمیرفت لبهام از خنده..بودم خوشتتحال دل ته از من و..میداد هم قر خودش
یال این با شتتتب یدم خ یا بتونم بزودی که خواب ند هر..ببینم رو دن  ولی..بد چ

شه عادت به خواب از قب ..ببینم سی ایت همی  وجودم اعماق از و خوندم الکر
 ..کردم تشکر ازش و زدم صدا رو خدا

 و ودب خونه ستایش..شدم بیدار زود صبح از که بودم خوشحال انقد اش صبح
 تشتتکر ازش کلیم و داد بهش رو ما جواب و ثمین به زد زنگ..نداشتتت کالس

 ..فرستادم ابدار م*ا*چ یه واسش تلفن پشت از منم..کرد
 ..میکنه خبر با رو ما و میگه داداشش به که گفت هم ثمین
 روز اون داداشتتش احتماال..نیستتت خبری ثمین از و گذشتتته روز دوستته االنم

 شتتده احستتاستتاتی و بود گرفته قرار اونجا هوای و اب و شتتمال جو تاثیر تحت
 قدان..نگیر ازم امیدمو این..نه..خدا نه..باشتته شتتده پشتتیمون ممکنه یعنی..بود

 از دستام انگشتای تموم که دارم استرس و گرفته دلم هست هم جمعه که امروز
 ..شدن ش  کردم تروقشون ترق بس



 داصتت و ستتتایش..بیرون اومدم اتاق از و دیوار به گرفتم و دستتتم..شتتدم خستتته
 ..زدم

 ؟..بله_ستایش
 کجایی؟_

 ..اشپزخونه تو_ستایش
 ..پیشش رفتم

 میکنی؟ چکار_
 ..میکنم ح  سودوکو دارم و زمین رو نشستم_ستایش

 خریدی؟ جدول_گفتم و نشستم منم
شت..بابا نه_گفت و خندید ستایش شون..باحاله خیلی..زدن کبریتا این پ ست  د

 ..بده اجرشون خدا..واقعا نکنه درد
 ..داغونه هم ما ابجی..خندیدم

 ..ث چرا..ستایش_
 ..بزنم حرفمو نذاشت تلفن زنگ صدای
 مامان؟ کیه ببین بیا..ستایش_مامان

تایش فت ستت ند و ر ظه چ عد لح نده توش که صتتتدایی با ب مد بود خ  و او
 ..خداحافظ..ممنون..کردی لطف..اونجاییم 6 اره.. برم قربونت..باشه_گفت

 بود؟ کی_
 ..ثمین_ستایش

 ..یگهم دلم که چیزی نه میخواد دلم که بگه چیزی کنه خدا..میزد تند تند قلبم
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 گفت؟ چی_
 نظرت؟ به_گفت دراری حرص خنده با ستایش

 گفت؟ چی میگم.. کوفت_گفتم حوصله بی
 ذارهب قرار خواستتته می زودتر گفت..ببیندت میخواد داداشتتش امروز_ستتتایش

شش خب ولی ست جمعه که امروزم..بوده شلوغ خیلی سرش دادا سبتا و ا  ن
 ..پارکه همون بریم باید..بیکاره

 ..نگیره ما از رو داداشایی همچین خدا..کشیدم عمیق نفس یه
 ..شکر..شکرت جون خدا
 کیه اون که نمیدونستم..باشم تمیز و مرتب میخواستم.. حموم رفتم نهار از بعد

 ..رفتممی تمیز و تر من باید ولی..جوون یا پیره اصال و شکلیه چه و چکارست و
 لشتتا و مشتتکی جین..بود فرم خوش..پوشتتیدم و ستتتایش یشتتمی ستتبز مانتو

 وهامم ولی..نمیومد خوشم کلیپس از..بستم کش با سرم باال و موهام..مشکی
 موهای از یکم ستتتایش..میشتتدن قشتتنگ شتتال زیر از بودن زیاد و بلند چون

 راچ نمیدونم..زد هام لب به صورتی کمرنگ رژ یه و صورتم تو ریخت و صافم
 ولی..میکشتتیدم خجالت شتتاید..بزنم افتابی عینک داشتتتم دوستتت روز اون

 ..زدم..بود که هرچی
شم سیدیم و مامان.. شد اماده خود سمون اونم و ب*و*  خونه از و کرد دعا وا

 ..بیرون زدیم
 حکمیم قدمای صدای..ایستادم..بینیم تو پیچید مانی عطر بوی دوباره راه سر

 ور لبخندی اون کردم احساس..صورتش به پاشیدم لبخند..کردم حسش..اومد
 ..شدم اروم..لبهاشه رو همیشه که



 ..کن دعا واسم_
 ..اومد ارومش صدای

 ..شبمه هر کار_مانی
 ..پایین انداختم و سرم

 ..حیفی هم..خوبی هم..مانی خوبی خیلی تو-
 ..تو اندازه به نه_مانی

 ..نداشتم و موندن بیشتر طاقت
تای تایش دستت  عامد مانی بودم مطمئن ولی رفتم..رفتم و گرفتم محکم و ستت

 ..داشتم احتیاج دعاش به..میکنه
 رفح باهاش وقتی نمیخواستم..خودمو کنم اروم کردم سعی پارک به رسیدن تا

 ..بریزم عرق شر شر..بلرزه صدام میزنم
شگی نیمکتای همون سمت رفتیم و شدیم پارک وارد شون..همی سیر  ظحف م
 ..بودم شده

 چنده؟ ساعت_
 6 نزدیکای_ستایش

 نیومدن؟ چرا پس_
 ..االن میرسن..دوره اینجا از مسیرشون_ستایش

 ..اومدن_گفت هولکی هول ستایش که بود نگذشته دقیقه پنج هنوز
 اروم کردم تالش همه این..شد چم.. وای..زدن ضرب کرد شروع تند تند قلبم

 ..اروم..پری باش اروم..کشیدم عمیق نفس دوتا..نشد باشم
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 ..پیششون برم من گفت و شد بلند ستایش
 ..بیان اونا تا میموند کاشکی

شت لحظه چند ساس اینکه تا گذ ست یکی کردم اح ش صله با..کنارم ن  لیو فا
نان عطرش بوی ید چ  عطر بوی..شتتتد باز تنفستتیم راه که بینیم تو پیچ

 ..کشیدم عمیق نفس یه..ارامش از پر..تلخ..گرم..مردونه
 ..سالم_

 ..اینجام من فهمیدی کجا از..سالم_سیاوش
 ..بود روبرو به چشمم

 ..عطرتون بوی از_
 ..نبود خبری قب  لحظه چند استرس از دیگه

 ..گرفتم دوش_سیاوش
 میشهه ثمین..گرفتم دوش عطرم با_گفت میزنم گیج فهمید..داشت ربطی چه

 ..میکنم خالی خودم رو و عطر دارم عادت..میگه
 دار سال و سن احتماال..میزد جوون که صداش..خوبه خوشبو مرد..خوب چه

 ..بود گیرا و محکم زدنش حرف و صداش ولی..نیست
 بگو خودت از_سیاوش

 براتون؟ نگفته ثمین_
 ..بشنوم خودت از میخوام_سیاوش

 ..بگم و کنم خالصه و حرفام محکم منم کردم سعی و کشیدم عمیق نفس یه
له 21..ذاکر پرستتتش_ مان با..انستتتانی دیپلم...ستتتا ندگی خواهرم و ما  ز

 ..مرگش علت و کرده فوت پدرم..پدرم..میکنم



 ..بده ادامه..نیست مهم_گفت که بگم چی نمیدونستم
صال..نکرد پیله که خوب چه ست ا شتم دو  نکوبس و بوده معتاد بابام بگم ندا

 شبه ثمین چند هر..حاال هستیم ای خانواده چه ما کنه فکر نمیخواستم..کرده
 ..بود گفته

 ..گرفتم طالق تازه_
 وقته؟ چند_سیاوش

 ..همین..اووم..ماه دو از کمتر_
 میزنی؟ عینک چی واسه_سیاوش

 ..میزنن ها بینا نا معموال خب..خب_
 میزنن؟ براچی بیناها نا_سیاوش

 ..نمیاوردم در سر حرفاش از
 ..کنن رعایتش و نابیناست طرف که بفهمن بقیه اینکه واسه_
 ؟..نابینایی که بفهمن بقیه میخوای تو_

 ..زدما عینک امروز کردم غلطی عجب
 ..زدم امروز فق  من_

 میدونستم؟ که من ولی..نابینایی که بفهمم من خواستی پس_سیاوش
 چیه؟ حرفا این از منظورتون_
 ..میاد بدم متظاهر ادمای از فق ..هیچی_گفت و کشید عمیق نفس یه
 .. متظاهر من_
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 تمیخواس دلم..میدم بهت و پول این من..نیست مهم_گفت و حرفم بین پرید
 ..بودم غاف  زندگیم از بود وقت خیلی..بدم انجام خوب کار یه
 ..بدم پس پولتون میدم قول من..ممنون_

 چطوری؟_سیاوش
 ..میکنم کار خب..خب_

 کاری؟ چه_سیاوش
 ..ادنمی کوتاه نندازدت کردم غل  به تا میزنی حرف کلمه یه..ایه پیله ادم چه

 میدم کام  و حقوقم هرماه..کنم پیدا کار وقت هر که میدونم فق ..نمیدونم_
 ..میدم پستون باالخره من.. ولی..میکشه طول خیلی میدونم..شما به

 میدی؟ پس بدونم کجا از من_سیاوش
 ..قرضه اینم..ندارم کسی مال به چشم من_گفتم کرده اخم

 داری؟ ضامن_سیاوش
 ..میشناسه منو ثمین_

 دوستید؟ هم با وقته چند_سیاوش
 ..ماه سه دو_گفتم اروم

 داری؟ چک..است مسخره ضمانتش_سیاوش
 ..ها میپرسه سواال..بود کجا چکم دسته

 ..نه_
 خب؟؟_سیاوش

 ..رسید ذهنم به فکری یه
 ..پولتون برابر..میدم سفته بهتون_



 اوه..سفته..خوبه..اوووم_سیاوش
 رفح باهاش وقتی نمیخواستم..خودمو کنم اروم کردم سعی پارک به رسیدن تا

 ..بریزم عرق شر شر..بلرزه صدام میزنم
شگی نیمکتای همون سمت رفتیم و شدیم پارک وارد شون..همی سیر  ظحف م
 ..بودم شده

 چنده؟ ساعت_
 6 نزدیکای_ستایش

 نیومدن؟ چرا پس_
 ..االن میرسن..دوره اینجا از مسیرشون_ستایش

 ..اومدن_گفت هولکی هول ستایش که بود نگذشته دقیقه پنج هنوز
 اروم کردم تالش همه این..شد چم.. وای..زدن ضرب کرد شروع تند تند قلبم

 ..اروم..پری باش اروم..کشیدم عمیق نفس دوتا..نشد باشم
 ..پیششون برم من گفت و شد بلند ستایش
 ..بیان اونا تا میموند کاشکی

شت لحظه چند ساس اینکه تا گذ ست یکی کردم اح ش صله با..کنارم ن  لیو فا
نان عطرش بوی ید چ  عطر بوی..شتتتد باز تنفستتیم راه که بینیم تو پیچ

 ..کشیدم عمیق نفس یه..ارامش از پر..تلخ..گرم..مردونه
 ..سالم_

 ..اینجام من فهمیدی کجا از..سالم_سیاوش
 ..بود روبرو به چشمم
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 ..عطرتون بوی از_
 ..نبود خبری قب  لحظه چند استرس از دیگه

 ..گرفتم دوش_سیاوش
 میشهه ثمین..گرفتم دوش عطرم با_گفت میزنم گیج فهمید..داشت ربطی چه

 ..میکنم خالی خودم رو و عطر دارم عادت..میگه
 دار سال و سن احتماال..میزد جوون که صداش..خوبه خوشبو مرد..خوب چه

 ..بود گیرا و محکم زدنش حرف و صداش ولی..نیست
 بگو خودت از_سیاوش

 براتون؟ نگفته ثمین_
 ..بشنوم خودت از میخوام_سیاوش

 ..بگم و کنم خالصه و حرفام محکم منم کردم سعی و کشیدم عمیق نفس یه
له 21..ذاکر پرستتتش_ مان با..انستتتانی دیپلم...ستتتا ندگی خواهرم و ما  ز

 ..مرگش علت و کرده فوت پدرم..پدرم..میکنم
 ..بده ادامه..نیست مهم_گفت که بگم چی نمیدونستم

صال..نکرد پیله که خوب چه ست ا شتم دو  نکوبس و بوده معتاد بابام بگم ندا
 شبه ثمین چند هر..حاال هستیم ای خانواده چه ما کنه فکر نمیخواستم..کرده
 ..بود گفته

 ..گرفتم طالق تازه_
 وقته؟ چند_سیاوش

 ..همین..اووم..ماه دو از کمتر_
 میزنی؟ عینک چی واسه_سیاوش



 ..میزنن ها بینا نا معموال خب..خب_
 میزنن؟ براچی بیناها نا_سیاوش

 ..نمیاوردم در سر حرفاش از
 ..کنن رعایتش و نابیناست طرف که بفهمن بقیه اینکه واسه_
 ؟..نابینایی که بفهمن بقیه میخوای تو_

 ..زدما عینک امروز کردم غلطی عجب
 ..زدم امروز فق  من_

 میدونستم؟ که من ولی..نابینایی که بفهمم من خواستی پس_سیاوش
 چیه؟ حرفا این از منظورتون_
 ..میاد بدم متظاهر ادمای از فق ..هیچی_گفت و کشید عمیق نفس یه
 .. متظاهر من_

 تمیخواس دلم..میدم بهت و پول این من..نیست مهم_گفت و حرفم بین پرید
 ..بودم غاف  زندگیم از بود وقت خیلی..بدم انجام خوب کار یه
 ..بدم پس پولتون میدم قول من..ممنون_

 چطوری؟_سیاوش
 ..میکنم کار خب..خب_

 کاری؟ چه_سیاوش
 ..ادنمی کوتاه نندازدت کردم غل  به تا میزنی حرف کلمه یه..ایه پیله ادم چه

 میدم کام  و حقوقم هرماه..کنم پیدا کار وقت هر که میدونم فق ..نمیدونم_
 ..میدم پستون باالخره من.. ولی..میکشه طول خیلی میدونم..شما به
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 میدی؟ پس بدونم کجا از من_سیاوش
 ..قرضه اینم..ندارم کسی مال به چشم من_گفتم کرده اخم

 داری؟ ضامن_سیاوش
 ..میشناسه منو ثمین_

 دوستید؟ هم با وقته چند_سیاوش
 ..ماه سه دو_گفتم اروم

 داری؟ چک..است مسخره ضمانتش_سیاوش
 ..ها میپرسه سواال..بود کجا چکم دسته

 ..نه_
 خب؟؟_سیاوش

 ..رسید ذهنم به فکری یه
 ..پولتون برابر..میدم سفته بهتون_

 اوه..سفته..خوبه..اوووم_سیاوش
 ...ه عالی...سفته..خوبه..اووم_سیاوش

شید عمیق نفس یه  به مه نیازی..میدم بهت و پول این من_گفت و شد بلند ک
 زتا میخواستی ای دیگه کار واسه و پول این اگه..نیست سفته و چک و ضامن

 اگرم..ندادی هم ندادی..چشتتماته واستته پول این ولی..میگرفتم ستتفته حتما
 ..بده پسم بعدم خواستی

 هم وکیلم..میکنم ردیف و کارات..دارم اشتتنا خوب بیمارستتتان یه تو خودم
 لتخیا...میکنه هماهنگ باهات ثمین.. قرنیه واسته چشتم بانک بره میفرستتم

 ..فعال..نیست مشکلی..باشه راحت



فت خت می طنین محکمش های قدم صتتتدای..ر ندا  خلوت فضتتتای تو ا
شکلی گفت..دقیقا گفت چی..پارک ست م ست یه توی گفت..نی  خوب انبیمار
 ..قرنیه واسه میفرسته وکیلشو گفت..داره اشنا

ست میزد حرف وقتی..بود جذبه از پر صداش..میزد حرف محکم چقد  منمیتون
یاد یافش اینطوره صتتتداش..کنم نطق ز یه ق  ادم چه..بودا مغرور ولی..چطور

 ..شد درست یعنی..بگو چشمامو وای..بود خوبی
 ..مثبتم انرژی از پر..شده جم  من تو خوب های حس االن چقد
 همه..خوشتتبختم چقد من.. بگم و بکشتتم عمیق نفس یه دل ته از میتونم االن
 ..ارومه چی

سه و م*ا*چ و خریدم جون به و ستایش شاد جیغای جیغ صدای  های ب*و*
 ..ابدارشو

 خیالمو قشتتنگ و شتتیرین حرفای و ب*و*ستته کلی از بعد و کنارم اومد ثمین
 داد دلداری بهم و نمیره قولش بره ستترش و قوله خوش داداشتتش که کرد راحت

 ..ببینم میتونم منم زودتر چه هر که
سه و شب اون و خریدیم شیرینی جعبه یه سرراه شن تامون هر  به..گرفتیم ج

 حرفای..عمو زن های کنایه و نیش..میدادن ازارم شبا که خیاالیی و فکر از دور
 خنده از پر.. بود عالی..بود خوب شتتتب اون..دنیا ستتیاهی...وحید حرکات

 شتتب اون...بود امید شتتب اون...اینده به بود روشتتن دلم ولی بود تاریک..بود
 ..بود من دل مهمون خدا شب اون..بود سفیدی از پر من واسه
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 به و یندمیب را تو که خدایی و است نزدیک افق که مسپار خاطر به تو را خستگی
 بخشتتش همه که بدانی و افتی یادش تو که..میچیند ها حادثه همه تو عشتتق
 ..است کافی همینش و اوست

 یخیل..عالی و خوب و سری ..میفته اتفاق سری  خیلی داره چی همه روزا این
شحالم شحالم..خو  و پارک رفتم و کردم گوش و ستایش حرف روز اون که خو

 رنو قراره که کستتی..ستتیاوش..اخر در و شتتدم اشتتنا ثمین با بعد روزای تو انجا
 ستتیاوش دل به اینکه..خداستتت کار اینا همه میدونم..برگردونه بهم چشتتمامو

 ..کنه کمک من به که بندازه
یاد پامیشتتته یا میپرستتته و حالم و میزنه زنگ هرروز ثمین  میگه..خونمون م

شش شده غاف  ولی شلوغه خیلی سرش اینکه با..کارامه پیگیر دادا شموک..ن  یل
 ..چشمام واسه قرنیه دنبال رفته

ستان رفتیم ثمین و ستایش با سه بیمار شات از سری یه وا  شکرخدارو..ازمای
 هم دکتر..ادرار و خون..دادم ازمایش ستتری یه..شتتد پیدا چشتتمام واستته قرنیه

 ..نمیاد پیش مشکلی انشالله که راحت و خیالم و کرد ام معاینه
 زیر رفتهگ وقت واسم چشم های کلینیک بهترین از یکی تو سیاوش میگه ثمین

یدونم..تهران دکترای بهترین از یکی نظر ماال پولش م  لیو بشتتته نجومی احت
 ..وجب صد چه وجب یه چه گذشت سر از که اب صورت هر در..میارزه

شا جواب شکر خدارو ستری برم فردا قراره و بود خوب هم ازمای شم ب سه ب  وا
 ..عم 

 فتهگ بهش دکتر کرده صتتحبت دکترم با ستتیاوش گفت و زد زنگ ثمین امروز
شه نگران سته..نبا سیه و سخت عم  در سا ساعت و ح  ااون ولی میبره وقت دو



 شتام هم شتب و کنم حمام باید عم  از قب  روز یه فق ..بلدن و کارشتون هم
 ..دارم کام  بیهوشی..نخورم

سم چقد سترس..میتر شم دفعه یه..دارم ا  عم  زیر..نیام بهوش دیگه کنن بیهو
شممو..نمیرم شته درد..نکنن سوراخ چ شه ندا سم انقد وای..با شت که میتر  مدا

 وننشتت فیلما تو که عمال اتاق تخت باالی چراغای این یاد..میشتتدم پشتتیمون
 ..میشه سیخ تنم به مو میفتم میده
به چقد  چقد که میده نشتتون این..کاراستتتت دنبال خودش ستتیاوش که خو

 ..پذیره مسئولیت
تایش گه ستت ند قد..پرجذبستتتت خیلی..جدیه خیلی چهرش می هار و بل  چ

نه ک  خوش..شتتو بازو و هی ندمی پوستتتت..داره برو  ابروی و چشتتم و گ
 ..جذابه ولی معمولیه چهرش..جذابه..مشکی

گه گاهش وقتی می  و مغروره و جدی خیلی..میگیری مونی الل کال میکنی ن
 ..جیگره خیلی رفته هم رو میگه و میخنده..اخمو البته

 ..میکنم دعاش دارم عمر تا..ممنونشم که من..صاحابش مبارک
ست چقد سه روزی دارم دو شمای تو بزنم زل برم که بر  بگم و وحید دریده چ

مانتو و تو کثیف ذات..میبینم مان هم خودش هم..بستتوزه تا..میبینم ما  ما
 ..ظالمش

سی ایت و خوردم شیر لیوان یه و کردم حمام اینکه از بعد شب  اب خوندم الکر
 ..واسم جدیده روز یه فردا اینکه ارامش با..خوابیدم ارامش

 ..میترسم..ستایش_

http://www.roman4u.ir/


 یچ از..بشتتم نازم خواهر قربون_گفت و دستتتش تو گرفت و دستتتام ستتتایش
ترستتتی ی ین به..م کر ا ند تا که کن ف عت چ گه ستتتا مه دی  و چی ه

 چیو؟ همه..میفهمی..میبینی
نم اب ه یروز از..دادم قورت و د مش د جوری و خودم دارم ه ن ی  اروم ا

 ..بیمارستان اومدیم هم با تایی چهار و دنبالمون اومد ثمین صبح..میکنم
 رمستت بهم بود افتاده فشتتارم ترس از..اونجوری بستتتری نه..کردن بستتتری منو

 ..زدن
 اومد بارم یه..راد اقای..کارا انجام واسه بیمارستان بود فرستاده وکیلشو سیاوش
فت و پیشتتم یالتون ذاکر خانم_گ حت خ مه..را جام کارا ه  نگران..شتتتده ان

ید باشتتت فت ثمین..کردم تشتتتکر ازش فق ..ن  وکیالی از یکی این میگ
 ..داره وکی  کلی..داداششه

 یخواستم..افتاد سکسکه به که کرد گریه انقد مامان..میکنم سکته دارم ترس از
 یدونمم..مامان_گفتم لرزونی صتدای با و گرفتم و دستتش که خونه نماز تو بره

 ..کنی دعا واسم..بگم بهت نیست الزم
 ..ولی..منه واسه وقتت اول نماز دعای میدونم

 ..بسمه..نمیکشم..خستم بگو خدا به_گفتم بغض با
 ..شدن خیس هام گونه

 ..مامان میکنم دق..نگیره ازم اخرو امید این بگو بهش_
 ..بیرون زد اتاق از گریه با و شد کشیده دستام بین از دستش
 تو؟ باشی؟چته خوشحال باید که میکنی؟امروز اینجوری چرا_ستایش

 ..باشه فایده بی میترسم..ستایش میترسم..گرفته دلم..چمه نمیدونم_



 درستتت..خواهری بخدا امیدت_گفت و ب*و*ستتید و دستتتم پشتتت ستتتایش
 ..میشه

ضربه  قایا سالم_ستایش تعجب پر صدای و کوتاه سرفه یه و خورد در به دو
 چرا؟ شما..کشیدین زحمت چرا..مهر معین
 گوشتتم به بیمارستتتان ستترامیکای رو قدماش ؟ستتیاوشتته؟صتتدای..مهر معین

 ..میرسید
 سالم_سیاوش

 ..سالم_گفتم و باال کشیدم یکم و خودم و کردم پاک خیسمو گونه
 ..بیرون رفت خواهی معذرت با و خورد زنگ ستایش گوشی

 میکردی؟ گریه چی واسه_سیاوش
 ..میترسم_گفتم صداقت با

 ؟..نبینی دیگه اینکه یا..نیای بهوش اینکه از_سیاوش
 ..هردو_

 ..بشن خوب چشمات که باشی این نگران بهتره_سیاوش
 ..بود چی منظورش

 ؟..نیست مهم نیام بهوش اگه_
 رقیف چه..میکنی دق نبینی اگه که نمیگفتی مامانت به خودت مگه_ستتیاوش

 ..میکنه
 ..کردم اخم

 هستین؟ رک انقد همیشه شما_

http://www.roman4u.ir/


 اوقات اکثر_سیاوش
 ..نیست خوبی کار_

 ..بدم تشخیص میتونم بهتر خودم_سیاوش
صال چه تو به ست..ا شد پا گرنه و مدیونم بهش حیف..کنم گریه دارم دو  تا ممی

 ..میزدمش میخورد
شت..نکن اخم حاال_سیاوش شی ز شی نگران بهتره..می  رفهح دکتره این..نبا

یه جاستتتت پاش یه..ا ن از بیهوشتتیتم دکتر..انگلیستتته پاش یه..این  ایبهتری
 زشکیپ تیم یه تو هم با دکترا این وگرنه..کردم معرفیت من اوردی شانس..ایرانه

 ..نبودن
 ..کنه هوا اپلو میخواد انگار حاال..میزنه حرف غرور و افتخار با چه

 ..ممنون..بله_گفتم اروم
شکر که نگفتم_سیاوش  بدم یغوج جیغ دخترای از..شی اروم که گفتم..کنی ت

 ..میاد
 و نیدک خراب و امروزتون نخواستتتم ازتون من ولی..ببخشتتید_گفتم عصتتبانی

 ..بشنویید منو جیغوی جیغ صدای و اینجا بیارید تشریف
 هی..وکیلم دنبال اومدم..نیستتت خواهی معذرت به الزم_گفت خونستترد خیلی

 چی همه..چطوره اوضتتاع ببینم اومدم اینجا تا گفتم..داریم مهم خیلی جلستته
 اوکیه؟

 بود؟_
 چی؟_سیاوش

 ..اوکی_



یاوش  هر به..خورد ستتترمو لوس جیغوی جیغ دختر یه..خیلی نه_ستتت
 ..فعال..بده شفات خدا امیدوارم..حال

فت گار..من با زد حرف اینطوری چرا این..ر نه به میخواد ان گه دیوو  خدا ب
 انقد چرا..روداره انقد چرا.. پرو بچه کنم داغونش و درب پاشتتم..بده شتتفات

سرده ستش چقد..ووی..خون صبانیم ازد شمام..نبود یادم..خدا وای..ع  این..چ
 ..میترسم خداجون.. بره یادم کرد کاری حرفاش با سیاوشم

ساعت از بعد..میکردم گریه من بعد ساعت دو تا  دنمبر اومدن پرستار تا دو دو
 دعا واستتم نره یادت..مامان_گفتم گریه با عم  اتاق در پشتتتت..عم  اتاق
 ..مامان دارم دوستت..کنی

شتر ثمین و ستایش و مامان گریه صدای شوب و دلم بی  بردنم اپرستار..میکرد ا
 و تخت یه روی خوابوندم..بود صداهایی و سر یه ولی نمیدیدم..دیگه جایی یه
 این و بوده چطور مهمونی دیشتتتب که میزدن حرف هم با و میکردن کارایی یه

 یا دبو ستترد اتاق نمیدونم..ترس از میکنم ستتکته دارم من انگار نه انگار..حرفا
 ..بود سردم من

 چطوری؟_گفت و شونم رو گذاشت دست..اومد مرد یه صدای
 ..اینجا صاحاب بی بود؟چه کی این..وا

 میکردی؟ گریه که میترسیدی_گفت دوباره
 ..اره..ا_

 سالته؟ چند..نترس_مرده
_21 
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 ..بینیم رو گذاشت چیزی یه
 چیه؟ اسمت_مرده

 ..پرستش_
 نمیترسی؟ دیگه..خوبه_مرده

 ..نه یا دادم و جوابش نمیدونم و افتاد هم روی چشمام
 ..بزنم جیغ میخواستم چشمام سوزش درد از
 ..میگیرن اتیش دارن چشمام مامان..میکنه درد..ای..میسوزه چشمام_

 عملت از ستتاعته ستته دو تازه.. میشتتی خوب..عزیزم_گفت نگرانی با مامان
 ..کن صدا پرستارو برو پاشو..ستایش..گذشته

 چه_گفت پرستتتاره و اتاق تو اومدن ستتری  و تند قدمای با پرستتتار و ستتتایش
 چشتتمات..دردا این طیبیعیه خب..ستترت رو گذاشتتتی رو اینجا..دختر خبرته
 ..دیگه داره درد.. شده کار چاقو و قیچی با توشون..شده عم 
 ..چشمم تو کردن چاقو و سیخ یعنی..شد سیخ تنم به مو..ووی

 ..کنی ال ال دوباره که میزنم مسکن یه واست االن_پرستار
 ..میکنه معاینش کی دکتر_گفت پرستاره به مامان

 ..فردا_پرستار
 خواهرم؟ خوبی_گفت و گرفت و دستم ستایش رفت وقتی

 ..نه_
 ..میشی خوب..باش اروم_گفت و ب*و*سید گونمو ستایش

 ..شدم بیهوش دوباره و



 صتتدایی هیچ..بود تحم  قاب  ولی..داشتتتم درد هنور..اومدم بهوش که اینبار
 ستایش؟..مامان_گفتم اروم..نمیومد
 کجایید؟ ستایش؟مامان_گفتم تر بلند اینبار..نیومد جوابی

 شدی؟ بیدار..پری جانم_اومد ستایش مهربون صدای و شد باز در
 کجاست؟ مامان..اره_

سته خیلی مامان_گفت و کنارم اومد ستایش شم..بود خ شار  ثمین..بود باال ف
 صبح ولی..رفت خودشم و خونه برد و مامان..نمیشد باز چشماش بیچاره هم
یان زود نگ ثمین داداش ولی..نمیکردن قبول همراهم..م نگ زدو ز ماه  ه
 ..بمونم من گذاشتن..کرد

 ..پرو بچه..افتادم درازش زبون یاد دوباره
 میدن؟ انجام بگه چی هر که اینجاست چکاره_

 ..اینجا داره سهام اینکه مث ..رفیقن باهاش اینجا دکترای همه_ستایش
 ..میده دستور میاد راست میره چپ انقد که خودشونه مال اینجا پس..بله
 ..نخوردم هیچی دیروز نهار از..گشنمه..ستایش_

 ..بیارن شام واست میگم االن_ستایش
ست..خورد زنگ اتاقم تلفن ستایش رفتن با شیدم د  پیداش و تخت ب*غ*ل ک

 ..گرفتمش سری  که بیفته بود نزدیک..کردم
 ..بله_گفتم و برداشتم رو گوشی
 ..گوشی تو پیچید سیاوش صدای

 چطورن؟ چشمات_سیاوش
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 ..مهر معین اقای سالم_
 چطورن؟ چشمات..علیک_گفت و نرفت رو از

 خون خفه میشتتنوم که و صتتداش ولی..بزنمش دارم دوستتت نیستتتش وقتی
 ..میگیرم

 ..نکردن بازشون که هنوز..مرسی_
 ..میزنی جیغ انقد نمیشی خسته....کردی جیغ جیغ باز شنیدم_سیاوش
 عم  از دکترت..میکنن بازشون فردا..نباش نگران_ گفت و بیرون داد و نفسش
ضی شمات هم ما یک تا..داری دید تاری احتمال هفته یه تا..بود را  سوزش چ

 ..ماه یک تا..معاینه واسه دکترت پیش بری باید هفته هر..داره ابریزش و
 حتما..نوشتتته استتتازوالمید قرص و کورتون چشتتم قطره واستتتت هم دارو

 هاگ..میکنه معاینت و میکنه باز و چشتتمات پانستتمان فردا..کن استتتفادشتتون
 ..میشی مرخص..بود راضی

 ..رو اینا میدونه کجا از..دکتره مگه این..اوه..اوه
 کردید؟ عم  منو خودتون..شما_

 چطور؟_سیاوش
 ..میزنید حرف دکترا مث ..اخه_

کم صتتتداش کی اون از ی مد خشتتت فت و دراو تر_گ یاد برم و دور دک  ز
 ..گفت بهم اون کردم صحبت دکتر با هم رو تو اطالعات..هست

 انجام رو کاری شما..چی همه بابت..ممنونم..من..خواستم..مهر معین اقای_
نای که دادید یدونم و محبتتون..کردن فرار ازش من نزدیکتری  رانجب چطور نم

 ..کنم



 هرگز..نخوام رو کاری اگه.. خواستتتم خودم..نیستتت الزم تشتتکر_ستتیاوش
 هر به..بود خدا خواست..کنم کمک بهت خواستم خودم ولی..نمیدم انجامش

 ..خداحافظ..باشی موفق..حال
ط  قد..کرد ق نون چ م کی االن..ازش بودم م ی  از ی  شتتتدن خوب دال

 وت بکوبم و کلش اون دارم دوست بازم ولی..مهره معین سیاوش دیدن..چشمام
 ...اخالق بد..دیوار

 درد و باستتوزش اگه حتی..باشتته تار اگه حتی..ببینم زودتر هرچه دارم دوستتت
 ..کنم پیدا نجات سیاهی این از فق ..باشه

 میگفت؟ چی_ستایش
 ..پرسید و چشمم حال_

 و تخت جلوی استتتی  میز رو گذاشتتت صتتدا و ستتر با رو غذا ستتینی ستتتایش
فت یه مرد خیلی_گ ب قاستتتت خیلی..خو تاراش..ا کاتش.. رف  حرف..حر
نه یه عین..زدنش یه جنتلم ث ..واقع مانی تتیش لوس پستتترای این م  ما

 حاال تا من میگه ثمین..شتتلواره کت با هم همیشتته..ناکس داره ابهت..نیستتت
شمو سپرت لباس با دادا شم میگه..نمیاد یادم دیدم هم اگر..ندیدم ا  یخیل دادا

 خانوادش با که مشتتکلیه واستتته بداخالقیش میگه البته..بداخالقه و مغرور
 ..قهره خانوادش با ساله ده..پری میشه باورت..داره

 واقعا؟_
 ..قهره مامانش با سالگی 21 از..بکن فکرشو..سالشه 31 االن..اره_ستایش

 چرا؟_
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 ..میرم کش زبونش زیر از بعدم حاال..نگفت ثمین..نمیدونم_ستایش
 ..کرد یخ غذات بیا

سه حتما..قهره مامانش با ساله 10 واقعا یعنی..عجیب چه..جالب چه  اونم وا
 خوابم..بشتتته فردا میشتتته کی..وای..اخالق بد..کرده درازی زبون اینطوری

 ..نمیبره
 داره دلم..یگهد بیاد بگه دکتره این به بگو کلفتت گردن داداش به پاشتتو..ثمین_

 ..میترکه
ست مثال و بود خنده توش که صدایی با ثمین شو ناراحت و خودش میخوا  نن

 ..برم بلندش قد قربون..بهش داری؟ماشالله داداشم چکار_گفت بده
 ..داشت قدش به ربطی چه_گفتم متعجب

 ..بدم تعریفشو الکی داشتم دوست..داداشمه..هرچی_ثمین
 ..بیاد بگو دکتره به برو..ثمین نابودیا_

 اباب..شه تموم باید عملش..داره عم ..میزنی غر چقد..دیگه خوب میاد_ثمین
 بعدش..نهک استراحت بره باید بیاد که عم  از..دیگه دارن افاده و فیس دکترا این

 مارایبی معاینه میره میشتته کردپا ریلکس که خوب..بخوره قهوه غلیظ لیوان یه
 ..دیروز

نا مامانم_گفتم و دادم تکون نمایشتتی هوا تو و دستتتم  ه*و*س..قهوه نگو..ای
 ..کردم
 داری؟ دوست_ثمین

 چی؟_
 دیگه؟ قهوه..نابودتری که تو_ثمین



 یدیمد جایی دفعه یه گفت خرید رفت ستتتایش بار یه..این چیه..بابا نه..اها_
ست نبودیم بلد هم ما حاال..کاکائو شیر نگیم چیه این گفتن  اول بار..کنیم در
 میخورد خالی خودشتتم تازه میداد ستتیگارو خاکستتتر مزه که ریخت قهوه انقد

 اکائوک ذره یه اب تشتتت تو انگار هم بار یه..تره کالس با میگفت شتتکر بدون
شی ریخته شتیم خوردنش خیر از کال دیگه..با  مگه..میخورید که اینا چیه..گذ
 چشه؟ چایی
 دوستتت خیلی ستتیاوش داداش ولی..ندارم دوستتت منم_گفت خنده با ثمین

 ..ای افاده دختره..کرد خورش قهوه زنش اون ولی..میخوره سروشم..داره
 کیه؟ سروش_

 ..ها اوناشه از..است فیروزه زنشم..سروشه اسمش..بزرگم داداش_ثمین
 بلدی؟ بازی شوهر خواهر تو پس..خوبه_

 یکنیم احستتاس میکنه رفتار باهات جوری یه اولش..ندیدیش..بابا برو_ثمین
 ..میشناسدش خدا فق  که میشه مارموز جور یه بعدش..گمشدته خواهر این

 ..هست حرفا این از جا همه..خندیدم
 ..دکتره این پس شد چی.. ثمین_

 ..االن میاد_ثمین
 پس؟ ستایش..کجاست مامانم_

شید خمیازه یه ثمین سه رفته که مامانت_گفت و ک شم..نماز وا  طفلی که ستای
 دیگه االن..میرستتونم تو معاینه واستته و خودم گفت داشتتت کالس زود صتتبح
 ..میشه پیداش

http://www.roman4u.ir/


 ..خورد زنگ ثمین گوشی موق  همون
چاره..ا..هنوز نه..ستتالم خب..داداش؟ جانم_ثمین  از مرد طفلی این بی

ندی چی واستتته..استتترس  باشتتته..خب خیلی..مزه بی..نه..؟جیغ..میخ
 ..خداحافظ..ممنون

 شد؟ چی_گفتم کرد که قط 
 کردی؟ جیغ جیغ دیروز تو_ثمین

 چطور؟ نه_
 تهانداخ راه ارکستتت یه تنهایی خودش دیروز دوستتتت میگفت ستتیاوش_ثمین

 ..جیغو جیغ خیلی دوستت میگه..حسابی بود
 داشتتتم چشتتمام درد از دیروز..گفت ترستتناکت داداش رو اینا_گفتم اخم با

 ..بزنه مسکن واسم بیاد گفتم و پرستار..میمردم
 نمیره میخورم ستترما من..شتتده اکتیو چه منم داداش این_گفت و خندید ثمین

 ..میزنه حرف دکترت با داره هی دیروز از..بخره بر تب یه واسم داروخانه
 خیلی..باشتته نگرانت یکی اینکه..لبم رو نشتتستتت ناخواستتته کمرنگی لبخند
 ..ندیدم اصال زندگیم تو من که چیزی..باشه مرد یه اگه اونم..خوبیه حس
 معاینه واستته میاد عصتتر..داره هم دیگه عم  یه دکتره این.. راستتتی..اها_ثمین

 ..ات
 چی؟ یعنی..رفتم وا

 ..اومد مرد یه کردن سالم صدای و خورد در به تقه دو که کنم غر غر باز اومدم
 ..بود اومده چرا..چی واسه..ولی..میشناختم و صداش..بود اشنا واسم



 نگفته کستتی به من..میومد قدماش صتتدای..داد و ستتالمش جواب اروم ثمین
 ..فهمید کجا از این..عملم واسه بودم

 خوبی؟_گفت اومدکه تختم کنار از صداش
 میکنی؟ کار چه اینجا_

 ..بودم نگرانت_بود اروم همچنان صداش
 ..خبره چه..میشن من نگران روزا این همه چقد

 ..بودم نگفته کسی به..بیمارستانم من میدونستی کجا از..ممنون_
ضح صداش..نزدیکتر اورد و سرش شت من بودم گفته بهت.._بود تر وا  تو..تمپ

 ..کنارتم همیشه من ولی..نمیبینی منو
 رو مانی حرفای و بود اونجا هم ثمین که مخصتتوصتتتا..میکشتتیدم خجالت
شنید شیدم خجالت فهمید ثمین..دیگه سمت گرفتم رو..می  مانی ااق_گفت ک

 زر دستتته یه مانی اقا پرستتتش وای..قشتتنگی گالی چه..اومدید خوش خیلی..
 ..اورده واست سفید
 ..ممنون_گفتم اروم

 ..کنم پیدا اینا واسه گلدونی یه برم من_ثمین
 وبیخ پستتر اینکه با..مانی با تنهایی از میکشتتیدم خجالت..نمیرفت کاشتتکی

 ..ولی..میکرد ارومم لبخنداش اینکه با..بود
 ..اینجام من ناراحتی_مانی

 اومدی؟ چی واسه نمیفهمم..ولی..نه_
 ..مریض عیادته اومدم_مانی
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 ..بودم نگفته کسی به من_
 ..داره ایرادی..اومدم من حاال خب_مانی

 
 ..من ولی.. اومدی که ممنونم..مانی_

 ..پرستش_مانی
 ورج یه..اروم جور یه..بزنم حرف دیگه نتونستتتم که پرستتتش گفت جوری یه

 ..مظلوم
 می سرراهت و میومدم تو دیدن عشق به هرروز..بود شده تنگ برات دلم_مانی

ستادم شگاه از..ببینمت تا ای س لحظه یه فق  که میرسوندم و خودم دان ستاح  ا
 ..کنم

 ..مانی کن تمومش_
 یوچ همه دیگه که االن..شکستم و سکوت این دیگه که االن..نه االن..نه_مانی

یدی یدونم..نه فهم مات م یای که منتظرم..میشتتن خوب چشتت  منو و ب
 چشتتمم از و دلم حرف..قشتتنگت چشتتمای با..خودت و بیای میخوام..ببینی

 ..باش خودت مراقب..بخونی
 ..رفت
 ؟..رفت کجا این پری..کجا مانی اقا.. ا..گلدو اینم_ثمین
 ..دادم تکون اروم و سرم

 که ثمینو اروم صتتدای و شتتنیدم کناریم میز روی و گلدون گذاشتتتن صتتدای
 ..داره دوستت_گفت

 ..نگفتم چیزی



 ..بود نگرانت..داره دوستت معلومه_ثمین
 بیمارستانم؟ من میدونست کجا از_

 ..گفتم بهش من_ثمین
 کجا از و مانی تو گفتی؟اصتتال چی؟تو_گفتم رفته باال ابروهای با تعجب با

 دیدی؟
 چون..شاید...باشن زده حرف هم با ثمین و مانی که نیومد خوشم چرا نمیدونم

 ..باشه من مال مانی حمایت و توجه همه میخواستم
 نکهای مث ..دیدمش بیمارستتتان بیایم دنبالت اومدم که صتتبح دیروز_ثمین

 ..گفتم بهش من پرسید رو تو حال..دانشگاه میرفت داشت
 ..کشیدم عمیق نفس یه

 داری؟ دوسش هم تو_ثمین
یدونستتتتم یدونم..نم ین نم نی به که حستتتی ا یه دارم ما  حس یه..چ

 گاهن بینانه واق  میخواستتتم اگه شتتاید ولی..نه حمایتگرا..عاشتتقانه..خواهرانه
که از..کنم یدم این ید مه م که از..نگران یدم این ید مه و دور م  خوشتتم..بر

 ..بودم شده ای عقده..من که کنم اعتراف باید..بود خوبی حس..میومد
 ..نمیدونم_

 ..نمیکنه شک عشقش تو عاشقه که کسی_ثمین
نده؟فق  کیلویی عشتتق..تو میگی چی_ یدونم چ یاد خوشتتم ازش نم  یا م

یاد خوشتتم نه؟یعنی نا خوش اون از نه ولی..ازش م مد مدن خوش یه..او  او
 میگم؟ چی میفهمی..معمولی
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 ..نه گفتی تو که اینجوری_گفت خنده با ثمین
 ..تخت به دادم تکیه اویزون لبهای با
 ..میان کی پس..شدم خسته_

 ..اومدم من..سالم سالم_گفت و اتاق تو پرید ستایش
 میخونه؟ طیار جعفر نماز..کجاست مامان..عجب چه..سالم_

 .. میان دارن پری وای..میزنه حرف دکترت با داره..نه_ستایش
ستادم صلوات لب زیر..زدن تند تند کرد شروع قلبم  عم  ممکنه یعنی..میفر

 ..بزنن پسش و نسازن چشمام به ها قرنیه و نباشه خوب
 ..میومد همراهش پرستار دوتا صحبتای و دکتر اقای با مامان زدن حرف صدای

 زا صتتبح از..کردی چی دختر..عزیز خانم پرستتتش از اینم..خب..خب_دکتر
 رچکا..جیغو جیغ خانم این به برس برو بدو که میزنن زنگ دارن اونور اینور

 کردی؟ جیغ جیغ..کردی
 ..لق دهن..نذاشته واسم ابرو سیاوش این..خدا وای

 ..دکتر مفصله جریانش_گفت و خندید ثمین
 خوبن؟ مامان..چطوره اقا علی..خانم ثمین خوبی شما_دکتر

 چطورن؟ جان الهه..خدمتتون دارن سالم..ممنون_ثمین
 ...دخترم چشمای به برسیم بریم..خب..بهتره..شکر الهی_دکتر
 تپشتت کنم فکر هم بودپرستتتارا چپم ستتمت..کنارم اومد..بود مهربونی دکتر

 ..میومد پچشون پچ صدای و بودن سرش
ستم سمت ستاده ثمین و ستایش و مامان را  لبی زیر صلواتای صدای..بودن ای
 ..میکرد ارومم..بود ستایش دستای تو دستم..میشنیدم و مامان



 چیزی یه هنوز چشتتمم روی..برداشتتت و چشتتمام و ستترم دور باند اروم دکتر
مام به چستتتب با که بود گاز کنم فکر..بود یده چشتت  برش دکتر..بود چستتب

 ..بودن بسته هنوز چشمام..اومد دردم یکم..داشت
 ..کن باز و چشمات..گفتم وقت هر..خب_دکتر
 شتتده رت بلند مامان گفتنای ذکر صتتدای..دیوار و در به میکوبید ستتینه تو قلبم
 ..بودم کرده عرق..بود گرمم..بود

 ..کن باز و چشمات اروم حاال_دکتر
 ..بود سیاه جا همه ولی..ولی..کردم باز و گفتم الله بسم

 ..سیاه_گفتم امیدی نا با.. بغض با
 ..ودب شده بیشتر ستایش دست فشار..شنیدم و ثمین گفتن وای صدای

 ..کن باز دوباره از..ببند_گفت خونسرد اما دکتر
 ..بستم
 ..کن باز اروم حاال_دکتر

 شادم دشمن که..نکنه ناامیدم خواستم خدا از و دادم چشمام به محکم فشار یه
شکونه و دلم که..نکنه سم بازم..ن شار یه و گفتم الله ب شمام به اروم ف  و ادمد چ

 ..غلیظ مه یه..بود تار جا همه ولی..دیدم اینبار..دیدم..کردم باز و پلکام
 ..میبینم ولی..تاره..دکتر میبینم_گفتم بغض با

 ..اتاق باز در به..بود روبرو به چشمم
 ..عیهطبی اول های هفته تاری..کن باز دوباره از..ببند..دخترم باش اروم_دکتر
 ..کردم باز و دادم چشمام به محکمتری فشار اینبار..بستم
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 رد چوب چهار تو قدبلند مرد یه تصتتویر..میدیدم روبروم که چیزی..میدیدم
شن صورت یه..شونه چهار و بلند مرد یه..بود ست یه که مرد یه..تار ولی خ  هد
 ..ببینمش بهتر میخواستم..بود دستش گ 

مام  باز زودی و دادم قورت و دهنم اب..دادم فشتتتار هم به و بستتتم و چشتت
 طرفمو گرفت و گ  دستتته..اخمو و جذاب مرد یه..بود واضتتح اینبار..کردم
 ..مبارک دوبارت تولد_گفت

 ..بود گرفته و اتاق فضای ستایش و مامان شادی های گریه صدای
 

 ..بود نفسم نگاهت که زمانی بود خوش
 ..بود قفسم اشکت قطره عطش اوج در

 اسارت و درد و درماندگی همه خوبی
 ..بود قفسم کلید لحظه یه تو لبخند

 ..باشی شاد وجودت تمام با تا باشه تو مال دنیا تمام حتما نیست الزم
 راحت خیالت تا باشتتته خوابیده پول توش میلیاردی حستتتابت نیستتتت الزم

 از ات بگذرونی ات فرانستته جزایر ویالی توی و تعطیالتت نیستتت الزم..باشتته
 یعنی خودش..ببینی رو دنیا چشتتمات با بتونی همینکه..ببری ل*ذ*ت زندگی
 ..چی همه یعنی..خیال ارامش..ل*ذ*ت..زندگی
 ..چی همه یعنی دیدن همین.. من واسه الاق 

 دبو داده هدیه بهم رو زیبایی این به زندگی و دوباره دیدن که مردی روی چشتتم
 ..کشیدم هام ریه به ای مردونه تلخ عطر با گلها خوش بوی..بستم



 و سر همه این..بود شده قاطی هم هابا گریه و ها خنده و گفتنا تبریک صدای
 ..بگیره من از و لبخند نمیتونست..کنه کم من شادی از نمیتونست صدا

شمام با که چیزی اولین سیاوش چ  صدای..گوشمه تو صداش هنوز..بود دیدم
 لبخندی..نداشتتت فرق خیلی داشتتتم و تصتتورش که چیزی با..اش جذبه پر

 خوبی مرد..داشتتتم خوبی حس ستتیاوش به نستتبت..اومد لبم رو ناخواستتته
 پاهام روی بود اورده واستتم که لیلیومی گالی..نبود..کردم باز و چشتتمام..بود

 ..خودش و بودن
شت پنجره کنار خودش ستاده ما به پ صله با و پاهاش..بود ای  و بود هکرد باز فا
 ..حلقم تو هیکلش و قد..بود گذاشته شلوارش جیب تو و دستاش

شم سه دلم..میکرد گریه هنوز..دوختم مامان به چ  تنگ مهربونش نگاه دیدن وا
 ستتال چند من واستته ولی بود ماه چند مال تاریکی و ستتیاهی این همه..بود

 ..گذشت
 اب داشتتتت ثمین..بود بقیه به تعارف حال در و بود خریده شتتیرینی ستتتایش
شیش سه منو دیدن جریان هیجان با گو شه علی احتماال که نفر یه وا  ریفتع با

 جم  و وستتتای  هم پرستتتارا و نوشتتتت ام پرونده تو چیزایی یه دکتر..میکرد
 ..میکردن

 عم ..میبینه چشتتمات که خوشتتحالم..دخترم خب_گفت و زد لبخند دکتر
 راننگ..درد و ستتوزش حتی..طبیعیه اول ماه توی دید تاری..بود امیز موفقیت

ست دارو..نباش شتم وا شون حتما نو ستفاد  تا یاب ماه یک تا هم هفته هر..کن ا
 بلند ستتنگین وستتای  نداری حق ستتال یک تا باشتته هم یادت..کنم معاینت
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صت برگه..کنی ضا هم ترخی شه رو زندگی امیدوارم..میکنم ام  بینیب زیبا همی
 ..دخترم

 ..شدن زدن حرف مشغول و سیاوش پیش رفت من کنار از لبخند با
مان مامزاده میرم_گفت و کرده ب*و*ستتته غرق و صتتورتم ما  ادا و نذرم تا ا

 .. بشه اماده کن پرستش کمک مامان..ستایش..کنم
شو داشتت کنم فکر..کرد صتحبت باهاشتون و دکتر و ستیاوش کنار رفت  ناز

شکر  به شمشچ تازه و زد لبخند ثمین مامان و پرستارا و دکتر رفتن با..میکرد ت
 ..نکرد بارونت گ  امروز خبره چه.. پرستش وای_گفت و افتاد سیاوش گ 

 رده؟او واست کی رو رزا این وای_گفت و افتاد مانی گالی به چشمش ستایش
 ..مانی اقا_ثمین

 ..بلده کارا این از هم مانی..اوهوو_ستایش
شید گال به نگاهم شنگ مانی گالی..ک  یلیخ سیاوش های لیلیوم ولی..بود ق

 ..بودن زیبا
 ..مهر معین اقای_گفتم بلند و دادم قورت و دهنم اب

 ..کرد نگاهم..من سمت برگشت اروم
 ..کنم پخش رو اینا برم من_گفت و برداشت رو شیرینی جعبه ستایش

 ..رفت دنبالش هم ثمین
 ..تنهایی سخته واسم..ببینم میتونم که اینبار..تنهایی بازم

 ..کنارم اومد محکمی و بلند قدمای با
 ..ببینم میتونم که االن..بگم خواستم_

 ..کردم نگاهش باالو اوردم و سرم



 ..بشم شما با چشم تو چشم میتونم که االن_
 ..اتاقم پنجره به کردم رو
 ..ببینم رو زیبایی این به غروب میتونم که االن_

 ..کشیدم عمیق نفس یه و بستم و چشمام
 از رپ زندگی..هاش بدی تمام با..زیباستتت خیلی زندگی بفهمم میتونم االن_

 ..خوبه حس
باره  مدیون.. و خوب احستتتاس این تمام..من و_گفتم و بهش شتتتدم خیره دو
 ..کرد جبران نمیشه جوری هیچ و محبتتون..دل ته از..شمام
 کنه ایجاد صتتورتش حالت تو تغییری اینکه بدون و چشتتمام به شتتتد خیره

شمات_گفت جدی همونطور  جنگ  یه تو اینکه مث ..عمله بخاطر..سرخه چ
 ..ببینی اونجا از و غروب و باشی

 ..لبم رو اومد لبخند تشبیهش از
 ..پرستش_سیاوش

 ..بله_گفتم ارومی صدای با
 داج شوهرت از چی واسه_گفت و کشید عمیق نفس یه پنجره به خیره سیاوش
 شدی؟

 دوست..امروزم خوشی به..روحم به..دلم به میکشید چنگ یادش..وحید بازم
 ..بگم وحید مورد در باید چی نمیدونستم..کنم فکر بهش نداشتم

 نمیدونید؟ شما یعنی_
 ..دلته تو که چیزی نه ولی..گفتی ثمین به تو که چیزی_سیاوش
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 ..میدادم پیچ هم تو انگشتامو..ظریفم دستای به دوختم نگاهمو
 نجس دنیا میشتته باعث هم استتمشتتون حتی یادشتتون حتی ادما بعضتتی_

 اون از وحیدم..چیه خلقتشتتون از خدا هدف نمیدونم..بشتتته کثیف..بشتتته
 ردک بدجنسی عموم زن درسته..کنه نابود زندگیمو فق  که بود اومده..ادماست

 ربهض اونم ولی..بود وفا بی عموم درسته..داشت دل به مامانمو کینه اون ولی..
 در نامردی من مگه..بودم کرده چکارش من مگه..چی وحید ولی..بود خورده
یه یه فق ..من..نگرفتم ازش رو چیزی که کردم؟من حقش  باالستترم ستتتا

 مهعال یه..پناه یه..پشتتت یه..باشتته زن تا ستته ما مراقب که مرد یه..میخواستتتم
 ..محبت

 داشتتتم دوستتت واقعا ولی..میزدم ستتیاوش به حرفارو این رویی چه با نمیدونم
 یرغ میدونستم که هرچند..کنم خالی وحید فکر و یاد از بار اخرین واسه خودم

 ..ممکنه
 کتتنتتار چتتیتتزش هتتمتته بتتا..بتتودم صتتتتادق بتتاهتتاش هتتمتتیشتتتته متتن_

تاق..یش ندار..خونوادش..اخالقش..اومدم  ستتتابقه..باباش خونه متری 15 ا
کار اون ولی..نامهربونیش..درخشتتتانش ید لجن به..کرد چ مه کشتت  ه
 با ازدواج فکر تو و بودم زنش من..رومو اب..ارزومو..زندگیمو..احستتتاستتمو

سی..بود فرنازش ضر و طالق مراح  تموم توی که ک  تردخ یه..بود کنارش مح
 ..نداشتم من که چیزی..پولدار

 ..تیشمحب بی واسه..وفاییش بی واسه..نامردیش واسه..گرفتم طالق اینا واسه
 ..وقت هیچ..نداشتم دوسش اینکه واسه_گفتم و کردم پاک دست با اشکمو



ستش سیاوش شید و د شت ک ستمنمیخو..باش اروم_گفت کالفه و گردنش پ  ا
 ..شی ناراحت

 ..کردم پاک اشکامو و گرفتم ازش..داد بهم دستمال یه
تا گاهی_  زندگیم هب کی بیفته یادم باید..حماقتم به..کنم فکر بهش الزمه وق

 ..کشید اتیش
 ..خوردن جا قرمزم چشمای منو اشکای دیدن با و اتاق تو ثمیناومدن و ستایش

 ..گفتی بهش چیزی..شده چی..داداش_گفت اروم ثمین
 به برسه چه کردم کپ منم که انداخت ابروهاش بین وحشتناک اخم یه سیاوش

 ..ثمین
 ..شوقه اشک..جون ثمین نه_گفتم اروم

 اوشسی..شم بلند که کرد کمکم اومد بود شده راحت خیالش حاال که ستایش
 قشتتنگ خیلی کالم بی موستتیقی یه گوشتتیش زنگ.. خورد زنگ گوشتتیش

 ..بودم داده گوشش قبال..بود
یاوش یام میدونه خودش..میکنی؟ چکار اونجا تو پس..بهراد بگو_ستت  چی ب

 خراب ستترش رو کارخونه وگرنه..نبینمش اونجا اومدم..بهراد ارومم...میشتته
 ..میشه

 ..کتش جیب تو انداخت و کرد قط  و گوشی و گفت اینو
 ایدب من..خوشحالی که خوشحالم_گفت منو به کرد رو و کشید عمیق نفس یه

 ..برم
 ..فعال_گفت و انداخت هممون به نگاه یه
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 ..رفت بلند قدم دو با و
 ..کنه تشکر ازش کسی نذاشت حتی
 جوریاین چرا_گفت و خنده زیر زد افتاد من متعجب قیافه به نگاهش که ثمین
 نداری؟ داداشا این از تو بسوزه دیدی؟دلت و خوشتیپم تو؟داداش شدی

صالبا..میبینم بد خواب شب چکار؟ میخوام ترسناک داداش_  رفح بود کی ا
 کنه؟این خراب خواد می کی ستتر رو رو کارخونه خدا یا..طرف میزدبیچاره

 ..ها ترسناکه خیلی داداشت
 ..زنش بحال خوش..است جذبه خدای..بخواد دلتم..کوفت_ثمین
عد ندازه نیشتتش که حالی در ب نگ ا فت بود باز نه  پستتر بهراد این_گ

 و شتتاد و بامزه پستتر انقد جورن هم با خیلی..داداشتتیمه دنگ رفیق..خالمونه
ست تو سیاوش معاون..نگو که شنگولیه ست اچار..کارخون س  ایو..کال فران

 ..خوشگله خیلی..اسمشه بهار..زنش واسه میمیره..داره خوشگلی نامزد
 جان داداش اخالق این با طور چه بامزتون خان بهراد این اونوقت_ستتتایش

 شدن؟ سازگار
 وای..داره مار مهر.. دیگه منه داداش_گفت و کرد نازک چشتتم پشتتت یه ثمین

 خیلی لیفامی های جم  تو اینکه با سیاوش..فامی  تو میمیرن براش دخترا..ستا
شکلی بخاطر نمیکنه شرکت  ننشمیبی جایی که هروقت ولی داره مامان با که م

 اخم این از دونه یه جان داداش البته که..بشن اویزون کولش و سر از خوان می
 میدونید که هم دخترا..میگرخه طرف..بله و میده تحویلشتتون خوشتتگ  های

 ..اخمو و مغرور مردای عاشقه..
 ..ارومه و مهربون.. برم قربونش الهی..من علی ولی



 ..الهی_گفت اروم ستایش
 ..گفتیا چی شنیدم_ثمین

 ..ذلی  شوهر انقد هم دختر..بشنوی که گفتم_ستایش
 ..دارم دوسش خب_گفت و جا یه کرد کز ثمین

سه سوخت دلم  خب..نکن اذیتش ستایش..ا_گفتم و خندیدم..حالتش این وا
 ..دیگه داره دوسش

 نذاشتتت مامان و خونه رفتیم تایی چهار و اومد مامان روز اون اینکه خالصتته
فت هم علی به..داشتتتت نگهش..بره شتتتام ثمین یاد گ  و نبود روش که ب
 ..عیادت واسه میام دیگه وقت یه ایشالله_گفت
 دلم..دیدم اتاق اینه تو و خودم که بود شتبش اخر به خوبیش..بود خوبی شتب
سه ست..بود تنگ خیلی خودم وا شتم دو صویر به صبح تا دا  ینها تو خودم ت
 ..بشم خیره

 ها همستتایه..میگذره هفته یک میبینم چشتتمام با رو زندگی دارم که روزی از
 که گفت هم مامان..اوردیم کجا از و پول همه این که متعجب و عیادت اومدن

 که هایی همسایه همون..بودن شده مهربون همشون..کرد کمکمون خیر ادم یه
 دو و وحید که میفهموندن بهم م*س*تقیم غیر و م*س*تقیم.. کنایه و نیش با

 یاد هک هنوزم..بگیره منو نمیاد خونشتتم ستتگ کنم ولش اگه که بچستتبم دستتتی
 ..میگیره اتیش دلم میفتم حرفاشون

صال شم بند خونه تو ا ست همش..نمی سه دلم..بیرون برم دارم دو  یپارک اون وا
 ..برم ام نکرده وقت هنوز ولی..شده تنگ میرفتیم هم با تایی سه که
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 اب شتتده قرار..حرفا این و تشتتکر واستته ستتیاوش اقا خونه بریم باید میگه مامان
 ..خونشون ببریم تشریف روز یه و کنم هماهنگ ثمین
 نکهای با..شتتده طور هر..بدم و ستتیاوش اقا پوالی باید..بگردم کار دنبال باید

 هر..ودب قرض اونم..نیستم گدا من..نه اما..گردونم برشون نیست الزم که گفت
 ..کنم جور و پوالش باید شده جور

 برم باید هم روز یه..بود کالس هم ستتتایش و بود نشتتستتته چرخ پای مامان
 که من قستتمت..ببینم و دانشتتگاه کالستتای میخواد دلم..ستتتایش دانشتتگاه

 ..ببینم میخواد دلم ولی..نشد
 ..شد تموم هام قرقره که باز..اه_مامان
 واستتش ثانیه جیک و میرم خودم که گفتم بهش و قاپیدم هوا تو و مامان حرف

 و خودم و بودم اینه روبروی یا صتتبح از..بود رفته ستتر حوصتتلم..میارم میخرم
 ایدب االن شتتاید نمیدونم..رفت شتتدم دیوونه..لبخند دیوار ترک به یا میزدم دید

صه و غمگین خیلی شم دار غ ش تازه که ام مطلقه زن یه من االن که.. با  وبینایی
 که کستتی..انداخته خونوادش دستتت رو خرج میلیون چه  و اورده بدستتت

 ..باشم شاد..بخندم دارم دوست من ولی..شد تباه ایندش
 ولی..نبودم غلیظ ارایش اه ..میومد یشمیم سبز چشمامی به یشمی سبز شال

 و زدم عطر..نداشتتتم هم همیشتتگیمو ارایش ذره یه همون حوصتتله هم امروز
مو ف ی تم ک نه از برداشتتت مدم خو یرون او مان صتتتدای..ب مد ما  که او

 ..بگیر هم خیاطی صابون..پرستش_گفت
سه و بود خلوت خیابون سر تا دو شتند بچه پ  انمیخ یه..میکردن بازی خاک دا
 ..مح  سوپر سمت میرفت و بود خریده خوردن سبزی



ست شهر پایین تقریبا منطقه الوده هوای این از عمیق نفس یه  از حیمورو میتون
 باقی رو جایی هیچ و گرفتم راهمو خوشتتحالی با..کنه بهتر هستتتت که اینی

 اخه..ور همسایه خونه شکسته فاضالب حتی..باشم نکرده نگاهش که نذاشتم
 ..نمیخواست لبخند دیگه اون

 ..پرستش_
 ساله 22_21 که مح  چهره خوش پسر..بود مانی..برگشتم عقب به تعجب با

شجوی..بود  وجهشت میکردن تالش خیلی مح  دخترای..کامپیوتر اخر ترم دان
 الاق ..بود لبش رو کمرنگ لبخند یه و بود ساکت همیشه اون ولی کنن جلب و

 به هک دوییده بود معلوم..میزد نفس نفس..داشت لبخند یه همیشه که من واسه
 ..برسه من

شه باورم_مانی شه باورم..میبینی داری نمی  از ندلبخ یه دارم ماه چند از بعد نمی
 ..سابق پرستش همون شدی دوباره..میبینم و دلت ته
 ..ام شناسنامه تو جدید مهر یه با فق  گفت دلم تو

 ..برات خوشحالم..پرستش خوشحالم_مانی
 اشتتتباه ولی..مانی محبت همه این از میشتتد شتتاد دلم..پایین انداختم و ستترم

 ..بود محض اشتباه..من طرف از پذیرشش و اون طرف از مهر همه این..بود
 ..ایستادم..شد همقدم من با و کنارم اومد که دادم ادامه راهم به و برگشتم

 کجا؟_
 ..میام باهات مسیری یه تا_مانی
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 نز یه من..نبودم خونه اون جوون دختر دیگه من..میومد نباید..بستم و چشمام
گاه بگم نیستتتت الزم..دادم طالق شتتوهر  عوض قدر چه من به مردم ن

شون..شده شون..حرفا شت حدیثا ضور سرم پ  دیگه..مانی کنار من چیه؟ح
سر تو و خونوادم ندارم طاقت شو اونا..بندازم درد  مانداخت و سرم..ندارن ظرفیت
 من موقعیت متوجه شتتما..مانی اقا_گفتم ابروهام بین ظریفی اخم با و پایین

 ..کنید درک منو شرای  خدا نیستید؟ترو
 چیه؟ شرایطت تو مگه_گفت خونسر مانی

 ..چشماش تو زدم زل
قه جوون زن یه_  از تر واضتتح..داده طالقش شتتوهرش که دختر یه..مطل

 ..هم تو خود معلوم کجا از اصال..این
 ..باال اومد دستش که بودم نگفته کام  و حرفم هنوز
 ..میکشید نفس تند تند..شد مشت هوا تو دستش..دزدیدم و سرم

 ..خدا کردم چی..زدم بدی حرف
فت ستترخ صتتورت و منقبض فک با یدار_گ ندازم ذهنم از و امروز د  می

 ..نمیمونه یادم حرفات از چیزی..بیرون
 ..گذشت کنارم از باد مث  و

 و مانی که من..نیست اهلش مانی میدونم که من..کردم اینطوری چرا..خدا اخ
 هک کنه ذلیلت خدا..وحید اخ..کردم ناراحتش اینجوری چرا..داشتتتم قبولش

 ..کردی خراب حالمو..کردی خراب و امروزم..کردی خراب و ذهنم
 ...نیست الزم حرارت همیشه
 ..گرفت اتش توان می نگاه یک سردی از گاهی



 ..نگیر سخت خودت به انقد..خواست پول تو از سیاوش مگه حاال_ثمین
 لطف نم به ستتیاوش اقا که اوال_گفتم و گرفتم پاییزی بلند درختای از چشتتم

یچ من و کرد مه ه تونم رق ی م تش ن ب ح بران و م نم ج لی..ک ی  ازش هم خ
سی دین زیر نمیتونم ولی..ممنونم شم ک  اگه ندهرچ..بکنم کاری یه باید من..با

 عدب..صد چهار ماهی بدن بهم خیلی بگو فوقش فوق برم هم شغلی یه سر من
ستم بگیرم صدتومن چهار این شم بلند ماه هر سال چند من  وجل بذارم برم د

 ..نمیخنده ؟بهم..داداشت اقا پای
 داری دوستتتت..نده نمیگم..میخوری حرص داری الکی که من نظر به_ثمین
شه..بدی ست حرفی با سر تو و خودت ولی..نی ص یه سر بذار..ننداز درد  تفر

 ..کن پیدا خطر بی و خوب شغ  یه مناسب
 رو ها روزنامه نیازمندیای تموم روز دو..نمیدونم_گفتم و کشتتیدم عمیق اه یه

 ..نبود بخوره من بدرد که کاری هیچ..نبود ولی..گشتم
 نیومد؟ چرا ستایش راستی..خیال بی_ثمین

 بریم ممیخوای فردا بگو داداشت به راستی..خبر چه تو..داشتن جبرانی کالس_
شون سه..خون شکر وا  همون هم ما خونه میاد کی ببین..ستایش و مامان با..ت

 ..بیا خودتم..کن اس برام و ادرس فق ..بریم موق 
 ..تلپم سیاوش خونه همیشه که منم..است خونه بعد به نه سیاوش_ثمین

یدم ند هت خیلی چادر_گفتم و ثمین معصتتوم چهره به شتتتدم خیره و خ  ب
 ..میشه ماه قرص عین صورتت..میاد
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 لیخی خدابیامرزم بابای..هستتتیم مذهبی خیلی خانواده ما_گفت و زد لبخند
 امانمم..بود بخیر دست..صورتش بود نورانی..بود خدایی با و مومن مرد خیلی

به زن هم یه و محج یدونی ولی..خوب بام..م مه با  و بود خدا ترس از کاراش ه
 ..مامانه کارای خورده ضربه سیاوشم..مردم حرفای ترس از کاراش همه مامانم
 چیه؟ مامانش با سیاوش مشک  بفهمم داشتم دوست خیلی
 کنار مامان اخالق با ولی ستتروش_گفت و کرد ستتکوت لحظه چند یه ثمین

مده ین زنش هم خودش هم چون..او م ین ه مه..جور یو ه هر تو چ  ظا
سلمون..میبینن سا تو فق  بودنش م شونه حرف و لبا  اگه..هن سیاوش ولی..زدن

 ادم خیلی اینکه برخالف سیاوش..یکیه باطنش و ظاهر..دله ته از داره اعتقادی
 پای..اردمو بعضی توی البته..بازه ذهنش و امروزیه هم خیلی متعصبیه و معتقد

سش س  بیاد که نامو ست روزه و نماز اه ..میکنه قاطی بد و  حال عین در و ا
 و خشتتک چون..اندازه غل  قیافش..پوشتته شتتیک و پستتند جوون خیلی تیپش
 امام زن زنجیر و محرمه روزه ده مغرور پسر همین نمیشه باورش کسی..خشنه

سینه سین امام نذری دیگای پای و ح  اه  سیاوش..میکنه کار دل و جون با ح
 ..ودب خوشبخت خیلی االن میذاشتنش اگه..پاکه..ناب.. خالص..نیست ریا

 ..کرف تو رفت..شد زمین به خیره ثمین ولی..بده ادامه و جملش داشتم دوست
ست شتم د ستش رو گذا  سری هی گوشیم تو بیا..خیال بی_گفت و خندید که د
 هرادب پری نمیدونی..علیه و بهار و بهراد عکستتای..بدم نشتتونت ریختم عکس
 ..ملوسیه دختر خیلی هم بهار..عزیزه سیاوش مث  واسم
شغول منو ثمین سای م شون عک ست ولی کرد خانوادگی  هنوز من ذهن نمیدون
 ..مونده پیشش لحظه چند حرفای قاطی



 ؟..خوبه لباسام..ستایش_
 ..عالیه..هزارم بار برای..خوبه اره..پری تو بترکی_ستایش

شکی جین و چرک صورتی مانتو شکی شال و م  و مای  صورتی لب رژ یه..م
 و زدم لباستتام و ستتر به خوشتتبویی عطر..زدم هام مژه به ای دهنده حجم ریم 
 اتاق فلزی قدی اینه جلو دیگه بار یه..کردم پام و جدیدم مشتتکی های کالج
 ..لوس..میزنی غر چقد_گفتم و شدم راست و چپ

 خ  این از دونه یه بیا..جونم ابجی..شتتم اماده من نمیذاری خب_ستتتایش
 ..نوکرتم...بکش برام خوشگالت چشم

 ..ایندت همسر و خودتی هم خر..هستی که بله یعنی که انداختم بهش نگاه یه
شید دراز سش سوت سه تو منم و زمین رو ک شم خ  وا شیدم چ  کال..مامان ک
ست ور نه بودم رفته کالس نه..بود خوب خیلی گریم ارایش کار  بار یه..بودم د

 مگرفت قرض همسایمون دخترای از یکی از ارایشگری کام  اموزش دی سی یه
 ..کردم نگاهش و

 ابرو و میکردم اصتتالحشتتون من همیشتته..نمیرفتن ارایشتتگاه ستتتایش و مامان
 ..بود شده خوب..کردم کوتاه و مامان موهای بارم یه..میداشتم بر واسشون

 نیم و نه برستتم تا نیمه و هشتتت..اید اماده دخترا_گفت و اتاق تو اومد مامان
 ..بخریم هم شیرینی راه سر باید..ها شده

سی بلند مانتو مامان شکی مجل شیده م سری یه و بود پو شکی ساتن رو  با و م
شیه شیدمیپ لباس متین و سنگین انقد ولی بود مانتویی مامان..قرمز های حا  و

 ..میپوشوند و خودش بهتر چادریا این از تا صد از که
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 کردی؟ هماهنگ ثمین با_ستایش
 ..خونه میره داره..راه تو داداشش گفت..اره_

شین..اژانس به زدیم زنگ و شدیم اماده تامون سه هر شت مامان و اومد ما  دا
ف  و در گاهم کنم باز که گرفتم و در دستتتگیره..میکرد ق ید ن  رستت به کشتت

 کشتتیده پام تا ستتر به نگاهش..شتتد اروم قدماش من دیدن با..بود مانی..کوچه
 ..شد

 ..حرفام بابت ازش بودم شرمنده هنوز..میکردم نگاهش
 ..شد دیر..دیگه بشین..مامان پرستش_مامان
شم ستن با..گرفتم مانی از چ ش  و گازش میزد ساله 25 جوون یه که راننده من ن
 ..رفت و گرفت
 خیلی مانی..بود شتتده چی مات..بود چشتتمم جلو مانی متعجب نگاه همش

ضی..میکنم شک خودم به دارم..خیلی..مهربونه  نگت براش خیلی دلم وقتا بع
 ..میکنم فرار ازش چرا ولی..میشه
سیدیم کی نفهمیدم که بودم غرق خودم خیاالی و فکر تو انقد  یه اب ستایش..ر

 تادهایستت طبقه چند نمیدونم برچ یه جلوی..بیرون کرد پرتم ماشتتین از حرکت
ست برجه این هاوس پنت تو سیاوش..بودیم ش  بود شیک واقعا برج نمای..مین

 ..بود شهر باال مناطق بهترین از یکی توی و
 نگهبان..هستیم مهر معین اقای مهمان که گفتیم و نگهبانی اتاقک سمت رفتیم

 بعد و باال به احتماال زد زنگ بعد و انداخت تاپامون سر به نگاه یه مو کم و پیر
 ..چپه سمت اسانسور..بفرمایید_گفت لحظه چند از



 یکموز..شدیم ها اسانسور از یکی سوار و گذشتیم شده مبله و بزرگ البی از
 ردهک عرق دستتتام..گرفتم استتترس..میشتتد پخش استتانستتور اتاقک تو مالیمی

 اومدیم انگار..بود مامان دستتتت قشتتنگی گ  دستتته و شتتیرینی جعبه..بود
ستگاری  اون اب و بگیره جلومون چایی درازش قد اون با کن فکر..سیاوش خوا

 ..بلرزه دستاشم تازه اخمش
 گ  دبالبخن ثمین و شد باز واحد اون سوخته ای قهوه در تک و ایستاد اسانسور

 ..شد ظاهر روبرومون گشادی و
 ..تو بفرمایید..اومدین خوش..سالم_ثمین

 یاب تنگ جین یه ثمین..شتتدیم خونه وارد پرستتتش بعد و من بعد و مامان اول
 ملیحی ارایش..بود پوشیده مشکی صندالی و عروسکی سفید بلوز یه با روشن
 ..بود زده خوشبویی عطر و داشت
ید نه بگم با مان یه..بود کاخ..نبود خو پارت  محشتتر وای..متری 500 ا

 لهپ که ها خونه این از..هم قرینه ستتالن تا دو..بود شتتیک خیلی خداییش..بود
ند نبود معلوم..میشتتی پایین باال هی و میخوره کوتاه های تاق تا چ  خواب ا
 ههم که با بزرگ اشتتپزخونه یه..بودن دیگه مجزای راهروی یه تو اونا چون..داره

 وستتای  همه و پارکت و حریر های پرده و و مبلمان..بودن مشتتکی وستتایلش
یب تو خونه ندی ترک  و قیمت گرون تابلوهای..بودن تیره و روشتتن ای قهوه ب

سمه ست های قالیچه..سرپایی بلند های مج  گبز دی ای ال تلویزین و باف د
 ..بود تک چی همه خالصه و خانگی سینمای و
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 تاحاال نم که قشنگ خیلی گلدونای با داشت بزگی خیلی حیاط نه که تراس یه
 خونه ستترتاستتری های پنچره و بودن کنار حریر های پرده..بودم ندیده جایی
 تموم رو خونه چرونی چشم.. میداد نشون خوب خیلی باال این از و شهر نمای
 دینگ 10 ساعت سر سالن بلند و پایی سر دار پاندول ساعت صدای که کردم

 ..اومد سیاوش محکم های قدم صدای بعدم و کرد دینگ
 لوزب یه..بوده حموم پس..بودن خیس موهاش..دیدم و لبخندش بار اولین برای

 ویب..بودن محشتتر تنش تو لباستتاش..بود پوشتتیده مشتتکی گرمکن شتتلوار و
 ..میکرد فوران ما سمت به حرکتش هر با عطرش

 امانم کنار..ما ستتمت اومد کمرنگی خیلی لبخند با..شتتدیم بلند احترامش به
تاد فت برخورد خوش و مهربون خیلی..ایستت  خوش..خانم حاج ستتالم_گ

 ..بفرمایید..اومدین
 راحت..بفرمایید_گفت و کرد اشاره و انداخت ستایش و من به هم کوتاه نگاه یه

 ..خودتونه منزل..باشید
 سپ..بودم ندیده و ستتیاوش روی این..جام ستتر نشتتستتتم رفته باال ابروهای با

شه مهربونم ضی می س خب_گفت که دراوردم شاخ وقتی دیگه..وقتا بع  تشپر
 هستی؟؟ راضی دنیا از..چشمات با میکنی چی..خانم

 بهتر یلیخ و قدرش االن ولی..داشتم قبال تجربشو_گفتم و زدم ملیح لبخند یه
 ..میدونم
 دکترت؟ پیش میری..شده بهتر..چطوره دیدت_ سیاوش

 مخوشتت معاینه واستته برم هرهفته باید من بود یادش اینکه و نگرانی همه این از
 ..اومد



ضی..دارم دید تاری مقدار یه هنوز_ سوزه هم روزا بع سبت ولی..می  روزای به ن
 ..بوده راضی..میرم هم دکتر پیش..بهتره خیلی اول

ستش_گفت و حرفامون بین اومد مامان  هک شدیم مزاحمتون ما..سیاوش اقا را
 هک هرچند..کنیم تشتتکر ازتون کردید حقمون در که بزرگی کمک این واستتته
 ..کرد جبران نمیشه روشی هیچ به و جوری هیچ و لطفتون و محبت

 عمر ات_گفت بغض با مامان میکرد تعرف رو انبه اب شتتربت ثمین حالیکه در
 و عمرم نماز اخرین وقتیکه تا..عمرم اخر لحظه تا باش مطمئن..مدیونتم دارم

 ..دادی دخترم به ای دوباره زندگی شما..نمیشه پاک لبم رو از اسمت میخونم
 و اصد بی..کرد گریه همیشه عادت به ریز ریز و اروم و پایین انداخت و سرش
 ..بود کشیده زیاد سختی مامانم..گرفت دلم..مظلوم

 لحن با و مامان کنار رفت و شتتد بلند بود نشتتستتته که مبلی روی از ستتیاوش
 ونخیالت..نیستتتید مدیون من به شتتما_گفت بودم ندیده ازش حاال تا که ارومی
شه راحت ستش خود..با  و خودتون انقد پس..بده پس و پولم داده قول خانم پر
 و خودتون به رو شتبا این شتیرینی..نهمن بوده خدا خواستت این..نکنید اذیت

 ..بخندید باید االن شما..نکنید زهر دختراتون
 حرفاش با..دهنده دلداری..بودم ندیده و ستتیاوش روی یکی این وقت هیچ

 ..بود شده مهربون سیاوش..کرد اروم و مامان
شکاش مامان شمای تو و کرد پاک و ا س مث _گفت و کرد نگاه سیاوش چ  رپ

 ..پسرم..دارم بهت خوبی حس..چرا نمیدونم..عزیزی واسم نداشتم
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یاوش گاهش ستت ماش تو غم یه کردم احستتتاس..شتتتد جوری یه ن  چشتت
ست ش ست..پایین انداخت و سرش..ن شید د شت ک  دچن از بعد و گردنش پ

 رو مامانا خوب بوی..شتتما..کنید صتتتدام ستتیاوش پس_گفت اروم لحظه
 ..بودم نکرده حس رو بو این بود وقت خیلی..میدید
 تنهاتون لحظه چند_گفت و شتتد بلند ستتیاوش.. زد شتتیرینی لبخند هم مامان

 ..میگردم بر..میذارم
 ..بودن توش اتاقا که راهرویی همون سمت رفت

 ..افتاد مامانش یاد کنم فکر..طفلی
 دمیکر ستتعی پرونیاش تیکه و شتتوخیاش و حرفاش با و کنارمون اومد ثمین
 چند..جنسش بد داداش زن از..علی از..گفت خودش از..بیاره لبامون رو خنده
ست بهم خوبی حس دیدنش با..اومد علی هم بعد دقیقه  که ادما اون از..داد د
 ..بزنی لبخند باید ناخوداگاه میبینیشون وقتی

 ..مهربون و اروم..خجالتی و محجوب پسر یه
 تبریک من به و شتتد اشتتنا هممون با..بود خوب به رو معمولی قیافش و تیپ

سه گفت شمم وا سته که کرد خواهی معذرت و چ سه بیاد نتون  ترف..عیادت وا
 ..نشست ثمین کنار و گشت بر دقیقه چند از بعد و سیاوش پیش
شت ثمین شناس شماره..خورد زنگ گوشیم که میگفت شغلش و علی از دا  نا

 ..حیاط توی برم گفت بهم ثمین و شدم بلند..بود
 و اونجا محو انقد..گفتم کم بازم بود صتتفا با و قشتتنگ اونجا چقد بگم اگه

باییش  برم نمیومد دلم..شتتتده قط  گوشتتیم نبود حواستتم که بودم شتتتده زی
 منظره..گال بوی حس با..بود اونجا که خنکی هوای این با مخصتتوصتتا..داخ 



 همون..خورد زنگ دوباره گوشتتیم..خودش واستته بود حالی یه واقعا.. شتتهر
 ..الو_گفتم و گوشم رو گذاشتم و گوشی..بود شماره

 رفتی؟ کجا_
 ..میکردم گوش صداش به تعجب با

 ..کرده پیدا کجا از منو شماره این
 داشتی؟ منو شماره تو_گفتم تعجب با

 از..تشپرس_گفت سوالم به توجه بدون اروم بود گرفته خیلی صداش که مانی
 نری؟ دستم

شتم و ارنجم..افتاده هام شونه..شد گرفته دلم سبتا دیوار رو گذا .  ونجاا کوتاه ن
 داشتی؟ منو قبال مگه_گفتم و پام زیر بزرگ شهر به شدم خیره
 ..میشم دیوونه کجایی؟دارم..پرستش..میکردم تالشمو داشتم_مانی

 ..مداد و جوابش صادقانه..گرفت اتیش دلم ته تا که گفت مظلومی جوری یه
 ..تشکر واسه اومدیم..داد عملم پول همونکه..دوستم داداش خونه_

 داره؟ مایه همون..خوشتیپه پسر همون_مانی
 میشناسیش؟_

 ...بودم دنبالت..دیدمش میزد حرف باهات و پارک بود اومده که بار یه_مانی
 ره از قب ..پرستتتش_گفت داری خش صتتدای با بعد و نزد حرفی لحظه چند

صمیمی هر از قب ..کاری  تموم.. تنها مرد یه..مرد یه..نفر یه..کن فکر این به..ت
 که کن فکر این به..تویی میاد و میره واسش داره که نفسی همه..تویی زندگیش

 ..نکنی نفس بی اونو..روز یه حتی..نباشی اگه
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 ؟..نشم همنفس بی..پرستش_گفت داری بغض صدای با
 رو از حرفاش همه و بود احستتاستتاتی پستتر شتتدید مانی..گرفت و گلوم بغض
 ..بود دلش

 ..میکنم خواهش..مانی_
 ..کرد قط ..اشغال بوق هم بعد و شنیدم و گفتنش دارم دوست اروم صدای

شت چیزی یه شی..میکرد خفم دا شونیم..جیبم تو انداختم و گو شتمگ و پی  ذا
 ولی..کنه نگران و خودش بخواد اون که نبود چیزی ستتیاوش منو بین..دیوار لبه

 منمیخوا..کنم بازی باهاش نمیخوام من..مانیه خوده احساس بابت من نگرانی
چه یدونم..لعنتی..کنم اش بازی  و محبتش..دارم بهش حستتی چه حتی نم

یتشتتتو..دارم دوستتتت ما لی..ح لی..خدا اخ..و ی جم خ ی فه دارم..گ  کال
 کاشتتکی..میداد نجاتم ستتردرگمی همه این از که بود نفر یه کاشتتکی..میشتتم

 ..میخوام زندگی از چی میفهمیدم
 ...بیرون کشید خیاالم و فکر از منو سیاوش محکم صدای

 پسرته؟ دوست_سیاوش
 ؟..بله_گفتم و کردم جور و جم  و خودم یکم..باال اوردم و سرم تعجب با

 پسرته؟ دوست..مانی_گفت روبرو به خیره همونطور سیاوش
 میکردین؟ گوش حرفامو_

 ..نبود من جواب این_سیاوش
 ..مغرور مرد همون شد دوباره..کردم اخم

 ..بدم و جوابتون باید چرا_
 ..پرسیدم ازت من چون_گفت سمتو برگشت سری 



 دبو خورده گره ابروهاش..واقعا ترسیدم که بود کرده چوری یه چشماشو..ووی
تادم پس داشتتتم و مه که جوری ولی..میف یدم ازش نفه  پستتر_گفتم ترستت

 ..همسایمونه
سر_سیاوش سایه پ ست میتونه هم هم سر دو سوب پ شه مح  رابطه هم با...ب
 دارین؟

 ولی میداد زیادی معناهای رابطه..کردم داغ اورد رو رابطه استتم تا چرا نمیدونم
 ..نبوده خوبش سیاوش منظور مسلما

ید حق شتتما_گفتم و کردم غلیظی اخم باره ندار قد ادما در  قضتتتاوت زود ان
 ..نیست ها برنامه این اه  مانی..کنید

 هستی؟ تو..چی تو_گفت و انداخت بهم کوتاه نگاه یه
 دوستتت باهام میای.. چی که..اره بگم داشتتتم دوستتت..بزنمشتتا یکی پاشتتم

 ..کنه ناجور فکرای راجبم نمیخواستم که حیف ولی..بشی
 میکنید؟ فکر چی شما_

 گاهن فق ..نمیزد حرفی..انداخت بهم طوالنی و خیره نگاه یه..ستتمتم برگشتتت
 یبیعج چیز..میاد بر بگید کاری هر دخترا از_گفت لحظه چند از بعد..میکرد
 ..باشی اهلش هم تو که نیست

سرا شما نظر از اونوقت_ صومی و مظلوم ادمای خیلی هم پ ستند مع  ما که ه
 درسته؟..میزنیم گولشون شیطونا

 تممیگرف و سرم باید بلندش قد بخاطر ولی..جلو اورد و سرش..زد پوزخند یه
 ..باال
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شناختی و خودت جنس هم هنوز_سیاوش  ننمیتو کارا خیلی..خانم پرستش ن
 ..بدن انجام

ستاد صاف  خودت شخص با من..ضمن در_گفت ارومتری لحن با اینبار..ای
 ..مه تو..ندارم تو روی دقیقی شناخت هنوز من..که هرچند..گفتم کلی..نبودم

 ..بده ادامه حرفش به این از بیشتر نذاشت ثمین صدای
 ..اومدن هم بهار و بهراد..دیگه بیایید..پرستش..سیاوش_ثمین

 ..داخ  رفت خودش و
 ..اومد گوشیم اس ام اس زنگ صدای که میرفت داشت سیاوش
 ..بود مانی.. دراوردم جیبم تو از و گوشیم

 نیست؟ همسایتون پسر احیانا_سیاوش
 دعا التماس_گفت ستتری  که کنم بارش چی یه اومدم..کردم نگاهش اخم با

 ..خانم پرستش داریم
 ..داخ  رفت بلندی های قدم با و

 باال نهمی از پاشم..بیشعور پسره..میدادم فشار بهم و دندونام عصبانیت زور از
 ..ها شه کتلت پایین بندازمش
 ..اه..اه.اه..باال میره داره همینجوری خونم فشار میکردم احساس

ستادن اس ام اس وقت االن اخه شو ولی..اورده گیر وقت هم مانی..بود فر  پیام
 ..شد نرم دلم افتادم که معصومش قیافه یاد و خوندم که

 
 ..میشوند پنهان سکوت نقاب زیر ها دلتنگی گاهی

 ..پرستشم..دلتنگتم..صدا بی هم باز



 
 ..خدا کنم کار چه..گرفتم گاز لبمو گوشه

 ..داخ  رفتم و کردم ذخیره شمارشو
سته همه..داخ  رفتم درهم اخمای با ش سر و دختر و بودن ن  نثمی که جوونی پ

 ..بودن اونجا هم بود داده نشونم عکسشونو قبال
شون..کردم سالم اروم و جلو رفتم  اومد و شد بلند دختره..افتاد من به که نگاه

 تبریک..بهراد نامزد..بهارم من..عزیزم ستتالم_گفت و گرفت و دستتتم..کنارم
 ..میگم

شکر و زدم کمرنگی لبخند شتن خبر ثمین خاندان ک  ظاهرا..کردم ت  یه نم دا
 ..بوده کور چالم و چشم زمانی
ند هم پستتره  بهراد..خانم ستتالم_گفت گشتتتادی و گ  لبخند با و شتتتد بل
ستم سر..ه ست راه به سیاوش این کردین چکار اقا..سیاوش خاله پ  هدایت را

 نمیکردا؟؟ غلطا این از قبال..شد
 کمک این..شتتدم جوری یه..زدم کمرنگی لبخند فق  من ولی..خندیدن همه

یدونم..مالی ید..نم حت نداشتتتم حق شتتتا  برخورده بهم ولی..بشتتم نارا
 ..نداشت حرفش از منظوری بهراد بود معلوم که هرچند..بود

 ..ستایش کنار نشستم
سش روی ثمین  فیدس خوشگ  شال یه و بود پوشیده ابی خوشگ  مانتو یه لبا

 ..بود شده ناز خیلی..بودش بسته لبنانی بصورت که
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 بینی..عستتلی گیرای های چشتتم و روشتتن پوستتت..بود زیبایی دختر هم بهار
 شمشکی شال زیر از عسلیش موهای..ای قلوه و درشت نسبتا لبای و کوچیک

 ورناج..بود معقول ولی..داشتتت فرق ثمین خانواده با حجابش..بیرون بود زده
 ..بود ظرافت با کاراش همه و بود ظریفی دختر..نبود

سر هم بهراد شتیپ پ  باید مرد من نظر به که هرچند..بود ای چهره خوش و خو
شه جذاب شنی تقریبا پوست بهراد ولی..هیک  خوش و با شت رو  موهای و دا

شت فرمی خوش بینی و لب..سوخته ای قهوه  هی اون از چهرش ترکیب کال..دا
سر سرای جزو اونم ولی بود کوتاهتر سیاوش از قدش..بود ساخته جذاب پ  پ

 ..میشد حساب خوشتیپ
 رو یزهبر و سیاوش پته داشت سعی و بود گرفته دست و مجلس بهراد شب اون
 کرد تعریف که هایی خاطره از یکی..میداد جوابشتتو اخم با ستتیاوشتتم که..اب

 ..خندیدیم باهاش کلی
قا_بهراد ید که و ستتیاوش این ا  هیچی..ها میکنه قولدورم اولدورم انقد میبین
ست توش ست چیزایی یه یعنی..نی شه چی چه ما به حاال..ولی..ه  زرو یه..تو

 و نقلیو بستتاط اونجا و فرحزاد بودیم رفته ها بچه از دیگه دوتا و ستتیاوش و من
 ..بود فراهم اینا

 اونجا من عزیزم_گفت بهراد که رفت بهش به غره چشتتم یه بهار موق  همون
 ..عمم جون به میکشیدن فق  اینا..بودم ناظر فق 
 ..نداری عمه که تو_بهار

 ..عمت روح تو ای..میگن بهم هی ها بچه چرا پس_بهراد
 ..بقیش..خب_گفت ثمین که خنده زیر زدن همه



 ..کن تمومش..بهراد_سیاوش
شه جا_بهراد س سا شه دیگه ح صه..نمی ساط..خال  هم دور هم ما و بود پهن ب

 ..مامانا اون از دختر یه یهو که میزدیم پسرونه ور و بودیم نشسته
 ..کرد لوچ چشماشو و کشید شو مامانا

 ..بکش خجالت بهراد_بهار
 ..بود جیگر خیلی شرف بی اخه.. چه من به خب_بهراد
 ..بودن شده بر روده خنده از بقیه ولی میشد تر سرخ لحظه هر بهار

 ..بگم بقیشو بذار..خوبه بود بابا..نبود مامان اصال کردم غل _بهراد
 ..کشتیمون هم تو بگو..بابا ای_علی
جاستتتت که جونم علی..ا_بهراد نت رو از و شتتوهرت این ثمین..این  ستتتایل

 ..برداشتی
 ..دیگه بگو بقیشو..که وراجه تو از بهتر_ثمین
س و اومد..خانم بهار اجازه با البته جیگره دختر این..دیگه هیچی_بهراد ش  تن

 جز این به بودیم زده زل چشتتم هشتتتا با نفرم چهار ما..تخت روی کنارمون
 ..زده جیگر

 .. و داد تحویلش خفنی لبخند یه و بود سیاوش به خیره دختره ولی
شیدبب_گفت و ستیاوش به شتد خیره بود لبش رو لبخند که همونطور دختره  خ

 خوشتتم خیلی استتتایلتون و شتتما از من ولی..میزنم حرفمو راحت انقد من که
 یه نتونستتتم هنوز و ایران اومدم که استتتت هفته یه تازه من.. میدونید..اومده
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 خوشتتم ازتون خیلی دیدم که رو شتتما..کنم پیدا دلخواهمو همخونه و دوستتت
 ..کنید قبول که میشم خوشحال..بیاییم کنار هم با میتونیم میکنم فکر..اومده

قا گاه یه ما ا نداختیم همدیگه به ن گاه یه ا گاه یه..زده جیگر جز اون به ن  هب ن
 یگرج جز اون به فق  بعدش دیگه..زده جیگر جز به نگاه یه انداختیم ستتیاوش

 دکشتتی و خودش ترس با..افتاد دوزاریش تازه ستتیاوش اقا..میکردیم نگاه زده
 ..نشید مزاحم..بفرمایید..خانم کنید جم _گفت اخماش همین با و عقب
 من..کردم دوستی تقاضای فق  من..نشدم مزاحم من..چی یعنی_جیگره دختر
 اب بودن از میدم قول بهتون..دارم نیاز همخونه به فق ..دارم خونه اینجا خودم

 ..میگذره خوش بهتون من
 رخ این خانم_گفتم ستتیاوشتتو کله پس زدم یکی خانم بهار اجازه با هم من اقا

 جون به من ولی..داره نامزد این اصتتال..کن ولش..بختش و مخش به زده لگد
 هم میشتتم همخونت خودم..مخلصتتتم دربستتتت..ندارم نامزد عمم چهارتا

 ..ماشینت
گاه یه دختره خت من به ن ندا ماغش به چینی یه و ا گار و داد د  به داره که ان

 ..بابا برو_گفت و کرد نازک چشم پشت یه میکنه نگاه بالنسبتش
شت و دراورد کیفش تو از کارتی یه بعدم  تظرتممن_گفت و سیاوش پای رو گذا
 ..بگیر تماس..هانی

 یبو احیانا من.. ها بچه_گفتم و انداختم خودم به نگاه یه..رفت شتتتد بلند و
 نمیدم؟ بالنسبت

ست که میکرد تعریف جوری یه بهراد این..خنده زیر زدیم هممون  تمیگرف نف
ستوریزه انقد اومد نمی سیاوش به..خنده از شه پا  بودهن دختری با حاال تا و با



 اب ستتیاوش..بود پرت و چرت خیلیش بهرادم حرفای بود معلوم هرچند..باشتته
 ..بود اومده لبش رو کمرنگ لبخند یه بهراد حرفای

 کم تخمه ظرف یه فق  ما که کردن ک  ک  هم با انقد بهراد و بهار شتتتب اون
مایی فیلم این به بشتتینیم داشتتتیم گاه ستتین ته..کنیم ن  ندیمه فیلم یه الب

شتیم شق کرکس دوتا بهراد بقول.. دوتا اون برعکس ثمین و علی..دا ستهن عا  ش
 ..میزدن حرف اروم هم با لبخند با و بودن

ش یه رفتن موق ..حیاط تو سیاوش حرفای بجز..بود خوبی خیلی شب  و کرت
 ستتیاوش از حستتابی ولی مامان..بیرون اومدم و کردم باهاش اروم خداحافظی

سرم و بود اومده خوشش سرم پ  ندنرسو مارو بهار و بهراد..نمیفتاد زبونش از پ
 هبامز هم خیلی که بهراد گفتنای پرت و چرت دستتت از ماشتتینم تو..خونه تا

 ادبهر ولی نیومدن داخ  بیان که کرد اصرار مامان هرچقد..نبودیم امان در بودن
فت گه خانم حاج_گ خت دی فت شتتتدی بدب ته من..ر  و بار یه ای هف
 ..دارم دوست خیلی فسنجونم..اینجام
 ..پسرم چشمم رو قدمت_گفت و خندید مامان
 بامزگیش و شلوغی و صدا و سر همه این با این نمیدونم..کرد ذوق کلی بهرادم
 ؟..کنه تحم  بداخالقو سیاوش میتونه چطور

گه بار یه خواب موق  شتتتب یام دی ندم رو مانی پ  کمکم خودت..خدا..خو
 برم باید فردا راستی وای..کن مشخص و دلم تکلیف..کنم چکار رو مانی..کن

 ..کار دنبال جا چند
 ..خوابیدم ارامش با و خوندم و الکرسی ایت
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 ونهخ میرفتم که عصتتر تا بیرون میزدم خونه از که صتتبح از..بودم شتتده خستتته
شه که هرکجا..دریغ ولی..بودم کار دنبال شو ب سه کرد فکر  از..ودمب رفته کار وا

 ونکدومش هر ولی..سوپری توی حتی..ارایشگری و گری منشی و فروشندگی
 میفهمیدن وقتی یا میداد 150 ماهی که ارایشتتگری مث  بود کم حقوقشتتون یا

لقم ط گاهشتتتون م تارشتتتون..ن تی رف  عوض هم زدنشتتتون حرف نوع ح
 که دادنمی دوبرابر حقوق..میشد بلند کلم از دود که میدادن پیشنهادایی..میشد

 به که نهاو خوب منشی میگفت که افتادم جکه اون یاد..باشم میلشون باب فق 
 ..رئیس شد صبح بگه رئیس بخیر صبح بگه اینکه جای
 ..شدنمی پیدا من واسه ابرومند کار یه بزرگی این به شهر تو بود مسخره واقعا

 زیچی نه دیدمش نه دیگه..میگذره ماه یک بودیم سیاوش خونه که شبی اون از
 و دیدم اینا از بدتر من..نیستتت مهم..نیستتتم دلخورم ازش دیگه..شتتنیدم ازش

 ارمد دوستتتت خیلی..میگیره اتیش دلم میفتم وحید یاد وقتی هنوزم..کشتتیدم
 ..میکنه چکار داره و کجاست االن بدونم
بال علی و ثمین  راه و عروستتیشتتون مراستتم زودتر هرچه که کاراشتتونن دن
 ..باشه عروسیشون عید احتماال..بندازه

سته ش ستگاه تو بودم ن شتی یه و اتوب*و*س ای  تو زمندیهانیا و کار اگهی برگه م
 فهکال داشتم دیگه..بودم نخورده نهار هنوز ولی بود ظهر دو ساعت..بود دستم

 ..میکردم غلطی چه باید اخه..میشدم
سری یه صله با بندازه من به نگاهی اینکه بدون و اومد پ ست من از فا ش  با و ن

بایلش  نه شتتتدم ستتوار من نه ولی..رفت و اومد اتوب*و*س..میزد حرف مو
سره صد که من..پ صی مق شتم خا سته..ندا ش ستگیم که بودم ن  چند..بره در خ



 هم پستتره و اومد بود جوون دختر یه رانندش که البالویی 206 یه بعد دقیقه
 ..رفت و شد سوار رفت
 ات های روزنامه به افتاد چشتتمم که برم پاشتتم اومدم رفت در که خستتتگیم منم

 ..ودهب پسره اون واسه احتماال..داشتم برشون..بود افتاده زمین روی که ای شده
ندی..کردم بازشتتون یازم یده من داشتتتت و پیش روز دو تاریخ هاش ن  نخر

 هک میگشتتتم خوب گزینه یه دنبال کوچیک کادرای اون تو چشتتم با..بودمش
 ..موند ثابت چیز یه رو چشمم

 با اریتج شتترکت یک در باال عمومی رواب  و کامپیوتر به اشتتنا منشتتی به نیاز
 ..میلیون یک حقوق

مام جب از چشتت نده باز تع جا االن؟منشتتی چی یعنی..بود مو  تومن یه ک
سه..میگیره شتم.. خوندمش هم دیگه بار دو  سهوا افتاد یادم که میکردم ذوق دا

 تیوق..شتترکت اون به بزنم زنگ که کرد کمکم دلم ته امید ولی..پیشتته روز دو
شم تو دختر ناز پر صدای سی هنوز که گفت گو  تنم تموم نکردم انتخاب رو ک

 و خودم و گرفتم ادرس ستترعتی چه با و چطوری نفهمیدم..شتتد شتتادی از پر
 ..ای شیشه تمام نمای با ای طبقه چند شرکت در جلوی رسوندم

 و برو لیک با بود بزرگ خیلی ساختمان یه..باال رسوندم خودم و گفتم الله بسم
 زیچی اولین دیدم اونجا و دختر هم اون وقتی..بود اونجا متقاضی هم کلی..بیا
 همه ینا واسه کجا از شوهر..بگیره رو اینا بیاد کی که بود این رسید ذهنم به که

 ..میشه پیدا دختر
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 دختر همه این تو از من حاال که گرفتم عزا بیرون اومدم که مستتخرم فکرای از
 ..دارم شانس درصد چند

 داص اسممو که بودم منتظر و انتظار سالن تو بودم نشسته من 5.30 ساعت تا
مدن میرفتنو دخترا..کنن فه از من و میو یا یدم هیچی هاشتتون ق  از..نمیفهم

 ولی..خوردم و بود کیفم تو که نعنایی شیرینی..بودم غش حال در هم گرسنگی
 ..میگیره دلمو کجای اخه

سترس و بود رفته سر حوصلم شتم هم ا  هک بود نگران و بود زده زنگ مامان..دا
 میام ردی احتماال گفتم و چیه جریان کردم تعریف واسش منم و نرفتم خونه چرا

 ..خونه
 شتتده داغ هام گونه..میزد تند تند قلبم..شتتد من نوبت باالخره 6.30 ستتاعت

عه..بودن که یه..کردم درستتتت مو مقن های از تی ندقیم مو خت ف  رو ری
شونیم شون..پی ستادم  در و دمش خیالش بی..بیرون ریختن دوباره ولی..تو فر

 ..تو رفتم بفرمایید صدای با و زدم
تاق یه  یه و بزرگ کنفرانس میز یه و اداری مبلمان دستتتت یه با بزرگ خیلی ا

 یه پشتتتش هک بود بزرگ خیلی مدیریتی میز یه ته اون و دیوار به بزرگ تلویزیون
تاه قد مرد پیر با کو له تقری تا تپ چ  نستتب نکع و پروفستتوری ریش با ک  ی

 ..بود نشسته م*س*تطیلی
 یروبرو صندلی روی نشستم..داد جوابمو اروم و کردم نگام دقیق..کردم سالم

شو و خیره نگاه..پایین انداختم و سرم و خودش  بمعذ و میکردم حس سنگین
 ..بودم

 ..کن معرفی و خودت_پیرمرد



سانی دیپلم..ساله 21..ذاکر پرستش_گفتم و کردم صاف گلومو  کامپیوتر با..ان
 ..خوبه هم اجتماعیم رواب ..دارم اشنایی زیادی حد تا
 دارید؟ هم کار سابقه_گفت و انداخت بهم دیگه خیره نگاه یه
 ..متاسفانه نه_

 ..تاه  توضعی_گفت خیره نگاه و باال به رو سر با دستاشو بین گرفت چونشو
 ام طلقهم اینکه گفتن با نداشتم دوست صد در صد ولی..بگم چی نمیدونستم

 مجرد من صورت هر در که هرچند..بدم دست از هم و کار این داشتن شانس
 ..میشدم حساب

 ..مجرد_
 و شتتمارت_گفت اخم با و باال اورد مینوشتتت چیزی و بود پایین که و ستترش

 ..نباش منتظر دیگه نزدن زنگ بهت فردا تا اگه..بذار اینجا
 هی با و نوشتتتم رو خونه تلفن موبایلمو شتتماره جلو رفتم ول و شتت  قدماس با

 ..بیرون اومدم اروم خداحافظی
 وقف به رو دیپلمه منه بخوان بود ممکن غیر نظرم به..میشتته چی نمیدونستتتم

 ..بدن ترجیح هاش لیسانسه
سیدم که وقتی سته انقد خونه ر ستم فق  که بودم خ  واالیس و بخورم شام تون

 ..برد خوابم هال تو همونجا..بدم جواب و مامان
شستم..شدم بلند خواب از ستایش جیغ جیغ صدای با صبح ش سر ن  با و کت

مای قه از چشتت گاش زده بیرون حد ید پایین و باال..میکردم ن  جیغ و میپر
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مد..میزد نارم او پام و ک ید و ل فت و کشتتت یک..خواهریم قربون_گ  تبر
 ..تبریک..میگم
 تو؟ چته..ندارم خبر خودم و شدم فارغ نکنه_گفتم و کردم نگاش گیج

 گفتن و زدن زنگ شتترکته اون از_گفت و زمین رو نشتتستتت باالخره ستتتایش
 ..کار سر بری باید فردا..شدی استخدام

 یول..میگه چرت یا میکنه شتتوخی داره ستتتایش که نمیفهمیدم و میزدم گیج
 بود من نوبت اینبار..بیدارم که داد نشتتونم گرفت پام ب*غ*ل از که نشتتگونی

 اصال.. میچرخیدم خودم دور..سرم رو بذارم رو خونه جیغام جیغ با و شم بلند
 ..باشم شده استخدام من دختر تا 100 اون بین از نمیشد باورم

 خالیش باید جوری چه نمیدونستتتم که داشتتتم کاذب انرژی انقد روز اون
 المح ستتر خیلی تومن یه ماهی با اونم کردم پیدا کار باالخره اینکه فکر..کنم

 ..میوورد
 ..بودیم خوشحال تامون هرسه
 ..نبود همیشه مث  زدنش حرف لحن..زد زنگ بهم ثمین که بود عصر

 ثمین؟ شده چیزی_
ستی..نه..نه_ثمین  یه یماه میگفت ستایش..جدید شغله این با کردی چی را
 کردی؟ پیداش کجا از..جوریاست چه..میدن تومن

 ..دیدمش اتفاقی..روزنامه تو..نیکانه اسمشم..تجاریه شرکت یه_
 ..رفتارشونه منظورم..بود خوب چی همه..چیزه_ثمین

 ..بودن معقول..رفتم که بود ای دیگه جاهای از بهتر خیلی..اره_
 کردی؟ پیدا هم ای دیگه جای شاید..کنی فکر بیشتر نمیخوای_ثمین



 ..میزد مشکوک
جا نه_ جا از بهتر ک عدم..این گه ب  فکر من که وایمیستتتن من منظر شتتغال م

 ..شده چیزی..ثمین..کنم
 ..فق ..نه..نه_ثمین

 جوری قطعا ولی..میگه چی نمیفهمیدم..میومد خ  ور اون از مرد یه صتتدای
 ..نفهمم من که میزد حرف

 ببین..چیزه..که من نظر به..کن فکر بیشتر یکم..پری_گفت کرده هول ثمین یهو
 .خداحافظ فعال..برم باید من

ست که بود معلوم..بود چش ثمین..شدم گیج..کرد قط   رس برم من نداره دو
 ..کار این

 باالش حقوق و استتون شتتغ  یاد وقتی ولی..گرفتم استتترس لحظه چند واستته
 ..شم بیدار زود صبح که بخوابم زود باید..شدم شاد دوباره افتادم

 هی و داغ اب حموم یه..کرد بیدارم مامان البته..شتتدم بیدار خواب از زود صتتبح
 ..اورد حالم سر خوشمزه و مفص  صبحانه

شکی مانتو شکی جین م شکی مقنعه و م شکی کالج و م  رمب میخوام انگار..م
نگ این خب ولی..عزا  صتتورتی لب رژ یه و زدم عطر..دارم دوستتتت و ر
 ..میومد هام لب به شدیدا..زدم

شتم کیفمو  خونه از زدم صلواتاش ها دعا با و شدم رد مامان قران زیر از و بردا
گاهم در دم..بیرون ید ن نه به کشتت ند..نبودش..مانی خو  خبر ازش روزه چ
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ضی..ندارم سم روزا بع شقانه..میفرسته اس ام اس وا  ندارم جوابی من ولی..عا
 ..نیومدم کنار خودم با هنوز چون..بدم بهش

شحال ساس..بودم خو ضافی موجود یه دیگه میکردم اح ستم ا  قیهب وبال که نی
 اگه که هرچند..بدم قرضتتمو حداق  میتونم خودم و میبینم خودم االن..باشتتم
باره میفهمید حرفامو مامان  فتوحم پر روح نثار ابدارش های فحش اون از دو
 ..میکرد

سیدن تا شحالی از شرکت در به ر سه شیرین رویاهای ساختن حال در خو  وا
 بعدم و میدم و ستتیاوش قرض ستتال ستته دو از بعد باالخره اینکه...بودم خودم

شرفت سم..میکنم پی  اون زا و مامان..میکنم پیدا بهتر شغ  یه میدم ادامه و در
 که خودم به.. و میدم شتتوهر و ستتتایش..میدم نجات خیاطیش چرخ و محله
 ..بودم ایستاده شرکت در دم رسید
 ردمک ای ثانیه ده درددل یه خودم خدای با خدا اسمون به رو و باال گرفتم و سرم

 ..گذاشتم شرکت تو پا الله بسم یه با و
 شتترکت تو کستتی دونفر یکی جز و بود خلوت خیلی امروز روز اون خالف بر

یدونستتتم..نبود ید االن نم کار با یه منشتتی حتی..کنم چ  که نبود هم دیروز
 ..مدیریت اتاق سمت رفتم ناچار..کنه راهنماییم

 ..شنیدم ای مردونه تو بیا صدای و زدم در به تقه دو
 یه..نبود خبری کوچولو مرده پیر اون از ولی..کردم سالم و داخ  رفتم ارومی به

 یه.. کتابخونه به رو و بود من به پشتتت..بود ایستتتاده بلند قد هیک  خوش مرد
 .. بود شلوارش جیب تو دستش

 ..اینه شرکت رئیس یعنی



 ..داد تحویلم جذاب لبخند یه و برگشت اروم من سالم با
 امدست..بودم گرفته استرس..جلو اومدم اروم..روشن ای قهوه موهای با بود بور

 ..ایستادم فاصله با میزش روبروی..بود کرده عرق
 هگا تکیه و راستتتش دستتت ستتبابه انگشتتت و چرخونش صتتندلی رو نشتتستتت
 ..شد خیره من به و کرد صورتش

 پایینیمو لب یا میرفتم ور ام مقنعه با میشتتتدم اینجوری هروقت..بود معذب
 ..دهنم تو میکشیدم

سه اومدم پیش روز دو..من..من_گفتم و دادم قورت و دهنم اب ستخدام وا  و ا
 ..مهست ذاکر پرستش من..شدم قبول من که گفتن و گرفتن تماس دیروز..
 ..کردم انتخابت خودم..میدونم_گفت و لبش رو نشست نیشخند یه

 ..خونده و استخدامم برگه شاید دونم چمی..بود کجا این
 ..جلوتر بیا_گفت میکرد نگام که همونجور

 به یدمچسب دقیقا..جلو رفتم اروم..فیلماست این مث ..مشکوکه چرا..این چشه
 ..میز
 جذاب..ایستتتاد من روبروی و شتتد بلند..میز اونور..اون و بودم میز اینور من
مای..بود های و چمنی ستتبز چشتت  بدم بور مردای از من ولی..روشتتن مو

له 8-37 حدودا..میاد  عطرش خوش بوی و بود لباس خوش ولی..میزد ستتتا
 ..کننده مدهوش
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شمام تو.. تر پایین و نزدیکتر اورد و سرش ست اخم یه..شد خیره چ ش  ینب ن
 هم تو چشتتمای_گفت چشتتمام به خیره همونطور..اینطوریه چرا این..ابروهام

 ..تره تیره تو مال ولی..میاد خوشم..سبزه
 ..داشت کارم به ربطی چه من چشم رنگ..چی یعنی..شد تر غلیظ اخمم

 ..روی اخر در و صورتم ک  تو چرخید نگاهش
 ..عقب رفتم قدم یه و لرزیدم ناخوداگاه نشست ذهنم تو که چیزی از
 کاریت متای..نیکان شرکت رئیس..هستم نیکان من_گفت خونسردی لبخند با
 هروقت و برم خواستتتم هرجا..میکنی هماهنگ من با و امدت و رفت زمان و

ستم که ست میزت رو هم برگه یه..بیای من با باید برم خوا  وشت وظایفت که ه
 ..کارت سر بری میتونی..همین..شده نوشته

 رژ همون جز..نکن ارایش وقت هیچ..ضتتمن در_گفت که عقب اومدم قدم یه
 ..میاد بهت..باشه معصوم باید دختر..صورتی لب

 ..بزنه حرف منشیش با اینجوری رئیس داره معنی چه..دهنم تو افتاد قلبم
 از این معلومه که اینجور چون..نیستتتم اوناش از من میدادم نشتتونش االن باید

 ..اوناشه
 ..اجازه با..نیستم نمایی خود و ارایش اه  کال من_گفتم غلیظی اخم با
 چرا این..میزد تند تند قلبم..بستم و در و بیرون اومدم محکمی و بلند قدمای با

 ..اینطوریه
 مشتتک  کارم کردم نگاه که رو برگه..نداشتتتم ستتختی چندان کار روز اون
 من اب جا همه باید_گفت که بود این داشتتتم کارم با که مشتتکلی فق ..نبود
 ..اخه چی یعنی..بیای



یدونم عد..نداشتتتم جذاب مرد این به خوبی حس چرا نم  یه با کارم از ب
 ..بیرون زدم شرکت از سری  نیکان اقای از هولکی هول خداحافظی

مان یه که کرد پیچم ستتوال کلی ما جا چطور کارات و رئیستتتت و اون  هم
 هک کردم راحت و خیالش همین واستته..کنم نگرانش الکی نمیخواستتتم..کین
 ..نداشتم خاصی مشک  هنوز که هرچند..خوبه چی همه
 مگه..مثال چی که..صورتیمو لب رژ بجز زدم و دیروزم تیپ همون رفتم که فردا
 ..بزنم دوباره االن که زدم رژ این واسه دیروز من
 هارن واستته..بود باال خیلی خوریش زنگ ولی نبود امد و رفت زیاد شتترکت تو

 و درد معده و نخوردم بخورم نهار باهاش که کرد اصتترار هرچقد نیکان اقای
 ..بیرون اومدم و کردم بهونه
 دست..خب میترسیدم..میذاشتم باز و شرکت در هم همش..بودم شده کالفه
 ..نبود خودم

 ..ببرم چای واسش خواست ازم نهار از بعد
 ..تو رفتم و زدم در به تقه دو و ریختم چای

 ..مدار کارت بمون گفت..نذاشت که برم خواستم و میز رو گذاشتم و فنجون
ستم ش صله با اونم..اتاق تو چرم مب  روی ن ست کنارم نفر یه جای فا ش  یکم..ن

 ..نکن فرار من از_گفت ارومتری لحن با که کنار کشیدم و خودم
 ..چیه منظورش..نکنم فرار که چی یعنی..دادم قورت و دهنم اب
 رژ از امروز چرا..کوچولو خانم هستتتی که لجبازم_گفت و صتتورتم تو زد زل

 ..نزدی خوشرنگت
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 ..شدن سرخ هام گونه..شد داغ صورتم تمام
 اشدست داغی از دستم دور..شدم داغ..گرفت و دستم مچ که شم بلند خواستم

سوخت شمم..می شماش..افتاد صورتش به چ  ور جذابی لبخند..بودن سرخ چ
 ..بود لبش

 ..بردارین و دستتون میکنم خواهش_گفتم لرزونی صدای با
 ..میاد بدت من از_گفت اروم

 ..میکنه اینجوری چرا..گرفت و گلوم بغض..میترسیدم داشتم..خدایا
 ..میکنم خواهش..اقا بذارید راحتم تروخدا_

 دستای بین دستم مچ ولی کردم تقال..بهم چسبید و کرد پر هم رو فاصله یه اون
 ..شد سرازیر چشمم اشک..میزد گنجشک مث  قلبم..بود اسیر محکمش

 ؟..هستین بدی ادم شما..شما_
 مخوش..هستی ملوسی دختر عجب..بابا ای_گفت و دل ته از خنده یه..خندید

 ..میاد خوشم..ازت میاد
 اگه قطعا..عقب برمیگشتتتت زمان کاشتتکی..حلقم تو میومد داشتتتت قلبم

 یدادنم پیشتتنهاد که هم میلیونی پنچ حقوق با اینجوریه وضتتعیت میدونستتتم
 ..بده نجاتم..کردم غل ..خدا..نمیموندم

 _گفتم بغض با
 ..میشه بد واسم بفهمن داداشام اگه..کن ولم..تروخدا..اقا_

ید گفتم مه شتتتا ید ولی..بترستتته دارم کاری و کس من بفه ند نده یه..خ  خ
 _گفت و سرخوشانه



 های بچه بری میخوای نکنه..میشتتتد باورم شتتتاید خواهرم میگفتی حداق _
 ..و سابقت شوهر شایدم..کنی جم  و محلتون

سی یعنی..داره خبر چی همه از..کیه دیگه این..خدا ای ستاده و ک  ویت و ته فر
 ..ام مطلقه من فهمیده..خدا ای..بیاره در و من
 شد راحت دستاش گرمای از دستم تا..کرد ول و دستم مچ

 وت کشتتید منو و کرد حلقه پهلوهام دور و دستتتش یه که برم شتتدم بلند تندی
شش شوند و اغو شتم خجالت از..پاش رو ن  که باوحید حاال تا من..میمردم دا

 اشتمد..شدم عصبانی..بودم نکرده رفتار اینجوری هم بود شوهرم روزی یه مثال
 _زدم داد..میوورد فشار بهم قلبم سر چیزی یه..میشدم خفه

 ..کمک..کمک..میخوای جونم از چی..کثافت کن ولم_
نده از مد بدم هاش خ ندید بازم اون ولی..میو گه..خدا..میخ  تو مرد یه منم ا

 اگه مه پسر دوست یه اصال..پدر یا برادر حتی..داشتم شوهر اگه..بود زندگیم
شتماالن شد نگرانم دا سم..نکی همکارام ببینه و بیاد قبلش که بود یکی..می  رئی

 ..خودش همجنس از بترسه و بشه نگرانم..کیه
 هک نیستتت اینجا کستتی..کوچولو نکن تقال_گفت و گوشتتم کنار اورد و ستترش
 ..نمیکنی ضرر..بده گوش حرفام به..بشنوه و صدات

یدونستتتم فت وقتی ولی..نیستتتت شتترکت تو کستتی م  نمیکنی ضتترر گ
 الاص حرفاش که میدونستم هرچند..برداشتم خوردم تکون از دست..ایستادم

 ..میکردم نگاهش ترس با..نیست من نف  به
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 یلیخ منم بازیای دیوونه..میشتتم دیوونه میکنی نگاهم اینجوری وقتی_نیکان
 ..دارن طرفدار
سام صبی و تند نف سر و خیال بی اون..شد ع شتم من و بود خون  سپ ترس از دا

 ..میفتادم
شار لبخند با ستاش ف شتر کمرم دور و د  دور هب مجهز اتاق این_گفت و کرد بی

ته مدار بین ما توی دیروز..استتتت بستت  خوشتتم دونفرتون از فق  من فیل
 باباش دختره اون و زد تو قشتتنگ شتتانس از..نشتتستتت دلم به دونفرم..اومد

 بگم دبای..خودم خانم پرستش موند.. برسونه و خودش نتونست و کرد تصادف
 ..بود خوشگلتر تو از خیلی اون که
 .. هستی ای تیکه بد..خود واسه هم تو ولی_گفت و زد چشمک یه
 ..ان منشی هم..من منشیای_گفت و گرفت نفس یه
 ..معشوقه هم_گفت مرموزی لبخند با

 ..میداد بهم بدی حس..ازش نمیومد خوشم..کلمه این شنیدن از..لرزید تنم
شی معشوقم میخوام_نیکان  باید لیو..بشی شرکتم منشی نخوای اگه حتی..با

 ..بشی معشوقم
شقم شدی و زد شاید شه رو اون به رو این از زندگیت..ع  هرفا تو خونوادت..می
 خونه تو و بیای میتونی..میذارم اختیارت در بخوای چی هر..میگیرن قرار کام 

 ..کنی زندگی من با منو
 ..تو و من..میگذرونیم خوش فق _گفت و کرد اروم و صداش

 شتتتده بدبخت کجا تا من..چکید چشتتمام از اشتتکام قطره قطره اختیار بی
 همه از..حقارتو این نمیکنی تموم چرا..خدا..میخورد بهم خودم از حالم..بودم



 و عمو زن جلوی شتتدم تحقیر کم..شتتدم خرد وحید جلوی کم..بکشتتم باید
جا از و این..فرناز جای و جدید درد اوردی؟این ک یا..بذارم دلم ک  فق ..خدا

 ..خدا بخر ابرومو..بده نجاتم
 نهمو و زدم پس و دستش که..کنه پاک و اشکم های قطره که باال اومد دستش

شدت در موق   و شد باز شد کنده جاش از در کردم حس که جوری زیادی با
سی در چوب چهار تو من شه پیداش االن بود ارزوم هم که دیدم رو ک  با هم و ب

 ..میکشیدم خجالت ازش وجودم تموم
ست ست پاهام و د ضعیت تو..شدن س  به منو نیکان صدای که بودم بدی و
 ..اورد خودم
 ..مهر معین جناب..به به_نیکان

 و دستتتم مچ که کنم فرار اومدم منم و شتتد شتت  کمرم دور از نیکان دستتتای
 ندت و بود شده مشت دستاش..سیاوش سمت کشیدم و هراسونم نگاه..گرفت

 ممکن ان ره گردنش رگ و میشد بسته و باز بینیش های پره..میکشید نفس تند
 ..ابهت با و بود تنش شلوار کت..بیرون بزنه که بود
 جونم از چی..کن ولم داری دوستتت که هرکستتی جون اقا_گفتم نیکان به رو

 ..میخوای
ست از منو خدا ترو.. سیاوش اقا_گفتم التماس با و سیاوش به کردم رو  ینا د

 ..بده نجات
 و افرک ستتتایش بقول من های گریه..میکردم گریه بهر ابر مث .. گریه زیر زدم و

 میدونه خدا ولی بودم ستتکته به رو ترس از که حال عین در..میکنه مستتلمون
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 سرم وت ناجور فکرای دیگه ذاشت نمی و بود اتیش رو ابی مث  سیاوش حضور
 ..دستم مچ دور نیکان محکم دستای وجود با حتی..بخوره چرخ

شرو از سرخ صورت و شده قف  هم به دندونای با سیاوش صبانیت  کاننی به ع
 ..بشه پیدات من خونواده بر و دور باید تو همیشه چرا_گفت
 وبخ..کردی خراب..اوهو_گفت خنده با و باال انداخت ابروشو لنگه یه نیکان

عه یه که کردم تحقیق باد و جد به دف ما ا باه..نرستتته شتت  عرضتتتون به اشتتت
 ..نداره خونوادت و تو به ربطی پرستش..رسوندن

 ..منه معشوقه دیگه االن اون_گفت و زد چشمک یه
شده تموم حرفش هنوز..خندید و شید بلند نعره یه سیاوش که بود ن  ملهح و ک

سبوندش و گرفت و یقش و نیکان طرف به کرد ست..دیوار به چ س از من د  تد
 از دست..لعنتی_گفت و نیکان صورت تو رفت سیاوش و شد جدا عوضی اون

 ..داره صاحاب اون..بردار سرش
شت چندانی تاثیر که داد ه  و سیاوش بود اومده خودش به االن که نیکان  ندا

 زهر بار یه که تو..داره ربطی چه تو به..بیرون من شتترکت از گمشتتو_زد داد و
 ..می بخوام هرکی با میخواد دلم..ریختی و خودت

 ..زمین رو کرد پرتش و نیکان چونه تو نشست سیاوش محکم مشت که
 سیاوش یکی..شدن گالویز هم با..کرد جداش زمین رو از و سرش باال رفت
 اج به ستتیاوش حرکات ولی بودن قواره و قد هم هردوتاشتتون..نیکان یکی میزد
 دنبال و ورزشتتی یه بود معلوم..بزنه کجا و بزنه طوری چه میدونستتتت و بود

 ..میکنه



 به ممیترستتید..میلرزیدم خودم به گنجیشتتک مث  و گوشتته یه بودم ایستتتاده من
سه دفعه یه بزنم زنگ 110 شه بد سیاوش خود حتی یا من وا  صورت و سر..ب

 ..بود شده خونی هردوشون
شمام سته و چ ستادم صلوات لب زیر و بودم ب  دایص که میکردم گریه و میفر
 ..بیرون کشید ترسناکم فکرای تموم از منو سیاوش

ستش..کثافت ببین_سیاوش ست..نامزدمه پر سفم وا ست که متا  رکسه رو د
 تو استتمش..کن جم  و حواستتت.. الشتتخور.. میاد در من کار و کس میذاری

 ..نزمی رو نمونه ازت اثری دیگه که میکنم ابکشیت جوری..بیاد نجست دهن
 ..شد فهم شیر_گفت و زد ای نعره یه دفعه یه
ستم حتی بلندش صدای ترس از..زمین رو کرد پرت و نیکان و  فکر ینا به نتون

 ..نامزدشم من گفت سیاوش چرا که کنم
 ..بریم_گفت منو به کرد رو ترسناکی چشمای با

 و یمگوشتت و کیف و دوییدم ستتیاوش دنبال..نکردم نیکان به ام نگاهی نیم حتی
 ..بیرون زدم منحوس شرکت اون از دنبالش و برداشتم میز رو از

 غضب یه گلوم تو ولی میدوییدم سیاوش دنبال..دادی نجاتم که شکرت خدایا
 ..بود نشسته گنده

 
 ..اما کند گریه زار زار میخواست دلش..عروسک بیچاره

 ..بودند کشیده لبانش بر خنده نقش
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 زا محکمی های قدم با ستتیاوش..بزنم حرف میترستتیدم که بودم ترستتیده انقد
 ستتمت رفت بعد و انداخت راستتت و چپ به نگاه یه در دم..بیرون زد شتترکت
 ردهک ول و ماشین ای عجله بود معلوم..بود شده پارک خیابون وس  که ماشین

 ..باال بود اومده و
 بشینه هک کرد باز و در..نه یا شم سوار برم نمیدونستم رسیدم که ماشین نزدیک

 ..خیلی..بود عصبانی..افتاد من به نگاهش
 نمیشی؟ سوار چرا_سیاوش

 ..بزنیم حرف هم با باید_گفت سری  که بزنم حرف اومدم
 بخوام اینکه از..کنم کار چه حاال..خواستتت می توضتتیح ازم یعنی..خدا وای

 ..میکشیدم خجالت ازش..نمیترسیدم بدم توضیح یا بزنم حرفی
 و استتمش..بود قیمت گرون و مشتتکی ماشتتین یه..شتتدم ماشتتینش ستتوار

 ..بود خوشگ  خیلی ولی..چیه نمیدونستم
 زهنو که بود معلوم ممتدش بوقای از کشتتیدنا الیی از میرفت که ستترعتی از

 ..عصبیه
 ..برید ارومتر میشه..سیاوش اقا_گفتم رفتیم که و مسیر از یکم

 ..نمیکشمت..نترس_گفت و انداخت بهم نگاه یه
 اخه..میکنه راجبم فکری چه االن یعنی..بود ستترم تو خیال و فکر جور هزار

 عوضتتی اون پاهای رو..بود بدی وضتتعیت تو من رستتید ستتیاوش که موقعی
 هی..خدا وای..بود هم به هم نگاهمون..بود کمرم دور دستش اونم و بود نشسته

 یچ منظورش..کردم کمکش کردم غلطی چه نگه..نکنه راجبم بدی فکر دفعه
 ..میاد در من کار و کس میذاری هرکسی رو دست گفت اینکه از بود



 برج اون و خیابون اون اومدم که خودم به..داشتتت نگه و ماشتتین کی نفهمیدم
 ..نکنه..اینجا چی واسه..بود خودش خونه..اومد اشنا واسم

 ..که اینجا؟من چرا_گفتم ترس با
 هک چیزم همه بی نیکان اون از تر ترستتناک من یعنی_گفت ای کالفه نگاه با

 ..اتاق یه تو عوضی اون با ولی خونم بیای من با میترسی
 ..خورد حرفشو..گردنش پشت کشید دست

 گفت اون..میکنم کار اینجا من که دومیه روز بخدا..سیاوش اقا_گفتم بغض با
 بزور و دستم مچ..داره کارم گفت..بیام نذاشت ولی..بردم منم بیار چایی واسم

 روی..نشتتوند..نشتتوند منو و گرفت و کمرم که کنم فرار خواستتتم..گرفت
ستم کمک هرچی بخدا..پاش سی خوا  کرف دفعه یه تروخدا..نبود شرکت تو ک

 ..نکنید
یر زدم یه ز برو..گر تم و ا ی ث ی لو ح یاوش ج فت ستتت لت ازش..ر جا  خ

 ..گفتم هم رو همینا که شد چی نفهمیدم..میکشیدم
فت بود خیره بروبرو که همونجور کان اون من..باش اروم_گ  و ذات بد نی
 ..تهمنتظر ثمین..باال بیا نترس..اوردی شانس..بگم باید فق ..میشناسم

 ..شد پیاده ماشین از خودش
نه فکر بد راجبم اون یعنی ناستتته یعنی..نمیک ب  از اونو میشتت  ثمین چرا..ق

 ..منتظرمه
 ..باال همراهش رفتم و شدم پیاده ماشین از سری 
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شد روم شترمندگی و خجالت از..باال نیاوردم و سترم اصتال استانستور تو  نمی
 نم..بود مرد یه اونم..میکشتتیدم خجالت..بترستتم ازش اینکه نه..کنم نگاش

 نمیدونستتتم و بودم مدیون بهش و داشتتتم رودرواستتی باهاش و میشتتناختمش
 من به بدی حس میکردم حس..کنم راحت و خودم که بزنم و دلم حرف چطور

 ..کرده پیدا
سور سان ستاد که ا ستم شد باز درش و ای ستش که شم پیاده خوا  اهمر سد و د

گاش..کرد فت اروم و پایینتر اورد و ستتترش..کردم ن لت من از_گ جا  خ
کش هت..ن یدم حق ب لی..م ئن و م ط جب من باش م کر تو را  بدی ف

 خودت به انقد پس..نیستتتی حرفا این اه  تو میدونم که قدر همین..نمیکنم
 ..نگیر سخت

فت خودش و برداشتتتت و دستتتش یدم عمیق نفس یه..بیرون ر  االن..کشتت
 ..میفهمه و نگاهت و دلت حرف که خوبه چقد..ارومترم

 مونده معط  در دم..داخله ثمین نگفت مگه..تو رفت و در تو انداخت و کلید
 پرستش؟ پس_گفت که اومد ثمین صدای که نه یا تو برم بودم

 ..شد پیداش در قاب تو خودش بعدم و
 ارز زار و جنسم هم یه ب*غ*ل تو برم میخواست دلم..گرفت بغضم دیدنش با

ید چونش اونم..کنم گریه  تطاق داشتتتم..تو رفتیم و گرفت و دستتتم..میلرز
 یشتتهم_گفتم که ستتالن تو رفتیم حرف بدون..کنم جم  و خودم باید..میکردم

 ..میشم خفه دارم..حیاط تو بریم
 ..بریم..اره..اره_ثمین



 و میوه میز رو..حیاط تو صتتندلیای روی نشتتستتتیم..ندیدمش..نبود ستتیاوش
 ..بود شربت

ست..هم به شدیم خیره ثمین منو شتم دو  از..میگفتم چی..ولی بزنم حرف دا
بالیم  میشتتته..درد یه میشتتته میذارم هرچی رو دستتتت اینکه از..میگفتم بداق

شک  شتم..م شدم خفه دا شمام..گلوم تو بزرگ بغض از می شک از پر چ  و ودب ا
 ..بچکه ازش چیزی نذاشتم ولی لبریز
 ..امنه جات اینجا...باش اروم_گفت لرزونی صدای با ثمین

شمام ستم و چ شک دوقطره..ب شمای از بزرگ ا سته چ  های مژه الی از و ام ب
 ..شد سرازیر مشکیم بلندم
 درد همین منم روزی یه...کشتتیدی و درد این خودت فق  که نکن فکر_ثمین
 ..داشتم رو تو امروز

 ..ثمین اشک پر و سرخ چشمای به شدم خیره و کردم باز و چشمام تعجب با
گاهش خت و ن فت و روبرو به دو  ستتروش ازدواج مراستتم تو بار اولین_گ
شنای..دیدمش ستن مختل  ما ج شون عروس موق  شب ولی..نی  دم همه که ک
 اعتنایی..جذاب و بود بور..کردم حس خیرشتتو نگاه بودن شتتده جم  ستتالن
مد بهش چون..نکردم  توجهی بهش باشتتته بیشتتتر خیلی من از ستتنش میو
صا..نکردم صو شتم تازه اوای  اون که مخ شنا علی با دا شدم ا  ونا سیاوش..می
سه همش یعنی..نبودش شب  ههدی..گفت تبریک سروش به اومد دقیقه ده وا

ست..بودم دمغ خیلی منم..رفت و داد و اش شتم دو  همون از..بره سیاوش ندا
 ستتبز روم جلو نیکان میرفتم طرف هر از..بهم ریخت زندگیم که بود شتتتب
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 قتیو ولی..بشه دوست باهام یا بشه مزاحمم میخواد میکردم فکر اوای ..میشد
 اب که کرد خودش پیش فکری چه نمیدونم..کردم تعجب خواستتتگاریم اومد

 خود انقد اومد و رفت انقد..خواستتتگاریم بود اومده ستتال 17 ستتنی تفاوت
 اییج به کار..کرد جا م*س*تبدم مامان دل تو و خودش باالخره تا کرد شیرینی

 ..نیکان با عقد سفره پای بشونن منو بزور میخواستن که رسید
 و کرد پاک و اشتتکش محکم دستتتش با..چکید چشتتمم از اشتتتک قطره یه

 گیر لیع پیش تازگیا دلم که منی ولی..بودن من مثبت جواب منتظر همه_گفت
 خوشتتم ازش اصتتال..نمیومد چشتتمم به اصتتال نیکان عالقه و شتتور بود کرده

 گهدی..نداشتتتم بهش خوبی حس اصتتال..بودن ستتبک خیلی رفتاراش..نمیومد
صاب..نمیداد جواب شبونم های گریه  رفتم..نمیکرد نرم مامانمو دل غذام اعت

یاوش ستتراغ عد..ستت ها از ب یه با واستتش..مدت  کردم تعریف زاری و گر
یانو ند نفستتتاش..شتتتد عصتتبی..جر تاش..شتتتد ت یدم..کرده گره مشتت  فهم

سدش شنا ستاش از یکی مهمونی توی..می شنا باهاش دو  رفت سیاوش..شده ا
 ایدهف..نه اما..میداره بر دست گفتم..شدن درگیر..شد گالویز باهاش و سراغش
شت  ربزو منو دارن چرا که شد درگیر اونم با..سروش سراغ رفت سیاوش..ندا

 شونواس مدرک..نشد باورشون..نیست درستی ادم نیکان که میذارن منگنه الی
 کشید..ترسید سروش..عکساش با..بود کرده بدبختش نیکان که دختری..اورد

 الکی میگفت..بود دودل هنوزم مامان ولی..کرد صتتحبت هم مامان با..عقب
یدونم..میگن مان چرا نم قد ولی نمیکرد باور و پستترش حرف ما کان به ان  نی

 ..بود کرده عزیز مامان پیش خیلی و خودش اون..بود مطمئن



 نیکان..شتتد قاطی چی همه..بود ایستتتاده پشتتتم مردمحکم یه مث  ستتیاوش
فت بهم..بود شتتتده عصتتبی م  خودم روش به گ یدم..میکنم ع  از نترستت

شتم و سیاوش..حرفش شوند منو..اینکه تا..دا  فایحر میخواد که..شرکتش ک
نه بهم و اخر عذرت ازم و بز نه خواهی م قد..ک  نکردم فکر که بودم زده ذوق ان
 ..میکنم چکار دارم

 و روز همین تو مث  منم..شتتد ستترازیر چشتتماش از اشتتکاش و لرزید چونش
شتم سیاوش یه تو مث  من ولی..و حقارت همین..کردم تجربه و درد همین  ندا

 رو داهاص..کردم غش که بود افتاده فشارم و بودم ترسیده انقد..برسه دادم به که
 خودش و انبیمارست برد منو..ترسید نیکان..بخورم تکون نمیتونستم..میشنیدم

 ..کرد فرار..رفت
 و دما ستتری یه اینکه بجز..نشتتوندش ستتیاه خاک به تقریبا فهمید که ستتیاوش

 من هک زندان افتاد می داشت..کرد شکایت ازش..زدنش مرگ حد به که فرستاد
شتمش سیدم..نذا  نبود یاوشس اگه..بیاره سرمون بالیی بگیره دل به کینه میتر

 علی منو فهمید سشیاوش و شد بد حالم که روزا اون..نداشتم رو علی االن من
ست منو اگه گفت بهش خوایم می همو ستگاریم بیاد داره دو ستم..خوا  میدون

ضی مامان شه را ستگاری روز ولی..نمی  پا خودش سال 10 از بعد سیاوش خوا
 دندی با که مامانم..راضتتیه وصتتلت این به که گفت پدریمو خونه تو گذاشتتت
 همه..کرد اعالم و رضتتایتش کرده هول اونم دادن بهش رو دنیا انگار ستتیاوش
 ..هستم سیاوشم داداش مدیونه زندگیمو

 ..داشت دوست هم رو تو..داشت دوستم خدا_گفت و زد کمرنگ لبخند یه
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 ؟..شرکت اومد سیاوش که شد چی_
سم شنیدن با کردی پیدا کار کجا گفت بهم که ستایش_ثمین  نیکان شرکت ا

یاوشتتم..داشتتتت برم لرز ید ستت فت..فهم هت گ هت کردم ستتعی..بگم ب  ب
صال که بود بد حالم انقد ولی..بفهمونم شتم زدن حرف توان ا  فتمر شبش..ندا

ست..بود نگرانت هم سیاوش..سرم زیر ست زیر هم دیگه دختر یه نمیخوا  د
 هر روزام..نبود تهران ولی شتترکت بیاد دیروز میخواستتت..بشتته بدبخت نیکان
 رفتی زور صتتبح گفت مامانت..ندادی جواب و گوشتتیت بهت زدم زنگ چقد

 ..بود اومده بد دلم به..ترسید سیاوشم..شرکت
 رس باید چرا..عوضی اون..اتفاق همه این..بود ترکیدن حال در درد زور از سرم

 طورچ..خدایا..باشه حقیر و پست میتونست ادم یه چقد..میگرفت قرار من راه
 ..دادی نجات دیگه اشغال یه از منو دیگه بار یه که کنم تشکر ازت

 ..بیرون کشوند خدا با نیازم و راز از منو سیاوش عصبی صدای
سش شیش با و نبود ما به حوا  ای شمس به بزن زنگ..بهراد الو_میزد حرف گو

 ..عوضیش خود اره..نیکان از کنن تنظیم شکایت یه بگو..بردیا
 ..خودشه اره...میشناسی پرستش چندتا مگه...پرستش..نه ثمین نه

 ارچک ببین..رستتیدم بهش موق  به..راحت خیالت نه...میکرده کار پیشتتش
 ..فعال..بده بهم و خبرش میکنی

 تو دستتتش یه..کرد فوت و نفستتش..جیبش تو گذاشتتت و کرد قط  و گوشتتیش
یب یدونم و بود شتتلوارش ج  فکر تو..بود شتتتده خیره چی به باال اون از نم

 ازش حستتتابی امروز..بود بهش من نگاه..نبود ثمین و من به حواستتش..بود
سیدم سناک و جذبه با خیلی..زدنش داد..حرفاش..نگاهاش..تر  چارهبی..بود تر



 ور ستتکته طرف بره بهش غره چشتتم یه..کنه زندگی این با میخواد که زنش از
 ..زده

 اونم..یگهد زیادیه ولی نیستا بد یعنی..داره که بدی یه سیاوش_گفت اروم ثمین
 ونهبد نزدیک خودش به که و کستتی و اطرافیانش واستته..غیرتیه زیادی اینکه
 چپ یکی..بازار بری بخوای باهاش نکنه خدا..میکنه خرجش غیرت خیلی
 ندگیز از کال بازار رفتم باهاش دفعه یه..میکنه چپکی کال و طرف کنه نگات

 ..اه..اه..کرد ساقطم
شم شم خیلی غیرتی مردای از من ثمین برعکس..میومد خو  خاک..میومد خو

 زمینی ستیب خود..نداشتت غیرت هم شتلغم اندازه که کنن وحید اون ستر تو
 ..بود

 که میکردم تحلیلش ثمین حرفای استتاس بر و میکردم نگاه و ستتیاوش داشتتتم
 ..رفت ابروم.. عالم خاک..برگردوندم رومو سری ..کردم حس و خیرش نگاه
 ..دیگه برم من..دیگه خب= گفتم ثمین به رو و شدم بلند..شدم هول

 ..شه بهتر حالت بذار..میموندی..حاال کجا_گفت و شد بلند ثمین
 ..خوبم..ممنون_

 ..بگه بهم رو چیزی یه میکرد دل دل ثمین
 ؟..ثمین شده چیزی_

 زنگ هی من بستتکه یعنی..فهمید کنم فکر مامانت ببین..یعنی..چیزه_ ثمین
 بهت..بودن ترستتیده اوناهم..ستتتایش و خونتون به زدم زنگ ندادی جواب زدم

 و زد زنگ بهم ستتیاوش برگشتتتنه وقتی دیگه..نداشتتت فایده ولی..میزدن زنگ
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 یدپر دهنم از و کردم هول زد زنگ بهم دوباره ستایش وقتی منم گفت و جریان
 ...و جریان گفتم و

 ..کنم چکار حاال و مامان..خدا وای
 شواس میخواستم خودم هرحال به..نداره اشکال_گفتم و زدم کمرنگ لبخند یه

 ..بگم
ستش شت و د ستم رو گذا  زنیا و نذر چقد میدونی_گفت اروم و زد لبخند و د

 ..شد درست چی همه که بیای؟خداروشکر در دستش از سالم که کردم
 هواست ممنون..ستتیاوش اقا_گفتم و ستتیاوش کنار رفتم و ب*و*ستتیدم و گونش

سیدید امروز اگه..نبودین شما اگه..محبتتون ست نبود معلوم..نمیر  چه میخوا
 ..معجزست یه واسم..من توزندگی..شما حضور..بیاره سرم بالیی

 ..گفتم رو دوجمله همین تا مردم..میزد تند تند قلبم..کرد نگام و برگشت
 ..جدی و بود سرد نگاهش
شکر=سیاوش ست الزم ت شتم نیکان از قدیمی کینه یه..نی  شوندمشمی باید..دا

 ..سرجاش
 ..خداحافظ..کنم زحمت رف  اجازتون با..ممنون بازم هرحال به_

 ..پایین بیا..میرسونمت_گفت و شد رد کنارم از کنه نگام اینکه بدون
 نگاه یه..حاال بمون بابا نه نگفت..کنیم پاره تیکه تعارف یکم نذاشت اصال..وا
 خندیده؟ حاال تا داداشت_گفتم و انداختم ثمین به

 ..خیلی موقعی یه_گفت و خندید
 .دیمش ماشینش سوار و پایین رفتیم سیاوش با و کردم خداحافظی ثمین از



شینش از اروم خیلی موزیک یه و بودیم راه تو  شسیاو که بود پخش حال در ما
 و ودتخ نمیخوام گفتم..ندارم احتیاجی هیچ پول این به من گفتم بهت_گفت

سر تو ستم چون..کار سر بری و بندازی درد شه جاها خیلی میدون  تردخ یه نمی
 ..نگردی کار دنبال دیگه بهتره..االنم..کار واسه بره تنها

 
 .. بودم خیره روبرو به
 ور شما قرض باید حال هر به.. نمیتونم من ولی..میرسونه رو شما محبت این_

 ..بدم پس
 یفتیب میخوای دوباره فردا از نکنه_گفت و کرد تر بلند و صداش یکم سیاوش

 ؟..دختر نشد عبرت واست..کار دنبال
 کنه؟ پیدا منو بیاد کاره خود تا خونه تو بشینم..کنم کار چه میگید_

 خیالتم..هستتت واستتت کار اونجا..من کارخونه بیا_گفت ستتیاوشتتستتری 
 کستتی به چپ نگاه کارگرام نمیذارم من اینکه حداقلش..امنه اونجا..راحت
 ..بندازن

 ..پایین انداختم و سرم
 ..باشه شما واسه زحمتام فق  نمیخوام ولی..ممنون_

 ..دمب پول بهت مفتی که نیست قرار..میکنی کار..نیست زحمت_سیاوش
 هشتتد پیداش که موقعی از ستتیاوش..بودم دودل هنوز ولی بود خدام از اینکه با

 نیکان دست از منو هم..داد و عملم پول هم..میکشید منو جور داشت فق  بود
 ..خودش کارخونه تو بده بهم کار یه میخواد اینکه هم و داد نجات
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 ..کنم صحبت مامان با بدین اجازه_
 ..باشه معنی به داد تکون اروم و سرش

سیدیم خونه در ستم..ر شتم که شم پیاده خوا  معین اقای_گفتم و سمتش برگ
 ..ممنون بازم..مهر

 یه..یکن مشخص من و خودت با و تکلیفت میشه_گفت و شد خیره چشمام تو
 ..کنی صدام سیا دیدیم که فردا میترسم..سیاوش اقا بار یه..مهرم معین اقای بار
 ..بهش بگم چی خب..پرو بچه..میکردم نگاش داشتم شده گرد چشمای با

 ..باشم سیاوش اقا میدم ترجیح_گفت و زد پوزخندی
 ..اقا..میگیره تحوی  خودشم چه..اوهوو

 ..نمیام داخ  دیگه..ممنون_گفت و خندید
 ..میزنم گیج من چقد..کنم تعارفش رفت یادم سرم بر خاک..بودم شده هول

 دبفرمایی تروخدا..نبود حواستتم اصتتال..من..ببخشتتید وای_گفتم گیجی با
 ..که اینجوری زشته..تو

 ..برسون منو سالم خانم حاج به..برم باید_سیاوش
 مونه با..رفت و گرفت و گازش و زد بوق یه اونم و کردم تشتتکر ازش لبخند با

ند گاه رفتنشتتو لب رو لبخ  من ولی..بود مغرور..بود خودخواه..میکردم ن
 ..بود معجزه یه اغراق بی زندگیم تو حضورش..بودم مدیونش

 نیست؟ زود یکم_
 ..میکرد نگاهم سرخ صورت با و بود ایستاده مانی..عقب برگشتم

 چی؟ واسه..سالم_



 و قشتتنگت لبخندای این اینکه واستته..بشتتی صتتمیمی انقد اینکه واستته_مانی
 ..بدی تحویلش

 ستترم داشتتت بالیی چه امروز داشتتت خبر چه..دلم از میدونستتت چی مانی
 ..میومد

 ..ندارم حوصله..مانی کن ولم_گفتم و خونه در سمت رفتم
 ..باشی داشته منو حوصله دیگه نبایدم_مانی

 ..کن تمومش..خستم مانی_گفتم بلندی نسبتا صدای با و برگشتم کالفه
 ..مظلومش نگاه همون با..معصومش چشمای همون با..چشمام تو زد زل

 ..شدی تلخ چقد_مانی
 دقیقا االن بدی توضیح بقیه واسه بخوای..اینکه دنیا کارای ترین سخت از یکی

 ..مرگته چه
نداختم و ستتترم ید..پایین ا با هاش اینجوری ن  چه اون..میزدم حرف با

 ..مان_گفتم و باال اوردم و سرم..داشت گ*ن*ا*هی
شکوندم و دلش نباید..من به لعنت..اه..نبودش سم..می  و یرونب کردم فوت و نف

سته خونه کوچیک هال تو ستایش و مامان..تو رفتم و انداختم کلید ش  و ودنب ن
 ارومش داشت هم ستایش..میکرد گریه همیشه مث  ریز ریز و اروم اروم مامان
 ..میکرد

 ..سالم_
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 کرد نگاه پامو سرتا مامان..سمتم اومدن و بهم زدن زل هردوتاشون من دیدن با
یدم بار اولین برای و ند که د ند بل یه زیر زد بل یه میون و گر  فق  هاش گر

 ..میکرد خداروشکر
 خوبی؟_گفت و کنارم اومد ستایش

 ..دادم تکون اروم و سرم..بودم شده ارومتر ولی..نبودم خوب
 ..اینکه منظورم..سالمی_گفت اروم

 مه خیلی..که میدونی ولی..ستتالمم..فهمیدم منظورتو..اره_گفتم حوصتتله بی
 ..ام مطلقه زن یه من حال هر به..نیست مهم

 ..شدم تلخ انقد من چرا..بود شده چم نمیدونم
 واسش و چی همه..شد شروع سواالش مامان که اومدم و کردم عوض و لباسام

سابی ستایش..کردم تعریف شد باورش..بود ترسیده ح شت حق..نمی  ماها..دا
 ستتایش و من..بودیم شتنیده حوادث صتفحه و ها روزنامه تو رو چیزا این فق 

 و دب و خوب ادم بتونیم زیاد امد و رفت از که نبودیم اجتماعی دخترای اونقدرا
 و ودب که بود بابا یه..نبودن ما زندگی تو زیادی مردای.. بدیم تشتتخیص هم از

 بود اباب رفتن از بعد فق  و نبودن که هم وحید و عمو..نبود مهم خیلی نبودش
 هک نبودیم هم چیزا این و پسر دوست اه ..کردیم حس و نحسشون حضور که

 اصتتال که وحیدم اون..باشتتیم داشتتته مردا شتتخصتتیت روی شتتناختی حداق 
یادی چیز کال..نبود توش چیزا این رابطمون  میتونستتتت که مشتتکالتی از ز
 و حرفا ناو با نیکان که هرچند..نمیدونستیم بیاره بوجود تنها مرد یه با واسمون
 یکم ق ف شاید میگفتم خودم با من ولی..نیست درستی ادم بود معلوم رفتارش



شه شیطنت اه  شیمون ببینه منو اخالق اونم که با شه پ  این نکهای مث  ولی..می
 ..کوچیکش جیب تو میذاشت و شیطون

 هشب پسرم پسرم و کرد تشکر ازش کلی و سیاوش به زد زنگ روز همون مامان
 ویت کار درباره مامان به ستتیاوشتتم..میکرد کیف اونم زیاد احتمال به و گفت

 همکاری قول معروف قول به و شد خوشحال هم مامان که گفت بهش کارخونه
 خیالم و خدامه از من و بهتر شتتما از کی و خداشتته از که میگفت همش و داد

شتم و هرز علف نقش اینجا من..راحت صال..دا ستم ا  سیاوش شغ  نمیدون
 ..داره کارخونه میدونستم فق ..چکارست و چیه
 همش نیکان خوابم توی..دیدم بدی خیلی کاب*و*سای خواب موق  شب اون

له بهم میخواستتتت نه حم ند همش..ک ند بل ید بل ند مد و میخ مت میو  ستت
 یزدم قهقهه..صورتم به میچسبوند و صورتش و میکشید سرم از روسریمو..من

 و نیومد ولی..ستتیاوش منتظر و بود در به نگاهم و دیوار به میچستتبیدم منم و
 ..دممیکشی نفس تند تند..پریدم خواب از جیغ با منم و کرد حمله بهم نیکان
سبیده گردنم به موهام و بودم کرده عرق ش بیدار خواب از ستایش..بود چ  دهن

 یدممیترستت..بود ترستتناکی خواب چه..بودم زده جیغ خواب تو اینکه مث ..بود
 از عدب..موندم بیدار صتتبح نماز تا..بخورم اب و اشتتپزخونه تو برم پاشتتم حتی
ستم فق  هم نماز صله بی..بودم کالفه..بخوابم ساعت سه تون  نکنه..بودم حو
 ..جونم خوره بشه عوضی نیکان اون کاب*و*س هرشب قراره

 داغ چای لیوان یه..کستتلم میکردم حس..نداشتتتم و موندن خونه تو حوصتتله
 ..دش شروع مامان نصیحتای که بزنم قدم یکم و بیرون برم شدم اماده و خوردم
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 نیمع باش خودت مراقب میگفت همش اینکه بر عالوه زدناش حرف تو اینبار
گه تو پرستتتش که بود این حرفاشتتم از بعضتتی نه تو مجرد دختر یه دی  خو
 باید..تو به خیلیا چشتتمای..تو به خیلیا حواس..ای مطلقه زن یه تو..نیستتتی

 ..مردم مردای مراقب..مردم دهن مراقب..باشی امدت و رفت مراقب
 مبفرستتت و لعنتی بغض اون کردم ستتعی عمیق نفس یه با..بستتتم و چشتتمام

 ما فرهنگ مشتتک ..نداشتتتت تقصتتیری اون..نبودم دلخور مامان از..پایین
 تیدس دو برن..میترسیدن من از همسایه زنای که بودم کرده چکار من مگه..بود

 گرگا اون از باید من..بخورمشتتون نرم من دفعه یه که بچستتبن و شتتوهراشتتون
 ..ترسو و تنها دختر یه..من از اونا نه بترسم

 نیکان اون..میخوردم افسوس خودم حال به و میزدم قدم ها کوچه پس کوچه تو
 نذاشتتت..بچشتتم ل*ذ*ت با و چشتتمام با دوباره دیدن طعم نذاشتتت اشتتغال
 ..نداشتم دماغ و دل..کنم خوشی

 هرچی روی از و گرفتم هم رو نیازمندیها عادت برحستتب و روزنامه ای دکه از
 ..میارن در نون کجا از مردم نمیدونم..هیچی..کردم فرار گریه منشی شغ 
 امخصوص..خونه برم پاشم االن نداشتم دوست اصال..عالقم مورد پارک رفتم

 ثمین کیکاش..پیشش برم میشد کاشکی..بود دانشگاه..نبودش هم ستایش که
 میک..کنم درددل واستتش و پیشتتش برم که بود یکی کاشتتکی..اینجا میومد

 و کستتی چرا..تنهام من چقد..کنم خالی حستتابی و خودم..کنم گریه واستتش
 ..کمتره هم دست یه انگشتای تعداد از من نزدیکای تعداد چرا..ندارم

 استتمون به رو و ستترم و بستتتم و چشتتمام و همیشتتگی نیمکت روی نشتتستتتم
 تو..مداشت دوست و این من و خلوت هم پارک و بود شده سرد نسبتا هوا..گرفتم



 و ستتکوت اون زدنایی نفس نفس و هایی قدم صتتتدای که بودم خودم خلوت
 ..شکست

 میکنه؟ چکار اینجا این..میکردم نگاش تعجب
 میکنی؟ چکار اینجا تو..شده؟ چیزی_

نا نفس همون میون و داد قورت و دهنش اب  بود شتتتده ارومتر االن که زد
 سنف و بود ایستتتاده کنارم مانی..کردم باز و چشتتمام.. گن می چی اینا_گفت
 ..ایستادم و شدم بلند سری ..میزد نفس

 ...میزد حرف چی از
 کیا؟_

 کردی؟ چکار تو_گفت و انداخت پام سرتا به نگاهی ترس با مانی
 بزنه؟ دست بهت کرده غل  کی_گفت و کرد قف  بهم و دندوناش

 ..برگشتم و گرفتم ازش رومو..فهمید کجا از این..بستم و چشمام
 گفت؟ تو به کی_

عه یه فت و زد داد دف مه_گ مه خیلی این االن..؟اره..مه  کی از من که مه
 خبره؟ چه اینجا نمیگه من به یکی چرا..شده چی میگم پرستش..فهمیدم

 ..کنه فریاد و داد که بودم ندیده رو مانی حاال تا
 ...نداره ربطی تو به_

ستش ست د ش  حرفی اومد و خودش سمت برگردوند منو شدت با شونمو رو ن
 داری_گفت واروم چشمام تو شد خیره..نگفت ولی..بگه و بود زبونش روی که

 ..شده چی بگو تروخدا..میشم دیوونه دارم پرستش..میکنی چکار
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 یک از..چکار میخوای منو حرفای دیگه..میدونی که تو_گفتم و زدم پوزخند
 ..مح  فروش سبزی و بقال یا همسایه و در..شنیدی

 یسشرئ کنی کار میخواستی که شرکتی تو گفت جون خان..هیچکس از_مانی
ستش..کرده اذیتت شو فق  پر سم ستم مانی..بگو ا  به..شمشنک اگه والله به نی

 ...ذارم نمی زندش که علی
 ازم و باشه نگرانم که باشه یکی اینجوری داشتم دوست..شد گرم..کرد داغ دلم

 ..کنه حمایت
 یمان رسیدی دیر...داره ای فایده چه دیگه االن ولی...نگرانمی انقد که مرسی_

 ...خان
 فتادا زانو دو و شدن سست پاهاش..لرزیدن به کرد شروع دستاش..پرید رنگش

 ..روبروش نشستم سری ..شد چی..خدا وای..زمین رو
 خوبی؟ مانی..مانی_

 که بودم گوری کدوم..بودم کجا من_کرد زمزمه اروم و بستتتت و چشتتماش
شک قطره یه.. کنارت نیومدم شمش از ا شک دیدن طاقت..نه وای..چکید چ  ا

 ..بود کرده برداشت اشتباه..نداشتم رو مانی
ند باه..نه..مانی نه_گفتم کرده هول و ت  هدفش به نتونستتتت اون..نکن اشتتت

 ..داد نجات دستش از منو و رسید نفر یه..برسه
 بعد و نشستن عزیزشون واسه عم  اتاق در پشت که بود کسایی مث  نگاهش

 عم ..خوبه حالش..راحت خیالت که میدن خبر بهش نگرانی ساعت چند از
 ..بست و چشماش..شد انجام موفقیت با

 ..کن راحتم..پرستش_مانی



ستم داداش همون..مهر معین اقای_گفتم و پایین انداختم و سرم  کهاین مث  دو
 روز یول نبوده تهران اونجا رفتم که اولی روز..نیست درستی ادم اون میدونسته

 ناو البته..رستتید موق  به خداروشتتکر که و شتترکت میاد تهران رستتیده تا دوم
نه اذیت منو روز اون که نبود این هدفش عوضتتی مه..ک ته ها برنا  که..داشتت

 ..رسید موق  به سیاوش خداروشکر
 ؟؟؟..سیاوش_مانی

 ..کردم خراب..خدا اخ..بود تعجب از پر صداش
 روی نشتتستتت و شتتد بلند هم مانی که تکوندم و مانتوم..ایستتتادم شتتدم بلند

 نگو.. پرستش نه_گفت سری  که بزنم حرفی اومدم ایستادم روبروش..نیمکت
صلی بازنده معلومه که هرچند..نمیتونم..کنم فراموش که ش..ولی منم ا  منمیک

 ..کنار
 ..دارم دوستت من المصب اخه_گفت و شد خیره چشمام تو

ست نمیذاری چرا خدا صمیم در ساس سیاوش رو انقد مانی چرا..بگیرم ت  ح
 رغرو کوه اون اصال..بوده بینمون حرفی نه دارم بهش احساسی نه که من..شده

 به شتتهمیک اتیش مظلومش نگاه با حرفاش با مانی چرا..کنه تحم  میتونه کی و
 ...دلم

ستم فق  ست اون و من بین چیزی_بگم تون سی نه..حرفی نه...نی  تو..یول..ح
 دخترای که مجردی پستتر یه تو..نمیخورم تو بدرد من..کن فراموش منو هم

ح  مه م گاه یه ارزشتتون ه نه ن قه زن یه..من نه..تو مهربو  فراموش..مطل
 ..بهتره هم خودت واسه اینجوری..کن
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 همه اون از میخواستتتت که احستتتاستتی از کردم فرار اره..کردم فرار..دوییدم
 ..بود حیف خیلی..بود حیف مانی..بزنه جوونه دلم تو مانی مظلومیت

 
 ...هم از ما سهم اخرین انگار
 ..اجباریست سکوت همین

نه در یدن با..تو رفتم و کردم باز رو خو مان د تایش و ما  زیر زدم هال تو ستت
 هق..دمش مانعشون دستم با که کنارم بیان خواستن و ترسیدن هردوشون..گریه
 ..هام گونه رو میریخت اشکام و میکردم هق

 ..نیدبفهمو روباید همه..ابرومومیبرید دارید چرا_گفتم هق هق با بریده بریده
 ..رسوندین همه گوش به اینم کشیدم ابرویی بی کم

ستم..کوبیدم هم به محکم درو و اتاقم تو دوییدم گریه همون با ش  و نزمی رو ن
 شتتدن تموم قصتتد انگار که خودم بدبهختی واستته دلم..کردم گریه دل ته از

 ..میسوخت نداشت
 احتیاج..ب*غ*لش تو کشتتید منو..کنارم نشتتستتتت..داخ  اومد ستتتایش

 وممار و بپیچه دورم که دستتتایی یه به..گرم جای به..امن اغوش یه به..داشتتتم
 ازب نکنه اینکه از هم..بود پر دلم..کنم گریه ستتیر دل یه داشتتتم دوستتت..کنه

 جلوی از ارومش لحن..نگاهش..مانی از هم و باشتتته فهمیده چیزی کستتی
شمم شتر دیگه یکم اگه میکردم حس..نمیرفت کنار چ  سلیمت میموندم اونجا بی

 تمداش زندگیم تو و مرد یه حضور کمبود که منی واسه..میشدم معصومش نگاه
 که میترستتیدم..میترستتیدم این از من و..کنه جذبم میتونستتت مهربونی نگاه هر

 ..بیارم پناه هرکسی به دارم که کمبدایی واسه



سید و موهام روی ستایش  هریظ فق ..نگفتیم هیچکس به ما_گفت و ب*و*
 هگری داره مامان دید که بزنه مامان به سری یه اومد مانی بزرگ مادر نیازی خانم
 همه هن..گفت بهش چیزایی یه سربسته و شد باز مامان دل و درد دیگه.. میکنه

خدا..چیز یازی خانم که هم تو..بود همین ب ناستتی و ن  و خوب زن..میشتت
 ..نمیزنه حرفی کسی به...راحت خیالت..مطمئنیه

 و مردم های کنایه و نیش تحم ..بود شتتده راحت خیالم..بودم شتتده ارومتر
 ..هرزشون نگاه..حرفاشون تحم ..نداشتم
 گفت؟ بهت مانی_ستایش

 ..دادم تکون سرمو اروم
 ..ها میزنه مشکوک هم مانی جدیدا_ستایش
 ..شیطونی خنده یه..خندید

 من..نیام بزرگتر مثالتو..بکش خجالت_گفت و دستتاش بین گرفت و صتورتم
 ..گنده دختره..نکن لوس و خودت هم انقد پاشو..تو ب*غ*ل تو بیام باید

 نم از ستتتایش نظرم به..بود مهربون ستتتایش چقد..کردم نگاهش لبخند با
سبت من..بود تر قوی خیلی ستمونم اینکه با..بودم ضعیفی دختر اون به ن  یخوا

 بودن قوی این ستتتایش شتتتاید..ولی میومد بدم ضتتعفم این از هم همیشتتته
 هبچ و زندگی و خودش که بود محکم انقد اینکه..برده مامان به شتتخصتتیتش

 مرد یه..بودم برده بابامون به احتماال منم..بده نجات دندون و چنگ با هاشتتو
یاد هم خودش پس از نتونستتتت که ضتتعیف ث  من..نه ولی..برب  اون م
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 این از..مکرد گریه االن تا که هرچقد بسمه..کافیه..بسه..نمیذارم یعنی..نیستم
 ..باشم محکم میخوام بعد به
 دلخور؟ مامان_

 نک ستتعی ولی..میکشتتی چی که میدونه...ناراحته تو واستته اونم..نه_ستتتایش
 ..هشد شکسته و پیر خیلی مدت این تو میکنم حس...کنی مراعاتشو یکم
 ..ییم تنها چقد..سوخت تا سه خودمون حال به دلم

نداختم حرف بدون و خودم و هال تو رفتم مان ب*غ*ل تو ا  و ستترم..ما
 ب*غ*ل تو..روموهام میریخت اشکاش..میرفت صدقم قربون و میب*و*سید

 ..میده جواب کردن گریه از بهتر نظرم به..شدم سبک..شدم اروم مامان
ته روزی دو نه از و بود گذشتتت ته بیرون خو  درگیر فکرم خیلی..بودم نرف

 و بود سکال ستایش..بدم پس و سیاوش به قرضم باید چطور نمیدونستم..بود
 نشتتستتته اشتتپزخونه تو منم..میبرید و قادری خانم خونه پرده داشتتت هم مامان
 و گوشی..بود ثمین..خورد زنگ گوشیم که میگرفتم پوست رو بادمجونا و بودم

 ..میکردم قارچ هم رو بادمجونا و گوشم رو گذاشتم
 ؟ معرفت بی خانم احوال_

 ؟خوبی.بود ریخته سرم کار بخدا ولی..پری ببخش برم قربونت_ثمین
 ..بود شده تنگ برات دلم..چطوری تو..خوبم من_

 خوبه؟ مامانت..کجاست ستایش..عزیزم همینطور منم_ثمین
 ؟..خبر چه میرسونه سالم خوبه هم مامان و دانشگاست ستایش_

 بهت گفت..داره کارت سیاوش بگم زدم زنگ راستش..سالمتی که خبر_ثمین
 ..ببیندت میخواد دفترش بری سر یه بگم



 داره؟ منو؟چکارم_گفتم تعجب با
 واست و دفترش ادرس..منتظرته 9 ساعت فردا گفت فق ..نمیدونم منم_ثمین

 ..برم باید من..نداری کاری گلم خب..پرستش برو حتما..میفرستم
 ..خداحافظ میرم باشه..برسون سالم..عزیزم نه_

 ..خداحافظ_ثمین
 ..استرس باز خدا وای..پوالشه واسه نکنه..داره چکارم یعنی

 بیام؟ باهات میخوای_مامان
 ..بچم مگه..من مادر نه_گفتم کالفه
 ..بیشتره زحمتت بچه صدتا از ولی..نیستی بچه_مامان

 خواستم من اومده سرم بالیی هر مگه..منه تقصیر مگه..حرف این چی یعنی_
صیر..بیاد که صیر نامردی وحید بود من تق صادف بود من کرد؟تق  من دیمکر ت

صیر کور صیر طالقم بود من شدم؟تق  کنم ارک رفتم سرم خیر بود من دادن؟تق
 ..که افتاد؟اره؟واقعا گیرم عوضی یه

 یقدما با..میکشتتیدم نفس تند تند..بیرون زدم خونه از ای دیگه حرف بدون
 ..سرکوچه تا رسوندم و خودم بلند
 به بذارن بدشتتانستتیمو..کنن تموم من پای زندگیمو بدبختیای ندارن حق اونا

 ..حماقتام حساب
گاه خود تا یدم و اتوب*و*س ایستتت ظه اخرین و دوی نداختم و خودم لح  تو ا

 ..حرکت حال در اتوب*و*س
 ..بگیری و خالی میله که نبود جایی حتی..نبود هم کشیدن نفس واسه جا
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 پیش فکرم ولی میشتتدن رد کنارمون از تند تند که بود ادمایی و بیرون به نگاهم
 ..مامان حرفای

خاطر خیلی مدت این تو..داره حق تایش برعکس..شتتتد اذیت من ب  که ستت
ضورش سش فق  من.. مامانه به کمک فق  ح شک  وا ست م  ولی..کردم در

 ..خواستم خودم مگه اخه
 کوچه یه..ودب فرستاده واسم پیامش تو ثمین که خیابونی به رسیدم کی نفهمیدم

 ..خلوت نسبتا و عریض و بلند
مان یه..بود شتترکت دفتر جلوتر یکم پارت جاری ا قه 9 ت  دفتر یا همش که طب

 ..وکالت دفتر یا بود مهندسی
ته ستتتاختمون تو پامو هنوز  ستتتر پشتتتت از نفر یه که بودم نذاشتتت
 تویی؟..پرستش_گفت

 خوبین؟..بهراد اقا سالم_گفتم لبخند با..برگشتم
 چطوری؟..پری خانم سالم_گفت کنارمو اومد

 خوبه؟ جون بهار..ممنون_
 کرده؟ احضارت سیا..خوبه اونم_بهراد

 ..سیاوشه اقا همون منظورش زیاد احتمال به
 داره؟ چکارم نمیدونید شما..بهراد اقا..بله_

 ..نشدم اقا اونقدرا هنوز کن صدام بهراد..باش راحت من با که اوال_بهراد
 ..میفهمی باال میری االن خودت..بعدم
 ای عالقه چه سیاوش این نمیدونم..شدیم پیاده 9 طبقه و شدیم اسانسور سوار

 ..داره اخریا طبقه به



 ..گفتم کم بود قشنگی و شیک و بزرگ شرکت بگم چقد هر
 هم سازی برج کار تو سیاوش البته..است کارخونه دفتر اینجا که میگفت بهداد

 ..بوده دومنظوره دفتر واق  در..میداد انجام جا همین کاراشو که بود
شون شی  دلت ات ولی..گیر روبه خیلی نه بود جلف خیلی نه که بود دختره یه من

 ..سیاوش خوده عین..بود بداخالق و خشک بخواد
 نیمع به و دستتتش بهراد که کرد ستتالم و شتتد بلند احترامش به دید که و بهراد
 ..باال اورد بشین
 تنهاست؟ سیاوش_بهراد

 ..هستن پیششون راد اقای_منشی
 ..ایشون_گفت منشیه که میرفتیم داشتیم

 ..سیاوشه مهمان_بهراد
 ..کرد هدایت مدیریت اتاق سمت به منو و

سای  همه..اتاقی عجب..اووف..تو رفتیم و زدیم در  ابی و سفید رنگ ترکیب و
 یه فیدستت مبلمان..ابی تاپ لپ ستتفید میز..ابی تابلوها ستتفید ستترامیکا..تیره

 اتاقش خیلی..ابی تقریبا کتابای از پر سفید کتابخونه..ماهی از پر ابی اکواریوم
 ..بود قشنگ

 بتنک که بود تنش ای ستتورمه بلوز و ای ستتورمه کتشتتلوار یه که ستتیاوش بجز
مد بهش هم خیلی گه مرده یه میو جا هم دی ماال..بود اون قای همون احت  راد ا
 و نمبشی که کرد دعوتم و داد جوابمو جدی خیلی سیاوش که کردم سالم..باشه

 ..بخوره قهوه کی حاال..اه اه..داد قهوه سفارش
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 ؟..خان بردیا کجایی_گفت و پسره همون شونه رو گذاشت دست و اومد بهراد
 ..خبر چه تو..طرفا همین_گفت و گرفت من از نگاه بردیا
 نم پس..وا..تاپش لپ تو کرد و سرش سیاوشم و بودن زدن حرف مشغول اروم

 ..داشت کارم چه..گالبیم اینجا
 ..میوورد اب لیوان یه من واسه کاشکی..کرد تعارف و اورد قهوه مردی پیر یه

 ..شد سرد قهوتون..خانم بفرمایید_بردیا
 ..ندارم می ..ممنون_

 بردیا
 بیمارستتتان تخت رو شتتمارو دیگه که خوشتتحالم خیلی_گفت و زد لبخند یه

 ..چشماتون دوباره دیدن واسه میگم تبریک بهتون و نمیبینم
 ..بود اشنا واسم صداش ولی..فهمیدن که همه..خدا میدونه کجا از این

 ؟..دیدیم جایی قبال رو همدیگه ما_
 روز..مهر معین اقای وکی  هستتتم راد بردیا من..چرا من ولی..نه شتتما_بردیا

 ..دادم انجام و عم  و بیمارستان به مربوط کارای عملتون
 جذاب ولی..باشتتته باید ستتتاله 40 مرد یه گفتم بگو منو..میگه راستتتت..ای
باس خوش..بود ته..میزد 28 حوشتتته و هول و بود ل قه یه الب  دستتتش هم حل
 ..داره زن پس..اخی..بود

 ..لطفتون از ممنون..بله_
 ..بگیریم قلوه بدیم دل انقد دیگه نذاشت سیاوش صدای



 صتتحبت باهات مستتئله دوتا راجب که اینجا بیای خواستتتم ازت_ستتیاوش
 باید..نیکان واستته کنه تنظیم شتتکایت یه خواستتتم بردیا از من..اینکه اول..کنم
 ..افتاده اتفاقی چه بگی و کالنتری بری

سر دوتا و سیاوش اینکه خجالت از ستادن روبروم دیگه پ  پیش و بحث این و ای
 گونه هم زیاد احتمال به..اینا میکنن فکری چه..پایین انداختم و ستترم کشتتیدن

 ..انداختن گ  االن هام
سئله دومین_سیاوش سه کردم تنظیم تو داد قرار ایکه م  اول..کارخونه تو کار وا
ستم  شرکت محی  فعال نتونی شاید گفتم ولی بمونی شرکت توی همینجا خوا

 ..بمونی میتونی کارخونه تو همین واسه..اخیر اتفاق واسه کنی تحم  و
 یراضتت چی همه از ببین بخون..قرارداد اینم_گفت و میز رو گذاشتتت برگه یه

 هستی؟
 بسته مه کارش..بود خوب خیلی نسبت به حقوقش..برداشتم رومیز از رو برگه

 ..بابا ایول..خودرو قطعات ساخت کارخونه..اووم..بود ماشین قطعات بندی
 ودکارخ..نبود قرارداد متن تو باشه من ضرر به که چیزی..بود دوساله قرارداد یه
یاوش رومیز گذاشتتتم و کردم امضتتتا و برداشتتتم و  کمرنگی لبخند با و ستت

 ..کردین لطف..ممنون_گفتم
مت کردم رو یا ستت قای_گفتم برد مت..راد ا یدینولی زح  نمیخوام من..کشتت

 ..شهب باز کالنتری به پام که میخوام نه دارم وقتشو نه واق  در..کنم شکایت
 نمیشی؟ مطمئنی؟پشیمون پرستش_بهراد

 ..مطمئنم..بهراد نه_گفتم لبخند همون با
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 و پیشتتونیشتته رو کمرنگ خیلی اخم یه کردم احستتاس که ستتیاوش به کردم رو
 ..کشیدین زحمت..ممنونم هم شما از..مهر معین اقای_گفتم
 ..کارخونم ساعت راس فردا از من_گفتم و ایستادم شدم بلند

 ..کاننی کنی؟ممکنه فکر بیشتر نمیخوای_گفت سیاوش که برگردم اومدم
شتم سممو کنه جرات دیگه نکنم فکر_گفتم و کردم نگاش برگ  روز اون..بیاره ا
 ..شد الش و اش حسابی

 خداحافظی هم منشتتی از و بیرون اومدم اونجا از جمعی خداحافظی یه با و
قدم هنوز..شتتتدم خارج شتترکت از و کردم ته دو  صتتتدام بهراد که بودم نرف
 ..ایستادم..کرد

مد فت و روبروم او کان..کردی درستتتی کار منم نظر به_گ نه ادم نی  ای کی
 اسهو بود دودل سیاوشم..میکرد تالفی حتما میکردی شکایت ازش اگه..هست

 ..کنه راحت و خیالت میخواست بود داده قول بهت چون ولی شکایت این
 ..نمیکنم فراموش لطفشو.. داره منمحبت به سیاوش اقا_گفتم قشنگی لبخند با

 ..بهش بدم میدی..میخواست و شمارت بهار راستی_بهراد
 09..کن یادداشت..حتما اره_

 ..برسونمت بیارم ماشین کن صبر_بهراد
 ..جایی برم میخوام.. مرسی نه_

 ؟..نمیکنی که حتما؟تعارف_گفت بهراد میرفتم که جور همین
 ..خداحافظ..برو..حتما_زدم داد من

ستم  روی..بود خلوت بار این..شدم اتوب*و*س سوار..بیفته کارش از نمیخوا
 فکر استتم یه به و بودم شتتتده خیره نقطه یه به و بودم نشتتستتته صتتندلی یه



قای گفتم بهش امروز چرا..میکردم  احترام بهش خواستتتم خب..مهر معین ا
 ستتیاوش این بابا خب..زدم؟خب صتتدا استتم به و بهراد چرا خب..دیگه بذارم

 ..میگیره خون خفه کال میبیندش ادم..ترسناکه
سیدب*و و صورتم..بود رفته مامان از دلخوریم..خونه رفتم شیرینی جعبه با * 
 نتنگرا..نداشتتتم منظوری صتتبح حرفای از_گفت اروم و گفت تبریک بهم و

 ایشالله_ گفت و برداشت شیرینی ستایش..حله یعنی که زدم چشمک یه..بودم
 ..بچت عروسی شیرینی

 ..کلش پس زدم یکی
 ..مشبود ندیده هنوز که ای کارخونه تو کار و بودم فردا فکر تو..بود خوبی روز

 مامان..خورد زنگ تلفن که میزدیم و بعدش چایی داشتتتیم و خوردیم شتتتام
 ردک قط  لحظه چند از بعد و ابروهاش بین نشست اخم یه.. برداشت و گوشی

 ..مامان بود کی_گفت سری  ستایش که
مان گاه یه ما خت من به ن ندا فت و ا  کرد دعوتمون..مهین..بود تون زنعمو_گ

 ..وحید نامزدی..هفته اخر واسه
 اخه..وحید نامزدی..گفت چی..مامان لبهای حرکت به بود مونده خیره نگاهم

 جمل اصال..فطرت پست..بشه خر گور اون زن بره و بشه خر میونه من بجز کی
شدم ناراحت..نگرفت صبی..ن شدم ع  قح اون..گرفت دلم کوچولو یه..فق ..ن

 اون با عمر یه میخواستتتم احمق من خدایا..کنه رفتار اینجوری من با نداشتتت
 ..زیاد خیلی..بود عصبانی ؟ستایش..کنم زندگی عوضی
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 ام حرص مثال میخواست..مثال چی که..اینجا بود زده زنگ چی واسه_ستایش
 ..عوضی زنیکه..بیاره در رو

 ..نخور حرص انقد..بریم نمیخوایم که ما..دیگه بسه_مامان
 با و بازیاشتتون بیشتتعور جواب..نزدم حرف و نشتتستتتم انقد بستتمه..بستته دیگه

شک و سکوت سه..دادم ا شتم چقد هر ب سه وحید و عمو زن گذا شون وا  خود
 ..کنم چکار میخوام بار این میدونستم..بتازونن

 ..برم جشن این به میخوام من ولی_
 چی؟؟؟_گفتن هم با هردوشون ستایش و مامان

 ونا..عموم پستتر نامزدی برم میخوام..گفتم که همین_گفتم و زدم پوزخند یه
 بفهمه میشه خوشحال خیلی احتماال..کردم عم  و چشمم من نداره خبر هنوز

شمای همین با باید..اونجا میرم..ببینم میتونم من  و وحید شدن خرد خودم چ
 تازه نای ولی..ببینم شتتده نابود و وحید من تا مونده حاالها حاال..البته..ببینم

 ..اولشه
 میگی؟ چی میفهمی..شدی دیوونه_ستایش

 تو..کنی عوض و نظرم نکن سعی..میفهمم خوبم_گفتم و ستایش به کردم رو
 ..بیای من با میتونی هم
 و زحمتش هفته اخر تا..میخرم پارچه یه راه ستتر از فردا_گفتم مامان به رو بعد

 ..بکش
 مطمئنی؟_مامان

 ..هرموقعی از بیشتر_
 ..بزنی بهم و جشنشون نداری حق_مامان



مام ث  من_گفتم اروم و بستتتم و چشتت غال اون م  من قصتتتد..نیستتتم اشتت
 ..بزنم اتیشش..اینکه
 ..شدم بیدار خواب از ستایش دست تکونای با صبح

 ..بریم هم با و مسیری یه تا شو اماده..پرستش پاشو_ستایش
 ..عورش بی وحید..افتادم دیشب یاد..دادم بدنم به قوسی و کش یه..شدم بلند

ست..کردم جم  رو رختخوابا ستم رومو و د سواک..ش  شونه موهامو..زدم م
شون محکم و کردم ستم شکی مانتو..ب شکی مقنعه و ای سورمه جین و م  یه..م

 ..پیشونیم روی ریخت موهام از کوچولو یه..زدم هم عطر و صورتی رژ
 هدیگ اینبار_گفت من به رو و کرد ردمون قران زیر از مامان..خوردیم صتتبحانه

 ..میفرستمت مطمئنی ادم پیش..راحته خیالم
 ..بیرون اومدیم ستایش با و ب*و*سیدمش

شمم کوچه تو  نممطمو..گرفتم ازش نگاهمو..شد من به خیره..مانی به افتاد چ
 و سرم شتپ و برگشتم لحظه یه..سرکوچه رفتیم..سمتم میومد نبود ستایش اگه

 ..میکرد نگاهم داشت هنوز..لعنتی اه..کردم نگاه
 ..شد پیاده اون راه وس ..رفتیم ستایش با مسیری یه تا اتوب*و*س با

 ..دبو سرراست ولی بود طوالنی مسیرش..بود تهران اطراف سیاوش کارخونه
 باورم..رکارگ و ادم کلی..بیا برو و دستتتگاه و دم کلی با بزرگ خیلی کارخونه یه

 ..میکنه اداره رو اینجا تنهایی به خودش سیاوش نمیشد
 ..بازی مسخره و خنده به کرد شروع بازم..دیدم محوطه تو و بهراد
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 نداره معصتتتاب اعصتتتاب..نده ستتیاوش این دم به دم زیاد..پری ببین_بهراد
 دفعه هی نکنه..راستی..باشه حواست..میمونه عزرائی  شک  دیدی که قیافشو..

 ..بود گفتن ما از..خرابیه کله یه..بشی عاشق و کلت به بزنه
 ..خودمه عشق سیاوش_گفت حسرتی پر لحن با بعد

مای با گاهش شتتتده گرد چشتت فت که میکردم ن یه_گ گه..خب چ  دل من م
 ..همیم عاشق سیا و من..ندارم

 ..میگه چی این..داشت برم ترس لحظه یه
 این به و یکی میاد خوشتتم ای_گفت و خنده زیر زد دید که منو مچاله قیافه

 ..بشم نردبون این عاشق کنم ول و بهرم خرم من مگه اخه..بیارم در حالت
 ..اییشش..میشد باورم داشت ولی..میزد حرف کله یه..اووف

 زرگب دستتتگاههای و بلند ستتقفای با بزرگ ستتالنای..ستتالن تو رفتیم بهراد با
 کارش که طوی  و بزرگ اتاق یه..داد نشتتون و خودم کار مح  بعدم..مکانیکی

سته  تیسخ کار..بود کمتر اینور صدا و سر..خودرو کوچیک قطعات بندی ب
 ..بود هیچی از بهتر حال هر به..بود کننده کس  یکم ولی نبود
شنا نفر دو با..بود خوبی روز ستی و یکتا..شدم ا  رمیخونگ دخترای خیلی..ه

 و بود نمک با هستی..بودن جامعه ضعیف قشر از خودم مث  هردوشون..بودن
 و ودب متشتخص خانم یه مث  رفتاراش ولی نبود خوشتگ  یکتا..دار ستروزبون

 یه تو و کردن معرفی بهم رو همه دوتا اون..بود ساله 40 زن یه دانایی به عقلش
 حیدو به نکردم وقت اصال که بود شلوغ سرم انقد..کردم پیدا دوست کلی روز

 ..ندیدم کارخونه تو سیاوشم..کنم فکر مشکالتم و



 قبول برستتونه منو داشتتت اصتترار بهراد هرچقد..شتتد تموم کارمون 4 ستتاعت
تا با..نکردم با یک چهپ برم میخوام گفتم بهش..بودیم مستتیر یه تو تقری  ار
 ..برادر و خواهر کلی با مجرد و بود سالش 26 یکتا.. کرد همراهیم..بخرم

 با شکیم حریر یه..کردم پیدا و میخواستم که چیزی گشتن کلی از بعد باالخره
شت گالی شکی در سه و م  چیز یه ازش مامان..ای نقره ساتن یه هم زیرش وا

 ..مطمئنم..میکنه درست تاپ
 ..وحید کردن خرد واسه..ارزید می ولی دراومد پام گرون تقریبا

 ..نبود مانی..انداختم کوچه تو نگاه یه خونه رسیدم که غروب
 مدلمو..اومد خوشتتش..دادم نشتتونش پارچمو و خوردم و مامان چای..تو رفتم

 ..گفتم بهش
 یناروا..بیارن در حرف واست نذار..پرستش_گفت و دوخت بهم نگرانشو نگاه
 ..کن رفتار عاقالنه..میشناسم من

 ..بود مامان جواب من کمرنگ لبخند
 

 ..نگو کسی به را هایت دل دردل
 ..بیارن درد به و دلت چطور میگیرن یاد بعضیا چون

نه به من رفتن از روزی 5-6 گذره کارخو  زندگیم تو تحول خیلی نمیگم..می
 یه اینکه..نیستتتت خود بی حضتتورم میکنم حس که همین ولی اومده بوجود
شته تاثیر خیلی روحیم تو خودش..میاد بر ازم کاری ستی با..دا  خیلی ایکت و ه

ستن مهربونی دخترای واقعا..شدم صمیمی ستی..ه شه 24 ه  خواهر یه..سال
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 میاد پستتره..میشتتن هم عاشتتق و میشتته اشتتنا پستتری یه با..داره افتاده عقب
گاریش قب دختر یه میفهمن اش خانواده وقتی ولی خواستتت تاده ع  دارن اف

 ودهخ حتی..باشتتته افتاده عقب هم مون نوه نمیخوایم میگفتن..کنار میکشتتن
عد هم پستتره طه مدتی از ب  هستتتی واستتته خیلی دلم..زد بهم و شتتون راب

خت فه اون پشتتتت نمیکردم فکر..ستتو یا ندون ق ته بزرگ غم یه خ  نشتتستت
شه  غرور..بزنه کنار رو تو یکی اینکه..شدن زده پس..سخته خیلی میدونم..با

 ..میشه خرد ادم
 ستتالم بچه یه که ادماستتت ما دستتت انگار..بودن شتتعور بی خونواده اون چقد
شه ست اینا همه..مریض یا با ست خوا ست نه..خدا ستی یعنی..ما د  بخاطر ه

 مشتتک  زندگیشتتون تو همه..خدا ای..بمونه تنها عمر اخر تا باید خواهرش
 ..دارن

 نیستتت معلوم..ندیدم و ستتیاوش اصتتال کارخونه میومدم که روزی چند این تو
ست سته احتماال..کجا ش  اباب خب..میگردونه رو اینجا دور راه از و دفترش تو ن

شی یه بیا  روعش میبینه منو که هم وقتی..هرروز..میاد بهراد ولی..چیزی..سرک
 گوب همه با و داره کارکنا همه با و شوخش روحیه این البته..بازی مسخره میکنه

 ..دارن دوسش هم همه و داره بخند و
 انداخت و ستترش میکنم کار کجا گفتم که بهش..میرم کار ستتر فهمید مانی
ستاش..پایین شت و د شکی_گفت اروم و کرد م شتم پول انقد کا  اینجا زا که دا

 تو هک انقدی..بیفته اون به نگاهت نذارم که داشتتتم انقد کاشتتکی..بدم نجاتت
 ..دارم نگه خودم واسه رو



 ولی..تنیس ای عالقه سیاوش منو بین که بفهمونم بهش باید چطور نمیدونستم
 پا هک بفهمم میتونم دیگه انقد..کنم زندگیم وارد و مانی نمیخوام صورت هر در

 ..محضه اشتباه زندگیم به گذاشتنش
ساس این با مانی شگاهی اح ستم روح اوقات اروم  به دارم نیاز..میده جال و خ

 ..کنم اعتراف خودم به دارم دوست هم چیزی یه.. ولی..زورکی محبتای این
شه ست ازدواجم از قب  همی شتم دو شه محکم من مرد دا ستم..با  انقد نمیخوا

 کم موق  که یکی..ابهته با ه مغرور من خیالی مرد..باشتتته مظلوم و ستتتاکت
 ..بجنگه..محکم..بایسشته..نشه جم  چشماش تو اشک اوردنام

 ..وحید نه..مانی نه..میخواستم عمر یه که نیست چیزی اون..مانی ولی
 ..نیست کافی..اما..احساسه و عشق مانی وجود سراسر که درسته
به 5 امروز ید نامزدی جشتتن..استتتت شتتن به 5..وح ی  زودتر ها شتتن  تعط

 ایشست دستپخت که نهار ستایش و مامان با خونه رسیدم تا..2 ساعت..میشیم
کارونی و بود عد... خوردیم بود چیلی و چرب ما هار از ب مک و ن مان به ک  ما

 ..اتاقم تو رفتم
 واستته_گفت ستتتایش که میرفتم ور کمدم تو وستتای  با..اومد دنبالم ستتتایش

 میکنی؟ چکار امشب
 ..جشن میرم_گفتم تفاوت بی خیلی

 مطمئنی؟_ستایش
 اره_

 ..میام منم_ستایش

http://www.roman4u.ir/


 ..شدم کارم مشغول دوباره و انداختم بهش نگاه یه
 ..گفتم ثمین به_ستایش

 چی؟ که_
 ..داریم نیازش وحید سوزوندن واسه_گفت و رفت ور موهاش با ستایش

 رادوشپ با بهراد_گفت مرموذی خنده با ستتتایش که انداختم باال ابرو لنگه یه
 ..بود ثمین خوده نظر..میمونه منتظرمون در دم
 ..لبش رو اومد شیطونی خنده یه
 ..کنیم خبر اتشنشانی باید که اینطوری_

 ..همینه هم ما قصد_ستایش
 و ای نقره بلند پیراهن یه..بود قشتتنگ خیلی..بود کرده اماده و لباستتم مامان

 دور..مشکی
نگ کمرش عا و بود ت بام واق ند دو..بود کرده زی یک ب با دامن..میخورد بار  سل
صال شت چاک ا  بازم موهای اونم که بود هام شونه روی فق  لباس بازی..ندا

 ..نبود پیدا چیزی بریزه دورم که
 ..بود شیک تنم تو واقعا لباس..بود عالی..بود محشر مامان خیاطی

 اسمو ستایش و دارم حالت موهای..پوشیدم و لباس..گرفتم دوش اینکه از بعد
 ..میداد جواب مو اتوی از بهتر..دستی اتو با..کرد صاف
 ریم  و پهن چشم خ  یه..میکرد فرق امشب ولی نداشتم دوست زیاد ارایش
نده حجم مام ده لب...بود کرده محشتتر و چشتت نده حجم و براق رژ  ده

 خالی صتتورتم و ستتر رو عطر..کم خیلی ولی رنگ همون رژگونه..صتتورتی
 پالتو..شیدمپو هم و بود ستایش با مشترک که مشکی بلند پاشنه کفشای..کردم



 دستتت ما لباستتای همه کال..کردم تنم هم بودش دوخته مامان که خزی بدون
 ..انداختم موهام رو هم رو مشکی حریر شال..بود مامان ساز

 تنمیتونستت کستتی دیگه..شتتدم خودم به خیره..انداختم خودم به اینه از نگاه یه
ید یاد..ندارم هیچی فقیر دختر یه من بگه  محضتتر دم عمو زن حرفای و وح

 ..کنم تند و نفسام و ببندم چشمامو شد باعث
 که مامان طالی زنجیر..کردم باز و چشتتمام..شتتد بستتته گردنم دور چیزی یه

 ..ردمیک خودنمایی واقعا سفیدم و بلند گردن تو..داشت مشکی درشت سنگ
 ..کنین گمش..باباته یادگار_گفت و زد بهم غمگین لبخند یه اینه تو از مامان

 ..باش خودت مراقب..شدی خوشگ _گفت و زد چشمک یه
 ..مامان مظلوم و اروم اشکای بازم..بغض بازم..بیرون اتاق از رفت

 کردی نابودم..تو..میخوره بهم ازت حالم..وحید..کشتتیدم زنجیر رو دستتت یه
 ..عوضی
 ..نداشت کم چیزی زیبایی از اونم ولی..من مث  نه..شد اماده ستایش
 دم ها بچه..بریم_گفت شتتد تموم که صتتحبتش..خورد زنگ ستتتایش گوشتتی

 ..درن
 ..بیرون اومدیم و کردیم خداحافظی مامان با

سته بهراد ای نقره پرادو تو ثمین و بهار و بهراد ش شنگ شانس از..بودن ن  منم ق
 رس موق  بد همیشه چرا..خدا ای..خونشون تو بره میخواست و بود در دم مانی

 یمتستتل نذار خدایا..بهراد پرادو بعدم و انداخت لباستتام منو به نگاه یه..میرستته
 ..بشم مظلومش های نگا این
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 و گرفت و گازش بهراد و کردم سالم ها بچه با..شدم سوار ای اضافه نگاه بدون
 ..رفت

شم تمام اینکه با شم اروم که میکردم و تال ست خودم ولی بخندم و با  از ممیدون
 ..داغونم درون

ستم  خندلب با و بهراد بامزه حرفای و شوخیا همه جواب بزنم حرف زیاد نمیتون
 من..تگرف گلفروشی از ستایش هم بزرگ گ  سبد یه راه سر..میدادم کمرنگی

 اطرافم به حواستتم..بودم خیابونا تو روشتتن چراغای و مردم به خیره همش که
 ..نبود

 دم که بزرگ خیلی باغ یه روبروی..ایستتتاد ماشتتین که گذشتتت چقد نمیدونم
 ..بود قیمت گرون ماشینای از پر درش

 و رونبی اورد شیشه از و سرش ثمین..کنارم اومد ستایش..شدم پیاده ماشین از
 ..بگیر پس و غرورت برو..میتونی تو_گفت و کرد نگام ای کننده اروم لبخند با
 ..شد حلقه کمرم دور ستایش دستای..کشیدم عمیق نفس یه

شین تو از که اومد بهراد صدای سیتش_میزد داد ما  سپ بزن یکی منم جای پر
 ..عموت زن و وحید این سره
 ..دارم استرس چقد من وای..شوخیه وقت االن..بهراد..ا_بهار
 ..بودم قوی و امشب حداق ..بودم قوی..بودم محکم..نداشتم من ولی
 اغب دور تا دور صتتدفی مخم  روکش با که صتتندلیایی..شتتدیم بزرگی باغ وارد

 بتشر و میوه و شیرینی و کیک از پر روشون که هم گرد میزای..بود شده چیده
 نزدیک تا در دم از قرمز فرش..شتتیک های چراغونی..بود صتتندلیا کنار بود

شنگ خیلی نمای اب یه..بودن نیومده هنوز که دومادی و عروس جایگاه  بین ق



ضای..بود باغ کنار درخت تا چهار شنگی و شاعرانه خیلی ف  طرع بوی..بود ق
 ..بود شلوغ خیلی..بود شده علت بر مزید که هم گال
 رستت موهامو و کرد تجدید و رژلبم ستتتایش..گرفتن ازمون و پالتوهامون در دم

 ..محشر..پری محشری_گفت و داد تکون یکم هام شونه
 اونجا هم ما درپیت فامیالی از توکی و تک..داد تحویلم نازم چشتتمک یه و

نا..نکردم توجهی..بودن یت بین رفتیم اروم..نبودن من هدف او  یه که جمع
 ستایش؟..پرستش_گفت صدایی

شتیم شگ  چقد..بود ویدا..زدم لبخند..برگ  شده تنگ براش دلم..بود شده خو
 ..داشتم دوسش من که خونواده اون مهربون عضو تنها..بود

 خوبی؟..عزیزم سالم_گفتم و ب*و*سیدمش
 ببینی؟ میتونی تو_گفت و کرد نگام تعجب با

 ..دادم تکون اره معنی به سرمو
 کی؟ از_ویدا

شه ماهی دو یکی_ستایش سش پای وحید وقتی از..می  شیدک زندگیش از و نح
 ..بیرون

 ..خودش تو رفت ویدا
 ..ستایش_

شون بخدا..پرستش شرمندتم..میدونم..دارید حق_ویدا سم کی به..گفتم به  ق
شه باورت که بخورم شنی..بودن شده کر انگار ولی..دراورد مو زبونم..ب  دننمی

 ..میگم چی من
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 نم که االنه مهم..نخور غصتته..عزیزم دیگه گذشتتته_گفتم و گرفتم بازوشتتو
 کجان؟ اینا عمو راستی..سالمه چشمام

هه..باش رو ما عموی زن..اوه اوه..کرد اشتتتاره میزی به  چادر کو پس..ه
 ادم تا چهار نگاه..میشتتد پیغمبریش خدا ادعای زمانی یه که این..چاقچورش

شون..پرید هم ایمونش و دین.. دید پتی و ل*خ*ت س  من..داره کالس افت وا
ه  خیلی خودم جاب ا ث ..نیستتتم ح نا م قد او  هرچی ولی نیستتتم اپن ان
 ..کنم تغییر نمیکنم سعی..همیشه..خودمم..هستم

 ..اینا عمو میز سمت رفتیم اروم ستایش با و شدیم جدا ویدا از
 که این..زده صورتی کراوات چه ببین رو عمو..نگاه پری تروخدا وای_ستایش

 بینب..گردنت دور بستتتی قالده چیه میگفت و وحید کله پس میزد زمانی یه
 میشتته خفه داره..بستتته محکم چقدم..زده هم ملوستتی رنگ چه..و خودش

خدا وای..که ک  این با..باش رو عمو زن ترو باستتی چه چاقش هی  هم ل
شت که این..عمو غیرت به ایول..پوشیده سه نونوایی صف تو نمیذا  دفعه هی وای
 ..نگاه رو ما فامیالی تروخدا..زنش به نزنه زل نامحرم

 ..بشون رسیدیم.. تر اروم_
 ارچهپ تیکه یه که دختره..بودن ایستاده جوونی پسر و دختر کنار عمو زن و عمو
 کراوات و تنگ بلوز و جین شتتلوار هم پستتره و بود پیچیده دورش ستتانت 50

 ..دیگه میپوشیدی هم کتت خوب..میاد بدم..بود بسته
 ..سالم_گفتم دلنشینی حال عین در ولی محکم صدای با



 وپت اندازه چشماشون ما دیدن با که سمتمون برگشتن لبخند با عمو زن و عمو
 که دممیکر نگاشتتون خونستتردانه خیلی لبخند یه با من..بیرون زد پنگ پینگ

 ..اورد در بهت از رو اونا ستایش صدای
 ..جون عمو تبریک_ستایش

 ..بود گردش در ستایش منو بین نگاهش..شد مسل  خودش به زودتر عمو
 ..اومدین خوش..خوبید..عزیزم سالم_عمو

سید..شد خیره من صورت تو و سه میتر شت شک شاید..بپر  حرفی اومد..دا
 نمیکنید؟ معرفی ذاکر اقای_گفت پسره که بزنه
 من های برادرزاده..خوشتتگ  خانم تا دو این..بله..بله_گفت دستتتپاچه عمو

 ..هستن
صهم اقای و خانم این و_گفت ما به کرد رو و شخ  جان فرناز های زاده خاله مت

 ..هستن
شخص..اوهوو ست دختره با ستایش..مت سره با و داد د  نم ولی..کرد سالم پ

 ..دادم تکون یکم و سرم و گفتم اروم سالم یه فق ..نداشتم و حوصلشون
 عمو؟ زن خوبین شما_گفتم عمو زن به رو
 ..خوبین..خیر چه_گفت سری ..بپرونم چیزی من ترسید کرده هول عمو زن

تایش و من دستتتت و ید و ستت نار برد و کشتت  نشتتستتتیم و خالی میز یه ک
 ..نشست خودشم..همونجا
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 مامت بدجنستتی با لحظه چند از بعد و انداخت بهم خیره نگاه یه نشتتستتتیم تا
 ونستیت که کردی خر و کسی باز کردی؟نکنه عم  و چشمات که میبینم_گفت

 کنی؟ جور و عملت پول
که با جب من بازم حال این با ولی نبود شتترمیش بی از تعجبی این  متع

 وحیدم از خرتر مگه عمو زن اخه_گفتم و خندیدم..کردم ظاهر حفظ..شتتتدم
شه پیدا شید البته..می  وهرمش وحید زمانی یه نه..میزنما حرف راحت انقد ببخ
 .بودم وحید سابق همسر من که میدونن جان فرتاز فامیالی..راستی..بود
 اون از معلومه..کرد حفظ و خودش ولی..پرید رنگش..بود ترستتیده عمو زن

 ..خطاست هفت
 مهم براشتتون ولی..داشتتته ناموفق ازدواج یه قبلش وحید که میدونن_عمو زن

 ..بود مهم براشون پسرم خود وجود..نبود
 ..فطرت پس..ناموفق

 ..داره هم وجود پسرتون مگه_گفت و خندید ستایش
 ..ستایش جای به حرف از گرفت خندم

 ..ستایش سمت برگشت کرده اخم عمو زن
 ازمب میتونم من که نیستتتین خوشتتحال شتتما..راستتتی نگیرین دل به عمو زن_

 ببینم؟
 واستتت جشتتنی چه نمیبینی..چرا_گفت و لبش رو اومد ای مستتخره پوزخند
ینم..گرفتم ب جا از..نگفتین..ب مه این ک  و ستتتر..کردی خودتون خرج ه

 ..چشمات عم ..بروروتون..ریختتون



 بابای یه دوتا شتتما واستته مامانتون نکنه_گفت و زد زننده و زشتتت چشتتمک یه
 میکنه؟ خرجتون داره که اورده جدید

 سمتش شدم خم و میز رو زدم محکم زد و حرف این تا فق ..شد چی نفهمیدم
 یندار حق..میکنم عزا واستتت و پستترت عروستتی وگرنه..دهنتو ببند_گفتم و

 ..بزنی حرف من مامان راجب
صال کسی که بود زیاد انقد اهنگ صدای خوشبختانه شه من متوجه ا  وممعل..ن

یده بود یاورد خودش روی به..ترستت ند..ن تاد شتتتد بل فت و ایستت  هر در_گ
 ..برید میتونید..گفتین و تبریکتون..صورت
 ..رفت هم خودش

 ستایش دستای..برات دارم..اشغال عوضی..میدادم فشار مشتم تو هامو ناخن
 ...کرد باز مشتمو
 ..خیالش بی..دادی جوابشو که تو..باش اروم_ستایش

 که ها بچه صتتدای و اومد عروس ماشتتین بوق و جیغ و دستتت و ک  صتتدای
 ..اوردن عروس_گفتن

 خوشتتتیپ چه..وحید ستتمت کشتتید نگاهم..ایستتتادم شتتدم بلند ناخوداگاه
شین در و اومد..بود لبش رو لبخند..بود مارک شلوارش کت..کرده سه و ما  وا

 رومو..جایگاه سمت رفتن اروم..شد پیاده ماشین از ناز با اونم و کرد باز عروس
 ایج یه که گذشت؟این من از خاطرش واسه که دختری بود این..گرفتم ازشون

 االنم داشت؟حتی چی خودش..عملی چی همه..بود نذاشته صورتش تو سالم
 ..بود نشده مالی چیز همچین گریم و ارایش کلی با
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 تبریک..میزدن دستتتت..میزدن ک ..بودن شتتتده جم  دوماد عروس دور همه
 وحید..ر*ق*صتتیدن..وستت  اوردن و دوماد عروس..میدادن هدیه..میگفتن

ید و عروستتتش ندش..ب*و*ستتت خو لش..چر گم..کرد ب*غ* ی م لم ن  د
ست ست..خوا ست و وحید دلم..نخوا ست دلم..ولی..نمیخوا  ظلمی از..شک

 ..غرورم کردن خرد..کردن حقم در که ظلمی..شد بهم که
شیدم عمیق نفس یه ست مهم..ک شم اجرای وقت االن..نی سته همه بود نق ش  ن

 ..بودن شدن پذیرایی حال در و بودن
گاه.. تایش به ن ند..کردم ستت ند..زدم لبخ تادم شتتتدم بل قا..ایستت  روبروی دقی

 خودم داشتتتت شتتتک..میکرد نگام تعجب با..خورد من به چشتتمش..وحید
شم سی..با سیر ای مورچه قدمای با اروم..من..نبود دوماد عروس کنار ک  مو م

ته عادی حد از باالتر کمی و ستترم..میرفتم مام و بودم گرف  جا یه به چشتت
 هک کستتی مث ..نخورم کستتی به که مثال و جلو اوردم و دستتتام از یکی..خیره

 به دچستتبی و اومد..افتاد من به نگاهش فرناز..بود من به خیره وحید..نمیبینه
 ..داره ترسیدن هم کور دختر مگه..ترسید خدا اخ..وحید

 و زدم لبخند..وحید کت های دکمه به دوختم و نگاهم..روبروشتتون رستتیدم
 ..میگم تبریک..عمو پسر سالم_گفتم

 ..بود توش لرزشی یه وحید صدای
 میکنی؟ چکار اینجا..تو..پرستش_وحید
 ..عمومه پسر عقد جشن..داشتیم دعوت کنم فکر_گفتم خونسرد خیلی

 ..شی خوشبخت..جون فرناز میگم تبریک_گفتم و فرناز سمت کردم رو



شتری انتظار..نداد جوابمو شتم ازش هم بی شید نفس تند تند..ندا صبی..میک  ع
 یدسف دخترای عاشق همیشه وحید..میدید خطر در و خودش..باشه بایدم..بود
 رنگش اصتتال..گرفته ته نبوده حواستتش بود کرده برنزه بود رفته که فرناز..بود

 ..نبود عادی
 میبینی؟..تو..پرستش_وحید

نه که معلومه_گفت فرناز من جای به..ندادم جوابی  اهر چطور ندیدی..نمیبی
 ..میرفت
 ستتری  فرناز که من دستتت رو بذاره که اورد اروم و دستتتش وحید..زدم لبخند
 میکنی؟ چکار_گفت
 نم بود شتتده مطمئن دیگه..من به نگاه یه..انداخت فرناز به نگاه یه..کرد هول

 عذابم اومدی؟که چی واستته_گفت گوشتتم کنار و نزدیکم اومد اروم..نمیبینم
 بدی؟

 ؟ خوشبختی_
 ..اومد وحید بجای فرناز صدای

مه_فرناز  غرقش ثروت و پول تو..و خوشتتبختیش نمیبینی..هستتتت که معلو
 ..کنارشم همیشه که منم..کردم

 ..چسبید و وحید بازوی و
 ..کرد نازک چشم پشت یه اونم که رفت بهش غره چشم یه وحید
 ی؟بگ تبریک سابقت شوهر به میخواستی که اومدی؟نگو چی واسه_فرناز

http://www.roman4u.ir/


 وت..میکنم شتتروع جدید زندگی یه دارم..عزیزم کردم فراموش رو گذشتتته من_
عد به این از کن ستتعی هم یت ب گه زن یه نویستتتای چرک رو و ستتتا  دی

 ..اول دست جنس سراغ برو حداقلش..نندازی
 ..زدم بهش چشمک یه و خندیدم
 میبینی؟ تو_گفت متعجب و عصبی

 میکنی؟ فکر چی تو_
 ..نمیبینی_فرناز

 یه..اومد وحید لب رو خنده یه من خنده از..ناز و م*س*تانه خنده یه..خندیدم
 ..حسرت پر لبخند

 در..نمیاد هتیر انقد پوست به..نکنی استفاده قرمز رژ دیگه کن سعی لطفا پس_
 ..نمیدزدتش کسی..کن ول بازوشو..دومادو کشتی..ضمن

 وحید به رو و اومدم در بدنم یکنواختی حالت اون از..خندیدم ستترخوشتتانه و
 وحید خوشتتبختشتتی_گفتم بود شتتده شتتانستتی مرغ تخم اندازه چشتتماش که

 ..نشی پشیمون وقت هیچ انتخابت از امیدوارم..خان
 ..برگشتم و

 ..پرستش_وحید
تادم ندی با..نایستت یدونم که لبخ فت لبم رو از چرا نم مدم نمیر  پیش او

 ..پوشیدم و گرفتم ازش شالمو و پالتو..ستایش
 بریم؟_

 ..منتظرن ها بچه_ستایش



 عمو زن و عمو صتدای..نکرد توجهی..میزد صتدا منو که میومد وحید صتدای
 ..بیرون زدم باغ از و کردم تند پا..میزدن صدا و وحید که میومد هم
 تظرمونمن خیابون اونور پرادو تو ها بچه..گرفت نقشم..بیان دنبالم بود خدام از

شون قیافه..شد سوار و رفت ستایش..بودن شو سه..بود شده دار خنده ها  نتا
 ..پرستا پول..بودن بهراد پرادو به خیره

 ..کسم بی..تنهام کردین فکر_گفتم و تاشون سه به رو..برگشتم
 ..دارم رو خدا من_گفتم و دادم تکون راست و چپ به و سرم

ید به کردم رو مات تو رو پشتتیمونی_گفتم و وح  این با ولی..میخونم چشتت
 ..اورد رو بهم خوشبختی..رفتنت با چون..ممنونم ازت..حال

 ..برگشتم
 ..کن گوش میکنم خواهش..پرستش_وحید

 ..نکردم توجهی
 رو زد پام جلو تمام ستترعت با ماشتتین یه که شتتم رد خیابون از خواستتتم

سم..ترمز شکی بنز یه..سرعت انقد خبره چه..گرفت نف شه با م  مامت های شی
شینی عجب..دودی شین به خیره..بود ما شه که بودم ما  مارو راننده سمت شی
 ..سیاوش..من خدای وای..پایین اومد

شقانه خیلی لحن با من به رو و زد بهم بود بعید ازش که اونا از لبخند یه  ای عا
 ..منتظرتم وقته خیلی..شو سوار..عزیزم پرستش_گفت

 بود؟؟ اینا بهراد کار یعنی اینم..چقد نا زدگی ذوق خدا وای
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ندم و ستترم قب برگردو ید..ع بانی وح جب عمو..بود عصتت  از عمو زن و متع
سادت شمک یه..بود شده البالویی ح شین ناز با و زدم عمو زن به چ  دور و ما

 ..شدم ماشین سوار شیک خیلی و زدم
شه سیاوش شمای جلوی و باال داد رو ها شی  و گازش تا سه اون متعجب چ

 ستته هر کنم فکر..اوف..اومد بهراد پرادوی هم ستترمون پشتتت..رفت و گرفت
 ..بزنن و خفیف سکته یه یکی..تاشون

 پی یدنایکش نفس با اینکه از یا بود هیجان از نمیدونم..میکشیدم نفس تند تند
 و مبود بستتته و چشتتمام..کنم ستترکوب رو لعنتی بغض اون میخواستتتم پی در

 ..میومدن ذعنم تو..نباید که تصویرایی و حرفا
 

 ..کورت دختر پای زیر بذارم لگن باید عمر یه من))
 ..عیادت بیایم کنید خبرمون شد خوب چشماش پرستش اگه

 ..داره ازدواج واسه خوبی موقعیتای وحید
یدونی اصتتال یه م یدونی اصتتال..دارم دوستتتش اره..چ  پاش زیر ماشتتین م

 ..چی تو ولی..کیه باباش میدونی..چیه
 ..اورده جدید بابای دوتا شما واسه مامانت نکنه

 ..((کنارشم همیشه که منم..کردمش ثروت و پول غرق نمیبینی
 

 ..میدادم فشار هم رو محکم و چشمام..بودن شده تند نفسام
شار صبی ف شتم شب سر از که ع  االن نیارم خودم روی به میکردم سعی و دا

 ..بودن پاهام روی و بودن شده مشت دستام..میداد نشون خودشو داشت



 طالق..من صدای و سر بی جشن..شادی همه این..بروبیا همه این..جشن این
 ..وحید محبتی بی..شد حقم در که ظلمی..ام مظلومانه

 ..نبود ظلم انقد من حق..نبود این من حق..بود افتاده جونم به خوره یه مث 
 ..باش اروم_سیاوش

 از مکان و زمان..کجام نبود حواستتم اصتتال..وای..کردم باز ستتری  و چشتتمام
 ..بود رفته در دستم

 ..کنی خالی و خودت نمیتونی..اینکارا با_سیاوش
 دیگه دادم قول خودم به..گمشتته بره کاشتتکی..میومد و میرفت هی بغض اون

 ..کنم سبک..کنم اروم و خودم چطوری..اخه ولی..بسه گریه..نباشم زرزرو
 بودین؟ نقشه تو هم شما_

سه_سیاوش  که دمز زنگ بهش..نبودش بهرادم..بود شده تموم تازه دفتر تو جل
 تورو که بودم رستتیده تازه..برگردیم هم با تا اینجا بیا گفت و چیه جریان گفت

 و ترمز رو زدم یهو که شتتد چی نمیدونم..منم..میشتتی رد داری که دیدم در دم
 ..زدم رو حرفا اون

 رفک ولی_گفت کنه نگاه من به اینکه بدون و لبش رو اومد کمرنگ خنده یه
 ..داد جواب کنم

 تباه و ایندم اشغال اون..نکرد اروم و من ولی_گفتم و نشست لبم رو پوزخند یه
 ..کرد

 این به نستتبت وجودم تو که بود خشتتمی تمام از نشتتون شتتدم مشتتت دستتتای
 ..داشتم خونواده
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 مارهش و برداشت و گوشیش..نیست خوب اصال حالم فهمید سیاوش کنم فکر
 خودم نه...برستتون برو رو ها بچه..بهراد_گفت لحظه چند از بعد و گرفت ای

 ..فعال...بگی من به تو نکرده الزم...من اونم نه هیچکسم..درد...میارمش
 و مستتیر و شتتتد رد بریدگی یه از و دیگه الین یه تو رفت و پیچوند و فرمون و

 ..کرد عوض
ستم شتم اطمینان بهش ولی..میره کجا نمیدون  وردم..سیاوش مدت این تو..دا

 ..بودم شناخته که بود ادمی ترین اطمینان
 ..شدم خیره خیابون به و دادم تکیه شیشه به و سرم

 ربیشتت دوبار یکی..داشتتم دوستت رو اینجا..داشتت نگه و ماشتین..تهران بام
 ..ثمین با بار یه و ستایش با بار یه..بودم نیومده

ظه این تو..االن ولی عا..لح جا به واق یاز این  این به..ارامش این به..داشتتتم ن
 ..خلوتی این به..سکوت

 به..یادن بودن حقیر به..ادما کوچیکی به شتتدم خیره و نیمکت یه روی نشتتستتتم
 ..مبشکونی دل..بسوزونیم دل خاطرش واسه که نداره ارزش انقد دنیا این اینکه

لی خونوادم و من ی خت روزای خ یم ستتت ت نگ..داشتتت تی ت یاد..دستتت ت ع  ا
 دادن دستتت از..تصتتادف..خ*ی*ا*ن*تش..وحید..مردم حرفای..نبودش..بابا

 ..همه و همه..مامان قلب..نیکان..پول نداشتن..چشمام
 از..نهک خردت..کنه حقیرت بخواد یکی وقتی ولی..درده خیلی..نکشتتیدیم کم

 ..چیه واقعی شکست میفهمی که است موق  اون..خودش روش
سی..وحید شت ارزش من نظر از که ک ست لقب حتی ندا سر دو شته و من پ  دا
 ..کرد خردم..زد پس و من..بود شوهرم که کسی..باشه



 به..نشتتدم اروم ولی شتتد خنک دلم یکم درستتته کردم که کاری این با امشتتب
 ..نرسیدم ارامش

قارتی حس فای تو که ح باره بود عمو حر ندگیمون در تاق یه توی ز  15 ا
 هم مذاب اتیش از..میکرده زندگی کجا قبال مگه که کرد ارزشتتم بی که..متری
 ..بود بدتر

 ..داشت درد..نداشت صدا من شکستن
 نوم همینم..کنم دفاع حقم از دعوا و جیغ با نمیتونم..ام ارومی خیلی دختر من

 ..میسوزونه
 ..بزن جیغ..بزن داد..نیست راهش این_سیاوش
 ..ودب گلوم سرراه توده یه مث  گنده بغض یه..نمیتونستم ولی..کردم نگاهش
ست ازم بلند صدای با هرلحظه سیاوش  ودمخ..بزنم داد..بزنم فریاد که میخوا

 ..نمیتونستم اما..کنم خالی و
 ماا کنم خالی ام حنجره از صتتدایی کردم تالش توانم تمام با..کردم باز و دهنم

 ..نمیذاشت بغض اون..نشد خارج گلوم از هیچی معنی بی صداهای یه جز
 ..بزن جیغ دختر..شدی سرخ..پرستش_گفت نگران سیاوش

 ولی..داغونم که..بده خیلی حالم که بفهمم میتونستتتم صتتورتم داغی از
 هم اونا ولی..بود چشتتمام تو اشتتک پرده یه..میدید تار چشتتمام..نمیتونستتتم
 ..نمیچکیدن

ست و چپ به و سرم شد ولی..کردم باز و دهنم دوباره..دادم تکون را  لعنتی..ن
 ..میشدم خفه داشتم..
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 ..میشی داغون داری..پرستش_سیاوش
 ..میداد تکون و بود گرفته و هام شونه

 ..بزن جیغ دیوونه_
 ..نمیتونستم

شک..بغض اون تمام خورد صورتم تو که سیلی با شون درد همه اون..ا  و راه
 ..دادن نشون و خودشون هق هق با و کردن پیدا

 خترد..بشتتتکتنتم دیتگته نتذار..ختدایتا..ریتختتتم اشتتتک..کتردم گتریته
 ..خستم..بسمه..کافیه..بشم

 خوبی حس..بودم شتتده حال بی..شتتدم اروم که حاال..کردم گریه خوب وقتی
 راه هی روم جلو..بود نگران ستتیاوش.. نیمکت به دادم تکیه و ستترم..داشتتتم
 ..نشست هاش زانو رو پام جلو و اومد..میرفت

 خوبی؟_سیاوش
 ..گفتم و واقعیت

 ..نه_
 ..بود کالفه..گردنش پشت کشید دست..ایستاد شد بلند

شیدم هرچی..حقمه_گفتم ضعیفی صدای با  از..حقمه..اومد سرم هرچی..ک
 واستتم کردم فکر..عموم به..کردم اعتماد که کردم اشتتتباه..کردم خریت اول

نه پدری ید گفتم..میک به عمو ولی..بده وح باهی..خو نه کردعمو اشتتت  وت میز
 ..منه پشت..گوشش

 ..پسرش..زنش..عموم از..متنفرم ازشون..کردم تباه و زندگیم..شدم تباه



نه من ولی_گفتم بغض با گه..نیستتتتم ای کی قام فکر تو االن بودم ا  انت
ید میتونستتتم....بودم ناز و وح یاد ازم کارا خیلی..کنم جدا هم از و ط  برم
 بدیم؟ ادم من..سیاوش..نیستم اونا مث  من..نیستم اهلش..ولی

 ..مهر معین اقای نشد دیگه که شد چی نفهمیدم
 تو..پرستتتش_گفت و داد تکون و ستترش اروم..بود من به خیره که ستتیاوش

شت شتر ارز  کردن رفک الیق اون..کنی وحید درگیر و خودت بخوای اینکه از بی
 ..نیست هم

 حق هدیگ..رئیستت از دستتوره یه این..نکن فکر بهش_گفت و کنارم نشتستت
 ..کنی فکر وحید به نداری

گاهش گاهش تو امشتتتب..کردم ن  اخم اون..نبود همیشتتگی غرور اون ن
 ..بود مهربون سیاوش امشب..ترسناک

 ودتخ..میکردی جیغ جیغ خوب که قبال_گفت و افتاد خنده تن یه صداش تو
 پس؟ شد چی..مینداختی راه سمفونیک ارکست تنهایی
 ..بودم شده اروم..زدم لبخند

ها..ارومم..نیستتتم جیغو جیغ من..گفتم هم قبال_ عد من مستتکن تن  از ب
 ..مامانمه اغوش..گریه

 همین؟_گفت و انداخت باال ابرو لنگه یه سیاوش
 ..فهمیدم و منظورش

 ..همین_
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 شد یرهخ..کشید عمیق نفس یه سیاوش..شد برقرار بینمون سکوت لحظه چند
 ..خیلی..تنهام خیلی من_گفت و پامون زیر ریز ادمای همون به
 

 ...میکرد تماشا را هایمان عاشقانه ماه که شب ان
 ..جستند می را نور تر عاشقانه ها پره شب که شب ان
 ..اتاقم و

 ..بود ترانه و ب*و*سه عطر از سرشار
 ...دانستم

 ...تاریخی های عاشقانه تمام پژواک تو
 ؟..من از تنهاتر_

 ..تو از تنهاتر_سیاوش
 و دستتتاش و انداخت فاصتتله پاش دوتا بین..ایستتتاد جلوتر رفت و شتتد بلند

 ..شلوارش جیب تو گذاشت
شه که درسته..ندیدم مادرمو که ساله 10 من_سیاوش  بچه و بهراد و ثمین همی

 مقصر همشم..شد حس سال 10 این تو همیشه کمبودش..ولی بودن کنارم ها
 ..خودشه
سم داره سیاوش که عجیبه سم کارش این با ولی..میکنه درددل وا  امهبرن از حوا

 ..شد پرت ها گریه اون و سرشب
یاوش ندگیم و من با کاری_ستت  10 دوری این شتتتد عاقبتش که کرد ز

 و چیزی اون..باشتتم ممنونم ازش االن کرد واستتم که کاری شتتایدبابت..ستتاله



 نادیده..ندید و من..گرفت تصتتمیم من جای به ولی..نمیدیدم من که میدید
 ..همیشه مث ..گرفت

 و زندگیم..نه اینبار ولی کردم تحم  و ندیدن این ای دیگه زمان هر و همیشتته
سال به شاید..بهم ریخت شید یک  لیو کرده حقم در لطفی چه فهمیدم که نک

 و شتتدن قط  این که نذاشتتت بودم برده ارث به خودش از که لعنتی غرور این
 ..کنم وص  دوباره

 ..نگو مامانت از انقد..پیشمی وقتی_گفت و کنارم نشست اومد
 ..واسش میشه تنگ دلم_گفت دارش خش صدای همون با و بست چشماشو

 لمد گاهی منم..ولی..میاد بدم بازیا لوس این از_گفت و کشتتید عمیق نفس یه
 ..میشه تنگ محبتش واسه

سش شد کباب دلم..خدا اخ  مامان مامان چقد منم..طفلی داره گ*ن*ا*ه..وا
 ..بکشدم خدا..خواسته دلش اینم..پیشش کردم
 ..کرده چکارش مامانه نفهمیدم اخرم
 هرم معین سیاوش همون شد دوباره..موهاش تو کشید دست..ایستاد شد بلند

 ..صداش تو جذبه یه و انداخت ابروهاش بین گره یه..اخمو و مغرور
 بریم؟_سیاوش

 ..بینیه پیش قاب  غیر چرا این..اوه اوه
 خیلی نکبت ولی..کجا نردبون این کجا من قد..رفتم همراهش و شتتتدم بلند

 ..تنشه شلوار کت هم خدا همیشه..پوشه خوش و هیک  خوش
 ..بود ستایش..خورد زنگ گوشیم..کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار
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 ..خداحافظ.. مرسی..میام دارم راهم سر اره..خواهری خوبم..جانم_
باره که بودم نکرده قط  و گوشتتی هنوز نگ دو  پرت حواستتم منم..خورد ز

صادفی شی به اینکه بدون..بود افتاده اتفاق خیابون کنار که شد ت  کنم نگاه گو
 ..کردم روشنش

 ..بله_
 ..پرستش_وحید

 ..بزنه زنگ من به بود کرده جرات چطور این..کردم هنگ لحظه یه
 زدی؟ زنگ چی واسه_

 شدی؟ ماشینش سوار بود کی پسره این_وحید
 باشه؟ داشته ربطی تو به نمیکنم فکر_

 از با..افتادی راه..خوبه_گفت بود پیدا کالمش تو حرص که صتتدایی با وحید
مه..میپری بهترون ما یه خیلی طرف معلو جت داره خوب..داره ما  خر

 ..کار تو اوردی هم ستایش..خرجتون..البته..میکنه
 ..کرده پرش مامانش اون معلومه..میسوزه داره..کثافت

 ردیک فکر..پان و سر بی خودت مث  همه کردی فکر..اشغال دهنتو بگیر گ _
 ول و زندگیت و زن خورد دماغت به پول بوی تا که الشتتخورن یه خودت مث 

 ..وادادی و کردی
 ..شیطانی و بلند خنده یه..خندید
ید نه تو خون یه باشتتم که چی هر..عزیزم_وح گامو  یه از هردومون..ر

 ..ازت اومده خوشم..چیزیه بد تو شکار..کنم اعتراف باید ولی..قماشیم



صبانیت از شتناک اخم یه..کردم سیاوش به نگاه..میلرزیدم بید مث  ع  بین وح
ست..بود ابروهاش شتم دو  کار االن ولی بندازم راه اون جلوی و بحث این ندا

 ..میگم چی نمیفهمم که بودم عصبانی انقد..بود گذشته کار از
 من خوبیه فق ..قماشتتیم یه از ما..میگی راستتت تو..چیه؟اره میدونی اصتتال_

 دست..دمنمیگر زندگیم دنبال مردم کثافتای تو..نیستم مردم خور اشغال.. اینکه
یذارم نا رو م یاقتشتتو چون..بهتری  حدتون..چی دختره اون و تو ولی..دارم ل

 ..خان وحید شی خوشبخت..میاین بهم که چقدم..دزدی افتابه..همینه
 که اخ..بود داغ صورتم..باشم دوییده که انگار..میزدم نفس نفس..کردم قط  و

 ..میگفتم بهش باید..بود سردلم حرفا این..شد اروم یکم تازه
 ..بده گوشیتو_سیاوش

سه..کردم نگاهش تعجب با شه وا ستش..وحید به بزنه زنگ نکنه..چی  اورد و د
 و دمیکر رانندگی که همونجور..دستتش کف گذاشتتم تردید با و گوشتی..جلو

 از و دراورد و کارتش سیم..برداشت و گوشی پشت در..بود روبرو به حواسش
 ..بیرون انداخت شیشه

 ..کرد بود کاری چه این..وا
 بهت جدید ستتیم یه بنداز یادم کارخونه تو فردا_گفت و طرفم گرفت و گوشتتی

 ..بدم
 ..حرفی..توضیحی یه حداق ..پرو بچه..چه تو به خو..همین

ستم و رسیدیم که خونه در..نزدیم حرفی هیچ خونه به رسیدن تا  شم هپیاد خوا
 اگه..دیننمیخری ابرومو و نبودین شما اگه..اگه..امشب_گفتم و سمتش برگشتم

http://www.roman4u.ir/


شم تو نمیزدی ضا اون همه..نمیزدی حرف باهام اگه..گو  میموند دردا اون و بغ
 ازتون..کرد کاری نمیشتتد.. شتتاید موق  اون..غده یه میشتتد و میموند..دلم رو

 ونهخ این تو بدونید شتتتدید مامانتون دلتنگ که هروقت..بدونید اینم..ممنونم
 ..باشه داشته پسر یه میخواست دلش همیشه که هست مادری یه هم
 هب خیره همیشتتته مث ..نگفت هیچی..گفتم بخیر شتتتب و زدم اروم لبخند یه

 ..اومد ماشینش صدای لحظه چند از بعد اونم و تو رفتم..بود روبرو
 

 ..کرده انتخاب را تنهایی که کسی با مانده تنها که کسی میان بزرگیست فرق
 

 گذشت؟ خوش عروسی حاال_یکتا
 ..خیلی..اره_

 ی؟شد ریختی چه ببینیم خودت از مینداختی عکس دوتا یه حداق _هستی
 ..رت پررنگ یکم شکلی همین..بشم شکلی چه قراره مگه_گفتم و خندیدم

 ..نقاشیه مگه..وا_هستی
تا ند با یک فت ارومی لبخ  که خودتم..شتتتدی ناز خیلی مطمئنم من ولی_گ

 ..خوشگلی این به ماشالله
 جو هی جاش به نداشتتتم رو قیافه این کاشتتکی..نیستتتم حدم این در دیگه بابا_

 ..داشتم شانس
 باال مامانت ستتایه و داری کار..ستتالمی که همین..دختر نکن ناشتتکری_یکتا

س دنیا این تو هیچکس..بدون اینم..کن شکر خدارو..کلیه خودش سرته  تنی
 ..مشک  بی



 از و میگفتم جشتتن از داشتتتم بودیم اومده که صتتبح اول از یکتا و هستتتی با
 دروغای ستری یه شتدم نداشتتنمجبور خبر من مشتک  از اونا که هم اونجایی

 ..ازش بودم متنفر که کاری..بدم تحویلشون قشنگ
سته سرگرم ها بچه با سیله بندی ب  ارگراک کردنای سالم صدای که بودیم ها و

 و کارخونه مهندستتای از دوتا و بهراد و ستتیاوش دیدم انداختم نگاه..شتتد بلند
سمت سرکارگر سه اومدن ما ق سی وا سته نحوه و ها بچه به..بازر  اهنگ بندی ب

 ..میدادن توضیح سیاوش به رو چیزایی یه مهندسا و مینداختن
شیده دوختی خوش و شیک خیلی شلوار کت سیاوش شه..بود پو  تک با همی
 مهندستتا و بود راستتتش ستتمت بهراد..میکرد ابهتش با همیستتنم و بود شتتلوار
 ..بهراد کنار هم کارگره سر و چپش سمت
 ..شدم کارم مشغول و برگردوندم رومو

 بشه؟ جیگر این زن قراره کی یعنی..خدا ای_هستی
 جیگر؟ کدوم_یکتا

 ..دیگه میگم و مهندس..اه_هستی
 .. مهندسن ما سمت میان دارن که اینایی همه االن..کیو ای_یکتا

فت_هستتتی گه میگم و مهر معین..هم تو کو به خدای..دی  استتتت جذ
 ..داره نومزد ولی باحاله خیلی بهرادم اون..المصب

 ..باشه کارت به سرت..چه تو به..هستی_یکتا

http://www.roman4u.ir/


 با..اطالعاتیاست این شک  خیلی مهر معین این..خداییش ها بچه ولی_هستی
 اطالعاتیا به فق ..صتتورتش خشتتونت شتتلوارو کت و ریش ته و قیافه این

 ..میخوره
 کال..بود جذبه با خفن ستتیاوش..میگفت راستتت..حرفاش به بود گرفته خندم

صیت با و مردونه خیلی رفتاراش  ولی ودب خوب..بود معمولی قیافش..بود شخ
 ات که هم اینجا..بود کش دختر ک  در..بود هیک  خوش و پوش خوش خیلی
 ..دختر ریخته بخواد دلت

شغول سته م سیدن که بودیم بندی ب  سالم و باال گرفتم سرمو..سرمون باال ر
 کوچیک تکون یه و سرش و داد اروم و جوابم..خورد سیاوش به نگاهم..کردم

 ..داد
 ..خانما نباشید خسته_بهراد

شو ضیح چیزایی یه سرکارگر..دادم لبخند با جواب  ای رفهح ولی اروم..میداد تو
ستام به داره دیدم که خورد سیاوش به نگاهم باز..میدادم انجام و کارم  رمکا و د
 ..میکنه نگاه

ند ظه چ نارمون لح عدم و بودن ک  گوشتتم در اروم بهراد رفتن موق ..رفتن ب
 ..داره کارت..سیاوش اتاق باال بیا دیگه ساعت یه_گفت
 به محواس همه ولی شدم کارم به مشغول تند تند رفتنشون با..داره چکارم یعنی

 ..بود ساعت
 هیچ..دمایستا اتاقش در پشت..باال رفتم ها پله از اروم و کشیدم عمیق نفس یه

 ..باال بود رفته قلبم ضربان ناخوداگاه ولی نداشتم ترس واسه دلیلی
 ..سیاوش ابهت پر صدای بعد و زدم در به ضربه دو اروم



 ..تو بفرمایید_
 یخیل هم اینجا..میومد خوبی بوی چه..اتاقش به گذاشتتتم پا و کردم باز و در

 چرم شیک خیلی مبالی..بود دیوار به بزرگی دی سی ال..بود شده چیده شیک
 توی و دبو بلند شاخه سه که بامبو ای شیشه گلدون یه و بزرگ کار میز..ای قهوه

 ..بودن ناز..بود سبز ای شیشه های سنگ از پر گلدون
 

 ..بود ایستاده اتاقش بلند پنجره کنار من به پشت که خودشم
 ..سالم_

 ..بشین..سالم_گفت و کرد نگاهم و برگشت
 اوشسی میز به صندلی ترین نزدیک روی منم..میزش پشت نشست خودشم و

 ..نشستم
 ؟..داشتین کاری من با_

 ؟..هستی راضی..اینجا کارت از_سیاوش
 ..شما لطف به..بله_گفتم و زدم لبخند یه

 چی؟ یعنی این..گردنش پشت کشید دست..داد تکون سرشو اروم
 ..شلوارش جیب تو گذاشت دستشو..ایستاد شد بلند

 ..دش پشیمون انگار که حرفی گفتن واسه شدن باز لباش..ایستاد روبروم
 مهر؟ معین اقای شده چیزی_

گام کرده اخم ندی لحن با و کرد ن فت ت فت هنوز_گ  مشتتخص و تکلی
 ..سیاوش یا مهر معین..نکردی
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شه این..وا   مح تو اینجا نیاد خوشش شاید گفتم خب..باز شد سگ چرا..چ
 ..سیاوش اقا بگم بهش کار

شت رفت شو تو از و شد خم..میزش پ  روبروم اومد..دراورد کارت سیم یه ک
 رفمط گرفت..انداخت جا و سیم خودش و کشید دستم تو از و گوشی..ایستاد

 ..بری میتونی_گفت و
 شکرت خواستم..ایستادم شدم بلند..داره درگیری خودش با چرا این..کردم اخم
 تمرف..خیابون تو کرد شتتوت و کارتم ستتیم اجازه بدون خودش افتاد یادم کنم

 ای بگی من به یا کافیه..شتتد مزاحمت بازم..پستتره اون اگه_گفت که در ستتمت
 ؟..فهمیدی..نمیکنی اقدامی هیچ خودت..بهراد
 ..ممنون..بله_گفتم اروم برگردم اینکه بدون

تاقش از و چه..بیرون زدم ا فه چه..اه..االن چه تو به خو..پرو ب یا  میگیره هم ق
 ..چنده چند خودش با نیست معلوم..واسم

 ..دیدم و راد بردیا که پایین اومدم ها پله از
 ..خانم پرستش سالم_بردیا

 ..راد اقای سالم_
 ..باش داشته نزاکت یکم
 ..نباشین خسته_بردیا

 ..ممنون_
 نمیکنه؟ اذیتتون کسی..ندارین مشکلی اینجا_بردیا

 ..خوبه همچی..نه_گفتم کالفه
 چنده؟ تا کاریتون ساعت_بردیا



 نمیدونه؟ خودش مگه
 ..اجازه با..برم باید من ببخشید..4 ساعت_

 ..بفرمایید..البته_بردیا
یاوش این دستتتت از اعصتتتابم..کارم ستتر رفتم ستتری  منم خت ستت  ری
 ..بداخالق..بهم

 ...سیاوش
شسته شت بودم ن  جلوی نتونستم حتی..کالفم انقد امروز چرا نمیدونم..میزم پ

 ..مرگیمه یه امروز فهمید هم دختره این کنم فکر..بگیرم و خودم
 ..تو اومد بردیا لحظه چند از بعد و اومد در صدای

 که ودب این مهم..نبود مهم..نداشتم رفتاراش روی شناختی زیاد..نبود بدی پسر
 ..ای حرفه..بود عالی کارش

 بردیا بشین_
 خبر؟ چه..نباشی خسته_بردیا

 ..بگو تو_
 هعجل..کن امضتتا و اخر برگه ستته_گفت و کرد باز روم جلو رو پرونده یه بردیا
 ..دارم

شتم و انداختم ها برگه به نگاه یه شون دا ضا  روقته_گفت بردیا که میکردم ام
 ..میشن ش  پام و دست چرا نمیدونم میبینم رو دختره این

 ..اتاق گوشه یخچال سمت رفت و خندید
 دختره؟ کدوم_
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 تشپرستت_گفت میوورد در یخچال تو از و پرتقال اب پاکت که همونطور بردیا
 ..اساسی میگیره پاچه..بسته سگ چشماش تو انگار المصب..دیگه

 ..شد خوردن مشغول و
 شتتتم ناخوداگاه دستتتام ولی چرا نمیدونم..باال رفت قلبم ضتتربان..گرفتم گر

 چه؟ من به..کردم داغ چرا..من چمه..شدن
 درم..شتتتد تموم_گفتم و میز رو انداختم رو پرونده و کردم امضتتتا رو ها برگه

 ..ببند سرت پشت
 ..باش داشته پریمونم هوای..رفتیم ما اقا..باشه_بردیا

 ..اخه اچر..شدن عصبی و بلند نفسام..بستم و چشمام..بیرون رفت خنده با و
 تایمشتت که بودم عصتتبی و کالفه انقد..ایستتتادم اتاق پنجره کنار و شتتدم بلند

 ..کنه ارومم نمیتونست هم میکوبیدم دیوار به که محکمی
 ..رئیس اقای بر سالم_گفت که بود بهراد شاد صدای و شد باز هوا بی در

 ب*و*س یه..شتتد هاپو این باز..خدا وای_گفت اخمام دیدن با و کنارم اومد
 ..هاپویی بده

ست با که صورتم نزدیک اورد و صورتش سش د  رازد کاناپه روی رفتم و زدم پ
 ..کشیدم
 ..نشست روبروم ایندفعه

 تو؟ چته_بهراد
 ..بستم و چشمام

 مرگته؟ چه باز..توام با..عمو هوی_بهراد
 ..اه..اخه چه تو به_زدم داد سرش عصبی



 داشتی؟ کارش اومد؟چه پرستش_گفت دوباره از و نزد حرف ای دقیقه چند
 ..من چمه..خدا ای..اسمش اومدن با

 ..نفهمیدم حرفاش از هیچی من ولی میزد حرف همینجوری بهراد
 ..بیرون گمشو یا شو خفه یا بهراد_

با هم تو خب_بهراد ته گازت کی باز..با مدم فق ..ببین..گرف  یچیز یه او
ستم خودم تا من..بگم سم ه ست حوا ستش بر و دور زیاد بردیا این نذار..ه  پر

ست اخالق اینکه..بپلکه سر خاک..نداره درمونی در ست یه داره زن بر  لندب لی
 ..لیستش تو بره اینم میترسم..داره دختر دوست هم باال
 ..میکنه غل _زدم داد یهو

 ..زدم و حرف این که شد چی نفهمیدم
فه یدم دستتتت کال هام تو کشتت مای با بهراد..مو با چشتت گاه منو قوریش با  ن
 ..بکنه الکی فکرای نمیخواستم..میکرد

 ..کنهب کاریا کثافت این از من کارخونه تو نداره حق کسی_گفتم و شدم بلند
سم دارم همش امروز شنوم رو دختره این ا شکی..می  همش..چمه میفهمیدم کا

 احستتاس..بود داغون حالش..بکشتته نفس نمیتونستتت..میفتم شتتب اون یاد
 ..بسته و نفسش راه چیزی یه میکردم

 انقد..میشتتد خفه داشتتت..شتتدم مجبور ولی صتتورتش تو بزنم نمیومد دلم
شکاش سره اون اگه که بود کرده کالفم هاش گریه و ا ست جلو موق  همون پ  مد

 ..بشکونم گردنشو بود زیاد احتمالش بود
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 اون و ترمز رو زدم پرستش پای جلو باغ دم که شد چی و چرا نفهمیدم خودمم
فا عد به شتتتب همون از..زدم رو حر فه ب به دو..ام کال حت نمیتونم شتت  را

 ..خدا اخ..بارونی و سرسبز جنگ  اون..اشکیش چشمای تصویر..بخوابم
 یه..چرا حس ولی..ندارم بهش ای عالقه هیچ..باشتتم روراستتت خودم با باید

شم ازش درواق ..بهش بودن نزدیک حس یه..خوب حس  پاک دختر..میاد خو
یه و نه..اروم نه بدون وجودش..مهربو فه..استتتت کی  دارم چی خدا اخ..ظری

 ..میگم
 حس از پر وجودم تو ولی..ندارم بهش ای عالقه هیچ هنوز..مطمئنم خودم از

سبت خوب های ست بهش ن سبت..ه ساس بهش ن سئولیت اح  نمای..میکنم م
 ..نیست بد

 خودم با هنوز..کنم ح  سالمو 10 مشک  نتونستم هنوز..نه فعال..نه دیگه ولی
 ..نیومدم کنار

 ..باشیم هم دور میخوایم..بیادا زود بگی و علی..ثمین_
 ..چشم..دفعه بیست..بابا باشه_ثمین

 نداری؟ کاری..بگم هم بهار به برم..دیگه خب_
 ..خداحافظ..گلم نه_ثمین

 ..خداحافظ_
 ات ستته از بعد..گرفتم و بهراد..بود خاموش..گرفتم و بهار شتتماره و کردم قط 
 ...داد جواب بوق

 مطوری؟ چطور..بانو پری بر سالم_بهراد
 خوبی؟..بهراد سالم_



 ..بسوزه دلت..اوکییم قاعدتا... نامزدمونیمو پیش که ما_بهراد
 ؟..هست بهار..سوخت دلم_گفتم و خندیدم

 داری؟ چکارش_بهراد
 ..بهش بده و گوشی..است دخترونه_

لت با بهراد فت ای زده ذوق حا فای واستتته میمیرم من..جون اخ_گ  حر
 ..بگو من به هم کوچولو یه من جان..دخترونه

 ..گوشیو بهش بده..بکش خجالت..بهراد_
 ..میومد بهار جیغ صدای اونور از

 خوبی؟..پرستش سالم..الو..کردی ذلم..گوشی من به بده..بهراد_بهار
 تخس؟ پسر این دست از میکشی چی بهار..سالم_گفتم خنده با

 کردی؟ ما یاد..خبر چه خب..نذاشته سر تو مو..کرده دیوونم خدا به_بهار
 دعوتید امشتتتب راستتتش..تماستتیم در هم با همیشتتته که ما..نشتتو لوس_

 ..کرده درست فسنجون واست مامانم بگو بهراد به..خونمون
هار  درستتتت فستتنجون واستتتت خانم حاج..بفرما..بهراد_گفت و خندید ب
 ..خونشون دعوتیم شب..کرده

 اولش..میب*و*ستته و یکی داره یکی انگار..میومد صتتداهایی یه خ  اونور از
شیدم خجالت شی بهراد..اومد بهار خنده صدای بعدش اخه..ک  و گرفت و گو

 نه..دستتتش میرستتونی..مامانت واستتته ب*و*س تا صتتتد این..پری_گفت
 ..میخوام فسنجون من..عاشقشم..خوبه لپش همون..نه.نه..نه..لپش

http://www.roman4u.ir/


 با..میذاشتتت ستتربستترش بهراد و میزد جیغ بهار..دیوونه این دستتت از ترکیدم
 ..کردم خداحافظی ازشون خنده

نگ که من مان..کردم دعوت و ثمین و بهراد زدم ز نگ خودش هم ما  و زد ز
صدش..کرد دعوت و سیاوش سه بود این ق  حقمون در سیاوش که محبتایی وا

 ..باشیم داشته همی دور یه هم و باشه کرده تشکری یه هم کرد
 و ستتیاوش زیاد مدت این تو..میگذره وحید جشتتن شتتب اون از ای هفته دو

 ..دیدمش دور از کارخونه تو دوبار فق .. ندیدم
 اتاقا..لوکوچو تغییرات یه..برقی جارو.. گردگیری..خونه جون به افتادم صبح از
 رو اگلدون..شستم و حیاط..کردم کاری وایتکس رو اشپزخونه..کردم مرتب رو

 کوزت یعنی..کردم رو کارا این همه تنها خودم بود کالس که ستایش..دادم اب
شبخت من از  کمکم بیا میزنه غر هی پخته غذا مدل دو مامان اونوقت..تره خو

 ..کنم درست باید خودم ساالدم تازه..کنه
 یه..ستترم باال اومد مامان بخورم چایی لیوان یه نشتتستتتم و شتتد تموم کارم تا

 ..دارم الزمشون بدو..مامان..پرستش_گفت و دستم داد لیست
 ..افتادم کول و کت از..بره در خستگیم بذار تروخدا مامان_

 ..بدو..پری_گفت پامو جلو انداخت و لیست خیال بی مامان
 ..دارم من مامانه این..اووف

 جامان خریدارو کوچه ستتر ستتوپر رفتم و برداشتتتم کیفمو و پوشتتیدم لباستتامو
سای  با..دادم سه سه ساالد و  تو..خورد زنگ گوشیم سرراه..بود شده بزرگ کی

 ..بود ستایش..اوردم درش..بود جیبم
 ستا؟ چته..ها_



 ..بزن حرف درست..تربیت بی..وا_ستایش
 ..دیگه بگو..پره دستم ستایش_

 ..نشید نگران گفتم..دارم کالس 5 تا من ببین..هم تو خب باشه_ستایش
چه به من..کردی غل _ یان زود گفتم ها ب  راه میخوای 5 تازه خودت تو..ب

 ..بیفتی
 ..گفتین رو همه راستی..میکشه طول کنم چکار خب_ستایش

 ..سیاوش به زد زنگ که هم مامان..بهار و بهراد..علی و ثمین..دیگه کیه همه_
 نداری؟ کاری..بگیرم راه سر بگین داشتین الزم چیزی..باشه_
 ..خداحافظ..بیا زود نه_

 ..خداحافظ_ستایش
نداختم و کردم قط  و گوشتتی ن و نفر یه که میرفتم داشتتتم..جیبم تو ا  ارمک

 مانی دیدم و برگشتتتم..گرفت ازم و خرید های کیستته و اومد..کردم احستتاس
 ..بود

 میکنی؟ چکار..مانی_گفتم و کردم نگاش تعجب با
 ..میشی اذیت..سنگینه_گفت و کرد نگام مهربون

 ..ممنون_
 دارید؟ مهمون_مانی

 ..اره_
 ..مهموناتونه جزو هم خان سیاوش این احتماال_مانی

 ..نشست ابروهام بین کمرنگ اخم یه..بود اروم صورتش..کردم نگاش
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 ..اره_
سیدیم سه..خونه در ر شت رو ها کی  خوش بهت_گفت لبخند با و در جلو گذا

 ..عزیزم بگذره
 ..میکنه ناله و اه دوباره االن گفتم..بود چش این..وا..ورفت

سای  و کردم باز و در..انداختم باال شونه یه سای  مامان کمک..تو بردم و و  و و
 اماده هم اونارو..بودم خریده ژله پودر..کردم درستتت ستتاالد و کردم جا جابه
 ..بیایم نظر به خوب و امشب داشتم دوست ولی چرا نمیدونم..کردم
ست بود کرده و کاراش همه که مامان نهار از بعد ش شو چرخ پای ن  منم خیاطی

 و کردم خشک و موهام..گرفتم دوش..شدم بلند عصر..زدم ساعته یه چرت یه
ستم سرم باال شن ابی جین یه..ب  ونیکت با و بودش خریده تازه ستایش که رو

 تمانداخ موهام رو هم روشنی ابی شال..پوشیدم رب  سه استین صورتی اندامی
 ..لبهام به زدم صورتی رژلب یه و زدم عطر..پوشیدم هم سفیدمو صندالی و

 ندت اونم و اومد هم ستایش..بودم شده خوب..انداختم خودم به نگاه یه اینه تو
 ..شد اماده تند

  داخ پرید یهو بهراد که...کردم باز و در و حیاط تو رفتم..زدن و زنگ 8 ساعت
 ..میکنه اذیت داره نیومده هنوز دیوونه..کرد پخ صورتم تو و

 تو؟ چطوری_گفت و خندید
 ..تو بیا سالم_

 ردمک تشکر..داد بهم و شیرینی بزرگ جعبه و کردیم روب*و*سی..تو اومد بهار
شت هم علی و ثمین..داخ  کردم دعوتش و  مث  هم علی این..اومدن سرش پ

 ..سربزیره و ساکت همیشه



 شتتلوار کت..مرگ حد در میزنه تیپ شتترف بی..اومد ستتیاوش هم همه اخر
 ..بود باز لباسشم دکمه..مشکی اندامی و مردونه بلوز و مشکی

 ..اومدین خوش..سالم_گفتم لبخند با
 ..سالم_گفت و انداخت بهم نگاه یه

 اذیت شتتاید گفتم اول..بودیم نشتتستتته ستتالن تو همه..داخ  کردم راهنمایش
شن ضای کال ولی..بودم دیده و سیاوش خونه چون..ب شتیم شادی ف  و تمرف..دا

 تعارف و اوردم مامان ستتاز دستتت های شتتیرینی با و ریختم چای ستتینی یه
 نم بخدا_گفت و کرد زده خجالت مثال و خودش گرفتم که بهراد جلو..کردم

هار..دارم زن من..خواستتتگاری نیومدم گاه ب نا..کن ن یذارن ای  ادم عین من نم
 ..بشینم

 ..خنده زیر زدن همه
 ..اللی نمیگه کسی نزنی حرف تو_

 ..گفتی شد خوب..ا_بهراد
 مردونه و جدی خیلی ولی..نداشتتت اخم..کردم تعارف چای هم ستتیاوش به

 ..بود نشسته
 ..ممنون_سیاوش

 ..کنم اویزونش درارید میکنه اذیتتون کتتون اگه_گفتم اروم
گام جوری یه گار که کرد ن نه وا..دادم بهش ناموس فحش ان گه..دیوو  چی م

 تشپرستت_گفت مامان که ستتالن تو اومدم و اشتتپزخونه تو بردم و ستتینی..گفتم
 ..کن اویزون و جان سیاوش کت..عزیزم

http://www.roman4u.ir/


 دراری میخوای که تو خوب..میگیره قیافه من واستتته فق ..من بگم چی..اخه
یه ها غره چشتتم این  اون به زدم و خودم..کنم اذیتش خواستتتم..میری که چ
 ..کن اویزون و کت..پرستش_گفت محکمی صدای با سیاوش که..راه

 دمکشی دستش از و کت..دیوار از یا خورده من از نفهمه بزنمش برم..دراز پسره
 ..نکنی چروکش_گفت که

س  از اینو بتونم میدادی من به قدرتی یه خدایا سمت دو به و ساوی ق  سیمتق م
 ..کنم
 ..اومدم و کردم اویزون اتاق تو و کت
 تو؟ کار پرستش..ای خوشمزه های شیرینی چه_بهار

 ..مامانه کار..نداره هنرا این از دختره این بابا نه_ستایش
 ایول..ندارید هایی شتتیرینی همچین پختن عرضتتته تا دو شتتما گفتم_ثمین

 ..است خوشمزه خیلی..جون معصومه
 ببریم؟ فیضی یه هم ما بگی و هنرات از ای گوشه میشه..جان ثمین_

 دادن حرص..رفتن بازار..علی جون به غرزدن..رفتن بازار..میگم من_بهراد
 ..رفتن بازار..سوخته غذاهای پختن..رفتن بازار..من

 کی نم علی..بازار رفتم انقد کی من..شو ساکت.. بهراد_گفت حرص با ثمین
ندم غذا حاال تا من..دادم حرص تورو کی من..زدم غر تو به  وای..نستتوزو

 دبارچن فق  من..بردی بیشعوریابرومو خیلی بهراد..میگه دروغ جون معصومه
 ..سوخت غذام
ست جالبیش_بهراد سوزونه جوری اینجا  اهاشلوبی ولی میگیره ته تهش که می

 ..خودش واسه هنریه..نپختن



هار هنرهای از یکم هم تو خوب_علی  رو که رو ما زن هنرهای..بگو خانم ب
 ..کردی

 ..کشتمت زدی حرف بخدا بهراد_بهار
با_بهراد یاری خودت با که رو علی ثمین با یدمش تازه..بگو م  چطوری..د
 ..هنرمنده..کدبانو پا یه..خانم بهار..خدمتتون به عرضم..اهم..اهم..پسر

 ..بهار لبای رو اومد بزرگ لبخند یه که بهار به زد چشمک یه و
شه شکالتی ولی میپزه نارگیلی کیک_بهراد  شک ..ها نمیده شکالت مزه..می

 ..میده سوختگی بوی یکمم..میشه شکالت
 ..نگوو..نامرد بهراد_گفت جیغ با بهار
 ..دمسوزون کیک بار یه فق ..نامردی خیلی_گفت و بهراد بازوی تو زد یکی
 رهپا ما خشتتتک روتون تو گالب اقا..کنه خیاطی اومد ما خانم هم بار یه_بهراد
 همب و شلوار افتخار با اومده ساعت یه بعد..بدوزه خانم بهار دادیم..بود شده

 بگو..پوشتتیدیم شتتلوارو اقا..بلده خیاطی خانممون که مرگ ذوق هم ما..داده
 ..شد چی

 شد؟ چی گفتیم هم با هممون
 چستتبیده هم به پاهام دوتا کن فکر..بود دوخته هم به رو ها پاچه دوتا_بهراد

 ..وضعی یه اصال..بود
 ..میومد چشماش از اشک ثمین..بود شده قرمز خنده از که خودش بهار

 ..سوخت غذاتون کنم فکر خانم حاج_گفت بهراد که بودیم خنده غش هممون
 ..گشنشه بهراد مامان..توهم خب_ستایش
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 دهش سرخ مرغای و زعفرونی برنج دیسای..کردیم پهن رو سفره دخترا کمک با
 ماست ساالد سبزی..فسنجون خورشت..سفره روی گذاشتیم و زمینی سیب با

 و ستتفره کنار کردیم دعوت رو همه..رنگی های ژله و..نوشتتابه.. دوغ..ترشتتی
 تو ررفتس با نشست تا که بهراد..بود من روبروی دقیقا سیاوش..بودیم نشسته

 ..خورشتش کاسه
 ..افتادید زحمت تو..خانم حاج ممنون_سیاوش

 ..مادر تنت به بشه گوشت..جونتون نوش..زحمتی چه..پسرم نه_مامان
سرم چه..ایش سرم پ  و شمامان دلش..هپروت تو نره این باز وای..براش میکنه پ

 ..حرفاست این از تر محکم خیلی سیاوش ولی..نخواد
شغول همه سه..بودن خوردن م شیدم برنج خودم وا ستم ولی..ک  مرغا دیس به د

 تیکه هی دیدم که بود مرغا به نگاهم..سرسفره بشم پهن نمیشد رومم..نمیرسید
 ستتیاوش..اخی..ظرفم تو اومد شتتده ستترخ زمینی ستتیب با مرغ رون بزرگ

 ..جمعه حواس چه ولی..نده خجالتم بابا..نازی..بود
 ..مرسی_گفتم اروم
قد فت پرت و چرت بهراد ان یدم گ عد..خوردم چی نفهم  با غذا خوردن از ب

 تو یمنشست و بردیم میوه و چای..شستیم رو ظرفا و کردیم جم  رو سفره دخترا
شتم..سالن سیدم..میکردم تعارف میوه دا  یقه و شد باز شالم که سیاوش به ر

سمم صال گیج که منم..بود باز لبا سم ا  و سرش سیاوش دیدم فق ..نبود حوا
عه یه و باال اورد ناکی اخم دف فت ازم رو میوه ظرف..کرد وحشتتت  اروم و گر

 ..کن درست و شالت_گفت



 روم..کردم درستتت و شتتالم ستتری ..زدم گندی چه فهمیدم تازه..برستترم خاک
شد  نارشک که علی به و گرفتم ازش رو میوه ظرف سری ..کنم نگاش دیگه نمی
 ..بود شده غیرتی..اخی..کردم تعارف بود نشسته

 ..شد بلند در زنگ صدای که بودم نشسته تازه
 ..کن باز و در برو.. مادر..ستایش_مامان
ید_ثمین خدا ببخشتت ید..خانم حاج ترو یدون  بدش مهمون از مهمون که م
 ..امشب شدیم زحمت..هردوش هز صابخونه..میاد
شم ناراحت..مادر اینو نگو_ ماما شمم رو..می  هر که شاهده خدا..دارید جا چ

 ..دارم دوستتون و نشستید دلم به تاتون 5
 ..اومدن نیازی خانم..مامان_گفت و داخ  اومد ستایش
مان جب اولش ما عد کرد تع ند ب ند بالبخ فت و شتتتد بل  تو کن دعوتش_گ

 ..تو بفرما نیازی خانم..مادر
 ..داخ  اوردش و در دم تا رفت خودش

یازی خانم  شتتتب موق  این که شتتتده چی یعنی..داخ  اومد زده خجالت ن
 ..میزد تند تند مانی؟؟قلبم..افتاده اتفاقی نکنه..اوده

 ..کردن سالم باهاش همه و داخ  اورد بزور و نیازی خانم مامان
 ..هستن ما قدیمی همسایه نیازی خانم_گفت ها بچه به رو مامان

 ستتتایش و پرستتتش دوستتتای هم گ  های بچه این_گفت نیازی خانم به رو و
ست ازش که سیاوش اقا..ان ستش..گفتم وا شش پر  و خانم بهر.. میکنه کار پی
 ..اقا علی همسرش و جون ثمین ایشونم و نامزدن بهراد اقا
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یازی خانم ندی ن فت و زد لبخ نه خداحفظشتتون_گ له..ک  از غرض وال
 موق  بد شتترمندم خدا به..بود چش امشتتتب پستتره این نمیدونم..مزاحمت

 کلش تو حرف زدم حرف باهاش که هرچقد..دارید مهمون نمیدونستم..اومدم
 خب ولی..بشتتم مزاحمتون شتتب وقته این کرد مجبور و زن پیر منه..نمیرفت

 ..نداره اگر و اما و خیره امره
 ..ها بچه جلوی..خدا..نه..مانی نه..خیر؟؟نه امر..زد خشکم لحظه یه

 یول..نه یا االن گفتنش درستتته نمیدونم..جون معصتتوم راستتتش_نیازی خانم
 انجری از قب  حتی..باخته پرستشت به و دلش من مانی.. صورت هر در..خب
 بامش..پرستشه با دلش هنوز مانی ولی..نشد قسمت موق  اون خب..پسره اون

 طاقت بی دیگه مانی..کنم خواستتتگاری مانی واستتته و پرستتتشتتتت میخوام
شب جوریکه..شده ستاد منو ام ست وگرنه..اینجا فر شتم دو  تموقعی یه تو دا
 ..میومدم بهتر

 انداخته و سرم..بود من قلب کوبش صدای فق ..درنمیومد هیچکس از صدا
 راسیاوش؟چ..ها بچه..اینجا االن؟چرا چرا..بودن کرده عرق دستام..پایین بودم

 ایاخم با سیاوش..باال اوردم و سرم..رئیسمه مثال خب..خب..سیاوشم نگران
 ..ریخت دلم..میکرد نگاه نیازی خانم به کرده گره وحشتناک

 ستتربزیر همچنان که هم علی..میزد چشتتمک بهراد..میخندیدن بهار و ثمین
 ..بود

 .میکرد گوش نیازی خانم حرفای به ارومی به مامان و بود متعجب ستایش



یازی خانم ید که خودتون_ن  و مادر..نداره و کستتی من از غیر به مانی میدون
 نوه همین کستتم همه مادربزرگ منه ه داد دستتت از تصتتادف توی که و پدرش
 ..زیاد خیلی..داره دوست و پرستش..دارم خبر نوم دل از..است

 خودم..بکن و فکرات خوب..نمیخوام جواب االن ازت_گفت و کرد من به رو
 ..میگیرم جواب ازت میام
 و جیغ صتتدای رفت نیازی خانم تا..رفت و کرد خداحافظی همه با..شتتد بلند
سخره خیلی بهراد..شد بلند ک  شید ک  م ست دخترا و میک  و مسر..میزدن د

شون چیزی یه که باال اوردم  رپ صدای با درهم اخمای با سیاوش دیدم بگم به
 ..بازیو مسخره این کنید تموم_گفت جذبش

 ..شدن ساکت همه درجا
 مالقاتت بود اومده که همونه مانی..پرستتتش تو؟وای چته..داداش وا_ثمین

 ..پری وای..خودشه..بیمارستان؟اره
 قیافش؟ خوبه..شکلیه چه..ندیدمش من ثمین_بهار

 ..اره برادری جای_ثمین
 ..میاد پریمون به_گفت و زد چشمک یه

 ..اتاقم تو رفتم و شدم بلند..نداشتم و حرفاشون تحم 
 ...اینکارو نکن گفتم..اشتباه گفتم بهت..زدی کردی؟گند چکار مانی

 صدای..مبود شده خیره نقطه یه به و دادم تکیه دیوار به و زمین روی بودم نشسته
 ..اتاق تو پیچید سیاوش گرم و تلخ عطر لحظه چند از بعد و دراومد
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شید نگاهش و انداخت محقرمون اتاق دور تا دور به نگاهی یه و کرد نگام  هب ک
 ..بودم زده دیوار به و بودمش نوشته خودم که خطی تابلوی

 ..کرد زمزمش اروم و کنارش رفت
 

 ...زندگی نام به کاب*و*سی تحم  برای ایست بهانه شاید مرگ رویای
 

 ..بودن شلوارش جیب تو دستاش..کرد نگام و برگشت
 درد؟ پر انقد چرا_سیاوش

 ..کاب*و*س از پر..درده از پر من زندگی_
 نداری؟ دوسش_سیاوش

 ..بودنه اشتباه بحث..نیست من داشتن دوست بحث_
 ..کنه اشتباه زندگیش تو ادم وقتا گاهی بدنیست_سیاوش

 واستته نه_گفتم و ایستتتادم شتتدم بلند..حرفش از نیومد خوشتتم چرا نمیدونم
 ..دارم زندگیم کارنامه تو اشتباه کافی اندازه به..من

 ..بده بهم و کتم_گفت که در سمت برم خواستم
 ..دیگه بردار خوبرو

 ..میداد خوبی بوی چه.. برداشتم و کتش جالباسی روی از و رفتم
شتش که سمتش گرفتم  بکنم نم یعنی..پرو االن؟بچه چی یعنی..بهم کرد و پ
 ..اضافیه تنش به سرش این..تنش

 ..ظرممنت_گفت که نکنم حوالش چیزی بگیرم و دهنم جلو که بستم و چشمام
 ..پررو..بگذره اموراتت تا باش



 رتبم و یقش که همونطور منو سمت برگشت..تنش تو کردم و کت خشونت با
 ..باشی خشن انقد نمیاد بهت_گفت میکرد

 پرروباشید؟ انقد نمیاد هم شما به_
 ..کوچولو بشناسی منو مونده هنوز_گفت و زد جذاب لبخند یه..ایستاد

 چی؟ یعنی..بیرون رفت و
 ...سیاوش

 
 ..سالن تو کاناپه رو انداختم و دراوردم کتمو..تو رفتم و کردم دروباز

 زیاد خیلی..بود زیاد فاصتتله..پایین به شتتدم خیره باال اون از و حیاط تو رفتم
 .. و من بین زیاد فاصله مث ..بود

شه خالی ذهنم که هایی موق  وقت چند چرا..میکنم فکر بهش دارم چرا..اه  می
شمام جلو میاد صورتش  میز روی انداختم و پاهام و صندلی روی دادم لم..چ

 ..شده چم..سمتش کشید و ذهنم گلدون تو ی گال بوی..حیاط توی
 ونا عالقه از و میکرد خواستگاری و پرستش داشت همسایشون زن وقتی چرا

سره سام..میزد حرف پ شدن پایین و باال سخت نف ست چرا..می شتم دو  ینا دا
 ..بیرون خونه از کنم پرتش پاشم که داشتم و اخالق این و اجازه

 ستدو اصال اینکه کردم پیدا دختر این به که جدیدی حس و فهمیدم که چیزی
 افشاعتر..باشه داشته نظر بهش ندارم دوست..بشه عالقمند بهش کسی ندارم
 ..دمیا خوشش کسی از حتی هم خودش که بشنوم نمیخوام حتی...ولی سخته
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 و پرستتتش فهمیدم دیدم برش و دور رو پستتره این که هم باری دوستته همون
 بهش بخوام که نیست ای اندازه حتی..واسم نیست عددی ک  در..داره دوست

 ..کنم فکر
شک  سم نمیدونم..خودمم م شروی اجازه و کنم سرکوب و ح شتر پی  هشب و بی

 ..بده جون زندگیم به و بگیره جون بذارم و بدم پا بهش..نه یااینکه ندم
 مینث وقتا گاهی اگه..خونه تاریکی و سکوت همه این از..تنهایی از شدم خسته

 تونقبرستت با اینجا که ستتمت این نکشتتشتتونن هم رو بقیه رو اینجا نیان بهراد یا
 خسته..کسی بی و تنهایی همه این از بیرون بیام دارم دوست..نمیکنه فرقی هیچ

ست..شدم سی دارم دو شتم و ک  ومار تا کنم نگاش میگیره دلم که گاهی که دا
 ..بشم

 ..اینجارو میتونه مهربونی همه این با دختر این یعنی
ستادم شدم بلند سم..کن کمکم خدا..ای سم..میتر شتباه بازم میتر  بازم..مکن ا

 ..نبینم و بدباشه بازم..خطابرم
شتم اتاقش تو وقتی سای صدای تنم بکنه و کت که کردم بهش و پ  و ندشت نف

 قتاو گاهی داشتتتم دوستتت..بود گرفته خندم من ولی..بود عصتتبانی..میشتتنیدم
 ..دربیارم حرصشو

 همه..اداش و ناز..شتتوخیاش..لجبازیش و ستترتقی..بود اندازه به چیزش همه
ندازه به چیش ندازه به غرورش..داشتتتت نفس عزت..نمیزد و دل..بود ا  ا

 بدم..داشت دخترونه ترس..نداشت پسرونه دل..نداشت پسرونه شجاعت..بود
 کیهت..ظریف..لطیف دختر..دربیارن رو پستترا ادای بخوان که دخترایی از میاد
 ..گاهش تکیه میتونم من یعنی..میخواد گاه



 ..شده مرگم یه امشب..گردنم پشت کشیدم دست کالفه..خدا ای
شتر میخوام سمو بی  با لیفمتک قراره نمیدونم..بگیرمش نظر زیر..بدم بهش حوا

 ؟..بشه چی خوب حسای همه این
 ..بود بردیا..خورد زنگ گوشیم

 ..بگو_
 کارخونه؟ یا دفتری فردا..داداش سالم_بردیا

 ..افتادم پرستش یاد دفتر بگم خواستم
 ..کارخونه_

 تو بذار و قرارامون همیشتتته راستتتی..اونجا میام 10 طرفای پس..اوکی_بردیا
 ..کارخونه

 چرا؟_
 ..ببینمش رو کوچولو پری این بیام منم بابا_گفت و خندید بردیا

 خوشم صالا بردیا_گفتم فریاد با تقریبا و شد کلفت صدام..شدن مشت دستام
 ؟..مفهومه..بزنی تیک دستام زیر با نمیاد
 پسر؟ کردی داغ چرا..بابا باشه_بردیا

 ..اونجا بیا دفترم 10 ساعت_
 کمیمح تو..نیستتت مهم..ببینمش نمیتونم فردا..بهت لعنت..اه..کردم قط  و

 ..همیشه مث ..سیاوش
تا با حافظی یک عدی خ  با و کردم خدا مدم ب مت او قد..خونه ستت  فکرم چ

 کرف ابلهانه خواستتتگاری این به دارم دیشتتب از..پاطیه قاطی خیلی..مشتتغوله
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 خواستمی بیشتر که من نظر به..کارش این با بود کرده فکری چه مانی..میکنم
یاوش حال نه خیلی کارش ولی..بگیره و ستت یدونم..بود بچگا  هب انقد چرا نم

 مخم بابا ای..نیومد کارخونه اصتتال ستتیاوش امروز..شتتده حستتاس ستتیاوش
 ..ترکید

 ..بود مانی..خورد زنگ گوشیم که بودم خونه نزدیکای
 ..بله_

 ..پرستش سالم_مانی
 گرفتی؟ کی از منو شماره_
 ..ستایش_

 ..ستا نکنه چکارت بگم خدا ای
 شده؟ چی_

 ..ببینمت باید_مانی
 ..میکردم فکرشو

 ..از تو مانی_
 بر ستترت از دستتتت وگرنه..بزنم حرفامو بذاری باید_گفت و حرفم بین پرید

 ..نمیدارم
 ..میکنم خواهش_گفت اروم العاده فوق لحن یه با بعد

 ..نهمیک سالح خل  همیشه منو مظلومیت همه این با پسر این..بستم و چشمام
 کجا؟_

 .االن همین...شاپ کافی_گفت و گرفت خودش به شاد لحن یه صداش
 ..خداحافظ_



 ...عزیزم خداحافظ_مانی
 ؟..کنم چکار مانی با..بیرون دادم محکم و نفسم

 خودم داشتتنی دوستت پارک همون نزدیک شتاپه کافی..کردم عوض و مستیرم
جا برستتم تا..بود جار خودم با کلی اون نا..رفتم کلن  یتغییر من جواب مطمئ

 ..نمیکنه
 ..یگهد بود شاپ کافی خب ولی نبود کالس با خیلی..بود ارومی تقریبا جای

 لبخند و ایستتتاد شتتتد بلند..پیشتتش رفتم..ممکن جای ترین دنج..دیدمش
 جادو و ادم معصومه بسکه چشماش میکنم حس..نکردم نگاهش..نشستم..زد

 ..میکنه
 ..باالسرمون اومد گارسون

 خوری؟ می چی_مانی
 ..کردم نگاهش

 ..هیچی_
 ..پرستش_مانی

 ..اووف
 ..لطفا چای_

 ..شکالتی کیک و چای دوتا_مانی
 ..میاد بدم خیلی ای میوه بستنی و ای میوه کیک از..خوب چه

 ..اورد و سفارشات نکشید ثانیه ثیم به و رفت گارسون
 ..میچسبید خیلی سرد هوای این تو..خوردم چاییمو از خورده یه
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 ..مانی میشنوم_
 ؟..خواستگاری اومدم باهات هماهنگی بدون شدی ناراحت_مانی

هت من_ ته و جوابم ب جه به هم با تو و من..مانی ببین...بودم گف  ای نتی
 ..نمیرسیم

 چرا؟_مانی
سر یه تو..زیاده سترم پشتت حدیث و حرف..ام مطلقه زن یه من..واضتحه_  پ

یه و کوچه همین دخترای از خیلی..مجردی خدا..میخوان رو تو ها همستتتا  ب
 ..نمیخوریم هم بدرد تو و من..ببین..شنیدم ازشون خودم
 ..نیست مهم واسم مردم حرف_مانی

 ..میکنم زندگی مردم همین با دارم چون..هست من واسه ولی_
 دراوردن حرف جور هزار ستترت پشتتت که مردمی همین حرف بخاطر_مانی

 حتی..چیز همه رو بذاری پا خوای می..بگذری ایندت از..زندگیت از میخوای
 ..من احساس

 ..بدم رو همه احساس جواب نیستم مجبور من..خودته مال تو احساس_
 ..چشماش شدن اشکی کردم حس..چشمام تو شد خیره
 فراهم برات بخوای هرچیزی..میکنم واستتت بخوای هرکاری..پرستتتش_مانی

 بخوای تو هرجا..میبرمت شتتهر این از..میبرمت محله این از اصتتال..میکنم
 یچ هر..میکنیم زندگی بخوای تو هرطور..نمیگیم هیچی هیچکس به..میریم

 ..میشه همون بخوای تو
 از نمیکنم ذوق چرا..نمیشم حرفاش رام چرا..نمیاد راه باهاش دلم چرا..خدا نه

 ..منه واسه و عشقه از همش که حرفایی



 ..میاد بدم کنن التماس که مردایی از من..معلومه خب
 ..رویاست یه فق  اینا..نمیشه..مانی محاله_

 نه؟..پسرست اون بخاطر زدنا پس این_مانی
 ..نه_

لداره اون..داری حق..هستتتت چرا_مانی  خونواده.. تحصتتیلکردستتتت..پو
 پاس و اس یه..چی من..ارزه می محلمونو ک  پاش زیر ماشین..خوشتیپه..داره
 ..عاشقه قلب یه همین داراییم تموم که کس بی

 ..صداش تو بغض از..حرفاش از شکست دلم
 ..نیست اون و من بین هیچی عزیز وقت همین به..مانی اینجوری نگو_

 ؟..کنه حمایتت باید همه این چی واسه پس..نمیکنم باور_مانی
 ..شدم خسته..بدم باید من رو همه جواب..اه..میدونم چه من_گفتم عصبی

 ..بیرون زدم شاپ کافی از و برداشتم و کیفم
 شتتیدهک کیفم..میکردم قانعش باید چطور..میرفتم راه تند تند بلند قدمای با

شتم..شد شید منو..بود مانی..عقب برگ  کنار خلوت و باریک کوچه تو برد و ک
 ..شاپ کافی

سبوند منو ستاش دوتا با..میزد تند تند قلبم..دیوار به چ ستام د  گرفته کممح و د
 تند نفستتام..بود کم خیلی خیلی من از فاصتتلش..بود تر بلند من از قدش..بود

 ..نمیدونم.. مانی و بود ترس از من..همینطور اونم..بود شده
 نیکان مث  هم مانی میکنم حس چرا..االن ولی..داشتتتم اعتماد مانی به من

 ..نیست اونجوری مانی..نه..نه..نیست اون مث  مانی نه..بستم و چشمام..شده
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 ..کردم باز و ام چشم..دلگرمیاش..حمایتاش..اومد یادم کنندش اروم لبخند
سش مانی صال حوا  همه روی..میچرخید صورتم ک  تو نگاهش..نبود من به ا

ضای صال..صورتم اع  نوم اونم..میکرد زمزمه اروم..بود شده هیپنوتیزم انگار ا
 ..میخواد و من..میخواد

 ..مانی_گفتم ترس با ولی اروم..حرفاشو نمیفهمیدم
 حس نگاهش تو رو کالفگی..میشتتتد نزدیکتر و نزدیک لحظه هر صتتورتش

یدم..میکردم یدم مانی از..من..ترستت ظه تو..ترستت  و کمترین توی..اخر لح
 شیدک میشد سست ازش اعتمادم داشت که زمانی تو..ازمن فاصله نزدیکترین

 ..بست و چشماش..کنار
 ..اوردم کم..پرستش داغونم_گفت اروم

ست و دیوار به داد شو تکیه و شد جدا من از ش  بد خیلی حالش..زمین روی ن
 ..بود

 ..نشستم ازش فاصله با
 خان یه فق ..برادری و خواهر نه..مادری و پدر نه..ندارم و هیچکس_مانی
 اولین با..کشتتید پر تو ستتمت دلم..هیچکس از..ندیدم محبتی هیچ..جونه

 ..لبخندت اولین با..نگاهت
 ..میده ادم دست کار.. نگاه اولین همیشه
 ستترکار..خوندم درس تو عشتتق با..خیالم و فکر شتتدی..زندگیم تموم شتتدی

 نفس تو عشتتق به..کنم درستتتت راحتی زندگی واستتتت میخواستتتم..رفتم
 داغون بگم هرچقد..گرفت ازم رو تو..شتتد پیداش عوضتتی اون تا..میکشتتیدم

 ..ببینی منو نمیتونستی دیگه که شدم خرد زمانی ولی..بوده کم شدم



 بازم.. نتونستتتم..نشتتد جور ولی..پول واستته روانداختم ناکستتی و هرکس به
شد ست اون ولی..ن سی..تون  نفر یه بازم..کنه جدا ازم تورو دوباره میخواد که ک
 ..دیگه

 داغون نذار..پرستش_گفت بود التماس از پر توش که لحنی با و سمتم برگشت
 ..کن فکر منم به..بشم تنهاتر نذار..بشم هستم که اینی تراز

ستم ولی..نکنم گریه شد هرچی دیگه که بودم داده قول خودم به  یه سپ از نتون
 این ولی..نبود شکی داشتم دوست رو مانی اینکه در..بربیام سمج اشک قطره

 همدردی روی از..بود محبت روی از..نبود عشتتق روی از داشتتتن دوستتتت
 ..بود بودنش و حمایتاش بخاطر..بود

 ..کنم فکر بذار_
قد..میرستتم دیوونگی مرز به دارم دیگه  ندچ میکنم فکر کردم خیال و فکر ان
 خب میگم خودم با..بدم چی و مانی جواب نمیدونم..دراوردم سفید موی تایی
سر شم و تیپ..داره شغلی..خونده درس..خودمونه طبقه هم..خوبیه پ  هک قیاف

به مه از..خو قد مهمتر ه  بشتتو راضتتی اصتتال..دلم ولی..داره دوستتتم ان
ست سرم عنوان به نمیتونم..نی سه کردم امتحان بار یه..کنم قبولش هم  فته وا

 بدتر هیچ هک ننشست..بشینه دلم به مهرش بعدم شاید گفتم بار یه..بسه پشتم
 ..خطرناکه ریسکش..شد هم
 در جواب سادست خواستگاری یه..نیستم مجبور که من میگم هم طرف یه از

 اینکه با..میشتته ریش دلم میفتم امیزش التماس لحن یاد وقتی ولی.. بره میدم
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 مانی نگاه ولی باشتته ضتتعیف و بیفته التماس به مردی میاد بدم خیلی خیلی
 ..میکنه کباب و دلم..میکنه فرق خیلی

 نقطه یه هب یا و اتاقم تو نشستم یا..نمیاد در صدام اصال خونه تو که کالفم انقد
 هب ستتری  و شتتدم عصتتبی..میدم گوش حرفی نه..میزنم حرفی نه..میشتتم خیره
 ..همینطور هم کارخونه تو..میپرم همه
ستی ولی میکنه و رعایتم خیلی یکتا شه پیچ سه ه  رو ها ستهب دوبار یکی..می

شتباه ستم ا ستی و فهموند بهم یکتا..ب شون ه ست  دوتا ینا خوبه چقد..کرد در
 ..هستن

 از میترستتم..میترستتم..استتترستتمه بخاطر همش..شتتده کم خیلی غذاخوردنم
 ..و مانی یا کنم تباه و خودم یا جواب این با و بدم مانی به بخوام که جوابی

قد تا صتتتدای که بودم فکرم و کارم غرق ان یدم رو یک  و داد تکونم..نفهم
 کجایی؟..پرستش_گفت

 ..اینجام..بله_گفتم پرتی حواس با
 ..هستن منتظرتون دفترشون تو مهندس_گفت و خندید سرکارگرمون

 ..گیج منم
 کیه؟ مهندس_

 ..رفت و کرد نگام تعجب با سرکارگر
 ..میگه و مهر معین..شدی مشنگ چرا..دختر_هستی

 ..سیاوش دفتر سمت رفتم حرفی هیچ من؟بدون چمه..اخ
 ..داخ  رفتم..تو بفرمایید صدای با و زدم در



 فکر..میکشید هاش شقشقه روی و دستاش و بود نشسته اتاق وس  مب  روی
 ..میکنه درد سرش کنم

 ..سالم_
 ..بشین_گفت همونجور

 ..واجبه سالم جواب..بده و جوابم خو..کوفت
 ..نمیزنه حرف چرا..روبروش نشستم

 ..نیست خوب حالتون_
 ..بیار کتم جیب تو از و قرصم_سیاوش
سته کتش جیب تو از و شدم بلند سری  صش ب  قرص..بابا ای..اوردم در و قر
 ..بمیرم..داره میگرن..اخی..میگرنه

 ..نشستم پاش جلو و رفتم اب لیوان یه با و دراوردم قرص دونه یه
 ..بفرمایید_

 و نگاهش تفاوت بی..چشمام تو شد خیره مشکیش چشمای اون با..کرد نگام
 ..دکشی سر سره یه اب لیوان با و برداشت دستم کف از و قرص و گرفت ازم

 ..جام سر نشستم و شدم بلند
 فق ..پس داشتتتت چکارم..وا..بستتتت و چشتتماش و مب  روی کشتتید دراز

 چته؟_گفت که گذشت دقیقه چند..بیارم قرص واسش میخواست
 ...نیست چیزیم منه؟من با..جان

 بله؟_
 شده؟ چی میگم_گفت حالت همون با
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 ؟ چیه منظورش
 ..نیست چیزیم..من_

 رستد کاراتم..ای کالفه..خودتی تو همش..نیستی سرحال وقته چند_سیاوش
 ..نمیدی انجام
 ..کردم اخم

 داده؟ گزارشی کسی_
 ..هست چیز همه به حواسم من..نه_سیاوش

 ..میدم انجام درست هم رو کارم..ندارم مشکلی من صورت هر در_
 چیه؟ مشکلت..پرستش_ سیاوش

شکلی من_گفتم و کردم بلند کوچولو یه و صدام و کردم اخم  حداق ..ندارم م
 ..بگم شما واسه بخوام که نیست جوری

 ؟..زنونست_گفت نیشخند با
 ..پایین انداختم و سرم زده خجالت..تربیت بی..مرگ
 ..برم میشه_گفتم و شدم بلند

 ..نه_سیاوش
 ..ممنونم نگرانیتونم از..ندارم مشکلی من..سیاوش اقا_

 ..سرجات برگرد_گفت بلندی صدای با که در نزدیک رفتم
 با که در دستتتگیره نزدیک رفت دستتتم..برگردم نمیخواستتتم..بستتتم و چشتتمام

 ..تو و میدونم دستگیرهمن رو بره دستت_گفت محکمش و بلند صدای
 ..یدنرس دستگیره به دستم اصال که گفت رو جمله این جذبه با و محکم انقد

 چیه؟ قضیه بگید میشه_گفتم و برگشتم



 جوری همین هم خونتون تو میگه ثمین_گفت و خورد اب لیوان یه..نشتتستتت
 شده؟ مزاحمت پسره اون..نیست خوب حالت روز سه دو..شدی
 ..لق دهن ستایش روحت تو ای..ثمین

 وحیده؟؟ منظورش
 ..نه_

 چی؟؟ پس_سیاوش
ستم ش  نمیدونم_گفتم و شد باز دهنم ولی چرا و شد نمیدونمچی..جام سر ن

 بدم؟ چی و مانی جواب
 ..شب اون مادربزرگش که پسره همون_گفت و باال انداخت ابرو لنگه یه

 ..بله_گفتم و دادم تکون و سرم
 ..بود منفی جوابت که تو خب_سیاوش

 ..یعنی..مانی..پیش روز دوسه..ولی..هست هنوزم_
 ..ابروهاش بین نشست اخم

 چی؟ پیش روز دوسه_سیاوش
 عالقش از..زد حرف باهام..پیشتتش شتتتاپ کافی برم خواستتتت ازم مانی_

 ..گفت احساسش از..نداره و هیچکس اینکه..تنهاست چقد اینکه از..گفت
 ..بخوره بدی ضربه من جواب با میترسم
 نگرانشی؟ انقد چرا_گفت سینه به دست و مب  به داد تکیشو سیاوش

به خیلی اون خب..خب_ نه خیلی..خو مه همیشتتته..مهربو مایتم..نگران  ح
 ..مهمه واسم جورایی یه..پاکه نگاهش..محبته با..میکنه
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 ..تو طرف از ای عالقه وس  این_گفت خیرش نگاه با سیاوش
 مانی که عشتقی همه اون با بود من طرف از عالقه هم ذره یه حتی اگه..نه..نه_

 ..بود مثبت جوابم قطعا داره
 هنذ توی که چیزی اون به ستتیاوش چقد..بود براقش کفشتتای نوک به نگاهش

 ..بیرون بندازم باید فکرارو این..دادم تکون و سرم..نزدیکه منه
 یقد پنجره به رو و شتتلوارش جیب تو گذاشتتت و دستتتاش..ایستتتاد شتتد بلند

 ..بگی بهش تو و اخر جواب نمیخواد..نباش نگران_گفت اتاقش
 چی؟ واسه_

 ..میکنم درستش خودم..که گفتم_ سیاوش
 ..شما اخه ولی_

 ..گفتم که همین_گفت محکمی لحن با حالت همون تو سیاوش
 کننده ونهدیو عطرش بوی..بود کم فاصلمون..بود من به پشتش..نزدیکش رفتم
 ..میگیره دوش عطرش با که بود گفته..بود

 ..ببخشید..شماست واسه زحمتام همیشه_گفتم ارومی صدای با
 ..باال اوردم و سرم..بود بلند قدش..من سمت برگشت
 ..بود امد و رفت در چشمام تو نگاهش

عد قه از ب گاهش بهم شتتتدن خیره دودقی فت ازم و ن باره..گر  و برگشتتتت دو
 ..بری میتونی_گفت
 و ستتتمب و در..بیرون زدم اتاق از بلندی قدمای با بزنم حرفی دیگه اینکه بدون

 ؟؟..میزنه تند انقد چرا..قلبم رو گذاشتم و دستم..کشیدم عمیق نفس یه
 ...سیاوش



 
 دیوونه به هدیگ..نیست بشو ادم بشر این..اتاق تو پرید بزنه در اینکه بدون بهراد

 ..سروش از بیشتر خیلی حتی..دارم دوسش خیلی..کردم عادت بازیاش
شه شته تنهام وقت هیچ..بوده کنارم جا همه و همی  تموم حقم در و برادری..نذا

 ..کرده
 ..عشقم چطوری_گفت و کرد حلق شکمم دور و دستاش

 ..زدنه حرف طرز چه این..مار زهر_گفتم و کردم باز و دستاش اخم با
 بشتتم ورزشتتکاریت شتتکم این قربون_گفت و شتتکمم تو کوبید و مشتتتش

 ..دیگه دارم دوست خوب..من
 ..کردی بد حالمو..اه..پایینا میکنم پرتت خدا به بهراد_

 ستتیا_گفت و بیرون کشتتید و کیک و پرتقال اب پاکت و یخچال ستتمت رفت
 ..دارم دوست همه این من..بیشعوری خیلی

 ..شو خفه_
 بعضی باال این از..وایساد کنارم و اومد..دراومد شکمش خجالت از که خوب

 و پرستتتش هم فاصتتله این از میتونستتتم..بود پیدا بخشتتا و ستتالن قستتمتای از
 اون به ای عالقه هیچ که گفت وقتی داد دستتت بهم خوبی خیلی حس..ببینم
 چی؟ یعنی..مهمه واسش که میکنه جا بی خیلی ولی..نداره پسره
 ازش؟ اومده خوشت_بهراد

 کی؟ از_
 ..پرستش_بهراد
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 ..فهمید کجا از این..کردم نگاش سری 
 داشتی؟ چکارش..بیرون اومد اتاقت از..االن دیدمش_بهراد

 ..میگفتم بهت بود الزم_
 ..زیبا البته و..قلب خوش و مهربونه..خوبیه خیلی دختر_بهراد
 ..گفتم خواهری جای..شد هاپو باز_گفت که کردم نگاش کرده اخم

 ..گردنم پشت کشیدم دست کالفه
 ..میشه مهم برام داره که میدونم اینو..فق ..چیه بهش حسم نمیدونم_

 ..خوبه اینکه_بهراد
 ونشمهرب نگاه بخاطر سرم شدن خوب میکنم حس..پیشونیم رو کشیدم دست

 ..قرصه تاثیر نه بو
 تواستت اینو بیا.. خیال بی_گفت و اورد در و گوشتتیش و داد لم مب  روی بهراد

 ..بخونم
 یرد..هوش کم..معمولی..باهوش..هوش تیز..نابغه..کیو ای بندی طبقه_بهراد
 ..دختر..پرت..گیج..نفهم..فهم کم..فهم

 ..دیوونه..لبم رو اومد کمرنگ خنده یه..خنده زیر زد خودش و
 ..خنده زیر زد دوباره که نکشید دقیقه دو به
 ..بهراد رو گاله اون ببند_

 ..نوشته چی نگاه پرستش واسه فرستادم رو مسیجه این..سیا نگاه_بهراد
له پستتر اون با تو باز..خوشتتمزه.. هر هر هر تادی بداخالق خا کدون اف  نم

 ..داور لیست تو نمیشه اصال که رو شما..لیستیم تو حداق  ما خوبه..شدی
 ..موقعش به درازه زبونشم..میاد خوشم..دراز زبون دختره



شت ببند_بهراد  شیدیمیک و فحش سر که بودم گفته چی یه من اگه االن..و نی
 ..عاشقی پدر بسوزه ای..بهم

 ..بود کجا عاشقی..نزن مفت حرف_
 میکنی؟ انکارش_بهراد

 ..خوب خیلی..دارم بهش خوبی حس..فق  نشدم عاشق_
 ..عالیه شروع واسه_بهراد

 ..اینم میترسم..میترسم_
 ..نیست مقایسه قاب _بهراد

 ..کنم چکار پسره این با حاال..کشیدم عمیق نفس یه
 ..میرسونمش خودم بمونه..بگو پرستش به..بهراد_
 بهراد؟ داره چکارم_

یدونم کن باور_بهراد فت من به فق ..نم  مخود وایستتته بگو پرستتتش به گ
 ..میرسونمش

 که؟ میمونی..دیگه برم من_گفت و شد ماشین سوار بهراد
 ..برو تو..میمونم اره_

 ..بزن زنگ داشتی کاری_بهراد
 ..خداحافظ..باشه_

 حداق  کاش..برستتونه منو میخواستتت چی واستته یعنی..رفت و زد بوقی بهراد
 ..اینجا نیست درست..تر پایین خیابون دو یکی میرفتم
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 ماشتتینی بوق صتتتدای که بودم شتتتدن غرق حال در خودم خیاالت و فکر تو
 اب و پایین اورد و ماشتتینش شتتیشتته..بردیاستتت اینکه..باال اوردم و ستترم..اومد

 ..میرسونمت باال بیا_گفت جذابی لبخند
 ..بفرمایید شما..ممنون_

 ..رفتن هک هم سرویسا..اینجا نمیاد گیرت ماشین..باال بیا..نکن تعارف_بردیا
 ..میشدم کالفه داشتم دیگه

 ..بفرمایید شما راد اقای_
 هستی؟ کسی منتظر..اینکه بعدشم..بردیا و نه راد اقای که اوال_بردیا

 ..نیومد خوشم..گفت جوری یه
 ..سیاوش این مونده کجا پس..نداره رفتن قصد نه.. دادم تکون و سرم کالفه

 بذارید؟ تنهام میشه_گفتم تندی نسبتا لحن با
 عصبانی؟_بردیا

 ..شدت به_
 ..فعال..رفتیم ما بابا باشه..اوه..اوه_بردیا

 و ستتنگین ذره یه بابا..جلف پستتره..رفت و تنگش گذاشتتت هم چشتتمک یه و
 ..میره ابی زیر هی که اوناست از کنم فکر..داریا زن مثال..باش موجه
که با بهراد حاال نه شتتوخی دخترا با باز ولی داره نامزد این  جلف ولی میک

ست ضور در اینکه و..نی  اخالقش کال و میده انجام رو شوخیا این بهار خود ح
 ..رفتاراش از نمیاد خوشم..بردیا این ولی..اینجوریه

 ترمز پام جلو ستتیاوش مشتتکی بنز اینبار و اومد ماشتتین بوق صتتدای دوباره
 ..یحرف یه تعارفی یه پایین بیار خب..بود باال هم دودیش های شیشه..کرد



 ..نشستم و کردم سالم..کردم باز و در
شگ  این از دودی عینک سیاوش  مامان عجب شرف بی و بود زده خلبانیا خو

 ..بود شده
 ..بیا کوتاه بابا..سرعت جونم

 داشت؟ چکارت بردیا_سیاوش
 ..میکرد نگاه رو روبرو..بنداز ما به هم نگاهی یه..یارو..کردم نگاهش

 ..برسونن منو مسیری یه تا میخواستن_
 نرفتی؟ باهاش چرا_سیاوش

 وایستتادم منتظرش من اینجا هرز علف عین دوستتاعت..کنم چپکیش بزنم ای
 ..نرفتی چرا میگه

 ..برسوندم میخواد نرم جایی بود فرستاده پیغام واسم نفر یه..ببخشیدا_
 ..پرو بچه..نخند..خوردن تکون لباش کردم حس

 ینا خواستتتید امروز که شتتده چی بگید میشتته_گفتم رفتیم که رو مستتیری یه
 برسونید؟ منو و کنید بنده نصیب و سعادت
 ..خواست دلم_گفت خونسرد خیلی سیاوش

 ..کرد بیجا خیلی دلت
 ..بود بامزه_

 ..میدونم_سیاوش
 ..بکنم دونه دونه و سرم موهای بودنش پررو این دست از دارم دوست ایخدا

 ..گفتم جدی_
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 ..منم_سیاوش
 ..داره قاطی..است دیوونه یارو این..بروبابا
شت ستاده قرمز چراغ پ شین یه که بودیم ای سرای پراز ما شگول پ شینم تو او  ا

سته ش شین یه..بود ن سر پره لب تا لب که داغون و درب ما  کم نمک فکر.. بود پ
 ور همشتتون..بود دار خنده خیلی خدا وای..بود پستتر ماشتتین تو تایی ده یه کم

 صتتورتای..بود یکی اون حلق تو یکیشتتون ستتر..بودن نشتتستتته همدیگه پای
 خیلی..میخندیدن هر هر خودشتتون و بود فیس تو فیس همدیگه با دوتاشتتون

 رفت ماشتتین دیدم که میخندیدم و میکردم نگاشتتون داشتتتم منم..بود باحال
 ..میکردم نگاه داشتم..نامرد..ا..جلوتر
 داره؟ خنده کجاش پسر از پر ماشین یه دیدن_گفت کنه نگام اینکه بدون

 ..غیرت جونم..بابا نه
 ..میگرفت خندت میکردی نگاه هم شما_

 ..ندیدم داری خنده چیز کردم نگاه_سیاوش
 ..دارید مشک  خندیدن با کال شما_

 میکنی؟ فکر اینطور تو_سیاوش
 ؟..میکنی لج من با انقد چرا شما_

 و کرد نگام و ماشتتین جلوی انداخت و دراورد قشتتنگی ژستتتت با و عینکش
 ..کنم لج باهات که نیستی حدی در...عزیزم_گفت

 ..اینجوریاست..ا
 ..کنم فکر راجبتون من که نیستید حدی در هم شما_

 میکنی؟ فکر من به تو ولی_گفت خونسر خیلی سیاوش



 رسیدین؟ نتیجه این به کجا از اونوقت_
 ..بداخالقیم ادم من فهمیدی که اونجایی از_سیاوش

 بزنمش؟؟ اینو من میشه چطوری..خدا..داده لو..نامرد بهراد ای
 چقد هک میفهمه ببینه رو شتتما نظر یه هرکی..نداره کردن فکر به نیازی اونکه_

 اخالقید؟ بد
 معلومه؟ کجا از اونوقت_سیاوش

جا از_ ما که اون یدن اصتتال شتت ند ید خیلی..نمیخ یاد..خشتتک  حرف ز
 ..بداخالقید کال..مغرورید..نمیزنید

یاوش گه یه ستت خت باال ابرو لن ندا فت و ا جب خیلی نمیکنی فکر_گ  من را
 دادی؟ خرج به کنجکاوی

حت تو ای  جان..عزیزم..پرستتتش خو..میکشتتته من زبون زیر از حرف..رو
 میکنی؟ بدترش میگی چی یه هی..دهنتو ببند مادرت

سیدیم تا و دیگه سمت کردم رومو صال خونه ر  اینجوری..نزدم حرف باهاش ا
 ..نامرد..کنه استفادش خودم علیه بر بگم چی یه باز میترسم..بهتره

 ..کنی قهر خواد نمی حاال_گفت که شم پیاده خواستم رسیدیم که خونه در
 ..سمتش برگشتم

 ..نیستم قهر من_
 نمیخندی؟ چرا پس_سیاوش

 ..نمیاد خندم..خب_
 هستی؟ قلقلکی_گفت مرموزی لحن با سیاوش
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 ..پرو بچه..مرگ..منظورش..م..چه تو به..چی یعنی
 ..نخیر_گفتم سری 

 سرمپ خو..بخنده شکلی این بودم ندیدم حاال تا..اخی..خندید بلند صدای با
 ..میخندی قشنگ انقد که تو..بخند همیشه

 ..میمونه یادم..هستی قلقلکی پس_سیاوش
 ..تو بفرمایید_گفتم و کردم اخم

 ..برم میخوام..تو برو تو..مرسی_گفت و انداخت روبرو به نگاه یه
 خندلب یه..رفت لحظه چند از بعد اونم..بستتتم درو..خونه رفتم و کردم تشتتکر

 ..قلقلکیم نفهمید خوبه..لبم رو اومد محو
 

 ...سیاوش
 ما از زیادی فاصتتله با پستتره اون..بستتت و در و تو رفت..ندید و مانی که خوبه

 تونممی میکنم حس..گرفتم و ماشین گاز..اینوری میومد داشت و بود کوچه سر
سره این سه خیلی سرعتم..بگیرم زیر رو پ شتم..بود زیاد کوچه اون وا  یزدمم دا

 ..پرید رنگش..ترمز رو زدم محکم پاش جلو که بهش
 شدم خیره..زدم ترمز جلوش جوری بد..داشت حق..بود شده گچ عین رنگش

شماش تو شین از..چ ستم و در اروم و شدم پیاده ما شین به دادم تکیه..ب  و ما
 باشتته محکم میکرد ستتعی که قدمایی با..اومد خودش به تازه..کردم نگاهش

 چهب خیلی ولی بود خوشگ .. بود کوتاهتر من از قدش..ایستاد روبروم و اومد
 ..بود سال



 جونمون از چی_گفت کرد حس توش میشتتتد و لرزش کمی که صتتتدایی با
 ..بیرون زندگیش از نمیری میخوای؟چرا

 ..کردم نگاش تعجب با و باال انداختم واسش ابرو لنگه یه
 ..میدونه خودش رقیب منو چیه؟نکنه منظورش

 ..بیرون بکش زندگیش از پاتو..بذار راحتش_مانی
 میزنی؟ حرف داری کی راجب_سیاوش

 ..پرستش_مانی
 بشل گوشه که دهنش تو کوبیدم چنان و مشتم بود نیاورده کام  و اسمش هنوز

 ..زمین رو شد پرت و شد پاره
سش یقه کنه قلدری جلو اومد شد بلند شیدم و لبا  با و صورتم تو اوردمش و ک

سه..بچه کن گوش_گفتم ای خفه صدای  چهب..نیار در رو التا گنده ادای من وا
ستی اونی از تر سابت ادم که ه  ستیه اونی از کوچیکتر خیلی البته و..کنم ح
 ..ببینم خودم رقیب تو بخوام که

 هم اگر..نداره ای عالقه بعت..نمیخواد رو تو پرستش_گفتم و عقب دادم هلش
 ..کنار بکش..سوخته واست دلش چون خواست مهلت

سم ساش..بود بهش حوا  هک سمتم کنه حمله اومد و میزد نعره..بود شده تند نف
 ..کمرش پشت اوردم و پیچوندم و گرفتم و دستش مچ

شش کنار سه رو ها ادا این_گفتم گو ستانی دختر چهارتا وا ستو که بیا دبیر  ا
 ..من نه..کنن غش
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 یاب بود حرفی_گفتم و جیبش تو گذاشتتتم و دراوردم جیبم تو از و کارتم
 ..ادم عین..شرکتم

 ..زمین رو دادم هلش و
 ..رفتم و شدم ماشین سوار
صبی چنان صبانیتمو این یخورده اگه که بود ع سره این رو ع  یه کردمنمی خالی پ
 ..میووردم خودم سر بالیی

ظه یه شتتتد چم خاطر چرا..لح چه یه با..کردم و کار این پرستتتش ب  در ب
 چه؟؟ من به..بخوادش که میخوادش..افتادم

 ..بخوادش میکنه غل _زدم داد یهو
نار..ترمز رو زدم یابون ک گه خ یاده..داشتتتم ن  باش ادم..رفتم راه..شتتتدم پ

 ..باش ادم..سیاوش
 وتاد..شدم ماشین سوار..میکرد درد خیلی سرم..بود وقت دیر اومد که خودم به

 ..خونه سمت رفتم و باال انداختم قرص
 که شد باعث هم غلیظ قهوه لیوان یه..اومد جا حالم داغ اب دوش یه با صبح

شکی شلوار کت..کنم شروع رو خوبی روز شکی بلوز و م شای..م  و براق کف
 ..زدنش حرف و خودش..نکبت..اه..شدم خوردنی بهراد قول به..عطر دوش
شتم و عینکم و سوویچ و کیف  سایمونهم دختر این..پارکینگ تو رفتم و بردا

 که نهاال گفتم میرفت راه ناز با چنان..بود پایینتر طبقات مال..بود اونجا هم
 ..باشه الغر انقد دختر میاد بدم..ریقو دختره..بشکنه

 ..سیاوش اقا سالم_
 ..فاضلی خانم سالم_



 ..کنید صدام مهسا..باشید راحت_فاضلی خانم
 امرتون؟..راحتم_سیاوش

 شما؟ خوبین_مهسا
 ..خوبم که میده نشون امر ظواهر_

 ..بود شبیه بیشتر خرکی عشوه به ولی..اومد عشوه مثال.. خندید
 ؟..میرسونید منو مسیری یه تا ببخشید_مهسا
 من اویزون هی میخواستتت حاال..دیگه داری ماشتتین که خودت خب..اووف

 ..بشه
 ..بفرمایید_

 به اخه..گفت بچگیش خاطرات و خودش از و زد حرف بستتکه خورد و ستترم
ما به تو چه من ما میگفتی هواپی جاش.... هپ نده ک  بهش یکی خب..داره خ

 ..نمیزنن که پسر مخ شکلی این خوب دختر بگه نیست
 پرت شتیشته از و بود داده که ای شتماره..کشتیدم راحت نفس یه شتد که پیاده
 عطر انقد بیرون میاد دختر نمیاد خوشتتم..بود زده هم عطری چه..پایین کردم
 ..کنه جلب خودش به رو همه توجه بزنه

 ..دیدم و بهراد دفتر رسیدم تا
 طرفی؟ من با بیاری در بازی هاپو بخدا..چیه ها_بهراد

 ..نزن حرف اصال..ترکیدنه حال در دختر یه دست از مخم بهراد_
 ..بپریم هم با بیا..میپری کیا با..ناکس ای_بهراد

 ..خبر چه بهار از_
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با برو_بهراد هار..با یه ب نه پا گه با..م مدی  کمی..میکنیم ستتوار دختر میریم ه
 ..پایین میکنیم شوتش بعد میکنیم اسکلش

 جنسا؟ کنترل واسه رفتی..جفتتون سر تو خاک_
 ..داشت مهم کار..زدا زنگ منتظری اقا حاج این..حله چی همه..بابا اره_بهراد

 چکار؟ نگفت_
 ..اخرشه روز..نمایشگاه بریم باید عصری باش اماده..اها...نچ_بهراد
 ..تاپ لپ پشت نشستم و دادم تکون و سرم

 ..بزن زنگ داشتی کاری..کارخونه میرم من_بهراد
 ..دادم تکون و سرم

 ..کنی استفاده یکم زبونت از تو بکنه سرت این الهی ای_بهراد
 ..بیرون گمشو..نمیخوره بدرد دیگه زبونم بکنه کلم_

 ..بیرون رفت و میکرد غر غر خودش واسه بهراد
 ..شد باز شدت با یهو در که بود گذشته چقد نمیدونم

 و بود کنده که هم لباستتش دکمه حتی..دیروزش لباستتای همون با..بود مانی
 ..بود ندوخته

 ..گفتم بهشون من بخدا مهندس اقای_منشی
 ..باال اوردم و دستم

 هواستت ایشتتون..نیستتت الزم پذیرایی واستته هم چیزی..بیرون بفرمایید شتتما_
 ..نیومدن مهمونی

 ..ببند سرت پشت درم_گفتم مانی به رو
 ..اتاق نفره دو مب  رو نشست اومد و بست و در



ست..بود کالفه شید د شماش..موهاش بین ک ست و چ  وتاد..شد بلند یهو و ب
 مهم واسم..جناب ببین_گفت منو سمت شد خم و میز رو گذاشت و دستاش
 نم..نه یا هستتتی ها گنده کله با..میای و میری کیا با و ای چکاره تو نیستتتت
 ..میارم بدستش شده هم طریقی هر به..دارم دوسش..میخوام و پرستش

 ..کردم نگاهش سینه به دست و صندلی به دادم تکیه
 ..ذارم نمی دیگه..اوردن درش چنگم از بار یه_مانی

 ..پنجره کنار رفتم و ایستادم شدم بلند..لبم رو نشست پوزخند یه
 رب من پس از میخوای چطور..نیومدی بر زپرتیش عموی پستتر اون پس از تو_

 ..بیای
 راهش تریناسون_گفتم و لبم گوشه کشیدم و شصتم انگشت..سمتش برگشتم

 تا جاییکه ببرنت و گونی تو بندازنت و وقتت ستتر بفرستتتم افرادمو از دوتا اینکه
 ..ولی..ندیدی اسمونشم رنگ حاال

 ..روبروش نشستم
 قشنگ قشنگ حرفای و عشق نگو..واسش کردی چکار..داری دوسش میگی_

له همش که یه خا  کمکش نتونستتتی زندگیش شتترای  بدترین توی تو..باز
یاد ستتختی میدونی خودت..کنی  نمیتونی اینکه مهمتر همه از و..کشتتیده ز

 ..پس..بسازی واسش داره و لیاقتش که زندگی
 ..کنه انتخاب خودش بذاری..اینکه کار ترین عاقالنه من نظر به

ند تادم شتتتدم بل  یهیچ پرستتتش منو بین..تو فکر خالف بر_گفتم و ایستت
 ..فعال البته..نیست
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 دنیوم دلش خودش..نداره باتو ازدواج به ای عالقه بگم بهت که خواست من از
 ..یبپرس خودش از میتونی نمیشه باورت..بزنه بهت و حرف این م*س*تقیم

ستم ش شت ن ست راه..کن فکر عاقالنه_گفتم و میزم پ  یکی..کن انتخاب و در
 ..کنی ذلی  و خار و خودت انقد نیست الزم بخواد رو تو اگه

گاهش کردم حس که مانی فت شتتتد اشتتکی ن  چی من تکلیف پس_گ
 ..سال چند این..احساسم..عشقم..میشه

ست قرار_ شقا همه نی سه سرانجام به ع شقع دوتا بین نمیخوام من..ببین..بر  ا
 زندگی نمنمیک فکر..خواد نمی رو تو.. پرستش اینکه مسئله ولی..بندازم فاصله

 ..بده جواب باشه طرفه یه عشق توش که
 و ارک این من با نمیتونه اون..پرستتتش..نمیشتته باورم_گفت اروم لب زیر مانی
 ..بکنه

 ..نکن بدترش..خورده شکست بار یه..داره انتخاب حق هم اون_
 خشتتونت با..ایستتتاد شتتد بلند..چشتتمش از ریخت اشتتک قطره یه کردم حس

 ..بیرون زد اتاق از حرف بی و کرد پاک و چشمش
 ..نیاره در بازی دیوونه..خدا ای..صورتم رو کشیدم دست
 .. گرفتم و یاور شماره

 ..نک خبرم..بده بهش و حواست..ابیه بلوز..میره کجا پسره این ببین..الو_
 ..بود ترکیدن حال در درد زور از سرم

 ..برداشتم و گوشی
 ..اتاقم بیار غلیظ قهوه لیوان یه_

 ...پرستش



 
شه باورم شه..شده ریختی این چرا مانی..نمی شک خون و بود پاره لبش گو  خ
سش..شده سش دکمه دوتا و بود ش *خ*ته لبا  شفتها خیلی کال..بود کنده لبا

 ..بود برداشته خراش دستاش کف..بود
 ..خودم پارک همون..ببینیم پارک تو رو همدیگه بود خواسته

 شکلی؟ این چرا تو..مانی_
 نمیخوای؟ منو چرا تو_مانی
 ..زده حرفی بهش سیاوش..یعنی

 کردی؟ دعوا...اورده سرت رو بال این کی-
 مهمه؟ واست مگه_گفت محزونی لحن با
 ..ببینم بزن حرف..میگی پال و پرت چرا_

گه_مانی مه من م جت ندارم چون فق ..چ ندازه..پولم بی چون..کنم خر  ا
ندازه..دارم که خودم ندازه..کنم زندگی میتونم که خودم ا یا ک  ا  میتونم که دن
 ..بریزم پات به عشق

 ..درخت به داد تکیه..نیمکت رو نشستم..حرفاش از گرفت دلم
 ..نکن ذلی  و خار و خودت..نمیخوای منو تو گفت_مانی

 ..میکنم کاری هر تو واسه_زد داد یهو
 ؟..سیاوشه کار_
 ..لبش رو نشست پوزخند یه

 ..مهر معین سیاوش مهندس..مهندسه جناب گله دسته_مانی
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یا دار از..پرستتتش_گفت و زد زانو پام جلو اومد  توش که ای خونه همون دن
 اونم..میخرم ماشتتین میکنم جون ستتگ مثه..نامت به میزنم..دارم و نشتتستتتیم

 ..نامت به میزنم
 ارچک دیگه..نامته به دربستتت که اینم_گفت و قلبش رو گذاشتتت و دستتتش

 میشی؟ راضی..کنم
 بلند هم مانی..شتتدم بلند..اینجا خبره چه..میشتتدن اشتتکی داشتتتن چشتتمام

 ..دوییدم بلند قدمای با..شد
 ؟..کجا_مانی

شتم ستادم مانی روبروی..برگ  کنمن ازدواج هم عمر اخر تا اگه حتی_گفتم و ای
بال بری..شتتتدن عاشتتق جای به بهتره هم تو..نمیکنم ازدواج تو با  کارای دن

 ..سربازیت
 و خیابون ستتر رفتم..بیرون زدم پارک از مانی متعجب چشتتمای جلوی از و

 ..دادم و سیاوش خونه ادرس و شدم سوار..گرفتم و ماشین یه جلوی
 خونست؟ داداشت_گفتم و ثمین به زدم زنگ ماشین تو

 شده؟ چی..اره[ثمین
 ..خداحافظ..همینجوری..عزیزم هیچی_

 ..خیلی..بودم عصبانی
شین شت نگه سیاوش برج جلوی ما شکر..شدم پیاده..دا شون خدارو  نگهبان

سور تو پریدم سری  کنه جین سین نبود سان  نگاه یه اینه تو..زدم و اخر طبقه و ا
 هریخت موهام..مشکی شال و ای سورمه جین و مشکی پالتو..انداختم خودم به

 ..نیست مهم اینا فعال..بود پریده رنگمم..صورتم تو بودن



 زنگ اومدم..بودم ایستتتاده ستتیاوش خونه در جلوی..بیرون زدم استتانستتور از
 نفهمیدم بودم عصتتبانی انقد..میکنم چکار اینجا..من..موندم لحظه یه..بزنم

 زنگ..کشتتیدم عمیق نفس یه و بستتتم و چشتتمام..کردم داغ انقد چی واستته
 ..بار دو..زدم
 معلوم..چشمم جلو اومد سیاوش کشیده قامت و شد باز در لحظه چند از بعد
 خونسرد..اخم نه داشت لبخند نه..نمیاره خودش روی به ولی کرده تعجب بود
 ..کنار رفت در جلوی از..بود

 ..سالم_گفتم اروم
 ..تو بیا_سیاوش

ستم و در و تو رفتم..داخ  رفت خودش و شپزخونه تو رفت..ب س منم و ا ش  تمن
 ..اه..فوتبال و بود روشن تلویزیون..سالن تو نرم کاناپه روی
مه گرمکن شتتلوار و بلوز مد بهش..بود تنش ای ستتور تا..میو  قهوه لیوان دو

 ..ندارم دوست من ولی..میچسبید سرد هوای این تو احتماال..میز رو گذاشت
 همه؟ تو اخمات چرا_سیاوش

 ..اینجا اومدم چی واسه اومد یادم
 گفتم اوردی؟من مانی ستتر رو بال این چی واستته_گفتم و زدم زل چشتتماش تو

 کنی؟ حالیش اینجوری
یوان هوه ل یز رو گذاشتتتت و اش ق فت و م قد چرا تو_گ ن  جوش ا

 ؟..همسایتونه پسر اینکه اوردی؟چکارته؟جز
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 یبفهمون بهش گفتم فق  من..میشتتته ستترم که انستتتانیت_گفتم و کردم اخم
 کردی؟ پارش و لت زدی چرا..چیه من جواب

 ازت میتونه شتتد مزاحمت کستتی وقت یه اگه ببینم خواستتتم..زدم_ستتیاوش
 ..نه یا کنه مراقبت
 وت خواد می چطور..بیاد بر خودشتتم پس از حتی نمیتونه اون_گفت و خندید

 ..کنه جم  رو
 ..بود مخم رو فوتبال گزارشگر زدن حرف تند صدای

 کنی؟ خاموشش میشه_گفتم و بستم و چشمام
 ..شد قط  صداش
 ..بچست واقعا..خدا کرد؟ای چغلی پیشت اومد_سیاوش

 ذلی  و خار و خودش نباید چی واستته بدونه خواستتت..نکرد چغلی..نخیر_
 کنی کچ رو بقیه نیستی این مسئول تو..زدی بهش رو حرفا این چی واسه..کنه

شون و زن پس از میتونن ببینی سر اون..نه یا میان بر زندگی سیه پ سا  خیلی..ح
 اون..کردی داغونش زدی..کنی حالیش اینجوری نگفتم من..حستتتاس خیلی

 ..بچست خیلی اما..سالشه 23 درسته..بچست
 ..بخوره کتک باید وقتا بعضی بچه_سیاوش

 ..پررو انقد چرا این..کردم نگاش تعجب با
 ..بخور و میگم؟قهوت ؟بد..خب چیه_سیاوش

 ..پایین انداختم و سرم
 ..بخور و قهوت میگم_سیاوش

 ..ندارم دوست_



 ؟..بخوری نداری دوست یا..قهوه چی_
 ..ندارم دوست قهوه_

 ..نمیزنی حرف چرا پس_سیاوش
 ..اشپزخونه تو رفت و شد بلند

 ..خوام نمی چیزی من_
 ..اینجا بیا پاشو_سیاوش

 چیشتته واستته..میکنه صتتفا ادم..جاییه چه..اشتتپزخونه تو رفتم و شتتدم بلند
 ؟..بزرگی این به اشپزخونه

 ..گشنمه..بخوریم کن درست چیزی یه بیا پاشو_سیاوش
 ..بود شده زردالو تا دو اندازه چشمام..منه جانم؟با
ست فریزر تو چی همه_گفت و کرد جم  و خندش سیاوش شغول..ه  تا شو م

 ..کمکت بیام بزنم زنگ دوتا منم
 بهجع با رو بشتتر این..بودم حرفاش شتتوک تو هنوز..بیرون رفت حرف بدون و

 ..داده قورت اش
 بزن زنگ یه..چه من به خو..گشتتنشتته اومده یادش اقا..دعوا اومدم خوشتته دلم

 ستتیاوش که گفت ثمین اومد یادم ولی بگم بهش خواستتتم..بیارن غذا واستتت
یاد  لک خونگی غذای واستتته دلش همیشتتته..میخوره بیرون غذای ز
 ..نداره اشکال و اینبار..اخی..میزنه

 بر..بود هم فرنگی نخود.. اوردم در گوشتتت بستتته یه..بود چی همه فریزر تو
 ..اوردم در یخچال تو از هم گوجه
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 کو؟ برنج
 ..باشه اخری کابینت تو کنم فکر_سیاوش

 ..ترسیدم..مهر معین جناب روحت تو ای..ریخت قلبم
 ..ترسویی خیلی_سیاوش

 ..خو میترسه ادم میشید ظاهر سرگردان روح عین یهو..ببخشیدا_
 ..نخنده که میکنه جم  و خودش بزور بود معلوم

 ؟..بخوره سرگردان روح این به بدی میخوای چی سراشپز خانم خب_سیاوش
 کجان؟ ها قابلمه..استمبولی_

 ..دیگه خودت بگرد خب..نمیدونم..اووم_سیاوش
 چه نم اخه..میکردم نگاهش داشتتتم بر و بر فق  من ولی..کابینتا ستتمت رفت

 ..پرو انقد این دارم این با صنمی
مه نت ها قابل یاوشتتم و بودن باال کابی حت..داره و نردبون نقش که ستت  را

 ..دادم خیس رو ها برنج منم..اوردشون
 یهادو و رب و کردم سرخشون..کردم خرد پیاز..کردم اب ماکروویو تو و گوشت

ماده غذا مواد..کردم قاطی هم فرنگی نخود و زدم  ای دیدم برگشتتتم..شتتتد ا
 خیار داره نشتتستتته..جبروتش و اخم اون با..درازش قد اون با ستتیاوش..خدا

ست ست یعنی..میکنه پو شتم دو  سعک یه..ای..خنده زیر بزنم همینطوری دا
 خنده رک کر..نده سالمشم جواب کسی فردا از..بدم کارگراش نشون ببرم بگیرم
 ..میشد

 میخندی؟ چی به_سیاوش
 ..ترکیده..داره چشم پشتم از این..ادم حضرت یا..وای



 دارین؟ کن دم..هیچی..چیزه_
 هست؟ چی_سیاوش

 ..کنه حالی اینو بیاد یکی
 ..میذارن قابلمه در دور که پارچه همین_

 ..بلده ینثم فق  رو اینا جای..باشه پایینی کشو این تو کنم فکر..اها_سیاوش
 

 ...سیاوش
 یوقت وای..ندم حرصتتش که کنم کنترل و خودم و باشتتم پیشتتش ستتخته خیلی

 ونممید..کنم نگاهش بشینم فق  داشتم دوست تعجب از شدن گرد چشماش
 ..دارم دوست ولی..میکنه بارونم فحش دلش تو

شمام..ریختم روش و کردم خرد هم پیاز و کردم ریز و گوجه و خیار شکی چ  ا
 هی حاال تا میکنم زندگی جدا که سال ده این تو..کارا این به چه منو اخه..شدن

سه بارم ست سیب خودم وا ست ساالد دارم حاال نکندم پو  اب اونم..میکنم در
شنهادی چه..پیاز ست..خب ولی..دادم بود پی شتم دو شب پرستش دا شمپ ام  ی

 اخ ..رفتارش..عقایدش..بشتتناستتمش بیشتتتر میخوام خب..یعنی..باشتتته
ست..اقش شتر دارم دو  خیلی نه..میاد خوشم صداش از..بزنیم حرف هم با بی

 رفتاراش ولی..ملیح و دخترونه خیلی...یغوری نه..اداستتتت و ناز پر و ظریف
ست من..خوبه خب..ارادیه غیر معلومه..داره ناز  قاطی..بابا ای..ولی..دارم دو

 ..کردم
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 میدونمن ولی نبود سنگین زیاد..ابکش تو کنه خالی و برنج قابلمه خواست می
 الیشخ خودم و گرفتم رو دستگیره ازش و کنارش رفتم و شد بلند یهو شد چم

 دانق که ابجوش حرارت یا بود هم به زیادمون نزدیکی بخاطر نمیدونم..کردم
 ..شد گرمم

 ..مرسی_گفت اروم..کرد نگاهم اونم..کردم نگاهش
یاط تو..بیرون زدم ید..ح قد که داره چی دختر این..بخوره کلم به باد با  نوم ان

 ..باشم کنارش همیشه دارم دوست که داره کششی چه..کرده خودش مشغول
 ..بود بردیا..خورد زنگ گوشیم

 ..بردیا بله_
 ..بداخالق مهر معین جناب سالم_بردیا

 ..بردیا بزن و حرفت_
 نیم ات..میخوام اتو شناسنامه کپی و امضا تا چند..اونجا میام دارم داداش_بردیا

 ..خداحافظ..اونجام دیگه ساعت
 ور بردیا حوصتتله..میکنی قط  یهو نبودم خونه من شتتاید اصتتال..مرتیکه اخه

 ..ندارم
 ..بود اماده هم ساالد و بود کرده تمیز رو اشپزخونه پرستش..داخ  رفتم
 ..دیگه برم من..امادست غذا_گفت که اشپزخونه تو رفتم

 کجا؟_گفتم تعجب با
 ..شجاع اق خونه_پرستش

 ..هستن هم خانواده_گفت خنده با که کردم نگاش کرده اخم
 کی؟ خانواده_



 ..وقت یه نشین غیرتی که گفتم..شجاع اقای خانواده_پرستش
 ..نمکی با خیلی گفته بهت کسی_

په روی نشتتستتتم نا بار زدم..تلویزیون جلوی کا  تو خورد بود کعلوم..اخ
 ..دراز زبون دختره..پرش

 ..اژانس بزنید زنگ میشه_پرستش
 نه_

 چرا؟..وا_پرستش
 میترسی؟ نکنه..میرسونمت خودم شب..بخور شام بمون_

 ..منمیومد اصال بترسم بود قرار اگه_گفت و باال گرفت و سرش پرستش
 ..اتاق اولین راهرو تو..باش راحت..کن عوض و لباسات برو پس خب_
 برگشتتتم..میده لفتش داره کردم حس..کردم دیدن تلویزیون مشتتغول خودم و

 ..اتاق سمت رفت سری  که کنم نگاش
 ...پرستش

 
 وبک دیوار یه و ارایشتتی میز و کمد و نفره یه تخت..بود مهمان اتاق کنم فکر

 ..بود قشنگی ولی ساده اتاق..ابی ایه شیشه
 کیاس یقه بلوز و بود پام فرمی خوش ای سورمه جین شلوار..اوردم در پالتومو

هام..مشتتکی یدم دستتتت توشتتون..کردم باز و مو باره از و کشتت  محکم دو
 ؟..انداختن گ  چرا لپام..کشیدم سرم رو مشکیمو شال..بستمشون
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 جفت یه..بودن شتتده تر کشتتیده چشتتمام موهام کشتتیدن بخاطر..بودم خوب
ندل نه مشتتکی ستتتاده صتت تاق تو هم دخترو  ثمین پای روز اون که بودم ا
 ..پوشیدمش..دیدمش

 و کارخونه با رابطه در اومد پیش واستتم کاری گفتم بهش و مامان به زدم زنگ
 رسوند سالم کلی هم مامان..خونه میاردم خودش شب و سیاوش پیش اومدم

 ..خونه بیام زود که گفت و سیاوش به
 نزد دید حوصتتله فعال که بود هم دیگه اتاق تا چند راهرو اون تو..بیرون اومدم

 یه..بود دیدن اخبار غرق و تلویزیون پای بود نشسته هم پرو پسره این..نداشتم
 از فاصتتله با و ستتالن تو اومدم..داشتتت جا دیگه رب  یه انداختم غذا به نگاه

 ...شدم خونه زدن دید مشغول منم..نبود من به حواسش اصال..نشستم سیاوش
 تلویزیون صدای چون نبود حواسش اصال سیاوش ولی..اومد در زنگ صدای

 ..زدم صداش..بود زیاد هم
 ..سیاوش اقا..سیاوش اقا_
 ..نیست حواسش..نه
 ..سیاوش_

 جونم؟_گفت و سمتم برگشت هوا بی
 دلم نمیگه..میره دلش ادم میگی اینجوری چرا خو..رودار پستتره..کوفت جونم

 ..میخواد
شپزخونه تو رفتم منم..در سمت رفت حرف بی و شد در زنگ متوجه  جبرن..ا

مده دم  مشتتغول..بود عالی که بوش..زدم هم و برنج و دادم روغنش..بود او



شقابا چیدن  که هم خانم پرستش..به به_اومد بردیا صدای که بودم چنگاال و ب
 تو؟ خوبی..اینجاست

 ..ممنون..سالم_گفتم و نشست ابروهام بین کمرنگ اخم یه
 ..رسیدم موق  به اینکه مث ..ا_بردیا

شغول کرده اخم که سیاوش  باال هبیار و سرش اینکه بدون بود برگه یه خوندن م
 ..داره دوستت خیلی زنت مادر احتماال_گفت
 ..کشیدش جور بد و زنت مادر
 درما به کاری من غذا موق _گفت و صتتندلی رو نشتتستتت ریلکس خیلی بردیا

 ..بیار رو غذا..پرستش..ندارم زن پدر و زن
 داره؟ تشریف پرو چقد دیگه یکی این..کنما حوالش ابچوگی یه پاشم

 رو گذاشتتت و کرد امضتتا رو ها برگه بود داده تکیه اپن به کرده اخم ستتیاوش
 ....میز

 .. میز رو گذاشتم و دوغ و ساالد و زمینی سیب دیگای ته و برنج دیس
 ..بود بینمون هم بردیا..نشستم روبروش منم و نشست سیاوش

سه بردیا اول شید خودش وا سه سیاوش بعدش و ک شید من وا سه بعد و ک  وا
 ..خودش

ستش..غذایی عجب..اووم_بردیا شه باورت پر  خونگی غذای وقته چند من می
 ..گرم دمت..بودم کرده استمبولی ه*و*س هم خیلی تازه..بودم نخورده

 ..نخوردن چقد بریاش دور و سیاوش این
 ..کنه درست واستون که میخواستین خانمتون از خب ولی..جونتون نوش_ 
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 نمیکنه؟ وقت_گفت خیال بی خیلی بردیا
 چکارن؟ مگه_

 ..ارایشگره..داره سالن_بردیا
 ..بشقابم کنار گذاشت و دراورد جیبش از کارت یه

 ..عالیه کارش_بردیا
 ..نمیخوره من درد به..ماالهاست باال اون..اووف..انداختم کارت به نگاه یه

 ..بود خوردن غذا مشغول کمرنگی اخم با ولی اروم سیاوش
 چیزی خب ولی..بدونم دستتتپختم مورد در و ستتیاوش نظر داشتتتم دوستتت

 ..نگفت
 و برداشتتت و گوشتتیش و انداخت بردیا و من به نگاه یه..خورد زنگ گوشتتیش

 ..بیرون رفت
 ..اقا حاج احوال_سیاوش

 بردیا که بودم خوردن غذا مشتتغول اروم..بودم معذب بردیا جلو ستتیاوش بدون
 همین؟ با_گفت

 بله؟_
 باهاشی؟..سیاوشه منظورم_بردیا

 ..میکنه من راجب فکری چه
 ..بودم اینجا کاری واسه..نخیر_

 که کاری چه_گفت نداشتتتت جذابیت هیچ من نظر از که لبخندی با بردیا
شی راحت لباس شدی مجبور ست گرم ی غذا و بپو  هک غذا این کنی؟اونم در

 ؟..داره دوست خیلی سیاوش



 ..باشه داشته ربطی شما به نمیکنم فکر_
 ..کنجکاوی محض..بود سوال یه فق ..داره ربطی من به نگفتم من_بردیا

 ؟..شد رف  کنجکاویتون_
شمک یه ستش..نگی بگی_گفت و زد چ ستم را  و من..بخوای تو اگه بگم خوا
 ..تو

 تمومش..خوام نمی هیچی من_گفتم و بشتتقاب تو کوبیدم محکم و قاشتتقم
 ..کن

 و روما صتتدای با بود بینمون که کمی فاصتتله با.. انداخت عمیق نگاه یه بردیا
 ...حواسم من..نترس_گفت زشتی لحن

 ..ببر و صدات_
 ..بود شده تند نفسام

 ..میزنم صدا و سیاوش نری اینجا از االن همین اگه_
 ..نترسون سیاوش از منو_بردیا

 و کردم باز و چشتتمام..شتتدم بلند صتتندلی روی از محکم و بستتتم و چشتتمام
 نه؟ یا میری_گفتم
 ..فق ..میرم_گفت و شد بلند اروم

 ..بود عالی غذات..خواستنی دختر_گفت و زد چشمک یه
 ..بیرون خونه از زد حرف بی و برداشت رو برگه و سوئیچش

 خبره؟ چه_گفت در صدای و من دیدن با و اشپزخونه تو اومد سیاوش
 ..هیچی..هی_
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 تو داد صتتتدای..هیچی چی یعنی_گفت و جلو اومد غلیظی اخم با ستتیاوش
 شده؟ چی..رفت حرف بی چرا بردیا..بود

شت..پایین انداختم و سرم ستاده صندلی پ  و کرد ندبل یکم رو صندلی..بود ای
 شده؟ چی میگم_زد داد و زمین رو کوبید محکم
 ..بود گرفته بغض صدام..ترس از پریدم

 ..نیست چیزی کن باور_
شماش ست و چ شتر نذار..پرستش ببین_گفت و ب صبی این از بی  وگرنه شمب ع

 شده؟ چی میگم..میارما سرت بالیی یه
 ..ازش کنم قایم که نمیشه..چی که باالخره

 ..شما و من..یعنی..اینجا..من کرد فکر..راستش خب..خب_
ستم ص ..بگم جوری چه نمیدون  عاجزانه لحن با و باال اوردم و سرم م*س*تا

 گفت هایی پرت و چرت یه اون..کن تمومش تروخدا ستتیاوش اقا_گفتم ای
 ..نده کشش دیگه تروخدا..رفت

 ..داد پیشنهاد بهت_گفت و کرد ریز و چشماش..شدن تند نفساش
 ..بهش بگم چی..خدا

 توام؟ با_کرد کر و گوشم فریادش
 ..دادم تکون و سرم اروم

 ..فطرت پس شرف بی_زد داد و کرد پرت رو صندلی
شه دعوا..خدا یا..در سمت رفت و  انقد..اینجا اومدم امروز کردم غلطی چه..ن

صبانی شدش و نکنه پیدا رو بردیا تا گفتم که بود ع شینه نک  نمیدونم..جا هی نمی



 شسین رو گذاشتم و دستام راهشو جلو انداختم و خودم و دوییدم فق  شد چی
 ..نرو من مرگ..تروخدا..سیاوش_گفتم خواهش از پر لحن با و

 رفت در چشمام تو نگاهش..بود کم خیلی خیلی فاصلمون..بودن تند نفساش
مد و مای..بود ا لب..میکردم حس کامال و نفستتتاش گر ند خودم ق ند ت  ت

 مارو داره قلبش طپش کردم حس که بودیم حالت اون تو چقد نمیدونم..میزد
 ..صدا خوش و منظم..میشه
 ..ارومی_گفتم و بردم گوشش کنار و سرم

 ..ارومم_
شید ست..عقب ک شید د شت ک شت..گردنش پ ستاده من به پ  دفعه هی..بود ای

 ..یاطح تو رفت بلندی قدمای با و دیوار تو کوبید محکم و مشتش و برگشت
ظه یه شتتتد چی قد چرا..لح  تازه...بیرون دادم محکم و نفستتم..کردم داغ ان

 ..گرفتم گر انقد من چرا..بکشم عمیق نفس میخواستم
شپزخونه تو رفتم شق دو همش بیچاره..ا ستم..خورد غذا قا ش  و صندلی رو ن
شتم و سرم شمام و میز رو گذا ستم و چ  ابردی اومدن وقت االن اخه..لعنتی..ب

 بود؟؟
 ...سیاوش

 
 ..کنم دونصفش وس  از برم پاشم..روانی باز زن مرتیکه

 ..میکرد درد دستم استخوون
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 تنیستت یکی اخه..میده پیشتتنهاد پرستتتش به داره خودم خونه تو..چیز همه بی
 خودت و شتتهر این دخترای نصتتف..نیستتت بستتت الدنگ مرتیکه بگه بهش

 ینوا نمیتونه که کجاستتت چیزش همه بی زن اون نیستتت معلوم..کردی افتتاح
 ..کنه جمعش

 ..میدادم دستش کاری یه حتما بود نگرفته جلومو پرستش اگه یعنی اخ
شیدم عمیق نفس دوتا ست..ک شیدم د سای جای هنوزم..گردنم رو ک  داغش نف

 ..بود گردنم رو
 ..صندلی رو نشستم
 ..کنم روشن خودم واسه رو چیزایی یه باید امشب
 تو هک دختریه تنها..میاد خوشتتم خیلی ازش..برعکس..میلم بی بهش نمیگم

 فکر بهش دارم همش....کنه جلب خودش به منو توجه تونستتته ستتتالها این
 روش که هستتت همینم واستته..میکنم مستتئولیت احستتاس قبالش در..میکنم

صال..دارم غیرت شدیدا  سهوا..کنم تحم  بهش و ناپاکی نگاه هیچ نمیتونم ا
 ..شدم اینجوری امشب همینم

ند این  عاشتتتقش من..نبود عشتتتق از..کردنم داغ این..نفستتتم شتتتدن ت
 .. و مردم یه منم..زیبا و دختر یه اون..مطمئنم..نیستم
 داشتتته میخوام..خوامش می که کنم اعتراف میخوام ک  در ولی..طبیعیه خب

 ..شدم امشب که همونطور..شم اروم باهاش میخوام..باشمش
قد امشتتتب چرا فت چرا..شتتتدم اروم ان  قدم از قدم..نرفتم نرو من مرگ گ

 ..عزیزه واسم انقد یعنی..برنداشتم
 میکنم؟؟ اشتباه دارم من یعنی



یه دختر اون یب و پاک خیلی خیلی..پاک یار اولین و..نج  همین من مع
ته جاب قه خوش..ن یدش ثمینم حتی..اخال عا که کرده تائ  و اروم دختر واق

یه ته و..مهربون باره حرفاش از اینو..دلرحم الب یدم مانی در یار دومین..فهم  مع
 ..همینه منم

ست و ست خیلی..زیبا شمای..زیبا شرنگش چ سح واقعا..تیره سبز..خو  ورم
 هشتتیشتت و شتتفاف پوستتت..صتتورتی فرم خوش لبای و کشتتیده بینی..کنندن

 ای ذره یه همون ولی..ندیدمش شال بدون حاال تا..روشن و صاف موهای..ای
 ..نابیه خیلی چیزه معلومه..بیرون میزنه شالش از که

شه مث  بازم صال همی سم ا ست نبود حوا ستم مدتها ش  کرف پرستش به دارم و ن
 ..میکنم

 ذاشتهگ میز رو و سرش و بود اشپزخونه تو پرستش..سالن تو اومدم و شدم بلند
 ..بود

شه بودم کرده پرتش که و صندلی شتم و کردم بلند و سالن گو  و اشسرج گذا
 ..روش نشستم

 ..بود کرده قرمز و هاش گونه رو دستاش جای..کرد بلند و سرش صدا و سر از
 بودی؟ خواب_

 ..میکرد درد سرم..نه_پرستش
 االن؟ خوبی_

 برسونید؟ منو میشه..سیاوش اقا..اره_گفت و پایین انداخت و سرش
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شم اقا روز یه..کرد ام روانی شنگ چقدم ناکس..سیاوش روز یه..سیاو  همیگ ق
 ..سیاوش

 حله؟؟..سیاوشم همون من..تنهاییم وقتی..میگم اخر بار واسه پرستش_
 ..نگفت هیچی

 ..گرسنمه هنوز من..کنی گرمش رو غذا میشه حاال_
 ..حتما..بله_گفت و زد کمرنگی لبخند
 اغذ اشتتتها با..کرد گرمش ای دقیقه دو و ماکروویو تو گذاشتتت و برنج دیس

 ..بود یعال که مزش..بود گرسنم خیلی..جونش به افتادم و بشقابم تو کشیدم
 نمیخوری؟ خودت چرا_

 ..ندارم می _پرستش
 نکنی؟ ناکارمون..توش ریختی چیزی نکنه_

 ..بود خودش تو یکم پرستش..کنم عوض و جو میکردم سعی
 ..خوردم شما از قب ..کردم نثاری جان که من_پرستش

 ..بخور بازم پس_
 ..شد مشغول اروم و برداشت زمینی سیب دیگ ته تیکه یه

شمزه خیلی_گفتم و صندلی به دادم تکیه..شد تموم که غذام  ستدو..بود خو
 ..کنی درست برام بازم دارم

 ..میکنم درست واست بگو کردی ه*و*س وقت هر_گفت و زد لبخند یه
شت و کرد جم  رو ظرفا و شد بلند ای دیگه حرف بی و  و زمی..سینک تو گذا

ست رو ظرفا..کرد تمیز شپزخونه کال و ش  ینا تموم تو من و انداخت برق رو ا



به چیز یه..کاراش و خودش به بودم زده زل فق  مدت گه خو  کدبانو زن..دی
 ..دارم دوست

 ..بیاد اژانس بزن زنگ..ای خسته اگه البته..وقته دیر..بریم_
 ..شم اماده میرم_گفتم و شدم بلند

 ..کاناپه رو بود نشسته اماده اونم بیرون اومدم که اتاق از
 و هردوتاشون.. اومد اضاف هم گوشت مایه..کردم درست زیاد برنج_پرستش
 ..بخور کن گرم..بیرونه غذای از بهتر..فریز تو گذاشتم

 ..افتادم راه و دادم تکون اروم و سرم
 از که نبود دخترا این از..شتتدیم استتانستتور ستتوار و بیرون زدیم خونه از هم با

 ملیح..اندازه به اما..میداد خوبی بوی..ادکلن بوی از شی خفه میشی رد جفتش
 ..نمیکرد جلب توجه..خوشبو و

 ..که بودیم ماشین نزدیک و پارکینگ تو رفتیم
 ..سیاوش اقا_

 ..سمتش برگشتم..دختره این باز..اووف
 ..فضلی خانم سالم_

 تشتتریف جایی..خوبین..ستتالم_گفت و انداخت پرستتتش به نگاه یه مهستتا
 ؟..میبرید

 بدین؟ اجازه اگه_
 ..خندید

 نمیکنین؟ معرفی..شماست دست هم ما اجازه..میکنم خواهش_مهسا
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 ..کرد اشاره پرستش به و
 ..کارخونه کارکنای از بگم نداشتم دوست

 ..هستن دوستان از_
 ؟..دوستی جور چه_مهسا

 ..روداریه و حیا بی دختر چه..انداخت باال ابرو لنگه یه و
 ..بشکافم رو قضیه کامال بیاد خوشتون زیاد نکنم فکر_

 ..بود گرفته خندش..اونور کرد و روش پرستش
 .. بخیر شب_گفت کرده اخم مهسا

 ..نچسب..رفت و
 ..بیرون زدیم و شدیم ماشین سوار

 میشکافتی؟ رو قضیه واسش خب_پرستش
 بشه؟ چی که_گفتم و کردم نگاش

 ..تو از میاد خوشش کنم فکر..بشه راحت خیالش که_پرستش
 ..سیریش دختره..کرده غل _گفتم و کردم اخم

 و رفتمگ گلپر و نمک با ترش انار اب دوتا و داشتم نگه فروشی ابمیوه یه جلوی
 ..دادم جنگلی الو بزرگ کاسه یه سفارش

 دوستتت..میشتتد بامزه.. میکرد جم  و صتتورتش میخورد که انار اب پرستتتش
 ..کنم نگاش بشینم داشتم
 ومدما و گرفتم رو الو ظرف و مغازه کنار سط  تو انداختم و کشیدم سر و لیوان

 ..ماشین تو



 وال ظرف..بود نرستتیده هم لیوانش های نصتتفه به هنوز نی با دختره این..اووف
 ..عاشقشم..وای_گفت و گرفت و کرد نگاش ذوق با که سمتش گرفتم رو

 ..بخوره راحت که گرفتم ازش و لیوان
 لباش..میکرد وغنچه لباش و میبستتت و چشتتماش..خوردن الو به کرد شتتروع

 ..و بودن شده سرخ
 ..خوردم انارشو اب نصف پرستش نی با..گرفتم ازش و روم

 ..بودا من مال_پرستش
 ..شده دهنی دیگه_

 ..ببینم بده..بازیا قرتی این از میاد بدم..اه_گفت و گرفت ازم و لیوان
 ای افاده میاد خوشتتم..بهش خندیدم..خورد و انارش اب همه نی همون از و

 ..نیست هم
 ..میخورد الو داشت همش رسیدیم که خونه تا

 میمیری..خریدم چرا که میکنی پشتتیمونم میدونم که من_گفتم خونشتتون دم
 ..دختر

 ..است خوشمزه خب..نکنه خدا..بگیر گاز و زبونت_گفت و خندید
 ..بود صداش تو نازی چه..لبم کنج نشست کمرنگ لبخند یه
 ..بابت متاسفم..راستش..ممنون امشب واسه..پرستش_

 ..نیست مهم_پرستش
 ..میاد کنار خودش با..نباش هم پسره این نگران_

 ..ممنون منم..امیدوارم_پرستش

http://www.roman4u.ir/


 ..کرد اشاره ها الو کاسه به و
ست شب من_گفتم که شه پیاده خوا  ردیاب االن تا..نبودم اگه..ارومم خیلی..ام

 ..مرسی..نبود زنده
 ؟..تو نمیای_گفت و کرد نگام لحظه چند

 ..برسون سالم خانم حاج به نه_
 ..خداحافظ_گفت و داد تکون و سرش

 ..گاز رو گذاشتم پامو رفتنش با..داخ  رفت و
 ؟..شده چم امشب من..خدا

 ...پرستش
 

 تو رو بردیا میگذره ستتیاوش خونه شتتب اون از که روز 5 این تو خداروشتتکر
 در هجذاب و خوشتتگ  صتتورتش انقد کثافت..ایکبیری پستتره..ندیدم کارخونه

 ..شیطونیه باطنش عوض
نگ ثمین امروز عا خونشتتون فرداشتتتب واستتته کرد دعوتم و زد ز ی  د  کم
ته..مردونه زنونه..دارن  معذرت مامان ولی..گفته هم ستتتایش و مامان به الب

 رداف پس که دستتتشتته رو نامزدی لباس یه و عروس لباس یه گفته کرده خواهی
 ..مونده کلیش هنوز و بده تحوی  باید

تا امروز حت خیلی یک  مجبورش وقتی..بود خودش تو و نمیزد حرف..بود نارا
نه حرف کردم فت بز ته ترم این گ یه نتونستت  جور و کوچیکش خواهر شتتهر

 انقد رو یکتا حاال تا اصتتال..نمیرم دانشتتگاه دیگه من گفته خواهرشتتم..کنه
 ..داره دردی یه شکلی یه به کس هر..خدا ای..بودم ندیده ناراحت



 بتعج..نیست در دم کسی اما بازه اینا مانی خونه در دیدم خونه اومدم که عصر
 کردن درستتتت حال در هم ستتتایش..بود چرخ پای مامان..خونه رفتم کردم

 ..چایی
 نداری؟ خبر مانی از..ستا_گفتم و ستایش پیش اشپزخونه تو رفتم

 اومد؟ رحم دلت..چیه_ستایش
 ..نبود در دم کسی ولی بود باز خونشون در..میگم جدی..نشو لوس_

 ...میرن دارن_ستایش
 میرن؟ چی؟دارن_گفتم تعجب با

 مدهاو نیازی خانم_گفت و ریخت چایی لیوان تا ستته خونستترد خیلی ستتتایش
 ث م..اینجا اومد نمی زیاد دادی رد جواب تو اینکه از بعد..گرفت حاللیت بود

 میگه..مشتتهد میره داره هم نیازی خانم..ستتربازیشتته کارای دنبال مانی اینکه
 شتتوهر و زن یه به رهن دادن خونشتتونم..باشتتم اقا پیش عمری اخر میخوام
 ..جوون
 ..محله این از..اینجا از میرن دارن اینا مانی یعنی..نمیشد باورم اصال
 ؟..بشه اواره نکنه..سربازی میره داره من حرف بخاطر یعنی

 هر بگم..کنه حاللم که بگم..کنم خداحافظی باهاش و برم داشتتتم دوستتتت
 عدب میکردیم ازدواج اگه میدونستم..ایندت واسه..بود خودت واسه کردم کاری

 من که..کردن فکر به افتاد می تازه افتاد می اولیه شوق و شور از که مدتی یه از
 ..بودم بزرگتر مانی از ماه دو من تازه..مطلقه زن یه اون و مجردم پسر یه
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 ختخوشب..میکنم خوشبختی ارزوی واست مانی بگم بهش برم داشتم دوست
 ..شی
 مادر هی به نیاز اون..بود بچه خیلی مانی.. نمیرسیدیم جایی به هم با مانی و من

شت شو کمبودای تا دا سش محبت شت مرد یه به نیاز.. من و کنه جبران وا  یه..مدا
 ..گاه تکیه یه..واقعی مرد

 
 ..خواهد می مردانه حضور دلم

 ..نه..باشد مرد اینکه نه
 ..قلبش.. نگاهش..فکرش..قولش..حرفش..باشد مردانه

 
نه مدت یه منو مانی مطمئنم یدوارم..میپره ستترش از عشتتق این نبی  که ام

 ..بشه خوشبخت
ستم چرخ پای مامان کمک شام از بعد..بود من با شب اون شام ش  در کارم..ن
 ..بودم ای حرفه واقعا ولی..نبود مامان حد
 ..کردم صبح مانی درباره خیال و فکر کلی با و شب اون

نه رفتم صتتبح مده تازه..کارخو یا که تو بودم او یدم رو برد  منو اون ولی..د
 داشت و دبو چشمش به افتابی عینک..تمیز و تر و خوشتیپ همیشه مث ..ندید

 نکشعی و برگرده شد مجبور و زد صداش نفر یه که سیاوش اتاق سمت میرفت
 ..برداره و

 قرمز هم راستتتش ستتمت گونه..بود کاشتتته بادمجون یه چشتتمش پای..اوه اوه
 ..حقشه..اشغال..بشه کرده؟؟خوبش دعوا یعنی..بود



ستی منو ولی..بود حرف کم و ساکت خیلی امروز بازم یکتا  ونم سعی تمام ه
 ..بخندونیمش بیاریمشو حرف به یکم که کردیم و

 دعا؟ میای که امشب_گفت اخرش و دراورد بازی مسخره کلی..دیدم و بهراد
 ..میام اره_

 خریف عروس پوز بریم یا ببریم ثوابی یه بریم میخوایم نمیفهمم من_بهراد
 عروس..خرید بریم بیای زود امروز باید گرفته منو بهار..خاک به بمالیم و خانم

سه سری اون ای مرده ننه کدوم نمیدونم  ام خانم االن گرفته قیافه خانم بهار وا
 ..دممیش بخیر عاقبت میگرفتم و سیاوش من بخدا..گیری حال بره میخواد هم
که در نده غش حالی لت هم خیلی_گفتم بودم خ هار..بخواد د  این به ب

 ندیده مهتاب افتاب بچمون..نمیدن کس همه به که و ستتیاوش بعدم..گلی
 ..نمیدنش کس همه به..است
 ..میشناسمش من فق ..مارمولکیه یه..سیاوش..نه ام هیشکی..اخی_بهراد

 ..تو نیومد کردم اصرار چقدم هر و رسوند خونه تا منو بهراد اصرار با روز اون
 ..برد خوابم سفره پای هال تو همونجا خوردم که هولکی هول نهار از بعد

صر 6 ساعت شدم بیدار که خواب از سه همه این دادم حال خیلی..بود ع  وا
 ..بودم خوابیده خودم
 ..نبود ستایش و میکشید اتو و لباسی از تیکه یه داشت مامان

 کو؟ ستایش..مامان سالم_
 ..اتاق تو میخونن درس دارن پیشش اومده دوستش..سالم علیک_مامان

 دوستش؟ کدوم_

http://www.roman4u.ir/


 ..ناز پری_مامان
 البته و..بود مهربونی و خوشگ  دختر..بود ستایش دانشگاهی دوست ناز پری

 ..داشتن هم خوبی مالی وض 
 میاین؟ هم شما.. ثمین خونه دعا میرم امشب من مامان_

 ..بدم تحوی  رو لباسا این باید فردا تا ولی..گفت خودم به..مامان نه_مامان
 میاد؟ که اون..چی ستایش_

 ..بخونن درس میخوان و امشب..دارن امتحان فردا اخه..نکنم فکر_مامان
 ..میرم خودم پی..باشه_

 میشه؟ وقت برمیگردی؟دیر چی با شب_مامان
 ..میام اژانس با..نباش نگران_

ستی قبلش پس_مامان  جلو وشبپ هم شیکی لباس یه..بده خبر بهم بیای خوا
 ..نیست خوب زشته مردم

 ..حموم میرم من..باشه_
 ..اورد ای خونه تو لباس واسم ستایش گرفتمو تمیز ترو دوش یه

 اومدم و برداشتتتم و لباستتام بعدش و زدیم حرف یکم..دخترا پیش اتاق تو رفتم
 قشنگ..و ستایش کوتاه و مشکی پالتو و پوشیدم مشکی جذب جین یه..بیرون

 ..شیک و بود ساده..بود
 البته و..زدم ریم  یکم و صتتورتی کمرنگ رژ یه..بستتتم باال کام  و موهام

ستام و صورتم به کننده مرطوب شکیم شال و زدم عطر..د  که زدم جوری و م
 خب ولی میپوشتتیدم و داشتتتم چکمه داشتتتم دوستتت..نبود پیدا هیچ موهام

 الجک همون به پس..بخورم لیز باهاش بود ممکن هم دار پاشنه کفش..نداشتم



 اتو و بود شتتستتته واستتم و خودش مشتتکی چادر مامان..کردم اکتفا خوذم های
 ..میومد بهم خیلی..سرم رو گذاشتم..بود کشیده
 ..ییاباال اون به نسبت نه..خودمون حد در البته..تمیز و تر و شیک..بودم خوب

 ودب فرستاده خونشون از ثمین که ادرسی با و اژانس زدم زنگ که بود 8 ساعت
 ..اونجا رفتم

 ..بود چادر شدن پاره وقت االن اخه..شانس این بخشکه
 کهاین بدتر بود رفته ماشتتین چرخ توی و بود کرده گیر ماشتتین در الی چادرم

 انپیک یه ماشتتین که اونجا از بکشتتم و چادر اومدم کردم باز و در فهمیدم وقتی
 ..خورد...  وس  از قشنگ و در لبه به گرفت بود پوسیده ای گوجه جوانان

سیدیم تا صه من سیاوش مامان خونه در ر شد روم..خوردم غ  چادر بدون نمی
 ..برم

یه دیگه..اه نداختم و چادر..شتتتده که کار یاده و کردم حستتتاب و کیفم تو ا  پ
 باز در..مانند باغ بزرگ خیلی ویالیی خونه یه..بود بزرگ خیلی خونشون..شدم

 ..بودن ایستاده در دم جوون پسر تا چند و بود
 واسه ودنب کرده روشن منق  چندتایی..بود شلوغ تقریبا حیاطم تو..داخ  رفتم

 تسم از مردونه قسمت..بود سرد خیلی هوا چون ایستادن حیاط تو که اونایی
 ..چپ سمت زنونه قسمت و میشدی وارد حیاط راست

 زا بود گوشتش رو گوشتیش حالیکه در دیدم و ستیاوش که داخ  برم خواستتم
سمت شکی جذب شلوار کت و تیره ابی بلوز یه..بیرون زد مردونه ق ش م  یدهپو
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 سرم..دید منو..خوشتیپ همیشه مث  و مشکی براق خورده واکس کفشای..بود
 ..داد و جوابم همینجوری اونم که دادم تکون و

 خیلی ستتلطنتی مبالی از پر جا همه..بود ای خونه عجب..زنونه قستتمت رفتم
سمه..شیک  هر مبالی همرنگ بلند و ضخیم های پرده..بلند طالیی های مج

 ..ان عتیقه میزد داد دور از که هایی وسیله..قسمت
 خیلی و میشتتینیم زمین رو ها ما..داره فرق خیلی ها ما مال با اینوری های دعا

شون خانما اینجا..میپوشیم لباس ساده  یول بودن محجبه و چادری درسته هم
 واسه هم ای قیافه چه..بودن کرده اویزون جواهر و طال کیلو سه کدومشون هر

 ..میگرفتن همدیگه
 ..بودن اونجا دیگه دونفر فق  من از غیر به مانتویی اخه..بودم معذب یکم

 ..بود کمی  دعا خوندن حال در و بود مردونه قسمت تو که بود مرد یه مداح
 هی ولی..بودن پیک و شیک چقدم..بودن پذیرایی حال در هم جوون دختر دوتا

 من به..میدادن نشتتون متانتی یه خانما حاج این جلوی و میومدن قمیشتتی و قر
 دارمن پسر من خب..کشیدم باال و باباشون ارث که انگار کردن تعارف چای که

 حاج این از یکی زدن صتتتابون و دلشتتون احتماال..بیان قمیش و قر منم جلو
 ..هاشون زاده اقا واسه بگیرن رو اینا بیاد و کلشون پس بزنه خدا رو خانما
 یه..کنارم اومد و زد ناز لبخند یه من دیدن با و بیرون اومد اشتتپزخونه از ثمین

 که طوستتی و تنگ تونیک و داشتتت دوزی مهره ب*غ*لش که مشتتکی شتتلوار
 رایشا یه و مشکی صندل..بود پوشیده مشکی شال و بود شده کار خیلی روش

 ..بود شده ناز..کمرنگ
 ..بودم منتظرت زودتر..دیر انقد چرا_گفت اروم و ب*و*سیدیم رو همدیگه



 ..هباش قبول راستی..دیگه کشید طول..کجا ما خونه و کجا شما خونه عزیزم_
 ..بشین اومدی خوش..حق قبول مرسی_ثمین

 نمیخواین؟ کمک_
 ..پیشت بیاد میگم..اومد بهارم..ا..هستن ها بچه..عزیزم نه_ثمین

 اینا تا هگشتتت تهرانو ک  احتماال..دیدنیه بهراد قیافه..زده تیپی چه بهار..اوه..اوه
 خرید تو حوصتتله بی که بهرادم..پستتنده ستتخت خیلی بهار چون..خریده رو

 ..کردن
 ستهب سرش رو قشنگ خیلی و شالش و مجلسی و شیک خیلی شلوار مانتو یه

 و داشتتت دوستتشتتون هم خیلی که شتتو جواهرات ستتت و ملیح ارایش یه..بود
 ..بود کرده اویزون

 نه؟ یا شدم بر کف ببینم بگو اول_گفت کنه سالم اینکه بدون کنارم اومد تا
 ..حسابی برید کفش خانم فخری عروس_

جب با اول گام تع فت و کرد ن حت تو ای_گ  دختره..لق دهن بهراد رو
 خوبم؟ نگفتی..میگیره من واسه هم ای قیافه چه..ایکبیری

 ..شدی خانمی خیلی..میگم جدی..عزیزم اره_
 خوبی؟ راستی اها..شد راحت خیالم خب_بهار

 ..بشین عزیزم مرسی_
 اومدن ابرو و چشم مشغول هم بهار و شدم خوندن دعا مشغول من و نشستیم

 ..ما سمت اومدن مامانش و ثمین که خانم فخری عروس واسه
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 یاوشستت به بیشتتتر صتتورتش..بود درشتتت و قد بلند نستتبتا خانم یه مامانشتتون
شت شباهت شکی دامن بلوز یه..دا سری و م شکی رو  خیلی رنگی چادر و م

 ..میداد نشون مغروری و کالس با خانم ک  در..بود پوشیده قشنگی و شیک
 معمولی خیلی هم مامانش و کرد معرفی ثمین..کردم سالم و شدم بلند سری 

 ..داد و جوابم کمرنگ لبخند یه با
 ..باشه قبول..جون خاله سالم_بهار

 ..اومدی خوش..حق قبول_ثمین مامان
 و قیافش بهار..شتتد احوالپرستتی مشتتغول و دیگه خانم یه کنار رفت ستتری  و

له چا فت و کرد م له که حیف_گ مان و بهراده خا نه..ثمین ما  و حالش وگر
 ..اخالق بد مغرور..میگرفتم

شپزخونه تو رفت شد بلند و ست ثمین..ا ش  تابلو ستشپر ببین_گفت و کنارم ن
 که..پوشتتیده ای شتتده دوزی منجق مشتتکی مانتو که هستتت دختره این..نکنی

 ؟..میبینیش..بسته لبنانی و قرمزش روسری
 میگی؟ کیو..هست اینجا نفر سه مشخصاتی همچین با_

سته مجلس باالی..انداخته پا رو پا که همین..اه_ثمین ش شنه صندل..ن  لندب پا
 نه؟ یا دیدی..اووف..باال اون..پوشیده

 خورد؟ زنگ گوشیش االن که این..دیدم..اره اها_
 اول از..چندش دختره..ستتروش زن..استتت فیروزه..نکبتشتته خوده..اره_ثمین

 تو دبیا و هیکلش اون نداده تکون یکم نشتتستتته باال اون رفته اومده که مجلس
 نه؟ یا میخوایم کمک ببینه اشپزخونه



شگلی دختر شیده صورت..بود خو شن تقریبا و ک  خوش خیلی بینی و لب..رو
 ..نبود پیدا زیاد فاصله این از..بود رنگی کنم فکر هم چشماش و فرم

 رنگین؟ چشماش_
 داداش هم همینجوری..االغ داره شتتانس..رنگن یه دفعه هر..نکبت اره_ثمین

 ..کرد تر خر منو خر
 ..بیا کوتاه..ثمین_گفتم و دادم قورت و خندم
 دارم دوستتت..نیستتت دومیش که مارموذیه یه..ازش نمیاد خوشتتم خب_ثمین

 ..خودش سمت کشیده داداشمم..بکشمش
 ..کن ولش خوشبخته اینجوری داداشت اگه..داری چکارش_

 دل من مگه اما..مهمه واستتم داداشتتم خوشتتبختی درستتته..خود بی_ثمین
 ..نمیبینم و سروش من سال به سال..نه یا دارم سهمی یه داداشم از من..ندارم

 تو رفت شتتد بلند حرف بی..بود شتتده ناراحت..اخی..داشتتت بغض صتتداش
 ..اشپزخونه

 رفت شتد بلند اینم.. نیومد خوشتم نگاهش از..بود من به نگاهش ثمین مامان
 ..اشپزخونه تو

 در مد بهراد گفت بهش دختری یه که میکرد جم  و چای استکانای داشت بهار
 ..میام ناال بگیر اینو لحظه یه پرستش گفت منو دست داد و سینی..داره کارش
 متستت رفتم و کردم جمعشتتون بود دیگه خالی استتتکان تا دو..گرفتم و ستتینی

 ..بودن داخ  مامانش و ثمین فق ..اشپزخونه
 ..بایستم که شد باعث نبود واضح هم خیلی که ثمین مامان صدای
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 کرده؟ کمکش سیاوش گفتی که همونه دختره این_ثمین مامان
 ..ماهیه دختر خیلی..خوشگله چقد دیدی مامان..اره_ثمین

مان مد خوشتتم ازش اصتتال که من_ثمین ما یایی یه دختره..نیو  خرج به ح
شیدی سرت رو چادر یه دعا اومدی بود سختت..نداده  من مگه ؟بعدم..میک

ست کی با ببین نمیگم شی دو سایی با..می  خونواده و ما به که کن امد و رفت ک
 ..که معلومه دختره این..بخورن ما

ید دستتتم..میکرد خفم داشتتتت بغض جب نداشتتتت حق اون..میلرز  من را
 ..چون فق ..چمه من مگه..بزنه حرف اینجوری

 ..شدم پشیمون اومدنم از.. شدن اشک از پر چشمام
 و کیفم..اشپزخونه تو بره میخواست که دختری یه دست دادم رو استکانا سینی

 ینسنگ داشت لحظه هر بغضم..بیرون زدم اونجا از خداحافظی بی و برداشتم
مان اگه..میشتتتد تر  نای احترام به اگه..نبودم خونشتتون تو اگه..نبود ثمین ما

 هیچکس به نگاه حیاط تو اصال..میدادم و جوابش حتما نبود دعا این و مجلس
 از..نکردم توجهی اما..میزد صتتدا و استتمم که اومد بهراد صتتدای..ننداختم

تادم راه کوچه تو و بیرون زدم خونشتتون گه بود 10 طرفای کنم فکر..اف  دیر دی
شتم بر بلند و قدمام...نبود مهم اما..بود وقت  و ضبغ این میکردم سعی و میدا

 ..شد کشیده محکم دستم که پایین بدم و میومد و میرفت هی که
یده قب شتتتدم کشتت یاوش.. ولی..بهراده کردم فکر..ع  نفس نفس..بود ستت

 ..یادب که داده خبر بهش بهراد شاید..من به رسیده تا دوییده بود معلوم..میزد
ست..بود کرده اخم شتم دو  یول..کنم گریه زار زار و سینش رو بذارم و سرم دا

 هی کاشتتکی..پستتر یه به نزدیکی همه این نه..بود من مرام تو نه..میشتتد روم نه



 کیکاشتت رو لعنتی بغض این..اغوشتتش تو میکردم ول خودم تا بود اینجا دختر
 ..بیرون کشیدم دستش تو از و دستم..بیرون بریزم میشد

 پرستش؟ شده چی_گفت که اومد محکمش ولی اروم صدای
 اشکام..کنه پیدا راهشو خودش تا بود اسمم شنیدن منتظر فق  بغض این انگار
 ..هام گونه رو میریختن گوله گوله

 چی..توام با..پرستتتش_گفت و صتتورتم رو شتتد خم..بود شتتده هول ستتیاوش
 هک مداحیه بخاطر و بود گرفته دلت نگو میکنی؟فق  گریه چی شتتده؟واستته

 گفته؟ چیزی بهت کسی..میخونه دعا داره تازه هنوز
مانش حرفای یاد بدتر گفت که اینو تادم ما  ایینپ دختر یه من چون یعنی..اف

ست ثمین مث  دختری با نباید شهریم شتم چادر چون ؟یعنی..شم دو  یب ندا
 بگرده؟ من با ثمین نباید که دارم جذام من مگه حیام؟اخه

 -گفتم بریده بریده و کردم پاک دست پشت با و اشکام
 ..نیست..نی..هیچی..هی_

 ..نگو دروغ من به_گفت داره نگه اروم منو میکرد سعی که سیاوش
 ..همن مث  همشون اینا..درک به..نامرد..رفت کرد ول نمیزنم حرفی دید وقتی
 دعایی هی اینجا میام گفتم..بود گرفته دلم..گرفتم راهمو اروم و برگردوندم رومو

 ..شد ربدت ولی..میشم خدانزدیکتر به..میشم اروم..میشم سبک یکم..میکنم
شینی بوق صدای شه..اومد ما شکیش یه ثمین..پور شونم و م  فتهگ و بود داده ن

 ..داره ایشو نقره یه سیاوش بود
 ..شو سوار_سیاوش
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 ستتوار..بود شتتتده تاریک هم هوا و بود شتتتب..برم پیاده خونه تا نمیتونستتتم
 کرف چی دیگه کارگرم سیاوش کارخونه تو من میدونست اگه ثمین مامان..شدم

سرش خونه من میفهمید اگه میکرد؟تازه سش و رفتم هم پ ست غذا وا  مکرد در
 ..میخوری کلفتی بدرد حقته میگفت حتما
 ..بودم کرده پیدا زن این به نسبت عجیبی نفرت

 ..محبت با و دلرحم..نمیشه خودم مهربون مامان هیچکس
یاوش ندی یا..میزنی حرف یا پرستتتش_ستت خداو  این میرم میشتتم پا خدا ب

 نه؟ یا میزنی حرف..شده چی بفهمم میزنمتا بهم و مراسمشون
شک  مامانش با خودش سیاوش..بگم بهش چی نمیدونستم شت م  نمم اگه دا

 هک باشتتم نداشتتته ارزشتتی واستتش اگه البته..شتته بدتر بود ممکن میزدم حرفی
 ..شمامان بد رفتار بخاطر..بشه شرمنده شاید ولی..نشه ناراحتم اصال ممکنه

 ..گرف دلم..فق  من..نیست خاصی مسئله سیاوش کن باور_
 از ب ق تا پس..دروغ از متنفرم_گفت بلندی صدای با و ترمز رو زد محکم یهو

 شده؟ چی بگو ادم عین بشم متنفر ازت اینکه
 ..رفت یادم خودم ناراحتی اصال..چشه این..بود عصبانی خیلی

 زده؟ حرفی من مامان_سیاوش
ست میکردم حس..بود من حرف منتظر..کرد نگام..کردم نگاهش  بگم داره دو

نت..نه ما یالش که..نزده حرفی ما حت خ مانش شتتته را قدراهم ما  بد ان
 ..نشه متنفر ازم که مهمه..میشد متنفر ازم..میگفتم دروغ اگه ولی..نیست

 ..اره_



ست..صندلی به داد تکیه محکم شید و چپش د شونیش رو ک شماش.. پی  و چ
 ..بست

 ..شده ناراحت خیلی میدونستم
 با نباید که گفت ثمین به که شنیدم و صداش فق ..نگفت من به م*س*تقیم_

 ..من
 اره؟..نزدی چادر چرا اینکه و نیستی ثمین حد در تو که_ سیاوش

 ..کردم نگاش تعجب با
 زد؟ حرفی ثمین_

 ..نه_سیاوش
 ور میذاره پاشتتو االن میکردم فکر که انتظارم برخالف و کرد روشتتن و ماشتتین

 ..کرد حرکت اروم گاز
 کرد امنگ..شم پیاده باید منم االن..شد پیاده و داشت نگه شاپ کافی یه جلوی

 ..کنم باز برات و در منتظری نکنه بگه میخواست انگار که جوری یه
 ..شدم پیاده سری 

 بری؟ خوای می جایی_
 ..میکنه درد سرم..بخوریم چیزی یه بریم_سیاوش

شنگی جای چقد..شاپ کافی داخ  رفتیم صال..بود ق صب ا  حال و حس الم
یداد هت م مش..ب خت ارا ی یر نت تو م یب..جو نگ ترک ندی ر  نور..ب
 ..دیوارا رو بفرد منحصر طراحی..مالیم موزیک..پردازی
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 سیاوش به میومدن و میرفت هی ها خدمت پیش..نشست اروم و دنج جای یه
 ..میکردن سالم

 ..میداد ماساژ هاشو شقیقه و بود بسته و چشماش سیاوش
 ..همراهته قرصات_

 ..نه_سیاوش
 ..داد شکالتی کیک و قهوه و چای سفارش

 تو فتمیگ همیشه_گفت و شد خیره استکانش ته به..کشید سر تلخ اشو قهوه
  فق چون..مرگه جدایی این حتما ولی..اومده جدایی یه..استتتکانت ته..فالت
 ..کنه جدا تو از منو میتونه مرگ

 ..دیگه نفر یه و سیاوش یعنی..میشه جالب داره قضیه
صله خیلی من با..بود باال و قد خوش_سیاوش شت قدی فا  مه صورتش..ندا

 ..تری قشنگ تو ولی..بود جذاب..بود خوب
 تعریف..شتتدن داغ هام گونه..پایین انداختم و ستترم..چشتتمام تو شتتد خیره

 بیعیط حالش سیاوش که میدونستم ولی..بود شیرین واسم صورتم از قشنگی
 ..نیست

 یدمق البته و جدی و مغرور پسر یه من..شدم اشنا باهاش دانشگاه تو_سیاوش
 ..پروا بی و زب  و شاد دختر یه..اون و مسائ  از خیلی به

 شخود جذب منو که بود مستتائ  از خیلی به خیالیش بی و پروایی بی همین
 ..کرد

 کوچیکتر من از سال یک..خوندیم می صنای  هردومون..شدیم عالقمند هم به
 ..بود



 خانواده از و باشتته چادری عروستتش اینکه به اون..بود مامان ام نگرانی همه
 ..میداد اهمیت خیلی متمولی خیلی

 انشتتت هم باهاش خودش نظر از که میکنه برقرار ارتباط کستتتایی با فق  کال
 ..باشن

 مهم خیلی مامان واستته که مهم مستتئله دوتا..بود ضتتعیف خانواده یه از الناز و
 ..بود

 ..نبود اینجا اصال و بود اش قهوه استکان به خیره
شه..گذروندیم هم با و خوبی خیلی های روز_سیاوش  و بود هیجان از پر همی
 زیادی انرژی همیشتته کنارش..داشتتت من غافلگیری واستته چیزی یه همیشتته

 ..داشتم
 همم خیلی خودم واسه چون..بیام کنار حجابش مسئله با کردم می سعی خیلی

عد میگفتم خودم با..بود مه این با ازدواج از ب  میریزم پاش به که عشتتقی ه
 ..میشه درست من بخاطر

 ..اش قهوه های مونده ته به شد خیره و باال اورد و استکانش
 داج مرگ ولی..کنه جدا تو از منو میتونه مرگ فق ..میگفت همیشتته_ستتیاوش

 ..نکرد
 و منطقی حرفای با کرد ستتعی خیلی..شتتتد عصتتبانی خیلی..فهمید مامان

 حرف باهاش چقد هر..نتونستتت ولی..کنه اشتتتباهم متوجه مادرانه نصتتیحتای
ستگاری بریم بیاد که زدم  گفتم نازال به و اخر سیم به زدم..نکرد قبول الناز خوا
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هایی خودم یام تن یت م گار  وقتی.. رفتم..داشتتتم ماه یه ستتفر یه..خواستتت
 ..نبود اینجا..بود یعنی..نبود..اومدم

 پیش و کجاستتت نمیدونستتت اصتتال که مطمئنم..بودن شتتده قرمز چشتتماش
 ..بود سرم پشت به خیره..کی

 ..من مادر پول با..فرانسه بود رفته الناز_سیاوش
 ..اومد بود؟؟دلش کرده ولش یعنی..نه

 و اتپ..نیستیم ازدواجتون به راضی ما میگه و بهش میزنه زنگ مامان_سیاوش
 هم الناز..میدم بهت بخوای چقد هر عوض در..بیرون بکش پستترم زندگی از

 یول..رفت..پاریس..فرانستته بریم عستت  ماه..میگفت همیشتته..فرانستته عشتتق
 ..من بی..تنها

 ..بست و چشماش
 هی..عشق دنیا یه..حسرت عالمه یه..خاطره دنیا یه و موندم من و رفت_سیاوش

ستای..نفرت دنیا شت د شنگ حرفای عالمه یه و شده م  رگم فق ..گوشم تو ق
 ..کنه جدا هم از رو تو منو میتونه

 
 ..شده تنگ هایمان یواشکی برای دلم

 ..زدن صبح تا شبونه حرف یواشکی
 گوشی پشت های ب*و*سه برای

 ...دارم دوستت_گفتن اهسته صدای با
 



ستم..اوردم در مامان سر دلیمو و دق_سیاوش سته میدون  خونه اون از..امه واب
 بمنخو با زندگی تو شتتتاید ولی..زندگیم..من با..کرد بد الناز درستتته..کندم
 ..میکرد فراهم براش و شرای  نباید مامان..میشد

 سترپ با اونجا الناز که فهمیدم تا..شتتدم پا ستتر دوباره تا کشتتید طول ستتال یک
 محق در مامان که بفهمم تا کشید طول سال یک..کرده ازدواج پزشکش عموی

 یول..مغرور سیاوش همون شدم دوباره تا کشید طول سال یک..کرده لطفی چه
 ..تنها بار این

ستم شم مامان به وابسته نمیخوا  االرث سهم مرگش از قب ..بود مالک بابام..با
 انداختم و فروختم و بودن من مال که هایی زمین..بود کرده مشتتخص رو همه

 ..کار و کار و کار بود شده زندگیم همه..کار تو
 و کرده لطف حقم در مامان بودم فهمیده درستتته..جوونی نه..کردم زندگی نه

هره عی چ ق ناز وا ل نم و ا لی..داده نشتتتو مان و میشتتته ما نو ه یده م  ناد
ید..هامو ته خواس..عالئقمو..نظراتمو..گرفت با  یباز اینجوری زندگیم با ن
 ..کردمی تنهام شکلی این نباید..میگرفت ازم اینجوری عشقمو نباید..میکرد
 ازیس برج کار تو..اینجا به رسیدم تا..این شدم تا کردم کار غرق انقد و خودم

 ..میکردم اداره رو کارخونه..رفتم
 دماوم..نشد کنم فراموش رو گذشته اومدم هربار..گذشته قضیه اون از سال 10

 و ثمین مستتئله ستتر بار یه..نشتتد کنم فراموش و کرد باهام که و کاری و مامان
 ..االن هم بار یه..میشدم نابود داشتم واقعا..کرد نیکان سر که لجبازی

 ..زنک گول ظاهر و میبینه پول توی و چیز همه مامان
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 ..نکرد اشتباه الناز مورد در درسته
باه تو راجب مطمئنم ولی  کرف مامان که نیستتتی چیزی اون..تو..میکنه اشتتت

 ..میکنه
یاوش  یعنی..داغونه درون از بود معلوم...بودم ندیده اینجوری حاال تا و ستت

عد هنوزم نه فکر دختره اون به ستتتال 10 از ب یاوش دختره یعنی..میک  و ستت
سته شقش یعنی..نمیخوا شق یعنی..رفتن خارج به فروخت و ع  و یالک انقد ع

 ..ابکیه
سفم واقعا..من..سیاوش_  و لتد اینجوری که بوده نفر یه قبال نمیدونستم..متا

 ..کنم درکت میتونم که میدونی..شکونده
 نوزمه که خوبه خیلی روحیت پرستتتش_میگه ثمین..نامرد یه از..کشتتیدم منم

فت جنس میتونی خال م  و م گه..کنی تح  بیزار مرده هرچی از بودم من ا
 ..میشدم

 من..نمیاد بدم مرد از من ولی_گفتم منظوری هیچ بی و چشماش تو شدم خیره
 ..شکوند منو دل نامرد یه چون..میاد بدم نامرد از

سمت کنار موندن لیاقت که اونی ضور هم ذهنت تو اینکه لیاقت..نداره و ج  ح
 درستتت و بود اگه که کن فکر این به..نده ازار و خودت..نداره رو باشتته داشتتته

 تینمیتونستت و نمیکردی پیشتترفت انقد تو و بودین هم کنار اگه که..نمیشتتتد
ته ید و بهتر تو از یکی وقتی..کنی براورده هاشتتو خواستت  و دلش تو و د

 که جنستتی از خ*ی*ا*ن*ت نه..دیدی می خ*ی*ا*ن*ت تازه که اونوقته..زدی
 ..زهر مث  تلخه..میکنه فرق طعمش اون..کرد بهت



 میکشتته..طعمیه بد..چشتتیدمش من_گفتم و چکید چشتتمم از اشتتک قطره یه
 ..ادمو

 ..بگیرم اشکامو بقیه جلوی که کشیدم عمیق نفس یه
 ؟..بریم میشه_

 ..بود حرفام و من به خیره و بود شده اروم..بود اروم نگاهش
 ..کرد حرکت و شدیم ماشین سوار حرف بی

 ..بود قشنگ حرفات..باشه پر دلت انقد نمیکردم فکر_سیاوش
 شتتههمی_گفتم بودم روبرو به خیره و دادم تکیه شتتیشتته به و ستترم که همونطور

 ..حالیمونه چیزایی یه هم ما..نیست بزرگ ادمای مال..بزرگ حرفای
 ..نداد و جوابش ولی خورد زنگ سیاوش گوشی

 ..بزنم حرف نمیتونم..میزنه زنگ تو به االن..ثمینه_سیاوش
ظه همون یدا کیفم ته از اینو کی حاال..خورد زنگ منم گوشتتی لح نه پ  با..ک

 ..کردم پیداش پرت و خرت مشتی یه زیر از دردسر
 ..ثمین الو_

 رفتی؟ پاشدی کجا..مرض و ثمین..درد و ثمین_ثمین
 ..گریه زیر زد و
 ..بگم بهت نتونستم..ببخشید برم قربونت..باش اروم..عزیزم ثمین_

 دنبالت رو جا همه دوستتاعت..ترس از مردم..رفتی چی واستته اصتتال_ثمین
یاد خواستتته..بیرون زدی خونه از گریه با گفت بهراد تا گشتتتم بالت ب  که دن
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 جواب زدم زنگ ستتیاوش به چقد هر..دنبالت میاد اون و میبیندت ستتیاوش
 رفتی؟ که شد کجایید؟چی معلومه..نمیده

 ونجاا نتونستتتم..افتادم گذشتتته یاد..خب..یعنی..نبود خوب حالم..من ثمین_
 ..کن عذرخواهی مامانتم از..شرمندتم واقعا..خوام می معذرت..بمونم
 باشم؟ مطمئن_گفت ارومی لحن با ثمین

 ..بود کرده اخم..انداختم سیاوش به نگاه یه
 ..باش مطمئن_

 نخوردی؟ که هم کجایی؟شام االن_ثمین
 ..میزنیم حرف هم با فردا..نداره اشکالی.. خونه میرم دارم_

 ..خداحافظ..بده اس بهم رسیدی خب خی _ثمین
 ..خداحافظ_

 چادر این_گفت محکمی صتتدای با ستتیاوش بودم نکرده قط  و گوشتتی هنوز
 کیه؟

 چی؟ واسه_
 ..من جواب_سیاوش

 ..مامانم_
 نزدی؟ چی واسه پس_سیاوش

 ..هم تو سیاوش_
 بده؟ منو جواب گفتم_گفت بلندی صدای با سیاوش

 یدهپوس در به بعدم و ماشین چرخ الی کرد گیر.. میومدم که راه سر_گفتم اروم
 ..کنم سرم نشد...شد خاکی و پاره و کشید ماشین



 و فرمون به کوبید چندبار دستتتت کف با محکم و بهم چستتبوند و دندوناش
 ..اه..اه..اه_گفت بلندی صدای با و عصبی

 ؟..زدم بدی حرف من مگه..این شد چش..ترسیدم
 کردم؟ بدی کار من_گفتم شد ارومتر که یکم
 ..میده عذابم نیستی بد که همین د_زد داد یهو

 ..نمیارم در سر چیزی من چرا..اخه چرا..میکردم نگاش شده گشاد چشمای با
 ..سیاو_

 ..میکنه درد سرم..کن تمومش پرستش_سیاوش
صال حالش..بودم نگرانش  اپش کافی تو حالتاش و حرفا از اون..نبود خوب ا

 ..بدتر که میگرنشم..االن از اینم و
 ..خونمون در رسیدیم

 ..بخوابی شب نمیتونی وگرنه..بخور و داروهات حتما سیاوش..ممنونم_
 ..داد تکون و سرش اروم و کرد نگاهم

 ولی..ترف و گرفت و گازش تو برم کنه صتتبر اینکه بدون بار این و بستتتم و در
شده خارج کوچه از هنوز ستاد بود ن ستش..ای شین از اورد و د شار و بیرون ما  ها
 ..تو برم که کرد

 ..داخ  رفتم و انداختم کلید سری 
 به دارم که شبه سه..میگذره سیاوش مامان خونه کمیله دعا شب از روزی سه

 ول و ستتیاوش و اومد دلش که دختری اون به..میکنم فکر حرفاش و ستتیاوش
یاوش..کرد ندازش غل  ظاهر خالف بر ستت مه اون خالف بر..ا به ه  و جذ
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مه همین و..داره مهربونی خیلی دل..جبروت  که..ذاتی مهربونی این..مه
 ..نداره هرکسی

 تایک که خبری با..داغونه داغونه روحیم حال کارخونه رفتم که صتتبح از امروز
 ..داد بهم

 کی؟ با اونم..بود کرده نامزد هستی
صال..ساله 55 مرد پیر یه ستم ا سه اونم..کنم باور نمیتون  هم اقا چون..چی وا

 قبع بچشتتون دفعه یه باشتته نگران که نمیخواستتته بچه هستتتی از هم..پولداره
 ..باشه افتاده
قد هام رو نمیتونستتتم که شتتتد بد حالم ان  حرف خودش با تا..بایستتتم پا
 اولش..خ  پشتتت..بهش زدم زنگ..کارخونه بود نیومده..نمیشتتد باورم..نزدم
 کم وستتطاش ولی..بخنده و بده نشتتون شتتتاد و خودش میکرد ستتعی فق 
 که ای خنده از امان و ترکید بغضتتش..گریه زیر زد..خنده همه اون میون..اورد

 ..خیلی..داره درد..کنی بغض وسطش
 ..کنه ارومش نمیتونست هیچی..زدم حرفی نه..زد حرفی نه..کرد گریه

 ..کرد بازی سرنوشتش و اینده و خودش با..کرد اشتباه
س  سیمه ماه این اخر_گفت هاش گریه و خنده و  امادود پیر و بیایید باید..عرو

 ..ببینید دامادیش رخت تو
 .. ردمک قط  و بیارم دووم بغضاش و حرفاش جلوی نتونستم دیگه که بود اونجا

ستی شه که دختری..ه شنگ های خنده جز همی  این..بودم ندیده ازش چیزی ق
 ..بود سنگین واسم هاش گریه



سره اون ستی اینکه جرم به فق  که اونی..عوضی پ  داره افتاده عقب خواهر یه ه
 و بیاد االن که کجاستتت..کشتتید خ  هستتتی احستتاستتات و عشتتق این روی

 ؟..ببینه عشقشو خوشبختی
 کتای با مسیرم وقتی فق ..گذشت جوری چه و شد چی نفهمیدم ظهر از بعد تا

 همیشته که خلوتی کوچه توی..هستت راه کلی هنوز خونه تا فهمیدم شتد جدا
 فکر هستتتی تلخ ستترنوشتتت به و بودم رفتن حال در بود اروم و ستتاکت خدا

شین یه یهو که میکردم شکی ما  دمپری ترس از..ترمز رو زد پام جلو باال مدل م
 ..روانی..این چشه..عقب

سیدم..نمیزد پر پرنده بود خلوت خیابون شین رد که عقب رفتم قدم یه..میتر  ما
شیده شلوار کت مرد یه و شد باز  با یافتاب عینک.. شد پیاده شیک خیلی پو

 ...بود چشمش رو کالسی
شت و عینکش ست با و بردا شنگی ژ ست کنم فکر_گفت ق شته دو شیب دا  ا

 ؟..کنه ترمز اینجوری پات جلو کسی
صال..وحید من خدای شد باورم ا  و ریخت ترسم..زده بهم پزی و دک چه..نمی

 ..گرفت لبم رو پوزخند یه و جاش اینبار
 زدی؟ بهم وضعی و سر..نشناختمت..دوماد شاه کردی خوشتیپ_
 برمرو اومد و بست خاصی ژست با و ماشین در و زد کش دختر مثال لبخند یه

ساد ستاد نزدیکتر و اومد دوباره و کرد نگاهم خیره..وای  باز و کتش طرف دو..ای
 میاد؟ خوشت عطرم بوی از-گفت و سمتم شد خم و کرد

 ..کننده جذب عطر نوع یه و بود خوشبو عطرش..بهش کردم اخم
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ید یت 2000 استتتپری بوی از حالم میگفتی همیشتتته_وح  بهم تومن
 یادته؟..میخوره

 اصال میدی؟ببینم من به و پزش اومدی خریدن عطر یه واست..چی که خب_
 ؟..کنی رانندگی باهاش میتونی و انداختن پات زیر که ماشینی این

 ..بود پیچیده خیابون ک  تو صداش..بلند زد قهقهه..خندید
 ستتوار حاال تا که میبندم شتترط..بزنی باهاش دور یه داری دوستتتت_وحید

 ..نشدی ماشینی همچین
 بنز با هخوشتیپ پسر اون شب اون..چرا البته..اوه_گفت که زدم بهش نیشخند یه

 داشت؟ صرف واست..رفتی باهاش کجا تا راستی..کرد ترمز پات جلو
ند یه که واستتته و زدم بهش درار حرص لبخ  نه..اخی_گفتم بستتوزونمش این

 شتتدی؟یادته پورشتته ستتوار حاال تا..بود اشتتناییمون اول مال که بنز..عزیزم
 بودی؟ چسبونده اتاقت به و بودی بریده ماشین مجله تو از و عکسش

 ..کردم حال ای
 یکی و موهاش رو فرستتتاد و عینکش و ابروهاش بیم نشتتستتت غلیظ اخم یه

 ..عوضی ه*ر*ز*ه دهنتو ببند_گفت و دهنم تو کوبید محکم
 ..اشغال کثافت..زمین روی شدم پرت که زد چنان
 از تر ه*ر*ز*ه زن اون و تویی ه*ر*ز*ه_زدم داد..بود شده خونی لبم..شدم بلند

 ..کثافت خودت
شت با اومدم ستم مچ که سینش رو بکوبم م  شتپ اورد و پیچوند و گرفت و د
 ستتر زیر رو یارو این اولم از نکنه_گفت شتتتده قف  بهم دندونای با و ستترم
 ..میپلکیدی قبال دیگه نفر چند با..داشتی



ست فرناز میدونی_ گفت و گوشم کنار اورد و سرش س که تو خب ولی نی  تیه
 ..فامیلیما ما سالمتی نا..باش هم ما پیش..بقیه خدمت در

 ورتشص تو کوبیدم چنان ازادم دست اون با و برگشتم یهو که شد چی نفهمیدم
سره..اومد در جرقش که ضی پ شکی ولی..عو  شده سرخ صورتش..نمیزدم کا

 ..بود گرفته گر و بود
 ..اشغال زنیکه..میکنی بلند دست من رو_زد داد

 ..جونم به افتاد لگد و مشت با و
ید مانم_وح گه راستتتت ما گه هم تو..می مانتی همون لن تاتون..ما  ذاتتون هردو
 ..میخورید کاریا لجن همین درد به..کثیفه

عه رو از هام به مقن نگ مو ندم زمین رو از و زد چ فت و کرد بل  خب_گ
 هم یشستتتا میتونی...میگیرم بالتم و پر زیر..کن کار خودم با بیا..خوشتتگله

 ..اونم شماها مث  مادری و خواهر وجود با..دستت کمک بیاری
 یکی که شتتد عصتتبانی انقد..لجن پستتره..صتتورتش تو کردم تف گفت که اینو

 ..زمین رو شدم پرت و دیوار به خورد محکم سرم که صورتم تو کوبید
 چشمام..بود چشمام جلو وحید کفشای..شده خیس..شده داغ سرم کردم حس

 ..میرفت سیاهی
 ..پرستش..پ_وحید

شینش سمت دویید و تر عقب..عقب رفت..میلرزید صداش  و شد سوار و ما
 ..رفت و گرفت و گازش
 ..ودب خونی دستم..سرم رو کشیدم دست..بود جیبم تو..میخورد زنگ گوشیم
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 ..بود ثمین..اوردم در و گوشیم
 که میومد ثمین صتتدای..بود زمین روی ولی..کردم روشتتنش..میلرزید دستتتم
 ..میزد صدام

 ..کمک..ثمین_
 ..رفت سیاهی چشمام و

ستام ثمین که کردم درد از ای ناله..بود ترکیدن حال در درد از سرم  و گرفت و د
 ..میزنم صدا و ر پرستا میرم االن..برم قربونت باش اروم_گفت
 ..تو اومدن هم با پرستاره و ثمین
 ..داره درد خیلی..بزنید هم دیگه یکی نمیشه حاال_ثمین

 گلم نترس..داره ضرر زیادیش..زدم بهش الزم اندازه به..طبیعیه عزیزم_پرستار
عت یه تا گه ستتتا عدم..میشتتته قط  دردت دی یه تا 7..نخوردی که تیر ب  بخ

 ایتیبرن؟شک میتونن بیمارستان رسوندنت که شوهره و زن این راستی..خوردی
 نداری؟ که
 ..کنید تشکر ازشون فق ..برن میتونن..نه_گفتم حال بی

 ..بیرون رفت و گفت ای باشه
 ..مامانم..ثمین_

 ..میان دارن..راهه تو_ثمین
 بهوش که موقعی اون از..تو لومد پوشتتیده شتتلوار کت ستتیاوش و شتتد باز در

 ستترخ صتتورتش..میکنه نگام فق ..نزده حرفی هیچ دیدمش باالستترم و اومدم
صبانی ولی..بود شتم درد انقد..بود شایدم..نبود ع  ورتص انالیز حوصله که دا

 ..نداشتم و کسی



 ..بزن حرف_گفت و ایستاد روبروم
 بگم؟ چی_گفتم و انداختم ثمین به نگاه یه

 اورده؟ سرت رو بال این کی..بزن حرف گفتم_سیاوش
 و شدم پرت من..رفت در و زد بهم موتوری یه..گفتم بار یه که من_گفتم کالفه

 و دیدن و من و شدن رد اونجا از شانسی هم شوهره و زن این..دیوار به خوردم
 ..همین..زدن زنگ ثمین به گوشیم با که بعدم..اینجا اوردن

 وبر..ثمین_گفت من به خیره همونطور و کرد نگام خیره لحظه چند ستتیاوش
 ..بیرون

 چی؟ واسه..دادم قورت و دهنم اب
 ..بده اجازه داداش_ثمین

 ..بیرون..گفتم چی نشنیدی_سیاوش
 ..حالش االن اخه_ثمین

 ..بیرون گفتم_زد داد بلند که
 که سیدتر ثمینم کنم فکر..بستم ترس از و چشمام..این چشه..شدن کر گوشام

مد حرف بی  به..فق ..میگم باشتتته..ثمین نرو_گفتم ستتری  که بیرون بره او
 ..بشه نگران بیخود نمیخوام..نگید مامانم

 کی؟_سیاوش
 ..وحید_

 نمیزنی؟ حرف چرا پس..بشکنه دستش الهی ای_ثمین
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ستاش و بود روبروم..بود زده زل من به خیره شکلی همون سیاوش  جیب تو د
 ..بودن شلوارش

 ؟..بود چش..کرد و کار این چی واسه_ثمین
 ..نامزدیشو شب تالفی..کن تالفی میخواست_

 ادرسش؟_گفت خونسرد خیلی سیاوش
 ..که گفتم..نکن شر..تروخدا سیاوش_

 ..ادرس گفتم..نزن اضافه حرف_گفت حرفمو بین پرید
 ..تند داری..سیاوش_ثمین
 ..بیرون زد اتاق از..بده گوش ما حرف به نایستاد دیگه
 ..بندازه راه دعوا نره..خدا وای

 ..یهعصبان..دستمون نده کار..بگیر و جلوش برو تروخدا_گفتم ثمین به رو
 ..اتاق تو انداختن و خودشون ستایش و مامان..بیرون رفت اتاق از که ثمین
 ..بخور و سیب اب این مامان..پرستش بیا_مامان

 ..سومه پاکت این..میشم خفه دارم بخدا..بسه من جان مامان_
 ..دیگه میخوره..خرو کله این کن ولش مامان_ستایش

 ..بزن حرف درست..ستایش..ا_مامان
 دروغ مگه..چیه خب_گفت داشتتتت بغض صتتتداش تو حالیکه در ستتتایش

 ..مرده دیگه و اینبار گفتم..شدم زنده و مردم..میگم
 چرا..عزیزی واستتمون بفهمی خوای نمی چرا..االغ اخه_گفت من به رو بعد

 ..تو..نیستی خودت مراقب
 ..بیرون رفت اتاق از گریه با و



 کنم؟ تصادف خواستم من مگه خب..شد چی_
 ..بود نگرانت خیلی..نگیر دل به_مامان

 ..برات دردسرم همیشه من..مامان ببخشید_
 تزاییدم اینکه از میزنی حرف اینجوری وقتی میدونی خودت پرستتتش_مامان

 ..میشم پشیمون
ند یه نگ لبخ مد بهراد صتتتدای که زدم کمر تاق تو او  کی ببین..اوه اوه_ا

 ..کرده قارچش رو کله زده..بابا ول ای..چاقو شرط به پرستش..اینجاست
 ..خودم خوشگ  خانم حاج به سالم_گفت مامان به رو بعد

 پستترم ستتالم_گفت بود گرفته خندش هم بود کشتتیده خجالت هم که مامان
 خوبی؟

 ..من باالسر اومدن و کرد روب*و*سی مامان با بهار
 دختر؟ شدی چی_بهار

 ..داغون..که میبینی_
 ..رفت کجا دختره این ببینم برم من پرستش_مامان

 دفتصتتتا تو که کرده باور مامانت االن کردی فکر_گفت بهراد مامان رفتن با
 اون حاال..تصادف تا میخوره انگشتر جای به بیشتر لبت پارگی این اخه..کردی

 ..نمیگی بهش و راستش چرا..هیچ ات گونه رو کبودی
 ..فهمیدین کجا از ها شما_گفتم تعجب با

 ..داخ  اومد دمغ ثمین موق  همون
 ..داریم فعال بسیار و قوی سی بی بی یه ما_بهار
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 چه؟ من به خو_ثمین
 ..بگی اینا به کردی وقت کی..گفتم تو به تازه من اخه_

 ..نبود سخت خیلی..اس ام اس با_گفت عادی و خونسرد خیلی ثمین
 ..لق دهن دختره
 کجاست؟ سیاوش_بهراد
 پا به شری هی بره میترسم..بود عصبانی خیلی بهراد..نرسیدم بهش..رفت_ثمین

 ..کنه
 رفت؟ کجا مگه_بهراد
 ..وحید..پسره همین سراغ_ثمین
 ..عوضیو..کنه الشش و اش بزنه بذار..بهتر_گفت و زد لبخندی یه بهراد

 ..شه دعواشون میترسم..تو میگی چی_
 ..میکنه ناکارش میزنه..بوکسه قهرمان داداشمون..بابا نترس_بهراد

 شکاریورز که هیکلش البته..میکنه کار بوکس سیاوش نمیدونستم..جالب چه
 ..هست

 ..شدم خسته..میشم مرخص که ببینی بری میشه..بهراد_
ضیه که سرم ریختن بهار و ثمین بهراد رفتن با شون رو ق س  منم..نمک تعریف وا

 ..واسشون گفتم و چی همه
 سیاوشی؟ با تو میکنه فکر اون یعنی_بهار
 ..دادم تکون اروم و سرم

 ..میکنه کیفی چه داداشم..کن فکر_گفت خنده با ثمین
 ..دیوونه دختره..درد_گفتم و ثمین سر پس زدم یکی



 همین تو میدونی..نمیده دخترا به مح  داداشتتم..بخواد دلت هم خیلی_ثمین
 ..داره مرده کشته چقد اشنامون دوست و فامی 

 ..نگفتم چیزی که من..جیگر تو داداش..جان ثمین بابا باشه_
 ..بگی نبایدم_ثمین
 ..شوهریه خواهر عجب این_بهار

ستان تو شب تا صم کارای بهراد کمک با و بودم بیمار  رفتیم و شد انجام ترخی
نه باب شتتتام راه ستتر بهراد..خو فت ک هار از هم خودمون و گر  عدس پلو ن

شتیم  لمد..نمیرفت پایین گلوم از چیزی ولی..خوردیم همدیگه دور و شام..دا
 ..بیاره خودش سر بالیی من بخاطر نکنه..میزد و سیاوش شور
چه رفتن موق  مد بهراد.. ها ب نارم او یاوش..نترس_گفت اروم و ک  کارش ستت

 ..درسته
 ..میزد شور بیخودی دلم..بودم نگرانش خیلی..امیدوارم
 شوک تو هنوز نظرم به..نه که قهر یعنی..بود کرده قهر باهام جورایی یه ستایش

 ..بوده چی جریان بگم واسش شدم مجبور..بود
صبانی انقد ست می که شد ع سش و عمو به بزنه زنگ خوا  تعریف و جریان وا
 بابت نگرانیم فعال که کردم قانعش بدبختی هزار با..بندازه راه داد و جیغ و کنه

 .. وحید سراغ رفته که سیاوشه
سترس با و شب اون سم بهراد..کردم صبح ا صی روزی چند وا  کرده رد مرخ
 ..شی بهتر تا کارخونه بیای فعال نمیخواد گفت..بود
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 خیلی..گوشتتیم به زد زنگ ثمین عصتتر امروز اینکه تا بودم خونه تو روزی دو
 ..بود نگران
 ..باش زود..دارم کارت کوچه سر بیا لحظه یه..پرستش_ثمین

 باند که ستترم..شتتدم اماده ستتری ..کرد اینجوری چرا..بود چش..کرد قط  و
 ...بود مشکیم شال زیر بند هد مث  بود پیچی

 نماشتتی جای به اما..کوچه ستتر رفتم..ثمینم با و بیرون میرم گفتم مامان به
 ..دیدم و سیاوش ماشین..ثمین

 ..باال بیا_گفت خونسرد خیلی و پایین کشید رو شیشه
 ...سیاوش

 
 نگز بهش گفتم ثمین به خودم..شتده گیج که بود معلوم..ماشتین تو نشتستت

 ..بشم پیچ سوال نداشتم حوصله..بزنه
 کجاست؟ ثمین پس..سالم_پرستش
 چه هر خواستتتم می فق  من..شتتتده چی میفهمید خودش..ندادم و جوابش

 ..اونجا برسم زودتر
 و صتتداش فق  ولی زده زنگ پرستتتش به گفت و زد زنگ ثمین روز اون وقتی

 داشتم..ودمب دفتر..میفتادم پس داشتم ترس از..کردم داغ..کمک گفته که شنیده
شون از ساعت یک همش چون..کارخونه به میرسوندم و خودم شت تعطیلی  هگذ

 بوده ادهافت کوچه تو..کردن پیداش اقایی و خانم یه گفت و زد زنگ ثمین که بود
 ستتری  و خودت... بیمارستتتان رستتوندنش االنم..کرده تصتتادف که انگار و

 ..برسون



 ...میدادم گاز فق  چطوری نفهمیدم
یدمش بیهوش وقتی ند واستتته نفستتم راه میکردم حس..د ظه چ ته لح  بستت

 ..پاره لبش و بود شده کبود اش گونه..بود شده گچ مث  رنگش..شد
 ..بود درگیری یه شک  بیشتر..نبود تصادف اثرات اینا

 بگه بودم منتظر فق ..خورده بخیه هفتا ستترش فهمیدم و اومد بهوش که وقتی
 ..اورده سرش رو بال این کی..کیه کار

 شغالا یه اون..کنم تحم  نتونستم بوده چیز همه بی رذل اون کار فهمیدم وقتی
 ممکن..خبریه کرده فکر برداشته دور..جاش سر میشوندمش باید..بود عوضی

 ..بیاره سرش اینا از بدتر بازم بود
 فوذن باالییا اون بین..دوستتتام از یکی به زدم زنگ..نداشتتتم ازش ادرستتی هیچ

 ازت ادرس یه گفتم بهش فق  که داشتتتم اعتبار پیشتتش انقد..داشتتتم خوبی
 ..میخوام

 ..بود میزم رو ادرسش ساعت چند از کمتر
 ..بیارنش بسته کت و برن که ادمام از دوتا..مختار و یاور به سپردم

 ..هستن من منتظر تهران اطراف بیابونای تو االنم
 ..نمیشه خنک دلم نکنم لهش لگدام و مشت زیر خودم تا

 یب کارشه چه اصال..میکنه بلند دست زن رو کسی اخه..فطرت پست اشغال
 ناموس؟
 فتاده؟ا اتفاقی کسی میریم؟واسه داریم کجا بگی نمیخوای..سیاوش_پرستش
 ..بود شده سبز اش گونه رو کبودی..کردم نگاهش
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 ..بیفته قراره_گفتم و کردم مشت و دستام
 ..دیدم و یاور ماشین روشن چراغای دور از

 جلو..بودن طرفش دو مختار و یاور و بود زده زانو زمین رو بسته دستای با وحید
 ..بود معلوم..بود ترسیده..ترمز رو زدم محکم پاش

 خبره؟ چه اینجا_پرستش
 ..بود وحید به خیره و

 ...پرستش
 

 ..نذاشت سیاوش صدای که شم پیاده ماشین از خواستم
 ..بشین_سیاوش

تا اون به ستتر با و نا و کرد اشتتتاره دو تادن هم او  و مشتتتت با..جونش به اف
 نخورد کتک تحم  که نه..گرفتم رومو..میومد وحید بیداد و داد صدای..لگد

 ..ادعو از..میاد بدم خوردن کتک صحنه دیدن از کال..نه..باشم نداشته و وحید
 ..سیاوش شدن پیاده و اومد ماشین صدای

 ژستتت با اروم خیلی ستتیاوش..بود زمین پهن وحید..عقب کشتتیدن دوتا اون
 استتتین بلوز های دکمه..ماشتتین تو انداخت و دراورد تنش از و کتش خاصتتی

 ..باال داد شون تا و کرد باز و بلندش
 ..ایستاد وحید سر باال رفت و بست کمرنگی لبخند با و ماشین در

 ..ایستادم ماشین کنار همونجا..نرفتم جلو ولی..شدم پیاده..نیاوردم طاقت
ید یه_وح قه واستتش اینجوری داری که بودی راضتتی خیلی ازش..چ  پاره ی

 کیه؟چکارست؟ دختره این میدونی میکنی؟اصال



 ..شد بسته دهنش سیاوش لگد با که
 اشینم کاپوت به چسبوندش و کرد بیلندش و گرفت و یقش و شد خم سیاوش
 ..بده ادامه..میزدی زری یه داشتی..خب_گفت و خودش

 ..ه*ر*ز*ه یه اون_گفت و زمین رو کرد تف و دهنش تو خون وحید
 ..فکش تو رفت سیاوش محکم مشت بازم که
 ..لبم رو اومد کمرنگ لبخند یه

 داری؟ گفتن واسه حرفی هنوز_گفت و کرد بلندش سیاوش دوباره..افتاد وحید
 کردی؟ تستش قبال..؟ببینم...بگیریش خوای می نکنه_وحید

شت یه جای به اینبار که شتای..م شکاری و محکم م  سیاوش پی در پی و ورز
 ..وحید صورت و دهن و فک تو میخورد

 ..بود سرخ صورتش..زیاد خیلی..بود عصبانی
یاوش ید صتتورت تو میزد ستت یاد با و وح فت فر ند_میگ غال دهنتو بب  اشتت

 ..بوته بی حرومزاده..عوضی
 ..پهلوهاش جون به افتاد لگد با اینبار و زمین رو کرد پرتش و

 ..دارین چکارم..کثافتا..نزن میگم..نزن_میومد وحید فریاد و داد صدای
یاوش ولی یدونم..میزد ستتت یاورد در کیو دلی و دق داشتتتت نم  ولی..م
 ..میکرد خنک و من دل جوریکه..میزد

 حتترفتتاش یتتاد..متتیتتکتترد ختتفتتم داشتتتتت گتتلتتوم تتتو بتتغضتتتتی یتته ولتتی
تادم تاراش..اف مانش..رف یاهی..خ*ی*ا*ن*ت..تصتتتادف..از فرن..ما  ستت

 ..زندگیم کردن تباه..دنیام
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 ..پام جلو شد پرت یهو که
 بگو..مکرد غل  بگو بهش..بگو_گفت و وحید سینه رو گذاشت پاشو سیاوش

 ..خوردم گوه
 ..یاال د_زد داد و

 ..جفتتون هر..کردید غل _گفت و خورد تکونی ناله با وحید
 و ردنک بلندش..دوتا اون به کرد ای اشاره..میکرد نگاهش عصبانیت با سیاوش
شتن نگهش شماش..بود داغون صورتش..بود خمیده و ول و ش  وحید..دا  چ

 ..بود کرده ورم
 ..اینجا بیا_گفت من به رو سیاوش

 ..کنارش رفتم اروم
 ..ایستادیم وحید روبروی
 ..بزن_سیاوش
 ..کردم نگاهش

یاوش گه بزن..کن خالی و خودت و بزن_ستت گه..دی  شتتکلی این نمیخوام دی
 ..عوضو این بخاطر میکنی گریه ببینم نمیخوام دیگه..ببینمت

 ..اومد در اخش صدای که وحید شکم تو کوبید محکم و
 ..پرستش بزن_سیاوش

 روز تو فرناز نگاه..دستتتام تو اومد عجیبی قدرت یه..حرفاش با گرفتم جون
 نگاه..شتتتدم تباه اینده..محضتتر جلوی..عمو زن دار نیش حرفای..نامزدیش

 ..مانی معصوم
 ..وری یه شد پرت سرش که صورتش تو بخوابونم محکم یکی شد باعث



 ..نبود پیدا ازش چیزی..کبود و بود خونی صورتش
 ..کردی مامانم به که توهینایی بخاطر زدم اینو_

صبانیتم ستم تو ریختم و ع  اش رقهج صدای که صورتش تو زدم دیگه یکی و د
 ..شد بلند

 ..شکوندی ازم که دلی.. خاطر واسه زدم اینو_
ستم ستم ولی بزنم هم دیگه یکی باال بردم و د شت د ضم..هوا تو شد م  به بغ

 سیلی وتاد با ریختی جونم به که دردایی..کثافت اخه_گفتم و شد تبدی  گریه
 ..شم اروم من تا بمیری باید تو..نمیشه درمون

مام..نشتتستتتم ماشتتین تو رفتم و  هیچی نمیخواستتتم..بستتتم و چشتت
 ..چشمام بگراند بشه وحید منحوس تصویر نمیخواستم..هیچی..ببینم

 ..سیاوش حضور و اومد ماشین در صدای
 ..نشست و عقب انداخت و کتش

 ..افتادن راه و کردن ماشین سوار و وحید دوتا اون
 ..کرد حرکت و کرد روشن و ماشین سیاوشم

 ؟..میبرنش کجا_
 ..میکنن پرتش بیمارستان یه جلوی_سیاوش

 نگه؟ کسی به چیزی دفعه یه_
 ..نفله..نداره جرات..دارم ازش اتو انقد..میکنه غل _سیاوش
 ..داد ماساژ و پیشونیش و کرد روشن و ماشین پخش سیاوش
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ید..بود حقش نا از بدتر..بود حقش وح  حق در نامرد اون..بود حقش هم ای
گه..کرد نامردی..خانوادم..زندگیم..من کارش من م گه..بودم کرده چ  چه م

 ..بودم فروخته بهش تری هیزم
کام له اشتتت له گو نه رو میریختن گو  اشتتتک صتتتدا بی و اروم..هام گو
 اب خودش..بهم بریزه بدتر ستتیاوش داغون اعصتتتاب نمیخواستتتم..میریختم

 ..بدتر میشد منم گریه دیگه میکرد رانندگی زیادی نسبتا سرعت
 چه..میستتوزونه و دلم چطور حرفاش با میفهمید نامرد وحید اون کاشتتکی

 خودش مث  همه کرده فکر..میکنه درست برام عذابی
 ..سیاوش بیچاره..اشغالن
شین شت نگه و ما سر..بودیم خلوت کوچه یه توی..دا  ایدرخت از پر کوچه سرا

 ..بود سرد هوا..بود کرده روشن رو کوچه ماه نور..بودن منظم نسبتا
 چند از بعد و زد قدم یکم..عصبیه هنوز بود معلوم..شد پیاده ماشین از سیاوش

 و صتتورتم رو شتتتد خم..کرد باز منو ستتمت در و زد دور و ماشتتین لحظه
شه_گفت ضی اون خوردن کتک دیدن یعنی..نکنی گریه انقد می  راتب انقد عو

 ؟..بود دردناک
 ..میکنم گریه ابرو بی اون واسه کرده ؟فکر..خودش برا این میگه چی

 داختنان تف ارزش عوضی اون_گفتم و کردم پاک خشونت با و اشکام دستم با
 ..نداره روشم تو

 میگیری؟ ابغوره اینجوری داری چی چیه؟واسه مال اشکا این پس_سیاوش
 ..سرش رو کشید دست و جوب لب نشست



 پشت که و سخت روزای این تموم..خواب موق  شب هر.. من مث  اگه هم تو_
 مادرش و وحید های کنایه نیش و حرفا..اوردی می بخاطر و گذاشتتتی ستتر

شدن  یتاریک و تنهایی برزخ تو و تموم ماه چند من مث  اگه هم تو..دلت داغ می
ثای و حرف نگران اگه..میزدی پا و دستتتت  قلب نگران اگه..بودی مردم حدی
 هرشتتبت و روز هر...بودی نامعلومت اینده نگران اگه..بودی مادرت مریض

 ..گریه میشد
 اون ونممید اینکه بخاطر..بدبختیامه این مسبب خوردن کتک واسه نه هام گریه

 زن با..زندگیش ستتر میره خوردنباالخره کتک همه این از بعد بازم.. عوضتتی
 ..همیکن زندگی..جدید سرنوشت یه با..درخشانش اینده با..پولدارش و جوون
 حتی که ای اینده از بگم دارم چی من..من ولی_گفتم و باال کشتتیدم و دماغم

 ..کنم ریزی برنامه بعدش لحظه یه واسه نمیتونم
 ور اینا و میشتتینم بار یه روزی چند هر..حرفا این فایده چه..شتتدن تموم حرفام

 ..میزنم درجا فق ..جا هیچ..میرسم کجا به..میکنم تکرار خودم واسه
 نظر در چی هاش بنده واستته خدا نمیدونی..نداری خبر اینده از تو_ستتیاوش

 دردش چه به اورده باد ثروت و پول این..مرد وحید فردا همین و اومدیم..داره
 ..میخوره

 گریه هم دیگه..باش خوشتتبین یکم_گفت و زد کمرنگ خیلی خیلی لبخند یه
 ..باشه..نکن

 
 ..نیست دیوانگی اگر
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 ...بزرگی این به دنیای این در که چیست پس
 ..میکند را نفر یک هوای فق  دلم

 
 ..خورد کتک خیلی..گرفتن درد دستات_گفتم و زدم لبخند

 ناای از بدتر باید..بود حقش_گفت بود پایین ستترش که همونطور ستتیاوش
 ..میکردم باهاش

 ..می شکایت ازش اگه_
 ..کارات دنبال میدوییدی باید سال یک تا میکردی شکایت اگه_سیاوش

 ..تو واسه و نره وحید دفعه یه نگرانم فق  من_
 ..که گفتم..نباش نگران_سیاوش

 چشتتمات..نکن گریه انقد دیگه_گفت اروم و شتتد خیره چشتتمام تو ستتیاوش
 نمیشه؟ اذیت

 ..نه_گفتم و زدم محو لبخند یه
شمام مات که همونطور سیاوش صبا ال ولی_کرد زمزمه لب زیر بود چ  پدر..م

 ..اوردن در منو
 منظورش..ندید و شدم گرد چشمای و پایین اوردم و سرم لحظه یه اوردم شانس

صال..بود چی صال..ا شتباهی شاید ا  زمزمه حال در سیاوش چون..شنیدم ا
 ..نمیکنم اشتباه من..من ولی..بود کردن
 ..شه نگران مامان میترسم..بریم میشه_گفتم و کردم صاف و گلوم

 رکتح حرف بی اونم و بستم و در..شد ماشین سوار و شد بلند کالفه سیاوش
 ..کرد



 ..نزد حرفی هیچ خونه برسیم تا
 اشتهبرد دوشم رو از باری یه میکنم حس..سیاوش ممنون_گفتم شدم که پیاده
 ..شده

 راننگ دیگه_گفت و داد تکون اروم و ستترش بود پیشتتونیش روی که اخمی با
 ..کنه فکر بهت حتی نداره جرات..نباش

 تو؟ میومدی_گفتم و زدم لبخند
 ..خداحافظ..برم باید_سیاوش

 ..خداحافظ_
 ..رفت سیاوشم و خونه داخ  رفتم
 وصامخص..نزد غر مامان بودم نکرده دیر چون و بود پهن شام سفره رسیدم وقتی

 ..ثمینم با من میکرد فکر که
 ارمک..نشستم چرخ پای خودم و کنه استراحت یکم مامان گذاشتم شام از بعد
 ..میکنه نگام اخم با داره ستایش دیدم که اتاق تو رفتم شد تموم که
 چته؟..ها_

 االن؟ تا بودی کجا..چارمه چم_ستایش
 ..دیگه بیرون_

 جاک سیاوش با..ندیدمت بودی داخ  کردم فکر..گفتی شد خوب..ا_ستایش
 بودی؟

 گفت؟ بهت ثمین...کجا از تو_
 ؟..میگم بودی کجا..اره..کی هر_ستایش
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 ..زنب بزن بودیم رفته بعدم..بتوچه که اوال_گفتم و تشکم رو کشیدم دراز
 ..میکرد نگام شده گشاد چشمای با ستایش اینبار

 بودی؟ کجا..چی_ستایش
سش  رت پهن و پت لبخندش..بیرون میزد دهنم از که کلمه هر..کردم تعریف وا

 الشتب تو میکوبید مشت با و کرد جیغ جیغ کلی شد تموم که اخرش و میشد
 ..ایول..داداشمون درسته کارش..اره..همینه_میگفت و

 ..شده چی_گفت و اتاق داخ  پرید ترس از مامان
یدم ند مان_گفتم و خ ما جان ما یای خ  به هنوز شتت تایش باز  عادت ستت

 ..کمه اش تخته یه این..نکردی
 ..کمه اش تخته یه که پاتریسه فرش که اون_گفت رومو افتاد ستایش

 ..بیرون رفت خنده با هم مامان
 اینه تو و شستم رومو دست و دستشویی تو رفتم..شدم بیدار خواب از که صبح

 بود؟ چی سیاوش منظور یعنی..چشمام به زدم زل
سته خب شمام من در شنگه خیلی چ شرنگه..ق  رجوگی لحظه یه اینم شاید..خو
 ..گرفته و پاچش چشمام تو سگ ستایش بقول..شده

سکه شایدم..نمیدونم سته ب  که خودم..پرونده چرتی یه و زده توهمی یه بوده خ
 ..کردم قاطی
شه بهتر سرم تا بودم خونه تو روزی دو یکی  خالی جای کارخونه رفتم وقتی..ب

 ..میزد ذوق تو خیلی هستی



شه کارای دنبال میگفت یکتا سی ستی میگه..عرو  انگار نه ارانگ میکنه تعریف ه
 رس نیست معلوم..اولشه زن انگار داره ذوقی چنان میگه..سالشه 55 طرف این
 ..بود مرده هم دومی و گرفته طالق اولی..اورده بالیی چه زنش دوتا اون

صادف بگم یکتا به شدم مجبور  و یدخند دید که و هاش بخیه و سرم.. کردم ت
 ..بدبختیم انقد شده چمون تا سه ما نمیدونم_ گفت

شته شب اون ماجرای از ای هفته یه  ولبق..نبود وحید از خبری دیگه و بود گذ
 ..باشه مونده سالم اگه البته..نمیشه افتابی اینورا دیگه که سیاوش

چه مه ها ب یده ه هار و ثمین..بودن فهم جان و کردن ذوق کلی که ب  زده هی
 ..میکنه بلندم سر سیاوش میدونستم_میگفت بهرادم..شدن
عد ته یه از ب هار هف فت و زد زنگ ب چه با امشتتتب میخوایم که گ  بریم ها ب

 ..دنبالتون میایم شب که شید اماده ستایش و خودت..پارک
سته انقد من ولی..شد خوشحال اونم و گفتم ستایش به و خونه اومدم  دمبو خ

 ..برد خوابم بالشت به نرسیده سرم
 ..حموم تو شدم پرت و شدم بیدار خواب از ستایش تکونای با

مدم و گرفتم ستتری  دوش یه ته تازه و اذان..بیرون او ماز..بود گف ندم ن  و خو
 دیمپوشی و پالتوهامون..بود سرد واقعا هوا چون..کشید سشوار و موهام ستایش

 ردمس هنوزم ولی..گذاشتیم هم دستکش و پشما شال..گرم لباس کلی زیرش و
 عطر..زدم ریم  همه از بیشتتتر و خوابوندم صتتورتم رو هم ملیح ارایش یه..بود
نگ ثمین که زدم فت و زد ز کاتونیم گ مان با..نزدی حافظی ما  و کردیم خدا

 ..بیرون اومدیم
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 تو رفتن جوون شتتوهر و زن یه..گرفت دلم شتتتدیم رد که مانی خونه در از
 ..داشتم خبری یه ازش حداقا کاشکی..شد اواره من بخاطر مانی بیچاره..خونه

یدیم تا تا کوچه ستتر رستت یاوش کال..کرد ترمز پامون جلو ماشتتین دو  ستت
 یشرانندگ..میکنه کیف ادم میزنه قشتتنگم..ترمز رو میزنه پا جلو هی..عادتشتته

 ..باشه خوب فرمونش دست انقد حاال تا ندیدم و کسی..عالیه
شین سته علی و ثمین که سیاوش ما ش شین..بودن ن  بهار و خودش که بهرادم ما

 ..سیاوش با رفتم منم اونا با رفت ستایش..بودن
شین تو سکه خورد و سرم ثمین ما  باردو یکی..گفت پرت و چرت و زد حرف ب

صال پرو بچه اونم ولی..گرفتم خودم زدن دید حال در و سیاوش مچ  نگاهش ا
 ..نمیگرفت و

 یهوا این تو..محض دیوونگی..بخوریم پارک تو بریم بخریم شتتتام شتتتد قرار
 ..بهراده تزای اینم خب ولی..نمیشه پیدا ادم اصال پارک تو سرد

ستیم پارک تو رفتیم و خرید سوخاری مرغ و رفت ش  رمونپد..سرما این با..ن
 ..داشت چوبیا تخت این از پارکش اوردیم شانس..دراومد

 خها..میلرزیدیم بید عین..روش نشتتستتتیم هممون و کردیم پهن انداز زیر دوتا
 اومدیم..دادیم گوش بهراد حرف به چرا..بود گرفته گاز و مخمون خر نمیدونم

 ..میبست یخ دهنت تو نذاشتیش هنوز..بخوریم غذا
 و برداشتتتم و مرغ جناغ..بستتتن قندی  حال در و ستتاکتن همه دیدم خالصتته

 ..طلبم می حریف_گفتم
 ..کردم یخ..بابا برو_بهراد



 تو ورگ از اتیشا این همه..نزن حرف تو بهراد_گفت و بهراد سر تو زد یکی علی
 ..میشه پا

 ..نمیکردم یخ االن من که بود اتیشی اگه..میگی دروغ چرا_بهراد
 ..نکنید اذیت و شوهرم_بهار

 ..هستم من_سیاوش
 ..کشیدن هورا و زدن دست زده جو ها بچه همه

با_ بهراد یاوش داری ایول با  شتترط به چه و دختر..کارش تو برو..جون ستت
 ؟..بندی
 مالیش خاک..پرستتتش..کردی فکر چی..بریم هم با شتتو پیاده..اوهوو_ثمین

 ..کن
ست با و خندیدم شنگی ژ شمک یه ق ستامون کف و زدم ثمین به چ  به زدیم و د

 ..ابجی حله_گفتم همو
 ..سیاوش طرف پسرا و بودن من طرف دخترا حاال
 ..ها میکنی سوسکش داداش_بهراد
 ..میبینیمتون ریز_بهار
 ..شه وا چشاتون بزنید عینک_علی
 هم؟ شما..اقا علی..بله بله_ثمین
 ..کردن اغفال منو اینا..هستیم هم خانممون چاکر ما_علی
 ..ذلیلت زن سر بر خاک_بهراد
 ..جان بهراد_بهار

http://www.roman4u.ir/


شتش سری  بهراد  ودمخ جان به..بود این_گفت و سیاوش سمت گرفت و انگ
 ..بود این

 چی؟ سر حاال_گفت ستایش که خنده زیر زدیم هممون
سه باید باخت سیاوش اگه_ثمین  انجام کام  خرید سری یه دخترا ما همه وا

ستش اگه..بده ست یه باید که باخت پر ستای با شیک شلوار کت د  ودشخ د
 چطوره؟..بدوزه سیاوش داداش واسه

 ..خوبه_گفت و زد کمرنگ لبخند سیاوش
 ..قبوله_

شیدیم و جناغ سته ساکت هممون حاال و ک ش سمون دفعه یه که بودیم ن  حوا
 حواست..پرستش که میومد در دخترا جیغ میخورد تکون سیاوش اگه..نشه پرت

 ..بده و
 بودم کرده هول انقد من..میومد در پستترا ک  ک  صتتدای میخوردم تکون من

 ..پالتوم جیب تو بودم کرده قایم دستامو
 اریتک.. بابا نترس کردی؟ قایم چرا دستتتاتو..اینو نگاه_گفت و خندید بهراد

 ..نداریم
 ..ازت بترسم که نیستی حدی در..بروبابا_
 و شاپ افیک یه بریم شد قرار نمیره یادش هیشکی دیدیم نشستیم ساعتی یه یه
 ..بخوریم داغ چیز یه

قد..داد کیفی چه خدا وای..نشتتستتتیم شتتتاپ کافی تو رفتیم  بود گرم چ
 ..میشه اب داره یخش کم کم که داشتم و برفی ادم یه حس..اینجا
 ..دادیم سفارش شکالت و قهوه و چای..گرفت سفارش و اومد خدمت پیش



 ..سیاوش دور پسرا و بودن نشسته من دور دخترا
 وامبخ اینکه نه..داشتتتم استتترس کلی من ولی..نبود خیالش عین که ستتیاوش

سه سم..بدوزم شلوار کت سیاوش وا شت کاری وا ستش مامان کمک..ندا  در
 ..بیارم کم ها بچه جلو نمیخواستم اما..میکردم

 ..وقیافش نگاه..ببینه بد خواب شب میترسم..پرستشم نگران من_بهراد
 ..سردمه فق ..نگرانم من میگه کی_

 ..شد باورم منم اره_بهراد
 ..بخور و قهوت شما..نه یا بشه باورت نیست مهم عزیزم_بهار

 حستتاب باخته و خودتون االن از اصتتال..باشتتید خودتون نگران شتتما_ثمین
 ..گرفتید کم دست رو دخترا..کنید

 خیلی ژیله یه کتش زیر..دراورد و کتش داخ  اومد که موق  همون ستتیاوش
شیده جذب و شیک شر تنش تو که بود پو شتیم ما..بود مح  کردیممی ک  ک  دا

 ..بهداشتیا سرویس سمت رفت شد بلند سیاوش که
مد داشتتتت که وقتی ظه یه میو تاد ستترراه لح فت و دستتتش و ایستت  به گر

 یایصتتندل از یکی روی نشتتستتت..کرد عود میگرنش باز کنم فکر..پیشتتونیش
 ..همونجا
 ..کنارش رفتیم ترس با هممون

 شده؟ چی داداش_ثمین
 ..دکتر بریم سرته؟پاشو.. سیا_بهراد

 ..قرصام فق ..نیست چیزیم_گفت اروم سیاوش
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صام گفت تا صاش و کتش جیب تو از رفتم قر ش دودونه و دراوردم و قر  تمگذا
 ..خورد رو قرصا و داد بهش اب لیوان یه هم علی و دستش کف
 و شد بلند لحظه چند از بعد.. میز رو گذاشت و سرش ماساژداد و سرش یکم

 ..خوبم من_گفت
 ..خنده زیر زدن ستایش و بهار دفعه یه که میکردیم نگاهش هممون

 ..هوراا..مپ  تپ ..بازار افتادیم دخترا..خان سیاوش شدی فراموش_بهار
 ..اوردم قرض بی هم قرصارو..نبود یادم من..نبود حواسم اصال

 پاستتاژ شتتب فردا..چشتتم..باال شتتما پرچم..خانما_گفت و خندید ستتیاوش
 ؟..خوبه..مهدیس

 ارسو هنوز در دم..میپروندن تیکه سیاوش به هی و بودن شده دمغ علی و بهراد
 بتتود ایستتتتتتتاده کتتنتتارم کتته ستتتتیتتاوش بتته بتتودیتتم نشتتتتده متتاشتتتتیتتن

 ..یاینجور دیدمت وقتی..کنم سواستفاده نمیخواستم..من..سیاوش_گفتم
 ..شو سوار..ام راضی من_گفت و خندید سیاوش
 ...سیاوش

 
سام شیدم دراز اتاقم دونفره تخت رو و کردم عوض و لبا شبم یه...ک  رمس که ام

ست که بود خدام از واق  در..کنم بازی و فیلمش شدم مجبور نمیکرد درد  شپر
 تو که استرسی ولی..عالیه خیاطیش که بودم شنیده ثمین از..بدوزه لباس واسم

 تک دوختن واستتش میدونستتتم..بود رفتارش تو که اضتتطرابی..بود چشتتماش
نه غرورش نمیخواد ولی..نداره کاری شتتتلوار مه این بین..بشتتتک  ادم ه

 ..بیاره کم نمیخواست..



 ولی..ببره اون نمیذاشتم ولی میدادم طولش سال 1 تا شده بود پسر یه طرفم اگه
 جیبع دختر این..بدم نشون بهش و محبتم داشتم دوست جورایی یه..پرستش

 ..میشه مهم واسم داره
سه جوری اون وقتی شده مهم شت خاطرش وا  صورت و سر تو میکوبیدم م
 ..گرفتم سردرد تموم شب دو خاطرش واسه وقتی..نامرد اون

 و بشتته باز دهنم شتتد باعث چشتتماش جادوی خیابون کنار شتتب اون وقتی
 ..هست ای عالقه یه وس  این که میده نشون اورده بروزم چه که کنم اعتراف
 و نیست حواسم مثال که بدم نشون گیج و خودم اینجوری شدم مجبور امشبم

سم از ستم رو نگرانی..اورد و قرصام خودش شان  حس نگاهش تو راحت میتون
 ..بودم کرده شلوغش زیادی اخه..بود ترسیده..کنم
 هموم از..پیش ستتتال ده همون از..گرفتم موق  همون از و لعنتی میگرن این

 ..گذاشته تنهام و رفته..نیست الناز..نیست دیدم و اومدم که موقعی
 دلبستتته میدونستتت..دارم دوستتش میدونستتت..بد خیلی..بود بدی شتتوک

شم ست..ا شته قلبم و زندگی تو پا که دختریه اولین میدون س..گذا  می تمیدون
 ..خودشه با زندگی ارزوم همه میدونست..خوامش

 همیشه هک و شعری..میکرد دیوونم..ها گذشته یاد..پنجره کنار رفتم و شدم بلند
 ..کردم زمزمه و زبونم رو میومد موق  این

 
 ..کرد زیبا دنیامو..بود دریا موهاش

 ..کرد کوتاه و موهاش... دیوونم فهمید
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 الناز مشتتکی موهای عاشتتق ولی..میومد بدم دختر واستتته مشتتکی موی از
 ..بد..باهام کرد بد..بودم

یت از بان نام عصتت ندو ف  بهم و د  دیوار به شتتتدم خیره و برگشتتتم..کردم ق
 ..بود شده تند نفسام..روبرو

 یدمکوب محکم و عسلی روی ای شیشه مجسمه..کنم تحم  تنونستم..3..2..1
 ..پرست پول نامرد..فطرت پست اشغال..دیوار تو

 تمک جیب تو قرصتتام..بود گرفته درد ستترم..تخت رو افتادم و بستتتم و چشتتمام
 ..افتادم پرستش نگران چشمای یاد که باال انداختم قرص دوتا..بود
 تو کلک نمیتونه..معصتتومیت همه اون..مهربونی همه اون..نگرانی همه اون

 ..اشهب بد نباید..باشه بد نمیتونه..باشه الناز مث  نمیتونه..باشه کارش
 ..گرفتم و پرستش شماره و برداشتم و گوشیم که شد چی نمیدونم
 ..سیاوش الو_پرستش

..._ 
 ..الو..میشنوی صدامو..سیاوش..الو_پرستش

 ..پرستش_
ستش سردردت..ترس از مردم..نمیزنی حرف چرا..سیاوش_پر  خوب خوبی؟

 ..شد
 ..بگم..بگم خواستم..من پرستش..خوبم_

 ..بشنوم و صداش میخواستم فق  من..بگم چی نمیدونستم
 اومده؟ پیش مشکلی..سیاوش شده چیزی_پرستش

 ..ارومه چقد..ملیحه صداش چقد



 ..خداحافظ..دنبالت میام..باش اماده 6 ساعت فردا_
 ستترپ چته..میزنه تند انقد قلبم چرا..بزنه حرف دیگه ندادم مهلت..کردم قط  و
 ..باش اروم..

 ..سیاوش منتظر بودم نشسته اماده 6 ساعت
 حرف به که بعدم نمیزد حرف که اول..ترستتیدم زد زنگ اینجوری که دیشتتب

 ..بود چش نفهمیدم کال ولی..هست چیزیش یه..جوریه یه کردم حس اومد
 ..بود کالفه جورایی یه انگار
 بریم ندنبالمو بیان ها بچه با قراره..منتظرشتتون نشتتستتتیم ستتتایش با که االنم

 ..خرید
 مباز..رفتیم و کردیم خداحافظی مامان از هم ما..دریم دم گفت و زد زنگ بهراد
 ..نشستیم ماشینا تو قب  مث 

 و دودی ژیله و ذغالی بلوز و تیره خیلی دودی شتتلوازر کت یه امروز ستتیاوش
 نه موهاش..بود شده خوشتیپ..زانو باالی مشکی پالتو یه و بود پوشیده مشکی

 هستت به موهاش قد ک ..مودار نه کچ  بگی بهش میشتتد نه..کوتاه نه..بود بلند
سید هم سانت  بهش..نبود خالی ب*غ*لش ولی بود جدیدا مدل این از..نمیر
 ..میومد

 اجدید ستتیاوش میگه..بود کرده تعجب ثمین..میخندید..بود ستترحال امشتتب
 ..میشه باز خیلی نیشش

ساژ تو سیدیم که پا شو بهراد ر ستا سید دیگه خب_گفت و بهم مالید د  به یمر
 ..باال بیا رو مایه..داداش..مطلب اص 
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 ..میاد خودم با برنده_گفت و خندید سیاوش
 بهراد..دخترا بقیه واسه اینم_گفت و بهراد دست داد و دراورد جیبش از کارت یه

 ..دخترا فق ..میکنم تاکید
 ..خسیس..میکنه فرقی چه..خواهرت جای منم_گفت و گرفت و کارت بهراد

 ..برد خودش با رو دخترا خنده با و
 ..میرفتیم باشون هم ما خب_

 ..کنیم خرید هم با نداری دوست_گفت و کرد نگام سیاوش
 ..میکشیدم خجالت جورایی یه..خب ولی.. نداشتم مشکلی

 ..فق ..نه_
 ..بیا پس_سیاوش

تادیم راه هم با غازه و اف گاه رو ها م یدید که هرچی..میکردیم ن  خوشتتش و م
 ..نمیشد روم اصال من ولی..بخره خواست می و میومد

 ..بودم نخریده هیچی هنوز من ولی بود گذشته ما چرخیدن از ساعت یک
 کنی؟ خرید نمیخوای یا پسندی سخت انقد واقعا تو..پرستش_سیاوش

 ..ندارم الزم چیزی من خب..فق ..نه..نه_گفتم کرده هول
 ومدا خوشت و دیدی چیزی اگه نیست بد ولی..داری الزم نگفتم منم_سیاوش

 ..بخری و
 ..نمی.. من..اخه خب_

 ..نخواستم رو تو نظر اصال بیا..بسه_سیاوش
 یترینو تو کام  لباس ست دست یه..شیک و بزرگ خیلی مغازه یه توی برد منو
 ..بود



سته جلو مانتو یه..ای نقره دکمه سه قرمزبا زانو باال پالتو یه ش ساده ب  که کیم
 ..بود پشمی
شکی چکمه و کیف شنه م شواره و گردنبند یه و قرمز شال..بلند پا  که مزقر گو
 ..بود لباس روی

 و شتتیک..بود قشتتنگ خیلی..بود ویترین تو تک خودش که کام  ستتتت یه
 ..چشمگیر

 چطوره؟_سیاوش
 ..قشنگه_گفتم لبخند با

 دارید؟ 38 سایز ویترین تو ست این از..جناب_سیاوش
سرا این از خوبه نه..میدونه کجا از منو سایز این..اوهوو ست پ شمش که نی  چ

 ..باشه فعال همینجوری
 ..پرو اتاق رفتم منم و اورد و لباس پسره
 ..کجا این و کجا خودم پالتو..شدم رو اون به رو این از اصال

 فکر_فتگ ارومی لبخند با بعد و کرد نگام خیره تنم تو لباستتا دیدن با ستتیاوش
 ..میان تو به فق ..لباسا این کنم

 ..کردم عوض و لباسم و اتاق تو رفتم کرده داغ های گونه با
 ..داد جاشون پول چقد نفهمیدم و کرده حساب سیاوش

 تزحم تو نمیخواستتتم من بخدا..ستتیاوش ممنون_گفتم بیرون اومدیم وقتی
 ..بیفتی
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 خرابش..خوبه حالم امشتتب..پرستتتش_گفت کنه نگام اینکه بدون ستتیاوش
 ..نکن
ست هرچی دیگه سم میخوا ضی بخره وا شدم را شد روم خب..نمی  بعدم..نمی

نه فکر نمیخواستتتم لپ یکی رو میخوام که دخترام این از ک  تلکش و کنم چ
 ..نمیاد خوشم میگفتم الکی بخره میخواست هرچی..کنم

غازه یه روبروی تاد م باستتتاش از چون..ایستت مد خوشتتم ل مدم نیو غازه او  م
ستادم روبروییش سای از پر مغازه یه..ای سی لبا سه یه..شیک مجل  که ودب لبا

 بند ات دو..بود گرفته و چشتتمم بدجور..بود قشتتنگ هم خیلی..نبود باز خیلی
 های نگین هم از فاصتتله با ردیف دو و بود تنگ کمرش دور و میخورد باریک

نای دامنش و بود قرمز رنگش..میخورد ای نقره براق ند چی تاه و بل  هم رو کو
ند دامنش کال..بود قرمز حریرای جنس از دامنش..میخورد یده و بود بل  پوشتت

 زقرم تنگ کت یه با اونم که بود بازوها و ها شتتونه فق  لباستتش بازی..بود
 و لباس داشتتتم....بود باهاش هم ستتت قرمز کفش و کیف یه میشتتد درستتت

 کیفم..بدوزه واستتم مامان بدم و مدلش که میکردم تجستتم ذهنم تو و مدلش
 ..شد کشیده

 ..پرو اتاق تو برو_گفت و مغازه داخ  برد و کشید و کیفم سیاوش
 چی؟_

شنده به رو جدی خیلی سیاوش  ایزس ویترین تو قرمز پیراهن این از_گفت فرو
 ..لطفا.. 38

 رنگ؟ همین..بله_گفت بود ایناییا مامانم این از که دختره
 ..ایشش..دیگه قرمز گفت خوبه



 ..بله_سیاوش
 ..نمیخوام لباس من..سیاوش_

 ..اتاق تو برو..پرستش_سیاوش
 ..نمیخوام.. من..بیاره میگی براچی_

 لمد بگم اگه_گفت جذابی و اروم خیلی لحن با و صورتم تو شد خم سیاوش
 میشی؟ راضی..چی بخرم واست میخواد

شماش تو خیره شماش حاال تا..شدم چ  خیلی..بودم ندیده نزدیک از انقد و چ
 ..سوخته ای قهوه یه..نبود مشکی

 ..میکرد خشنش و جذاب که بود افتاده خ  ابروهاش از یکی توی
 ..پرو اتاق تو رفتم و گرفتم ازش چشم حرف بی

 بقول..ودب قشنگ تنم تو خیلی..بود معرکه..پوشیدم و اورد و لباس واسم دختره
ست..میجنگید سفیدم پوست با مامان شتم دو  یه و کنم نگاه و خودم هنوز دا

شت سعی که دختره ناز پر صدای ولی بخورم وول سه دا شوه سیاوش وا  ادبی ع
 ..بود مخم رو

 ..بیرون اومدم و کردم عوض و لباس
 ..نه یا اومد خوشت نگفت اصال و بود کرده حساب و پول بازم سیاوش
 ..بیرون اومدیم

 ..دارم دوسش..ممنون حال هر به ولی..نبود الزم_
 ..دارم دوسش منم...نه یا الزمه چی میدونم من_سیاوش

 منو؟ لباس..چیو_
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 ..یکیو..نخیر_گفت و زد موذیانه لبخند یه سیاوش
 ..دیوونه پسره..وا..ریخت دلم کردم حس که زد چشمک یه و

 ..یامم االن_ گفت تو رفت سیاوش که شدیم رد بهداشتی سرویس یه جلوی از
 ..دیدم فروشی پارچه مغازه یه و چرخوندم چشم سری  منم

 مرده یه..میشد قشنگ خیلی..براق نسبتا و ساده مشکی شلواری کت پارچه یه
ست اونجا بود شنده دو  گفتم بهش..بود سیاوش خوده هیک  و قد هم که فرو

 ستتری  و کردم حستتاب منم و برید واستتم خوام می هیکلی همچین یه واستته
 ..بیرون اومدم

 ..بیرون بود اومده تازه سیاوش
 بودی؟ کجا_سیاوش

 ..میکردم نگاه رو ها مغازه..ورا همین_
 فکر وت من ولی..شام واسه بریم که جا یه بیان گفت و بهراد به زد زنگ سیاوش

 ..بدوزم سیاوش واسه میخواستم که بودم شلواری کت
 نای عین ثمین و بهار..کردن خرید بستتکه بودن کردن خفه و خودشتتون دخترا

 ..خریدن بودن دیده هرچی ها زده قحطی
 کام  هم بهراد ابجی این حتی..خریدیم خواستتت دلمون هرچی که ما_ثمین

 یخوامنم چیزی میگفت و میوورد در بازی بدقلق ستتتایش این فق ..کرد خرید
 ..برداشتم تیکه چند واسش خودم که

 ..مباشه مبارکتون_گفت و زد لبخند سیاوش
 بهار این..میکنم دعات عمر یه..دادی بهمون حالی یه..داداش گرم دمت_بهراد

 ..خرید بریم میگفت بسکه کرد دیوونم



 ..کردی خرید من از بیشتر که تو..بهراد ببینمت_بهار
 ..خریدم تو عشق به رو اینا همه من اینکه مهم..نیست مهم اینا عزیزم_بهراد
 ..عمم ارواح_گفت اروم و اونور کرد روشو هم بهراد و زد لبخند بهار

 بهراد مرک تو کوبید کیفش با محکم خبره چه فهمید تازه که بهار و خندیدیم ما
 ..نذاشت واسمون ابرو کال..دراورد پاساژ تو و بهراد زنونه جیغ صدای که

 یه ولی بود اروم سیاوش..خوردیم شام اونجا و فودی فست یه رفتیم شام واسه
 ..بود صورتش رو هم مهربون لبخند
 ..نیست خوب اصال این..نظرم به و..میاد چشمم به خیلی سیاوش جدیدا

سوند و ستایش و منو سیاوش شام از بعد شکر ازش و خونه ر  ماون و کردیم ت
 ..رفت

 یه اونا شتتاید..کاریه چه این که کرد دعوامون کلی دید که و خریدامون مامان
 یشلوار کت پارچه منم..میکنن فکری چه حاال..کردن شوخی..کردن تعارفی
 ..مامان کنیم جبران باید_گفتم و دادم نشونش و سیاوش
 ..بود خریده شال تا دو و جین یه و پالتو یه ستایش

 ..بزنی قرمزی تیپ چه گفت و اومد خوشش خیلی دید که منو خریدای
 ریروستت یه و شتتال دوتا و جین شتتلوار دوتا توش که بود کیستته یه خریدام بین
 ..بودیم هم با همش که ما..خرید کی رو اینا..بود

 های نگاه واستته..بودم داده انجام که خریدایی واستته نه..داشتتتم خوبی حس
 هک هرچند..بود کرده داغ منو امشتتب که گرمایی واستته..بودم گرفته که گرمی

 ..داشتم دوست..ولی..نیست خوب..نیست درست میدونستم

http://www.roman4u.ir/


 ..سیاوش به زدم اس یه تشکر واسه خواب موق  شب
 ..یواشکی خریدای واسه ممنون راستی..بود خوبی شب..سیاوش ممنون_
 ..اومد جوابش نکشید دقیقه دو به

 ..امشب بود عالی منم واسه..داد مزه یواشکیاش..نداشت و قابلت_سیاوش
 ..فرستادم دیگه اس یه و ها دکمه روی رفت دستم که شد چی نمیدونم

 ..میکند دور انسانیت از را انسان چیز دو_
 ...زد فریاد باید که وقتی...سکوت_1
 ...کرد سکوت باید که وقتی...فریاد_2
 ..اومد جوابش که نکشید دقیقه به بازم و

 ..زن با زندگی و میشود اغاز مرد با مردن کلمه که جالب چه_سیاوش
 ..هستی زندگی اغازگر که خودت به ببال پس

 ..بستم و چشمام و لبم رو اومد لبخند یه
 ..دوستمونه..نریم که نمیشه_یکتا

 ..ببینم و هستی اینجوری و بیام نمیتونم..نمیاد دلم_
تا فت دمغ یک خدا ولی..همینطور منم_گ ما که داشتتتت اصتترار خیلی ب  حت
 ..میشه ناراحت..نمیده و تلفنم جواب پرستش میگفت..بریم

 ..فرامرز و هستی..انداختم کارتش به نگاهی
 ممیدون که حالی در ببینم هم کنار رو دوتا اون نمیتونم..برم چطوری..خدا ای

 ..داغونه درون از هستی
 ..دارن دعوت هم سلیمب و مهر معین مهندس راستی_یکتا

 میان؟ هم بهراد و سیاوش یعنی



 چی؟ ها بچه بقیه_
تا چه از نه_یک ته و کستتی ها ب گه ولی..نگف قای می  کمکم خیلی مهر معین ا
 ..نگم بهش نیست درست..کرده

 دلخور..ریمب بیا..میای؟پری..میکنی چی_گفت یکتا که کشیدم عمیق نفس یه
 ..ها میشه

 ..بهت میگم_
 اعصتتابم میفتم ازدواجش و هستتتی یاد هروقت اصتتال..بودم ناراحت خیلی
 ..بهم میریزه

 یلیخ گفتم بهش که و هستی جریان..چته بود کرده پیله هی مامان هم خونه تو
 ..بشه بخیر عاقبت که کرد دعاش کلی و شد ناراحت
 ..برید مامان و سیاوش شلواری کت پارچه باالخره

 ..خریدم گرون خیلی پارچشو..ازش بیار در خوبی چیز تروخدا..مامان_
 با اصتتلیش کارای ضتتمن در..کنم چکار میدونم خودم..هم تو خبه_مامان
 ..میکنم نظارت فق  من..خودته

 بکنی؟ ما کار تو هم دخالتی یه نمیشه حاال مهندس خانم..ا_
 ..بدوزم شلوار کت باید من..خریدن لباس تو واسه..نخیر_مامان

 ..زد چشمک و
 ..میزنیا چشمک خوب..بال_

 ..بود گردنی پس یه محبت این جواب که
 ..بود باالسرم همش مامان و بریدیم و شلوار کت مامام کمک با
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 مامان؟ نشه خراب_
 ..میدوزم شلوار کت که اولمه بار مگه..نه میگم..هم تو کشتیم..اه_مامان

ستراحت که یکم و میومدم که کارخونه از ستم شوق و ذوق با میکردم ا ش  مین
 ..نکنم چکار و کنم چکار میگفت هی باالسرم هم مامان و چرخ پای

 مامان کمک اگه بگم باید..میکرد کمکم حوصتتله با دارم ذوق میدید مامان
ما..بدوزمش نمیتونستتتم اصتتال..نبود  من اخه..میکردم خراب رو پارچه حت

 ..بودم ندوخته مردونه شلوار کت تاحاال
سی میخواد سیاوش که بودم شنیده ثمین از ستی عرو  سهوا هم..کنه شرکت ه

ستی خاطر سه هم و ه ستی شوهر فرامرز با اینکه وا شنایی یه ه شت کاری ا  ندا
 ..کرده دعوتش و سیاوش به زده زنگ هستی شوهر خود که

 و بهراد..میام ستتیاوش با من و شتتهرستتتان بره میخواد روز اون علی گفت ثمین
 ..میان هم بهار

 ..ها بچه با بیرون نه کارخونه تو نه..ندیدم و سیاوش که میشه ای هفته دو
 امروز ولی..نمیومد کارخونه اصتتال یعنی..بودم ندیده هم رو بردیا مدت این تو

 با رو بردیا باال اوردم که و ستترم..میکنه نگام داره یکی کردم حس..دیدمش
 بخندل با و بود شلوارش جیب تو دستش..دیدم خودم از فاصله با خاصی ژست

 نز انگار نه انگار..چندش پستتره..میکنه چکار اینجا این..میکرد نگام جذابی
 ..داره

 انقد..شد تموم شلوار کت دوخت متوالی هفته دو حدود از بعد باالخره امروز
 واسته شتدم مجبور البته..کشتید طول همین واسته بودم حستاس روش من که

ضی سه مثال..بگیرم کمک ثمین از هاش اندازه از بع  رون دور و کمرش دور وا



 خوشتتش حتما ستتیاوش گفت و شتتد خوشتتحال خیلی ثمین..ها شتتونه ستتر و
 ..فرستاد رو ها اندازه واسم اونم..میاد

 ..طال دستت..شده محشر مامان وای_
 ..نباشی خسته..بود خودت کار_گفت و خندید مامان

 .. کاشتی گ ..بانو میفرمایید نفسی شکسته_
 ..بدوزی هم شلوار کت گرفتی یاد خداروشکر خب..دختر دیگه بسه_مامان

صال..شده عالی خیلی..مامان وای_  رو مارک یه فق ..شده بیرونیا این عین ا
 ..داره کم یقش

سابی اتوی یه بگو و بخار اتو ببرش پرستش_مامان شنش ح  کاور تو ماحت و بک
 ..بذارن واست
سیدم و مامان  مگفت و خیابون سر بخار اتو بردم و شلوار کت سری  و ب*و*
سه سیه فردا پس اخه..خوام می دیگه ساعت نیم وا ستیه عرو  شاید..خب و ه
 میپوشدش؟؟ یعنی..بپوشدش روز اون بخواد
 بدم؟؟ بهش جوری چه حاال خب

 ..داد جواب بوق سه از بعد..گرفتم و شمارش و برداشتم و گوشی
 ..پرستش بگو_سیاوش

 ..سیاوش سالم_
 خوبی؟..سالم_سیاوش

 ..اووم..میگم..چیزه..مرسی_
 شده؟ چیزی_سیاوش
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 ..ببینمت میتونم..نه..نه..هووم_
 خوبی؟ تو..پرستش_سیاوش

 نگفتی؟..اره_
 ..میام کجا بگو..اره_سیاوش

 ..میگم و کدوم که میدونی..ما خونه نزدیک پارکه همین_
 ..اونجام دیگه ساعت یه تا..باشه_سیاوش

عد که از ب مدم و گرفتم دوش یه رفتم ستتری  کردم قط  این هام..بیرون او  و مو
 کنار کج ریختم و موهام از دستتته یه..بستتتمشتتون محکم و کردم خشتتتک
 پشتتت فرستتتادمشتتون کج همینجوری..چشتتشتتونه رو که اینا از نه..صتتورتم

 نهاییت به رو پالتو ستتت مشتتکیه مانتو و کردم کمرنگ خیلی ارایش یه..گوشتتم
شیدم شکی جذب جین..پو شتم پول..زدم عطر..قرمز شال و م  مامان به و بردا

 ..بیرون زدم خونه از و گفتم
 اینا از من شتتلواره؟نگه کت از میاد خوشتتش یعنی..داشتتتم استتترس خیلی

 من هک اینم خب ولی..بودن مارک همه سیاوش ذوقم؟لباسای تو نمیپوشم؟نزنه
 ..تکه دوختم واسش

 کاور یتو..بود عالی..کردم نگاش دیگه بار یه..گرفتم اتوبخار از و شتتلوار کت
 ..بودنش گذاشته

 نیمکت به پشت از و کت..خودم نیمکت و پارکه همون رسوندم و خودم سری 
 دهمون سیاوش اومدن تا ساعتی رب  هنوز..نشستم جلوش خودم و کردم اویزون

 ..بود



 ونشتک و بودم انداخته چپم پای روی و راستتتم پای...گرفتم استتترس من چقد
 ..میدادم

ست یکی کردم حس ش شتم..کنارم ن سره یه دیدم برگ شاله 19_18 پ  این از س
 هم جوش دوتا تازه..بهم زده زل میکنه پاش از داره شلوارشم که سیخیا موسیخ

 ..بازی دختر اومده درنیومده بلوغ تو از هنوز بچه..داشت صورتش تو
یک بهم کردم حس که گرفتم ازش رومو فت و شتتتد تر نزد  کستتی منتظر_گ

 هستی؟
 چه؟ تو به_گفتم اخم با و برگشتم

 ..بداخالقی خوشگ  خانم چه..اوه اوه_گفت خنده با و باال رفت ابروهاش
 ..ندارم و حوصلت برو پاشو..بچه ببین_

 ..نیستم بچه من..خوشگله خانم ببین_پسره
 بعدم..ایا مدرسه بچه همون سراغ برو پاشو..بردار دهنت اندازه لقمه..ببین تو_

 ..مادرتم جای من برو پاشو..بدی نشون میخوای بازی دختر به و بزرگیت
 ..خوشملی مامان چه..اووم_گفت و خندید پسره

 تنت به ستترت_گفت مردونه صتتدای یه که گرفتم ازش رومو..چندش پستتره
 کرده؟ اضافه

 ..سرهپ سر باال بود ایستاده خاص ژست یه با..برگشتم..بود سیاوش صدای
 ..بود شده خیره سیاوش درهم اخمای و قدبلند به ترس با هم پسره اون

 ..میپرسیدم ادرس داشتم..چیزه..من_پسره
 ؟..برسونمت_سیاوش
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 ..اقا نه_گفت و شد بلند پسره
 ..میدوییدا یعنی..دویید و

 ..بود گرفته خندم
 داره؟ خنده_گفت و نشست سیاوش

 بودی؟ شده ترسناک چقد..ترسید بامزه_
 جغله هبچ این دیگه_گفت مینداخت پارک به کلی نگاه یه حالیکه در ستتیاوش

 ..شدن ادم واسمون هم ها
 ..سالم_گفتم و زدم لبخند..کردم نگاش..کرد نگام

 چطوری؟..سالم علیک_سیاوش
 ..خوب_

 ..ماشین تو بیابریم..کردیم یخ..گذاشتنه قرار جای هم اینجا اخه_سیاوش
 ..فق ..برم میخوام من نه_

 ..حاال بیا..برو خواستی هروقت_سیاوش
 ..سیاوش_

 ..حرفی هیچ بی..خیره..کرد نگام و برگشت
 ..مقابلش گرفتم و برداشتم و شلوار کت سرم پشت از

 ..بود ابروهاش بین ظریف اخم یه..کرد نگاهش
 چیه؟ این_سیاوش

 نداره؟ رو تو قاب _
 یدکشتت و شتتلوار کت..لباس به شتتد خیره متعجب و پایین کشتتید و کاور زیپ

 ..میکرد نگاهش هی و بیرون



 دوختی؟ خودت اینو که نگو_گفت و کرد نگام لحظه چند از بعد
 ..کرد کمکم خیلی مامان_گفتم و خندیدم

 خودته؟ کار این واقعا...پرستش_گفت بهت با
 شده؟ بد_گفتم و خاروندم و سرم

 یا حرفه کارت تو انقد نمیکردم فکر..نداره حرف..عالیه این..دختر_ستتیاوش
 ..باشی

 ..اومده خوشش انقد کردم کیف چقد..بودم مرگ حال در زدگی ذوق از
 ..نیست حدم این در دیگه بابا نه_

 تو خیره و صتتورتم نزدیک اورد و ستترش.. نیمکت رو گذاشتتت و شتتلوار کت
 نه؟..بشناسم رو تو مونده خیلی_گفت چشمام

 دستتتپاچه بود؟من چم..میکرد ذوبم داشتتت نگاهش..دادم قورت و دهنم اب
 ..میکرد نگام داشت هنوز اون ولی گرفتم ازش و نگاهم..اروم اون و بودم
شت و شلوار کت حرف بی لحظه چند از بعد شو_گفت و کائرش تو گذا  بیا پا

 ..کردم یخ..بریم
 چقد اخیش..جلو نشستیم و عقب کرد اویزون و شلوار کت..افتادم راه دنبالش

 ..داخ  بود گرم
سیر از یکم..بود پخش حال در کم صدای با اروم خیلی اهنگ یه  یمرفت که و م

 ..خونه میرم من..سیاوش_گفتم
 ..نباشه حرف_سیاوش

 ..خونه برم میخوام..میگم جدی_
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 ..نباشه حرف گفتم منم_سیاوش
 میگی؟ زور انقد همیشه چرا تو_

 ..دارم زور چون_سیاوش
 ..ندیدم زوری که من_

یاوش گاه یه با ستت گام خاص ن فت و کرد ن  نشتتون زن رو و زورم من_گ
 ..باشه نمایشش به نیاز..مگر..نمیدم

 ..بدتره که خودش..نشناختمت هنوز میگه من به بعد
 میریم؟ کجا حاال_

 ..بخوریم شام میریم_سیاوش
 داری؟ دوست..داریم بادمجون کشک کنم فکر..ما خونه بریم بیا خب_

 ..بیرون بریم شام میخوام ولی..دارم دوست_سیاوش
 ..برو خودت خونه ببر منو خب_

 یه نینمیتو سخته واست بدن من با انقد_گفت عصبی و ترمز رو زد محکم یهو
 کنی؟ تحملم ساعت
 یاوشس حاال تا اینکه نه..باشه نزده داد سرم کسی حاال تا اینکه نه..کردم بغض

 ولی..برم باهاش داشتم دوست خودمم چون..چون..باشه نکرده بلند و صداش
 ..یکم خواستم..خب

 ..سانتیش سه موهای بین کشید دست
 

 ...سیاوش
 



 ..ینپای میکنه پرت باال اون از دفعه یه و میبره اوج تا منو لحظه یه دختر این
شماش..میزدم داد سرش نباید شون..میلرزید چ شک تو سته ا ش ش..بود ن  تدا

 ..میکرد داغونم
 یکنیم فکر که انقدم من..پرستش نکن لج من با_گفتم و دادم حرکت و ماشین

 ..بگذره خوش بهت میشه هم من با..نیستم بداخالق
 

 ...پرستش
 

 ..بگذره بد سیاوش با میشه مگه..خودش واسه میگه چی
 ..میشه تنگ واسش..دلم..دلم وقته چند ولی چرا نمیدونم

 ..دیگه میخواد دلم خب..ولی..بدیم دختر خیلی
ست..ادمم منم شتباه میدونم..کنم انتخاب دارم دو  ولی..کنم انتخاب نباید و ا

 نمیتونم؟؟..کنم امنیت احساس کنارش بودن از که میتونم
 ..تو..با..تو با_

 ..میگذره سخت_سیاوش
 ..نمیترسم..من_

ید یدونم و نه یا میگفتم اینو با قت من..نبودم هم پشتتیمون ولی..نم  اب هرو
 ..امنه جام..راحته خیالم..نمیشم نگران..نمیترسم هیچی از هستم سیاوش

 ..فرمون دور شدن مشت دستاش دیدم ولی..نکرد نگام
 ..کرد باز دوباره و بست ای ثانیه واسه و چشماش
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 ..نزدیم حرف کدوممون هیچ رستوران برسیم تا
 انتخاب دونفره میز یه..بود دنجی و قشتتنگ جای..شتتدم پیاده منم و شتتد پیاده
 ..نشستیم و کرد

 ..بود مامان..خورد زنگ گوشیم..سمتون اومد گارسون
 ..مامان جانم_

 ..دختر تو کجایی_مامان
 ..بیرون..سیاوشم اقا با من..اووم_

 شده؟ چیزی_مامان
 ..خونم دیگه ساعته یه تا..نه_

 اومد؟ خوشش_گفت اروم مامان
 ..اورده گیر وقت هم ما مامان..بابا ای
 ..اووهوم_

 نداری؟ کاری..ها بیای زود..میزنی حرف رمزی چرا..هم تو خب_مامان
 ..خداحافظ مامان نه_

 ..خداحافظ..برسون سالم_مامان
 میخوری؟ چی_سیاوش

 ..جوجه_
 ..رفت و گرفت سفارشارو گارسون

 ..بود شلوغ نسبتا..انداختم اطراف و دور به نگاه یه
 ..بندازی زحمت تو و خودت نبود نیازی..بودم باخته و شرط من_سیاوش

 ..نکردم خاصی کار..مدیونم بهت من..کشیدی منو جور همیشه تو_



 ..ابروهاش بین نشست کمرنگ اخم یه
 هاش اندازه واستته..باشتته اندازت فق  کاشتتکی_گفتم و زدم مهربونی لبخند
 ..رسوند تقلبی ثمین

 بود؟ مونده قف  دهنش عجب چه_سیاوش
 ..صدا بی و اروم..خندید اونم..خندیدم
 ..متاسفم..نیستم خواهی معذرت اه  من_سیاوش

 وادبخ مردی بودم متنفر واق  در..بشکنه و غرورش من خاطر واسه نمیخواستم
 ..کردم عوض و حرف همین واسه..نبودم دلگیر ازشم..بذاره پا زیر و غرورش

 ..باشه خوب غذاشم امیدوارم..قشنگیه جای چه_
 ..عالیه_گفت و انداخت بهم خیره نگاه یه

 درباره خوردن حال در..بود خوشتتمزه هم واقعا..میخوردیم اشتتتها با غذامونو
 حتی و ناراحتم واستتش خیلی گفتم بهش..زدیم حرف شتتوهرش و هستتتی

 فهمیده که کرده تعجب خیلی گفت اونم..برم عروستتی اون به ندارم دوستتت
 و دوستتتمه اون..عروستتیش برم حتما که گفت و کرده ازدواج فرامرز با هستتتی
 ..باشم کنارش من داره دوست
 ..زد حرف هستی شوهر درباره

سه که گفت و خونه رسوند منو هم شام از بعد سی وا  مه با که دنبالم میاد عرو
 ..کرد تشکر مامان از هم کلی..بریم
 خوشش که کردم تعریف مامان واسه نشستم ساعت دو حاال خونه اومدم وقتی

 ..نه یا اومده
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ست اندازه ندیدم که تنش تو..عزیزمن_  خوشش خیلی که خودش ولی..نه یا ا
 ..اومد

 کار..نیاد خوشش میشه مگه..چی پس_گفت و کرد نازک چشم پشت یه مامان
 ..نداره حرف من دست

 ..بود خودم زحمت که پیش دوساعت تا..شما دست کار شد االن..ا_
 دامنش کت و بدبخت پارچه که نبودم من..رو و چشتتم بی گمشتتو_مامان

 ..میکردی
 ..مامانم واسه رفت ضعف دلم خدا وای

 ..کردم ب*و*سش غرق و ب*غ*لش پریدم
 ..اوردم چایی بیایید..گنده خرس کنار بکش..اه_ستایش

 ..باهام میای که فردا..ستا_
 کجا؟ بیام نه_ستایش

 ..هستی عروسی_
شبم..شده شروع امتحانام من بعدم..دعوتی تو که اوال_ستایش  از ات دو فردا
 ..بخونیم درس میخوایم اینجا میان دوستام

 میخونی؟ درس داری هی که هم تو..اه_
 کنم؟ چکار پس..وا_
 ..عروسی بیا من با_

 ..بخونه و درسش بذار..اینو کن ولش_مامان
 بپوشی؟ میخوای چی حاال_ستایش

 نظرت؟ به_



 ..قرمزته_گفت و خندید ستایش
 

 ...سیاوش
 

نه جلوی و خودم گاه ای تا..کردم ن قب دو  رو ها مدل ژستتتت و رفتم جلو ع
سته تنم تو خیلی..گرفتم ش شکی شلوار کت..بود ن  سایه ق ف..براق کمی و م

ته نداخ یت و جذب..بود ا گار ناکس دختره..بود تنم ف مده ان ندازه خودش او  ا
 ..بود دوخت خوش و فرم خوش خیلی..گرفته هامو

ته که پوشتتیدم زیرش هم ستتفید دیپلمات یقه بلوز یه  ازب اولیشتتو دکمه الب
 ..فرانسوی عطر دوش معمول طبق و مشکی براق کفشای..گذاشتم
 دیدم ات پارکینگ تو.. بیرون زدم خونه از و برداشتتتم و وگوشتتی پورشتته ستتوئیچ

سور سان شه دختر اون خونه 8 طبقه میره داره ا شین سوار سری  سیری  و شدم ما
 ..رفتم و گرفتم و گازش

 که ادمد پیام یه هم پرستتش به و گرفتم و دادم ستفارش که و گلی ستبد راه ستر
 ..میومد بهراد و بهار با که هم ثمین..دنبالش میام دارم

 بیاد بشه عاشقت جیگر خوشگ  پولدار پسر یه عروسیه این تو ایشالله_ستایش
 ..بشه گرفته وحید این حال یکم بگیردت
شماش ستایش که خندیدم  مدل..دختر اینطوری نخند_گفت و کرد خمار و چ
 ..ریخت

 ..کردی بد و حالم..چندش بگیری کوفت_گفتم و سرش تو زدم یکی
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 با ودب خریده واستتم ستتیاوش که قرمزی لباس..انداختم اینه تو خودم به نگاه یه
 و زیرشتتون هم ستتتایش و بودم کرده ل*خ*ت و موهام..ستتتش کفش و کیف

لت عد و صتتورتم..بود کرده دار حا ها از ب هام و کردم اصتتالح مدت  و ابرو
شتم شم خ ..بردا شکی و پهن چ شک رژلب..دهنده حجم ریم  و م  قرمز خ

 قرمز حریر شتتال یه بود ل*خ*ت که هام شتتونه دور واستته..کشتتیدم لبام به هم
 تویپال.. بشتتم اذیت شتتال با بخوام که بخورم وول خیلی نبود قرار..برداشتتتم

شکی شال..پوشیدم و قرمزم سمتی و انداختم موهام رو م  میریخت موهام از ق
 ..بیرون
 ..فرستادم خودم واسه ب*و*س یه اخر در و زدم عطر

 ..خوردنی ستایش بقول..بودم شده عوض خیلی خیلی
 ..دنبالم میاد داره..اومد سیاوش پیام

 ؟..نمیای که مطمئنی ستایش_
 ..بده قرش من جای تو..اووهوم_ستایش

 ..قردادنم اه  من که هم چقد_
شکی_ستایش شد کبود یکم میدید ریختی این رو تو بود وحید کا  کیف نم می
 ..میکردم

 ..وحید به دادی گیری چه_
 ..چلغوز پسره بمیره دارم دوست_ستایش

 ..رفت صدقم قربون کلی و کرد دود اسپند واسم مامان
 ..دره دم که رسید سیاوش پیام

 



 ...سیاوش
 

 نمیگم...بردارم ازش چشتتم میتونستتتم مگه اصتتال بیرون زد خونه در از وقتی
 ونا با دیگه االن..بودم مونده ماتش که داشتتت کشتتشتتی یه ولی..نمیزدم پلک

 ..نداره فرقی هیچ شهری باال باکالس مثال دخترای
 ردهک استفاده که عطری و تنش عطر بوی..داخ  نشست و کرد باز و ماشین در

 ..اورد خودم به منو ماشین تو اومد وردش با که هوایی سرمای و بود
 دستتت یه دندونای و شتتد باز قرمزش و کوچیک لبای که زد جذاب لبخند یه

 ..بود کرده تغییر خیلی صورتش..گذاشت نمایش به و سفیدش
 ..بود شده جیگر خیلی..شرف بی..بگم باید

 ...پرستش
 

 این ماشتتین تو نشتتستتته..شتتده خوشتتتیپ انقد چرا اخه این..بیشتتعور ای
 ..تموم دیگه که بکنه اندامی عرض یه شه بلند..شکلیه

 منو شتتلوار کت امشتتب واستته دیدم وقتی شتتدم مرگی ذوق چه میدونه خدا
 ..پوشیده

 ..ودب نشسته تنش تو اندازه از بیش و خیلی خیلی..بود عالی که هاش اندازه
 یومدم لبخند یه بار یه ای لحظه چند ولی..بود نکرده اخم..بود ساکت سیاوش

 ..بود چش نمیدونم..میداد قورتش سری  که لبش رو
 ؟..کردن حرکت ها بچه_
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 ..تاالرن نزدیکه تقریبا..اره_سیاوش
 ..میده جواب فق ..نمیزنه حرف چرا
 ..گرفته ازش منو سراغ هستی و تاالر رسیده که داد پیام یکتا

شیم به نگاه یه سیاوش صبان..اه..روبرو به شد خیره دوباره و انداخت گو  یع
ست..بودم شده شتم دو شی یه دا  وخ..شم سبک یکم بگم بهش چیزی فح

شین که بپرونم چیزی یه اومدم..کن نگام حداق  شت نگه و ما  نگپارکی تو..دا
 ..بودیم تاالر

شین از  سیاوش با عمرا بودن دعوت هم کارخونه های بچه اگه..شدیم پیاده ما
شدم وارد سم فردا پس که می  دوارمامی اونم که بود یکتا فق ..بیارن در حرف وا

 ..نبینه و ورودمون لحظه
 و کت جز و بودن جم  تاالر تو هواهمه سردی بخاطر که بود بزرگ تاالر باغ یه

 ..نبود باغ تو کسی هم به چسبیده پسر و دختر دوتا یکی توکی
 تو رفتم منم و م*س*تخدما از یکی دست داد و گ  سبد سیاوش..داخ  رفتیم

 امه شونه رو و قرمز شال..کرد اویزون و دراوردم مشکیمو شال و پالتو..رختکن
نداختم هام و ا ید و رژم..ریختم دور و مو جد  عالی..زدم عطر و کردم ت

 مدال نای خوده عین..بود ایستاده روبروم فاصله با سیاوش..بیرون اومدم..بودم
ستش یه..بود شده ستاده کج و بود شلوارش جیب تو د شبا مطمئنم..بود ای  م

 پیش رفت نفر یه که پیشتتش میرفتم داشتتتم..میرن باال کولش و ستتر از دخترا
 ..شدن زدن حرف مشغول هم با و سیاوش

 میکنه؟ چکار اینجا این..خدا ای
 ..سمتم برگشتن هردوشون که بود روشون نگاهم



 ..ندارم امشب رو بردیا حوصله
 ..بود باز نیشش بردیا ولی بود کرده اخم سیاوش..بهشون رسیدم

 ..خانم پرستش سالم_بردیا
 ..کردم سالم کمرنگی اخم با

 ..عروسی بیاید امشب نمیکردم فکر_بردیا
ستی..بیام نباید چرا_گفتم رفته باال ابرویی با ست ه  دیدن از من ااتفاق..منه دو

 ..کردم تعجب شما
 ..رسولی اقای..هستم دوماد شاه وکی  من_گفت جذابی لبخند با بردیا

 ..چندش..بخنده خر..بخندی اب رو..خندید
 میبینمت بعد_گفت بردیا به رو اخم همون با سیاوش

 ..دنبالش برم کرد اشاره من به سر با و
 تنها بردیا با نداشتتتم دوستتت..ستتیاوش دنبال دوییدو اردکا جوجه عین منم

 ..باشم
 که دمشتت بلند و گذاشتتتم و کیفم..بودیم ها بچه منتظر و میز یه دور نشتتستتتیم

 کجا؟_گفت سیاوش
 ..هستی پیش برم_

 ..وراست و دور همین..بده بردیا به و حواست_سیاوش
 یکتا..هستی پیش رفتیم هم با و دیدم هم رو یکتا سرراه..دادم تکون اروم و سرم
 ..بود شده خوب و بود رسیده خودش به هم
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ستی دیدن با شده موهای و نباتی دکلته اون تو ظریف تن اون با ه س فر  و لیع
شمای شیده چ شتر که پیرمرد یه کنار ای قهوه ک  های خنده اون با میزد 55 از بی

شش ست چند شتم دو ست حیف خدا اخه..کنم گریه دا سک این نی  هبیفت عرو
 ..خرفت پیر این دست
 بغض..میلرزید تنش..ب*غ*لم تو انداخت و خودش من دیدن با هستی

 ..بود گلوم تو
 ..بهم میریزه ارایشت..نکنی گریه_

 ..نیست مهم دیگه که ارایشم..بهم ریخت زندگیم_هستی
 ..باش اروم_

 ..میترسم_هستی
 هنوزم..تروخدا..کوچیکترت خواهر جای من..هستتتی_گفتم و کردم نگاهش

 ..هست وقت
 ..کردیم عقد عصری_گفت نمناک چشماش و بغض با هستی

 ..خدا حیفه..مهربون و صبور دختر این..بستم و چشمام
 نمیکنی؟ معرفی جان هستی_

شیده هم براقی سفید شلوار کت چه سال و سن بااین..بود فرامرز  شقد..پو
س  سوری ریش و بود متو شت پروف صال..بود هیز نگاهش..دا  خوبی حس ا

 ..نداد بهم
 ..خوبم دوست..پرستش_هستی

 ..رسولی اقای میگم تبریک_
 ..هستن داشتنی دوست خودش مث  هم جان هستی دوستای_فرامرز



 ..گرفتم ازش نگاهمو..بود غمگین..کردم نگاه هستی به..کردم اخم
 ..کنار کشیدیم و گفت تبریک هم یکتا

 ..بز مرتیکه میخوره بهم ازش حالم_
 ..میچرخه خیلی چشماش_یکتا

 ..پیر شغاله این واسه بخدا حیفه هستی اخه_
 ..کردن عقد دیگه اونا..بیا کوتاه پرستش_یکتا
 نجش تو که دوستاش از یکی و هستی خواهر و خودش خواهر پیش رفت یکتا
 ..بودش دیده
سریه و ای فیروزه دامن کت یه ثمین..بودن اومده ها بچه  رنگ همون لبنانی رو

 یدوخت خوش مشکی شلوار کت هم بهار..داشت ملیحی ارایش و بود پوشیده
 ..بود ریخته دورش ل*خ*ت و موهاش و بود پوشیده
 پستترای گ  این با امشتتب ما کنیم چه..بود کرده خوشتتتیپ چه بهراد..اوهوو

 که ردنک تعریف لباسام و خودم از کلی دخترا و پیششون نشستم..خوشگلمون
 ..اصال نمیزد حرف که سیاوش خوده..کشیدم خجالت سیاوش جلوی

 من خانم میگفت یا..میداد شتتماره بهم مثال الکی.. میکرد اذیت هی هم بهراد
 ..کرد دیوونم کال..واسم میزدم سوت میخوردم تکون..میشناسم رو شما

 وستت  ببره و ستتیاوش میخواستتت زور به بهراد که گذاشتتتن هم شتتاد اهنگ یه
 ..دیوونه..بر*ق*صه باهاش

 رو چراغا..وستت  ریختن جفت جفت همه که گذاشتتتن دونفره اروم اهنگ یه
 ... و کردن خاموش
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 به ود و وس  بودن ریخته شوهرا و زن و پسرا دختر همه..بود عاشقونه فضا کال
 ..میر*ق*صیدن هم با دو
ته هممون ما یاد که من..بودیم نشتتستت ه  ز لد اصتتال..نبودم ر*ق*ص ا  ب

 ستتبتان دختر بهار اینکه با هم بهراد و بهار.. نیستتت بود معلوم که ثمینم..نبودم
 جم  توی خانم بهار نداره دوستتت اقاشتتون اونجاییکه از ولی ازادیه و راحت

 ..بچم عاشقه..نمیر*ق*صه ایشونم بر*ق*صه
 یرز بعضیا توش گاهی که رو عشقوالنه ر*ق*صای این و بودیم نشسته هممون

 ندیدیممیخ و میکردیم نگاه و نمیبیندشتتون کستتی میکردن فکر و میرفتن ابی
صلم.. ستادم شدم بلند..رفت سر حو ستم..ای  دیدم هک..یکتا پیش برم میخوا

 ..میکنن نگاه منو تعجب با دارن همشون
 ..بر*ق*صم یرم نمیاد من به مگه..چتونه_گفتم و خندیدم

شه_گفتم سری  که کرد اخم بهراد شو غیرتی تو من داداش با  پیش میرم دارم..ن
 ..تنهاست دوستم

 بکنی؟ ناموسی کارای بری میخوای گفتم..بگو زودتر_بهراد
 ..چیه دیگه ناموسی..حرفات این با بترکی ای

 ب*غ*ل از نبود راه اصتتال که بود زیاد انقد وستت  جمعیت ولی شتتم رد اومدم
 ..بودن وس  همه بقیه و بودن نشسته کمی تعداد..برم

 این نور با فق  و بود خاموش همه چراغا..شم رد جمعیت بین از شدم مجبور
 معیتج وس  تا کشیدم و خودم سختی به..بود پیدا فضا از یکم نورا ر*ق*ص

 ..شد کشیده شدید دستم که شدم رد پسره و دختر یه ب*غ*ل از اومدم



 نزدیک بود اورده و ستترش..وستت  برد و کشتتید منو مردونه و قوی دستتت یه
شت و حالم..موهام ستم با..میکرد بد دا  صدا و سر همه اون تو و دادم هلش د

 ..مرتیکه کنار بکش_زدم داد
صال ولی شنید ا صال..نمی ستم ا  و ودب بلندم موهای کهبین سرش..کیه نمیدون
 وشیدنین گند بوی با که عطرشم..بدم تشخیص نمیتونستم..تاریک هم جا همه

 جای که بود گرفته محکم منو انقد..شد بد حالم..بود شده قاطی بود خورده که
سم خوردن تکون شته وا شت فایده میکردم تقال چقد هر..بود نذا  نکهای تا..ندا

 ..بیرون کشید و داد نجات عوضی اون دست از منو دیگه مردونه دست یه
 اوردم و ستترم عطرش بوی از..بیرون وستت  اون از اورد خودش با و کشتتید منو
 ..بود سیاوش سرم تو خاک و باال

 یب و بود داشتته نگه خودش دستتیکنار یه منو..میشتدم اب داشتتم خجالت از
 اصال بود عصبانی و ترسناک نگاهش انقد..کرد نگام..ها بچه پیش بردم حرف
صم باهاش رفتم من مگه.. چه من به خب..بود شده قف  زبونم صال..بر*ق*  ا

 بود؟ کی چه؟اصال کسی به بر*ق*صم برم
 ..میکشه نفس تند تند انقد چرا این

 
 ...سیاوش

 
 ادم نداره قصتتد این..میاره باال منو ستتگ روی اون داره دیگه..ناموس بی پستتره

 ..میکنم ادمش خودم نداره اشکال..بشه
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 پیداش خوردن م*ش*ر*و*ب حال در دختری یه با گوشتتته یه تا گشتتتم انقد
 مشاورد و کشتتیدم خودم با و گرفتم و یقش پشتتت از و باالستترش رفتم..کردم

 ..کرد نگام و کرد باز و چشماش خورد صورتش به که سرد هوای..بیرون
 و تشصتتور تو بردم و صتتورتم..دستتتم تو گرفتم و یقش..دیوار به چستتبوندمش

 ؟..نشی نزدیکش بودم نگفته بهت من مگه_گفتم
 ..هپروت تو و بود گیج

 ؟..خوردی کتک کم کم سری اون..بردیا توام با_
 ..شونش رو افتاد و شد ش  گردنش یهو
 .. اصال ولی دادم تکونش..نیست دنیا این تو اصال اینکه..بابا ای

 ینا وکیله که انگار نه انگار..سترش تو خاک..بود شتده بیهوش که بود زده انقد
 بندازمش میگه شتتیطونه..مرگه حال در که خورده انقد عرازل این عین..مملکته
 ..بندازه سکه واسش شد رد کی هر همینجا
شپزخونه تو بردمش و کردم بلندش  حالشسر گفتم م*س*تخدما از یکی به و ا

 ..کنه
مدم یدم وقتی..بیرون او نه پا و دستتتت اونجوری داره پرستتتش د  یه..میز
 کردم حس فق  ولی چطور نفهمیدم..کرد داغ بدنم ک  لحظه یه فق ..لحظه

 ..پرستشه ظریف کمر دور دستام که
 ..های شونه و بازوها و بود افتاده هاش شونه رو از شالش..نبود حواسش

 ..کشیدم عمیق دوتانفس..موهام تو کشیدم دست..بسه..سیاوش بسه..اه
 ستترم بالیی چه..چشتتمامه جلو پرستتتش تصتتویر فق ..نیستتت خودم دستتت

 ..اومده



 ..شده خواستنی زیادی امشب اون
 ...پرستش

 
 ..بودن شده روشن چراغا و بود شده تموم دونفره ر*ق*ص

حال چه_ثمین مده مختل  عروستتی حاال تا من..بود با  این از..بودم نیو
 ..میر*ق*صیدن قشنگ خیلی بعضیاشون..بودم ندیده هم ر*ق*صا

شی ای عقده دیگه شکر رو خدا خب..اخی_بهراد  وت تاریکی این تو اخه..نمی
 بچه؟ دیدی چی

 ..عمته بچه_ثمین
 ..دیدم چیزایی یه منم_بهار

 ..ثمین و من به زد چشمک و
 مثال؟ دیدی چی_بهراد
 ..زنونست.. داری چکار تو_ بهار

 من که دیدی کجا از تو و زنونش اونوقت..بودن مرد وستتطیا اون نصتتف_بهراد
 ..ندیدم

 ..ببینی و زنونش میکنی بیخود تو_بهار
 ..من جان..بگو منم به تروخدا_گفت و داد صداش به التماس حالت بهراد
 ..اه..ها چیزیه خوب خجالتم_ثمین
 ..میزنن غر من به..دیده این..چه من به خو_بهراد

 ..کرد قهر مثال و
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ست و اومد سیاوش موق  همون ش صال..ن شد روم ا  شانس..کنم نگاهش نمی
 با میک..کنارش رفتم و شتتدم بلند منم.. ستتمتمون میاد داره دیدم رو یکتا اوردم

 مث ..دادن بهش چی عقد سر اینکه و هستی درباره..زدیم حرف..زدیم قدم هم
 ..رسیده هستی خانواده به حسابی هستی شوهر اینکه
 تممیرف داشتتتم و گرفتم غذامو منم..خواهرش پیش رفت یکتا..شتتد شتتام موق 
 ..سرراهم اومد سیاوش که ها بچه پیش

 ..دارم کارت بیا_گفت که کردم نگاهش
 وس  یرفت چرا که بزنه غر میخواد حتما..داره چکارم نمیدونستم..دنبالش رفتم

 ..بیفتی گیر اینجوری که
شتم رختکن از و پالتوم و شال شیدم و بردا  یه..ودب سرد خیلی بیرون هوای..پو
ست اتیش چوب با توش که روغن های حلبی این از تا چند ش میکنن در  تهگذا
 ..بودن

شون سیاوش شید و یکی شت چوب کنده دوتا کنار اورد و ک ستیم..گذا ش  ور ن
نده یاوش کنم فکر..کردیم گرم و خودمون اتیش با و ها ک  خورده شتتتام ستت

 ..امش واسه رفتم دیر منم البته..بود دستش نوشابه لیوان یه فق  چون..بود
 ..بود اتیشا به خیره سیاوش و میخوردم غذا داشتم من

 براج نظرت_گفت ستتیاوش که دهنم تو گذاشتتتم کباب تیکه یه چنگال با
 چیه؟؟ ازدواج
 ..چی؟ازدواج گفت..دهنم تو موند چنگال

نام با ندو باب د گال بین از و ک یدم چن  و باال اوردم و ستترم و بیرون کشتت
 چی؟_گفتم



 ..اروم..بود عادی خیلی اون
 ..ازدواج_سیاوش

 ..نمیشم منظورت متوجه من ولی_
 داری؟ ازدواج قصد_گفت و خورد و اش نوشابه از ذره یه سیاوش

 چی؟ واسه_گفتم و دادم قورت بزور و کباب..میزد تند تند قلبم
 پیداش من مشتتخصتتات با نفر یه اگه ببینم خوام می..همینجوری_ستتیاوش

 کنی؟ ازدواج باهاش حاضری..بشه
 چیه؟ منظورش..پیشونیم رو نشست اخم یه
 ..شدم گیج من..سیاوش_

فت ارومی لحن با و نزدیکتر اورد و ستترش عا من_گ جت نمیخوام واق  گی
ستگار یه کن فکر این به ولی..کنم صات با..داری خوا شخ  بتجوا..من مثال م

 چیه؟
نداختم و ستترم ما یعنی که بود زده زل بهم جوری..پایین ا  می جواب ازم حت

 ..خواست
 ..نیست مهم واسم زیاد ادما ظاهر_

 ..باطنی هم ظاهری هم کن فکر تو_سیاوش
 مجردیم زمان از که کنم اعتراف باید..باشتته ستتیاوش مث  هم اخالقش یعنی

 تدوس..کنه دیوونم جذبش و غرور کنم ازدواج قراره که کسی با داشتم دوست
شتم صیت با و مردونه رفتارش و کاراش دا شه شخ ست..با شتم دو شق دا  عا

شه شقا این از..با شون شده که عا شق ست هم زور با حتی و ع  خیلی میارن بد
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 دختر یه دور شتتم فدات و برم قربونت با همش که پستترا این از..میاد خوشتتم
 احساس دل و جون با و همسرم محبت داشتم دوست..نمیاد خوشم میچرخن

 ..کنم
صات این همه رو اینا همه ولی چرا نمیدونم شخ  البته..میدیدم سیاوش تو و م
 ..میکنم احساس

 دختتتتتر و جتتذابتته ولتتی..نتتیستتتتت زیتتبتتا ختتیتتلتتی..جتتذابتته متترد یتته اون
سند ست..پ صیلکرد ضعیت..تح  یکم ق ف..نداره گفتن جای دیگه که مالیش و

 ..بداخالقه
 شپی چی االن..دادم قورتش ستتری  که لبم رو میومد داشتتت کمرنگ لبخند یه

 ؟..میکنه فکر خودش
 ..پایین انداختم و سرم دوباره..کردم نگاهش..باال گرفتم و سرم

 یخیل چیز یه به من..ولی..نفهمیدم حرفات از چیزی که من..ستتیاوش ببین_
 ..سرنوشت..تقدیر..قسمت..دارم اعتقاد

 دیرتق تو معتقدم ولی..ندارم و توانش دیگه چون..ندارم ازدواج قصتتد اینکه با
 ..بشم تسلیمش مجبورم بیاد پیش چی هر من

سئول هرکس..من نظر به ولی_سیاوش شت م شه سرنو  خودش کس هر..خود
 ..کنه انتخاب و مسیرش و بسازه و سرنوشتش میتونه

 چطوری؟ مثال_
یاوش ند ستت ظه چ فت و بهم زدم زل لح ث _گ  من با خوام می ازت که من م

 ..میکنی انتخاب و راهت..من به جوابت با که تو مث  یا..کنی ازدواج
 االن؟ چی یعنی..کردم داغ



 ..میکنه شوخی داره نکنه..منو..که بود این منظورش
 ..نبود توش شوخی..بود جدی خیلی نگاهش
 هستی؟ من با_سیاوش

 هست؟ چی تو راه تو_گفتم و دادم قورت و دهنم اب
شید عمیق نفس یه سیاوش  خ*ی*ا*ن*ت..من راه تو..من با_گفت اخم با و ک

ست ست تنهایی..نی ست تحقیر..نی شه اینا وقتی..نی  انتظارت رد بدی چیز..نبا
 ..نیست

 ..شدم اروم..ارومش لحن با
 بپرسم؟ سوال یه_

 ..داد تکون و سرش ابروهاش بین ظریف اخم همون با سیاوش
 شدی؟ عاشق_گفتم و پایین انداختم و سرم..کردم نگاهش زده خجالت
 ..دروغ یا راست_سیاوش

 ..راست..معلومه_
یاوش  عاشتتق تا مونده میکنم فکر که خودم..نشتتتدم عاشتتق هنوز..نه_ستت

یه با برام..تو..میکنم حس..ولی..بشتتم بی حس..تو با..داری فرق بق  خو
 ..مهمی خیلی واسم..ارومم..دارم

 یه..کنم ازدواج میخوام..تنهایی از شتتدم خستتته_گفت و کشتتید عمیق نفس یه
 امخو می..کنه ارومم..بیاره درم تنهایی از که کسی با..منطقی و درست ازدواج

 ..خونه مرد بشم خوام می..باشم داشته خانواده
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ست شن خونم دارم دو شه رو ست..صدا و سر از پر و با شق با دارم دو  بیام ع
نه یام وقتی دارم دوستتتت..خو نه م نگ خو  منتظرم در اونور از یکی و بزنم ز
 ..بندازم کلید نمیخوام دیگه..باشه

 گمب نفر یه به..کردم استمبولی ه*و*س وقت هر دارم دوست_گفت و زد لبخند
 ..بگیرم رستوران از برم پاشم نه..کنه درست واسم شب که
 ..اومد خوشم واقعیت از..دلش حرفای از.. صداقتش از
 ..بشی عاشق.. هست امیدی_

 ..ممیش عاشق منم..بدی دل تو_گفت جذاب العاده فوق لبخند یه با سیاوش
 ..کردم داغ اش جمله از
 ..کنم فکر میشه_

 ..بکن و فکرات بعد..خواستگاری بیام بذار_سیاوش
 ..باشه منفی جوابم اگه_

 ..نباشه کن دعا_گفت و چشمام تو شد خیره
 خیلی دشق..باال گرفتم و سرم..روبروش..ایستادم شدم بلند..ایستاد شد بلند

 ..بود بلند پاشنه کفشام منم ولی..بود تر بلند من از
 ..باشه مثبت باید حتما.. یعنی این_

 میکنی؟ فکر چی خودت_سیاوش
 ..شد رد کنارم از
 من؟ چرا_

 ستمخوا می که چیزایی اون همه..تو چون_گفت و کرد نگام و برگشت..ایستاد
 ..داری و



 ..نمیایی
 ..ارومم انقد من چرا..کردم نگاهش

یاوش..نمیشتتتد باورم..بودم گیج خیلی هنوز..تو رفتیم هم با  معین ستت
 همه اون با..معروف ستتتاز برج و ماشتتین قطعات کارخونه صتتتاحب..مهر

 ..مهر معین خانواده پسر..امکانات و تحصیالت
سر سر..پ سر یه هنوز سیاوش..اون..پ  النا تا سیاوش..بودم دختر منم..بود پ

سنامه..بودم کرده عقد من ولی..بود نکرده ازدواج سم یه با ام شنا  هشد سیاه ا
 ..بود

 و مردم دهن و حرف و ذهن ولی..کنم درستتتت و ام شتتناستتنامه برم میتونم
ست میتونم چی؟اونم شتمو..کنم در  ارب یه وقتی چند هر که اون.. وحیدو..گذ

 ..میشه پیداش
هاد به دارم چرا گه..میکنم فکر ازدواجش پیشتتن ی  همین به و مانی م  رد دل

 ؟..نکردم
 ..نیست مهم برام ای ذره سیاوش مالی موقعیت که شاهده خدا

 خدا؟ کنم چکار
 و کردم خداحافظی یکتا و هستتتی با..شتتد تموم عروستتی جوری چه نفهمیدم

 ..نشست جلو و اومد باهامون هم اینبارثمین..شدیم ماشین سوار
 نگز ثمین گوشتتی که میرفتیم داشتتتیم و بود ما ستتر پشتتت هم بهراد ماشتتین

 ..خورد
 ..است فیروزه_ثمین
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 ..گوشش رو گذاشت و گوشی
 کجا؟..بیرونم سیاوش داداش با نه...خوبم مرسی..سالم_ثمین

 ..خداحافظ..نه..میزنم زنگ رسیدیم باشه..خبره؟اها چه
 داشت؟ چکار_سیاوش

شته خریدی مامان میگفت_ثمین سش..دا ستن..دادن انجام وا  بهش برن خوا
شون بدن شون داره شهرستان از مهمون که دادن خبر به س  اج یه گفت..میاد وا

 ..بدیم بهش ببریم و مامان وسای  وایسیم
 گذاشت؟ قرار کجا_سیاوش

فان همین_ثمین هار کنم فکر..میخوردن دور داشتتتتن..طر عدی راه چ  ب
 ..ببینیمشون

 مچشتت ازش نمیتونستتتم منم اینبار..شتتد یکی نگاهم با اینه از ستتیاوش نگاه
 ..مدوخت بیرون به و نگاهم ارامش با ولی سختی به..میزد تند قلبم..بردارم
 ..کنار بزن همینجا..ایناشون_ثمین

 ..کرد پارک سرمون پشت بهرادم و کنار کشید و ماشین سیاوش
 از هم ستتیاوش داداش ستتروش که بزنه حرفی اومد ستتیاوش و شتتد پیاده ثمین

 و دبهرا..پایین اومدم منم و شد پیاده سیاوش..ما سمت اومد و شد پیاده ماشین
 ..اومدن هم بهار

 و جوابم اروم و پایین انداخت و ستترش..کرد نگاهم..کردم ستتالم ستتروش با
 ..داد

یاوش از قدش ند یه ستت تاهتر ستتتانتی چ  هم کوچولویی شتتکم یه..بود کو
 ..بودن هم شک  سروش و ثمین..داشت



 یه و باال گرفت و سرش..کرد نگاهم..کردم سالم باهاش..شدم روبرو فیروزه با
 نشت شتتیکی لباستتای..قدبلند و بود چادری..باال رفت ناخوداگاه ابروشتتم تای
 ..بود

 ..فیروزه..هستم ثمین داداش زن..سالم_فیروزه
 ..خوشبختم..هستم پرستش_گفتم لبخند با و دادم دست باهاش

صله با..دیدم ازش کمرنگ خیلی پوزخند یه شون فا ستادم از  لیو بهار کنار ای
 ..میبشنیدم و صداشون

 کیه؟ دختره این_فیروزه
 ..دوستمه..پرستش..که گفت_ثمین

 همین..بوده کور و استتت مطلقه میگه مامان که دخترستتت همین نکنه_فیروزه
 ..کرده کمکش سیاوش که

 چی؟ که خب_ثمین
 هب..باشتتی داشتتته رابطه باهاش نمیاد خوشتتش مامانت میدونی خودت_فیروزه

 ما نشا در اصال وضعش و سر ولی..باشه شهر پایین مال نمیخوره که لباساش
 ..نیست ما خانواده و

 رگبز انقد..دوما..کنی صحبت درست من دوست راجب بهتره که اوال_فیروزه
 ..نیستم که دبستانی بچه..پیداکنم دوست خودم واسه بتونم که شدم

 ..عزیزم نباش من مامان ناراحتی نگران تو..ضمن در_گفت و زد پوزخند یه
 میزنی؟ حرف اینجوری من با دختره این بخاطر_فیروزه
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عدم..داره استتم دختره این_ثمین هات طوری چه ب حت..زدم حرف با  را
شنگ برو..باش  می چقد هر برو...بردیش کال که و سروش..بکن و چغولیت ق

 ..نگفت که چیا بهم خواهرت بخون گوشش در خوای
 ..میشه تموم گرون برات_فیروزه
 چی؟_ثمین

شاره یه اگه که میدونی..من با رفتارت این_فیروزه  دودمان ونممیت بکنم بابام به ا
 ..نکن خراب و چیز همه..دختره این بخاطر..بده باد به و شوهرت

 ..شونم رو نشست بهار دست..گرفت و گلوم بغض
 ..باش اروم_بهار

 ..چمه من مگه خدایا..شدن اشکی چشمام..بهار سمت برگشتم
هار یه اخالقش_ب ینجور لی..ا نازه..مغروره خی ی باش به م  خونواده و با

 ..نکن اذیت و خودت تو..سرشناسش
مدم بغض با هار که کنم باز و دهنم او فت ب  فعال..هیچی..نگو هیچی_گ
 ..ببینه و شکستنت کسی نذار..نه

 ادوت..کردم هام ریه وارد هوا و کردم باز و دستتتام و گرفتم فاصتتله جم  از یکم
 رخوردب ستتیاوش نگران نگاه با که برگشتتتم شتتدم که بهتر..کشتتیدم عمیق نفس
 ..کردم
 چته؟ کرد اشاره
 ..هیچی که دادم تکون و سرم
شون اینکه از بعد شینا سوار و کردیم خداحافظی شد تموم کار  ولا..شدیم ما
 ..ارهد بغض و ناراحته میکردم حس..بود ساکت ماشین تو ثمین..رسوندن منو



 هی..بود جوری یه ستتیاوش نگاه رفتن موق ..رفتم و کردم خداحافظی ازشتتون
 ..میکرد نگام عجیبی جور
ستاش دوتا و ستایش و بود خواب مامان خونه رفتم وقتی  تو اماله و ناز پری دو
شتن هال ستم یکم..میخوندن درس دا ش شون ن ش سی از و زدیم حرف و پی  عرو

 ..شدم اروم یکم که خوردم داغ چای لیوان یه..گفتم واسشون
 روبروی مرفت..کردم اویزون و دراوردم و پالتوم..اتاقم تو رفتم و گفتم بخیر شب

 ..بمل رو نشست کمرنگ لبخند یه..بود قشنگ تنم تو واقعا لباس این..اینه
شد چی خدایا شتیم پول انقد ماهم می ضیا جلوی که دا  هک..اوردیم نمی کم بع

 ..جمعشون تو داشتیم گفتن واسه حرفی یه
 ؟..کنم فکر میخوام سیاوش با ازدواج به امیدی چه با من

 ..بود سیاوش..اومد گوشیم اس ام اس صدای..شد داغ تنم سیاوش اسم با
 تو؟ بود چت_سیاوش
 ..خوبم..هیچی_فرستادم واسش

 ..نگو دروغم ولی..نگو بگی نمیخوای_سیاوش
 ..خوبم االن اینکه مهم..نیست دروغ_

 ..چی همه..حسم..هوا..تو..بود عالی چی همه امشب_سیاوش
 ..بودم شدن داغ حال در واق  در..نفرستادم چیزی

 با..مبود داده تکیه دیوار گوشتته..حس تو میبرد منو ستتیاوش حرفای کلمه کلمه
 ..قرمز لباس همون

 نمیدی؟ و جوابم چرا_سیاوش
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 بگم؟ چی_
 ..بزن حرف_سیاوش

 ..نمیشنوی که و میخوره؟صدام دردت چه به_
 ..میشم اروم جاش به_سیاوش

 مرگ حال در لحظه اون کال..میمردم داشتم ذوق از..میمردم داشتم خجالت از
 ..بودم

 ..شد بلند دوباره گوشیم اس ام اس صدای
 

 نگاهش..شتتد تنگ میخوایش که کستتی واستته دلت هروقت میگن_ستتیاوش
 ..کن دعاش..نشنید اگه..کن صداش..نبود..کن

 ..بخوابی خوب
 

 ..اومد خوشم اش جمله از
سم همه سا سش و کلمات تو ریختم و اح  جهان این در چیزی چه_فرستادم وا

نه با  اما..میب*و*ستتتد و میگیرد اغوش در را اش تنهایی که دختری از تر غری
 ..بدارد دوست را کسی..نمیتواند

 ولی..میگذره قشنگ شب اون تو من از سیاوش عجیب خواستگاری از هفته یه
صال که کارخونه..شنیدم و صداش نه..دیدمش نه مدت این تو  زنگ و نمیاد ا

 ..نداده هم کوچولو پیام یه حتی و نزده که هم
شته سرکارم مطمئنم که دارم سراغ ازش مردونگی و مردی انقد  شوخی یا نذا

 ..ولی..نبوده



 و خبرم و میزد زنگ بهم داشتتتم دوستتت..بشتتنوم و صتتداش داشتتتم دوستتت
 ..کارخونه میومد من دیدن بهونه به حتی..میگرفت

قد ق  ان یاوش بفهمم که هستتتم عا مه مرده یه ستت مه چی ه  نمیگم..تمو
 هک هایی گزینه همه تقریبا..اله ایده ولی...نیستتت کام  هیچکس چون..کام 
 ..داره و هست بودن مرد الزمه

 زدواجا باهاش که زنی چرا که..بشه پشیمون که روزی از میترسم..میترسم ولی
شته دیگه ازدواج یه قبال کرده سم..بوده زندگیش تو مرد یه قبال..دا  زبون به میتر
 ..سرشکستگیشه مایه بگه میترسم..بیاره

 از میترستتم..دارن فاصتتله ما با خیلی که ای خونواده از..خونوادش از میترستتم
خم بون ز یش..ز یه و ن نا خر از..ک ترستتتم..غرور و ف ی  شتتتدن له از م

 ..احساسم..غرورم
گه..عالقش از میترستتم گه..نشتتته عاشتتق ا گه..باشتتته زندگی فق  ا  اروم ا

 ..میترسم..نشه
 رفح زیاد..ستتاکته..نیستتت همیشتته مث  هم یکتا..فکرم تو همش کارخونه تو

 ستتتاکت جمعمون رفته هستتتی وقتی از..داره مشتتکلی اونم شتتتاید..نمیزنه
 ..انتالیا..ترکیه..عس  ماه رفتن فرامرز با میگه یکتا..شده

 ..کنه خوشبختش بتونه حداق  امیدوارم
 کردن اماده حال در اشپزخونه تو مامان..خونه اومدم حوصله بی و خسته امروز

 ..بود غذا
 ..خانم باشه مبارک_گفت لبخند با اروم مامان
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 چی؟_گفتم و کردم نگاهش تعجب با
 من؟ به نگفتی چرا_گفت و خندید مامان

 ؟ چیو_
 شتتب فردا گفت و خونه زد زنگ ثمین امروز_گفت و داد روغن و برنج مامان

 ..خیر امر..واسه اینجا بیان خوان می
 ..پس..سیاوش یعنی..مامان دستای حرکت به شدم خیره تعجب با
 زد؟ زنگ کی_

 کلک؟ نمیدونستی..زد زنگ صبحی_مامان
 ..چیزه..خب..نه..من_گفتم لکنت با

 خبرتونه؟ میدین؟چه مسابقه هم با دارین خواهر دوتا شما_ مامان
 چرا؟_

مان تایش دوستتتت مادر هم دیروز_ما جا زد زنگ ستت  واستتته..ناز پری..این
 خوده معلومه که اینطور..پیمانه پسره اسمه..گذاشت خواستگاری قرار..پسرش

 به هم شتتب فردا پس..دادم قول ثمین به که و شتتب فردا..راضتتیه هم ستتتایش
 ..بیان گفتم رضایی خونواده

 میدین؟ راه خونه تو نمیشناسین و کسی چی؟چرا یعنی_
شناس همچینم که اوال_مامان ستن نا سره..نی سانس فوق پ  از یکی با و داره لی

 هم خونوادشتتون مالی وضتت ..زدن کوچیک شتترکت یه شتتراکتی دوستتتاش
سره اینکه مث ..برادرن و خواهر یه همین..خوبه شگاه دم و ستایش پ  و دهدی دان

 ..اومده خوشش
 ..باخته حسابی و دلش پسرم میگفت مادره که اینطور



 ..شدم اشنا باهاش اینجا رسوند و دخترش..دیدم خودم رو مادره دوبارم
 یه ستتتایش و من عروستتی میشتته بامزه کردم فکر لحظه یه منم و خندید مامان
 ..باشه شب

 گفتین؟ ستایش خوده به_
 ..چشماش بود دلخسته عاشقای این عین..کرد هم ذوقی چه..اره_مامان

 .. مامی شدیا روشنفکر خیلی جدیدا_ 
 ..ببینی نداشتی چشم..بودم روشنفکر_مامان

شت ستایش..اتاق تو رفتم لبخند با  دامونص بود معلوم ولی..میخوند درس دا
 ..کشیدنه خجالت حال در االن و شنیده و

 در رو اخجالتی ادای که دخترا این از میاد بدم انقد_گفتم و کردم اویزون پالتومو
 ..میدادی قورتش درسته بود اینجا پسره االن اگه میدونم که من..میارن
 کنارش رفتم..بودن انداخته گ  لپاش..خواهرم نازی..باال اورد و ستترش تندی

شیدمش و شماش..ب*غ*لم تو ک شکی چ شمای..بودن ا شکی..ایش قهوه چ  ا
 ..بودن

 چیه؟ واسه اینا_
 ..میترسم_ستایش

 چی؟ از_
 یه کنهن اینکه از..میشتته چی اینکه از..برم پیشتتتون از بخوام اینکه از_ستتتایش

 بیارم؟ کم وقت
 داره؟ دوستت_

http://www.roman4u.ir/


 ؟..داره_گفتم و باال اوردم و سرش اروم به..پایین انداخت و سرش
 ..داد تکون و سرش اروم

 ..نترس پس_گفتم و زدم لبخند
 ..نیستم بلد هیچی من_ستایش

 مثال؟_
 ..داری خونه..اشپزی_ستایش

 ..اومد در اخش که سرش پس زدم محکم یکی بعد و کردم نگاهش یکم
 یه..ربهت تازه خره..بترستتی که چیزیه اینم اخه..نیستتتت بلد چی حاال گفتم_

 ..داری نکردن کار واسه بهونه
 خودشم که فهمیدم و کردم ارومش و زدم حرف ستایش با وقت دیر تا شب اون

 ..معرفتیه با و قیافه خوش پسر میگفت که اینجور..داده و دلش حسابی
 ..میکردم فکر شب فردا خواستگاری به و بودم بیدار صبح تا خودم
شکر و شدم بیدار خواب از دیر صبح  هرظ لنگ تا..بود رسمی تعطیلی خدارو

 هب افتادیم تامون ستته..بود کاری تمیز حال در مامان شتتدم که بیدار..خوابیدم
 ..کاری وایتکس و گردگیری و کاری تمیز..خونه جون

صر تا شید طول کارمون ع ستراحت یکم بعدش و ک  فتیمر یکی یکی و کردیم ا
 ..گرفتیم دوش و حموم

شوار و موهام ستایش شید س شون و ک سمون دامن کت یه مامان..کرد جمع  وا
 رارق..بود فرم خوش و عروستتکی و خوشتتگ  خیلی..پیازی پوستتت بود دوخته

شب شد شمش من ام سری یه..ستایش شب فردا و بپو سی ساتن رو  و طو



شمام به ریم  و صورتی رژ و کردم سرم هم صورتی شیدم چ  و زدم عطر..ک
 ..کردم پام و سفیدم صندالی

 میومدن باید و بود 8 ستتاعت و چیده و بود تمیز هم خونه..بود عالی چی همه
 ثمین اول..بود ها بچه همهمه صتتدای اون از بعد و اود در صتتدا به در زنگ که

 چطوری_گفت و ب*غ*لم انداخت و خودش و کند و چادرش اومد تا که بود
 یواشکی؟ دیگه..کلک

 بعدی نفر کردم فکر..شدن وارد هم علی و بهراد و بهار که بدم و جوابش اومدم
 ..ولی سیاوشه

 ..سیاوش هم اون از بعد و شدن ظاهر جلوم فیروزه و سروش و سیاوش مامانه
 ..کردم سالم و جلو رفتم و دادم قورت و دهنم اب..دراومدم که شوک از
 ..مهر معین خانم سالم_

 ..دخترم سالم_گفت کمرنگی لبخند با و دستش تو گرفت و دستم..کرد نگاهم
 ..شد گفتنش به مجبور انگار جورایی یه..ننشست دلم به زیاد دخترمش

 ..بود پوشیده شیکی خیلی لباسای فیروزه..کردم سالم هم سروش و فیروزه با
 از پر خونمون ولی..نداریم مبلمان ما..کرد نشتتستتتن به دعوت رو همه مامان

 ..میشه ست قالی قرمز گالی با که قرمزه پشتیای
ضا و بودن ساکت همه اولش  و یاشوخ با بعدش ولی بود سنگین جورایی یه ف

 ..شد تحم  قاب  فضا ثمین و بهراد حرفای
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 حاریانت عملیات یه طی من ولی..بیاد پاشه یواشکی میخواست سیاوش_بهراد
 کیشتتیک دارم خونشتتون در عصتتری از و خریدم شتتیرینی و گ  رفتم خودم

 ..رسوند و خودش اژانس با سری  زدم زنگ بهش..بود خونه هم بهار..میکشم
 ..دراوردن بازی پلیس و دزد چه..گرفت خندم
 ..کرد تلپ و خودش زور به واق  در_ثمین
 ..تره پررنگ هم داماد از نقشم من..بابا برو_بهراد
 مثال؟_ثمین
 ..عروس برادر_بهراد
 یرهخ و لبم رو اومد قشنگ لبخند یه..شدیم ساکت هممون گفت که اینو..اخی

 ..وقتا خیلی..بود کرده برادری واسم..میگفت راست..شدم بهراد به
 ..خودشیرین..اییش_ثمین
 ..خودتی_بهراد
 ..عمته_ثمین
شته عمه به_بهراد ص  سر بریم بهتره..نکن توهین من ندا  ور جوونا..مطلب ا
 ..نذاریم منتظر این از بیشتر

 ..خنده زیر زدن همه حرفش این با
 نبود یجور سیاوش مادر و فیروزه قیافه..میفتادم پس داشتم استرس از من ولی

 ..باشن اومده رضایت با بگی که
ستش خب_فیروزه ستش..جان پر شنایی شما با ما بخوای و را  شهمی..نداریم ا

تت..بگی خودت از یکم قدره تحصتتیال خه..چ یدونی ا  به فوق هممون ما م
صیالت کال..اقا علی و ثمین..سیاوش و سروش اقا..من..باالییم سم تح  ونوا



یت خیلی ما..داره اهم یدم ؟راستتتی..چطور شتت  ازدواج بار یه قبال شتتن
 ..کردی؟درسته

 ..میترسیدم ازش که چیزی بود این..بود شده تند نفسام
ستی_فیروزه ست از و بیناییت هم مدت یه شنیدم را  الیم کمک با که دادی د

سه..کردی عم  سیاوش اقا  دیگه دلی  یا داد طالقت سابقت شوهر همین وا
 ؟..داشت ای

فت و گلوم بغض مه این جلوی..االن چرا..گر گاه و هیچکس..ادم ه  ن
 ..میکنن نگاهم ترحم با دارن همشون میکردم حس..نمیکردم

 ..نه یا وایسم جلوش باید باالخره..چی که ولی
 ..خونه تو پیچید سیاوش محکم صدای که بزنم حرف کردم باز و دهنم

 با هم کام  اشتتنایی..دادم توضتتیح واستتتون بار یه اینارو همه من_ستتیاوش
ستش ضیح به نیاز..دارم پر ست ای دیگه تو سه این..نی ش باب من هم جل  ناییا

 ..خانوادست دو بیشتر
 ..میکشه نفس گودزیال مث  داره فیروزه کردم حس

 ..ضای  خیلی نه.. بودن هم تو اخماش که مامانش
 ..لبم رو اومد لبخند یه من ولی
 نااشتت جاریت با بیشتتتر ایشتتالله که جون فیروزه میگم واستتت من حاال_بهار
 ..بشی

 ..بود گرفته خندم که کشید چنان و جاریت
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ستش_بهار صی  ادامه به ای عالقه پر شالله ولی نداره تح شتش هر از ما  هی انگ
 ستتیاوش واستته شتتلوار کت یه..دیدن به بیا میکنه خیاطی واستتت..میریزه هنر

 ..کوچیکش جیب میذاره و هاکوپیان خیاطای..ببینیش باید..دوخته
 یتونیم..بیاد خوشتتت کنم فکر..میدی قورت باهاش انگشتتتاتم میکنه اشتتپزی

 ..نداره تعریفی چندان اشپزیت میدونم چون..بده یادت بگیری کمک ازش
ند یه و مه و زد درار حرص لبخ ته_داد ادا  به ربطی شتتعور و فهم..عزیزم الب

 ..ادماست ذات تو..نداره تحصیالت
 ..بیرون نمیزد فیروزه خون میزدی کارد خدا وای

 ..نبود لب به لبخند هم ثمین و علی و کرد می نگاه بهار به افتخار با بهراد
 ..ابهت با و غرور پر..بود جوری همون نگاهش ولی سیاوش

 یاوشس اقا..میکنند کار کارگرا با هم کارخونه تو شنیدم که اینطور اخه_فیروزه
 ؟..نبود اون از دادی؟بهتر کار اونجا ایندت همسر به اخه چرا
 بود؟ تیز و تلخ انقد زبونش بود؟چرا چی جنس از دختر این

 هانداز هرکس_گفتم محکمی ولی اروم لحن با و کردم جم  و نفستتم به اعتماد
 هستم دیپلمه یه من وقتی..ندارم ادعایی..میکنه کار تخصصش و تحصیالتش

 ..داره تخصصی یه هرکس..کنم مدیریت جایی برم نمیتونم
 ..خیاطیه چرخ پای و اشپزخونه تو هم شما تخصص حتما و_فیروزه

شه کدبانو باید اول زن یه..میکنم افتخار_ ست..با  از مها بچه ها بعد ندارم دو
 ..بگیرن قرار بقیه تمسخر مورد تغذیه سوئ و محبت کمبود

شنج داره جو فهمید که سروش شه مت ست گرفت و بحث می  رس مثال رفت و د
 ..مطلب اص 



مان گاهش ما حت بودم مطمئن..بود اروم ن  برخورد طرز این از شتتتده نارا
 ..نداشت و زور حرف تحم  اصال اون..کرده اخم که هم ستایش..فیروزه

سه_گفت مامان به رو سروش سه و مهمه سیاوش خوشبختی ما وا  هم شما وا
 واسه هاینک مث  و کرده صحبت ما با سیاوش..خب..خانمتون دختر خوشبختی

 ..گرفته نظر در و خانم پرستش..زندگیش ادامه
 ولی..نباشتته ما می  باب اگه چند هر..میذاریم احترام ستتیاوش انتخاب به ما

 ما..وایستتته هم عواقبش پای و بگیره تصتتمیم خودش زندگیش واستتته مختار
 ..نداریم مخالفتی

 ..صالحه و خیر که چی هر البته و..دخترتون و شما نظر میمونه
 مث  ستتیاوش اقا که هرچند..مالکه اول دخترمون خوشتتبختی هم ما_مامان
سرم سم پ ستگاری یه این خب..عزیزه وا  نظر و بوده سیاوش اقا طرف از خوا

 احترام دخترم نظر به منم صتتورت هر در..شتتدم دیروزمتوجه من..بوده ایشتتون
ستخاره فردا میخوام من..بدید اجازه اگه فق ..میذارم شالله..بگیرم ا  وابشج ای

 ..استخاره از بعد واسه بمونه
 ..اومدیم مثبت جواب واسه میکردیم فکر_گفت و زد پوزخند یه فیروزه
شه مامان واق  در..بود کرده کنترل و خودش مامان  مامان به منم..بود اروم همی

 چیزی هدفع یه بودم ستتتایش نگران فق ...میبردیم کار به ستتیاستتت بودم برده
 ..نپرونه
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 بره دختری هر خواستتتگاری و ایه برازنده جوون ستتیاوش اقا اینکه در_مامان
 مانای هاش قابلیت و دخترم به منم..نکنید شتتتک میگیره مثبت جواب حتما
 ..باشم داشته مشورتی یه خدا با میخوام قبلش ولی..دارم

 روزه جورایی یه..نزد حرف اصتتال امشتتب..مامان به شتتد خیره ستتیاوش مامان
 ..بود گرفته سکوت

شپزخونه تو رفتم سیدم هک سیاوش به..کردم تعارف و گرفتم چایی سینی و ا  ر
 ..شدم اروم..دیدم لبخند یه ازش امشب باالخره

 اومد حرف به سیاوش مامان باالخره که کردن شوخی و زدن حرف ها بچه یکم
شالله پس..خب_گفت و ستخاره زمان تا میکنیم صبر ان ض هم خدا اگه..ا  یرا

 ..ازمایشات واسه برن..بود
 و وردنخ که فیروزه..کرد تعارف شتتیرینی شتتد بلند و زد ک  ثمین حرف این با

 ..دراز زبون دختره..بود کرده باد دماغش کال
 ..دارم کارت نخواب_گفت سیاوش رفتن موق 

صبانی ستایش مهمونا رفتن با  ودشخ پیش چی..و*ح*ش*ی دختره_گفت ع
 بزنی؟ حرف نبودی بلد تو..داد ما تحوی  پرت و چرت انقد کرده فکر
شغول که من ستکانا و ظرفا کردن جم  م  دنبو مهمونمون که اوال_گفتم بودم ا

 حستتاب به نباید اصتتال و ادمایی همچین بعدم..زد حرف بد باهاش نمیشتتد و
 ..مهمه خیلی میکنه فکر وگرنه..بیاری

ست دلش هرچی بذاریم چی؟یعنی یعنی_ستایش  گها بخدا..کنه بارمون خوا
ستمش چنان نبود سیاوش احترام به ش  خفه خودش که بند رو میکردم پهنش می

 ..بشه



 الیخ و پرستتتش دل تو داری بیشتتتر حرفا این با..ستتتایش دیگه بستته_مامان
 زشونا نباید..بشه روبرو ادمایی همچین با زندگیش تو ممکنه کس هر..میکنی

تار باهاشتتون خودشتتون زبون با یا کنه فرار   مث یکی میشتتته وگرنه..کنه رف
 تشتتخصتتی به خودش که که باهاش کنه رفتار طور چه بگیره یاد باید..خودش
 ..کنه شک خودش
 ..فامیلی همچین نکنه هیچکس نصیب خدا_ستایش

 ؟..میکردی دعا خودت واسه داشتی یواشکی حاال_گفتم خنده با
 ..میدونستم..بود عصبانی..اتاق تو رفت و گفت بابا برو یه

شتم ستم رو ظرفا دا ش شویی کنار اومد مامان که می  تنظر..خب_گفت و ظرف
 چیه؟

 .. بگو..پرستش_گفت که نزدم حرفی
 مامان؟ چیه تو نظر_

صای حالیکه در مامان شارش و قلب قر  ایدنب که من نظر به_گفت میخورد و ف
 نه..باشتته بین دهن ادم یه شتتوهرش که بترستته باید اونی.. بترستتی فیروزه از

 همچین هم مامانش البته..داره م*س*تقلی و محکم شتتخصتتیت که ستتیاوش
ضی سید نظر به را شون 10 قهر این بخاطر یا حاال..نمیر  رو ما شایدم.. یا سال

 فردا حاال..باشتتن راضتتی دل ته از داشتتتم دوستتت..نمیبینن خودشتتون حد در
 ؟..بگو تو خب..میاد در چی ببینم بگیرم استخاره

 رپ خیلی واق  در..نداره ایرادی هیچ..الیه ایده مرد سیاوش..من نظر به..خب_
 ..بگیرم ایرادی ازش بخوام اگه توقعم
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 لیاقت..کشتتیدی زیاد ستتختی..مادر شتتی خوشتتبخت_گفت لبخند با مامان
 ..داری و خوشبختی

شیم یاد تازه بخوابم رفتم که شب  پیام تا 5..اوه اوه..افتادم سیاوش حرف و گو
 ..سیاوش از
 پرستش؟_
 نمیدی؟ جواب چرا_
 ناراحتی؟_
 کنم؟ چکار باید االن..بکشما ناز نیستم بلد من ببین_
 میشما؟ عصبانی دارم پرستش_

 ..نیست ذاتش تو لطافت ذره یه بشر این خدا ای..خندیدم
 ..فرستادم واسش پیام یه سری 

 ...کشیو ناز میدم یادت خودم_
 ..لرزید گوشیم لحظه چند از بعد

 بودی؟ کجا_سیاوش
 میاریا؟ در بازی باالسر اقا داری االن از_

 نیستم؟ مگه_سیاوش
 چی؟ دیگه..اوهوو_

 بودی؟ کجا..همین دیگه_سیاوش
 ..لطیف چقد که هم تو..افتادم گوشیم یاد بخوابم اومدم االن..رفت یادم_

 ..خوابید شاید گفتم..نفرستاد هیچی لحظه چند
 ..فیروزه حرفای از شدی ناراحت_سیاوش



 ..شدم ناراحت فهمید پس
 ..حرفا این از..میترسم همین از من_

 توهین زنم به بخواد یا کنه دخالت زندگیم تو کستتی نمیذارم من_ستتیاوش
 ..کنم خراب و مراسم نخواستم..نگفتم چیزی امشبم اگه..کنه

 ..لبم رو اومد شیرین لبخند یه ناخواسته
 کردی؟ اشتی مامانت با_

 ..مفصله اش قضیه_سیاوش
 

 ...پیش روز 4
 ...سیاوش

 
گاری برم چطوری میکنم فکر دارم روزه ستتته دو  خودم گفتم اولش..خواستتت

 منه شان رد نه گفتم بعد ولی..میبرم خودم با بهرادم و ثمین فوقش..میرم تنهایی
 ..بیاد خوشش پرستش مامان ممکنه نه

که با..نیستتتم مطمئن فیروزه از ولی بزنم حرف ستتروش با خواستتتم  زن این
 تلخ و ای افاده دختر..نمیاد خوشتتم ازش ولی..ناموستتمه اینکه با..داداشتتمه

 ..زبونیه
 ..گرفتم و ثمین شماره و برداشتم و گوشی

 ..داداش جانم_ثمین
 کجایی؟_
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 ..کجام..خونم_ثمین
 اونجاست؟ کی_

 ..عفریته اون و سروش و مامان و من_ثمین
 اونجان؟ کی تا_

 ..هستن شام واسه..اودن ساعته یه تازه_ثمین
 ..گردنم پشت کشیدم دست

 ..خداحافظ..باشه_
یدونستتتم کار نم که با..کنم چ  و فرمون..بودم مجبور ولی..بود ستتختم این

 ...پدری خونه سمت رفتم و چرخوندم
کار..بگم چی میکردم فکر برستتم تا  باالخره..نه یا بگم اصتتال..کنم چ

 نماشتتی تو..نبود باهام..داشتتتم کلید.. کردم پارک خونه در و ماشتتین..رستتیدم
 ..بشه اماده بذار..بزنم زنگ میخواستم ولی..بود

 ..کشیده دونه یه و زنگ تک دوتا..خودم زدن زنگ عادت به..زدم زنگ
 تویی؟ داداش_ثمین

 ..کن باز و در..اره_
 ..تو بیای میخوای_ثمین
 ..دیگه کن باز..کردم یخ ثمین... اره_گفتم کالفه

 ..شد باز تیکی صدای با در
ضه وقتی..بودم اومده اینجا بارها..سال ده این تو شتیم رو شن..دا سم و ج  مرا

 و عروستتیا حتی..نبودم قهر که اشتتنا و فامی  با..بودم قهر مامان با..داشتتتیم
 ..سابق مث  نه..کم خیلی..کم ولی..میرفتم هم فامی  بقیه جشنای



 ..در جلوی اومد ثمین
 شده؟ چی_گفت نگرانی نگاه با

 شپیشونی..داشتم و اون سال ده این تو فق  که خوشگلم خواهر..کردم نگاهش
 ..خیره امر..هیچی_گفتم و ب*و*سیدم و

 ..تو رفتم و کنار زدمش و دراوردم و کفشام.. شدن گشاد چشماش
 دبو سرش رنگی چادر فیروزه..بود پیدا هم در دم همون از خونمون بزرگ سالن

 مامان؟ پس..بود ایستاده کنارش هم سروش و
 ..سیاوش اقا سالم_فیروزه

 ..سالم_
 رس واست چیزی گوسفندی گاوی یه میای داری میگفتی..عجب چه_سروش

 ..ببریم
 ..بشم ضای  نخواستم..نمیبرید میدونستم_

 ..بشی ضای  چرا_مامان
 هوهق دامن بلوز یه..بیرون اومد اتاقش از..ستتمتش برگشتتتم..بود مامان صتتدای

 ..بود صورتش دور گرد و کرده مش موهاش همیشه مث ..بود پوشیده ای
 ..کردم سالم لبی زیر و پایین انداختم و سرم

 ..بشی ضای  چی واسه..نگفتی..سالم علیک_مامان
 

 ..نگم نتونستم
 ..بسه پشتم هفت واسه..شدم ضای  بدجور قبال چون_

http://www.roman4u.ir/


ست مامان ش شین-گفت لبخند با و ای نفره تک مب  روی ن  از عدب..سیاوش ب
 ..نکن خرابش..اومدی سال 10
شت زود چه.. سال 10  ردهک تغییر خونه این تو چیزایی یه..سخت البته و..گذ
شا و پرده و تلویزیون..بود شه نمیتونه که ثمین کار..مبلمان و فر  تجم  ه ا..با

 ..خوبه که اش سلیقه..است فیروزه کار حتما..نیست گرایی
 ..کنون اشتی و مهمونی واسه نیومدم_

ند یه مان به رو پوزخ باز حرف میترستتم_گفتم و زدم ما یام و برم بزنم  بینمب ب
 ..دادین فراریش..نیست
مان گاهش ما فت ارومی به ولی نکرد تغییر ن یدونی خوب خودتم_گ  اب که م

 کار به دستتت ستتری  انقد من اشتتاره یه با وگرنه..نمیشتتدی خوشتتبخت الناز
 ..کنم امتحانش خواستم فق  من..نمیشد

شتی اول شما_گفتم و باال بردم و صدام یکم  ازش عدب..بگیره یاد زندگی میذا
 ..میگرفتی امتحان

 میکنی؟ فکر بهش.. سال همه این از بعد هنوزم_مامان
 ..عاشقونه نه ولی..میکنم فکر..لبم رو نشست پوزخند یه
 ..میکنم ازدواج دارم_

 چی؟ازدواج؟_ثمین
 دلشی؟ ور همیشه که تو..چرا دیگه تو_سروش

 ..نزد حرفی ولی شد متعجب قیافش مامان



ض ..بگیرمش میخوام که اونی_ شون و صال مالی ست خوب ا صیالت..نی  تح
 و کرده عقد بار یه هم قبال..و..نیستتت چادری شتتماها مث  و نداره دانشتتگاهی

 ..دختره هنوز..اطالع محض ولی..گرفته طالق
 پرستش؟..داداش_ثمین

 ..دادم تکون اروم و سرم ثمین به رو لبخند با
 دعا؟ بود اومده که دختره همون_مامان
 ..عالی..نگفتی؟عالیه زودتر چرا...داداش..مامان اره وای_ثمین

 و نبودنش چادری..تو؟سیاوش میگی چی_گفت عصبانی و کرده اخم سروش
 کنی؟ ازدواج مطلقه زن یه با میخوای..کنار مالیش بد وضعیت

 میکنی؟ داری چکار
ست چادری چون_ شه دلی  نی شه خراب نمی ض ..با شون و ست خوب مالی  نی

 31 ستتن تو که دارم شتتعور و عق  هم انقد..میکنن زندگی شتترافتمندانه ولی
شخیص هم از و بد و خوب سالگی ستم ساله هجده جوون..بدم ت  فکر که نی

 تو که دختریه ترین پاک..پرستتتش..میگم اطمینان با اینم..بشتتم عاشتتق نکرده
 ..دیدم عمرم
 ..الناز از تر پاک حتی_ مامان
 ..چشمام تو شد خیره
 ..چشماش تو شدم خیره

 ..کنه مقایسه الناز با و پرستش..هیچکس ندارم دوست_
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ستم..بود لبش رو پوزخند یه فیروزه..شدن ساکت همه  حرفی من جلو میدون
 ..نداره و جراتش..نمیزنه

 تو..یدخواست اگه..کی میگه بهتون ثمین..خواستگاری میرم دارم هفته این من_
ستگاری سر خوا شید ناخلفتون پ  صمیممت من چون..بیایید همراهم میتونید..با

 ..دارم دوسش..گرفتم و
 

 ..بعد روز 4
 ..پرستش

 
 ..مفصله اش قضیه_سیاوش

 ..نه..بگی نمیخوای یعنی این_
یاوش عدم یعنی_ستت خاره جواب فردا..میگم ب  خودم به اول..گرفتی رو استتت

 ..باشه..بگو
 شد؟ بد اگه_

 ..نمیشه_سیاوش
 ..بود اگه_

 ..لرزید دوباره گوشیم لحظه چند از بعد
 ..بخیر شب..پرستش بخواب_

 ..بخیر شب_نوشتم
 ؟؟..خدا میشه چی یعنی



شیدم لباس..کارخونه برم شدم اماده سری  شدم بیدار خواب از که صبح  پو
شیم شتم و کیفم و گو شیم به نگاه..بردا شت شارژ هم..انداختم گو  یه مه ندا

 ..بود 3 ساعت دیشب واسه ولی بود سیاوش از..داشتم پیام
 ..کارخونه بری دیگه نیست الزم_سیاوش

خه..نه یا برم..چی یعنی مارش..نیستتتت معلوم چیزی که هنوز ا  و شتت
 ..بیرون اومدم و کردم عوض و لباسام..بود خاموش..گرفتم
 ..میزد کوک داشت و بود لباس یه پای مامان

 ..مامان سالم_
 ..میشه دیرت..نشدی اماده چرا پس..ا..عزیزم سالم_مامان

 ..کارخونه بری نمیخواد دیگه_گفت داد پیام سیاوش_
 میکرد ادا غلیظ و ستتیاوش استتم که حالی در و انداخت باال ابرو لنگه یه مامان
 ..میکنه بدل و رد پیام سیاوش حاال تا کی از_گفت

 ..دادم سوتی..وای
 ..عادیه هم خیلی چیزا این..مامان..ا_

 چی؟ دیگه_مامان
 شد؟ چی استخاره جواب بدونی خوای نمی_گفت که خندیدم

 گرفتین؟ مگه..وای_گفتم مامان به شده گرد چشمای با
مان ماز واستتته..اره..وای_ما ند که صتتبح ن قا حاج به زدم زنگ شتتتدم بل  ا

 ..خودمون مسجد روحانی..بزاز
 گفت؟ چی..خب_
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 ..نگفت خاصی چیز_مامان
 ..بگو..دیگه نشو لوس مامان..اه_

یافش مامان  فرقی چه تو واستتته اصتتال..میگم جدی_گفت و کرد جدی و ق
 ..اومد در بد کن فکر تو..میکنه
 ..شدم پنچر خورده سوزن الستیک مث  کردم حس که خودم

 میگی؟ جدی_گفتم اروم
 ..داد تکون اروم و سرش
 ..هش بد حالم انقد خودم نمیکردم فکرشم..بیاد در بد نمیکردم فکرشم اصال

ند خواستتتم خه.. شتتم بل یدونم.. داشتتتم بغض ا مان. بود شتتتده چم نم  ما
 ..دختر نیست خوب..داری ذوق انقد نده نشون سیاوش جلو_گفت

 ..مامان به شدم خیره تعجب با و نشستم دوباره
 ..هاومد نیکو و عالی بسیار..نندازید توش تاخیر اصال_گفت اقا حاج_مامان
 مصورت خنک باد موج یه کردم حس حرف این شنیدن با ولی نبود خودم دست

 ..گرفت ریتم قلبم ضربان و اومد کش لبم..داد نوازش و
 ؟..واقعا_

 ..میفتادی پس داشتی..باش داشته جنبه یکم دختر_مامان
 ..کشیدم خجالت

مان فت بود زدن ستتوزن مشتتغول که همونطور ما  نگران خیلی خودم من_گ
 خب ولی..ترستتیدم خیلی عروستتش و ستتیاوش مامان رفتار از واق  در..بودم

 ..محترمیه و اقا خیلی پس..بذارم عیب سیاوش رو نمیتونم



مایشتتتات جواب هنوز پرستتتش ببین یدونیم و از هت حال این با ولی..نم  ب
 اینا..ستتخته خیلی ای خانواده همچین با کردن زندگی..وظیفمه چون..میگم
 باهاشتتون میتونی..دارن غرور و کبر هم خیلی..تحصتتیلکردن و متمول خیلی

 از و سیوای بتونی جاش به و نکنی بغض زدن حرف کلمه یه بیای؟میتونی کنار
 کنی؟ دفاع حقت و خودت

ست سیاوش انقد ست مهم وا  خونه و نکنی قهر شنیدی حرف کلمه یه تا که ه
 نکنی؟میتونی؟ ول و زندگیت
مان ندگی این..ما قدر ز نه که همون ته راحتی و خوشتتی توش ممک  داشتت

 ..باشه داشته شنیدن حرف و سختی میتونه هم همونقدر..باشه
 کنم؟ کنم؟ردش چکار میگی_گفتم اضطراب با
 مهمه؟ واست چقد سیاوش..کن هول نمیگمم..کن ردشون نمیگم_

 ..میخورد چرخ قالی گالی تو نگاهم ولی بود پایین سرم
 دلتنگش..هم گاهی..میاد خوشتتم ازش میکنم حس جدیدا..نمیدونم..خب_

 ..میشم
ساز و خودت پس_گفت و زد لبخند مامان ستش ب  ازت تقابلی انقد..ببین..پر

 به اعتماد نداری؟ولی کم هیچی فیروزه دختره اون از مطمئنم که دارم ستتراغ
 باشه؟ نگیر کم دست و خودت..پایینه خیلی نفست
 ..زدم لبخند

 ..مامان مرسی_
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سام..شدم بلند  با و کردم اماده صبحانه..بود شده 9 ساعت..کردم عوض و لبا
 انجام کارامون و بود تمیز خونه..نداشتتیم امشتب واسته کاری..خوردیم مامان

 ..شده
 خودم به اول و جواب گفت..ستتیاوش به زدم زنگ..بود خواب هنوز ستتتایش

 ..بود خاموش گوشیش ولی..بگو
 ..خورد زنگ تلفن که بود 11.5 طرفای ساعت
 ..برداشت و گوشی مامان
شمنون..شما احوال..علیکم سالم_مامان  خواهش نه..بله بله..دارین لطف..د
سیاتش..میکنم سه..گرفتم..چرا را  زمان موق  اون میگن..گرفتم صبح نماز وا
 شتو تاخیر و خیریه بستتیار امر گفتن اقا حاج واال..استتتخاره واستتته بهتریه

 کتته بتتچتته دیتتگتته اره..فتتردا؟ختتوبتته..واال نتتمتتیتتدونتتم..بتتلتته..نتتنتتدازیتتد
 ..خدانگهدار..باشد سالمت..میرسونم و بزرگیتون..ممنون..نیستن

 بود؟ کی_گفتم کرد قط  تا
 ..سیاوش مادر_مامان

 داشت؟ چکار_گفتم شده گرد چشمای با
 فردا که گفت و اومده خب که شد خوشحال..پرسید رو استخاره جواب_مامان
 نه؟..دیگه خوبه..ازمایشا واسه برید

شب..دیدیم شوهرمون مادر این از بخاری یه ما..عجب چه صال که دی  حرف ا
 ..نمیزد هم

 ..بود خاموش بازم..سیاوش به زدم زنگ دوباره



 به کمک و شتتدم خونه کردن جور و جم  و نهار کردن درستتت مشتتغول دیگه
 طرف یه از و استتتخاره جواب از بودم خوشتتحال طرف یه از..شتتدم ستتتایش

 احستتاستتی چه و چمه نمیدونستتتم..بودم ترستتونده حستتابی مامان حرفای
به ستتیاوش اینکه..بودم مطمئن چیز یه از ولی..دارم  اینکه..خوب خیلی..خو

 ..کرد اعتماد بهش میشه
 نگارا اصال اومدن خواستگاراش وقتی ولی داشت استرس خیلی اولش ستایش

 ..میخورد ناخناشو همه استرس از داشت که دخترست همون این انگار نه
 دهش خوشگلم نکبت..شد روبرو باهاشون لطیف و نرم خیلی خیال بی و اروم
 ..بود

 ..پیمان و پریناز و مادره و پدر..بودن نفر چهار رضایی خانواده
سر  یاوشس به عمرا تیپی خوش نظر از البته..بود هیکلی خوش و قیافه خوش پ

سید شت مهربونی قیافه..بود بور ستایش خود مث ..میر سته اون از..دا  فرادا د
 مادره..بود خوبی دختر هم ناز پری..میشینه دلت به مهرش میدیدیش تا که بود
 ..میگیره و خودش شون بابا کردم احساس ولی..بود خونگرم هم

ستخاره مامان شد قرار بازم و شد برگزار خوب مهمونی شون و بگیره ا  و جواب
 ..بده

سه کرد هماهنگ و زد زنگ سیاوش مامان بازم خواب از قب  شب  برای فردا وا
 ..ازمایشا

 خدا؟؟ میشه چی یعنی
 ..بود سیاوش اس ام اس صدای با پاشدم خواب از که صبح
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 ..پیشتم دیگه ساعت نیم تا_سیاوش
 ..کردم کمرنگی ارایش..پوشیدم لباس و شدم اماده سری 

 ..بیرون رفتم و شدم رد مامان قران زیر از سیاوش ماشین بوق صدای با
شین تو سیاوش سته ما ش شین فرمون به خیره و بود ن ستش یه و بود ما  به مه د

 ..بود فرمون
 ..سالم_گفتم و نشستم لبخند با..کردم باز و در

 این؟ چشه..بود کرده اخم..کرد نگام و برگشت
 شده؟ چی_گفتم اروم

 میگی؟ خودم به اول گرفتی و جواب نگفتم مگه_سیاوش
 ؟..بود خاموش گوشیت همش دیروز چی واسه بگو اول شما_
 بود؟ خاموش_گفت و باال رفت ابروش لنگه یه
 ..میکنه اخم منم واسه چه..بله_گفتم و کردم نازک چشم پشت یه

 ؟..نمیکنه جذابم اخم مگه_گفت و گوشم کنار اورد اروم و سرش سیاوش
 ..کردم نگاش تعجب با
 ؟..وقت یه نبره تحویلت سیم_

 ؟خانم؟ نداریم تحوی  سیم به نیازی بگیری تحوی  رو ما شما تا_سیاوش
 .. کشیدم عمیق نفس یه..داشت لبخند..بود مهربون نگاهش..کردم نگاهش

 ..شد بریم؟دیر_
 ..گرفت درد دستم ای_

 تو؟ چته..بود کوچیک امپول یه..بابا ای_سیاوش
 ..ای عقده دختره..بود خانوادگی المصب..بود کوچیک امپول یه این_



 و شتتمارش میذاشتتتی داری؟خب مردم دختر چکار_گفت و خندید ستتیاوش
 ..بگیره خون اروم ازت که بگیرم
 از...اینجوری و چشتتمات نکن_گفت و خندید که کردم نگاهش چپ چپ

 ..شدم پشیمون انتخابم
 ..سیاوش_

 ..جانم_ سیاوش
 ..ببنده دهنمو که جانم بگه چطوری و کی میدونه..بزنمشا پاشم
 ..خوشرنگ و درشت..بودن گیرا چشماش..بود چشمام به خیره

 ..لوسی خیلی_
 ..باشم لوس میاد من به اخه_سیاوش
 ..اخالقی بد ولی..اصال و مورد یه این خدایی نه_گفتم و خندیدم
 بداخالقم؟ من_سیاوش

 ..اوهووم_
 ..نیستم زنم با..باشم هرکی با_سیاوش

 ..عالیه..خوبه چی همه انقد هم اخرش تا یعنی..اولشه این..خدایا
 ..بدن به زدیم جیگر و جیگرکی رفتیم ازمایشگاه از بعد سیاوش با

 ..خونه کار نرفتم روزه دو چرا که گرفت و سراغم و زد زنگ یکتا
 ..ازمایشا جواب از میترسیدم..بزنم حرفی فعال نمیشد
 ..میخندید میپیچونم رو یکتا دارم که فهمید..خورد زنگ سیاوش گوشی

 ..نیام دیگه شاید..راستش..خب..چیزه_
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 بودی؟ راضی کارت از که چرا؟تو..وا_یکتا
 ..حاال بگم چی

 نم به رو خنده با و لحظه یه_گفت گوشتتی تو میخندید که همونطور ستتیاوش
 ..بود خوب ازمایشا..بگو بهش_گفت

 ..نبود مشکلی واقعا؟یعنی..شدن گرد چشمام
 پیشته؟ کی..الو_یکتا

 ..میکنم ازدواج دارم من خب..چیزه_
شید جیغ یکتا شما_گفت و ک ستین صف چرا..چتونه دوتا چی؟ س ب  شوهر هوا

 دوماد؟ اقا این هست کی حاال..بسالمتی..باشه مبارکت..عزیزم وای..کردن
 ..بود خندون سیاوش

 نمیشه؟ باورت_
 است؟ کارخونه های بچه از حاال؟نکنه هست کی مگه_یکتا

 ..اوهووم_
 ..پور حشمت..کی؟سعادتی..وای_یکتا

 ..بابا نه_
 مهره؟ معین پس؟نکنه کی_یکتا

 ..خندید و
 ..اره_

 کی؟_گفت و شد ساکت لحظه چند
 ..مهر معین سیاوش..مهر معین_

 پری؟ میگی چی..مهندس..با..تو یعنی_یکتا



 ..خندید
مایشتتتامون جواب االن همین..نمیکنی باور که گفتم_ ید از  خوب..رستت

 ..مشکلی هیچ بدون..بودن
 شستتیاو..داشتتت حق..میشتتد باورش مگه..کنه حالی رو یکتا بیاد نفر یه حاال
 ..کجا من و کجا

 دیوونه چه بهراد..گفت رو ازمایشتتا جواب و ثمین و بهراد به زد زنگ ستتیاوش
ید ک ..دراورد بازی ث  میکشتت فت گریش ولی ثمین..خروس م  نازی..گر

شه ثمین میکرد و فکرش کی..خواهری شی علی..شوهرم خواهر ب  گرفت و گو
ساعت تا ولی همینطور هم بهار..گفت تبریک بهمون و شت دو  مجیم سین دا

 ..میکرد
 مانتما به_گفت و کرد پیاده خونه در منو و گرفت شتتیرینی جعبه یه ستتیاوش

 ..ایشالله برون بله واسه میشیم مزاحم شب بگو
 ..نیست زود..سیاوش وای_

 ..نیست زود هیچم..نخیر_گفت و کرد اخم
عد..میکنی اخم میزنم حرف من تا چرا تو_ گه ب  بداخالق زنم واستتته من می

 ..نیستم
 ..کنم اخم دارم دوست..ضمن در..نامزدم نه..زنم_سیاوش

 ..تو بفرمایید..شدم قان  کامال..اها_
 ..میبینمت شب..ممنون_سیاوش

 .. امادست نهار_
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 ..میخورم و زنم دستپخت فق  دیگه من_سیاوش
 ..نامزدت یا زنت_

 ..هردوشون_سیاوش
 منم..رفت و زد بوق..داد تحویلم چشتتمک یه که کردم بهش اخم یه..خندید

 ..تو رفتم
ستم تو شیرینی جعبه دیدن با ستایش و مامان  و کشید ک  ستایش..خندیدن د
 ..کرد ب*غ*لم گریه یه با مامان

 همه..االن ولی..بودن پاشتتیده خونه تو عزا گرد انگار وحید با ازدواج واستتته
 کرتش_بود این بگم خدا به جواب در تونستم که چیزی تنها..بودن خوشحال
 ..خداجون
یک بهم و زد زنگ هستتتی فت تبر تای این..گ مه یه لق دهن یک  تو حرف کل

 ..بگذره ساعت یه نذاشت..نمیمونه دهنش
 ولی..خونه جون به افتاد تندی..برون بله واستته میان امشتتب که گفتم مامان به

 ..خوابیدم گرفتم..اروم ذهنم و راحت خیالم هم بودم خسته هم من
 ستتشتتوار و موهام و گرفتم دوش..بود نمونده کاری شتتدم بیدار که خواب از

 دامن بلوز یه..باال ستتمت دادم پوش و موهام جلوی..بستتتم محکم و کشتتیدم
شه حریر شیدم دوخت خوش دوز مامان رنگ شیری ای شی  یه کمرش دور..پو
شت شکالتی باریک ساتن سری با که دا  التیشک صندا و شکالتی ساتن رو
 و سر رو فراوون عطر و ریم ..رنگ همون گونه رژ و مسی لب رژ..کردم ستش
 ..گردنم

 ..اومد خوشم که خودم..بودم شده خوشگ 



 ..شد شلوغ دفعه یه خونه اومدن که مهمونا
 و دایش..شوهرش با سیاوش های خاله از یکی شب اون مهمونای همون بجز
مه و عموش زن و عمو و داییش زن مانش بهراد..بودن هم بزرگش ع  فوت ما

 ونهخ اون از اونم و بود کرده ازدواج سال و سن کم دختر یه با باباش و بود کرده
 ..میکرد زندگی جدا و بیرون بود زده

 نگاهشون و لبخندا..بود اومده خوششون من از سیاوش دایی زن و خاله و عمه
 ..عموش زن بجز البته..بود مهربون
 مهنوز و میخواستتته و ستتیاوش عموش بزرگه دختر شتتنیدم ثمین از که اینطور
 ..نکرده ازدواج
 اویزون جواهرات و طال و بود رستتیده خودش به حستتابی..بود هم جان فیروزه

با باشتتته..بود کرده مد چشتتمم با  از ثمین قول به..نمیزد حرفی ولی..دراو
 ..نهمیز و نیشش بعد..نمیکنه خراب و خودش جم  تو موذیه خیلی اونجاییکه

 شیکی لباسای..زدن و هاشون رنگی چادر و دراوردن و مشکیشون چادر خانما
 ..بودن کرده کمرنگ ارایش یه همشون و داشتن
 ..گرفت گرم خانما با و کرد پذیرایی مهمونا از خوب خیلی مامان
 نیت به..سکه 15 شد مهریم خودم خواست به که..شد بها شیر و مهریه بحث

 ..خدا یگانگی هم یکی و معصوم 14
 مهم واستتم من صتتورت هر در..راضتتیه که بود معلوم ستتیاوش مامان نگاه از

بود بودم پولکی ادم من..ن یص بخوام که ن نال و مال ستتتر بشتتتم حر  م
 ..بودنش مرد..بود مهم خیلی واسم سیاوش شخصیت..کسی
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 وت بریم سیاوش منو دادن اجازه سیرینی خوردن و مهریه بریدن از بعد باالخره
 ..وابکنیم و سنگامون اخرین هم با و اتاق
 تنگ شتن تو..یاسی بلوز و مشکی شلوار کت..بود شده خوشتیپ امشب بچم

 ..بود شده معرکه..دراومد چشمام..بود محشر و بود
 ..دمش راحت..اووف_گفت و کشید عمیق نفس یه سیاوش اتاق تو رفتیم تا
 چی؟ از_

 ..بهراد..کی بگو_سیاوش
 چرا؟_

 ..زد حرف بسکه خورد و سرم_سیاوش
 ؟..میگفت چی مگه چرا_گفتم لبخند با

 ..مکن چکار اتاق تو اومدم میداد یادم داشت_گفت شیطونی خنده با سیاوش
 ..حیا بی پسره..زد چشمک و

 کنی؟ چکار گفت مثال_گفتم جسورانه خیلی و برگشتم
 ..میزد تند تند قلبم
ستاد روبروم و اومد صله با..ای سش..کم خیلی فا  انداختم و سرم..میکردم ح
 گفت؟ چی بگم_گفت اروم لحن با سیاوش که پایین

شب من چقد..دادم قورت و دهنم اب  تو و باال اوردم و سرم..شدم شجاع ام
 ..بگو_گفتم و شدم خیره چشماش

 .. کرد شیطون و نگاهش..چشمام تو شد خیره اونم
 ..تو اومدم تا گفت_سیاوش

 ..بود گرفته ریتم قلبم ولی..ادامش یعنی دادم تکون و سرم



 ..و بیارم در و کمربندم..اتاق تو اومدم تا_سیاوش
 ..بیشعور پسره..ایستاد قلبم

 ..بیاد دستت کار حساب تا جونت به بیفتم کمربند با و_
 ..خنده زیر زد دفعه یه دید که منو خنگولی و متعجب نگاه
 ..کرده اسک  منو..تربیت بی پسره
ستم که گرفتم ازش رومو ستم..گرفت و د ستش..سوخت د  سهوا..بود گرم د
 دستتتش از اروم و دستتتم..کشتتیدم خجالت..میگرفت و دستتتم بود بار اولین

 ..بیرون کشیدم
 چیه؟ جشنمون مورد در نظرت_گفت و کرد نگام
 ..بشم مسل  بخودم تا کردم سکوت یکم

 ..نمیاری نه..بگم چیزی یه_
 ..بگو_سیاوش

 ..نگیریم جشن..میشه_
 چرا؟_گفت تعجب با سیاوش

ست تو میدونم ببین_ شن داری دو شته ازدواج ج شی دا  نثمی و مامانت یا..با
 ..من ولی..تو ازدواج جشن ارزوشون
 وت کردی؟مگه ازدواج حاال تا تو مگه..ستتتایش و تو مامان همینطور_ستتیاوش

 ..بپوشی عروس لباس نمیخواد دلت اصال..پوشیدی؟ببینم عروس لباس
 ..من با اون..میپوشم_گفتم و زدم لبخند
 ..شیطون..کرد نگاهم
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مد یک او قب میرفتم من..نزد مد اون..ع ند قلبم..جلو میو ند ت ندم..میزد ت  خ
 ..بود جالب واسم نگاهش..بود گرفته

 ..میبردم ل*ذ*ت رفتنا جلو عقب این از ولی بود زیاد استرسم اینکه با
 اتحرک و ها نگاه این از قبلیم تجربه توی و بودم ساله 21 دختر یه که منی واسه

 ..بود جذاب خیلی شیطونی رفتنای جلو و عقب این..نداشتم عاشقانه
 دیوار ویر صورتم کنار گذاشت و دستش..ایستاد نزدیکم که دیوار به چسبیدم

 عطرای همیشتته..بود العاده فوق عطرش..اورد صتتورتم نزدیک و صتتورتش و
 ..داشتم دوسشون..میکرد استفاده خوشبویی

 باتو؟ چی..اونوقت_گفت و کرد اروم و لحنش
 ..من..چیزه..خب_گفتم و خندیدم
 ..خانم نخیر..زیم زی مردای این از من کردی فکر_سیاوش

 ..مایید اقای شما.. نخیر_
 چیه؟ نظرت..شدم خر خب_گفت جدی سیاوش

 ..اقا حرفارو این نگو..نکنه خدا..اوا_
یاوش عه یه بود جدی که ستت نده زیر زد دف فت و خ  تو نزدم تا بگو_گ

 ..دیوونه..سرت
 ..رفتم در دستش زیر از و خندیدم

 ..میگم بیرون بریم_
 ..نیومد خوشم شاید ببینم بگو_گفت سیاوش که برم اومدم

 ..اقا میاد خوشت_گفتم و زدم چشمک یه
 ..گفتم دلم توی خودتی یه منم و گفت لبی زیر دیوونه یه



 ونهم گفتم..عجب چه_گفت بهراد اومدیم تا..بیرون اومدیم و کردیم باز و در
 ..برد خوابتون تو

 ..شد بلند هم همه خنده صدای..شدم اب خجالت از..بیشعور
سر نکنه خفت خدا_گفت میخندید حالیکه در سیاوش خاله  بونز دقیقه یه..پ

 ..بگیر دهن به
 دیگه؟ نیست مشکلی..شد چی..جون عمه خب_سیاوش عمه

 ..فق ..نه که مشکلی_سیاوش
 ..میکردن مارونگاه همه

 همین داریم قصتتد..بدین اجازه اگه_گفت و انداخت جم  به نگاه یه ستتیاوش
 ..عس  ماه بریم بعدش و کنیم عقد هفته
 چی؟ عروسی چی؟پس یعنی..اوا_ثمین
 ..بودیم ریخته برنامه کلی ما_بهار

 ..دیگه بگو_گفت لب زیر اروم و زد لبخند..کرد نگاه منو سیاوش
 جشتتن یه جای به داریم تصتتمیم ما..راستتتش..خب_گفتم و زدم لبخند منم

 درجه مهمونای واستته کوچیک جشتتن یه..بگیریم ولیمه یه هزینه پر و مفصتت 
 ..همین..شام صرف به یک

 دوتا ؟شتتما دایی چی واستتته اخه_گفت بود مهربونی مرد که ستتیاوش دایی
 شنج نمیمونه دلت به تو خانم عروس اصال..نداشتید جشنی حاال تا..جوونید

 سیاوش؟ چی عروسی؟تو
 ..باشن راضی ها خانواده اگه..نداریم مشکلی..دایی نه_سیاوش
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 یبد فکر منم نظر به_گفت بود نشتتستتته ستتاکت االن تا که ستتیاوش عموی
 ..کنیم تعیین و روزش کنن موافقت هم مادراتون اگه..نیست

 ..مامانا سمت رفت ها نگاه
 از غرور همه اون با ستتختشتته میدونستتتم..پایین انداخت و ستترش ستتیاوش
 ..بخواد اجازه بوده قهر باهاش سال 10 مادریکه

 چیه؟موافقین؟ شما نظر..جون مادر_گفتم سیاوش مامان به رو لبخند با
 و ساکت و خیره نگاه یه..انداخت سیاوش به نگاه یه سیاوش مامان خانم سیما

 ..و سیاوش دوباره و کرد نگاه منو..طوالنی
 از ینکها با_گفت کمرنگ العاده فوق لبخند یه با سیاوش به خیره نگاه همون با

 مبارک..ندارم مشتتکلی..حال این با ولی..نیستتت قشتتنگی کار خیلی من نظر
 ..باشه
 شتتما جون معصتتومه خب_گفت لبخند با بود نشتتستتته مامان کنار که ثمین

 هستین؟ راضی عروس چی؟مادر
 ینا هرچی..مهمه واسم خوشبختیشون من_گفت دلنشینی لبخند با هم مامان

 .. مبارکه..میکنه خوشحال منم میکنه خوشحال و جوون دوتا
مان حرف این با مه ما یدن ک  و زدن دستتتت ه  ستتری  فیروزه یه که کشتت

 چی مردم..نیستتتت درستتتی فکر اصتتال که من نظر چی؟به یعنی..وا_گفت
 ..مهر معین خانواده پسر نمیگن..میگن

یاوش ید جدی خیلی ستت فت و حرفش بین پر  مهم واستتم مردم حرف_گ
 ..تریم راحت اینجوری ما..نیست



 و میکشتتید ک  و برداشتتت و شتتیرینی ستتینی و شتتد بلند بهراد موق  همون
 ..میکرد تعارف رو شیرینیا و میر*ق*صید

شوندن سیاوش کنار منو بهار و ثمین  یدسف طال زنجید یه مامانش از ثمین و ن
 بهم هم ستتفید حریر مجلستتی پارچه یه..گردنم انداخت کوتاه نستتبتا ولی پهن
 ..داد

سته ساب سیاوش خواهر ثمین در شه ح  داماد مادر رو کارا این معموال اما می
 ..نخورد هم تکون جاش از اصال سیاوش مامان اما..میده انجام
 ..نکنم خراب کوچیک چیزای این با و خودم اعصاب کردم سعی
 ..هدیگ هفته اخر واسه گذاشتن و عقد جشن قرار و گفتن تبریک بهمون همه

 اب منو انقد که دیده خودش تو چی نمیدونم..شتتتد یکی فیروزه نگاه با نگاهم
 ..باال از..میکنه نگاه تکبر و فخر

 ..گرفتم ازش و نگاهم سیاوش گیرای ولی محکم صدای با
 نه؟ شدی من خانم دیگه شما االن_گفت گوشم کنار سیاوش

 ..بودن کردن صدا و سر و صحبت حال در همه
 گفته؟ کی..نه_گفتم کردم نگاش شیطون
 ..میگم من_گفت و کرد قشنگی اخم سیاوش

شه میگی شما چون خب..اها_گفتم و کردم جم  مثال و لبخند  خوش ولی..با
 ..شده نصیبت کماالتی با خانم عجب..بحالت

 ..دارن شانس چه مردم_گفتم و دادم ناز چشمام به
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ض..دیگه دارن شانس مردم فق ..اها_گفت و زد کمرنگی لبخند سیاوش  یابع
 نیومده؟ گیرشون کش دختر جنتلمن شوهر یه
 ما..ناورد شتتتانس مردم بازم میگی؟ببین کیو_گفتم و کردم نگاش تعجب با

 ..که
 و تر نزدیک اورد و سرش..بود خندون لبش ولی کرد اخمو و صورتش سیاوش

 ..نیستا صدا و سر پر شکلی همین همیشه اوضاع..خانم پرستش_گفت
 ..کرد اشاره شلوغمون جم  به و

 ..که من..دارن شانس مردم میگم..گفتم چی مگه خو..ا_گفتم و خندیدم
 ماشالله..هشد نصیبمون کمپانیش با شانس_گفتم سری  که کرد نگام چپ چپ

 ..نداری تو..اب دلت..بحالم خوش..وجناتی با اقای چه
 ..بریز مزه کم_گفت و خندید

ب _گفتم و کردم نازک چشتتم پشتتتت یه  موارد جور این تو..توجهتون قا
 ..ناز میگن..مزه..نمیگن

 مکن اعتراف خودم اگه اخه_گفت اروم ثانیه چند از بعد که گرفتم ازش رومو
 ..ندارم بعدش واسه تضمینی دیگه..میکنی ناز داری

شتم یهو شمای ولی بود خندون صورتش..کردم نگاش برگ  که منو شده گرد چ
 رو ما و شتتدن ستتاکت همه جوریکه..خنده زیر زد بلند صتتدای با دفعه یه دید

 ..میکردن نگاه
 دستت..دیدیم هم سیاوش صدای با خنده باالخره ما..عجب چه_سیاوش عمه
 راحت ستتیاوشتتت از خیالت دیگه..خانم ستتیما بفرما..خانم عروس نکنه درد

 ..باشه



لت از مردم جا ند یه کردم حس..خ مان لب رو نشتتستتتت کمرنگ لبخ  ما
شالله..بله_گفت و زد پوزخند فیروزه جاش به ولی..سیاوش ست زود چه ما  د

 ..شدن هم بکار
خه..کردم اخم فت که ثمین..چه تو به ا نه حرف جم  تو این گ مدم..نمیز  او

 بیاره؟ در و بهراد بذاره سند بره یکی بابا_گفت بهار که بدم و جوابش
 یرهم وقت هر بهراد_گفت خونسرد خیلی بهار که کردیم نگاهش تعجب با همه

شویی ست  االن..اریبی درش بذاری سند باید حتما..بیرون نمیاد راحتیا این به د
 ..دستشویی رفته است دقیقه 20

 شدش شسته دستای اب و داخ  اومد بهراد موق  همون..خنده از ترکید جم 
 ..دراورد و جیغش و بهار صورت تو پاشید و

 مدت؟ این نبودم من خبر چه..خب..شد اسوده وجدانم..اخیش_بهراد
قد مدت این تو که میبینی..هیچی_ثمین  یمیکن چی...کرده تغییر شتتهر چ

 نباشی؟ تو؟خسته اون دوساعته
 ..باشی کام شیرین_بهراد
 ..زشته..ثمین..بهراد_سیاوش خاله
 عادت شتتوهرم نمک با اخالق این به جون معصتتومه..کن ولش خاله_بهار
 ..کرده
 ؟..سالته چند عمو..اخی..نمک با بابا_ثمین
 شتتوهر علی..خودت واستته اقایی پا یه کردی اعتراف باالخره ببین..ببین_بهراد
 علی؟ کوش..ا..بیشتر کرده
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 ..اینجام من..حاضر_گفت بود ساکت همیشه مث  که علی
سر بابا_بهراد ضوری اعالم یه..خوب پ  یم شاید..بار یه ای لحظه چند بکن ح

 ..میشد سه که اینطور..بزنم حرف سرت پشت خواستم
 سرش؟ پشت بگی میخوای چه..هستم که من..نباشه اون_ثمین
 ..زره فوالد مادر این با میکشه چی..علی بیچاره..ووی ووی ووی_بهراد

باره گار اصتتال..کردن دعوا و جیغ کردن شتتروع ثمین و بهراد دو گار نه ان  ان
 ..نامزدیه مجلس
 بریکاتت دوباره گفتن و شیرینی و میوه و چای خوردن و پذیرایی از بعد باالخره

 تنگ ستتیاوش واستته دلم بودن نرفته هنوز..کردن رفتن عزم مهمونا مدارا قرار و
 ..بود شده
 خونه؟ بریم دنبالت میام فردا_گفت اروم و زد چشمک یه رفتن قب 

 ..بهش زدم زل شده گرد چشمای با
 ..میخندید اون ولی
 چی؟ واسه خونه بپرسم ازش نشد

 واستتم دلشتتون که گفتن و کردن گرمی خداحافظی باهام همه رفتن موق  در دم
شه تنگ سی همچین که خوشحالن و می شون وارد قراره عرو شه خونواد  همه..ب

 یه نفهمید همه کنم فکر..بود سرد خیلی رفتارش..خانم سیما بجز بودن خوب
 ..هست مشکلی

فای کردم ستتعی من ث  ولی کنم فراموش و روزش اون حر که م  خودش این
 ..نمیخواد



نا رفتن با تایش مهمو  پایین و باال و زدن جیغ و زدن ک  کرد شتتروع ستت
یدن ید..پر ند ید..میشتتتد من اویزون و میزد جیغ و میخ  دورم و میر*ق*صتت

 ..کرد دود اسپند واسم مامان..میچرخید
 اریک چه این راستی..میشی عروس داری نمیشه باورم اصال پری وای_ستایش

 بگیری؟ نمیخوای جشن چرا..بود
 رو ااون فامیالی فروختن فخر حوصله..نداریم و کسی که ما..ندارم حوصلشو_

 ..شه تموم کنیم جمعش زود دارم دوست..ندارم هم
 بشه؟ چی که_گفت و کرد عوض و بحث چیه دردم فهمید که ستایش

 ..زندگیمون خونه سر بریم که_
 دانق نمیدونستتتم..حاال عجلته چه..عاشتتق بابا_گفت و زد چشتتمک ستتتایش

 هولی؟
 این منظورم من..خنگ دختره نگاه..اومد اشتتپزخونه تو از مامان خنده صتتدای

 ..نبود
 ..بردی ابرومو دیوونه بکش خجالت_گفتم و سرش تو زدم یکی

 حاال..کرد نمیشتته کاریش..من خواهر میتپه..دیگه دله خب..بابا برو_ستتتایش
 ..بکشم خجالت یکم میکنم سعی شد که من واسه ایشالله

 ..بیار کن جم  رو میوه ظرفای..حیا بی دختره دیگه بسه_مامان
 یدبا فق  شتتما به اصتتال..دیگه میگم راستتت..گفتم چی مگه خو..ا_ستتتایش

 ..گفت دروغ
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مک با تایش ک نه ستت مان..کردیم جم  رو خو حال هم ما  هم بود خوشتت
 شتتاید..منه نگرانه..استتت فیروزه و ستتیاوش مامان رفتار واستته مطمئنم..نگران

سک شش سیاوش نظرم به ولی..کردم بزرگی ری  توق هیچ امیدوارم..داره و ارز
 ...نشم پشیمون

 زنمب حرف برم کجا نمیدونستم..بود سیاوش..خورد زنگ گوشیم خواب از قب 
 ..باهاش
 ..اتاق سمت رفتم و کردم روشن و گوشی

 ..سالم_
 ..نباشی خسته..خانم سالم_گفت خندونی صدای با سیاوش
 شد ندبل اتاق تو اومدم من دید وقتی..بودم معذب جلوش..بود اتاق تو ستایش

 ..باشم راحت من بیرون میره کرد اشاره و
 ..نیستم خسته_

 نخوابیدی؟ هنوز_سیاوش
 ..نه_

 چرا؟_سیاوش
 همینجوری؟_

 چرا؟ میدونم من ولی_سیاوش
 چرا؟ خب_گفتم و زدم لبخند

شه باورت..ای زده ذوق االن چون_سیاوش ستی و جواهری چه که نمی  تور تون
 ..کنی

 ..داره تشریف رو خدای بشر این..پرید خندم



 زبونی؟ شیرین گفته بهت کسی احیانا_
 ..رسیدم واقعیت این به خودم من ولی..گفته که گفتن از_سیاوش

 ..نخوابیده چرا من عشق_گفت و کرد اروم و صداش بعد
 عشتتق توش هنوز رابطمون که میدونستتتم..جملش این از رفت قنج دلم اخ

 ..داشتم دوسش..بود ناب..بود عالی خیلی..بود هرچی ولی نیست
 ..خوابم می_

 ..دنبالت میام 10 ساعت فردا_گفت عمیق نفس یه کشیدن از بعد سیاوش
 چی؟ واسه_

 ..خونه بریم بعدش اینکه هم..خرید هم_سیاوش
 کی؟ خونه_گفتم و دادم قورت و دهنم اب

 ..شما اینده خونه و من خونه_سیاوش
 ..مناسبت چه به..اونوقت_

 ..نامزدش خونه بره کسی خواد می مناسبت مگه..مقدس دفاع هفته_سیاوش
 کنیم؟ چکار..بریم خب..خب_

 ای_گفت بمی و جذاب صتتتدای با و خندید ترستتیدم فهمید که ستتیاوش
 ..و دکوراسیونش..بدیم تغییر رو خونه بدی نظر خوام می..نترس..عزیزم

 و بستتتم و چشتتمام العادش فوق صتتتدای از بودم کرده ضتتعف حالیکه در
 ..قشنگه..دارم دوسش..خواد نمی_گفتم

 رو؟ خونه فق _سیاوش
 نمیدی؟ جواب_گفت که نگفتم چیزی
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 بشنوی؟ داری دوست چی_
 ..بخیر شب..من مث ..شدی دلتنگم اینکه_سیاوش

 ..من ؟دلتنگ..شده دلتنگم..کشیدم عمیق نفس یه..کرد قط 
 قلبم هت ته وجودم تموم با و لبخند این شتتیرینی..لبم رو اومد شتتیرین لبخند یه

سش سا شم دلتنگش منم که نمیدونه..کردم اح  ث م هایی لحظه یه نمیدونه..می
 ..کنارم..اینجا..باشه دارم دوست االن
 ..بود عمرم خواب ترین شیرین و ارومترین خواب اون شب اون

 و ملیح ارایش یه و حستتتابی دوش یه از بعد شتتتدم بیدار خواب از که صتتبح
 سیاوش رمنتظ پایی سر صبحانه یه خوردن و تمیز و تر و شیک لباسای پوشیدن

 ..شدم
 ..دره دم داد اس که بود 10 ساعت دقیقا

ته ماشتتین تو..بیرون رفتم و کردم خداحافظی مامان از  ستتوار..بود نشتتستت
بایلش این..میزد حرف گوشتتیش با داشتتتت..شتتتدم  دستتتش از لحظه یه مو
 ..کرد حرکت و داد و سالمم جواب سر حرکت با..نمیفته

 کت دونب یا اسپرت لباسای با وقت هیچ..تنشه شلوار کت سیاوش همیشه چرا
صیت با و مردونه..میکنه ابهتش با و جذاب خداییش ولی..ندیدمش  من..شخ

 ..بپوشه همیشه بذار کن ولش..دارم دوست
 ..جان نامزد احواالت_سیاوش

 ..زدم لبخند
 اولی..میزنی حرف گوشیت با داری است دقیقه بیست دقیقا االن..عجب چه_

 ..دادی جواب و خطیتت پشت شد قط 



 شمبا شرکت تو باید همیشه مث  االن من..داشتم کار..عزیزمن خب_سیاوش
سه تو یا سیم خوش از ولی..جل ستم زیبا و جذاب خانم یه کنار شان   حداق..ه

 ..که کنم مدیریت دور راه از میتونم
ست من ولی_ شی من پیش فق ...منی پیش وقتی دارم دو  هم..ذهنت هم..با

 ..جسمت
 یزدم حرف خودش با مثال حالیکه در و کرد پررنگ و کمرنگش لبخند سیاوش

 ..کنم دق من که..کنن نامزدمون ماه چند میخواستن بعد_گفت
 ..حیا بی پسره..دادم قورت و خندم

 ..کافیه..شماییم مخلص دربست ما..خانمی_سیاوش
 حرفا این..ستتیاوش وای_گفتم و در به دادم تکیه و ستتیاوش ستتمت چرخیدم

 ..نمیخوره خونیت گروه به اصال
 ستتعی دارم خیلی..نیار روم به..هم تو حاال خب_گفت و کرد اخم ستتیاوش

 ..کنم رفتار جنتلمن مردای مث  که میکنم
 ..اوخی..خنده زیر زدم پقی یهو

 ..عزیزی همینجوریشم شما..نکن اذیت و خودت..من داداش نکن_
 ..میارما سرت بالیی یه پری_سیاوش

 میبری؟ کجا رو ما حاال..اقایی نثاریم جان_
 ..خوب جای یه_گفت و زد چشمک یه و کرد بم و صداش سیاوش
 ..لوس پسره کشید جوری یه خوبشو

 ..میگم جدی..دیگه نکن اذیت..ا_
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 ..بخریم عروس لباس خانمی واسه بریم میخوایم_سیاوش
 شستتیاو مامان خونه جشتتن..میکردیم نگاه رو لباستتا و بازار رفتیم ستتیاوش با

ستم..بود شنمون چون..بردارم شلوغی و پفکی خیلی لباس نمیخوا شترب ج  ی
 ..بود مهمونی شبیه
 لباسای زا پر که شیک طبقه سه مزون یه به رسیدیم تا کردیم نگاه رو جایی چند

شنگ و ناز شون خدایی..بود ق شنگ هم شن اگه..بودن ق  ودب تاالر یا باغ تو ج
 ستتادش لباستتای این از یکی ولی میکردم انتخاب ها پرنستتستتی این از یکی

 ..ازش اومد خوشش سیاوشم..میخورد ما مهمونی به بیشتر..گرفت و چشمم
شکی بود سخت انتخاب شت سیاوش ولی بودن هم دخترا کا  میگفت نمیذا

 ..ببینم تنت تو خودم اول خوام می
 که متری 12 اتاق..پرو اتاق تو رفتم..اوردن واستتمون کردیم انتخاب که و اونی

 ..بود کاری اینه تمامش
 و بلند دامن یه..بود ستتاده خیلی..پوشتتیدم و لباس کمکم و اومد هم دختره یه

شت ساتن  جم  یکم لباس پهلوهاش از یکی روی و بود تنگ کمرش دور..دا
 ای نقره براق نگینای از پر ستتینش رو و بود دکلته..داشتتت دوزی مهره و میشتتد

باس..بود یک خیلی ستتتادگش عین در ل نگ و شتتت  دوستتتش..بود قشتتت
شتم ستم..دا  و اسلب ست سر گ  یه و کردم باز و موهام ولی..بزنم تور نمیخوا

 ..موهام ب*غ*ل گذاشتم
 تنم تو واقعا..کردم ذوق کلی دیدم و خودم که اینه روبروی..بیرون رفت دختره

سته ش صال..تنم فیت و اندازه..بود تنم جذب خیلی..بود ن سه انگار ا  ودمخ وا
 ..باشنش دوخته



 تمبرگش اروم اومدنش با..بود من به پشتش..شد وارد سیاوش و اومد در صدای
 تند قلبم..زد برق چشتتماش..شتتتد باز خنده به لباش من دیدن با..ستتمتش

 پر ستتیاوش کوتاه قدمای با بینمون فاصتتله..بود شتتده تند نفستتاش اونم..میزد
 اغد داخ  از ولی..کرده یخ تنم میکردم حس..بودم ایستاده میخ سرجام..میشد
 ..بودم کرده

 ..میکشیدم خجالت سیاوش جلوی و بود باز لباسم
 کشید قعمی نفس یه..چشمام تو شد خیره..ایستاد رسید که قدمیم دو فاصله به
 ..کرد باز روم به و دستاش طرف دو و

 ..چی یعنی
.. عشتتق..حیا..شتترم..خجالت..داشتتتم مختلف های حس کلی..لحظه اون

 چی نفهمیدم..شیرینن واسم همشون.. دیدم تعجب کمال در ولی.. گ*ن*ا*ه
نداختم و خودم و کردم پر من و قدم دو اون که شتتتد نه اغوش تو ا  مردو

 ستاشد..دادم گوش قلبش نامنظم ریتم به و سینش رو گذاشتم و سرم..سیاوش
 ..کرد حلقه کمرم دور و

 ..شدی ها فرشته مث _گفت گوشم دم اروم
 ..بردارم سینش رو از و سرم نمیشد روم حتی خجالت از

 ..بیرون اومدم ب*غ*لش تو از اروم و نرم و کرد باز دستاشو لحظه چند از بعد
شت با..پایین انداختم و سرم من ولی..کرد نگاهم شارش انگ  و چونم زیر زد ا

 یخواستمم فق _گفت دلفریبی لبخند با و چشمام تو شد خیره..باال اورد و سرم
 ..کن باور..ارومم تو با من..پرستش..بگیره اروم قلبم
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 اروم وت با فق  که هستتت دنیا این تو نفر یه میفهمی وقتی خوشتتیه حال خیلی
 ..اغوشت حس..قلبت ریتم..نفسات صدای با..میشه

 رو هایی لحظه ستتیاوش با من..ارزومه نهایت که من واستته..قشتتنگه خیلی
 ..کجا تا تفاوت..نمیکردم فکرشونم حتی وحید با عمرا که میگذرونم
یاوش فت ستت باره دختره و بیرون ر مد دو باستتتام و کرد کمکم او  عوض و ل

 وقتی..میکرد صتتحبت مزون صتتاحب با داشتتت ستتیاوش..بیرون رفتم..کردم
 ولی بود ستتاده خیلی اینکه با..میخریمش که گفت اومده خوشتتم منم فهمید

به یه واستتته..نبود الزم که من نظر به..بود باال خیلی قیمتش یه شتت  کرا
 واستتم ازدواجمون ستتالگرد..هرستتال میخوام گفت ستتیاوش ولی..میکردیم
 ..بپوشیش

 تدوستت..نگرفتم تور ولی گرفتیم و ستتتش تاج..رمانتیکی شتتوهر چه..نازی
 ..نداشتم
 و میکنه امادش واستتمون هفته اخر تا که گفت و گرفت و ستتفارشتتات خانمه

 ..میفرسته
 ..بیرون اومدیم

 ..شماست شلواره کت نوبت حاال خب_
 ..دارم شلوار کت من_سیاوش

 ..جداست دامادی شلوار کت..نشو لوس..ا_
 ..بپوشم خانممه دستپخت که شلواریو کت میخوام_سیاوش

 ..میدوزم واست دیگه یکی خب_گفتم و زدم لبخند



 ورهخ من که میدونی..بدوزی واسم باید یکی ماه هر دیگه..بله که اون_سیاوش
 ..دوختیش عشق با میکنم حس..میکنه فرق این ولی..دارم شلوار کت

 ..جناب گلوت تو نپره..اوههو_
 ..بخورمش چطور بلدم_گفت اروم و خندید

 ..جدیدا شدن حیا بی چه پسرا
 ..نهار بریم بدو_گفت و کشید و دستم سیاوش
سته سعم در سید و سش میخره خودش که شلوارایی کت اون از نمیر  بخرم وا

 ..دیگه میکردم کاریش یه..باالخره خب ولی
شین سوار  پر و بزرگ و بود شلوغ..نزدیکی همون رستوران یه رفتیم و شدیم ما
یادی نهار واستتته..امد و رفت  محشتتر که غذاهاش بوی ولی..بود شتتلوغ ز

 ..گرفت و سفارشات و اومد خدمت پیش و جا یه نشستیم..بود
 ..میگفتم بهش باید که بود حرفی یه
 ..سیاوش_

 ..جانم_سیاوش
 ..بگم چیزی یه خواستم..راستش_

 ..بگو_سیاوش
 بهم مدت یه اگه..استتتت جهیزیه مورد در..راستتتش..یعنی..مورد در..خب_

 ..بدی وقت
 وسیله ههم اون با بزرگی اون به خونه نظرت به_گفت و حرفم بین پرید سیاوش

 ..بسه هست خودم جهیزیه..داره جدید جهیزیه به نیازی دیگه
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 ..نکن فکر بهش_گفت و خندید و
 ..دختره با جهیزیه..چی که باالخره ولی..میدونم_

شن خب_سیاوش سی ج سره با هم عرو ست من مگه..پ شن وا سی ج  عرو
 ..سادست مهمونی یه..گرفتم

 ..نخواستم خودم من خب_
 ..نیاری رو جهیزیه اسم که میخوام منم_سیاوش

 ..که نمیشه اخه ولی_
 ..نداره نیاز ای دیگه وسیله به اونجا..دیگه کن تمومش..پرستش_سیاوش

 ..بگذرم ازش خواستم که کنه فکر کسی نمیخوام من ولی_
 هک میدونم..رسمه یه این..بیاره اشو جهیزیه خودش با باید عروسی هر باالخره
 ..خودم حد در خب ولی بیارم انچنانی چیز نمیتونم

 تمومش..کنه پیدا ادامه بحث این ندارم دوستتت اصتتال_گفت کالفه ستتیاوش
 ..کن

 ..کردم شروعش اصال چرا شدم پشیمون خودم دیگه که کرد اخمی چنان
ستمون مدت این..و پولش نه..دارم و زمانش نه..کنم چکار نمیدونم سابی د  ح

 ..کنم چکار و مردم حرف..خب ولی..بود خالی
 ..بازار سمت رفتیم و شدیم سوارماشین دوباره نهار خوردن از بعد

 میریم؟ کجا اینبار_
 ..حلقه_ سیاوش

 ..باشه ست باید__گفت که زدم لبخند
 ..ساده و_



 ..باشه نگین از پر من مال نمیشه چون..مجبوریم_سیاوش
 یشتتیک خیلی طالهای ها مغازه از یکی..انداختیم نگاه رو مغازه تا چند رفتیم

 ودب سفید طال من واسه..بودن ساده رینگ..کردیم انتخاب رو حلقه یه..داشت
 ..یننگ بدون ساده و بود پالتین سیاوش واسه و میخورد نگین ردیف یه روش و
 پس از..بدم خودم رو حلقه پول که کردم راضتتی و ستتیاوش دردستتر هزار با

 ..اندازم
یدونم که با چرا نم مت این نه پالتین قی قه ولی و گرو یاوش حل  در ارزون ستت

 ...خودش سیاوش نکنه..کردم شک..اومد
 ..بپرسم ازش باشه یادم

قه ته..بودن قشتتتنگی های حل  حال عین در ولی بودن ستتتاده خیلی الب
ستم..شیک  تو تادماف هلیم هول از کنه فکر کسی بردارم سنگین چیزای نمیخوا
 ..دیگ

شتم هم سفید طال سرویس یه سیاوش انتخاب با  نگینس ولی بود ساده.. بردا
 ..بود شیک خیلی..براق ای سورمه سنگای با بود سفید طال..بود

 ..دنده یه و لجباز..دیگه سیاوشه ولی گرون انقد نبودم راضی من هرچند
 ..دادیم انجام و کارامون از کلی روز اون

سواس هزار با البته..گرفتیم نوبت اتلیه  خانم عکاس حتما که..خان سیاوش و
 ..بود کرده تضمین دوستاش بهترین از یکی رو عکاسی اون تازه و باشه

http://www.roman4u.ir/


 یه..عروسی کیک و شام..دادیم سفارش هم جوری و جم  و شیک عقد سفره
شیه با سفید طبقه 5 کیک  ازمب ولی..بود زیاد که من نظر به..صورتی های حا

 ..کرد لج سیاوش
 ..دادیم سفارش هم گ  دسته و عروس ماشین

 ولی..ودب کنستتول شتتبیه بیشتتتر البته که دیدیم هم ناز خیلی دون شتتم  اینه یه
 ..داشتم دوسش خیلی

بت ارایشتتگاه و بدیم انجام و جزیی خریدای بریم فردا دخترا با شتتتد قرار  نو
 ..بگیریم

 ..کرد پیادم در دم سیاوش خوردیم شام هم با اینکه از بعد شب
 تو؟ نمیای_

 ..ادمی خوابم..ام خسته_گفت و ماشین صندلی به داد تکیه و سرش سیاوش
 ..شدی خسته خیلی امروز..ببخشید_

 خونه رس بریم شه تموم روزم چند این ایشالله..خستگیا این از باشه تا_سیاوش
 ..خودمون زندگی

نه حرفش این با نداختن گ  هام گو به حاال..ا  ب*غ*لش تو امروز خو
 ..میشم سرخ میاد زندگی خونه اسم اونوقت..بودما

 ..رفت لحظه چند از بعد اونم و تو رفتم و کردم خداحافظی
 لباس عکس..اومد خوشتتشتتون بودم خریده که چیزایی از ستتتایش و مامان

سم  بود خلوت سرم اگه گفت هم مامان..پاش مرد که ستایش دیدن که و عرو
 ..میدوختم واست خودم



شون هم ها حلقه از  رب سنگین سرویس نباید گفت مامان بازم ولی اومد خوش
 ..میداشتم

سته انقد ستم دیگه که بودم خ شتراز نمیتون  و خوندم و ازمنم..بمونم بیدار این بی
 ..اتاق تو رفتم و زدم مسواک

 ..اومد گوشیم پیام صدای که بخوابم اومدم و کردم پهن و تشکم
 ..بود سیاوش از

 خالیه؟ من ب*غ*ل چرا..شب وقت این..االن..بگه من به یکی_بود نوشته
 ..بود روزام این داغی جنس از..بود شیرین داغی این..خدا وای..کردم داغ

 ..بستم و چشمام اروم و خندیدم
ند این توی به هم..خستتتگی از مردم روز چ  نمیخوایم مفصتتت  جشتتن خو

تادم کول و کت از..بگیریم که..اف نه زنگ یکی هی بستت ماده میز  بریم شتتو ا
 ..خرید

شتیم ریزه خورده سری یه سیله و دا  و یمرفت سیاوش با هم دفعه یه..خریدیم و
یس یم عوض و خواب ستتترو کم و..کرد یزای ی نی چ ی ی نه واستتته تز  خو

 ..دوتا یکی..نداشت مجسمه و تابلو زیاد اونجا چون..خریدیم
 ..بودن خریده و لباساشون و بودن کرده و کاراشون همه

 و ودب خوب خیلی کارش که اینا سیاوش خونه نزدیک هست یکی هم ارایشگاه
 ..اونجا بریم پاشیم جملگی هممون شد قرار
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خت چیز یه یاوش..نکردنی باور و ستت  تنگ براش دلم..ندیدم روزه دو و ستت
ساس خیلی میزنم حرف باهاش وقتی..شده س..براش میکنم دلتنگی اح  تدو
 ..چیه؟عشق معنیش دلتنگی این یعنی..خدایا..بود کنارم دارم
 پذیرش..دارم و پذیرشتتش امادگی..من..راستتت رو..بگم چیزی یه جون خدا
شق این ست اگه..ع شم طرف از اگه..ه ست سیاو  تو..جون خدا بکارش..ه
 ..بکار و سیاوش عشق..دلم

شب  اونم فهمیدم حرفاش البالی از..میزنیم حرف کلی هم با و میزنه زنگ هر
 ..عروسیمون..بشه شنبه چهار زودتر داره دوست..دلتنگه

 ستتیاوش مامان ولی..باشتتن یک درجه افراد فق  مهمونیمون که بود قرار اول
 دعوت و کستتی پستترش عروستتیه واستته نمیتونه که گفت و مامان به زد زنگ
ست و سیاوش..دارن انتظار ازش همه..نکنه شنش تو میخوان..دارن دو  هم ج

شن شنا و دور همه گفت..با  دعوت تو هم شما گفت مامان به کرده دعوت رو ا
 ..هست همه واسه جا..باش راحت کردن

 بخ..نگرفتیم تاالر یه فق  کردیم کار همه..ساده و بود مهمونی خوشه دلمون
ته..بودیم تر ستتنگین میگرفتیم هم همون ندان داریم رستتم ما الب ناب  هم ح

 ..داره حوصلشو دیگه کی خب ولی..میگیریم
ستگار خانواده شون مامان و زدن زنگ دوباره هم ستایش خوا  الفع که گفت به

شیم درگیر و میکنه ازدواج داره بزرگترم دختر سم شالله..مرا  سمشمرا از بعد ای
 ..میدیم و جواب بهتون



 واستتم چمدون تا دو..چرخ پای یا بود بازار یا همش روز چند این هم مامان
ماده باس از پر کرده ا باستتتای یکی..ل یک و مجلستتی ل  دوز دستتتت..شتت

 ..نانازن چقدم..ناموسی خونگی لباسای هم یکی..خودش
سی تازه میگه مامان شه عرو سهو بذار رو اینا..ببری خودت با کهنه لباس نمی  ا

 ..ستایش
تایش ید اینو تا ستت یداد فحش و میزد جیغ هی فهم ندم..من به م ته خ  گرف

 هم وت نوبت گفتم بهش وقتی ولی..بهش گفت ضای  مامان خب..طفلی..بود
 ..شد باز نهنگ اندازه نیشش میشه

 نیتلف گفتم بهش..دعوت واستته اینا عمو خونه رفت مامان اینکه دیگه خبر یه
 ..ببینم و مهین قیافه خوام می گفت ولی بگو بهش
صال که عمو میگه مامان شده باورش ا سته و نمی  قتیو میگه..بزنه حرف نمیتون

 مامان..انفجار حال در پز زود یه مث  بود شده عمو زن گفتم واسش سیاوش از
 پرت و چرت هی عصتتبانیت زور از و بود شتتتده ستترخ میگفت و میخندید

 ..میگفت
 ..کنه خراب منو روحیه نخواست..گفته چی نگفت مامان

سابی ویدا میگفت شحال ح شه روزا همین انگار و بود شده خو س با نامزدی  رپ
 ..همسایشون

 ما به..شتتوهرن و زن..نامزدن اینا نیستتت معلوم..نبوده مرگش خبر که وحیدم
 ..بکنن میخواد دلشون غلطی هر..چه
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 ایهکن و حرفا..نمیگرفت خندم من ولی..میخندید میفتاد عمو زن یاد که مامان
که..بود کرده پاره قلبمو عمو زن های  فاز نمیتونم..بدجنس خودخواه زنی

 فراموشتتش نمیتونم حتی..میبخشتتمش که بگم و بردارم رحمی دل و مهربونی
 ..کرد فراموش نمیشه جوری هیچ و کاراشون اون رو نامردا اون..کنم

 کار یکل فردا..بخوابم میخوام..عوضتتیا اون به کردن فکر بستته دیگه..کن ولش
 ..عروسیمه فردا سالمتی نا..دارم

نگ رنگی این رژ نظرم به اره_ثمین هت بهتر..تره قشتت یاد ب  پرستتتش وای..م
 اون مث  بشی فردا پس هم تو نکنه..شدی؟ببینم خوشگ  انقد چرا تو..بیشوور
 ببری؟ داداشمو و عفریته

 قط  اصتتال..بدتر اونم از شتتاید..دیدی چه رو خدا_گفتم و زدم چشتتمک یه
 ..رابطه
 ..بیشوور میکنی غل  تو_گفت و کشید جیغ ثمین

یدم ند قامون بیشتتتر رو تو من خره..بردی ابرومونو هم تو خب_گفتم و خ  ا
 ..دارم دوست

 ..واقعا_گفت و اومد خرکی عشوه یه ندیده تیتاپ خرای عین
 ..عزیزم اره_گفتم و دادم تکون تند تند و سرم

 ..شدی خر االن_گفتم که خندید ثمین
 با و تو اومدن هم ستتتایش و بهار و شتتد باز اتاق در که بزنه دوبارهجیغ اومد
 خوشتتگ  چه کثافت_گفتن و کشتتیدن جیغ هم با تاشتتون ستته هر من دیدن
 ..شدی
 ..فحشه با هاشون عالقه ابراز..ها دیوونه



 بهم نگاه یه تاشتتون ستته..بودم خوشتتگ  خودم من..چتونه..بابا شتتید خفه_
 ..بابا گمشو_گفتن و انداختن

 ..کرد نمیشه کاریش..دیگه بیشعورن
 می واستتم و تاجم باید فق ..بود شتتده تموم دیگه من کار و بودیم ارایشتتگاه تو

 ..ذاشت
 خوبی هب و بیاریکم کمر لباس تنگی..بود محشتتر تنم تو عروس ستتفید لباس

 انداختم و بود خریده ستتیاوش که و ستتفیدی طال ستترویس..میداد نشتتون
نای اون..گردنم مه نگی ید گردن روی ای ستتور ندم و ستتف عا بل مایی واق  خودن

 ..میکردن
 شمچ پشت ارایش با مات صورتی لب رژ..بود اندازه به و ملیح صورتم ارایش

 چشتتمامو مشتتکی بلند های مژه با..کبود بنفش هم کمی و مشتتکی و صتتورتی
 ..میداد نشون روشنتر

 یعنی..نکردم رنگ موهامو..بود بستتته و باز جورایی یه..بود قشتتنگ موهام مدا
 رنگه دو خودشتتون موهام رنگ..نذاشتتت ستتیاوش کنم رنگ داشتتتم دوستتت

 وهامم مدا شتتلوغی این..بود بینشتتون عستتلی هایالیتای یه و بود فندقی..بودن
 ..میداد نشون بیشتر و رنگشون
 ..میرسوند سیاوش های شونه تا قدمو ایم شیشه و بلند پاشنه کفشای

 ..ببینم دامادی شلوار کت تو و سیاوش دارم دوست چقد..اخی
 ..بودن شده خوشگ  هم دیوونه تا سه این
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شیده رنگ شیری دکلته یه داماد خواهر ثمین شنگ خیلی..بود پو  جنس..بود ق
 رف و موهاش..میخورد طالیی سنگای سینش زیر و بود بلند و ل*خ*ت لباس

 شمایچ..بود زده طالیی ارایش و بود کرده جم  قسمتیشو یه و بود کرده درشت
 ..بود شده محشر ایش قهوه

شت ای دخترونه ارایش و بود کرده ل*خ*ت و موهاش ستایش سش..دا  یه لبا
سی پیراهن شماش و موهاش..سرخابی..بود بندی دو مجل  سادش ارایش با چ
 ..بود کرده دخترونه چهرشو خیلی

 االب ساده و موهاش..بود پوشیده ای فیروزه شیک العاده فوق دامن کت یه بهار
 ..بود شده برو دل تو حسابی هم بهار..بود کرده جم  سرش

 و اتتتاق داختت  اومتتد ارایشتتتتگتترم..بتتودیتتم امتتاده چتتهتتارتتتامتتون هتتر
سمون..خب_گفت ست که عرو شالله..مونده سرش گ  فق  و اماد  هزار..ما

 ..عزیزم باشه مبارکت..شده ماه تیکه یه مث  ماشالله
شیدن ک  دخترا شگره شاگردای به ستایش و ک  گفت تهالب..داد خوبی انعام ارای

 ..نیستم دلباز و دست انقد خودم بدم بهشون داده سیاوش
 ..اومده داماد اقا_گفت دخترا از یکی که بودیم نشسته چهارتامون هر

 از ادمی خوشتتش ستتیاوش یعنی..گرفتم هیجانی چه..پایین ریخت زرتی قلبم
 ..ارایشم از..جدیدم چهره
 ..نبود پیدا چیزی..پوشوند و موهام و شونم رو گذاشت و شنلم بهار

 ..پایین اومدیم و شدیم اماده
 پاهای شتتن  زیر از..بود شتتده محشتتر العادش فوق تزئین با ستتیاوش پورشتته
 ..ماشین به بود داده تکیه که دیدم و سیاوش کشیده



یدن ک  یه صتتتدای که دادم قورت و دهنم اب نه کشتت مد مردو که..او  این
 ..رو زشت عروس بر سالم_گفت و کنارم اومد..بهراده

 ..بهراد لوسی خیلی_
 شدی؟ شکلی چه ببینم نمیشه..پرستش..خودتونه از لوسی_بهراد

 باید قدع بعد یا شده شکلی چه ببینمش میشه..سیا_گفت و سیاوش به کرد رو
 ..ببینمش
 ..کنار گمشو_گفت و داد هول و بهراد و جلو اومد سیاوش

 خوبی؟_گفت اروم و ماشین کنار برد کشید خودش با و گرفت و دستم
ستم ستایش و سیاوش کمک با..دادم تکون اروم و سرم ش شین تو ن  ختراد و ما

 از فتیمگ و فیلمبردار..اتلیه بریم میخواستتتیم که هم ما..خونه رفتن بهراد به هم
یاد باهامون همونجا  از..بگیره فیلم ارایشتتگاه در دم از نداشتتتم دوستتتت..ب

 ..بگیره فیلم باید فرش و قر و ر*ق*ص
 قیموسی صدای..کند جا از و ماشین حرکت یه با و ماشین تو نشست سیاوش

شین تو ارومی شت دقیقه چند..بود پخش حال در ما  ودب ساکت سیاوش و گذ
 ..اومد بند نفسم ترس از که کشید دادی یه یهو که نمیزد حرفی هیچ و
 ..بهش شدم خیره شن  زیر از ترس و تعجب با

 ..یوهوو..ایول..همینه..اره_گفت و زد داد دوباره
 ..میکرد خالی داشت و کاذبش انرژی..چشه پسر این خدا وای

 32 با نمیکردم فکر اصتتال..کردم هول چقد پری وای_گفت و خندید ستتیاوش
 ..کنم هول ازدواجم موق  انقد بخوام سن سال
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ند مت گرفتم و روم ولی..زدم لبخ خالف ستتت  ستتتاختگی ترس با و م
 بگم؟ چی یه..سیاوش_گفتم

 ..بگو_سیاوش
 ..شدم زشت خیلی..من..راستش..چیزه_

 چی؟ یعنی_سیاوش
 ..جنا مث  کرد و صورتم..بود افتضاح کارش ارایشگره این یعنی_

 واقعا؟_سیاوش
 ..اوهووم_

 فوقش..عزیزم نداره اشتتکال_گفت ستتیاوش که دادم نشتتون ناراحت و خودم
 ..دارهن ارایش به نیازی..خوشگیه این به خودم خانم..میشوری و صورتت میری
 ..ای عقده های ندیده این عین کردم ذوقی یه ووی

 ..است ضای  خیلی..سیاوش نه_
 کنه؟ درستش واست میگفتی بودی اونجا تا خب_سیاوش

 ..بود افتضاح کارش کال..نمیشد_
 خوبه شکار میگفت چی ثمین این پس_گفت عصتتبی تقریبا لحن با ستتیاوش

 ..خوبه
عد ند از ب ظه چ ح فت ل لش_گ یت و خودت..کن و کن اذ هم..ن  م

 ..اتلیه رسیدیم..بفرما..نیست
ست.. میکردن اب دلم تو قندی یه شتم دو  بیندممی که موقعی و سیاوش قیافه دا
 ..شدم گودزیالیی چه میکنه فکر حاال..ببینم و

 ..تو رفتیم همدیگه با و شدم پیاده و کرد باز منو سمت در



شت بزرگ تقریبا باغ یه که بیرونش  از پر که اتاق یه تو کردن راهنمایی رو ما..دا
 ..بود وسیله و دستگاه و دم

 اضتتیر ستتیاوش ولی بگیریم استتپرت عکستتای ازتون بیاید گفتن هم قبلش
شد سای باید میگفت..ن سی لبا شی نامو شم بپو  ساتعک دفعه یه..نمیاد خو
 ..دش راضی زور به عروسی عکس همین به اینکه خالصه..کسی دست میفته

 ..بیرون رفت زدن صدا رو دختره و بودیک اتاق تو سیاوش و من
 ..ببینمت ذاری می..خانمی_گفت و نزدیکم اومد سیاوش

 ..نچ_
 چی؟_سیاوش

 ..نه گفتم_
 چرا؟_سیاوش

 ..خوام نمی..زیرا چونکه_
 ..بینمب اینجا بیا..تو دسته مگه_گفت و نزدیکم اومد سیاوش..بودم کرده لج

 ..ببینی خوام نمی..سیاوش نکن_گفتم و کردم تند و قدمام
 .. وت اومد دختره و بازشد اتاق در که بگیره و دستم اومد..دنبالم اومد سیاوش

 شده؟ چیزی_گفت تعجب با
شت خنده صداش تو هم سیاوش..بود گرفته خندم شه مث  ولی دا  جدی همی

 ..بفرمایید..خانم نه_گفت دختره به رو
 ..ببینم و سیاوش قیافه داشتم دوست
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کاستتته دختر ما رو..خانم عروس خب_ع لت چرا..خوای می ن  در و شتتن
 ؟..نمیاری

 نوم ستتیاوش البته..بندازیم عکس میومدیم عقد از بعد کاشتتکی..نمیشتتد روم
 ..میبخشه خدا..اقامونه..دیگه نداره اشکال..دیده لباس این با قبال

 پشت سیاوش و بود ایستاده روبروم دختره..کردم باز شنلمو گره و بردم و دستم
 ..سرم
 ..دختره دست دادم و اوردم در و شن 

 ..ملوسی عروس چه..واوو_گفت لبخند با و انداخت بهم نگاه یه هم دختره
 ..کنه اویزون و شنلم رفت و

شتم اروم  پاهای..بود گرفته تند ریتم قلبم و بود پایین سرم..سیاوش سمت برگ
 دمق یه..بود چشتتمم جلو مشتتکیش براق کفشتتای..بود دیدم زاویه تو ستتیاوش

 ..ببینمت_گفت جذابی و اروم صدای با و ایستاد روبروم..جلو اومد
 ..سیاوش تمنای از پر و شوق پر چشمای به دوختم چشم و باال اوردم و سرم

شمام به..من به بود شده خیره تعجب با و غرور با شگ  لبخند یه..چ  و دز خو
 نه؟ شدی جنا شک  که_گفت و صورتم نزدیک اورد و سرش
 ..خانمی باش خودت فکر_گفت که زدم لبخند

 ..عزیزم هستم_گفتم نفس به اعتماد با و دادم قورت و دهنم اب
 امشتتب که موضتتوع این به هستتتن واقف بانو..  احیانا..اونوقت..اها_ستتیاوش

 نه؟..دیگه میشه عوض جاتون
 ..باشم اروم کردم سعی بازم

 ..میدونم که بله_



 دیگه؟ میشه عوض خوابتونم جای که میدونید اینم_سیاوش
فت که اینو گه_گفتم و کردم اخم و کردم قاطی کال گ یاد روتو دی  هی..نکن ز

 ..نمیگم هیچی
 جلو و خندید بلند صتتتدای با من دادن حرص با بازم ستتیاوش که برم اومدم
 ..نیک پر و خالی جای یه باید اینکه منظورم_گفت گوشم کنار و گرفت راهمو

 ..کرد اشاره ب*غ*لش به و
 ..زدم زل چشماش تو..کردم نگاهش

 کی؟ خالی جای_
 ..کرد ولش که همون..دخترست فکر هنوز نکنه..ترسیدم
 کیی باید..بود خالی اول همون از..بشه پر بخواد که نبوده کسی جای_سیاوش

 کنم؟ حساب روت میتونم..کنه پرش
 ..گرفت سیاوش از محبتی یه و وجودم همه یهو

 ..یادته..کردم پرش هم قبال_
 میتونی؟..همشو..کنی خودت مال قلبمو میخوام_گفت محبت با سیاوش
 ..میتونم_گفتم لب زیر..کردم حس که و نفسش گرمی..بستم و چشمام

 ..برسیم کارمون به هم ما میذارید_ عکاسه دختر
فت..اه..نبود بهش حواستتم اصتتال خدا وای ید پا ج ظه تو پر  های لح

 ..احساسیمون
 ..میرسید کارتونم به..نکنید عجله_سیاوش

 ..نمیاره کم وقت هیچ..روداره خیلی سیاوش خداییش
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 ..میریخت عرق سیاوش میشدم سرخ من هی..میداد مدل هی دختره
نم ی یداد مدل هی ا ق  خو..م  تو برو هی..االن زوده ما واستتته حدا

شین..ب*غ*لش  عروس پای دوماد اقا..باال بده دامنتو خانم عروس..پاش رو ب
 ..چه تو به خو..بگیر و

 تازه..دیگه مرده اونم ولی..خوداریه خیلی پسر اینکه با..بود سیاوش به حواسم
 ..نامزدش

 ..خجالت از مردم خودم که من
 دهشتت تبلیغاتی مدالی خوده عین..گرفت ستتیاوش از تکی عکس دوتا یه ولی
شکی شلوار کت..بود شتد سینش رو از تنگیش از که سفید تنگ بلوز و م  ا
 ..بود کننده دیوونه..خدا وای..ساده مشکیه کراوات..میشد پاره

ند یه عکس تا چ فت من از هم نایس تک  کال..بودن شتتتده خوب خیلی..گر
 ..بودن ناموسی عکسامون

 و شتتدن قشتتنگ..گرفتیم اونجا حصتتیری تاب روی باغ توی هم عکس تا چند
 ..رویایی

 ..اومدن همه مهمونا دیگه بیایید که زد زنگ بهراد شد که تموم
 ..دنبالمون اومدن ما سر پشت هم فیلمبردار ماشین و شدیم ماشین سوار
سیدیم وقتی  خاله و دایی و عمو و ستایش و بهراد و ثمین و سروش و مامان ر

 به وسفندگ یه که بود قصابم یه..بودن ایستاده در دم دیگه پسر چندتا و سیاوش
 ..میکرد دود اسپند سیاوش خاله..میبرید سر داشت و بزرگی چه
 ..ندیدم و سیاوش مامان اونا همه بین

 ..سیاوش تمنای از پر و شوق پر چشمای به دوختم چشم و باال اوردم و سرم



 و زد خوشتتگ  لبخند یه چشتتمام به..من به بود شتتده خیره تعجب با و غرور با
 نه؟ شدی جنا شک  که_گفت و صورتم نزدیک اورد و سرش
 ..خانمی باش خودت فکر_گفت که زدم لبخند

 ..عزیزم هستم_گفتم نفس به اعتماد با و دادم قورت و دهنم اب
 ونجات امشب که موضوع این به هستن واقف بانو احیانا..اونوقت..اها_سیاوش

 نه؟..دیگه میشه عوض
 ..باشم اروم کردم سعی بازم

 ..میدونم که بله_
 دیگه؟ میشه عوض خوابتونم جای که میدونید اینم_سیاوش

فت که اینو گه_گفتم و کردم اخم و کردم قاطی کال گ یاد روتو دی  هی.نکن ز
 ..نمیگم هیچی
 جلو و خندید بلند صتتتدای با من دادن حرص با بازم ستتیاوش که برم اومدم
 ..نیک پر و خالی جای یه باید اینکه منظورم_گفت گوشم کنار و گرفت راهمو

 ..کرد اشاره ب*غ*لش به و
 ..زدم زل چشماش تو..کردم نگاهش

 کی؟ خالی جای_
 کرد ولش که همون..دخترست فکر هنوز نکنه..ترسیدم
 کیی باید..بود خالی اول همون از..بشه پر بخواد که نبوده کسی جای_سیاوش

 کنم؟ حساب روت میتونم..کنه پرش
 ..گرفت سیاوش از محبتی یه و وجودم همه یهو

http://www.roman4u.ir/


 یادته..کردم پرش هم قبال_
 میتونی؟..همشو..کنی خودت مال قلبمو میخوام_گفت محبت با سیاوش
 ..میتونم_گفتم لب زیر..کردم حس که و نفسش گرمی.بستم و چشمام

 ..برسیم کارمون به هم ما میذارید_ عکاسه دختر
فت..اه..نبود بهش حواستتم اصتتال خدا وای ید پا ج ظه تو پر  های لح

 ..احساسیمون
 میرسید کارتونم به..نکنید عجله_سیاوش

 ..نمیاره کم وقت هیچ..روداره خیلی سیاوش خداییش
 ..میریخت عرق سیاوش میشدم سرخ من هی..میداد مدل هی دختره
نم ی یداد مدل هی ا ق  خو..م  تو برو هی..االن زوده ما واستتته حدا

شین..ب*غ*لش  و عروس پای دوماد اقا.باال بده دامنتو خانم عروس.پاش رو ب
 چه تو به خو.بگیر

 تازه..دیگه مرده اونم ولی..خوداریه خیلی پسر اینکه با..بود سیاوش به حواسم
 .باشه نامزدشم

 ..خجالت از مردم خودم که من
 دهشتت تبلیغاتی مدالی خوده عین..گرفت ستتیاوش از تکی عکس دوتا یه ولی
شکی شلوار کت..بود شتد سینش رو از تنگیش از که سفید تنگ بلوز و م  ا
 ..بود کننده خدادیوونه وای..ساده مشکیه کراوات.میشد پاره

ند یه عکس تا چ فت من از هم نایس تک  کال..بودن شتتتده خوب خیلی..گر
 ..بودن ناموسی عکسامون



 و شتتدن قشتتنگ..گرفتیم اونجا حصتتیری تاب روی باغ توی هم عکس تا چند
 ..رویایی

 ..اومدن همه مهمونا دیگه بیایید که زد زنگ بهراد شد که تموم
 ..دنبالمون اومدن ما سر پشت هم فیلمبردار ماشین و شدیم ماشین سوار
سیدیم وقتی  خاله و دایی و عمو و ستایش و بهراد و ثمین و سروش و مامان ر

 به وسفندگ یه که بود قصابم یه..بودن ایستاده در دم دیگه پسر چندتا و سیاوش
 ..میکرد دود اسپند سیاوش خاله..میبرید سر داشت و بزرگی چه
 ..ندیدم و سیاوش مامان اونا همه بین

 هاینک مث  ولی..پستترش حداق  استتتقبال در دم بیاد..باشتتته داشتتتم انتظار
 ..بود بیشتر ارزشش کالسشون

 ..شم پیاده کردن کمکم و اومدن دخترا و کرد باز منو سمت در سیاوش
 ..میزدن دست مردا و میکشیدن ک  زنا

 لیخی..بشم قربونش الهی..میکرد پاک و چشمش گوشه اشک که دیدم و مامان
 وشاغ گرمی..ب*غ*لش تو رفتم..کشتتیده منو زحمته خیلی..کشتتیده ستتختی

شترین مامان امن ست مکان ارامبخ سه دنیا ست خوب خیلی..من وا  وت میتون
 .باشه بخش ارامش شرای  این

 ..مادر شه فدات..دخترم شی خوشبخت الهی_مامان
 ندگوشف خون روی از سیاوش کمک با..گرفت گریش دوباره..گرفت ازم روشو

 ..گردوندن سرمون دور و اسفند و فرستادن صلوات همه..گذشتیم شده ذبح
 ..زنونه قسمت بردن دست و ک  با منو هم زنا و مردونه قسمت رفتن مردا
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 ک  و دستتتت و شتتتد جلب من به توجهشتتون همه خونه تو شتتتدنم وارد با
 ..میکشیدن

 ..اورد در و شنلم و کرد کمکم ستایش
 چشم_گفت لب به لبخند و اشکی چشمای با دید عروس لباس تو منو تا مامان

 ..ماشالله هزار ماشالله ماشالله..مادر بترکه حسودت
 های ستهد با سفید سلطنتی دونفره مب  یه..عقد سفره سر بردنم بهار و ثمین

 رکیبت با جور و جم  ولی شیک العاده فوق سفره یه..بود شیک خیلی..طالیی
 ..بود عالی.. طالیی و سفید رنگای
 و براق جواهرات و فاخر لباستتای و شتتیک همه خانما..بود شتتده شتتلوغ خیلی
 کونت عمو زن مث  و دستشون و سر نداشتن عادت خیلی البته..کن کور چشم

 ..داشتن عادت..بدن
مدن اکثرا یک بهم و او ند یه خودمون فامیالی از..گفتن تبر مده نفری چ  او
 .. بود خوب وضعشون و سر خداروشکر..بودن

شم جوون دختر یه همراه سیاوش عمو زن شمک از..پی  همون فهمیدم ثمین چ
 ..داشته عالقه بهش که سیاوشه عموی دختر

شماش..بود معمولی خیلی چهرش ولی..بود هیک  خوش و بلند قد شنگ چ  ق
 ..بود معمولی صورتش اجزای بقیه اما بودن
 خیلی که عموش دختر..خصتتمانه نه صتتمیمانه خیلی نه..گفتن تبریک بهم

 ..میگم تبریک_گفت اروم و بهم زدم زل ساکت
 رقیبش واستته دلش نباید ادم ک  در..لحظه یه فق  اما..ستتوخت واستتش دلم

 ..منه ماله سیاوش هم حاضر حال در..بسوزه



 ..هستن که هم جان فیروزه..اوه اوه
 گردنی پشتتت بند دوتا یقش..زانو روی تا کوتاه..بود پوشتتیده زرشتتکی لباس یه

 ..بود شده کار حسابی روسینش و بود ل*خ*ت کمرش و میخورد
 خوابونده صتتورتش رو قشتتنگی خیلی ارایش و بود کرده ل*خ*ت موهاشتتو

شنگی خیلی جواهرات سرویس اونم..بود  خیلی طالهاش..بود کرده اویزون ق
ست با..بودن شیک ستاد روبروم اومد..میرفت راه ژ شت انتظار مثال..ای  منم دا
 ..وپرر دختره..دادم دست بهش لبخند با فق ..نشدم بلند اما..پاشم واسش

 
 ..شی خوشبخت امیدوارم..عزیزم میگم تبریک_فیروزه
 توی اومدی..میشتتی میدونم که هرچند_گفت ستتری  که بدم و جوابش اومدم

 ..بشی همسایه حتی باهاشون بتونی نمیکردی و فکرش عمرا که ای خانواده
 هرچند..بچسبی دستی دو و شانس این میکنم پیشنهاد_گفت و زد چشمک یه

 ..کشیدی زحمت واسش خیلی میدونم
ستم..کردم پاک و اخمم سری  ولی..کردم اخم سی نمیخوا  عروس کنه فکر ک

 ..بدم نشون سیاست باید منم..بداخالقیم
 هشب رسیدن واسه که من واسه بود زیاد انقد سیاوش ارزش_گفتم و زدم لبخند
یدونی که اینم..بکنم تالش خیلی حت که چیزی..عزیزم م  بدستتتت را

 ث م ستتروش اقا واستته تو کنم فکر..عزیزم نگرانتم..میره دستتت از راحتم..بیاد
 ؟..نه بودی الحلقوم راحت
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 ولی نداشتتتم اعتقادی هیچ حرفم این به خودم که هرچند..پرو دختره..اخیش
 ..میدادم و جوابش جوری یه باید

 ..شد تر سرخ هم ثمین خنده از بود سرخ فیروزه
 ..رفت و گرفت و روش دیگه حرف هیچ بدون

 
 ..ریخت بی زشت دختره..کردی خوبش..ابجی ایول_ثمین

 ..خوشگله هم خیلی..نیست زشت خداییش دیگه_
 ..اخالق بد..قیافش بخوره سرش تو_ثمین

 ..ما سمت میاد داره دیدم و سیاوش مامان که میزدیم حرف هم با داشتیم
 ..ایستادم احترامش به شدم بلند لبخند با

 ودب کوتاه موهاش..بود پوشیده شیک خیلی ای سورمه دامن کت یه خانم سیما
 ..بود گردنش دور کرده مش و
 ..ایستاد روبروم اومد لبخند با
 سالم_

 ..اومدی خوش..عزیزم سالم_خانم سیما
 ..ب*و*سید گونمو و کرد ب*غ*ل منو

 شتتوهرمون مادر از محبت چیکه یه ما..عجب چه..نمیشتتتد باورم اصتتال
 ..نمک درکشون اصال نمیتونم..متناقضن خیلی سیاوش مامان رفتارای..دیدیم

 خیلی زنش زیبایی سیاوش..عزیزم شدی خوشگ _گفت و کرد نگام لبخند با
 ..مهمه واسش

 ..کشیدم خجالت..پایین انداختم و سرم



 ..تو میان دارن اقایون..الله یا..خانما_گفت بلند که اومد بهار صدای
شیدن رنگی چادرای اکثرا شون رو ک شید شال و مانتو هم نفری چند..سر  هپو
 ..گرفت حسابی و روش و سرش زد رنگی خوش رنگی چادر یه فیروزه..بودن
 ..پوشیدم دوباره از بهار کمک با و شنلم منم

 ..فرستادن صلوات و کشیدن ک  زنا سیاوش اومدن با
 حس یه..عطرش بوی استشمام با حضورش حس با..کنارم نشست که سیاوش

 ..داد دست بهم خوبی
 چطوره؟ اوضاع_گفت اروم

 ..عالی_
 ..بریم بخونه رو خطبه زودی کاشکی..شدم خسته_سیاوش

 کجا؟_
 ..خونمون_سیاوش

 ..حیا بی پسره..کوفت
 ..داخ  اومدن بهراد البته و سیاوش دایی و عمو و سروش و عاقد
 ..گرفت رو ها شناسنامه و کرد صحبت یکم و فرستاد صلوات یه عاقد
 نیستن؟ خانم عروس پدر_عاقد

 ..اقا حاج شدن فوت_سروش
با یاد با  قدان..نمیکشتتیدم ستتختی انقد من قطعا..بودش اگه..گرفت دلم با

 فیروزه ث م یکی..میگرفتم باال افتخار با و سرم االن..نمیشدم تحقیر انقد..زجر
 ..باباش اعتبار پشتوانه به..بزنه حرف اینجوری باهام نمیکرد جرات
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 ..قران عروس..اومد یس سوره..کردم بازش..دستم داد و قران ستایش
 همه خدا از.ستتالمتی..خواستتتم خوشتتبختی خدا از..خوندن به کردم شتتروع
 ..لحظه اون خواستم رو دنیا خوب چیزای

ستش خانم عروس_عاقد  ور شما میدهید وکالت بنده به هدایت فرزند ذاکر پر
 رسف یک..شمعدان و اینه دست یک..مجید الله کالم جلد یک معلوم مهریه با

 گ  شتتاخه عدد 1500 انظمام به ازادی بهار تمام ستتکه عدد 15 و تمت  حج
 وکیلم؟ بنده..بیاورم در ساعد فرزند مهر معین سیاوش اقای دائم عقد رزبه
 کرد؟ اضافه کی و گ  تا 1500 این

 بچینه گ  رفته عروس_بهار
 رز گ  شاخه یه هروز_گفت گوشم کنار اروم سیاوش

 بود اقامون کار پس
 ماش معلوم مهریه با وکیلم بنده..میکنم عرض دوم بار برای خانم عروس_عاقد

 ؟..بیاورم در مهر معین سیاوش اقای دائم عقد به رو
 بیاره گالب رفته عروس_ثمین
 ائمد عقد به را شما میدهید وکالت بنده به...میکنم عرض سوم بار برای_عاقد
 بیاورم؟وکیلم؟ در مهر معین سیاوش اقای
 ..خواد می لفظی زیر عروس_گفت اینا سیاوش فامی  دخترای از یکی

 ..دستم تو گذاشت طال جعبه یه سیاوش مامان
 ..بود قشنگ خیلی دستبند یه..کردم بازش

 با_گفتم یاروم نسبتا صدای با و گفتم الله بسم..بستم و چشمام..بستم و قران
 بله...مادرم والبته مجلس بزرگای اجازه



 .بود کرده پر و سالن سکوت زنا کشیدنای ک  صدای
 بیاورم؟ در ذاکر پرستش خانم دائم عقد به را شما وکیلم..داماد اقای_عاقد

 بله__گفت گیرا و محکم خیلی جذابی و بم مردونه صدای با سیاوش
 ..شد کر گوشام که کشید ک  یه ثمین سیاوش گفتن بله با

 ..میر*ق*صیدن دورش و وس  اوردن و سیاوش بهراد و ثمین
 5000 بستتته یه جیبش تو از ستتروش..بیرون رفتن ستتیاوش ودایی عمو و عاقد

 ..سیاوش سر رو ریخت و دراورد
 باهاش و میگرفتن و سیاوش دست و وس  اومدن سیاوش های عمه و ها خاله

 ..یدنمیر*ق*ص
 ..میزد لبخند بهشون زده خجالت فق  که سیاوش

ستم بهار و دراوردم و شنلم منم سروش و بهراد رفتن با شید و د س برد و ک   و
 سیاوش کنار
صیدن دورمون همه ست و میر*ق*  نون مث ..میخوندن شعرهایی یه و میزدن د

 ..بردیم و دخترتون اوردیم پنیر و
 ..بهتون نمیدیم دختر ارزونیتون پنیر و نون

 ..خوشه دلشون ایناهم
 ووناج اصرار با جشناشون تو ولی نیستن اواز و ترانه اه  زیاد سیاوش خانواده

 .. ذارن می ضب 
 تو گذاشتتت و بود کرده انتخاب و اهنگاش خودش که دی ستتی و رفت ثمینم

 ..دستگاه
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 ..قشنگ و شاد اهنگای سری یه
 بیرون میرم من_گفت و گوشم کنار اورد و سرش سیاوش

 ..دخترا هورای و شوت و جیغ با شد مصادف کارش این که
 .بیرون رفت حرف بی و شد سرخ خجالت از سیاوش بیچاره

 ..وس  اومدن همه و برداشتن و حجابشون خانما سیاوش رفتن با
 ..بودن هم یکتا و هستی نمیشد باورم

 ..بود کرده عم  و دماغش هستی
 شدی؟ ناز چه..خانم عروس تبریک_هستی

 شدی؟ خوشگ  هم تو..اومدی خوش..مرسی_
 ..بود فرامرز اصرار_گفت و زد لبخند

 .پسرست اون یاد هنوز میدونستم..بود غمگین لحنش
 .بود رسیده خودش به حسابی هم یکتا
 .قتو یه نترشم..بکنید من برای هم فکری یه..کردین شوهر که شماها_یکتا

جا بگرد_ یدا خانم حاج یه این یاد که واستتش کن خودشتتیرینی یکم کن پ  ب
 .پسرش واسه بگیردت

 .کاریکیشون تو برم من پس_یکتا
س  همه فامی  دخترای و ستایش و بهار و ثمین سابی و بودن و شون ح  و خود
 ..ر*ق*صیدم باهاشون یکم منم..کردن خالی

 .رفتن و دادن و هاشون هدیه بهم اومدن نفری چند
صرار با سم.داخ  اومد سیاوش فیلمبردار ا س  خوردن و کیک بریدن مرا  و ع

 .دادیم انجام رو شمعا کردن خاموش



 پس..نیست ر*ق*صیدن اه  میگه که داماد اقا..خانم عروس خب_فیلمیردار
شینه داماد اقا.میکنیم کار یه س ..صندلی روی می  ماش و میکنیم خالی هم و

 .بر*ق*صی براش باید تکی
 االن؟ این گفت چی

 چی؟ دیگه..بود باز بناگوش تا نیشش.انداختم سیاوش به نگاه یه
 منم..یشتتهم_گفتم فیلمبردار به رو و گرفتم خودم به مظلوم العاده فوق قیافه یه

 داماد پیش بشینم
 بر*ق*صه؟ باید کی پس_فیلمبردار

 .هرا اون به زد و خودش که رفتم بهش غره چشم یه..خنده زیر زد سیاوش زرتی
 ..سختیه روز امروز چقد.بر*ق*صم سیاوش جلو نمیشه روم خو
 .من..چیزه خب_گفتم و دادم قورت و دهنم اب

 کنیم پیدا دیگه عروستته یه بریم میخوای اگه..نداریم ولی و اگر و اما_فیلمبردار
 بر*ق*صه؟ شوهرت واسه بیاریم

 .میخواد ابچوگی دلش..نکبت..خفه
 ..شد باز سیاوش نیش که بازم

 ..نیستا هم بدی فکر-سیاوش
 جان سیاوش_

 ..یاال..دیگه بر*ق*ص برو پس_سیاوش
 وممر تازه.. بهتر..نیستتت ای دیگه چاره اینکه مث ..بیرون دادم محکم و نفستتم
 میشه باز بیشتر
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 اطوارایی و قر یه..نبودم ناشی هم خیلی خب ولی نبودم ر*ق*صیدن اه  زیاد
 .بودم بلد

 پاشتتو یه..روش دادن لم خان ستتیاوش و ستتالن وستت  گذاشتتتن نفره یه مب  یه
 یدد که منو رفته باال ابروی که من به زد زل باز نیش با پاشتتو اون رو انداخت

 .بست و نیشش طفلی
 ..اینجا شلوغه چقد هوو

 .سیاوش روبروی ایستادم دقیقا و ثمین دست دادم و سفیدم رز گ  دسته
 میکنن اب قند دلش تو دارن االن میدونم که من..پرو بچه

 مخوشتت واقعا..گذاشتتت باحال اهنگ یه و کرد پایین و باال اهنگارو یکم ثمین
 ..بود خودم حرفای هاش جمله از خیلی..ازش اومد

 به کردم شتتروع اهنگ ریتم با و بستتتم چشتتمامو..ایستتتادم ستتیاوش روبروی
 ..ر*ق*صیدن

 
 هستم تو با من که هایی لحظه اون خوبه چه بستم تو به دل

 ..دستم از بدم رو تو نمیخوام ام لحظه یه حتی
 ..وایستم تو با بودن حس این به احساس این به من

 
 بازی این شد شروع کجا از جوری چه

سازی ارزوهامو خونه داری سم شیرینه چقد..می ساس این وا  من از تو که اح
 ..راضی تو از من راضی

 



یدادم تکون و بدنم مدم اروم..م  میرفتم کوچیکی های تکون با و پایین میو
 های ریشته با..میچرخید خودم دور لباستم دامن و میچرخیدم خودم دور..باال

 .میدادم حالت و چشمام و میدم بازی موهام
یاوش  کن روتو..روم بود مونده خیره المصتتتب..بود حرکاتم منو به خیره ستت

 ..هیز..اونور
 

 چشمات تو بود ای العاده فوق حس یه اول روز از
 حرفات با میکردی اروم منو
 انگار شدم عاشق که زندگیم تو باره اولین این

 
 بازی این شد شروع کجا از جوری چه

 ..میسازی و ارزوهام خونه داری
 ..راضی تو از من راضی من از تو که احساس این واسم شیرینه چقد

 
 ..ایستاد شد بلند سیاوش

شماش تو شدم خیره شمام تو شد خیره..چ ستاد اومدجلوم..چ  جیبش تو از..ای
 ..سرم رو ریخت و همش و دراورد 10000 اسکناس بسته یه
 

 من زندگی به اومدی که روزی همون از
 میگیرن و رویاهامون رنگ دارن هام لحظه
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 ..میسازی ارزوهامو خونه داری بازی این شد شروع کجا از جوری چه
 احساس این واسم شیرینه چه
 ..راضی تو از من راضی من از تو که

 
ستادم و زدم چرخ یه سیاوش جلوی اهنگ شدن تموم با ستم سیاوش..ای  و د

 ..محشری_گفت اروم و چشمام تو شد خیره..خودش سمت کشید و گرفت
 ..ب*و*سید و پیشونیم و جلو اورد و سرش

 ..هوا رو رفت جم  دوباره دوباره و سوت و جیغ صدای سیاوش ب*و*سه با
 و گاه تکیه معنی واستتم ستتیاوش ب*و*ستته اولی..پایین انداختم و ستترم من

 ل*ذ*ت عشق محبت..میداد معنی دنیا یه واسم..داشت
 ..برد خودش با منم دل رفتنش بیا و بیرون رفت سیاوش..بود عالی

 بیدچس اینبار..کنارم نشست..داخ  اومد زدن صدا دوباره و سیاوش شام از قب 
 پرو بچه..کنار بکش..بهم

 ضعیفه؟ چطوری_گفت و کرد نگام لبخند با
 سیاوش؟_گفتم و کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 جانم_سیاوش
 ام؟ ضعیفه من__

 ..منی جیگر تو_سیاوش
 اهم اهم_ثمین

 کاری کوفت
 شد؟ پیدات تو که باز_سیاوش



 اه..بازیارو لوس این کنید جم _ثمین
 ..بود جالب بدید ادامه..کنید ولش..ثمین ذوقی بی خیلی_بهار

 حاال؟ چتونه..نگذره بد_سیاوش
 حلقه کو..باطله دوتا شتتما عقد نمیکشتتید؟االن خجالت واقعا شتتما_ثمین

 هاتون؟
 ..نکردیم دستمون حلقه..میگه راست وای

 ..کنید خلوت رو اینجا خانما_گفت و اومد فیلمبردار
فت ثمین به رو فا مهر معین خانم_گ ید لط ماد و عروس شتتتام میز ببین  دا

 ..امادست
 و طالیی حلقه یه اهنگ بهار..جلوییمون میز رو گذاشتتتن رو ها حلقه جعبه

 ..دستگاه تو گذاشت
 رنوشتمس تو بیای کنم دستت بیام میخوام نوشتم روش و اسمت طالیی حلقه یه
 

 یدسف من دست ههه..دستش تو گذاشت و دستم و برداشت منو حلقه سیاوش
 ..بود چشم تو ناجور سیاوش سبزه دستای تو بود

 یه..نکرد ول دستتتم. چشتتمام تو شتتد خیره..دستتتم تو گذاشتتت اروم رو حلقه
 چطوری بلده..نامرد..گرفت ازم و روش و زد ناز چشمک یه و کش دختر لبخند

 ..بزنه مخ نگاه با
 قهحل گذاشتتتن از بعد ستتیاوش کنم فکر میخواستتتم درصتتد یه حتی اگه عمرا

 .نمیاد خوشم خودمم اه..بب*و*سه دستمو
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شتم و سیاوش حلقه منم ستش تو گذا ست و جیغ و ک  صدای..د  اب هورا و د
 .بود شده قاطی ترانه صدای
 تکیه و دستش تو داشت نگه و دستم..نذاشت سیاوش که بکشم و دستم اومدم

 .صندلیش به داد
شغول رفت فیلمبردار  که..همدیگه فاز تو رفتیم هم سیاوش منو و شد کارش م

 .شام واسه کردن صدامون اومدن دوباره
 ذارب غذا تو چی یعنی خو..شد تمام بیشتر چه هر لوسی با خوردن شام مراسم

شابه تو این دهن ستامون انقد..اون حلق تو بکن نو  کنزدی شدن قاطی هم تو د
 واال..سیاوش دماغ تو بریزم رو نوشابه بود
 شتتدیم اماده باالخره مراستتمات بقیه دادن انجام و هلهله و شتتام صتترف از بعد

 .گردونی عروس واسه
 مدست در دم سیاوش.درسالن دم تا رفتیم خانما همراهی با و کردم سرم و شنلم

 ودنب ایستاده کنار هم اقایون میکشیدن ک  و بودن سرم پشت خانما.. گرفت و
 که در دم..حرفا این و بردیم و عروس درباره میخوندن شتتعر..میزدن دستتت و

 ..کرد باز منو سمت در بهراد..رسیدیم
شم جفت یه با نگاهم که باال اوردم و سرم لحظه یه فق ..لحظه یه  زا خیس چ

 ..شد یکی خیابون اونور اشک
صال شد باورم ا سی اون..نمی  و ادهد تکیه روبرویی دیوار به خیابون اونور که ک

 .باشه مانی..اشکه غرقه صورتش
 بهش یادم مدت همه این من چرا..کنه فراموش که نرفت مگه..بود نرفته مگه

 ..زندگیش پی رفته کردم فکر نبود؟چرا



گاه تو نگاهم و بودم مونده حرکت بی همینجور  هوای این تو..بود غمگینش ن
 ..بود تنش مشکی شرت تی یه و مشکی جین یه فق  سرد

صال..بود شده الغر چقد..بود دراورده ریش شه باورم ا  فهمید کجا از این..نمی
 ..منه عروسیه امشب
 و عقب دادم یکم و شتتنلم..اورد خودم به منو کمرم دور ستتیاوش دستتت فشتتار

 ..کردم نگاه و سیاوش
 چرا؟ سیاوش..بود پیشونیش رو بزرگ اخم یه

 اطرافمون..شینما تو نشستم..ببینم چیزی دیگه نتونستم.. تر پایین اورد و شنلم
 ..ببینم و مانی نتونستم..بود ادم از پر

 ولی..نبودن حرکت اماده همه هنوز..بستتت محکم و در و نشتتستتت ستتیاوش
 ...کند جا از و ماشین گاز نیش یه با و کرد روشن و ماشین سیاوش

 یاینجور چرا.بود ماشتتین داشتتبورد به دستتتم یه ترس از که میرفت تند انقد
 ..میگیره زیر و یکی امشب بودم مطمئن که بود باال حدی در سرعتش..میره

 بود ریجو سیاوش باالی سرعت..برسن بهمون تونستن ماشینا از چندتایی یه
 ..بشه نزدیک بهمون ماشینی هیچ نمیذاشت که

 ..وحشتناک داشت اخم و نداشت اعصاب اصال
 ..چیزی..سیاوش_

 ..صداتو ببر_سیاوش
 کرد؟ اینطوری چرا چی؟این

 تو؟ چته میری؟میگم تند انقد چی واسه_
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 ..صداتو ببر گفتم؟گفتم چی نشنیدی_گفت سمتمو برگشت
 میزنی؟ حرف اینجوری من با کردم؟چرا چکار من مگه_

 خونه؟ در میکرد غلطی چه پسره این_سیاوش
 ..دیده و مانی..وای

 بدونم؟ کجا از من_
یاوش ند یه ستت فت و زد پوزخ جا از تو که_گ نت ک یدم بدونی؟نشتتو  م

 ..میدم نشونت..پرستش
 ...مانی

 
یا ید عروس این یعنی..نمیشتتته باورم..خدا  و ظریف دختر این..پوش ستتف

 تمام..منه عشتتق..منه پرستتتش..ایستتتاده غریبه مرد یه کنار که دختر این..زیبا
 ..منه زندگیه

 عمرم هرشب کسی..گذروندم اون عشق با و زندگی سال 22 این تمام که کسیه
خاطرش که دختری..کردم زندگی یادش با..کردم فکر بهش و  روما تا رفتم ب

 ..نذاشت دوریش غم..نشد ولی..شم
یا قد من چرا..خدا هام انقد چرا..بدبختم ان  اچر..گرفتی زندگیمو همه چرا..تن
 ..میگیری عشقمم داری
 ااینج منو نمیکرد فکرشتتم..شتتد حرکت بی..موند ثابت روم چشتتماش وقتی
 ..ببینه

 .منه عزای شب..عشقم عروسیه شب..نمیفهمه حالمو هیچکس..خدا اخ
 ..میبینی..خدا میدم جون دارم..نمیاد باال نفسم



 ..داره عجله خیلی داماد انگار ولی دنبالش برم خواستم..شدم موتور سوار
 الیخ که جا یه برم میخواستتتم فق ..کجا نمیدونستتتم..میدادم گاز..رفتم منم
 ..تنهایی همه این از شم راحت که..شم
 جلوی..میدیدم نه میکردم حس چیزی نه من ولی..صورتم تو میخورد سرد باد

 سبزی هک زیبا عروس یه..بود نشسته پوش سفید عروس یه تصویر فق  چشمام
شو شما سی..کنم فراموش نمیتونم جوری هیچ چ  هب زندگیمو نگاهش که عرو

 ..میکشید اتیش
 ..میزنه سرش به خودکشی ه*و*س اینجا از ادم..بلند پ  یه روی..داشتم نگه

 ..کردم انتخاب و میخورد حالم به که و اهنگی گوشیم تو از
یه و زمین رو خوردم ستتر  خیلی هوا..پ  روی کرده یخ های نرده به دادم تک

 ..بدم جون خودم تنهایی تو..اینجا..امشب همین دارم دوست..سره
 

 ..بشه من راز محرم..تو بعد میتونه کی
 ..بشه من نیاز همه تو بعد میتونه کی
 میده گوش دالمو درد و میگیره و جات کی
 ..بلده خوب چشات مث  و کردن دیوونه کی

 
 ..میشن بسته دارن چشمام..میزنم یخ دارم..خدا سرده هوا چقد

 
 میبینمت یواشکی و میام وقتا بعضی
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 میچیدمت باید خودم بودی غنچه که وقتی
 میخونه الالیی شبا برات من جای به کی

 نمیدونه رو تو قدر غریبه اون شنیدم
 توروخدا.....غریبه

 نکنی اذیت و عشقم
 بده مردونه قول

 نکنی خ*ی*ا*ن*ت بهش
 نبینه و اشک موق  هیچ اون چشای بده قول
 نشینه انتظارت چشم شبی هیچ که بده قول

 ..غریبه..غریبه
 

 عاشقشی که بگو
 داری دوست اونو همیشه

 تو یار که حاال
 نذاری کم براش هیچی

 
یرم دارم یدونم..میم هام من..ستتترده خیلی..خداجون م ن حافظ..ت  خدا

 ..زندگیم تموم..گلم خداحافظ..عشقم
 ..شدن ش  دستام..بستن چشمام
صویر..بود مخم رو خواننده صدای شد کمرنگ ذهنم تو پرستش ت  یمزندگ..می

 ..شد تموم



 
 اقا..خدا وای..خوبه حالتون..اقا..اقا_

 ...پرستش
 

 ..شدم وارد اشکی چشمای با من و کرد باز و اسانسور در سیاوش
 یهگر بین و ریختم اشتتک ستتتایش با چقد..کردم گریه مامان ب*غ*ل تو چقد
 ارومم نمیتونستتت هم بهار و ثمین مهربون نگاه حتی..بخندم کردم ستتعی هام
 ..کنه

صابمو فیروزه کینه از پر نگاه شتر اع شنج بی شکی نگاه..میکرد مت  رفتار..انیم ا
 دستتتای تو گذاشتتت و دستتتم مامان وقتی..ام ریخته بهم چقد..ستتیاوش ستترد

صفی..مادر..سیاوش_گفت بهش بغض با..سیاوش مردونه  موزندگی تمام از ن
 ..باش مراقبش..دستت دادم هستیمو
شنیدم شتر همین و گفت چی سیاوش ن  میتونه سیاوش یعنی..میکرد کالفم بی

 ..کنه خوشبختم میتونه..کنه درست واسم ارزوشه مامان که زندگیو اون
 ..ابروهاش گره شده وحشتناک اخم یه..سیاوش عصبانیه االن چقد

 که داشت نگه و در و کرد باز و واحد در سیاوش..شدیم پیاده و ایستاد اسانسور
گاه یه..بشتتم وارد من اول نداختم بهش ن  اخم هنوز و بود پایین ستترش..ا

 اسملب دامن و دراوردم و کفشام و پایین انداختم و سرم غمگینم نگاه با..داشت
 ..داخ  رفتم و باال دادم و

 ..جام سر بایستم که شد باعث خونه در محکم شدن بسته صدای
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شمام ستم و چ سای صدای..ب صبی و تند نف شت از و سیاوش ع  عدب و سرم پ
 ..کردم حس خودم کنار

 ..کن باز و چشمات_سیاوش
 شتتلوارش جیب تو دستتتاش..بود ایستتتاده روبروم..کردم باز پلکامو الی اروم
 ..گرفت و گلوم بغض اخماش دیدن با..بود کرده اخم هنوزم..بود

مد نه حرف او ته که بز نداختم و خودم و زمین رو کردم پرت و گلم دستت  تو ا
شتم و سرم و ب*غ*لش  ممامان جون به..سیاوش_گفتم تند و سینش رو گذا

ستم ست مانی نمیدون صال من..اونجا شتم خبر ازش ا  من مامانم جون به..ندا
 ..نداشتم خبر
 نفس یه موهامو روی گذاشت و پایین اورد و سرش سیاوش..لحظه چند از بعد

شید عمیق شو اروم و ک ستا سید موهامو روی.. کمرم دور کرد حلقه د  و ب*و*
 خالقا این با باید ولی..متاسفم..شدم عصبی فق ..من..عزیزم میدونم_گفت

 ..میشم عصبی سری  من..بیایی کنار من
 ..کردم نگاهش و برداشتم سینش روی از و سرم

 .. بکشم خجالت شد باعث نگاهش
 شدی؟ خوشگ  خیلی...امروز گفتم بهت_گفت ارومی صدای با

 نه__ گفتم اروم
 شدی؟ خواستنی گفتم_سیاوش

 نه_
 شدی؟ خوردنی گفتم_سیاوش

 ..دادم تکون راست و چپ به اروم و سرم انداخته گ  لپای و خجالت با



 خواستتتنی هم شتتدی خوشتتگ  هم امروز_گفت اروم و تر پایین اورد و ستترش
 ..خوردنی هم..

 به منو..گذاشت ام شونه روی و موهام البالی اورد و سرش و بست و چشماش
شرد خودش شب_گفت و ف شی خونه این خانم ام شی من عروس..می  زنم..می

 ..میشی کسم همه..میشی
 بمونی؟ باهام میدی چی؟قول همه پای..وایسی اخرش تا میدی قول

 و دادم تکون و دستتتم اروم و اش گونه رو گذاشتتتم و دستتتم..نگفتم هیچی
 ..اخرش تا..پایتم یعنی..بله گفتم وقتی_گفتم

شت ام شونه روی از و سرش شمام تو زد زل..بردا شو..چ شما ست چ  یه و ب
 ...امو برهنه شونه رو کاشت ب*و*سه

 ...سیاوش
 

 باز و چشتتمام لبخند با..لطیف و نرم جستتم یه روی شتتتد کشتتیده دستتتم
 ..بود پرستش دست رو دستم..کردم
 بود ریخته لطیفش و نرم موهای..اروم و معصتتوم..دختر این خوابیده ناز چقد

 ..بود افتاده بالشت رو از سرش و صورتش رو
سه دختر این چقد سم چقد..شده شیرین من وا  از میکنم حس..شده مهم وا
 ..بارزشتره وجودش داشتم االن تا که کسایی تمام

 پررنگ پرستتتش به نستتبت داره ذهنم تو وقته چند جدید و عجیب کلمه یه
 .دارم دوسش..دارم دوسش..دارم دوسش..میشه
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 .دارم دوست پرستشمو و زنم من..دارم دوسش من..اره
ند این قت چ جان و زندگی معنی دارم تازه و قد.میکنم درک و هی  استتترس ان

شتم سر یه که بودم کرده هول و دا ست با قرار سر ساله 18 پ  انقد دخترش دو
 ..نمیکنه هول

 دمایا تموم که بود این لحظه اون تو ارزوم تنها میر*ق*صید واسم وقتی دیشب
 وت بگیرم و پرستتتش بتونم فق  من که بشتتن غیب لحظه چند واستتته اونجا

 حرفاش..محشتتره دختر این خدا وای..بب*و*ستتمش دل ته از و ب*غ*لم
 ..تکه..عالیه چیش همه کردناش ناز نگاهش حرکاتش

سره اون وقتی سیدم دیدم رو پ سیدم نمیگم دروغ..تر ستش که تر  حمیشدلر پر
ستش کار سه دلش و بده د شمای وا شکیش چ سوزه ا  من بجز زنم نمیخوام..ب

 همال پرستتش..من فق ..کنه فکر..کنه خرج احستاستات ای دیگه کسته واسته
 ..مونده واسم که کسی همه شده..منه
 ..شم اروم حضورش حس با میتونم کسیه تنها سال 10 از بعد
یده ازارم حستتی یه..ولی یا این که..تلخ حس یه..م  دوام خیلی شتتیرین

 ..میترس..نداره
 ..سالم_پرستش

 ..الو خواب دختره..کردم نگاهش لبخند با
 عقب بره خواست..ب*و*سید امو گونه و گوشش پشت زد موهاشو و شد بلند

 ..داشتم نگهش و گرفتم و کمرش که
 خانم عروس بخیر صبحت_

 دوماد اق بخیر هم شما صبح_پرستش



 ..بشه پیدا کلشون سرو که االنه که شو اماده پاشو_
 کیا؟_پرستش

 ..بیارن میخوان و عروسی صبحونه..فامیالمون و فک_
 و دستتتش مچ که پایین بره تخت از خواستتتت و پرید جاش از یهو پرستتتش

 کجا؟_گرفتم
 ..شم اماده باید..بیان که االنه..بگیرم دوش یه برم_پرستش

 نکردی؟ فراموش و چیزی_گفتم و کردم اخم
 وت رفت و پایین تخت از پرید و ب*و*ستتید و گونم شتتد خم..خندید پرستتتش

 ..حموم
 رفت یادم دوماد اق_گفت و بیرون اورد حموم تو از و سرش لحظه چند از بعد

 واسم؟ میاری..بردارم حوله
 دستتت رو شتتده بلند بچه الف یه حاال دادیم دستتتور همه به عمر یه..بابا ای

 ..بیارم حوله واسش میگه من به خودم
 ..کردم اذیتش حموم دم هم کلی و دادم بهش رو حوله

 ..انداختم خوابمون اتاق به نگاه یه
 یسسرو..بود سفید سقف و کف..مشکی..کردن دیواری کاغذ و اتاق بودم داده

ستش انتخاب با و سفید خواب سلی دوتا..گرفتیم پر  هم فیدس ارایش میز و ع
سر یه..بود اتاق تو شکی لو  ایهپ خواب شب یه..بود تخت سر باال سفید و م

 اتاق یها پرده و پنجره کنار ای نقره مب  تک یه..بود اتاق کنار هم مشتتکی بلند
 یه..بود هنپ اتاق کف هم سفید ای گربه مو بلند پرز قالیچه یه..بود سفید حریر
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سیمون از عکس ستش..بود تخت روبروی هم عرو صیر تاب رو باغ تو پر  یح
 بود داده یهتک تاپ دسته به و سرش و پایین بود کشیده دامنش..بود کشیده دراز

شماش کمرنگی لبخند با و سته و چ ستاده سرش باال اروم منم..بود ب  و ودمب ای
 ..بودم اش گونه ب*و*سیدن حال در

 ..بود قشنگی عکس خیلی
 ...میان دارن که داد اس بهراد

 تو؟ اون میکنی چی.. پرستش_
 ...پرستش

 
 ..نداریا مو بیشتر سانت سه خوبه..نخور وول انقد..جان سیاوش_

 ..دیگه میگم راست خو..وا..رفت بهم غره چشم یه اینه تو از سیاوش
شوار و موهام خوام می میگه اومده حموم رفته شی س  تو عزیزمن اخه خو..بک

شتر موهات ارتفاع و عرض و طول ک  که ست سانت سه از بی شو من نی  چی
 ..بکشم سشوار

ید پوش تک یه نگ ستتف یده ت  گرمکن شتتلوار و بلوز یه روش و بود پوشتت
 خالی خودش رو و کردم انتخاب واستتش من که و خوشتتبویی عطر..مشتتکی

 ..بود کرده
شک و موهاش شوار و کردم خ شتم و کردم خاموش و س  خنک تا میز رو گذا

 ..بشه
 ..پاشو..دیگه شد تموم_

 خب؟_سیاوش



 چی؟ خب_
 نظرت؟ به نمونده ای دیگه کار_سیاوش

 هم؟ تو میزنی مو ژل نکنه..میخوای چی..نه_گفتم و کردم فکر یکم
شوار و شوهرش موهای خانمی یه وقتی_گفت کرده اخم سیاوش شه س  میک

 میکنه؟ چکار بعدش
 میکنه؟ چکار_گفتم تعجب با

 ..میزنیا گیج امروز_گفت کالفه سیاوش
 ..کرد اشاره لپش به بعد
قد بشتتر این..خدا ای یا کار..روداره چ گاه رو دن مه..ن های مردا..جا ه  مو

شونو شوار خانوما شن س شن خم بعد..میک شونو می سن گون  ام اینجا..میب*و*
 ..کنیم م*ا*چش بعدم و بکشیم سشوار اقامونو کچ  کله باید
بدار م*ا*چ یه گونشتتو و شتتتدم خم  و دستتتم مچ که برم خواستتتم..کردم ا

 ..بود عالی شروعش_گفت اروم و چشمام تو شد خیره..گرفت
 در زنگ صتتدای که میزدیم پر پر هم نگاه تو..کردم نگاهش مهربونی لبخند با

 ..اومد
 ..اومدن_گفتم و ایستادم صاف

 ..میکنم باز من_گفت و شد بلند خونسرد خیلی سیاوش
 موهام رو ستتفید حریر شتتال و ستتفید دامن و بلوز..انداختم خودم به نگاه یه

 پام ایو شتتیشتتته صتتندالی و زدم لبم رو هم مات قرمز لب رژ یه..کشتتیدم
 ..شدم عروسا تازه شک ..بود خوب..کردم
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 ..شدم مواجه ها بچه صدای و سر با که بیرون اومدم
 ..گلم مامان و ستایش و بهار و بهراد و علی و ثمین

 هک حاال تا دیشتتب از..الهی بشتتم قربونش..ب*غ*لش تو پریدم مامان دیدن با
 ..میکشید پر براش دلم ندیدمش

 جلوی داره بود معلوم عمیقش نفستتاع از..بود کرده ب*غ*ل ستتفت منو مامان
 ..میگیره اشکاشو ریزش

 خوشتتحال باید کارا این جای جون معصتتومه..چیه بازیا لوس این..اه_بهراد
 ..شدید راحت دستش از باشید

 ..میگم بهش همینو حاال تا دیشب از منم_ستایش
شمای دیدن با شب از فهمیدم صداش تو لرز و ستایش کرده باد و قرمز چ  دی

ماش کی چشتتت تم و خودم..بودن اشتتت خ ندا لش تو ا کم و ب*غ* ح  م
 ...بود شده ذره یه واسش دلم..بشم قربونش اخ..ب*و*سیدمش

 ..نبودیم دور هم از هم وقت هیچ..نداشتیم و کسی همدیگه بجز تا سه ما
 ..هستیما هم ما_ثمین

 ببخشید_گفتم و کردم پاک و اشکام و بیرون اومدم ستایش ب*غ*ل از لبخند با
 ..بفرمایید اقا علی..بشینید یید بفرما..بفرمایید..شرمنده..خدا رو تو
 وستتای  از پر بزرگ ستتینی یه..بود غذا ظرفای و ها ستتینی همشتتون دستتتای تو

 ..سنگک نون ابپز مرغ تخم خرما گردو عس  مربا کره پنیر..صبحانه
 .. کاچی هم بزرگ کاسه یه و بود حلوا هم سینی یه
سه هم بزرگ سینی یه  سیب و شده سرخ مرغ و داده زعفرون برنج..بود نهار وا

 ..سبزی ساالد.. زمینی



ستیک یه ست هم بزرگ پال شه از پر که بود علی د شی و مربا های شی  و ودب تر
 ..فریزری های سبزی
 ..اورده چی همه واسم..بشم مامانم قربون الهی

 ..نبودیم راضی..کشیدین زحمت چه مامان_سیاوش
 ..نکردم کاری..مادر وظیفمه_گفت لبخند با مامان

 لیوانای تو ریختم و کردم درست شربت و اشپزخونه تو رفتم منم و نشستن همه
 ..ادایست راهم جلو سیاوش که بیرون بیام اومدم..سینی تو چیدمشون و بلور

 کردی؟ گریه انقد چی واسه..خوبی_گفت و کرد نگاهم
 ..پایین انداختم و سرم

 ..بود شده تنگ واسشون دلم_
 گریه اینجوری دیگه_گفت و چشتتمام تو زد زل و باال اورد و ستترم دستتتش با

 ..من جلوی حداق ..نکن
 ..بیرون رفت و گرفت دستم از و شربت سینی و زد چشمک یه
 ..لبم رو نشست مهربون لبخند یه و کشیدم عمیق نفس یه

 ..نشستم بهار و مامان بین و بیرون اومدم
 کردن تعارف درحال و بود گرفته ستتیاوش دستتت از و شتتربت ستتینی ثمین

 تخمش و اخم و غرور اون با همه جلوی میخواست سیاوش کن فکر وای..بود
 ..بشه راست و خم

 نداشتی؟ مشکلی که دیشب..مامان پرستش_گفت گوشم کنار اروم مامان
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لت از مردم..خدا وای جا ته..خ مان با من درستت عارف ما  یه خو ولی ندارم ت
 ..دیگه میکشم خجالت کوچولو

 ..مامان نه_
 باشه؟ راحت خیالم_مامان

 دمعق دوران کنه فکر سیاوش دفعه یه بود نگران مامان..دادم تکون و سرم اروم
 ..اومده پیش واسم مشکلی وحید با

 مبفرستتت و بهار یا دیگه بگیرم و ازدواجم جشتتن منم نظرت به ستتیاوش_بهراد
 ..باباش خونه
شم یه بهار  عدمب حاال_گفت ای مردونه لبخند با سیاوش که رفت بهش غره چ
 ..میزنیم حرف باهم

 ..انداختم بهش نگاه یه..پرو چی؟بچه
 ..بعد بگذره ازدواجت از روز یه میذاشتی..خان سیاوش باش راحت شما_

 بگم؟ بهش چی میخوام من میدونی چه تو عزیزمن_سیاوش
 بوداره؟ خیلی زدنت حرف من داداش خو_ثمین
 ..شم روشن بکنید منم با هست صحبتی هر لطفا پس_علی
 ..علی زد جیغ ثمین

 ..یمیپرس سوال الکی داری مرض_گفت و بهراد کله پس زد یکی سیاوش که
 ..شد واق  مظلوم واقعا دیگه و اینبار..واسش سوخت دلم..بهراد بیچاره

 گ خوش حیاط یا تراس تو رفت و خورد زنگ سیاوش گوشی لحظه چند از بعد
 ..دنبالش رفتن بهرادم و علی و خونمون

 ؟شدی عروس شد چی شد چی_گفت و پام جلو پرید یهو ثمین مردا رفتن با



 ..ربیتت بی گفت؟بتوچه چی..روم پرید شامپانزه عین..دیوونه..ترسیدم..درد
 شستتیاو از میرم نگی..نکنا نگاه اینجوری_گفت که رفتم بهش غره چشتتم یه

 ..میپرسم
 ..ادب بی بگیری درد_
 ..کردم اشاره مامانم به و

 ..میدونیم خودمون ما که چند هر..دیگه بگه بگید بهش جون معصوم_بهار
 ..شو خفه بهار_زدم جیغ

 ..شد عروس..راحت خیالتون..نکنید اذیت و دخترم_گفت و خندید مامان
شیدن ک  ستایش و ثمین حرف این گفتن با شو هم بهار و ک شتا  حلقش ات انگ

 ..میزد شوت و دهنش تو کرد
 ور حلوا روی طال گوشواره جفت یه و اورد کاچی و حلوا سینی و رفت ستایش

 ..دستم تو گذاشت
 .. داخ  بیان پسرا شد باعث دخترا کشیدن ک 

 ..رفت ابروم..میکنن فکر چی اینا حاال..خجالت از مردم..خدا وای
 ..گفت تبریک بهم و بوشیدم و گشم تو انداخت رو ها گوشواره مامان
 ..گفتن تبریک بهم و ب*و*سیدنم هم دخترا
سرا شاید حاال شن بخاطر تبریکا این کنن فکر پ سیمون ج شه عرو  قطعا لیو با

 ..داشت ای دیگه دلی  دخترا تبریک
ند و نصتتیحت ستتری یه گفتن از بعد مامان ندرز و پ  و کرد دعا واستتمون ا

 ..نکردن قبول بمونن کردیم اصرار بهشون هرچقد..کرد خداحافظی
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 زور به و بهراد که هرچند.. رفتن مامان با بهرادم و بهار و علی و وثمین ستایش
 ..بیرون انداختیم خونه از
 ..میگذره سیاوش منو ازدواج از ای هفته یه
 و روزی سه دو سیاوش..بوده خوب خیلی..بوده عالی چی همه هفته یه این تو

 ..بره شد مجبور که زدن زنگ بهش انقد بعدش ولی نرفت کارخونه
 اراهمک از هم اکثرا.. خونمون میفرستن گ  سبد سبد..شده گ  از پر خونمون

ستا و شن کاریه رقیبای حتی و دو شونم..سیاو س و مهم ادمای خیلیا شنا  یسر
 ..مفهمید تازه اینو..داره زیادی قدرت و نفوذ ولی کمش سن با سیاوش..هستن

 البته..چکار میخوایم خونه متر 500 اخه..بزرگه زیادی دونفر ما واسه خونه این
 ..تراس همون یا..حیاطشه فق  مترش 100 کنم فکر

ست من پاتوق شه که غروب..اینجا شو می شن چراغا  اب گلدونا به..میکنم رو
 و حیاط تو میزای روی میچینم و شتتتام بستتتاط و ذارم می اروم ترانه یه..میدم

 گ  هشاخ یه هروز بریده برام که ای مهریه طبق سیاوشم..میشم سیاوش منتظر
 ..میاره واسم رز

قد اینم از تر شتتیرین زندگی..خدا  و بود بخش ل*ذ*ت زندگی هستتتت؟ان
 بودی؟ کرده دریغش من از تو..خدا

 لیو چرا نمیدونم..بشتته زده دلمون زیادش شتتیرینی از نکنه میگم وقتا بعضتتی
 به یخوشبخت میدونم چون شاید..نشسته اضطراب یه دلشوره یه دلم ته همیشه

 ..نیومده من



 خونه بریم که خواستتتم می ازش و بودم ستتیاوش مخ رو هرروز هفته یه این تو
شن برطرف کدورتا که سربزنیم بهش و مادرش ضی ولی..ب شه را س..نمی  تدو

 ..نداره خوبی عواقب مادر با کردن قهر..اینجوری ندارم
شب مامان شا پا کرد دعوتمون دی  مامان خر سر تا چهار اون و ما از غیر به..گ

 ..بودن هم فیروزه و سروش و سیاوش
 یول بدیم زحمت نمیخوایم میگفته نمیشتتده راضتتی ستتیاوش مادر میگه مامان
 ..کرده اصرار خیلی مامان خب

 ای قهوه های طرح با یشتتمی ستتبز شتتلوار کت یه می..رفتیم زودتر ما
 سیاوش وگرنه دبو بلند نسبتا کتش البته..بود فرم خوش و شیک خیلی..پوشیدم

شت نمی  لب رژ و کردم سرم هم ای قهوه شال و ای قهوه صندل..بپوشمش ذا
 ..بودم شده خوب..زدم مالیمی عطر..زدم هم رنگ همون گونه رژ و مسی

 چه_گفت و زد لبخند من دیدن با ستتیاوش مامان..اومدن یکی یکی مهمونا
 ..دیدیم رو شما ما..خانم عروس عجب

ند و حرف این که..زد بل مه جوری یدن ه مه که بود این قصتتتدش..شتتن  رو ه
شت انتظار یعنی..بفهمونه سرش من چطور..خونش بریم ما دا  ساله 10 که و پ
ضی ای هفته یه و قهره باهاش ست خیلی بعدم..مادرش دیدن بره که کنم را  دو

یایم داری ث ..میکردی گشتتتامون پا هم تو خب ب مان م ما موق  اون..ما  حت
 ...میبردم هم زور به شده و سیاوش

 هایشتتالل..مامان بخشتتشتتید..بله_گفتم و زدم لبخند فق  جوابش در من ولی
 ..میشیم مزاحمتون
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نداخت و ستترش و بود کرده اخم ستتیاوش  لبش رو پوزخند فیروزه.. پایین ا
 شتتاید..کرد نمی هم نگاه منو اصتتال ستتروش..بود ستتاکت ولی ستتروش..بود

شمه نوع بخاطر ش سام که من خب ولی..پو ست هم خیلی لبا شید  شالم..پو
 چشه؟ دیگه..پوشونده و موهام تمام

 و ستتبزیه قورمه و مرغ و برنج شتتام..کرد پذیرایی مهمونا از خوب خیلی مامان
 ..بود کرده درست مخلفات با کال و ساالد و سوپ
 حتی..نخورد تکون جاش از اصتتال فیروزه ستتفره کردن پهن و کردن جم  موق 

عارفم یه یام که نکرد ت مک ب  جدی و اروم خیلی خورد که غذاشتتم..ک
 ..ممنون_گفت

 ..ادب بی بخوری کوفت
سم سیاوش میدید هم وقتی شه غذا وا شم در اروم و میک  من و میزنه حرف گو

 اللهایشتت تا بخور حرص انقد..دیدنم به بیا میشتتد حرصتتی لبم رو میاد لبخند
 ..بترکی
 ..اشپزخونه تو کمک بیاد خواست می حتی و کرد تشکر ولی سیما مامان

 ..ختیماندا برق رو اشپزخونه و شستیم رو ظرفا و کردیم جم  رو سفره دخترا با
 رو یماس مامان خیره نگاه متوجه بیرون اومدم اشپزخونه از چایی سینی با وقتی

 کردمی تعریف علی واسه تاب و اب با و چیزی یه داشت سیاوش..شدم سیاوش
 یه باید حتما..واستتش شتتد کباب دلم..میکنه نگاهش یواشتتکی داره..اخی..

 ..کنن اشتی هم با تا دو این بکنم کاری
 رو همه میکرد تعریف که ای مستتخره جوکای با بودو کرده شتتاد و جم  بهراد

 شتتده گروه دو هم ما..انداخت راه رو پستترا و دختر بحث که بعدم..میخندوند



ته راه ک  ک  و بودیم نداخ مه..بودیم ا نده از ه  حتی بودیم شتتتده بر روده خ
 شستهن ساکت اخالق بد فیروزه این فق  میکرد شرکت بحثمون تو هم سروش

 ..عنق بد..بود
 ..عس  ماه بریم خوایم می دیگه هفته که کردیم اعالم سیاوش و من شب اخر

 برید؟ خواین می کجا حاال..سالمتی به_ثمین
 یه..وندنبالت میاد افتادید راه که همین..بفهمه اگه بهراد..نگید من نظر به_بهار
ندازه راه خودش با عرازلم از گروه  واستتتون خونوادگی عستتت  ماه یه کال..می

 ..میکنه درست
 ..شیم خراب سرشون رو بریم ذاشتی می..گفتی چرا..اه_بهراد

یاوش هد بریم اول قراره_ستت عد و مشتت یارت یه از ب ند ز ته چ  بریم ستتتاع
 ..کیش بره داشت دوست پرستش..کیش

 ..کرد نگاه منو کمرنگی لبخند با و
ستش_فیروزه شالله جونم پر ست خوش ما شتها ست هزینه پر سفرهای..ا  دو

 بودی؟ نرفته کیش قبال مگه عزیزم<داره
 ..میکردن نگاه رو دوتا ما همه..شد ساکت دفعه یه جم 

 ..نمیزنه حرفی سروش احترام به میدونستم..بود کرده اخم سیاوش
 هم ستایش زبون نگران..میکردن نگاه رو فیروزه اخم با هم بهراد و بهار و ثمین
 ..بودم

مای تو زدم زل و دادم قورت و بغضتتم مه چشتت نگ ه  نه_گفتم و فیروزه ر
 من...میگذروندی خوش خودت واسه کیش تو داشتی تو که موقعی اون..عزیزم
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شکالتم با اینجا شون از ندارم ابایی..میومدم کنار م شک  همه..گفت  تو دارن م
 من ولی..میچشتتن رو خوشتتبختی طعم که هستتت هم روزایی یه ولی..زندگی
 مایه..خوشتتمزه دار اب بستتتی یه مث  رو خوشتتبختی این طعم..میکنم ستتعی
 ..نکنم بقیه عذاب
 چیه؟ منظورت_گفت بود شده سرخ رنگش که فیروزه
ند که وواستتته زدم لبخ نه تو این مانم خو  باشتتم نکرده توهین مهمونش به ما

 ..گفتم همینجوری..عزیزم نداشتم منظوری_گفتم
سه بهراد شنج جو اینکه وا شه این از تر مت  حواس و کرد عوض و بحث دوباره ن
یه ند یه ثمین..بود کرده اخم ولی فیروزه..کرد خودش جم  رو بق  پوزخ

 ..گرفت فیروزه از و نگاهش و داد تحویلش
 نداشت حق اون..گرفت خیلی دلم ولی بودم زده بهش و دلم حرف که چند هر

 ..بزنه حرف اینجوری..کنه رفتار اینجوری من با
 ..نفهمیدم نگاهش از هیچی..میکرد نگاهم فق ..افتاد سیاوش به چشمم

 و شدن دبلن هم بقیه هم اون از تبعیت به..شد بلند که بود نفری اولین سیاوش
 ..کردن خداحافظی و کردن تشکر مامان از

 افتخار بهت_گفت گوشتتم در اروم..کردم تشتتکر ازش و ب*و*ستتیدم و مامان
 ..حاللت شیرم..پرستش میکنم

ستم..بود کرده اخم ولی ستایش..کردم نگاهش غمگینی لبخند با  یلیخ میدون
 ..میشوندش جاش سر حتما روز یه و فیروزه از عصبانیه



 صورتش و داشت وحشتناکی اخم..میزد حرف سروش با داشت سیاوش در دم
 سرچیه؟ سر بحثشون یعنی..بود شرمنده نگاهش ولی سروش..بود شده سرخ

 ..فیروزه منو حرفای
شین سوار  ردهک اخم..رفت و داد گاز فق  حرفی هیچ بی سیاوش شدیم که ما

 ..میکرد رانندگی تند بود
 میری؟ تند انقد چرا..سیاوش_
 ابوناخی و نبودیم خیابون وس  اوردیم شانس..داشت نگه و ترمز رو زد دفعه یه

 ..بودن خلوت هم
 اینجوری باهات نداشت حق اون_گفت و چشمام تو زد زل منو سمت برگشت

 ..من....مامانم.. هم..اون هم..ادم همه این جلوی اونم..بزنه حرف
 زیاد حرفا این از من..نیستتت مهم اصتتال من واستته..میگی چی..ستتیاوش_

 ..خیالش بی..شنیدم
 نمیتونم؟ من گذری؟چرا می راحت انقد چرا تو_گفت و چشمام تو شد خیره
 و ذهنم مدتهاست که و الی.سو..شب سیاهی به شدم خیره و گرفتم ازش رومو

 ..بپرسم ازش باید رو کرده مشغول
سه ناراحتی هنوزم چون شاید..شاید_ ست از وا شقت دادن د سه..ع  همینه وا

 میکنی؟ فکر بهش هنوزم تو..بگذری؟سیاوش ازش نمیتونی
قد له مظلوم و اروم ان  مظلومیتم واستتته دلم خودم که گفتم و اخرم جم

 ..چکید چشمم از اشک قطره یه ناخوداگاه..سوخت
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ستمو ثانیه چند از بعد و کرد نگاهم تعجب با سیاوش شید د  تو دمش پرت و ک
 ..اغوشش

 دیوونه؟ میگی چی_گفت گوشم زیر اروم
فت شتتتدت گریم ید بغضتتم..گر   موق کنی؟این درکی و حالم میتونی..ترک

ساس..ها شه باید یکی حتما میکنی اح شه و نازت تا با  رومتا باید یکی..بک
صوراتت بگه بهت باید..کنه شتباه ت ضی..بوده ا ستو گریه این وقتا بع  حکم ا

 ..داره رو خنده
یاوش تا گاهی هنوزم_ستت ماقتم یاد..میفتم یادش وق  هیچ من..پرستتتش..ح
 تو..عزیزی واسم تو..مهمی واسم تو..جاش به..هیچی..ندارم بهش احساسی

 ..نشستی قلبم تو
ستاش شمام تو شد خیره و کرد صورتم قاب و د  بهت حاال تا_گفت اروم و چ

 ؟..دارم دوستت چقد..گفتم
 ..دادم تکون راست و چپ به و سرم بغض با

 ..دارم دوست هم خیلی..دارم دوست_سیاوش
 زا رو جمله این حاال تا من..شد بسته خود به خود چشمام جمله این شنیدن با

 ..داره دوستم بود نگفته..نشنیدم سیاوش
 میکنی؟ باورم_سیاوش
 ..کردم باز و چشمام

 ..کن باور..سیاوش شدی تو باورم همه_
 

*************************************** 



 برداشتی؟بریم؟ چیو همه_سیاوش
 ..بپوشم کفشامو وایسا..بریم بریم_

 ..ینپای رفتیم اسانسور با و برداشت رو چمدونا دوتا و کرد قف  و در سیاوش
 ..مداو مون سر پشت از ای زنونه نازک صدای که میشدیم ماشین سوار داشتیم

 شاتی و موهاش انگار..گرفت خندم همستتایه دختره مهستتا دیدن با و برگشتتتیم
 ..میشه پیداش یهو..میزنن

 یه دمیوم و میرفت قایمکی هفته یه این تو..بود شتتده مچاله قیلفش ستتیاوش
 ..هم با و هردومون..دیدمون که االنم..نخوره دختره این پست به دفعه

 ون؟دوستت با..میبرین تشریف جایی..سالمتی به..سیاوش اقا سالم_مهسا
 ..گفت غلیظ و دوستتون
ست سیاوش شید د شت ک ضلی خانم نه_گفت کالفه و گردنش پ ش..ف  ونای
 داریم..بدین اجازه اگه االنم..هستتتن همستترم جان پرستتتش..نیستتتن دوستتتم

 ..عس  ماه میریم
 همسر..هم_گفت سیاوش به خیره خیره..پرید رنگش دختره

 نه؟..دیگه میکنید شوخی_گفت و خندید
 ..شد دیر..پرستش بریم..دارم شوخی شما با من مگه خانم_سیاوش

 ..نبیرو زدیم پارکینگ از دختره متعجب چشمای جلوی و شدیم ماشین سوار
 من خب ولی بسوزه واسش خواست دلم..شد شوکه..طفلی..داشت گ*ن*ا*ه

 ..خریته..بسوزه رقیبت واسه نباید دلت اینکه اونم..دارم قانونی یه
 ..برداره سرم از دست دیگه کاشکی..اووف_سیاوش
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شنفکریم زن خیلی من واال_ ست خودم جلو دختره..نمیگم بهت هیچی رو  د
 یهیچ میکنم نگاهش ایستادم ماست عین من اونوقت نمیداره بر شوهرم سر از

 ..نمیگم بهش
 هم رو دردسرا همین داشتن جیگر شوهر عزیزم چه؟بعدم من به خب_سیاوش

 ..دیگه میاد پیش..دیگه داره
 ..شد دیر دیگه برو..پرو بچه..بخوردت موش..اخی_

 رو ابلیط رفتیم و همونجا پارکینگ تو گذاشتتت و ماشتتین و فرودگاه رستتیدیم
 ..دمشه مقصد به شدیم هواپیما سوار و گرفتیم پرواز کارت و دادیم تحوی 

 هول فق ..نیاوردم در بازی بدید ندید اما میشتتدم هواپیما ستتوار بود اولم بار
 ..کنم نگاه پایینو باال این از داشتم دوست..بشینم پنجره کنار داشتم
شتم سرگیجه کمی اولش شتم و سرم و دا ستمو و سیاوش شونه رو گذا  وت د

 ..شدم بهتر..دستش
سیدن با شهد به ر ست بهم خوب خیلی حس یه م شوره حس اون..داد د  و دل

 بعض رضتتا امام طالیی گنبد دیدن با..خوش حال یه به داد و جاش اضتتطراب
 ..حرم برم زودتر میکردم خدا خدا..گرفت و گلوم

 دستتت تو دستتت و کردم ستترم رنگی چادر..داد تحوی  رو چمدونا ستتیاوش
 ..ایستادیم اقا طالیی گنبد روبروی سیاوش

 و ستتیاوش عشتتق..اروم زندگی..ستتالمتی..خواستتتم خوشتتبختی ازش دلم تو
 ..نمیکنه دریغ ازم مطمئنم..خواستم ارامش..خواستم

 ..مردونه سیاوش و زنونه قسمت رفتم من



 تا بخوره حضری به دستم باید حتما که نداشتم اعتقادی..نرسید ضریح به دستم
 ..باال اون برسه باید که دله مهم..بده جوابمو اقا

 دعا..دادم ستتالم..کردم خالی رو وقته چند بغض و ایستتتادم ضتتریح روبروی
 مهه واسه..کردم دعا ستایش و مامان واسه..گفتم حاجتمو..کردم گریه..خوندم
 ..کردم دعا بیمارا سالمتی واسه..بودن دعا محتاج که اونایی

 خوب میگن..نکردم خداحافظی..گفتم دعا التماس و شدم خم..شدم که اروم
 ..هنمیش نصیبت زیارتش دیگه وگرنه..کنی خداحافظی رضا امام از نیست

یاوشتتتم ماش ستتت ته..بودن اشتتتکی چشتتت یدا خیلی الب  ازش منم..نبود پ
 ..ببینه کسی اشکشو نداره دوست میدونستم..نپرسیدم
 شدی؟ سبک_سیاوش

 ..سیاوش بود عالی_
 ..بپره پروازمون که االنه دیگه بریم..دارم خوبی حس منم..اره_سیاوش
 ..بیرون زدیم حرم از سبک و اروم دل با و گرفتیم تحوی  رو چمدونا
 ..ودیمب کیش فرودگاه توی بعد ساعت چند و فرودگاه سمت گرفتیم تاکسی

 داشتتتم ذوق خیلی همین واستته..بودم نیومده کیش فیروزه قول به حاال تا من
 چه میکنن تبلیغشتتو تلویزیون تو و میکنن تعریف ازش انقد که و کیشتتی ببینم

 خبره؟ چه و شکلیه
 وزیر چند این واسه کرد کرایه مشکی لندکروز یه فرودگاه خود توی از سیاوش

جاییم که نا..این مدو مت رفتیم و ماشتتین تو گذاشتتتیم رو چ ت  ستت  ه
 ..بود کرده رزرو جا قب  از سیاوش..داریوش
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 از هت  داخ  و بیرونش نمای..خودش واستته بود قصتتر المصتتب نبود هت 
 بلند مجسمه دوتا درش دم ورودی..بود شده تشکی  هخامنشی های مجسمه

 های طرح با ستتلطنتی و شتتیک همه البی توی مبالی..داشتتت هخامنشتتی
 ..امکانات بهترین و بزرگ سالنای با طبقه چند بزرگ هت  یه..هخامنشی

شنگی به جایی عمرم تو..گفتم کم بگم چی هر  یه اوشسی..بودم ندیده اینجا ق
 با ریاد میکردی باز که رو پنجره..بود کرده رزرو دریا به رو تخته دو بزرگ اتاق
 ..بود رویایی و قشنگ واقعا..بود روبروت عظمتش همه

 میاد؟ خوشت اتاق از_سیاوش
 ..قشنگه خیلی..سیاوش عالیه_

 و گردنم پشتتتت گذاشتتتت و دستتتش کف..ایستتتاد روبروم اومد ستتیاوش
 باشه؟..بگذره خوش بهت حسابی دارم دوست_گفت

 ..میگذره خوش حتما..تو با..تو کنار..میگذره_گفتم مهربونی لبخند با
 حقیقت شتتاید..میگشتتت چیزی یه دنبال چشتتمام تو چشتتماش با ستتیاوش

 ..بود عالی..بود خوب این و..لبش رو اومد لبخند..حرفامو
 به مبزن غذا جای به و خوشگ  خانم یه مجبورم وگرنه..شام بریم بزن_سیاوش

 ..بدن
 ..پایین رفتیم خنده با و کشید و دستم

 بودن کالس با احستتاس بخود خود ادم..بود شتتیک خیلی غذاخوریش ستتالن
 ..میداد دست بهش

 ولی ببینم رو دریا داشتتتم ذوق اینکه با شتتام خوردن از بعد..بود گرستتنم خیلی
 ..بودم خسته خیلی..میومد خوابم خیلی



 بزنیم؟ قدم یکم بریم داری دوست_سیاوش
 ..میاد خوابم من..سیاوش نه وای_
 ..کشیدم خمیازه یه و

ستت قربون ا_گفت و شد بلند سیاوش شتم همش..د  ه*و*س میکردم نذر دا
 ..نزنه سرت به زدن قدم

 خواب از ب ق بهتره میبینم میکنم فکر که حاال نه_گفتم و زدم شیطانی لبخند یه
 ..مفیده خیلی غذا هضم واسه بزنیم قدم یکم

 ..گذشته وقته خیلی خوابت وقت از..گلم دیگه نه_سیاوش
 ..باال برد خودش با و کشید و دستم زور به بازم و
 ..بستم چشمامو..خورد چشمم به که نوری با
 ..رو پرده اون بکش سیاوش_

 ..اسکی جت..دریا لب بریم میخوایم..خانما خانم دیگه پاشو_سیاوش
 ..تخت رو پریدم فنر عین اومد که دریا اسم

 به ای شتتونه یه..نیستتتا هم ای عجله حاال_گفت و خندید دیدنم با ستتیاوش
 ..میریم بعدش بکش موهات

 ..حموم تو پریدم و کردم بهش اخم یه
 ومانت یه همین واسه..گرم نه بود سرد نه هوا..شدم اماده حسابی دوش یه از بعد

 ریروس یه و بستم باالسرم محکم موهامو..پوشیدم یخی جین و مشکی کوتاه
شکی ساتن شیه با م شیدم ای نقره های حا شم خ  یه..پو شکی چ  لب رژ و م
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ضافه به و زدم هم مات صورتی ست سیاوش..مالیمی عطر ا شت دو سه ندا  وا
 ..بگیرم دوش عطر با بیرون
شکی کالج شیدم هم م  باید تماح..میکنیم پیدا قد تفاوت خیلی کالج با..اه..پو

 ..بپوشم بلند پاشنه کفشای
شت سیاوش  یخواینم که احتماال..خان سیاوش_گفتم که میپوشید و کتش دا

 ..دریا لب بیای شلوار کت با
 بپوشم؟ چی پس_سیاوش

 میزنیا؟ حرفا..دریا کنار..شلوار کت..سیاوش_گفتم تعجب با
 ..شلواره کت فق ..ندارم ای دیگه لباس من خب_سیاوش

 ..میزدی اسپرت تیپ یه کاشکی_
 ..عمرا_سیاوش

 چرا؟_
پال و یال این با من..بابا برو_ستتیاوش  اه پوره پاره شتتلوار این از پاشتتم کو

 ..بپوشم
 دلیم این جینای این از خودم من اتفاقا..بپوشتتی ها پوره پاره این از میگه کی_

 یممیر بعد بخریم لباس دستتت یه تو واستته بریم اول بیا اصتتال..نمیاد خوشتتم
 ..دریا

 ..لباسا این با نیستم راحت..نمیشه روم من بابا_سیاوش
 من ولی_گفتم و کردم گرد ملوس های گربه مث  چشتتمامو و کردم کج و ستترم

 ..ببینم اسپرت لباسای با و اقامون دارم دوست



یاوش باش ستت مد کش ل فت و او خاطر فق ..شتتتدی شتتیطون باز تو_گ  ب
 ..بریم بزن..خانمم

 خریدای کال و مانتو و زنونه لباسای بیشتر..طبقه چند و بزرگ پاساژ یه تو رفتیم
 ..بخره واسم میخواست میدید چی هر سیاوشم..داشت زنونه

سه فعال بیا.. سیاوش_ ست یه تو وا سه ممیا بعد..دریا بریم بخریم لباس د  وا
 ..میکنیم خرید من

 ..مردونه بزرگ فروشگاه یه تو رفتیم
 جین اچندت گفتم فروشتتنده پستتره به..پرو اتاق تو فرستتتادم زور با و ستتیاوش
سم ادمیزادی شت تا سه..بیاره وا شخون رو گذا شکی و ذغالی..پی  ونکت یه و م

 ..باهاشون نمیشه معذب خیلی تیرست رنگاشونم خوبه..ای سورمه
 این از وشپ تک یه و تنگ بلند استین سفید مردونه بلوز یه..بهش دادم رو تا سه
شکی بیرون میندازه رو بازوها که باز های هفت یقه سش هم م شتم وا  یه و بردا
 ..بهش دادم رو تا سه..فرم خوش خیلی ای سورمه شرت تی

 مونهاقا حیف..حلقم تو تیپت ای..بیرون اومد و کرد باز و در لحظه چند از بعد
 جین..شتتده جیگری چه..کن نگاهش ناکس..میدادم شتتماره بهش حتما وگرنه
 و گ  ندلبخ با..بود عالی..باال بود داده استیناشم که سفید مردونه بلوز و ذغای

 ..شدی ای تیکه چه سیاوش وای_گفتم گشادی
 نیش اب که مغازه تو فروشنده پسره حضور به کرد اشاره و کرد اخم سیاوش ولی
 ..میکرد نگاه رو ما داشت باز

 ..نبود حواسم اصال بده مرگم خدا

http://www.roman4u.ir/


فت تاق تو ر بار پرو ا قه پوش تک و مشتتکی جین این ید رو بازه ی  یا..پوشتت
 ..خودمه شوهر این خوبه باز..بگیره منو بیاد یکی..خدا

 ..سیاوش عالیه_گفتم و کردم کنترل و خودم اینبار
باره بار تو رفت دو مه کتون شتتلوار واین مه شتترت تی با ای ستتور  ای ستتور
 بهش هبپوش هرچی چرا این..سوال یه..باال کشید و شرت تی استینای..پوشید

شن دختر انقد چرا تیپاش..میاد  شخوبی ورزشکاری هیک ..بحالش خوش..ک
 ..دیگه همینه
 خیلی واستتم ندیدم لباستتا اینجور با و ستتیاوش حاال تا من چون شتتایدم حاال

 ..بود محشر توشون واقعا ولی..میاد چشمم به انقد و داره تازگی
ست سه هر سو د سه..گرفتیم لبا  مهسور..پوشید و اخرش تیپ همون..االنم وا
 مردونه براق کفش استتپرت تیپ این با..داشتتت وجود مشتتک  یه فق ..ها ای

 ..نمیخورد درد به اصال مجلسی
ستم تا کند فکم ضیش تون شکی ساده کالج جفت یه کنم را  البته..بخره هم م
ته شتترط بازم پا این که گذاشتت  مبرگشتتتی..مستتتافرتاستتتت توی مال فق  تی

 ..نو از روزی..نو از روز دوباره..تهران
 ابیافت عینک که مخصتتوصتتا..بود شتتده کام  تیپش دیگه کالجا با خداییش

شم شگل سیدم خودم به منم باز خوبه.. بود زده خو صال وگرنه..ر شد روم ا  نمی
 ..برم راه باهاش

 ..میترسم من..سیاوش وای_
 رست..بچستتب ستتفت منو کمر..بابا نترس_گفت بلندی صتتدای با ستتیاوش

 ..نداره



 میشه؟ چی کنیم چپ میدونی..دریاییم وس  نداره؟االن ترس_
 این من بابا..اینجام من..بعدم..تنته نجات جلیقه که اوال..دختر گ _ستتیاوش

 ..دختر کارم
 دادمی گاز هی و دریا وس  میرفت هی..بودیم شده اسکی جت سوار سیاوش با
 رستتیده ستتکته مرز به ترس از من ولی..میکرد کیفی یه خودش..میزد چرخ و

شد تموم نوبتمون هی.. بودم  دوباره از..ساح  تو میریم دیگه خوبه میگفتم می
 ..میپیچید هی و میرفت تند هم عمد از..میکرد تمدیدش سیاوش

گاه و اب تو هی..بود کرده یخ تنم تموم عه یه میکردم ن  ای کوستتته نهنگی دف
 ..مدید اب تو چیزی یه میکردم فکر و میزدم توهم هی..بخوره پامو نیاد چیزی

 ای دفعه یه که گرفت اروم قلبم طپش یکم و پایین اورد و ستترعتش ستتیاوش
 ..مبود نهنگه اقا لوزالمعده تو االن بودم نگرفته و کمرش اگه که داد گاز چنان
 ..میترسم..نکن..سیاوش_زدم جیغ

 ستمدو تا چند..پرستش_زد داد و میخندید میکرد کیف من جیغای از سیاوشم
 داری؟

 حرفاست؟ این وقت چه االن_گفتم بودم شده میت شک  ترس از که من
 ..اب تو بیفتی میکنم کاری نگی اگه_سیاوش

 ..اب تو بندازی منو میاد دلت تو بعدم..میترسم..دیگه نکن نامردی_
 ..میشی کوسه جناب عصرونه فق ..نمیشی غرق نترس..چی پس_سیاوش

 ..سیاوش میکشمت..نشو لوس_گفتم و شونش رو زدم
 ..برگردیم تا داری دوستم تا چند بگو..یاال د_گفت و خندید
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 نمیگی؟ خودت چرا اصال..نمیگم اصال..میکنی کشی گرو_
 ..ترسم نمی من چون_سیاوش

 گفتی؟ چی..نشنیدم_زد داد بعد
 ..گر استفاده سو و جو سود پرو پسره

 ..ندارم دوست هیچم اصال_
 الکی_زدم جیغ دفه یه که داد گازی چنان ستتیاوش بود نیومده در دهنم از هنوز
 ..دارم دوستت..دارم دوستت..دارم دوستت..گفتم
شت نگه دریا کنار سیاوش رفتیم که یکم  و کش نمبد به یکم و شدیم پیاده..دا

 بودن دار پاشنه و بود پام کالج خوبه باز..کردم راست و خم و پاهام و دادم قوس
 ..میشدم ناقص حتما وگرنه

 سورمه تیپ سیاوشم..مشکی شال و جین با بودم پوشیده گچی کوتاه مانتو یه
 ..میاد بهش که چقدم..دیگه میفته راه داره بچم..بود زده ایشو
 ..بودن ستهنش پسر و دختر توک و تک..تو رفتیم..بود شاپ کافی یه ساح  کنار

ستنی سفارش شم..اووم..شکالتی..دادیم ب شق  الیح یه و بدنم به زدیم.. عا
 ..شدیم شارژ..داد

فت در خستتتگیمون که یکم باره از و ر  نارک و بیرون زدیم گرفتیم انرژی دو
 ..رهنف دو البته و دلنشین بسی هوا و بود غروب..زدن قدم کردیم شروع ساح 
 ..میرفتیم راه ساح  کنار هم با همقدم و کردم حلقه سیاوش بازوی دور و دستم

 سیاوش؟_
 جانم؟_سیاوش

 ..کردم ذوقی یه



 ..دارم دوست خیلی..جانم بگو میکنم صدات هروقت همیشه_
شمک یه و انداخت بهم مهربون نگاه یه بود روبرو به نگاهش که سیاوش  دز چ

 ..شد رو و زیر دلم که
 ..دارم دوست اینم..بزن چشمک_گفتم باز نیش با
 ..دارم دوست کنم چکار خو..خنده زیر زد سیاوش دفعه یه

 خوشگله؟ خانم بگی بهم میخواستی چی حاال_سیاوش
 میشه؟ چی نظرت به_گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 میشه؟ چی..چی_سیاوش
 زندگیمون_

 بشه؟ چیزی قراره مگه_سیاوش
 این ولی چیه م نمیدون..نگرانی..دلشتوره..دارم استترس همش من..نمیدونم_

 ..ببرم ل*ذ*ت تو با بودن های لحظه از نمیذاره لعنتی عذاب
 و ورتمص دوطرف دستاش با..ایستادم روبروش منم منو سمت برگشت..ایستاد
شمام تو شد خیره و گرفت  مال وت وقتی تا..داری و من تا..منی با تا_گفت و چ

 با تو..منمیذار من چون..بیفته که نداره جرات..یعنی..نمیافته اتفاقی هیچ..منی
 هشت تا خودم..باش نداشتتته هیچیم دلنگرانیه..بترستتی نباید هیچی از..من

 ..نوکرتم
 من..موهام بین پیچید خنک هوای موج یه..لبم رو اومد دلنشین..اروم لبخند یه

 نه؟.. خوبه این..خوشبختم خیلی
 ..ازش ام راضی..میخوامش..نگیرش و؟ازم خوشبختی این میبینی خدا
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شمام تو نگاهش سیاوش ضای تمام تو..بود امد و رفت حال در چ  صورتم اع
 ..موند ثابت جا یه تا گشت

ند قلبم ند ت یاوش صتتورت..نبود اطراف اون هیچکس..میزد ت ظه هر ستت  لح
 ..نزدیکتر هم دالمون و میشد نزدیکتر

 ..سکون..من پیشونیه به چسبید سیاوش پیشونی و شد بسته هم با چشمامون
 لحظه این متن موستتیقی که بود دریا موجای حرکت ارامشتتبخش صتتدای فق 

 ..بود ما عاشقانه
 ..شدم عالم دختر ترین خوشبخت گوشم تو پیچید که سیاوش اروم زمزمه

 ..اخرش تا..دارم دوستت_سیاوش
 معنا ستتکوت تو..زدیم قدم دیگه یکم شتتیرین خلستته اون از اومدن در از بعد

 ..میفهمیدیم خودمون فق  معنیشو که دارمون
 منیست حاضر..واسم ارزشه با خیلی خیلی..مهمه..عزیزه خیلی واسم سیاوش

 احستتاستتم این میکنم حس اوقات گاهی..کنم عوضتتش دنیا تو چیزی هیچ با
شه افراطی خیلی ضرم و می سه حا شتن وا ست سیاوش دا  یخطرناک کارای به د

 ..بزنم
ستیم ش  با اونم و سیاوش بازوی به دادم تکیه و سرم من و ساح  شنای روی ن

سم ارومی صدای شمام..میخوند ترانه وا سته چ ستای و بود ب  هشد حلقه اون د
 که شتتد باعث جوون دختر یه صتتدای که بودم خوشتتم حال تو من و کمرم دور

 ..نخونه دیگه سیاوش و کنم باز چشمامو
 ..سالم_گفت و زد لبخند بهمون دختر



جب با هردومون فت که دادیم و جوابش تع ید_گ  خلوتتون مزاحم ببخشتت
 ..بپرسم سوال یه میشه..میشم

 ..بفرمایید_گفت کرده اخم سیاوش
 تازه شما_گفت میخندن هم اونا دید وقتی و انداخت دوستاش به نگاه یه دختره

 کردین؟ ازدواج
 چطور؟..است هفته سه دو..بله_

ستاتون حلقه از..خوب چه خدا وای_دختره شینی این و د  لوممع حرکاتتون دلن
 ببخشتتید..دارین دوستتتت خیلی هم رو همدیگه و کردین ازدواج تازه که بود

 و بدین اجازه کنم خواهش ازتون میشتتته.. هستتتم اناهیتا من..کردم فضتتولی
 نگذره؟ بد بهتون میدم قول..باشم داشته شاد جم  یه هم دور و امشب

سیدن نظر به بدی های بچه..انداخت جوونا به نگاه یه سیاوش شونتیپ..نمیر  ا
 ..بشاش و شاد صورتاشون و بود معقول

 ..میشیم خوشحال..نداره ایرادی_گفت دید که منو لبخند سیاوش
 ..بیایید بدویید ها بچه..ممنونم واقعا_گفت و زد لبخند دختره

 ..بودن دختر تا چهار و پسر تا سه
 ..کردن معرفی خودشونو و زدن حلقه ما کنار و اومدن
 و فرهاد و رضتتا هم پستترا و بودن اناهیتا و بارشتتین و نازی و ستتمن که دخترا

شکان شکان البته که..ا شکان خواهر اناهیتا و بودن نامزد نازی و ا  ازین و بود ا
 ..بودن همکالسی همشون کال و بود رضا خواهر هم

 ..پرستش همسرم و هستم سیاوش منم..خوشبختم_گفت سیاوشم

http://www.roman4u.ir/


سه میگیم تبریک که اوال_گفت ما به رو فرهاد ساعت ما اقا..ازدواجتون وا  تو هدو
شقونه صحنه یه کردیم حال..کفتونیم صا که من..دیدیم عا  دیکنز از انقد شخ

 ..بودم ندیده عاشقونه صحنه یه
 ..انداخت بهراد یاد منو حرفاش

 ماه..واستتمون بزن..رضتتا داش_گفت رضتتا به رو بعد و ریخت مزه یکم فرهاد
 ..کن تکمی  و دومادمون عروس این عس 
 ..غمگین یا شاد_گفت و اورد در گیتارشو هم رضا

 ..مغ فاز تو برو ختام حسن واسه بعد شیم شارژ یکم بزن شاد یه اول_اناهیتا
 هشتت شتتو امشتتو و جونش به افتاد تنبک مث  و کرد برعکس گیتارشتتو رضتتا

شکانم..میخوند سطو بود اومده ا  و دل که میداد قر جوری یه و بود شده خم و
گه رودم مده در دی  تکون تکون و میزدن دستتتت محکم هم دخترا..بود او

ست و خم هی هم رضا..میخوردن شد را  یه شد تموم این..میخوند و میزد و می
 با دوتاشون و وس  اورد هم فرهاد بار این اشکان که خوند سندی از شاد اهنگ

 ..خنده از کردیم کف یعنی..دیدن به بیا میلرزوندن سینه هم
 لحظه این از و سیاوش شادی از بودم شاد من..بود صمیمی و شاد جم  خیلی
 ..ایم همدیگه کنار خنده با که هایی

 یاد که غصتته و غم فاز تو برو رضتتا_گفت نازی که زد شتتاد اهنگ تا ستته دو
 ..بیفتیم بدبختیامون

 ..نیستم من احتماال که بختیات بد از منظورت_اشکان
 ..خودت خوده دقیقا_نازی



 ای صتتادقانه کامال لحن با نازی که رفت بهش دار خنده غره چشتتم یه اشتتکان
 ..عشقمی تموم تو میدونی که خودت..دیوونه_گفت

 تو میشتتد ذوب داشتتت نگاهش با اشتتکان..بود ای عاشتتقانه صتتحنه یه وای
 ..نازی چشمای

 دستتت رضتتتا اقا_گفت میشتتته بدتر داره وضتت  لحظه هر دید که ستتیاوش
 ..خرابه اوضاع..بجونبون

 غمگین و قشتتنگ العاده فوق اهنگ یه و کرد تنظیم گیتارشتتو ستتیمای رضتتا
ضا خود و گیتار صدای به فق  و بودن ساکت همه..زد شر هم واقعا که ر  مح

 ..میدادن گوش میخوند
 

 ..پر پر شده..من احساس..تر چشم توبا واسه مینویسم..خ  اول از
 خاطرب..من قصه تمومه دیگه...من سکوت بشکنه که نبود کسی..من خلوت تو

 ..من
 ..من گ  نترس..امن جای یه دار نگهش...من نامه این روزی یه دیدی اگه

 ..من عشق ای..ببخش منو..من حرفای تو واسه تلخه شاید
 سمتق نبودش موندن شاید..رفتن وقت بارون زیر ببین منو..خیس چشمای با

 ..من نامه اخرین این من
ستم..مات شدم که اول نگاه همون به..صدات ساز به سم برم که نمیخوا  هب ق

 ..چشمات
 ..چشمات به قسم..نمیخواستم من..نمیخواستم من..خواستم نمی
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ید چو ید و د یای..ببین هم تو..من غم از استتمون..بر  بزن..یاد از نبر..من دن

 ..من از خبر بیاد شاید..باد این توی..فریاد
 ..هات شونه رو بذارم سر بود ارزوم میاد یادت بیاد بازم.. اشکات بذار اره
گات ناز به یات تموم به..ن هات ماه بمونم نخواستتتی تو..ستتتادگ  تو..شتتب

 ..شبهات ماه بمونم..نخواستی تو اره..نخواستی
 ..چشمات به قسم برم که نمیخواستم

 رستتراستت لعنتی دلشتتوره اون بلکه نشتتدم اروم تنها نه تلخ اهنگ این شتتنیدن با
 ..کرد بدتر حالمو و گرفت و وجودم
 که یکی من به..کردیم صتتفا و بودیم خوش روز 6..گذروندیم و خوبی روزای
 ..دیدیم چیزا خیلی و رفتیم جاها خیلی..گذشت خوش خیلی
شتی با و دریا غروب تو رفتیم شیایب و رفتیم..گرفتیم عکس ها یونانی ک  ازیگو
 زدیم قدم ساح  کنار شبا..کشیدیم سرک بازارا تموم به..کردیم تماشا رو دلفینا

شقانه نجوای و سکی جت سوار دوباره از..گفتیم عا ص با اینبار و شدیم ا  رارا
ستم جلو من سیاوش ش شت سیاوش و ن  یاوشس میترسیدم که وقتایی..سرم پ
 سح با فق  ها لحظه این..میداد تکونم تکون میکشتتیدو جیغ گوشتتم پشتتت

ستای لمس شدم اروم کمرم دور سیاوش مردونه د سای برخورد با..می  داغش نف
 ..گردنم به
 این و بود شلوغ خیلی سرش که مامان البته..بودم تماس در ستایش و مامان با

 ستترش و خوبه هم مامان حال میگفت و میزدم حرف ستتتایش با بیشتتتر اخریا
 وابخ از زیاد دلتنگی از شب یه..شده تنگ خیلی واسشون دلم..شلوغه خیلی



 طوریچ نمیدونست و بود ترسیده هم سیاوش حتی که کردم گریه انقد و پریدم
 ..کنه ارومم

 هم ای هفته یه شتتیرین عستت  ماه این باالخره خوشتتی و بدی و خوبی همه با
 از بیشتر..بوده عمرم تمام تو سفر بهترین سفر این میگفت سیاوش.. شد تموم
 ..گذشته خوش بهم میکردم فکرشو که چیزی اون
سم سیاوش خواب از قب  شبا س..میزد کننده اروم و شیرین حرفای وا  تمیدون

 جوری..میکردن معجزه واقعا حرفاش..  میشم خواب بی زیاد دلشوره از گاهی
 ..بوده چی واسه ها زمزمه این میرفت یادم اصال که میشدم اروم
 خیلی خواب یه و بود سیاوش شونه رو سرم..بودم خواب همش هواپیما توی
 ..رفتم اروم

 ..رسیدیما..خانم پرستش_سیاوش
 درد هم ستتیاوش شتتونه حتما اخی..دادم مالش گردنمو..شتتدم بلند لبخند با

 ..گرفته
 خوابیدی؟ خوب_سیاوش

 خوابیدی؟ هم تو..اره_
 ..دقیقه بیست_سیاوش

 از و گرفتیم تحوی  و چمدونامون فرودگاه سالن تو و کردیم تشکر مهماندارا از
 ..خونه سمت رفتیم و برداشتیم و ماشین پارکینگ

 ..بود شده تنگ الودمون شهر این واسه دلم چقد
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 کیش خود از و برگشتتتت بلیطای چون..میایم امروز ما نمیدونستتتت کستتی
 ..گرفتیم

 لیو کردم زندگی خونه این تو هفته یه همش من اینکه با خونه رستتیدیم وقتی
 ..بود شده تنگ واسش دلم..منه زندگیه مح  اینجا سالهاست میکردم حس
 اومدم که حموم از..داشتتتم داغ اب دوش یه به شتتدید نیاز که بودم خستتته انقد

 ..میکرد باز بلوزشو های دکمه داشت سیاوش بیرون
 ..انتیمام پیش دیگه ساعت یه تا بدی بهم پز پرستش چایی یه اگه_سیاوش

 .. هوا پریدم خوشحالی از
 ..گرم دمت..سیا داش ایول_

 گفته و اذان تازه..شتتتدم اماده ستتری  منم و حموم تو رفت خنده با ستتیاوش
ست یه و خوندم نماز..بودن شیدم ساده لباس د سه و پو  دم چایی سیاوش وا
 ..میکشید سشوار و کچلش کله بازم داشت سیاوش اتاق تو اومدم..کردم
 هک سمتش شدم خم شد خشک که موهاش..کردم کمکش و سرش پشت رفتم
 ..بسیار قدی فاصله با البته..شدیم فیس تو فیس هم با و برگشت همزمان اونم

سیدم و سیاوش گونه و کردم بلندی پا ستم..ب*و* ستای که برم خوا  یاوشس د
 ...!بمونم که کرد مجبورم و کمرم دور شد حلقه

 انقد..اینا مامان خونه سمت رفتیم سیاوش شدن اماده و چایی خوردن از بعد
جان و داشتتتم ذوق  میخواستتتیم..میکرد تولوپ تاالپ دلم که بودم زده هی

 اشتد نگه خونه در که سیاوش ماشین..ندادیم خبر بهشون کنیم سوپرایزشون
 باز و در کسی ولی..بار سه دوبا بار یه..زنگ رو گذاشتم و دستم و پایین پریدم
 ..نکرد



 ونهخ و بود باز هال در..حیاط تو رفتم..کنم باز و در خودم کلید با شدم مجبور
 کف مامان قلب قرصتتتای..ایستتتاد کار از لحظه یه واستتته قلبم..ریخته بهم

 یاوشس دستای که میفتادم داشتم و شدن سست پاهام..بودن ریخته اشپزخونه
 ..رسیدن دادم به

 ..میداد خرابم حال از خبر شدم تند نفسای
 خبره؟ چه اینجا یا خدا

 هی عجله با و زمین روی بشتتینم کرد کمکم و گرفت و ب*غ*لم زیر ستتیاوش
 ..خوردم قلوپ یه زور به..اورد واسم یخچال تو از اب لیوان

 ..ستایش..مامان..سیاوش_
 ..نیست چیزی..نترس..عزیزم باش اروم_سیاوش

 تو از ستایش گوشی زنگ صدای ولی گرفت شماره دست به گوشی خودش و
 ..میومد هال

 ..گریه زیر زدم و ترکید بغضم یهو گوشیش زنگ شنیدن با
 ..کنم سرم تو خاکی چه..شده چی یعنی..خدا_

 هشتتده؟ن خبر چه..تهرانیم ما..بهراد الو_گفت و گرفت شتتماره دوباره ستتیاوش
 ..بگو میگم نه..بگو

 ..پرید سیاوش رنگ
 ..فعال..مطمئنی؟باشه..باشه_
 ..سیاوش به بودم زده زل مضطرب چشمای با
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 چتتیتتزی..بتتبتتیتتن..پتترستتتتتتتش_گتتفتتت و پتتایتتیتتن انتتداختتت و ستتتترش
 ..بیمارستان بردنش بود ناخوش حالش یکم..فق ..مامنت..نیست
 تو ااینج کشیدم زجر مامان..مامانم..شد بسته چشمام...ایستاد لحظه یه نفسم

 ..میگذروندم خوش خودم واسه من و بود بیمارستان
 مخود دستتت اصتتال حالم..گریه زیر زدم بود تنم تو که جونی تموم با دفعه یه

 ..مامان حال که االنم و وض  این و دلتنگی..نبود
 ..میزدا شور دلم خدایا

 ..میداد گاز سرعت تموم با اونم..شدم ماشین سوار و کرد کمکم سیاوش
 نمک نذر چی..خدایا..میگفتم ذکر و میکردم گریه..بود شتتتده کنده جا از قلبم

 ..بشه بد مامانم حال شده باعث برگردونی؟چی بهم سالم مامانمو
شین ستاد شدیدی ترمز با ما شنگ مث ..ای شین از ف  تو فتمر و پایین پریدم ما

 ..سرم پشت سیاوشم و بیمارستان
 و هرادب که بودم مامانم از نشتتونی دنبال و بودم ایستتتاده بیمارستتتان وستت  گیج
 ..دیدیم و بهار

 ..داده خبر بهراد به ستایش که بده حالش انقد یعنی..بودن سست پاهام
 ..گرفت ب*غ*لمو زیر سری  و کنارم اومد بهار

مد بهراد فت کرده هول روبرومو او خدا..پرستتتش_گ  چیزیش..باش اروم ترو
 ..منو ببین..شده رف  خطر..نیست

 ..مامانم پیش ببرین منو_
 مامانمو اچر..نمیشد باورم..ویژه مراقبتهای بخش رفتیم بهار و سیاوش کمک با

 ccuاوردن



 ..شکست بغضم خواهرم نحیف قامت دیدن بیمارستانبا روی راه تو
 اختاند و خودش و دویید گریه با بعد ولی کرد تعجب اول من دیدن با ستایش

 ..ب*غ*لم تو
 ..مونبیچارگی..بدبختیمون حال به..کردیم گریه دل ته از و زمین رو نشستیم

 خدا؟ شد اینجوری چرا
 ..بزن حرف..بگو تروخدا..ستایش_

 ..عمو..پرستش_گفت و گریه زیر زد دوباره بود شده اروم تازه که ستایش
 هرجا خانوادش و اون..اومد ادم این نحس اسم بازم..ایستاد دنیا تموم لحظه یه

 ..دارن بدبختی فق  ما واسه باشن
 چی؟ ستایش؟عمو شده چی_گفتم ارومی صدای با

 ..بعد واسه بذار..پرستش_بهراد
 ..نگو هیچی یعنی که باال اوردم و دستم

 ..بزن حرف..ستا چی عمو_گفتم پریده رنگه و اخم با
 ..بزن حرف بعدم ببین و مامانت شو بلند اول_سیاوش

سم یاداوری با شت رفتم..پریدم جا از فنر مث  مامان ا شه پ  پیدا چیزی ولی شی
 ..نبود

 ..ببینمش چطوری..سیاوش_
 ..میشه چی ببینم کنم صحبت برم بذار..عزیزم باش اروم_سیاوش

شیش با حالیکه در دقیقه چند از بعد و رفت سیاوش  رفط از و میزد حرف گو
 ببین..کردم هماهنگ_گفت و کرد قط  و گوشتتی میکرد تشتتکر خ  پشتتتت
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 راحت خیالتم..باشه..صدایی و سر هیچ بی و ساکت..دقیقه دو فق ..پرستش
 دهش رف  ازش خطر االن ولی کرده رد و خفیف سکته یه..زدم حرف دکترش با
به حالش و  اروم دیگه االنم..بخش تو میارنش دیگه روز دو تا هم احتماال..خو

 ..خانمم خب..باش
 ..سیاوش به زدم زل اشکی چشمای با
 ..خیلی..هستی که خوبه خیلی_
 دلش که قرارم بی قلب ولی..میکنه اروم و ادم که اونا از..زد مهربون لبخند یه

 ..نیست حالیش لبخند میشه اروم مامانم دیدن با فق 
 یه که راهرو یه توی کرد راهیم اصتتول و ادا کلی با و اومد غرو غر پرستتتاره یه

 یه جز نکرد جلب توجهمو هیچی اتاق اون توی..داشت بزرگ ای شیشه پنجره
 من مادر زن اون قضتتا از و افتاده بیمارستتتان تخت روی که تنها و ضتتعیف زن
 ..ارامشم مامن..کسم همه..بود

 ..میخواستم قشنگمو مامان من..لرزید دلم..لرزید دستم..لرزید چونم
ستم شه این ولی مامان ناز صورت سمت رفت د شتن لعنتی های شی  نمیذا

 ..کنم لمسش
 مید..تروخدا..بیا..مامان_کردم زمزمه لب زیر

 هک بودم خواب..بودم خونه من_گفت ستتختی به ولی..داشتتت بغض ستتتایش
نگ تلفن له ولی زد ز مان..نداشتتتم خوردن تکون حوصتت  و گوشتتی ما

یدم اولش..برداشتتتت یه نفهم عد وقتی ولی ک فت طوالنی ستتکوت یه از ب  گ
 ..ذاتمونه بد عموی فهمیدم خوای می جونم از چی..شو خفه همایون
 ..کرد خواستگاری مامان از عمو..عمو..پرستش_گفت گریه با ستایش



 ..تند نفسام و شدن مشت دستام
 بودن خوب زیاد حالش..کرد قط  و گفت بهش بیراه و بد کلی مامان_ستتتایش

 ..میشد معذب میدونم من میفهمید پاشم خواب از سری  نمیتونستم ولی
 یجای به کارو وقیح ذاته بد اون..فرداش اینکه تا نبود خوب حالش شتتتب اون

 هنوزم من معصتتومه میگه مامان به من جلوی خونه اومد پاشتتد که رستتوند
 چهب ازدواج ستتر..کنم فراموشتتت نتونستتتم..ستتالها این تموم تو..دارم دوستتتت

یا..داشتتتم دل به رو تو کینه چون کنم تالفی خواستتتم همش هم هامون  از ب
 ..نمیگیرم اروم باشم نداشته رو تو تا من..باشیم هم با دوباره

 نمیتوستتت من جلوی حیا و شتترم و خجالت از..شتتد اب مامان پرستتتش وای
 شتترف بی اون جلوی رفت و کرد جم  جراتشتتو کجا از نمیدونم..بخوره تکون

 ..یرونب انداختش هم اونجا از و صورتش تو خوابوند صدا پر سیلی یه و ایستاد
 بی..خودت با کردی بد_گفت که بود عصتتبانی انقد رفتن موق  در دم هم عمو

 ..میکنم ابروت
 تو و خودش صتتبح تا شتتب اون مامان..بود همین کاشتتکی ولی رفت..رفت و

 زن صتتبح فردا.. اینکه تا کنم چکار نمیدونستتتم استتترس از..کرد حبس اتاق
 ک  که کرد ابروریزی چنان و مح  توی اومد پتیارمون و و*ح*ش*ی عموی
 اومدی اینکه..اومد در دهنش از چی هر..میگفت چی..بودن شده جم  مح 

 عشق صالو به که قبرستون سینه فرستادی و شوهرت..نشستی شوهرم پای زیر
 ..و..ناموس دزد..برسی سابقت
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سایه که رسید جایی به کار_داد ادامه و گریه زیر زد ستایش  انمام که هایی هم
شتن بهش احترامی چه میدیدن و شم االن میذا  مامان دیدن با و نمیکردن نگاه

 ..میکردن کج راهشونو
 ..کردم رد و مردم بدبهتی چه با نمیدونی

 زد زنگ همسایه زنای از یکی که شد خراب حالش وقتی ولی بود داغون مامان
 نمیخوام.. بزن اتیشتتشتتون و دارم پیش که هایی پارچه اون_گفت و مامان به

 ..باشه دوخته بدکاره زنه یه..زنه یه تنمو لباس و رخت
 ..بدشدکه انقد..حالش مامان_گفت بریده بریده و گریه با ستایش

 ..الهی بمیرم..بخوره قرصاشو..نتونست حتی
 میخوام میدونستتتم ولی..میکنم چکار و شتتتده چی نمیفهمیدم..بود داغ کلم

 ..کنم چکار
ند یدم و شتتتدم بل یدوی قد..م ند ان یدونستتتم ت مه این نم جا از قدرت ه  ک

 ..میکردن صدام که میومد بهار و بهراد و سیاوش صدای..اومده
 یاوشستت که ایستتتادم ماشتتین یه جلوی و خیابون تو رفتم..نمیرستتیدن بهم ولی

 هست؟ میکنی؟حواست چکار_گفت و کشید و دستم
 برم؟ خودم یا میبری منو_گفتم کرده داغ کله با

 ..میبرمت بخوای هرجا..باش اروم_سیاوش
شین سوار بهراد و سیاوش با ضی پیر اون خونه ادرس و شدیم ما  بهش و عو

 ..دادم



 ممیخواستتت..میکردم خالی و خودم جوری یه باید فق  که بودم عصتتبانی انقد
مه یدیم دستتتشتتون از که زجرایی اون ه تاشتتونو و ازار و کشتت  تالفی اذی
 ..بگیرم انتقام میخواستم..کنم

 مطمئنی؟..پرستش_گفت سیاوش داشت نگه که ماشین
 ..انداختم سیاوش منتظر و بهراد نگران چشمای به نگاه یه
 ..وقتی هر از بیشتر_

 شیدمک ازشون که عذابایی تمام..ایستادم لنگه سه در اون روبروی و شدم پیاده
 ..کردنش ابرو بی..مامان خراب حال..چشمام جلوی اومد

 ..در تو میکوبیدم فق  نمیزدم زنگ..در تو کوبیدم قدرتم تمام با
 اوردی؟ سر مگه..چته_میگفت که اومد عمو صدای

 ..شد ظاهر روم جلوی متعجبش قیافه و شد باز شدت با در
 رقشج صدای که صورتش تو کوبیدم چنان و دستم تو کردم جم  قدرتمو تمام

 ..شد سر که خودم دست..دراومد
 یگوه چه_غرید دندوناش بین از اومد خودش به وقتی ولی بود شوک تو اولش

 عوضی؟ خوردی
شید منو سیاوش که سمتم اورد هجوم و شتش هیک  و بلند قد با و کنار ک  در

 ..فرمایش_گفت و بهش شد خیره وحشتناک اخمای با و عمو جلوی ایستاد
 خواید؟ می جونم از چی..چتونه_گفت عصبی عمو

 ..خونشون حیاط تو رفتم و کنار زدم و سیاوش
 ..نشدم نامرد خودش مث  اونقدر هنوز
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 ستتایه چرا_گفتم عوضتتیش خود به رو و ستترم رو انداختم و صتتدام حیاط تو
 ..شدی ذلی  انقد چرا..نمیشی گم چرا..نمیکنی جم  زندگیمون از نحستو

 خونشتتم در ستتگ رو تو من مامان نمیبینی_گفتم بدم حرصتتش اینکه واستته و
 ..میکنی کوچیک خودتو انقد چرا..نمیکنه حساب

 عتقادا خیلی بزرگتر به احترام به که کستتی من که بودم متنفر مرد این از انقد
 ..نمیدیدم هم نرمش ذره یه حتی الیق اونو اصال داشتم
ظه همون ک  اون با عمو زن لح که در چاقش هی  دور رنگیشتتو چادر حالی

 وایمیخ چی..سلیطه دختره چته..چته_زد داد و بیرون اومد بود پیچیده خودش
 انداختی؟ راه هوار هوار انقد که
 ..عصبی و هیستریک خنده یه..خنده زیر زدم دیدنش با
 تحملت نمیتونه ستتال 22 از بعد هنوز که ما عمو این با کردی چی..خدا ای_

 تو؟ نیستی بلد دلبری مگه..کنه
 ..عصبانیت از بود شده سرخ
 سال 22..من بدبخت مادر نفهمیدی..عوضی اخه_زدم داد که بزنه حرف اومد
 چرا..شدوست ترین صمیمی بخاطر..گذشت تو بخاطر عشقش تو بقول از پیش
 ..نمیدارید بر سرش از دست چرا..خودتونید فکر فق  که بیشعورید انقو

شه هم تو به_گفتم عمو به کردم رو  هتب که زمان اون بودی کجا..مرد گفت می
 ..بگیری پدرمو جای نه..واسم کنی پدری بیای که..داشتم نیاز
 و یا کینه ادمای زنت و تو..چشمم تو بشی خاری اینکه نه کنی محبت بهم که

 ..میخورید هم بدرد فق  که الحق..هستین بدذاتی



 هک شرفت به تف_گفتم عمو به رو پامو جلوی انداختم و کردم جم  دهنمو اب
 ..بیمارستانه تخت رو االن من مامان نفست و خودت خاطر به

 ..پرید عمو روی از رنگ
 دش باز در که در سمت رفتم و گرفتم ازشون رومو..میخورد بهم ازشون حالمو

 ..شد ظاهر در چوب چهار تو وحید و
 ..شد پدیدار چشمام جلو گذشته سخته روزای تمام وحید دیدن با
 و ارزشتتترین بی واستتم..داشتتتم وحید به نستتبت تهوع حالت یه تنفر حس یه

 باهاش کارو همین باید منم..کرد خرد منو اون..بود زمین روی ادم منفورترین
 ..بکنم

شه کرده اخم بهراد و سیاوش ستاده حیاط گو ست بهراد..بودن ای  لوج بیاد خوا
 ..ندید رو دوتا اون وحید..نذاشتش سیاوش که

 یه..اینجاست کی ببین..به_گفتم بلند بلند و عصبی بلند خنده یه..گرفت خندم
 شهر یه میتونید همدیگه با تا سه شما..حسابی شد جم  جمعتون..دیگه نامرد

 ..کنید نابود و
شم با ضی اخه_گفتم و بهش شدم خیره کینه و خ ستو سایه چرا.. عو  رو زا نح

یداری بر زندگیمون ید چرا..نم ید نمیر ید جونمون از چی..گمشتت  کم..میخوا
 ..بمیری بری نمیگیری رو دوتا این دست چرا..شنیدم کنایه و نیش ازتون
ستاده ساکت االن تا که وحید  اب صورتمو تو جلو اومد و شد شاخ یهو بود ای

 مث  اومدی..شتتتدی و*ح*ش*ی کردی رم باز..چته_گفت بلندی صتتتدای
 ..دختره کنی ابرو بی هم رو ما خودت
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 وحید..شونش رو زد اروم سر پشت از سیاوش که بود نزده کام  حرفشو هنوز
 رو شتتد کشتتیده و دماغش تو رفت ستتیاوش محکم مشتتت که برگشتتت هوا بی

 ..زمین
 ..کردم حالی یه..اخ

 که ستتری اون..بودم خودم حال تو من ولی میومد عمو زن جیغ جیغ صتتدای
یاوش ید ستت قد و وح مه زد ان  حوالش مشتتتت یه االن که نکردم کیف اینه

 ..بوکسره ناسالمتی..قوین سیاوشم مشتای..کرد
 که بود خونیش دماغ به دستش و زمین رو بود شده خیز نیم وحید

 ..دیوار به چسبوندش کرد بلندش و سمتش رفت عصبانی سیاوش
 ..گرفت رو عمو جلوی بهراد که اد در جلوش اومد عمو

 میزدی؟ زری یه داشتی..بنال چی؟د دختره_سیاوش
 ..نسناس کن کام  جملتو داری جرات د_زد داد یهو

 ردهخو سیاوش کتکای از چون قبال وحیدم..زمین رو کرد پرت و وحید دوباره و
 ..نمیومد در صداش بود

یاوش فت و عمو زن و عمو به کرد رو ستت ته به کاری من_گ  هاتون گذشتت
 لیو..نیستتت من مادر..یو ستتی ستتی تو انداختین بختو بد زنه اون زدین..ندارم
 ..دراوردین منو زنه اشک..من زنه..پرستشه مادر
 و سک بی..صتتاحابه بی دختر این کردید فکر..میارم در اشتتکتونو_زد داد یهو

 ..کنه نگاهش چپ کسی..بعد به این از..کاره
 ..طرفه من با_گفت سینشو رو زد



 زن ستتتهوا نبینم دیگه_گفت و وحید پای تو زد یکی پاش با و وحید به کرد رو
 اریک..میشکنم شاختو وگرنه..بکشی شونه شاخه..مهر معین سیاوش زن..من

 ..هست شوهرش..داشتی
 ..باش بعدیم اقدام منتظر..تو و_وگفت عمو به کرد رو دوباره

 ..بیرون برد اونجا از و کشید محکم دستمو و
 ..بشین_ گفت و بهراد سمت کرد پرت رو سوئیچا

 ..رفت و گرفت گازشو بهرادم و نشستم عقب منم
شیده اون یعنی..کردم حالی چه اخ ضی اون صورت تو خوابوندم که ای ک  عو

 ..نچسبید بهم انقد
 ..کنید استراحت خونه میرید یا بیمارستان برم_بهراد

 ...پاسگاه برو_گفت سیاوش که بیمارستان بگم سری  اومدم
 ..کن ول..بیا کوتاه سیا_بهراد

 ..جا یه نمیشینم نکنم ادمش رو پسره این تا من_سیاوش
 ..بگو چیزی یه تو پری_بهراد

 ..نزدم حرفی خواسته خدا از منم
 اشتنذ سیاوش که شم پیاده خواستم منم..خونمون نزدیک پاسگاه رفت بهراد

 ..بشه باز پاسگاه تو پات نمیخوام گفت و
 دمبع و زد زنگ نفر یه به دراورد و گوشتتیش بشتتته پاستتگاه وارد اینکه از قب 

 ..تو رفتن کردو خاموش و گوشیش
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 بود سیاوش پیش لحظه چند حمایتای یاد فق  ولی داشتم دلهره و استرس انقد
 ..میکرد ارومم که

شیش با حالیکه در سیاوش..اومدن بهراد و سیاوش بعد نیم و ساعت یک  گو
 ..ماشین تو نشست میز حرف

 میکنم جبران..اقا حاج نکنه درد شتتما دستتت..بله بله..شتتد ح  نه_ستتیاوش
له ید حرفشتتم..ایشتتتال  باشتتیم خدمتتون در..بود وظیفم که قضتتیه اون..نزن

 ..خداحافظ..رو ابوی برسونید سالم..شما قربان..اوامر..حاجی
 شد؟ چی_گفتم کرد که قط 
 ..حله..بود زنگ تک یه چارش..بشه چی میخواستی_گفت و خندید بهراد

 ..الله اال الله ال...بگو الله اال الله ال حرمت به...الله اال الله ال
 ..نره یادتون فاتحه فق ..خرما بفرمایید..خانم

 ویب..میده و قبرستتتون بوی و مزه..دهنم تو گذاشتتتم و برداشتتتم خرما دونه یه
ی ..گالب ها..رفتن مزه..کستتتی بی تلخ مزه..جدایی..دوری مزه..گال  تن

 ..درد مزه..شدن سر سایه بی..شده
شیم  من که اونجوری..داره حقم..کجام نمیدونه..بود سیاوش..خورد زنگ گو

 ..کنه پیدام نمیتونست بیرون زدم بیمارستان از
 یه که بودیم اتاقش در پشتتت..بود خوب حالش که مامان..شتتد اینجوری چرا

 امانم حال..شدن امید نا دکترا..اتاقش تو بردن هجوم پرستارا و دکترا همه دفعه
 ..میومد تر پایین لحظه هر داشت هوشیاریش سطح..بد خیلی..بود بد

باره گوشتتتیم نگ دو یاوش با زدن حرف روی..بود ثمین..خورد ز  و ستتت
 ..بدبختیام و من پای شد خسته طفلی..نداشتم



 ..قبر سنگ روی گذاشتمش و اسپیکر رو گذاشتم و گوشی
 

 ..کردی لبم به جون بزن حرف دختر..کجایی تو..پرستش الو..الو_ثمین
 ودمب خیره..میخوردم تکون تکون ای گهواری و بودم گرفته ب*غ*لم تو و پاهام

 ..تنم به انداخت لرز و وزید سردی باد یه..کجا نمیدونم..جایی یه به
 ..کیم پیش االن میدونی..کجام من میدونی..ثمین_

 ..داشت بغض صدام
 ..بابام قبر سر..بابامم پیش..ثمین میدونی_
 یدونیم..ستترش باال غستتالخونه تو رفتم من مرد وقتی میدونی_گفتم بغض با

مد ستترم به چی یدم چی..او یدم و کبودش و زده یخ تن وقتی کشتت  وقتی..د
شمای سته چ شیدم چی من میدونی..ثمین دختری تو..دیدم و اش ب  ونیمیت..ک

بات وقتی کنی تصتتور خت روی..با نه ت هت غستتتالخو ند ب نه لبخ  یعنی بز
 کنی حسش فق  که نه..لبخندشو..میدیدی کاشکی ولی..چی
یه زیر زدم یدم من ثمین_گفتم گر  دستتتت بهش..ستترش باال رفتم من..د
 یرهبگ دستمو..کنه باز چشماشو..پاشه ازش خواستم.زدم زار..کردم گریه..زدم
 ..نگرفت اما
 ولی..بردش خدا..میخواستتتم مو بابا من..ثمین_گفتم لرزون چونه و بغض با

گه یذارم دی مانمو نم یذارم..ببره هم ما نه کستتم بی نم یذارم..ک  دلم رو داغ نم
 ..بذاره
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 اگه..ببر مامانمو میخوای مرده عروس اگه..خدا_زدم داد و استتمونو به کردم رو
 ..میکشم خودمو قسم بزرگیت به ببریش

 وت..تروخدا..بابا_زدم زار و بابا قبر ستتنگ روی شتتدم خم اشتتکی چشتتمای با
 تپیش همیشه داشتی دوست..داشتی دوست مامانو میدونم..کن دعا اونجایی

 اباب نکنی مادرم بی..بابا نکنی کسم بی..تنهام اینجا من..بابا اما..باشه
 ..ببرن مامانمونو نذار..میگیره دعات بابا

 بابایی نذار..ببین اشکامو بابا..تنهام..بابا_گفتم کشدار و گریه با
 ..کردم گریه دل ته از و قبر سنگ روی گذاشتم و سرم

 میومد تلفن پشت از فین فین صدای
 و ها گریه شنیدن.داره هم من؟گریه حال به..کردی گریه هم تو میبینی..ثمین_

شو دندون و چنگ با میخواد که پدر بی دختر یه های ضجه  هگری داره نگه مادر
 ..داره هم

 یرفتنم سیاهی..شدن بسته چشمام..قدیما مث ..بابا سر کنار گذاشتم و سرم
 ..شدم بلند زمین رو از کردم حس لحظه یه ولی
 شدم گرم
 شدم اروم

 اشنا بوی یه
 گرم عطر یه
 گاه تکیه یه
 ..میشه کسم همه داره کسی بی روزای این تو که

 .. و شدن گرم چشمام



 ..بود وص  بهم سرم یه و بودم بیمارستان تو کردم باز که چشم
 ابا؟وایب..بودم بابا پیش..زدم لبخند..بودم کجا اومد یادم ولی بودم گیج یکم

 ..مامان
مدم ند او  درد..کردم احستتتاس ستتتوزشتتتی یه دستتتتم توی که شتتتم بل
 ..وت اومد ستایش و شد باز اتاق در که بیارم در و سرم اومدم..لعنتی..گرفت

 بیدار خوبی؟کی..خوشتتگلم خواهری ستتالم_گفت و زد لبخند من دیدن با
 شدی؟
 ..ممکنه یعنی..خوشحاله ستایش

 مامان؟..ستایش_
 ناو به رستتوند و حرفات..بابا_گفت و ستتتایش لب رو اومد غمگینی ی خنده

 همین و نرمال سطح به رسید..برگشت هوشیاریش دفعه یه مامان..پری..باالیی
 ..داد بهمون دوباره از اونو خدا..میشه باورت..اومد هوش به پیش ساعت یه

شک گوله گوله دارم نفهمیدم شحال ولی..میریزم ا شحال خیلی..بودم خو  خو
 ..شنیدی درددالمو..بابایی مرسی..بودم

 ..نذاشتی تنهام بازم..شکرت خداجون
 اب و ستتنگ دل..تلفن پشتتتت..حرفات_گفت و کنارم نشتتستتتت ستتتایش

 ..هات ضجه..میکرد
 اینجا؟ اورد منو کی_

 ..اقاتون..بیاره میخواستی کی_گفت شیطونی لبخند با ستایش
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 ونفرد دونفر..نرسید پات گرد به هیچکس..بیرون اینجا از زدی تو که اونجوری
ستیم..دنبالت افتادیم  نگرانی از..میاری خودت سر بالیی یه بیرون بری میدون

 دنبالت اومدم ستتستتتاوش و ثمین با..بشتتم بند بیمارستتتان تو نمیتونستتتو
 داشص ولی بود نگرانت چقد نمیدونی..نمیدادی که و سیاوش جواب..بگردیم

 گریه اب نمیدونی..بود استتپیکر رو گوشتتیش زد زنگ بهت که ثمین..نمیومد در
 وممعل..بود بد حالش سیاوشم..داشتم رو تو حال دقیقا منم..کشیدم چی هات

 همیدف وقتی نمیدونی..بود شده منقلب حالش ات گریه صدای شنیدن با بود
 ..میکرد رانندگی سرعتی چه با کجایی

 ..بودی خواب تو..زده یخ قبر سر رسیدیم وقتی
ستش ستت خیلی اون..مرده خیلی خوبه خیلی سیاوش..پر شت.داره دو  از ربی
 و خودش جوری چه و کرد ب*غ*لت چطور نمیدونی.مهمی براش تو هرکسی
 ازهت داشتتتی فشتتار افت و خوبه حالت گفت دکتر وقتی..بیمارستتتان رستتوند
 ..ودب خسته خیلی..واسش سوخت دلم طفلی..بکشه عمیق نفس یه تونست

شد اب دلم تو قند..حالش و حس این از..سیاوش دلنگرانیای از  دلبخن یه..می
 ..رولبم اومد کمرنگ

 کجاست؟ االن_
 ازب چشتتماش طفلی..فرستتتادمش بزور..بخوابه رفت..اش ماشتتین تو_ثمین

 ..فرستادم هم ثمین و بهراد و بهار.شد خسته خیلی دوروز این.. نمیشدن
به چقد..پرستتتش وای_گفت و کشتتید عمیق نفس یه ستتتایش  وت هم که خو

 ..مامان هم سالمی
 ..اخرشه دیگه..دربیاره و سرمم بیاد بگی و پرستار میری..اجی ستایش_



 یلیخ فق ..بود خوب حالم..دراوردن و سرمم و اومد پرستار با و رفت ستایش
 ..بودم نزده غذا به لب بود روز دو..بود گرسنم

 بودن ازب زندگیم لحظه قشتنگترین..شتیشته پشتت از البته..زدیم ستر مامان به
 ..شکرت خداجون..مامانمه چشمای

 ..بود گیج هنوزم ولی بود هوش به
صرار هزار با ضی و ستایش صدقه قربون و ا ستراحتی یه خونه بره کردم را  کنه ا
 ..بیاد دوباره از بعد بگیره دوشی یه

 پیش تمرف..گرفتم همبر تا دو بیمارستتتان کنار ستتاندویچی از رفت که ستتتایش
 کباب دلم پرید خواب از جوری یه بیچاره..شتتیشتته به زدم و ستتیاوش ماشتتین

 اجی؟ح نمیکنی باز_گفتم لبخند با..کرد تعجب بیشتر دید که منو..شد
 ..پیشش نشستم و تو رفتم و کرد باز و در..اومد خودش به
 خوابیا؟ دوساعته پسر اقا_

 پری؟ خوبی تو_سیاوش
 ..خوبم من..عزیزم اره_

ستش سیاوش شید و د شت و صورتش تو ک شه اخرت بار_گفت و گردنش پ  با
 فهمیدی؟..میری میکنی ول اینجوری

 ..بود ترسیده خیلی..میداد حق بهش..خب ولی..بود تند لحنش
 ..میخوام معذرت..باشه_

نداختم و ستترم یاوش که پایین ا یک اورد و ستترش هم ستت  و صتتورتم نزد
فت نو..پری_گ ی عا من..کنی خواهی عذر ازم که نگفتم ا ق نت وا  نگرا
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 وقت هیچ من جلوی نگفتم بهت من دیوونه..نبود خوب اصتتال حالت..شتتدم
 ..میبینم اشکاتو میشم دیوونه..نکن گریه

شک قطره یه سی ا شمم از که و لو سه_گفتم و کردم پاک و چکید چ  همین وا
 ..ندادم جواب تلفنتو

 خانمی گرفته چی..بستته دیگه_گفت و گرفت و اشتتک قطره یه اون ستتیاوش
 ..واسمون

ست..خوردیم و ساندویچامون همدیگه با  باال هوشیاریش سطح مامان میدون
ست ولی اومده شحال خیلی..اومده هوش به نمیدون  برنامه میگفت.. شد خو

 ..مامانت واسه دارم ها
 ..دیگه بخواب بیا..سیاوش_
 ..وایسا اومدم_

 شتگذا و سرم و کشید دستمو و تخت رو کشید دراز و اومد لبخند با سیاوش
 ..من شب هر و همیشگی جای..روبازوش
 ددو وقتم چند این های خستگی تمام میکنم حس..دارم خوبی خیلی احساس

 ..شده
 بهتر خیلی مامان حال خداروشتتکر..گذشتتته ستتخت روزای اون از هفته دو

 یادتهع اومدن سروش و سیاوش مامان..بود بیمارستان تو روز چند تا البته..شده
 ..نیست ادم کن ولش..نیومد فیروزه که والبته مامان

 ..خودش خونه بره نذاشت سیاوش شد مرخص مامان اینکه از بعد



 مناطق توی نقلی اپارتمان یه و فروخت رو خونه مامان با مشتتورت و اجازه با
 گذاشتتت روش زیادی خیلی مبلغ خودش که مطمئنم..خرید واستتش باالتری

 ..مطمئنم من ولی..نگفت من به چیزی ولی
 یه خوابه دو واحد یه..چیدیمش و خریدیم خونه واستته وستتیله دخترا کمک با

 ..اروم و دنج جای
 یشپ میره نداره کالس که روزایی..داده کار ستایش به خودش دفتر تو سیاوش
سابداری توی بهش و سیاوش س دوتا سیاوش که البته..میکنه کمک ح  ابدارح

 ..کرده و کار این ستایش به کمک واسه ولی..داره دفترش تو
 ..حالمون کمک شد روزا این تو مرد یه مث  و هست سیاوش که خوبه خیلی

 سیاوش؟_
 جانم؟_سیاوش
 ؟مگه چیه_گفت و کرد نگام خنده با هم سیاوش..باال اوردم و سرم و خندیدم

 جانم؟ بگو همیشه نگفتی
شو سیدم لپ شه..چرا_گفتم و ب*و* شه..بگو همی ستت تا بگو همی  شتهدا دو
 ..باشم

 ..خانومم جانم..جانم عمرم اخر تا_گفت و سمتم برگشت سیاوش
 طفایل همه واسه مرسی..محبتات همه واسه مرسی_گفتم سمتشو برگشتم منم
 ..دردسر شدم واست فق  شدم اشنا باهات که موقعی از..من..منتت و مزد بی

شو سیاوش شت شت انگ س کردم کاری هر..نگو هیچی_گفت رولبمو گذا  هوا
 ..دلم عزیز..عشقم واسه..کردم خودم ناز خانمی
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ستش شید اروم و د  وعشر قلقلکیم فهمید..اوخ..اومد قلقلکم که شکمم رو ک
 ..خورد زنگ سیاوش گوشی که میمردم داشتم خنده از..دادن قلقلک کرد

شی سیاوش..بود بهراد شت و گو سپیکر رو گذا  رکهمع خرمگس بر_گفت و ا
 ..لعنت
ید غش غش بهراد ند نه و خ ثا فت خبی نگ موق  به چه..خودم به ایول_گ  ز

 ..کردم جلوگیری تخس پسر یه خرابیای کار از..زدم
 شب؟ وقت این مرگته چه..شو خفه_سیاوش

 ..ادمافت تو یاد دیدم تبلیغی یه..بودم وی تی پای االن..سیا میدونی_بهراد
 ره؟ا بوده خوشتیپ پسر یه حتما..تبلیغی چه_گفت لبخند با سیاوش

 شتتینب گفت بهش دختره پدره بعد..خواستتتگاری رفت پستتره اتفاقا..اره_بهراد
 ..اقا نشستیم ما_گفت هم پسره..جانم

 ..شد پسره چیزه نه..برنجه بلند قد عاشق هم دختره
 ..خنده از ترکیدم دفعه یه خدا وای

 هک تو..دارم بلند قد یه من خوبه حاال..نکبت مار زهر_گفت کرده اخم سیاوش
 ..نداری همونم

شت که بهراد  هروقت من..که نمیدونی..سیاوش وای_گفت میخندید هنوز دا
 ..میشه تنگ برات دلم یهویی میبینم و محسن بلند دانه برنجای این

 ..کرد قط  سری  و فرستاد براش ب*و*س یه و
 ..خنده از بودم شده سرخ یعنی

 ..نخند_سیاوش
 ..خدا وای..محسن..میگه راست وای..دیگه داره خنده خب_



 نه؟ میخواد قلقلک دلت_گفت غره چشم با سیاوش
 ..شد بسته نیشم دفعه یه اومد قلقلک اسم تا

ث  چه م یدم دراز خوب های ب خت رو کشتت یاوش گوشتتی و ت  گرفتم و ستت
 ..بود قشنگ خیلی منظره یه گوشیش بکراند..دستم

 ..گوشیت صفحه پشت بذار منو عکس..سیاوش_
شی..چی دیگه_سیاوش شیم سر میرن نفر هزار روزی میزمه روی من گو  گو

 ..روش بذارم زنمو عکس بعد
 ..میبینن خیابونم تو منو نفر هزار اون خب..سیاوش..ا_

 ..میکنه فرق این_سیاوش
 ؟..فرقی چه_

 ..نه یعنی..نه گفتم_سیاوش
 ..سیاوشی_

 ..پری نه_سیاوش
 ..خوردی دهنیو تو بزنی زیادی زر بسه دیگه یعنی پری نه این
 ناشتتناس شتتماره..خورد زنگ ستتیاوش گوشتتی که بودم کردن ناز حال در

 و گوشتتش رو گذاشتتت لحظه چند از بعد و گرفت و گوشتتی ستتیاوش..بود
 ..بله_گفت
شد تر غلیظ لحظه هر صورتش رو اخم  زا و شد بلند تخت رو از دفعه یه..  می
 ..بیرون زد اتاق
 یعنی؟ بود کی
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 ...سیاوش
 

سم ها گریه این صدای چقدر و..بود زن یه های گریه صدای شنا وا  یه..بود ا
 ..دور اشنای

یه نمیخواستتتم تاق از..کنم خراب و پرستتتش روح  تو رفتم و بیرون زدم ا
 ..میکرد تحریک اعصابمو..بود ریز ریز هاش گریه صدای..تراس
 ..سیاوش_گفت شد اروم که یکم

 ..سیاوش میگفت قب  مث  هنوزم
 خوبه؟ حالت..الناز_گفتم عادی خیلی و بیرون دادم و نفسم

 ..بود بعید من از ریلکسی همه این
 ..شناختی پس_الناز

 ..هات گریه صدای..نشناسم داشتی انتظار_
 ..گذشته سال 10_الناز

 یاداوری خواستی..زدی زنگ سال ده از بعد چرا تو ولی..گذشته سال ده..اره_
 کنی؟
 اوردی؟ کجا از منو شماره اصال
 ..سیاوش تلخی_الناز

 میکردی؟ گریه چرا..شدم تلخ شنیدم رو تو صدای_
 مهمه؟ واست_الناز

شته ربطی من به شاید گفتم..نه_ شه دا  مربوط وت به که چیزی هر دیگه وگرنه با
 .نیست مهم واسم..باشه



 اینجوری نگو_الناز
صبی شو از بعد سال یک اون تمام..میزد تند قلبم ضربان..شدم ع  اون..رفتن
 اینا چشممهمه جلوی اومد همه خونوادم از دوری..شدنم عصبی اون..تلخیام
 ..میکرد من با کارو این نباید..بود الناز بخاطر

 چه_فتمگ عصبی حالت با بودن چسبیده بهم عصبانیت زور از که دندونایی با
ی  بی رفتن اون..معرفتیتو بی اون..نگم چیو..جوری حافظی بی و دل  خدا

 ..هات خوشی به فروختی منو اینکه..رو
 خانم؟..زدی زنگ من به میدونه شوهرت اصال_گفتم و زدم پوزخند یه

 ..تو بخاطر..سیاوش شدم جدا من_گفت غمگینی لحن با الناز
 ..نمیکنم باور..بود شده جدا..سرم رو ریختن یخ اب سط  یه انگار..کردم یخ

 ..نگو چرند_
 به هنوز..مدت همه این از بعد کنی باور خوام می..ستتیا نیستتت چرند_الناز

 اتوه خنده صتتدای..بخند واستتم همیشتته میگفتی یادته..ستتیاوش یادته..یادتم
 ..ندیدم رو خنده رنگ سال ده این تو من..سیاوش..دارم دوست
 ..سیاوش دارم دوستت_گفت اروم و پایین اورد و صداش

 ..داری دوست منو کردی غل  تو_زدم داد دفعه یه ولی شد چی نفهمیدم
 ..نزن حرف اینجوری من با..سیاوش_گفت بغض با الناز
 ..خدایا..لعنتی میگرن اون دوباره..میکرد درد سرم

 مهزمز اروم و ذهنم تو میومد الناز یاد با همیشه که شعری اون..زمین رو نشستم
 ..کردم
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 بود دریا موهاش
 کرد زیبا دنیامو
 دیوونم فهمید

 کرد کوتاه موهاشو
 ..نکن انکارش..داری دوست منو هم تو..سیاوش_الناز

 و خودت نه بشتتنوم و صتتدات نه نمیخوام دیگه..ببین.. نیار در بازی مستتخره_
هت و چیزی یه فق .دارم دوستتش هم خیلی قضتتتا از.دارم زن..من..ببینم  ب
 وزایر بهترین تو..نشتتی افتابی روم جلو کن ستتعی که بیزارم ازت انقد..بگم

 اب..نه..هستتتی ستتوزی دهن اش خیلی نکن فکر..کشتتیدی گند به منو زندگی
سم سا  نگز من به هم دیگه..کنی نابود زندگیمو نمیذارم دیگه..کردی بازی اح

 نزن
 ..کردم قطعش و

 میاد پیش داره چی
 موهای..صورتش رو بود ریخته موهاش..بود خواب پرستش اتاق تو رفتم وقتی

 ل*خ*تش و روشن
 یه حتی داشتتتم الناز با که هایی لحظه اون تموم..داغونه حالم چقد خدا اخ

 ستترم..کنم فکر بهش دیگه نمیخوام من..نمیره کنار چشتتمم جلو از هم لحظه
 ستتراغم مزاحم ستتردرد این اصتتال ازدواجم از بعد مدت تموم تو..میکنه درد

 .الناز اومدن با..حاال اما..بود نیومده
سابی دوش یه حتی..شدم بیدار خواب از سردرد با صبح ست هم ح  رس نتون
 ..کنه ارومم میتونه پرستش نگاه مطمئنم ولی..بیاره حالم



گاهش همین که بگم بهش روز یه میخوام ها ن ی  تن خابم دل  میخوام..بوده انت
شو وقت هیچ که بدونه شماش..نگیره ازم نگاه  رس یه مث  مهربونش نگاه..چ

 ..میمونه جادویی
 ..زدم صداش و کنارش رفتم

 نمیشی بیدار..خانم پرستش_
 ..میکنه درد سرم_پرستش

 .بخوری مسکن بتونی که بخور چیزی یه پاشو خب..عزیزم چرا_
 .کن ولم..نمیخوام_پرستش

 شده؟ چیزی..پری چته_
 ..دیگه کن ولم..بشه چیزی باید حتما_پرستش

 .بود خلق بد انقد سردرد یه بخاطر چشه؟یعنی این..پتو زیر کرد و سرش
 زدم و تمبرداش سوئیچو و کیفمو..نداشتم خوردن به میلی اما اشپزخونه تو رفتم

 .بیرون
ستم با ساژ شقیقمو د  هم ستایش..باال رفتم..میکنه درد سرم هنوزم..میدادم ما

 .میموند جاش ستایش و نمیومد منشی بودش که روزایی.بودش امروز
 ..ذاکر خانم احوال_
 ..سیاوش اقا سالم_
 ..خوبه مامان..چطوری_

 ..چیزه..خوبه اره_گفت اروم ستایش
 شده؟ چیزی_
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 ..اتاقته تو خانمی یه..فق  نه_ستایش
 ..خانم..کردم اخم
 همون..خودشه..شدم خشک جام سر الناز دیدن با ولی بستم درو و اتاق تو رفتم
 ..بود شده خوشگ ..پروایی بی همون..موها همون..چشما همون..نگاه

 مامت سال یک که کسی..بود ایستاده روبروم االن اون ولی..بود سخت باورش
 هشب قلبمو تمام قبال که کستتی..کردم رو و زیر کردنش پیدا واستته و شتتهر این
 خیلی بودم حاضتتر بخاطرش.پاش به ریختم جوونیمو حس همه..بودم داده
 ..بکنم کارا
 تو کردم خالی و ستتتال چند های عقده همه این و کردم طی و قدم چند اون

ستم..صورتش شکیش موهای..شد ور یه صورتش و سوخت د  تو ریخت م
 ..صورتش

 ..میکشیدم نفس تند تند
 ..سیاوش سالم_گفت لبخند با و باال اورد و سرش اروم اون ولی

سبیده فک با  چه جااین_دارمگفتم نگهش اروم میکردم سعی که صدایی وبا چ
 میکنی؟ غلطی

 ..ببینم ترو اومدم_الناز
 بی و شتتیطون..بود شتتکلی همون هنوزم نگاهش..چشتتماش تو شتتدم خیره
 و اهمنگ..کرده زیتونی موهاشتتو پایین که دیدم تازه و بود افتاده شتتالش..پروا

 پنجره نارک رفتم و صندلی رو کردم پرت کیفمو..میزم سمت رفتم و گرفتم ازش
 اومدی؟ چی واسه_گفتم شلوارمو جیب تو گذاشتم و دستم..ایستادم

 ..سیاو که گفتم_الناز



ش االن رفتی که سال همه اون از بعد که نداری انتظار..دارم زن گفتم منم_  مپا
 ..کنم عقدت زیاد ذوق از

 ..کن نگام حداق  انصاف بی بابا..شدم عوض من..سیاوش_الناز
 ستتری  که شتتونم رو گذاشتتت و دستتتش.کردم حس ستترم پشتتت و حضتتورش

 ..بزنه جیک حتی نداشت جرات که بود عمیق چنان صورتم اخم..برگشتم
 ..میفهمی اینو..ندارم دوست..نمیخوامت من..میخوای؟الناز جونم از چی_

 ور حرفایی کنم یاداوری بهت باید نکنه..عاشتتقمی هنوزم..میگی دروغ_الناز
 از مزنت به..یادته..زبونم شتتیرین دختر..نفستتم..عمرم..عشتتقم..میزدی بهم که

فای این نگ حر نگ قشتت  گ ..شتتیرینم عشتتق میگی بهش..میزنی قشتت
شم نفس تا بکش نفس میگی..زندگیم ست مه کردنتو اخم حتی میگی..بک  دو

 ..شیطونیات برا میمیرم میگی..دارم
 .نه_

 به ور اینا..بودم نگفته..کرد کپ لحظه یه الناز بودکه بلند چنان دادم صتتتدای
 چرا..ارزشتته با..عزیزه..مهمه واستتم گفتم بهش فق  من..بودم نگفته پرستتتش

 شیرینم؟ عشق نگفتم بهش
 عشتتق تنها چون_گفت و کرد کم و بینمون فاصتتله و جلو اومد دیگه قدم یه

 ..منم شیرینت
 ..باشه بیشتر گزاریش تاثیر میخواست..بود گذاشته لنز..چشماش تو زدم زل
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 چون..ندارم خوبی خاطرات حرفا این از چون_گفتم و صتتورتش تو شتتدم خم
شم به دادم تو تحوی  که پرتایی و چرت نمیخوام ست شتر شلیاقت اون..بدم پر  بی

 ..زندگیم از هم اینجا هم..کن گم اینجا از و گورت االنم..حرفاست این از
 ..کنار کشیدم چشماش جلوی از و

 ..احساسی بی انقد چرا..سیاوش_الناز
 اینکه به برستتته چه..کنم حستتتت بخوام که نیستتتی حدی در..خانم ببین_

 ..کنم خرجت احساسمو
 ..میزم پشت نشستم پوزخند با و

 دوستتت من..بدون اینو_گفت و ستتمتم شتتد خم و ایستتتاد میزم روبروی اومد
 ..میاری کم باالخره هم تو..دارم

 ..بیرون زد اتاق از چشمک یه با و
 ...پرستش

 
شت؟چی چکار من سیاوش با..بود کی یعنی..خدا اخ  مسر..میگفت بهش دا

نه درد جا من چرا..خدا چرا..میک مه این میرم هر  خ*ی*ا*ن*ت نحس کل
 ..از هم این و اشغال وحید از اون..زندگیم وس  میندازه و خودش

 ..نیست ها برنامه این اه ..نیست خائن من سیاوش..نه..نه
 اهشنگ اگه نبود خودم دستتت..ببینمش نمیخواستتتم بره میخواستتت که صتتبح

 ..نمیدونم..دیگه بعدش و میکردم بغض..میلرزید دلم دوباره میکردم
 خورمب چیزی یه داشتم دوست..داشتم سرگیجه..شدم بلند خواب از سختی با

 ..نداشتم حوصله و حال ولی



شه سرکه و سیر مث  دلم..خدا ستم..میجو ش شپزخونه صندلی رو ن  و سرم و ا
 ..مرده اون..نیست خ*ی*ا*ن*ت اه  من سیاوش..میز رو گذاشتم
 ..لعنتیشو غرور اون دارم دوست من ولی.غده..مغروره
 مهربونه من سیاوش
 میکنه محبت
یده فحش یه نه طعنه نه نمیزنه.نداره جا بی انتظار..نم  حتی نه تهمت نه کنا
 ..کتک

یاوش ه  من پوش شتتلوار کت مرد من مهربون مرد من ستت  خ*ی*ا*ن*ت ا
 .نیست
 میاد؟ سرم به داره چی..زد حلقه چشمام تو اشک

 ..بد اتفاق یه..یه میکردم حس..میزد شور دلم
 شستتتای امروز میدونستتتم..ستتیاوش دفتر زدم زنگ و برداشتتتم و تلفن ستتری 

 ..اونجاست
 بفرمایید_ستایش

 ستا الو_
 ..تویی پری_ستایش

 خوبی؟..اره_
 تو؟ خوبی..اره ا_گفت بریده بریده ستایش

 ستایش؟ شده خبری_
 نشده چیزی..نه..نه_ستایش
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ست خبری یه شدم مطمئن دیگه ست میکرد هول هروقت ستایش..ه  نمیتون
 ..بزنه حرف صاف

 ه؟خوب..کجاست سیاوش..شده چی..بگو راستشو مامان تروجون..ستایش_
 ..دفترشه تو االنم..بابا تو؟اره میگی چی_ستایش

 ..بپرسم سوالی یه که شد باعث زنونه بد حس اون چرا نمیدونم
شو میپرسم سوال یه پری ابجی جون..ستایش_ ست  یکی این..من مرگ..بگو را

 ..دختری..راستش..یعنی..ندیدی سیاوش از مشکوکی رفتار دوروزه
 ..دختره این پس..پرستش وای_گفت کرده هول یهو ستایش

 ادمافت و شدن سست پاهام..ایستاد کار از لحظه چند واسه قلبم کردم احساس
 ..صندلی رو

 ..شده باز من نیمه و دوماه زندگی به دختر یه پای پس
 ..ستایش بگو_گفتم بسته چشمای با

ستش_ستایش ست چیزی بخدا پرستش..را  و اومد رهدخت یه..صبحی فق ..نی
 خب..بود صتتمیمی ستتیاوش مورد در خیلی لحنش..داره کار ستتیاوش با گفت
شون از نمیخورد قیافش و تیپ به چون کردم شک بهش شه فامبال شمخو..با  د

 ..دوستشه.. گفت فق  نکرد معرفی
 نیم از بعد لبخند با دختره و اتاق تو رفت ستتیاوش که بعدم و اتاقش تو رفت

 ..رفت و بیرون اومد ساعت
 ..میچکن دستام روی که چیه ها قطره این..شدن تار چشمام چرا
 ..کنم زندگی ادم عین نمیتونم من چرا..خدا اخ



ظه یه مام کردم حس لح یات ت عده محتو چه داره ام م یاد میپی  خودمو..باال م
 خالی و بود ام معده تو که هم چیزی ذره یه همون و دستتتشتتویی به رستتوندم

 ..کردم
 دستشویی دیوار به گرفتم و دستم..بودم کرده ضعف..داشتم سرگیجه

 ..وای چندمه؟ای امروز
 ..میشم دیوونه دارم

 ..گوشم تو میپیچه زنونه های گریه صدای اون همش
 اومد وقتی چرا..بیرون رفت کرد ول سیاوش چی واسه نبود غریبه زنه یه اون اگه

 ..نبود هرشب مث  چرا..نب*و*سید گونمو خواب موق  هرشب مث 
 طاقت مدل اما بگیرم چک بیبی یه برم خواستتتم اول..بمونم خونه تو نتونستتتم

 ..میشد راحت صد در صدر خیالم باید..نیوورد
 ..داشتم وحشتناکی دلشوره..ازمایشگاه رفتم راست یه
 ..گذشت سال یک واسم اومد جوابش و دادم ازمایش وقتی تا
 ..میشی مامان داری..خانم میگم تبریک_

عا من یعنی له واق نه چطور..بودم حام خه..ممک چه..نمیشتتته باورم..ا  و من ب
 سیاوش

شه..منه با سیاوش و من بچه االن  چرا خدا..بدموق  انقد چرا اخه ولی..من پی
یه این قد اتو هد چه این..دادی بهمون زود ان یت این تو االن ب  میشتتته موقع

 .قوزباالقوز
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 اب ولی مامان پیش برم میخواستتتم..میکنم چکار چمه نمیدونم.درهمه افکارم
 ..گرفته خیلی سیاوش از دلم.نمیتونستم اصال داغون روحیه این

 وای..دارن هم دختر دوست دارن زن اینکه عین در که مرداییه این از واقعا یعنی
 کیه؟ دختر اون یعنی..میمیرم من..نه
 پرستش_
 .عقب برگشتم اسمم شنیدن با
 تیپ و بود باالش مدل ماشتتین ستتوار.بود میکنه؟بردیا چکار اینجا این..اه

نک و بود زده استتپرت تابیش عی هاش رو اف  ازش من ولی بود جذاب..بود مو
 ..بودم متنفر
 پیدایی؟ کم..خانم عروس سالم_گفت لبخند با اون ولی بودم کرده اخم

 .سالم_
 .میرسونمت باال بیا..پرستش_بردیا

 .بزنم قدم میخوام.میرم خودم.ممنون_
 خواممی.نبود تصادفی امروزمون دیدار_گفت که اومد صداش ولی برم خواستم

 .بزنم حرف باهات
 سیاوشه؟ درمورده چی؟نکنه بزنه؟از حرف من با..ایستادم

 .عقب برگشتم سری 
 چی؟ مورد در_

 .زندگیت_بردیا
مدم قدم یه ندگی مورد در خوای می چی تو_گفتم اخم با و جلو او  من ز

 داره؟ تو به ربطی چه من زندگی بگی؟اصال



س  نمیکنم فکر_بردیا سبی جای خیابون و سه منا شه زدن حرف وا  باال یاب..با
 ..جایی رستورانی یه بریم

 .بودیم خیابون وس  دقیقا..میگفت راست
 .بریم شو سوار_بردیا

 .نمیام جایی تو با من_
 ..پس_گفت و انداخت باال ابرو لنگه یه بردیا

 .خیابون کنار ماشین تو..همینجا_
 .دختر سرسختی خیلی_ بردیا

 .نارشک ماشین تو نشستم منم و درخت یه زیر خیابون کنار کرد پارک و ماشین
 ..میکرد بد حالمو داشت ماشین تو عطرش بوی..بود روبرو به نگاهم

 .پایین بیاری رو شیشه میشه_
 ..میخوری سرما..سرده هوا_بردیا

 .پایین اورد رو شیشه از یکم که نگفتم چیزی
 میاد؟ بدت من عطر بوی از_بردیا

 بگی؟ بهم میخواستی چی.بزنیم حرف تو عطر راجب اینجا نیومدیم_
 .کانادا میرم دارم من_بردیا

 .سالمتی به خب_
 .زنم..بیتا بدون_بردیا

 ..دیگه تفریح واسه_گفتم و کردم نگاهش
 .همیشه واسه_بردیا
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 .زنش چی؟پس یعنی
 .میشیم جدا هم از داریم_بردیا

 .متاسفم_گفتم حال این با ولی کردم تعجب
 میای؟ من با..نباش_بردیا

 بیام؟ کجا.کردم کپ لحظه یه
 چی؟_

 .شرف قول..میدم قول..میکنم خوشبختت..پرستش_بردیا
 فریاد اب و صورتش تو کوبیدم و باال اوردم دستمو لحظه یه که شد چی نفهمیدم

شتی شرف اگه تو_گفتم شنهاد حامله دار شوهر زن یه به دا شوزند از فرار پی  گی
 .عوضی اشغال..نمیدادی
 .گرفت محکم و دستم مچ که شم پیاده خواستم

 .کن ول دستمو_
 ای؟ حامله تو..تو_بردیا

ست سیاوش..نامرد چه تو به_ ضی خیلی..تو دو ستی عو ستمو میگم..ه  لو د
 ..کن

صال..میکنم بزرگ خودم بچتم..پرستش_بردیا صال..ا ش رو و هردوتون ا  مامچ
 ..میذارم

 ..ممیزن جیغ وگرنه کن ول دستمو..بزنی حرف اینجوری میشه روت چطور تو_
شم دار بچه نمیتونم من..پرستش_بردیا ضای خودش بیتا..ب  من..داد طالق تقا

 ..میشیم خوشبخت بچه این با تو و
 ..میرفت گیج سرم..میخورد بهم داشت حالم..بود شده تند نفسام



 ولی دمز عق و کردم باز و درماشین..کرد ول دستمو بردیا که باال بیارم خواستم
 .ام معده تو نبود هیچی

 ..رداشتمب یکی خودم کیف تو از و زدم پسش که طرفم گرفت دستمال یه بردیا
 .وقت هیچ..ببینمت نمیخوام دیگه_

 ..میکنم خواهش..پرستش_بردیا
 تمگرف ماشتتین یه و خیابون ستتر رستتیدم..دوییدم فق  حرفی هیچ بی من ولی

 ..خونه واسه
صال شد باورم ا ضی بردیای اون نمی شعور انقد دیگه عو شه بی  کرشمف حتی..با

 ..خدا نه وای..سیاوش بچه با من..میکرد بد حالمو
سیدم سور تو انداختم و خودم سری  و خونه ر سان  ندت قلبم..بود پریده رنگ..ا

 خواستتتم..واحد در رستتیدم..دادم انجام خطایی کار یه میکردم حس..میزد
 ..کنم دروباز

 ..پرستش_
 .ردممیک سکته داشتم ترس از..ثمینه اینکه..خدا وای..عقب پریدم ترس با

 شتتتپ دوستتاعته تو؟ترستتیدی؟کجایی چته..پری ستتالم_گفت دیدنم با ثمین
 .درم

 بهم چرا..کردم هول زدی صتتدام دفعه یه نه..ستتالم_گفتم و زدم لبخند ستتری 
 نزدی؟ زنگ

 ..تو کردم دعوتش و کردم باز و در
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 و شتتال من ولی اتاق تو کرد اویزون شتتالش و مانتو با و دراورد و چادرش ثمین
جا گذاشتتتم و کیفم و مانتو په رو همون نا  ضتتعف..اشتتپزخونه تو رفتم و کا

 وت گذاشتتتم و برداشتتتم قفستته تو از شتتکالتی کیک و کردم دم چایی..داشتتتم
 ..سینی
 ..بهش شده خیره و دستشه ازمایشم برگه ثمین دیدم که سالن تو اومدم

 ..وای ای
 حالت..بود افتاده کیفت از این..شتتده چیزی..پرستتتش_گفت دیدنم با ثمین

 خوبه؟
 ..میز رو گذاشتم و سینی

 بشین_
 ..چیه ازمایشه..دادی دقم دیگه بگو د_گفت و نشست ثمین

 ..ام حامله من..ثمین_گفتم و زدم کمرنگی لبخند
های حرکت به مات اول ثمین عد و بود من لب عه یه ب  و زد جیغ دل ته از دف
صال..سیاوش بچه..خدا وای..جونم داداش زن داری ایول..هورا_گفت  باورم ا

 .وایخدا..تو شکم تو سیاوش و تو بچه االن یعنی..یعنی..نمیشه
 گفتی؟ داداش به راستی

 .بخور چاییتو_
 چرا..ستتاکتی انقد چرا..چته تو..پرستتتش_گفت و کرد نگاهم مشتتکوک ثمین

 .پریده انقد رنگت
 وردما باری چند..بود بد حالم خیلی امروز..نیستتت چیزی_گفتم و زدم لبخند

 ..کردم ضعف..باال



 میدونه؟ سیاوش..نگفتی_ثمین
 ..مفهمید تازه خودم..نه_گفتم لبخند همون با..کنم حفظ حالتمو کردم سعی
 تو و خونه میکشتتونمش میزنم زنگ االن..معطلی چرا پس_گفت ذوق با ثمین

 ..بگو بهش هم
 ..نگو سیاوش به هیچی_

 چی؟ واسه_ثمین
 ..کنم سوپرایزش خوام می_

 ناال از دلم پری وای..سوپرایز این شود چه..گاد مای اوه_گفت و خندید ثمین
 هرشو علی میشم عمه من وای..شکلیه چه عمه فسق  این ببینم میشه اب داره
 از بشتته جیگری چه شتتما بچه خدا وای..میشتته جون مامان..بگو مامانو..عمه

 رت ناقص هم این از ناقصتتش هیک  میترستته انگار که فیروزه اون..خوشتتگلی
 ..نمیندازه پس بچه یه چرا نمیدونم..بشه
 ..اشتمند کاراشو و فیروزه به کردن فکر حوصله داشتمکه بدبختی خودم انقد

 دوباره هک زد حرف انقد کال جنسیتشو قیافشو از و زد حرف بچه از ظهر تا ثمین
شتم ست ماکارونی خودش هم نهار..میگرفتم سردرد دا  هاینک با من که کرد در

 ..خوردم غذامو اشتها با هم خیلی ولی باال میارم دوباره االن میکردم فکر
 یچ میکردم فکر چی..عروستتیمون عکستتای پای نشتتستتتم ثمین رفتن از بعد
 ..شد

شبختم میکردم حس موق  اون چقد سر چقد..خو  اطمینان حس و وجودم سرا
 ..بودم کرده سیاوش به اعتماد و
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 و مبود ندیده و سیاوش روی این میکنم احساس..کرده لونه دلم تو بددلی حس
 ..میشناسمش دارم تازه

 ..یدهم نشون خودشو داره تازه مدلیه؟نکنه این دخترا همه با سیاوش رفتار نکنه
 اعتماد بهش من..نیستتت ها برنامه این اه ..نیستتت اینجوری من ستتیاوش..اه

 به من..کردم شتتتک من..نبودم مطمئن خیلی خودم حرف به خودم ولی..دارم
 ..کردم شک سیاوش

صور نمیتونی..خیلی..سختیه شرای  خیلی..گرفت و گلوم بغض  یعنی نیک ت
که چی؟وقتی عد کستتی ها از ب ماد بهش مدت یت مرد اونو و کردی اعت ندگ  ز

 محرم و محکمت گاه تکیه بود شتتتده مدت این تمام تو که کستتی..میدونی
شیش تو از زنونه ریز های گریه صدای شبه یه حاال..رازت شنوی گو  نماو و می
 دختر هی حضور و میبینی ازش عجیب رفتار..نمیده بهت واسش نوضیحی هیچ

 ..زیبا غریبه دختر یه..میشی متوجه دفترش تو و
 اعتماد دیگه که منی..بودم چشتتیده خ*ی*ا*ن*تو طعم که میکنی؟منی چکار
 ..یخیل..سخته خیلی..بودم شکسته بار یه که منی..بود سخت واسم کردن

 ..کردم اعتماد بهت که منی..سیاوش چرا
 ..برد خوابم تا ریختم اشک خودم واسه اروم اروم انقد

 اهنگ عروستتیمونو عکستتای و بود نشتتستتته روبروم ستتیاوش کردم باز که چشتتم
 ..میکرد
 خیرمو نگاه..بددردیه دلی دو..کنه دلم یه..خدا..دلم تو ریخت عالم غم دوباره

 ..باال اورد و سرش کرد حس که
 ..بهتری..خانمی سالم_سیاوش



 اومدی؟ کی..اره..سالم_
 افتادی؟ عروسیمون یاد..رسیدم تازه_سیاوش
 و تیمنشس هم روبروی سیاوش منو که عکسی به شدم خیره و کاناپه رو نشستم

 ..بهم زدیم زل لبخند با
 ..کشیدم عمیق اه به

 ..میکشه اه چی واسه من خانم_گفت اروم و کنارو اومد سیاوش
شم..کردم نگاهش شمای به دوختم چ شما این ممکنه یعنی..غرورش پر چ  چ

 ..باشه کرده حس و ای دیگه دختر عاشقانه نگاه من جز به
 میکنن؟ مخفی من از چیو چشما این نه..خدا نه

 چشتتمای..بود شتتده تنگ واستتش دلم چقد..شتتد اشتتک از پر ان یه چشتتمام
 و خودم ندادمو مهلتش من ولی شتتتد تعجب از پر نگاهش دید که اشتتکیمو

شش تو انداختم شتم و سرم..اغو شو گذا سین س دل ته از..کردم گریه رو  تهشک
 ..ام

 ..کرد نوازش موهامو و سرم پشت اومد سیاوش دستای
 گرفته؟ دلت_گفت اروم و گوشم پشت ریخت و گرمش نفسای

 .یدمم جون اغوششدارم تو االن که کسی از..گرفته هم جور بد..بود گرفته دلم
 ..دادم تکون اروم و سرم

 گرفته؟ چی از_سیاوش
 .زندگی این از..تو از..کی از بگم میشد کاشکی
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شو اومدم شیش که بدم جواب شش از..خورد زنگ گو  نگاهی..بیرون اومدم اغو
خت گوشتتیش به ندا کت اخم با و ا باره اون ولی..کرد ریج  بازم زد زنگ دو

باره از..کرد ریجکت  چرا_گفتم که کنه خاموش و گوشتتیش اومد زد زنگ دو
 باشه؟ واجب شاید..نمیدی جوابشو

 پشتتت کشتتید دستتت کالفه و پایین انداخت و ستترش..نکرد نگاهم ستتیاوش
 ..نیست واجب..نیست_گفت گردنشو

 میدونی؟ کجا از_
 ..کرد نگاهم

 ..خب_سیاوش
 ..خورد زنگ دوباره

 ..زده زل..خیره..کرد نگاهم..بود شده عصبی
 ..میام االن_گفت و برداشت و کتش..شد بلند جاش از سری 

 ..بیرون زد خونه از من ناباور چشمای جلوی و
 دختره؟ همون پیش پیشش؟رفت رفت

 نم نم بارونای از پر چشتتمام جلوی..برم راه نمیتونستتتم..ستتتدم بلند جام از
 ..غرورم..زندگیم میاددسر سرم چی داره..بود گرفته دلم..بود

 .تختمون..عشقمون اتاق.اتاقمون تو رفتم
تاق پخش دستتتگاه کنار رفتم  و میخورد زندگیم و من درد به که و اهنگی و ا

 ..گذاشتم
 .عروسیمون عکس به..روبروم دیوار به زدم زل و تخت رو نشستم

 



 کن گریه
 ..کن تمومش بسه رفته دیگه اون نمیمونی اون پیش میتونی تو

 کن تمومش نشسته دیگه یکی دلت تو تو عشقه خطه ته کن گریه
 

 تنها دیگه میمونی اینجا نشین براه چشم
 خونه نمیاد دیگه اون نکن گریه

ست  توحال نکن فکر خوشه دیگه اون داغون دل..  طفلکی اون از دیگه بکش د
 میدونه

 
یه دل ته از یا..کردم گر گه یعنی..خوشتتیم روزای..شتتتد تموم یعنی..خدا  دی

 باختمش؟..همیشه واسه..نمیاد؟رفت
 

 ونا اخه میریزه اشتتکات..نمیشتته پیدا اون مثه میدونی اینو اخه..  میمونی تنها
 ..همیشه قلبته توی..عزیزه واست
 پیشت برگرده کاش میگی..میگیره اتیش دلت..میفتی یادش
 ..نمیشه میدونی اخه.. بیاری طاقت باید تو..نداری راهی

 
 نک تمومش بسه رفته دیگه اون نمیمونی..اون پیش میتونی تو..کن گریه
 .کن مومشت نشسته دیگه یکی دلت تو رفته دیگه..تو عشق خطه ته..کن گریه

 ..خونه نمیاد اون..کن گریه تنها دیگه میمونی اینجا نشین براه چشم
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 حالتو نکن فکر خوشتته دیگه اون داغون دل طفلکی اون از دیگه بکش دستتت
 ..میدونه

 
 ..نمیشه پیدا اون مثه میدونی اینو اخه میمونی تنها

 ..همیشه قلبته توی..عزیزه واست اون اخه..میریزه اشکات
 ...سیاوش

 
 اون با و پرستتتش نمیخواستتتم..اه..برداره من ستتر از دستتت نمیخواد الناز این

 از اینم و صتتبح از اون..امروز بود چش نمیدونم..بذارم تنها خونه تو حالش
 جا چند اخه؟فکرم میکرد گریه چی واستتته..بود داغون روحیش انقد که االن
 .بود

 اوب دوستتاعت یکی جز به..بیرون زدم دفتر از امروز..بذارم دلم کجای و الناز
 ..کنم کرف بتونم که باشم تنها که جایی یه رفتم..بمونم دفتر تو نتونستم

تادم ها موق  اون یاد..کردم فکر هم حستتتابی..کردم فکر  ستتتال ده یاد..اف
ناز با که قشتتنگی روزای..پیش نایی..داشتتتم ال جا هاش که هی به با  تجر
 ..ارزوهامون..مدارامون قرار..میزدیم بهم که قشنگی حرفای..کردم
 ..ولی

شتم پرستش با که روزایی  از پر هیجان جای به..بود خوب حس از پر همش دا
 و هیجان دلم ستتنم بخاطر شتتاید موق  اون..میخواستتتم که چیزی..بود ارامش
 نگاه فق ..میخواد پرستتتشتتو ارامش فق  دلم االن ولی میخواستتت داغ عشتتق
 ..بود کاذب همش الناز با هیجان..میخواد گرمشو



 ..پرستشمه..عشقمه..زنمه واقعی هیجان
ناز من که زیرش نمیزنم مانی یه..نمیخواستتتم و ال  یه ولی..بود عشتتقم ز
 .االن نه..زمانی

 ولی..میگیرم کینه و میاد بدم کستتی از دیر خیلی..دارم زندگیم تو قانون یه من
شمم از طرف اون نکنه خدا شمم به محاله دیگه..بیفته چ سه چه..بیاد چ  هب بر
 ..بدم راهش دلم

 فروخت منو که موق  همون..پیش سال ده همون..شدست تموم من واسه الناز
 ..خوشیش پی خارج رفت و پول به

 ودیدنشتت انتظار..شتتدم شتتوکه فق ..نکرد رو و زیر و دلم برگشتتتنش با االنم
 ..نخوردم حسرتشونو ولی افتادم گذشته یاد..نداشتم

 و یمهربون توی که دختری..ببازم قشتتنگمو و نجیب زن که نیستتتم دیوونه من
گه دلرحمی مه که کستتی..نداره لن یا وجودش ه ته و ح  و عشتتق..معرف
 ..همه گ*ن*ا*ه از میگذره راحت که کسی..مهربونیه

 گرانن و بره بویی دفعه یه پرستتتش نمیخوام..بدم و الناز جواب جوری یه باید
 ..بشه

 یه که جایی همون..تهران بام رفتم..کردم خاموش گوشتتیمو بیرون اومدم وقتی
 ارومم اون تا بود پیشتتم االنم کاشتتکی..کردم ارومش و اوردم و پرستتتش بار

 ..میکرد
 روشنی دیدن با ولی بود خیره روشن چراغای و ادما به چقد باال اون از نمیدونم

 ..شده صبح فهمیدم هوا
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صال صال..نکردم حس زمانو گذر ا سم ا ستش ساعته چند که نبود حوا  وت و پر
شتم تنها خونه شین سوار عجله با..گذا شیم..خونه سمت رفتم و شدم ما  وگو

 ..خورد زنگ سری  موق  همون که کردم روشن
 ..نداره زندگی و کار این..اه
 میخوای؟ چته؟چی_

 .قلبتو_الناز
 ..نمیخوره تو بدرد..زنمه فق  من قلب تو_

 ..اولت سیاوش؟عشق چی من پس_الناز
ی  خودتو خیلی خانم_گفتم و زدم پوزخند  چهب یه..اول میگیری؟عشتتق تحو

فت شتتتد تموم بود بازی  وجودش که کستتی..دارم زن من..دختر ببین..ر
شنوم و صدات و ببینمت نمیخوام دیگه..نامرد یه تو مث  نه..معرفته  همون به..ب
 رتس بالیی..برنداری زندگیم رو از و نحست سایه..قسم باالسرمه که خدایی

 کلت؟ تو رفت..بزنی زار خودت حال به خودت که میارم
 .کردم قط  و گوشی عصبانیت با و
 ..عوضی..اه.اه

 ته پوالش االن بوده حالش و عشق پی گوری کدوم سال ده این تو نیست معلوم
شیده سر اون دیگه من نمیدونه..بزنه مخ و بگیره سواری تو اومده ک  20 بچه پ

 ..نیستم ساله
 ..نبود خونه پرستش.. ولی بود صبح 8 ساعت خونه رسیدم وقتی

 
 ...میخوانید بعد های پست در انچه



 ..کن کمکم تروخدا..بهراد_
 شده؟ چی_بهراد

 ..بردیا_
 ...پرستش

 
 چشتتمم به خواب ولی بودن ستترخ چشتتمام..نذاشتتتم هم رو چشتتم صتتبح تا

 ..نمیومد
 ..و خودش مزاحم..بشم مزاحمش نمیخواستم..سیاوش به نزدم زنگ

 عستتت  ماه به..میکردم فکر خوشتتمون روزای به بغض با و میرفتم راه
 ..نکردم گریه ولی..دریا غروب عاشقانه های لحظه به..رویاییمون

صال یعنی..کردم ناجور فکرای و رفتم راه صبح 4 تا ست نگران حتی ا  تو نم نی
 ..تنهام خونه

عت قت دلم صتتتبح 5 ستتتا نگ بهش..نیورد طا  کاشتتتکی ولی..زدم ز
 خاموش دیگه چی واستته..بود کرده خاموش و گوشتتیش..بود خاموش..نمیزدم

 ..شدم نگرانش فق ..من..بشم مزاحمش نمیخواستم که کرد؟من
 چرا؟ تو..سیاوش..لعنتی
 چیزی و بود خالی ام معده ولی تهوع حالت..داشتتتم ستترگیجه..میومد خوابم
 ..میزدم عق فق .. نبود توش
 ..ممیکش نفس تر راحت..میکنه بهتر حالمو اونجا خوب هوای..تراس تو رفتم
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 سهم هک وفایی بی از..بود گرفته دلم..بود میش و گرگ..میشد روشن داشت هوا
شگی شه باورم..فروخت ساده منو چقد..بود من همی  اداعتم کی به دیگه..نمی

 ..نه..نمیشه چی؟باورم خدا؟به کنم
 ..انکار نه و کنم باور میتونم نه
 ..خورد زنگ گوشیم که بودم غرق فکرام تو

 ..اومد اشنا چشمم به ولی بود ناشناس شماره
 بله_گفتم و گوشم رو گذاشتم و گوشی

 عزیزم سالم_بردیا
 نیست؟ کن ول چرا این..اووف..بستم چشمامو

 صبح؟ وقت این نداری زدی؟کار زنگ چی واسه_
 ..میکشه پر عشقش واسه گاهش..دیگه دله_بردیا

 ..میزنی بهم حرفات با حالمو_
 ..ببینمت بیام میخوام_بردیا
مت از پاتو بخوای..میکنی غل  تو_زدم داد یهو یا با کنی تر دراز گلی  وشستت

 ..طرفی
ست خونه صبح وقت این سیاوش_گفت و خنده زیر زد یهو  داره زنش ببینه نی
 میکنه؟ بیداد و داد کی سر

 .هست..ه..نیست چرا_
 ؟خانمی نمیترسی تنهایی..نیومده هنوز رفته که شب سر از_گفت و خندید

 ..ایستادم پاشدم دفعه یه ترس از
 میدونی؟ کجا از تو_



 ..عشقم خونتونم دم دیشب از_گفت لوسی لحن با بردیا
 کجایی؟ تو..تو_

 اعتس یه تا ولی..برم شدم مجبور اومد پیش برام کاری..گلم نکن هول_بردیا
 ..پیشتم دیگه

 .110 میزنم زنگ بشی افتابی من خونه طرف..عوضی ببند دهنتو_
 ..میلرزید تنم تموم..کردم قط  و

 کنم؟ چی حاال.بودش سیاوش کاشکی..کنم چکار نمیدونستم
 ..نکنه ابروریزی خدا وای..در پشت نیاد دفعه یه

 اصتتال و غل  و درستتت..نمیکرد کار اصتتال فکرم..بود صتتبح 6.30 ستتاعت
 الشتت و مانتو یه ستتری ..بمونم خونه تو میترستتیدم فق ..نمیدادم تشتتخیص

 تا..بودن هم خونه دم..بیرون زدم خونه از احتیاط با و برداشتم و کیفم و پوشیدم
 و ماشین تو انداختم و خودم..ایستادم زرد سمند یه جلوی و دوییدم کوچه سر

 ..بره فق  گفتم
ستم سیدم ولی اینا مامان خونه برم خوا سه کنه هول صبح وقت این تر  لبشق وا
 ..خطرناکه

 به نمیخواستتتم..بود بهراد داشتتتم که و کستتی و بکنم تونستتتم که کاری تنها
شق پی رفت کرد ول شب وقت اون تنها منو که اون..بگم سیاوش  حالش و ع

 ..روبندازم بهش نمیخوام دیگه
 ..گوشی تو پیچید بهراد الود خواب صدای
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یدار خواب از منو کلکا این با نمیتونی ستتیاوش_بهراد  النا پرستتتش..کنی ب
 برداشتی؟ چی واسه گوشیشو خوابه

 ..بهراد_
 .. پرید سرش از خواب شنید که منو مضطرب صدای

 شده؟ تویی؟چی..پری_بهراد
 ..کن کمکم..بهراد_گفتم و گرفت و گلوم بغض
 شده؟ چی_بهراد

 ..بردیا_
 .دیگه بزن حرف چی؟د بردیا_گفت شک با بهراد

 ..بزنم حرف اینجوری نمیتونم..ببینمت باید_
 کجایی؟ االن_ بهراد

 .تاکسی تو_
 سیاوش؟ پس_بهراد

 .نمیدونم_
 .همونجا بیام بگو میری کجا..بابا چی؟ای یعنی_بهراد

 ..اونجاست دیگه دقیقه بیست تا گفت دادم بهش و پارک یه ادرس
 ..نشستم خالی نیمکت یه روی و شدم پیاده و داشت نگه پارک کنار راننده
 و همب رستتید..میزد نفس نفس..رستتوند و خودش بهراد دقیقه بیستتت از کمتر
 شده؟ چی..پری_گفت

 .کنارم نشست اومد و کنار کشیدم
 سیاوش؟_بهراد



 ..خاموشه گوشیشم..نیومده هنوز بیرون زد خونه از دیشب از_
 شد؟ دعواتون_بهراد

 ..خورد زنگ گوشیش..نه_
 چشه؟ بردیا..نمیفهمم_بهراد

باره  هکستتت..بودم مجبور ولی..بگم بهراد به نمیشتتتد روم..دلم تو اومد ترس دو
 ..نداشتم و ای دیگه
 نمیزنی؟ حرف چرا..پرستش_گفت و طرفم شد خم نمیزنم حرف دید وقتی
 .میشه مزاحمم..بردیا..ب چندوقته..چند_گفتم و پایین انداختم و سرم

 دهشتت قلمبه پیشتتونیش رگ عصتتبانیت از بهراد..باال اوردم و ستترم دفعه یه و
 ..میشد بسته و باز بینیش های پره و بود سرخ صورتش..بود

 چیه؟ حسابش حرف_بهراد
یدم مام از اشتتتک دوقطره شتتتد چی نفهم یدا راه چشتت  بغض با و کرد پ

 ..هم با..گفت..کانادا بره میخواد..میگه_گفتم
صبانیت با بهراد دفعه یه  یاوشس به..ناموس بی کرده غل _زد داد و شد بلند ع

 گفتی؟
 ..ببینمش که بود کجا سیاوش..دادم تکون راست و چپ به اروم و سرم

 .دراورد و گوشیش
 بزنی؟ زنگ میخوای کی به_

 سیاوش_بهراد
 ..بفهمه نمیخوام..بهش نگو..بهراد نه_
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 برسونم ترو پاشو_گفت و بیرون کرد فوت و نفسش..کرد نگام خیره لحظه چند
 .خونه

 .خونه بیاد میخواست..بردیا..نه_گفتم ترس با
 .من به بود زده زل شده گرد چشمای با
 ..دفعه یه ترسیدم..بیرون زدم صبح وقت این همین واسه_

 ..نیمکت رو نشست و موهاش تو کشید دست کالفه
 ..خورد زنگ گوشیم موق  همون

 ..بردیاست_
 لشقب فق ..بده جوابشتتو..ببین_گفت و کرد باز ستتری  و بستتت چشتتماشتتو

 باشه؟..کن ضب  و صداش
 ای دیگه چیز لرزونم دستای ولی..باشم قوی کردم سعی.چیه قصدش فهمیدم
 ..میگفت

 ..داص ضب  بعدم و اسپیکر رو گذاشتم و گوشی و کشیدم عمیق نفس یه
 پرستش_بردیا

 زدی؟ زنگ چی واسه_
 .بودم خونت در پشت من..نیستی خونه_بردیا

 از چی..نمیشتتته حالیت حرف چرا..کثافت..کردی غل  تو_زدم داد دفعه یه
 میخوای؟ جونم
 .بزنیم حرف هم با باید ما_بردیا

 ..بگما سیاوش به نکن کاری بردیا..ندارم حرفی هیچ تو با من_ 
 .بودی گفته االن تا بگی میخواستی اگه_بردیا



ساب مرده خودتو باید بفهمه سیاوش میدونی..سوخت برات دلم..دیوونه_  ح
 کنی؟
 خوشتتبخت هم با ما کن باور..عزیزم ببین..نمیترستتم هیچکس از من_بردیا

 .بچ با..ازاد و راحت..تو و من..اونجا..میشم
 ..دهنتو ببند..عوضی شو خفه_گفتم حرفشو بین پریدم یهو

 ..کردم قط  و گوشی و
 ..یخ تیکه یه بیرون از و بود داغ بدنم داخ  از..میلرزید بید مث  تنم

 مزاحمته؟ وقته چند_گفت عصبانیت با بهراد
 ..دیروز از_

 ..دنبالم بیا_بهراد
 ..ما خونه سمت رفت و شدیم ماشین سوار

 ..خونه تو نیاد..بهراد_
 ..و پدر بی عوضیه میکنم لهش..میخوره گوه_بهراد

 ..باال رفتیم هم با و ترمز رو زد خونه دم
 ..نبود کسی
 ..وبگ خودم به داشتی کاری..تو برو نترس..نیستش که میبینی_بهراد

 میری؟ کجا تو_
 ..کنم سره یه شرف بی اون با تکلیفمو برم_بهراد

 ..بهراد مرسی_
 ..بروتو_بهراد
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 ..پایین رفت بهرادم و تو رفتم کردم باز و در
 یاوشستت با رخ به رخ دفعه یه که خونه تو میرفتم داشتتتم و کردم اویزون کیفمو

 ..شدم
 بودی؟ گوری کدوم االن تا_ سیاوش

 ..ترسیدم و کردم هول لحظه یه واسه..نداشتم دیدنشو انتظار اصال
 بودشن صبح تا و بیرون زد خونه از حرف بی دیشب تمام اینکه یاداوری با ولی

 تو به نمیکنم فکر_گفتم پوزخند با و شتتتدم رد کنارش از..هم تو رفت اخمام
 باشه؟ داشته ربطی

 که یدکش و گرفت و دستم چنان..شد همینم..میگیره اتیش داره االن میدونستم
شتم تنها نه  دیگه که ینرم و گرم جای..سینش تو رفتم سر با بلکه سمتش برگ

 ..نبود من مال
 ..بهم بود زده زل وحشتناکی اخم با..ایستادم صاف

 داره؟ رب  کی به پس_سیاوش
 ؟گذشت خوش اومدی؟دیشب کی راستی..نیست مربوط تو به اونش بازم_

 مسخره_گفت چسبیده بهم دندونای با و گرفت تر محکم و دستم که برم اومدم
 بودی؟ کجا گفتم بهت..نیار در بازی

 ..تیرش چشمای تو زدم زل
 ..بودی دیشب تو که جایی همون_

 بودم؟ کجا من مگه_گفت و کرد ریز و چشماش
 میپرسی؟ من از_گفتم و بیرون دستش از کشیدم محکم دستمو



 رومروب اومدو..بود من از تر فرز اون ولی..گرفتم فاصتتله ازش بلند قدمای با و
 ازم کمی خیلی فاصتله با دقیقا خودشتم و دیوار به چستبوندم محکم و ایستتاد
 ..بود ایستاده

صبانی صبی هم خیلی..بود ع سای..بود ع شمای..تندش نف  گر و سرخش چ
 ..عصبانیه خیلی االن سیاوش که میگفتن اینا همه..زدش بیرون گردن

شبو تمام من_سیاوش  زنب حرف ادم عین..نبود خوب حالم..بودم تهران بام دی
 ارب هزار روزی که میارم سرت بالیی چنان قسم خودت جان به وگرنه..پرستش

 ..کنی مرگ ارزوی
تش نه یدا هد نش نه..ت ح ندش صتتتدای نه و ل ل یچ ب نو کدوم ه  م

 راستتتش قستتم هنوز یعنی..خودت جان به گفت وقتی..قستتمش..نترستتوند
 ..یعنی..هنوز مهمم یعنی..منم

 ..بودم بهراد پیش_
مت به یکم ستترشتتو مای با و کرد کج راستتتت ستت یک چشتت  شتتتده بار

 چی؟ واسه..بهراد_گفت
 ..کنه کم واسم مزاحمو یه شر میخواستم_

 نگفتی؟ خودم به بشه؟چرا مزاحمت کرده جرات کی_ سیاوش
 مینداختی زندگیمون از و مزاحم اون تو کاشتتکی..لبم رو نشتتستتت پوزخند یه

 ..بیرون بکشه خونت از تورو تونست شبی نصفه که همونی..بیرون
 بردیا_
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 هک شد اتیشی چنان..بود اش لحظه یه ماله سیاوش حال وصف واسه عصبانی
 زد خونه از و برداشت گوشیشو و سوئیچشو فق ..بگیرم جلوشو نتونستم اصال
 ..بیرن

گاه جب..کنم ستترم تو خاکی چه حاال..گرفت گریم ناخودا  کردم غلطی ع
 ..گفتمش

 ..بگذرون بخیر خودت خدایا
 ..نمیداد جواب بهراد به زدم زنگ

 بود کرده فکر بود زده زنگ ستتیاوش..بودی کجا گفت و خونه زد زنگ مامان
 ستتیاوش..صتتبحگاهی ورزش بودم رفته مامان نه بگم شتتدم اینجایی؟مجبور

 ..بود خواب
 اینجا گفت منشتتیش ستتیاوش دفتر زدم زنگ مامان خاطر شتتدن اروم از بعد

 بودم تادهفرس رو بردیا شده ضب  صدای ماشین تو..بودم ترسیده خیلی..نیومده
 ..میکشه رو بردیا حتما وگرنه..نده گوش سیاوش کاشکی..بهراد واسه

ضیه..بودم شده کالفه شون که شد بدتر وقتی ق شونو هردوتا شیا  موشخا گو
 ..کردن

 وای..شد روشن بهراد گوشی باالخره نگرانی و استرس از پر ساعت چند از بعد
 ..دادن بهم دنیارو انگار اصال
 ..پری سالم_بهراد

 بود؟ خاموش گوشیت چرا..تو کجایی..سالم بهراد وای_
 ..بودم کالنتری_بهراد
 ..ایستاد قلبم



 چی؟ واسه کالنتری_
 گفتی؟ جریانو سیاوش به تو..مفصله اش قضیه_بهراد

 ..گفتم منم..شد عصبانی نیستم دید خونه اومد..شدم مجبور..اره_
 کرد؟ چکار بدونی اگه..کردی خوبی کار اتفاقا_بهراد

 ..غیرت همه این از رفت قنج دلم ته
 پیشته؟..االن_

 ..رهب شد مجبور خورد زنگ کرد روشن و گوشیش تا ولی..بود من با..نه_بهراد
نگ بازم نگ لعنتی اون بازم..خورد ز قد..خورد ز یاوش گوشتتی از چ  ستت

 ستتر از دستتتت چرا..میزنه زنگ بهش که کیه..میخوره زنگ انقد چرا..متنفرم
 ..نمیداره بر زندگیمون

 میاد؟ کی میره کجا..کیه نگفت_
شت عجله خیلی اینکه مث  فق ..نه_بهراد ستش..دا  بابت از خیالت دیگه..پر
 بدونی اگه..هلفدونیه تو ستتیاوش اقا ستتری صتتدقه از االن..باشتته راحت بردیا

 ..کرد کشش خر پاسگاه تا چطوری
سم دیگه ست سیاوش که نبود مهم..نبود مهم هیچی..نبود مهم وا  تهرف که..نی
 هیچی دیگه..جهنم به درک به..نیستتتت مهم دیگه هیچی..کیه پیش که..کجا

 ..باشه مهم واسم نمیخوام
 مذهن تو جدید فکر یه همش ولی کردم خداحافظی بهراد با طوری چه نفهمیدم

شتم اعتماد سیاوش به من..میخورد چرخ  بذر مدل تو..ولی گفتنش سخته..ندا
شیدن شک  دو تو..شک همه این با..کنم زندگی باهاش نمیتونم اینجوری..پا

http://www.roman4u.ir/


 یه قتیو باشه داشته ادامه نمیتونه زندگی این..نیست راحت خیالم..تردید..دلی
 ..نباشه راحت..نباشه امن خیالش قضیه طرفه

تاراش این میتونم نه کنم باور خ*ی*ا*ن*تشتتو میتونم نه ک..کنم رد و رف  اران
 ..سخته خیلی..نه..دررفتناش این..اومدناش صبح رفتنو شب این..کنم

ست میدونستم..بود سرم تو که فکری شتباه..خطا ضه ا  باید یول..حماقته..مح
 ..میکردم عملیش باید..میکردم باورش باید..خودم به..میکردم پابت

 شتتده هترب خیلی نستتبت به حالش..مامان پیش رفتم..بمونم خونه تو نتونستتتم
 ..ردیمنمیاو میون به گذشته از حرفی و بشینه چرخ پای نمیذاشتیم ولی..بود

 ازمب ولی..سیاوشیم مدیون رو اینا همه و میکنه خانمی..نمیکنه کار دیگه مامان
 ونهنمیت..کنه کم چیزی من چرکینی دل از نمیتونه مهربونیش و لطف همه این

 ..بپوشونه خطاهاشو
 ..بادمجون قیمه کردن درست حال در اشپزخونه تو مامان و بود کالس ستایش

 شدی؟ زردی انقد چرا..نداری رو به رنگ چرا..مامان پرستش_مامان
 یکم..ورزش رفتم که صبحمم..شدم مسموم دیشب کنم فکر..نیست چیزی_

 ..کردم ضعف
 ..بخوری میکنم دم چیزی یه واست االن_مامان

 ..میشم خوب خیال بی..ندارم رو دمنوشا این خوردن حوصله بخدا..مامان نه_
 ستر بهش شتتده؟میرید بهتر مامانش با چطوره؟خوبه؟رابطش ستتیاوش_مامان

 بزنید؟
 ..نمیکنه قبول سیاوش..نه_



ست شتم دو شه سیاوش محور و حول حرفامون ندا ستم..با  رفک بهش نمیخوا
 ..کنم

 شد؟ چی ستایش خواستگار..مامان_
مان نا واال_ما نگ هرروز که ای گار پستتره..میزنن ز تایشتتو خیلی ان  ستت
تایش..بودن خوب خانوادشتتم..میخواد مه هم ستت ی  بی همچین معلو  م
 چیه؟سیاوش؟ تو نظر..واال نمیدونم..رو و بر خوش پسره که دیدیش..نیست

 ..سیاوش به میرسون و بحث من مادر این اخر..بابا ای
شون شناختی خیلی که من_  فتمگ که بهتم..نبودن بدی خانواده ولی..ندارم رو

 تو و پیمان مسیاوش..نگفتن راجبشون بدی چیز تحقیق فرستاد و نفر یه سیاوش
 ..یهکار..خوبیه بچه میگفت..بودش دیده عیادتت بود اومده که بیمارستان

 ردک تاییدش سیاوش که حاال..شد راحت خیالم پس_گفت و زد لبخند مامان
 ..برون لهب واسه بیان هفته اخر گفتمشون شاید..خداروشکر..خوبیه پسر یعنی

 ستتعی..خوردم و خوشتتمزش دستتتپخت و بودم مامان پیش عصتتر تا روز اون
 تو یا هفته چند کوچولوی به حتی..نکنم فکر جدیدم درد و سیاوش به میکردم

 اباب و ستتیاوش که..میشتتم مامان دارم که نمیگم هیچکس به چرا نمیدونم..دلم
 ..کردم
 ..ندارم امیدی زندگی این ادامه به چون شاید

 و باشتتته ستتیاوش میام وقتی بازم داشتتتم انتظار..خونه رستتیدم بود غروب
 ..نبود ولی..بودم گوری کدوم االن تا که کنه بازخواستم
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 قد هچ..نبینمش..بره زود..بیاد دیر..باشتته؟نیاد همینجوری همیشتته دیگه قراره
 ..تلخ چقد..سخت چقد..بد

 نهخو حیاط خوب هوای حتی..دلگیره..ساکته خونه چقد..سخته چقد تنهایی
 چرا..من دردای ندارن تمومی چرا..خدا دلگیرم چقد..کنه حالم سر نمیتونه هم

 ..موقتیه من ارامش همیشه چرا..نمیشه سفید من سیاه شب
 ..یخ اب دوش زیر..حموم تو رفتم لباسا همون با شکلی همون

 گیدیوون به..نبود محض دیوونگی اما..بود دیوونگی..استتفند روزای اخرین تو
 ..نمیخوردم تکون ولی میشد حبس نفسم.نبود بکنم میخواستم که کاری

 وچشمام..بودن شده دل یک هم با یخ اب و اشکام..میلرزیدم بید مث  سرما از
 ..سخته تنهایی..میگم لب زیر بازم و میبندم

 تنم ستترمای..شتتتد اب..زدم یخ تن رو ریختم و داغ اب و دراوردم لباستتتامو
مای ولی..رفت هام یخ دل..چی دلم ستتر  دل..ام دیده خ*ی*ا*ن*ت دل..زد
 ..تنهام
سمو حوله شیدم لبا شتم..بیرون اومدم حموم از و پو  برم که در سمت میرفتم دا

شپزخونه تو شیدم جیغ ترس از که بخورم داغ چای یه و ا  یک این..خدا وای..ک
 ..اومد

 ..بود کشیده دراز روتخت..قرمز چشمای با..خسته..بود سیاوش
 راچ..کرد نگاهم غمگینی لبخند با و برداشتتت روتخت از پاهاشتتو من دیدن با

 ..ساکته انقد
 ..نشنیدم جوابی ولی گفتم لبی زیر سالم یه



نده مرطوب کرم..زدم عطر..زدم بدن لوستتیون..ارایشتتیم میز کنار رفتم  هب کن
 و مرطوب موهام..کردم خشتتک موهامو حوله کاله با..زدم دستتتامو و صتتورتم

 ..بود ریخته دورم هش *خ*ت
 نزدیک..سفی تو فیس..دیدم روبروم و ستیاوش که بردارم لباس برم که برگشتتم

 ..دور خیلی..بود دور..نه دالمون ولی..نزدیک خیلی..همیشه از تر
 ..بود گرفته ازش دلم ولی..بود خواستن از پر نگاهش..بود خسته چشماش

ستم سه حتی نمیتون شه که منی.. کنم فراموش هم لحظه یه وا  هگ*ن*ا* از همی
 زندگیم تمام که مردی..ببخشتتم و ستتیاوش نمیتونم چرا..گذشتتتم راحت همه
 ..شکسته ازش دلم که االن حتی..بود

 ..باالتر شدم کشیده..اغوشش به گرفت منو و شد حلقه کمرم دور دستاش
 ..میشن تر خواستنی چشمات..حموم میری وقتی_سیاوش

 ..حرفاش با کنی عشق نباید..بیاد خوشت نباید..احمق نلرز..لرزید دلم
 ..بستم و چشمام

تی..متیتبتنتدی بتروم و چشتتتمتات چتی واستتته_ ب  متیتدونتی وقت  متنت
 ..میزنه اتیش دلمو..االنش سرخی این تو چشمات جنگ ..پرستش..ارامشمه

ستام..سیاوش پهن سینه رو افتاد..شد سبک سرم..شد داغ بدنم  دش حلقه د
 ..گردنش دور

شت چقد نمیدونم ستاش..گذ شمامو..بود حرکت در کمرم روی د  کردم باز چ
 ..شد درد از پر دلم باز و

 ..اش خسته چشمای تو شدم خیره و باال اوردم و سرم
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 ..دوس..من..پرستش_سیاوش
 یکنیم استتتفاده زنونه عطر حاال تا کی از_گفتم لبخند با و حرفش بین پریدم

 ..خان سیاوش
ید رنگش..خورد جا نگ خدا؟گوشتتتم چی یعنی..چی یعنی این..پر  ز
 ..بود کندن حال در دلم ولی..بود لبم رو لبخند..میزد

 ..شد باز کمرم دور از دستاش..شد باز گردنش دور از که دستام
 بهش..زیرش نزنم..نکنم انکار و کنم باور باید پس..واقعیه..داره حقیقت پس
 ..ندم حق
 خودت دستتت حالت و میشتتی گیج بوشتتون با که اونا از..بود هم عطری چه

 ..یدمد لباست رو زنونه موی تار یه..عزیز شوهر بگم نتونستم دیگه..نیست
 ..پرستش_سیاوش

 ..نکردم گریه اما..کردم بغض
 ..میشه خوب حالم..بذاری تنهام میشه_

 ..کن باور..پرستش+سیاوش
یاوش میکنم باور_ که..ستت  برو میکنم خواهش.. فق ..عالی..خوبی تو این

 ..بیرون
یاد جلوتر نذاشتتتم..روبروش اوردم و دستتتم که ترم نزدیک اومد  نگاهش..ب

 ..نکردم
 ..همین..باشم تنها بذار فق ..خوام نمی ازت هیچی_

 ..بزنم حرف بذار لعنتی د_سیاوش
 ..میرم من نری سیاوش_



 ..بدی عذاب و خودت میخوای_سیاوش
 ..گرفتم ازش رومو

 ..اره_
ستن و اومد در کوبیدن صدای و شمام ب ضم ترکیدن و چ ست و بغ  شدن س

 ..پاهام
 ...سیاوش

 
 همشتتم..خرابه..میفهمم..داغونه حالش..میکنه اذیت انقد و خودش داره چرا

 خونه وت دیشتتب کاشتتکی..نیستتت روبراه حالش که دوزه..فکره بی منه تقصتتیر
 ..نمیذاشتم تنهاش

 بارهدو دیدن با نمیکردم فکرشم وقت هیچ..دردسرات این با الناز روحت تو ای
 ..بشم متنفر ازش انقد الناز

 گندی چه وای..دیگه زن به با من کرده فکر چطور اخه..زندگیمه همه پرستتتش
 ..زدم

 چشتتمامو جلو خون فق ..ندیدم رو جا هیچ..اورد رو بردیا استتم صتتبح وقتی
ته یدم..بود گرف نه از طوری چه نفهم  که خدایی همون به..بیرون زدم خو

 دیشتتو..نبود مهم برام هیچی..بود کشتتتنش فق  قصتتتدم..قستتم باالستترمه
 زنم هب..نبود چیزی کم..میکشتتتمش باید ولی..میدادم دیشتتو برابر ده..میدادم

 ..کنم رانندگی تر تند میشد باعث همون..داشته نظر
 ..بهراد به زدم زنگ
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 ..داداش جونم_بهراد_
 عوضی؟ اون کجاست_

هراد ترشتتتم دم من..باش اروم_ب ته تازه..دف ث ..باال رف که م ن ی له ا  عج
 ..پایین بیاد منتظرم..داشت

 ..نزدیکم..دار نگهش_سیاوش
 ..داشبورد رو کردم پرت و گوشی و کردم قط  و

 از و ترمز رو زدم..دفترش در رسوندم خودمو سرعتی چه با و طور چه نفهمیدم
 دادم ات لباسمو استینای..ماشین تو انداختم و دراوردم و کتم..بیرون زدم ماشین

ستم محکم و در و باال  از هرادب گفتن سیاوش صدای..دفترش سمت رفتم و ب
 ..میومد سرم پشت
 ..توام با..وایسا..سیاوش_بهراد
سور..بود دوم طبقه سان  در..البا رفتم یکی تا سه رو ها پله و شدم خیال بی و ا

 ..میومد اقشات تو از صدایی یه ولی..نبود دفترش تو کسی..بود باز نیمه دفترش
له دیدم که کردم باز درو دفعه یه  هک دختره یه و خودش..نبودن تنها جناب..ب

 ..!!!هم کار تو بودن رفته
سم..زد جیغ سری  دختره بهراد منو دیدن با سبی بهم دندونام..نبود مهم وا  دهچ

 ..بودن
 ..سیا_بردیا

لت م  استتممو ندادم مه یاره کا ند قدم دو با..ب  مشتتتت و روبروش رفتم بل
 کشوندش بهراد..عقب پرید و زد جیغ دختره..چشمش پای خوابوندم محکممو

شتمو و شد بلند..بردیا سمت رفتم منم و بیرون  ورتشص تو بخوره میومد که م



ستش باون و گرفت و  تو یدمکوب پا با و دادم خالی جا که صورتم تو بزنه اومد د
 بلند رو بردیا و اتاق تو اومد بهراد..زمین رو افتاد و اومد در اخش و شتتکمش

 ..دیوار به چسبوندش و کرد
 همه با..کردی تر دراز گلیمت از پاتو شتتنیدم_گفتم زد داد و صتتورتش تو رفتم

 ..مهر معین سیاوش زن با..اره منم با..اره
 ..بشکنم گردنتو بزنم..ناموس بی اره_زدم داد و

 ..اشتباه..سیاوش_بردیا
 پرت هم با بهراد و خودش که دهنش تو کوبیدم چنان شتتنیدم که و صتتتداش

 ..زمین رو شدن
 ..نذاشت بهراد که سمتش برم خواستم

 ..دارم ای دیگه فکر یه من..اروم_بهراد
 ..دادم ماساژ هامو شقیقه و میزش به دادم تکیه
 ..روبروش نشست رفت بهراد
 ..کرد اوت میگرنم دوباره..میکرد درد سرم

 ..نیست اشنا واست صدا این_گفت و دراورد گوشیشو بهراد
 ..پرستش_بردیا

 زدی؟ زنگ چی واسه_پرستش
 ..میزده زنگ بهش عوضی این..پرستشه صدای این..این

 ..تند نفسام و شدن مشت دستام
 ..بودم خونت در پشت من..نیستی خونه_بردیا
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 ..گفت؟خونه چی این..شد متوقف بدنم تو خون جریان لحظه یه
 ..همیشه مث ..کرد ارومم که بود پرستش فریاد صدای و

ستش شه حالیت حرف چرا..کثافت..کردی غل  تو_پر  یم جونم از چی..نمی
 خوای؟

 حستتتاب باید مرده و خودت گرنه و بگم ستتیاوش به نکن کاری گفت وقتی
 ..گرفتم دوباره انرژی..شدم شیر..کنی
 یه هک کسی..اشغال بردیای جون به افتادم لگد با و دادم هول و بهراد..شدم بلند
 ..امینمه..وکیلمه بود خوش دلم..نبود جونش تو مردونگی ذره

 ..نبود تنش تو جون دیگه که زدمش انقد
 ..میکشیدم نفس تند تند عصبانیت زور از..کنار کشیدم
باره فت جلومو بهراد که ستتمتش برم خواستتتم دو فت_زدم داد..گر ثا  بی ک
 وهگ تو..میشتتینی من پرستتتش پای زیر..کانادا بری میخوای من زن با..ناموس
 ..بهراد کن ولم..پدر بی..کنم خورد دهنت تو دندوناتو بزنم..خوردی زیادی

 که برستته چه کنه باز چشتتماشتتو نمیتونستتت بود خورده کتک که بس از بردیا
 ..باشه داشته حرفام واسه جوابی

 ..گرفتم شماره یه..نکردم توجهی..پاسخ بی تماس چقد..دراوردم گوشیمو
جایی..حاجی ستتالم..الو..داشتتتم کار کاظمی ستتردار با_ ید ک با  االن؟

 ..خداحافظ..اونجام دیگه دقیقه ده تا.. شره..نیست خیر حاجی نه..ببینمت
 کنی؟ چکار میخوای_بهراد

 ..چی یعنی افتادن در سیاوش با بفهمونم بهش میخوام_



مک با یای بهراد ک ند لشتتو تن برد نداختیم و کردم بل  هخود تا..ماشتتین تو ا
صبانی هنوزم..دادم گاز و کالنتری ستم و جوربود شرایطش اگه..بودم ع  ازب د

سگاه تو..بیاد در جونش تا میزدمش انقد بود  ردارس جلوی انداختمش وقتی پا
 تازه..بازداشتگاه انداختن رو بردیا شنیدن و بهراد شهادت و شده ضب  صدای و

 ..بکشم اروم نفس یه تونستم
 دفاع ناموستتم از من ولی شتتتم و ضتترب واستته بود گیر خودم پای که هرچند

 ..حقم از..کردم
 شتتده ستتبک بارم انگار بیرون اومدم وقتی ولی شتتدیم معط  ستتاعتی چند
 ..کردم کم جامعه تو از و کثافت یه شر..بود

 ..اوردی جا حالشو خوب..بود حقش_بهراد
 ..بودم کشیده خوابی بی تموم روز دو..بودم خسته هم خیلی..بودم خسته

 لیو کردم روشتتنش بودم کرده خاموش پاستتگاه تو رفتن از قب  که و گوشتتیم
 ..بود الناز بازم..خورد زنگ سری  موق  همون

 شده؟ چی باز_
 ..ببینمت باید سیاوش_الناز

 ..بیام تا بشین باشه_گفتم و زدم پوزخند
 همین..میرم دارم من..تروخدا..ستتیاوش_گفت ستتری  که کنم قط  خواستتتم
ید..بار یه فق ..امشتتتب مت با یدونی تو که هستتتت چیزایی یه..ببین یا..نم  ب
 ..میفرستم برات ادرسو..دارم پرواز 12 ساعت من..سیاوش

 بدونم؟ باید چیو..کرد قط  و
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 ..رفت برداشت ماشینشو و بردیا دفتر در رسوندم و بهراد
 تنگ شبرا واقعا دلم..پرستش پیش خونه برم داشتم دوست..بودم م*س*تاص 

 مزندگی و جون همه که کسی واسه..بود تنگ وفادارم زن برای دلم من..بود شده
 دلی  این ولی..نزدم عاشتتقانه حرفای بهش الناز مث  وقت هیچ درستتته..بود

 21 جوون یه موق  اون..شده عوض احساساتم شاید..ندونم عشقم اونو نمیشه
 تربیش..کرده تغییر زدنم حرف احساساتم نوع..ساله 31 مرد یه االن و بودم ساله

 ..غاز یه من صد حرفای با تا بدم نشون عم  با و عشقم دارم دوست
 و خوشرنگ موهای بین بذارم و سرم و باشم پرستش پیش االن داشتم دوست

 ..عمیق و اروم خواب یه..بخوابم دنیا مشکالت همه از فارغ و خوشبوش
 ..بزنه بهم میخواد الناز که حرفایی اون..چیه قضیه میفهمیدم باید..نمیشد ولی

 ..تهرف باال کالسشون خانم..کالس با و شیک هت  یه..بود فرستاده و ادرس
 تو مرفت و پوشتتیدم و کتم..کردم مرتب لباستتامو..داشتتتم نگه هت  دم و ماشتتین

 ..ودب ایستاده جوون پسر یه..پذیرش میز کنار رفتم..بود خلوت البی..هت 
 ..اقا بفرمایید_
 ..شکوهی الناز..هستم مسافرینتون از یکی مهمون من_
 ..لحظه یه..بله_

 ..دوم طبقه..251 اتاق_گفت من به رو و زد حرف نفر یه با و برداشت و گوشی
سور سمت رفتم و دادم تکون براش اروم و سرم سان ست..ا شتم دو  باهاش ندا
 دیگه..شتتده عوض خیلی الناز ولی بودم مطمئن خودم از هرچند.. باشتتم تنها

 ..ندارم اطمینان بهش



ستادم اتاقش روبروی  در ارکن و کرد باز و در و خودش بزنم در اینکه از قب ..ای
 امنهد یه..بچه من کرده فکر..کنه خرم میخواد..بود درست حدسم..بله..ایستاد

 پیدا ششتتکم از باریکی خ  که بود پوشتتیده ستتفید دکلته تاپ و ستتفید کوتاه
 ..بود

 ..منتظرتم البی تو_گفتم و کردم اخم
 ...میکنم خواهش..ساعت نیم فق ..سیاوش_الناز

 ..بشه تموم برنامه این زودتر چه هر میخواستم..نداشتم بحث و جر حوصله
شید دید که اخممو ستم..بود شیکی و مجل  اتاق..تو رفتم و کنار ک ش  ویر ن

 ..صندلیا از یکی
 ..بیارن بگم میخوری چی_الناز

 ..تنهاست پرستش..برم میخوام..هیچی_
سته روبروم ش شو..بود ن ست مثال و بود انداخته پاش رو پا  شدن رهخی با میخوا

شمام تو ست..کنه بیخود خود از منو چ ست که نمیدون  یه اب من فق  که مدتها
 ..منه مال فق  که سرسبز جنگ  یه..میشم خود بی خود از نگاه
 و یستادا پنجره کنار رفت شد بلند جاش از و گرفت ازم غمگینشو لبخند و نگاه

 داری؟ دوسش_گفت
شمامو و مب  رو دادم لم ستم چ صدم اینکه بدون و ب ش الناز کردن اذیت ق  هبا

 ..میخوامش دنیا تو چیزی هر و هرکس از بیشتر_گفام
ناز به خیلی این_ال به..خو هاش که داری و نفر یه که خو  ارامش اوج به با

 یه موق  اون تو..میفهمیدم..نداشتتتی و حس این..نبودی اروم من با تو..برستتی
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 ربهتج و ندیدی چیزا خیلی..نداشتی ازادی خانوادت توی که بودی جوون پسر
 جربهت کنی حس رو افتاده پا پیش چیزای اون همه تونستتتی من با تو..نکردی

 بودی نابی های لحظه اون عاشتتق..نبودی من عاشتتق تو..ببری ل*ذ*ت و کنی
شون خودتو که ضا باها ستتو کنیروح ار شق..تو..کنی جوون خ  فق ..نبودی عا
 هزندگیمب توی کمبودای تموم از خستتته دختر یه..من ولی..کردی عادت من به
سر یه به.. اوردم پناه تو شد راحت خیلی که پولدار ساده پ  ستد به و دلش می

 جاهایی منو و میکردی خرج پول واستتم راحت من خنده یه با که تو به..اورد
 شونواسم فق  که خریدایی مرکز و رسورانا..داشتم دیدنشون ارزوی که میبردی

 ..میرسیدم ارزوهام از خیلی به تو با..بودم شنیده دوستام از
 و ایستتتاد ستترم پشتتت و برداشتتت عطر یه ارایشتتش میز روی از و اومد الناز

 ؟..نیست اشنا واست عطر این_گفت
شنا..گرفتمش ازش ست..بودمش خریده براش خودم..بود ا شتم دو سم دا  زا وا

 هب نه ولی..بود خوب بوش..دستتم به زدم ازش هوا بی..همیشته..بزنه عطر این
 ..پرستش تن عطر خوبی

 بهم ستتر پشتتت چی؟از که خب_گفتم و کنارم صتتندلی روی انداختم و عطر
 مثال..کرد ردش گردنم از و شتتونم رو کشتتید و بلندش موهای..شتتد نزدیک

 ..کنه عوض حالمو میخواستم
 ..نیومدم اینجا خاطرات تجدید واسه من..برم بزنی نداری حرفی اگه_

 ..بودم نشسته روش من که مبلی دسته روی نشست
 و خودش انقد نمیاد خوشتتم که بفهمه کاشتتکی..پنجره کنار رفتم و شتتدم بلند
 ..میکنه نزدیک بهم



ناز ته رو روزا بهترین میتونستتتم تو با من..حاجی پستتر_ال  باشتتم داشتت
ستم و شد جور موقعیتش..ولی  بی..کنم تجربه تنهایی و ل*ذ*ت همه اون تون
 ..خر سر

 باهاشون دارم هنوزه که هنوزم..داد بهم زیادی مبلغ..بود عالی مامانت پیشنهاد
 ..من رویایی شهر..پاریس رفتم و کردم ول رو چی همه..میگذرونم خوش

شق مثال رفتنم از بعد سال یک سر عا شکم و پولدار عموی پ  با ولی..شدم پز
 واستته دمیوم زبونم رو چیزی تا تو مث ..نبود تو مث  اون..بمونم نتونستتتم اونم

 فق ..نمیفتادم یادت زیادت مدت اون تو..نبود مهربون تو مث ..نمیکرد براورده
 خوب زندگیم..همین..میوورد لبم رو لبخند خوبمون های خاطره یاد.. گاهی

 دمشت منم..نبودم تنها هم خیلی واق  در ولی بودم تنها..نداشتتم مشتکلی..بود
 ..بندی و قید هر از فارغ و راحت..خودشون مث  یکی

 ...بودم مدیونش زندگیو این همه که کسی..زد زنگ بهم نفر یه اینکه تا
 ..الناز سمت برگشتم تردید و شک با

 ..مادرت_گفت و زد لبخند الناز
 تنفرهم پرستش از حد این تا من مامان یعنی..میشنیدم که و چیزی نمیکردم باور

 ..داده ترجیح بهش و الناز که
 داره؟ تو به چکار من مامان..هست میگی؟حواست داری چی_

 اهلش میدونم_گفت و ریخت خودش واستتته ابجو پیک یه..شتتتد بلند الناز
 ..نیستی

 ..باال رفت سره یه و
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 گفت منو به زد زنگ مامانت_گفت و ایستتتاد پنجره روبروی من کنار و اومد
 قبولیم وجه که کسی..شدی اشنا دختری یه با تو گفت..بکنم کاری یه واسش

ست خانواده از..نداره ست درمونی در  شوهرش و کرده ازدواج قبال بار یه و نی
سابی درست سواد..داده طالقش شت حرف و نداره ح  میگفت..زیاده سرش پ

یا گفت..بندازه بهش و خودش خواد می و کرده خام و ستتیاوش  و خودت و ب
 دو مطمئنم میگفت..بشتتم مطمئن عشتتقشتتون از خوام می..بده نشتتون بهش

 ..میشن پشیمون هردوشون موق  اون و میزنه و سیاوش دل دیگه صباح
 یتوزندگ نمیخواستم راستش ولی..نداشت واسم کاری..بودم مامانت مدیون من
شون گفت ولی گفتم هم مامانت به..بریزم بهم شونو میتونن هردو شق  حکم ع

 مامانت چشتتمای تو و پشتتیمونی..ایران رستتیدم من که موقعی..البته..بزنن
 ..نزد هم حرفی خب..ولی نبود کار این به راضی خیلی اینکه مث ..دیدم

 
 ازیب اینطور پسرش زندگی با شد راضی چطور..من مامان یعنی..نمیشه باورم

نه مد دلش چطور..ک نه پرستتتشتتو دل او یذارن چرا..بلرزو ندگیمونو ما نم  ز
 ؟..میشن اشنا طوری چه..میکنن ازدواج جوری چه بقیه مگه..بکنیم
 اخ..میکرد درد ستترم..نشتتستتتم دستتتم دم صتتندلی اولین روی..شتتد بد حالم
مانو کار کنم باور چطور..خدا  تصتتمیم من زندگی واستتته همیشتتته چرا..ما

ماش چرا..میگیره ندگیمو میریزه بهم تصتتمی  هی پرستتتش االن تا مطمئنم..ز
 ..خدا ای..کرده شکایی

شمامو..بینیم تو پیچید ای زنونه عطر بوی  زمین روی روبروم الناز..کردم باز چ
 ..بود کم خیلی من با اش فاصله..بود نشسته



 هی که کنم کمک کستتی به اومدم من..بهم بریزم و زندگیت نیومدم من_الناز
هام تموم به منو روزی ند ارزو یاوش..رستتو خاب هم اول از تو..ستت  من انت
 ..رقیت های پله شدی بعدش و بود تفریح فق  قصدم اشناییمون اول..نبودی

فت و کرد ظریف و صتتتداش  جذاب خیلی..کردی تغییر خیلی..تو ولی_گ
 ..سیاوش جذابی مرد یه تو..شدی

 ..پام رون روی گذاشت و دستش اروم و
صبی انقد کارش این با  شمخ با و شدم بلند صندلی روی از سری  که شدم ع

سم..دختر ببین_گفتم الناز به رو ست مهم وا صطالح به اون و تو نی  چه رمماد ا
شه سم هایی نق شیدن وا ستش من اینکه مهم..ک ست از و پر  که من..نمیدم د
 بگو بهش دیدش اگه من طرف از ولی نمیرم خوشبختیت فرشته اون سراغ دیگه

 ..بشه من خیال بی بهتره..کردی پاره زدی هم ارتباط رشته یه همون
به..تو و یدونی بهتر خودت خو چه یه من موق  اون..م قده ب  تو که بودم ای ع

 نگه واستته که دارم زندگی و زن من..االن ولی..میکردی گشتتایی عقده واستتم
 جذاب مردای دنبال..بهتره هم تو..ضتتمن در..میدم هم جونمو داشتتتنشتتون

شی ست..نبا سر وا شه درد  الناز هب کردم رو رفتن از قب  ولی در سمت رفتم..می
 میرم امشتتتب پرواز همین با باشتتم جات_گفتم و بودم کرده کپ ترس از که

 مد بیام مامور با و سرم پسه بزنه فردا ممکنه وگرنه..اومدم ازش که جایی همون
 ..میدونی بهتر خودت هم جرمش..اتاقت

 ..بیرون زدم و کوبیدم بهم محکم و در و
 ...پرستش
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 و یداشتتت که اونچه همه میبینی وقتی..ببینی خورده شتتکستتت و خودت وقتی

 اب زندگیتو که کستتی..بود عزیز واستتت دنیا این توی که چیزی همه..نداشتتتی
 ..میکنی چکار رفته دست از..کردی تقسیم هاش
ست دوبار از بعد وقتی  ببینی تنها و خودت دیدن خ*ی*ا*ن*ت و خوردن شک

 یکل بهش رستتیدن واستته و بشتتی عاشتتق بار اولین واستته وقتی..میکنی چکار
 جودو با اونجا و باشی رسیده امنت ساح  به تازه و بذاری سر پشت مشکالت

 و خ*ی*ا*ن*ت و تردید و شتتک ستتایه دفعه یه ولی کنی امنیت احستتاس اون
 میکنی؟ چکار ببینی سرت پشت
سی وقتی سش وجود تمام با و ک  نیک اعتماد بهش نمیتونی دیگه ولی داری دو
 میکنی؟ چکار کنی
 هک کنی؟وقتی ناراحت و خودت واسش که داره ارزش اصال که میکنی فکر اول

 چطور؟..میکنی فکر حاال ببازی چیتو همه داشتنش واسه حاضری دیدی
 ..نگرانی همه این الزمه کنم؟اصال جمعش و زندگی این چطوری

 ..رو دلشوره و نگرانی این میکردم حس وجودم تمام با..بودم نگران من
چه..شتتوهرم..بودم خودم نگران یدن هم از نگران من..ام ب ندگیم پاشتت  ز

 وزندگیشتت نمیتونه دختر این که مردم حرفای و مادرم مریض قلب نگران..بودم
 عشقم دادن دست از نگران..دومی این از اینم و اولش شوهر از اون..کنه جم 
 ..بود مهمتر واسم همه از اخری این و..بودم

 ..ای دیگه دختر با و سیاوش کنم تصور میتونستم چطور
 ..سیاوش تقسیم تصور بود دردناک..میکرد دیوونم فکرشم



 ..میکشید تیر قلبم..بودن عشق بی و کسی بی و تنهایی فکر
 از عتمادا جلب واسه..بگیرم تصمیم یه تونستم فق ..زندگی این ادامه واسه من

 ..رفتم دست
 شهب نزدیک بهم..بزنه حرف باهام کرد سعی خیلی سیاوش بعد به شب اون از
 توضتتیح حرفا اون من نظر به..بشتتنوم نمیخواستتتم من ولی..بده توضتتیح و

 ..توجیحن..نیستن
ستم شنوم دروغ ازش نمیخوا ستم..ب سه نمیخوا  لمتحوی دروغ کرده که کاری وا

 و مالیم عطر و زنونه زرد موی تار مگه..ببره ستتوال زیر هم صتتتداقتش و بده
 ..کرد انکار میشه و بود گرفته و تنش تموم که سردی

 ..که سیاوش دیگه کرد م*س*ت چنان منو عطر اون
 ..بچه با..سیاوش بی..بیارم دووم چطوری..کنم چکار..خدا اخ

 این شدن درست واسه داشت اصرار خیلی اوایلش..شده سرد خیلی رابطمون
ضای و رابطه شیمون اونم روز چند از بعد ولی خونه سرد ف شید اونم..شد پ  هک
 بی و میخوابیم هم کنار..میکنیم نگاه تلویزیون..میخوریم غذا حرف بی..کنار

 ..میکنیم زندگی..حرف
 ندهای واستته بودم خوشتتحال خیلی اینکه با..بود ستتتایش برون بله هفته اخر

ته خیلی دلم ولی خواهرم تایش یعنی..بود گرف  ردم اون به میتونه طور چه ستت
 ..شده کمرنگ خیلی من زندگی تو اعتماد ؟رنگ..کنه اعتماد
 یعل و ثمین و بهار و بهراد میخواست..کرد دعوتش و سیاوش به زد زنگ مامان

 و اربه و علی خانواده پیش شتتهرستتتان بودن رفته ثمین و علی ولی.. بگه هم و
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شکالت سر..بودن قهر هم با هم بهراد شتن که جدیدی م صرا بهار بابای..دا  را
 ..نداره و موقعیتش فعال که میگه بهراد و کنن ازدواج زودتر که داره

 ..میده دست از بهراد به اعتمادشو داره هم بهار شاید نمیدونم
شتم حوصله اینکه با سابی ولی ندا  بود کم تعدادمون چون..رسیدم خودم به ح

 ..بپوشم مجلسی خیلی لباس نمیخواستم
 یزم*س*تون کوتاه دامن و یشمی سبز مخلوط طرحای با مشکی جذب بلوز یه

شمی سبز شیدم ی شکی براق و بلند چکمه..پو ستمال و م  کیف..سبز گردن د
 تو ریختم کج و موهام جلوی و بستتتم باالستترم موهامو..ستتبز چرم و بزرگ

 ..صورتم
 رنگ لب رژ..چشم خ  و ریم ..بود چشمام همرنگ که دودی و سبز سایه یه

سری..ستش گونه رژ و لب  نقره و دودی و سبز رنگای از مخلوطی ساتنی رو
شیدم سرم رو ای شیدم شلواری جراب هام چکمه زیر.. ک  زد دامنم اگه که پو

 ..مبود عالی..کردم نگاه خودم به اینه تو و زدم عطر..نباشه دید تو جایی باال
 رکتح از من دیدن با و اتاق تو اومد میپوشید و کتش داشت حالیکه در سیاوش

 مشغول و خودم کیفم با و پایین انداختم و سرم من ولی بود من به خیره..ایستاد
 ..کردم

 وت رفتن واسه بود تنگ دلم چقد که اخ..کردم احساس سرم پشت و حضورش
سه..گرمش اغوش  این شاید اینکه فکر ولی بده فکرای هرچی از شدن رها وا
 ..اورد پیشونیم رو اخم باشه کرده گرم هم ای دیگه کسه تن اغوش

 پرستش_سیاوش
 ..کردم نگاهش



 ..امشب_سیاوش
 ..شد دیر..بریم_گفتم و حرفش بین پریدم

 ..بیرون زدم اتاق از و برداشتم و داشت سنتی طرح که مشکیمو پانچوی و
 مگه..ردممیک باید چکار بودولی گلوم تو بغض..باشتته باال تحملت باید خیلی
 ..جهنم بشه؟بشه شکلی این زندگیم میخواست دلم مگه..بود خودم دست

 دم ترف و برداشت ماشینو سوئیچ حرف بی و بیرون زد اتاق از اخم با سیاوش
 ..در
شگ  انقد که جهنم به  من به..ذغالی بلوز و دودی شلوار کت اون تو شده خو

قه مورد عطر که چه نه دیوونم داره و زده منو عال ماش که درک به..میک  اخ
 ..اه..خواستنی و کرده جذبه پر انقد و صورتش

 تنسب هم ارایشم و صورتمو تو بود ریخته موهام..شدیم اسانسور سوار هم با
 ..بود چشم تو خیلی همیشه به

 ..تو بکن و موهات_گفت کرده اخم سیاوش
 ..جلوتر کشیدم و روسریم کنم نگاهش اینکه بدون
 ..بودن صورتم پخش همینجوری و بودن ول و ش  خیلی من موهای ولی

 دوممون قهطب همسایه ماشین که شیم سوار خواستیم و پارکینگ تو رفتیم هم با
 ..میکرد زندگی مادرش با که مجرد ساله 8_37 حدودا جوون مرد یه..دیدیم و
 که انداخت راه گرمی احوالپرستتی چنان من دیدن با و کرد ستتالم ستتیاوش با

گار له 20 ان نداختم و ستترم ولی من..رفیقیم هم با ستتتا عد و پایین ا  از ب
 ..ماشین تو نشستیم باهاش خداحافظی
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 خیلی بود معلوم که میکرد رانندگی و گاز رو گذاشتتت پاشتتو چنان ستتیاوشتتم
 ..عصبانیه

ظه یه گاهش لح گاهم اونم که و کردم ن ند صتتتدای با و کرد ن  عصتتبی و بل
فت هت_گ  و گردن اون که بپوش چیزی یه..المصتتبو اون جلو بکش میگم ب

 ..کردی ارایش انقد امشب خبرته چه..بیرون نندازی هاتو گوشواره
 ..کردم سفت اشو گره و جلوتر کشیدم و روسریم حرف بی

 وضتت ..داشتتتن دوستتت خیلی و ستتتایش پیمان خانواده..بود خوبی مهمونی
 ..سیاوش اندازه و حد در نه ولی بود خوب مالیشون

 گرم و مهربون پدرش نگاه..داشتتتن دوستتت و ستتتایش پیمان خواهر و مادر
 ..اینجوریه اخالقش بود معلوم ولی میگرفت یکم و خودش درسته..بود

 ..خودم قدیمی دوست و پیمان دایی دختر..دیدم رو شراره مهمونی توی
 از بعد و میشتتن جدا هم از مادرش و پدر ولی بودیم ای محله هم ستتالی چند
 و یباز دختر..بودم خبر بی ازش دیگه من و شهرستان میرن پدرش با شراره اون

 وقف که ای شتتده عم  بینی..ابی کشتتیده چشتتمای و برنز پوستتت..بود جذابی
 با و بود کرده نارنجی موهاشتتو..جذاب شتتده پروتز لبای و میومد بهش العاده

با و جذاب دختر یه ازش روشتتن ای قهوه کوتاه و پهن ابروهای ته زی  ستتتاخ
 هک مخصتتوصتتا بود چشتتم تو خیلی ک  در.. استتتای  خوش و بود بلند قد..بود

 ..بود ناز با حرکاتش همه
 ..کیه فهمیدم تازه هم به زدن زل دقیقه ده از بعد ولی نشناختمش اول

 ساله 14_ 13 دختر یه اینکه با هم موق  اون..هوا سربه و شیطون دختر همون
 ..داشت پسر دوست تا سه دو خودمون محله تو ولی بود



 اتفاق خب..نکردم ذوق دیدنش از خیلی اولش.. کردم ب*غ*لش دیدنش با
 ..نبودیم صمیمی هم با خیلی هم موق  همون ما.. نبود مهمی خیلی
 ..جیگریه عجب ناکس هم شوهرت..کردی ازدواج نمیشه باورم اصال_شراره

 یادم زنش به_گفتم و زدم لبخند ولی نیومد خوشتتم خیلی جملش از اینکه با
 ..دیگه

 ..البته_ گفت و خندید
 ..رسید ذهنم به فکری یه دفعه یه که بودیم صحبت گرم همدیگه با

 یکش و مردونه خیلی و بود پیمان با صحبت حال در..سیاوش به کشید نگاهم
ته پاش رو و پاش نداخ  حرفای به دادن گوش حال در ظریفی اخم با و بود ا

 ..بود پیمان
 داری؟ دوستش_شراره

 ..داشتنیه دوست_
 تو؟ به نسبت همینه اونم چی؟نظر اون_شراره

شو راحت میپرسید ازم قبال و سوال این اگه  تصح به..االن ولی..میدادم جواب
 ..داشتم شک جوابم

 ..بپرس خودش میپرسی؟از من از چرا_
 ..پیمان و سیاوش پیش رفتیم شراره با

 لندب هم اونا..میکرد نگاهم تعجب با میرفتم کنارش که من دیدن با ستتیاوش
 ..بود پیمان کنار هم شراره و سیاوش کنار کشیدم خودم من..ایستادن و شدن

 ..شراره..زیبام و قدیمی دوست..سیاوش..همسرم..میکنم معرفی_
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 .خانم خوشبختم_گفت جذاب اخم همون با سیاوش
 دختر من..خان ستتیاوش همینطور منم_گفت و زد پهن و پت لبخند یه شتتراره

 ..هستم پیمان دایی
 ..ببینمش میخوام که گفتم و شراره به دادم شمارمو رفتن موق  شب

 و لوند دختر یه..بود بهترین شتتراره دادم انجام میخواستتتم که کاری واستتته
 ..جذاب
 بریکت پیمان به و ب*و*سیدم و بود خندون و زیبا خیلی شب اون که و ستایش

 ..گفتم
 دومین بشتته هم پیمان که شتتد باعث ماهه 6 محرمیت صتتیغه و نامزدی حلقه
 ..ذاکر خانواده داماد

 ..بود شده راحت دختراش بابت از خیالش و بود خوشحال مامان
 ..زد زنگ بهم ثمین که بود گذشته مهمونی از روزی دو

 ..جان برادر زن چطوری_ثمین
 چطوری؟ تو خوبم من..گرام شوهر خواهر بر سالم_

 کستتی به داداشتتمو شتتدن بابا خبر هنوز که تو..راستتتی..عالی که من_ثمین
 ندادی؟چرا؟

 ..خدا وای
 ..نگفتم خودشم به هنوز..راستش خب..چیزه_

ی؟_ثمین ِِ ِِ ِِ  ِچ
 بزنیم؟ حرف راجبش بعدم میشه ثمین..راستش..خب_

 کردی؟ نگرانم چی؟پرستش یعنی..فهمم نمی_ثمین



 ..میبینیم رو همدیگه اومدی وقت هر..نیست چیزی..بابا نه_
 خوبه؟ سیاوش_ثمین

 ..خوبه چی همه میگم بهت اره_
ی _ثمین که با..خوب خ  زودتر میکنم ستتعی..باشتتته ولی شتتتدم نگران این

 ..باش هم عمه نی نی مراقب..بیام
 یعنی..بشتته تموم بازی این زودتر هرچه دارم حاال؟دوستتت ثمین با کنم چکار
شتباهه درسته؟میدونم کارم ست..ا  نمک چکار صاحابو بی دل این..ولی..خطا

 نمیشه؟ اروم رقمه هیچ که
 اونم..ببینمش میخوام گفتم..دادم بهش رو خونه ادرس و شتتراره به زدم زنگ
 ..اینجاست دیگه ساعت یک تا گفت

 ازب خیلی پشتتتت از و بود گرد یقه تاپش..پوشتتیدم ستترخابی دامن و بلوز یه
 ستتفیدمو صتتندالی..میومد ستتفیدم پاهای به و بود رونم تا دامن کوتاهی..بود

 رها ازادانه دورم و موهام زدمو عطر..دادم انجام هم خوشرنگ ارایش و پوشیدم
 من..باختم خودمو کنه فکر شتتراره نمیخواستتتم..بود مرتب و تمیز خونه..کردم

 ..بیارم بدست زندگیمو میخوام
 ..اومد واحدمون زنگ صدای که بودم اشپزخونه تو

 ..باال بیاد دادم اجازه منم و اومده مهمونمون که داد خبر نگهبانی قبلش
 ..کردم باز بروش درو و رفتم ارامش با و کشیدم عمیق نفس یه

 ..بود ایستاده روبروم بزرگی گ  سبد و زیبا لبخند با شراره
 ..تو بیا..شراره سالم_
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 ..عزیزم سالم_شراره
 ..ب*و*سید و گونم و داخ  اومد

 ایموه و بود سرش مشکی شال و ساپورت با وال و ش  این از نارنجی مانتو یه
 ماییشراهن.. بود زده پرتقالی الک ناخناشو..بود ریخته صورتش دور نارنجیشو

 ..کاناپه رو نشست و سالن تو کردم
شماش شپزخونه تو از منم و بود خونه کنکاش حال در چ  نبها شربت سینی با ا

 ..نشستم روبروش و اومدم
 میکنی؟ خانم؟چکارا پرستش خبر چه خب_شراره

 ..بگو خودت چی؟از تو..نمیدم انجام خاصی کار..زندگی که من_
 کار یشتترکت یه توی بابا..شتتهرستتتان رفتیم مدت یه بابا و من..راستتتش_شتتراره
 واستنخ بابا از و دبی تو زد نمایندگی یه شرکت همون.. رفت که کارش..میکرد

 یه من فق ..میکنیم زندگی دبی االن همین هم ما..بگیره رو اونجا مدیریت که
 ..مامانم به هم بزنم سر دوستام به هم..ایران اومدم که میشه ماهی

 کردی؟ ازدواج_
با نه_ یاد کی..با نو م یره م گ عدم..ب قا ب خوام باالستتتر ا ی تو م کار؟  چ

 چی؟خوشبختی؟
 ..االن ولی بودم که پیش هفته یه همین چیه؟تا جوابم نمیدونستم

 کنی؟ کمکم که میخوام..من..راستش خب..اره_
 ؟کمکی چه_گفت و کرد نگام لیوان باالی از میخورد شربت داشت که شراره



 ولی حماقته میکنم که کاری میدونستتتم.. کردم دستتت اون و دستتت این یکم
ستم ستم..چقد نمیدون صدم فق ..من..برم پیش کجا تا قراره نمیدون  بود ینا ق

 ..بودم شده خسته دلی دو از..بشم دل یه میخواستم..بگیره اروم دلم که
 ..کن خودت عاشق و..سیاوش_

 چی؟_گفت بلند و افتاد سرفه به که گلوش تو پرید چنان شربت
شمامو..بود سخت هم گفتنش حتی ستم چ شتم..ب شدم دیوونه دا  ورچط..می
 ..میکردم و کار این باید

 ..پسرت دوست نه..ها شوهرته میگی؟سیاوش چی هست حواست_شراره
 ..کنم امتحانش میخوام..من..واقعی نگفتم منم..میدونم_

فاداره بهم ببینم میخوام یالم نه؟میخوام یا و حت خ  من..شتتراره ببین.شتتته را
شبختم ست شوهرمو..خو ست زندگیمو..دارم دو ست بچمو..من..دارم دو  دو

 ..فق ..دارم
 ..ای حامله تو_گفت حرفمو بین پرید شراره

 ..شکمم به زد زل و
سی ولی..اره_گفتم و پایین انداختم و سرم سه فق  میخوام..بفهمه نباید ک  دو
 واممیخ فق ..میری خودم قبلی اطالع با هم دفعه هر..سیاوش سراغ بری دفعه
 ..همین..شراره فهمیدی..نه؟همین یا میده وا سیاوش ببینم

 ..داره دوستت که معلومه سیاوش..پرستش ولی_شراره
 بوی زا میدونست چه اون..داشتم شک عالقشم به حتی دیگه..شد فشرده قلبم
 و رفتن شب از..شوهرم گوشی تو زنی یواشکی های گریه از..زنونه موی و عطر
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مدنش صتتبح  از..نداره خبر ازش کس هیچ که جایی رفتنش خبر بی از..او
 ..نگاهش سردی

 میکنی؟ کمکم_
 ..فهممت نمی..پرستش_شراره
 نه؟ یا هستی_گفتم و باال رفت صدام
 ..بفهمه اگه..میترسم سیاوش از..فق ..میکنم کمکت..معلومه_شراره

 ..بفهمم اگر..زندگیمم عاشق من..شراره گفتم بهت..فق ..نترس_
 ..بعد..کن اعتماد بهم اول_گفت حرفامو بین پرید

ستن ساعتها ش شه چطوری که کردن فکر و ن ستنتو هم شد قب  مث  بازم می  ن
 ..بده نشونم و راهی هیچ
 دومک میگفت؟با و میپرستتیدم؟راستتتش ازش میرفتم باید..میکردم کار چه

 ..میکردم باور و حرفش اعتماد
 انمتو در..خ*ی*ا*ن*ت دفعه دو دیدن از میبخشتتیدمش؟میتونستتتم؟بعد باید

 پدری بی..مکشید زیاد سختی من..بشم قب  مث  نمیتونستم..نبود بخدا بود؟نه
یدم به..کشتت  خ*ی*ا*ن*ت..داشتتتم و درد پر و عشتتق بی ازدواج یه تجر

 ردد..کشیدم درد..شدم طرد..رفتم امیدی نا اوج تا..گرفتن ازم چشمامو..دیدم
 ..خفت خواری درد..تهمت طعنه
 دل..نیستم دختر..نیستم ادم من مگه..سنگ چیه؟از من دل کیم؟مگه من مگه

سات..ندارم سا  پیاده من رو فق  امتحاناتو خدا من؟چرا همش چرا..ندارم اح
 اهکوت خیلی من های خنده دوره..شتتدم خستتته..ترکید دلم دیگه میکنی؟بخدا

 ..خدا



 دیگه ظرفیتم..زندگیم همه شتتتده که بگذرم کستتی گ*ن*ا*ه از جوری چه
ی  م ..شتتتده تکم ید..ندارم و یکی این تح ظارش بگم بهتره شتتتا  ازش و انت
 ..نداشتم
 حالت زیاد امروز..بودم شتتام کردن اماده حال در اشتتپزخونه تو و بود غروب

 ..بودم بهتر..نداشتم تهوع
 ..بود نداده اطالع نگهبانی بود؟چرا کی..اومد در زنگ صدای

 هک روز چند این خالف بر..بود سیاوش..کردم نگاه چشمی از و در پشت رفتم
 و در من منتظره و میزنه زنگ..اوای  همون مث  شتتده بار این تو میومد کلید با

 ..کنم باز براش
 ..استقبالش برم یعنی؟من االن این خب

 اوشسی..کردم باز و در ارومی به..موهام تو کشیدم دست و کردم مرتب لباسامو
 ..بودن پر دستاش..نبود منتظر پس..بود روبروم خرید از پر دستای با
 ذاشتگ خریدارو و اشپزخونه تو رفت.. بود بلند جوابش که گفتم اروم سالم یه
 ..اتاق تو رفت و اپن رو

فت دلم گه حتی موق  اون..گر ق  ولی نمیکرد کمکمم ا ند حدا  میمو
هام..پیشتتم  این تو..االن..میکرد ب*غ*لم ستتر پشتتتت از..میزد حرف با
 تیر قلبم..میکنم حس و گوشتتم و موهام رو ب*و*ستته یه خالیه جای..لحظه
شید شه بوده کجا ممکنه قبلش که میکنم فکر وقتی ک ش با و با  از پر مامکی؟چ
 ..و دوری همه این ببینم ندارم دوست و میشه اشک

 ..سینک تو ریختم رو ها میوه و کردم جا جابه رو خریدا
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 یقه مشتتکی جذب تکپوش..اشتتپزخونه تو اومد ستتیاوش که چیدم رو غذا میز
 راه دوتا ب*غ*لش که ستتوخته ای قهوه شتتلوار با بود باز هم خیلی که گردی

 همه..میکرد دیوونم گرمش عطر بوی..بود پوشتتیده داشتتتت مشتتکی باریک
 ..خدا بودم دلتنگش چقد..بود گرفته کننده دیوونه حس اون و دلم فضای

 اورده؟ کی و گ  سبد این_سیاوش
 ..سمتش برگشتم

 ..دوست یه_گفتم و چشماش تو شدم خیره
 کی؟_گفت جدیت همون با سیاوش

 ..شراره_
 ..کن کم باهاش رابطتو..ازش نمیاد خوشم_سیاوش

 گفتم؟ چی شنیدی_گفت بلند که نزدم حرفی
 نمیاد؟ خوشت ازش چرا_گفتم و کردم نگاهش دوباره

 بدونی؟ الزمه_سیاوش
 ..پرسیدم که الزمه_

یاوش یادی_ستت  قایم ازم و خودش زنم که منی واستتته..داره عشتتوه و ناز ز
 ..نیست خوب خیلی..میکنه

 ..بیرون زد اشپزخونه از چشمک یه با و
 من یعنی..کرده فکر شتتراره به یعنی..خودش اون بود؟یعنی چی منظورش

 ..نکنه فکر زنی به که باشم بالش و دست تو باید همش
 چیه؟ منظورت_



فت که همونجور تاق تو میر فت خواب ا یدی منظورمو_گ  خانم فهم
 بشتت..خوردم شتتام بیرون من راستتتی..باش زندگیت مراقب بیشتتتر..کوچولو

 ..بخیر
 ..زباله سط  تو کردم چپ و بودم پخته که رو غذایی تمام عصبانیت زور از

سره شته تنها خونه تو منو..خورده بیرون شام..شام..شعور بی پ  امش که گذا
 ..داشته کاری قرار شاید..کی؟شاید با..بخوره بیرون

 ..گرفتم و بهراد شماره و برداشتم موبایلمو گوشی
 ..سیاوش داداش بانوی پری بر سالم_بهراد

 ..بهراد سالم_
 ..داداش زن چطوری_بهراد

 چطوره؟ خوبه؟اوضاعتون بهار..مرسی_
 من ولی..کردیم اعالم بس اتش که فعال_گفت و کشتتید عمیق نفس یه بهراد

 ..نیستم مطمئن خیلی
 کردی؟ لج چی واسه..نداری مالی مشک  که تو_

 ..نیست پول چی همه_بهراد
 چیه؟ پس_

 اینکه..داشت خبر من اخالق از اون..نامزدشم که منی به..اعتماد جو یه_بهراد
تاده یادش االن چرا نمیدونم..میخندم و میگم و راحتم انقد همه با  مرد که اف

 خبر؟ چه..خیالش بی..نداره اعتماد بهم..باشه سنگین یکم باید
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 به هم بهار..نداشتتتم اعتماد ستتیاوش به منم..میزد زنگ ستترم تو اعتماد کلمه
 ..کنم درک و بهار میتونم..مهمه خیلی اعتماد..بهراد
 تو؟ کجایی..پرستش_بهراد

 بودی؟ سیاوش با امشب..نبود حواسم..ببخشید_
 چطور؟ نه_بهراد

 هچ ببینم خواستتتم..خوابید رفت..میکرد درد ستترش خونه اومد..همینجوری_
 بوده؟ خبر

 و کارخونه اومد ستتر یه فق ..نیومد که دفتر..ندیدمش اصتتال صتتبح از_بهراد
 ..رفت زودی
 نفستو اهر گنده پای یه میکنی حس که سخته برات انقد کشیدن نفس وقتا گاهی
 ..کشیدن نفس واسه سنگینه سینت..بسته

 ..بهراد مرسی_
 دکتر؟ بریم دنبالش کجاست؟خوبه؟بیام االن_بهراد

 ..برسون سالم بهار به..ممنون..میشه بهتر..خوابیده..خوبه نه_
 اب که همیشتتگیم پاتوق همون..خودم خوشتتبوی گالی پیش تراس تو رفتم

سر و دختر از..هامون بچه تعداد از..میگفتیم اینده از و مینشتستتیم ستیاوش  پ
 ..میشم اروم اون با فق  اینجا من..اسماشون سر میکردیم دعوا..بودنشون

 نای با..ولی کارم از شتتدم پشتتیمون لحظه یه کردم باز براش و در وقتی امروز
 عوض سیاوش اخالق..شد عوض نظرم دوباره..سیاوش رفتار با..بهراد حرف
ست گرم..شده سه حداق  نمیخواد..نی شتباهش جبران وا ست دلمو یکم ا  بد
 ..بیاره



 ..داد جوابمو که بود سوم بوق..گرفتم شماره
 ..پرستش جانم_شراره

 ..مراقبتم من..باشه یادت..دفترش برو فردا..شراره_
ستش_شراره سم مطمئنی؟من..پر  ریکا کم..بفهمه سیاوش که روزی از میتر
 میکنی؟ بازی ابروش شخصیتش غرورش با داری..نیست

 نفس..بود گوشتتم تو زنونه ریز های گریه صتتدای فق  ولی بستتتم چشتتمامو
 . داشتم حق من..بینیم تو پیچید زنونه عطر گال عطر جای به ولی کشیدم

 از فق ..هست بهتون حواسم دفتر در خودم..صبح 10 ساعت فردا..مطمئنم_
 فهمیدی؟..بذار قرار جایی پارکی توی..بیرون بیارش اونجا

 تو هرچی..نیستتت مهم من واستته..باشتته ولی..مخالفم هنوز اینکه با_شتتراره
 ..بخوای

 ..دارید نگه همینجا لطفا اقا_
 ود که بود بد قدری به حالم امروز..داشتتت نگه ستتیاوش دفتر روبروی ماشتتین

 چه و پوشتتیدم چی نفهمیدم..داغون و بود زرد ناجور رنگم..اوردم باال دفعه
 ..رسوندم سری  خودمو و گرفتم ماشین رسید بهم که شراره اس فق ..جوری

سیدن با سید هم شراره من ر  دنبال شاید..انداخت اطرافش و دور به نگاه یه..ر
 ..میگشت من

شکی باز جلو والی و ش  این از مانتو یه..بود دقیقه 10.10 ساعت شی م  دهپو
 وشمانت زیر..ای نقره و مشکی شال..ای نقره طرحای با مشکی ساپورت با بود

 و یرونب بود ریخته نارنجیشو موهای..بود پوشیده باز یقه ای نقره جذب بلوز یه
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شه از شتر همی شت ارایش بی شو هم ای نقره کفش و کیف..دا  کرده  تکمی تیپ
 ..کش پسر..زدم پوزخند یه..بود عالی..بود

 چه باال اون..االن اینکه از کنم منحرف ذهنمو کردم ستتعی و بستتتم چشتتمامو
 هک میخنده جوری چه..میکنه دلبری چطوری داره شتتراره یا..میفته داره اتفاقی

یاوش دل یاوش..ببره و ستت گاش اصتتال ستت نه ن  به..بهش شتتتده خیره..میک
شماش  ویر میتونه شراره انگیز ه*و*س عطر بوی..شدش پروتز لبهای به..چ

 ..بذاره تاثیر سیاوش
 ور رفت دستم که شدم کالفه انقد..مرده سیاوشم..کردم حماقتی چه..خدا اخ

 برم؟ من..خانم کجا_گفت راننده که شم پیاده خواستم و دستگیره
تاق پنجره به نگاهم  هگرفت گر..اینجا از میدیدمش کاشتتکی..بود ستتیاوش ا

صال حالم..بودم شکام..نبود خوب ا شت ا شتم بزور و بودن پلکام پ  یانب نمیذا
 ..بده صبرم..خدایا..پایین

 ..شدم اروم اینجوری شاید..دراوردم کیفم تو از مقصودمو شاه تسبیح
 پس؟ نمیان چرا

 از تمیرف راه ناز با حالیکه در نمایی دندون لبخند با شراره که بود در به چشمم
 فکرمو مدت این تمام که چیزی اون میکردم دعا..بیرون اومد ستتتاختمون در

شغول شم جلو میکرده م  تک تو سیاوش پهن سینه و بلند قامت ولی..نیاد چ
شکی شلوار شیده صبح که م شگی اخم و جذبه اون با بود پو  مومت تو زد همی

 ..احتماالتم
شین سوار هم با بگم اگه میاره بغض ست شراره و شدن ما ش  کنار..من جای ن
 ..من شوهر



 شاطراف به نگاهی اینکه بدون و دراورد پارک از و ماشتتین حرکت یه با ستتیاوش
 ..رفت و داد گاز بندازه

 ..دنبالش بره بگم راننده به تونستم فق 
 ستتیاوش میکردم فکر چرا..بیرون میاد در اون از تنها شتتراره میکردم فکر چرا

ست این از تر محکم ست چرا.. حرفا شتم دو  جلوی اورده کم که بگه شراره دا
 ..سیاوش غرور و جذبه
 یلیخ که شانسو بد نی نی یه اثار و بود صاف هنوز که شکمم رو کشیدم دست

مده زود هم یداد نشتتون و بود او  زود خیلی..میستتوزه بچم واستتته دلم..نم
 کنم؟ چکار بچه یه با من حاال..اومد بدموق ..اومد

 لوتخ خیلی پارک یه جلوی..گشتتتم ستتیاوش ماشتتین دنبال ایستتتاد که راننده
ستاده شین از نبود الزم..بود ای ستن جایی دقیقا..شم پیاده ما ش  تیررس وت که ن

 ..بود واضح ولی بود زیاد نسبتا فاصله..بود من نگاه
 ..زنونه کیف یه فاصله با..نیمکت رویه نشستن دوتاشون
 حرف شتتراره..جایی یه بود زده زل اخم با پاشتتو رو انداخت پاشتتو ستتیاوش

شو..بود ملیح لبخنداش..میخندید..میزد ستا س.. و میداد تکون ناز با د  و تشد
 ..سیاوش بازوی رو گذاشت

ستم ستگیره رو رفت د ست سرد عرق و د ش شونیم رو ن  از اخم اب سیاوش که پی
 رفت و گفت شراره به چیزی یه..گردنش پشت کشید دست..شد بلند جاش رو

شین سمت ستاد راهش جلوی..دنبالش دویید شراره..ما  نگاهش سیاوش..ای
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 و داد تکون اروم و سرش..چشماش به زد زل سیاوش..میزد حرف شراره..نکرد
 ..شدن ماشین سوار هم با

 زد وقب براش و کرد پیاده خونه یه جلوی رو شراره سیاوش..دنبالش رفت راننده
 ..رفت و
 یادهپ ماشتتین از..تو بره مینداخت کلید داشتتت شتتراره..داره نگه گفتم راننده به

 رو نشتتستتت من ستتیلی برگشتتت تا زدم صتتداش..ستترش پشتتت رفتم و شتتدم
 ..صورتش

 .. گونش رو گذاشت و دستش زده بیرون حدقه از چشمای با
 ..بودم گفته بزنی؟بهت دست بهش نداشتی حق_

 و گرفتم بازوشتتو که تو بره خواستتت و کرد اخم..دراومد که تعجب از حالتش
 ..گردونم برش کردم سعی

 ..کنم چکار میدونم..سپردیش من به_گفت و کرد نگاهم اخم با و برگشت
 ..دزدید ازم و نگاهش و
 

 ..بیشتر نه..بکن و گفتم بهت که و کاری_
 ثبح بشتتینم که نمیشتته..بزنم و مخش برم میخوام..کنم چکار میگی_شتتراره
 ..باهاش بندازم راه فلسفی
 ..بود شده تند نفسام

 میکردین؟ غلطی چه باال اون دوساعت اصال..نداره ربطی تو به_
 نداری و ظرفیتش که تو گلم باالست؟اخه فشارت..چیه_گفت و خندید شراره

 میاری؟ در چیه بازیا پلیس و دزد این



 میکردی؟ چکار باال اون..میپرسم دیگه باره یه فق _
خم شتتتراره فت کردو ا چی_گ ی ق ..ه تم ف یش تونستتت نم راضتتت یم ک  بر

 ..اومد پرستشه راجب گفتم..نمیومد..بیرون
 بعدش؟_

 ..فق ..نمیده وا راحتیا این به..سخته و سفته خیلی..خب_شراره
 ..نکنم دلم زیر درد و خراب حال به توجهی کردم سعی
 ..تماسمه منتظر شب..گفت شدن پیاده موق  فق _شراره

مامو یه و زدم یخ تن و بستتتم چشتت تادم داشتتتم..دیوار به دادم تک  چی..میف
 ..خدا نه شراره جلوی..نیفتم کاشکی..کردم چکار من..کردم
ستم..کنه کمکم کرد سعی و گرفت و ب*غ*لم زیر و اومد ستش زیر از و د  د

 ..کنم نگاهش حتی نمیخواستم..بیرون کشیدم
 ..بره گفتم فق  و ماشین به رسوندم و خودم

 و برم یدممیترس..خونه برم نمیخواستم..میرفت گیج شرم..میکشید تیر دلم زیر
 ..بیارم بچه این و خودم سر بالیی یه

 ..بودن بیرون ستایش و پیمان..بود تنها..مامان پیش خونه رفتم
 تو؟ نداری؟چته حال روزه زرده؟چند رنگت انقد چرا تو دختر_مامان

 ..زیاده فعالیتم یکم..نیست چیزیم_
مان عالیتی؟ستتر چه_ما  که هم جایی درمیخونی؟کالستتی یا میری کار ف
 ..زیاده فعالییت که میکنی چکار..نمیری
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گه راستتتت مان می قد من چرا..ما یاوش..هنرم بی..ام عرضتتته بی ان  حق ستت
ست حتما اونم..داره شه خودش اندازه و حد در زنش سواد داره دو شینه..با  می

 اونوقت و داره لیستتانس فوق خوش..بشتته بارش چیزی یه میزنه حرف باهاش
 .. دیپلمه یه..من

 میشه؟..نمیشه خ*ی*ا*ن*ت به دلی  اینا ولی
 هم خونه کارای..میریم بازار..کردم پیدا جدید دوست..میرم ورزش..مامان نه_

 ..هست
مان که در ما فت میکرد درستتتت واستتم جوشتتونده یه حالی ید چرا_گ یا  نم

 ندارید؟ شده؟مشکلی پیدا کم اینجا؟سیاوش
ست چه مامان ستم..دخترش درد پر دل از میدون شکالتم از نمیخوا  مامان به م

 ..نداره و طاقتش مامان مریض قلب..بگم
 ..بودیم تنها مامان منو نهار

 اورد؟ دست به رو رفته اعتماد میشه جوری چه..مامان_
 چند پرستتتش؟میگم شتتده چیزی_گفت و کشتتید خوردن غذا از دستتت مامان

 کردی؟ پیدا مشک  سیاوش با..ساکتی روزه
 اداعتم شوهرش به..کرده پیدا مشک  شوهرش با دوستام از یکی..من مادر نه_

 ..نداره
 اطمینان اگه..شتتوهر و زن بین مخصتتوصتتا..اعتمادیه بی درد بدترین_مامان
 ..جهنم میشه زندگیت..نباشه تخت قلبت خیال اگه..نباشه

 ..قب  کنه؟مث  اطمینان جوری کنه؟چه چکار خب_



 ور مردا اکثر ولی..همشتتون نه البته..نیستتتن ای پیچیده موجودت مردا_مامان
شه راحت خیلی ست می ست میتونی راحت و مرد دل..اورد بد  ولی..بیاری بد

 ..سخته احساسشون و قلب اوردن بدست ولی..همشون نه بازم..پیچیدن زنا
ست شوهر شو اطمینان نمیتونه راحت خیلی تو دو ست زن  باید هالبت..بیاره بد

 ..صاف..دست کف مث  یا پیچیده..است دسته کدوم از زنش ببینه
 بدست میشه راحت رو مردا دل..جملش یه پی رفتم من ولی میزد حرف مامان

 امروز بگم باید کال..ترسیدم زندگیم تو بار اولین میتونه؟واسه شراره یعنی..اورد
 ..خیلی..پشیمونم خیلی

 ..دنبالم اومد مامانم خونه فهمید وقتی و بهم زد زنگ سیاوش که بود غروب
 بود؟ خوب مامانته_گفت شدیم که ماشین سوار

 ..اره_
 زا..بودم خستتته خب ولی..بگم بهش خودم و باال بیام میخواستتتم_ستتیاوش

ید و عموت یت وح کا یدی و ابروریزی جرم به و عموت..کردم شتت هد  که ت
 نتونخو در عموت روز اون که شتتنیده پیرمرده یه تحقیقات تو اینکه مث ..کرده

نت ما ید و ما هد نه ابروش بی که کرده ت نت..میک ما ید ما  بره ستتر یه با
گاه یدم واستتته..پاستت بای با..کردم جور مدرک وح چاق کار تو فرناز با  قا

 ولی..دارهن ربطی من به..بندازم گیر نتونستتتم فعال که باباشتتو..عتیقه..بودن
 ..حسابی گیره پاش..میشه دادگاهی داره وحید
 ..قاچاق..چی یعنی..نمیشد باورم اصال
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سره..شد خوبش وحید ولی..میکنه بخواد هرکاری.. مامانه با که رو عمو  یب پ
 ..عوضی لیاقت

 .کشیدی زحمت.. ممنون..میکنم صحبت مامان با_
 یه از که بود این مث ..کرده کاری واستتم شتتوهرم انگار که نبود جوری لحنم
 ..کردم تشکر غریبه
شتم و شد رو و زیر دلم لحظه همون  و ب*غ*ل زد سیاوش که باال میووردم دا
 ..باال اوردم و خوردم هرچی و پایین پریدم ماشین از سری 

 لدستما..داد ماساژ کمرمو و گرفت و دلم زیر و اومد و شد پیاده سری  سیاوش
 ..کردم پاک لبمو دور..داد بهم

 شد؟ خوبی؟چی_سیاوش
 رارهشتت با امروزش قراره یاد اینکه از قب  تا ولی..بود شتتیرین این و..بود نگران
 ..بیفتم

 ..خوبم_
 چرا؟..پرستش_سیاوش

 چرا؟ چی_گفتم و چشماش تو زدم زل نهعشق و بود تنفر نه که نگاهی با
 ..شدی عوض_ سیاوش
 ..زدم پوزخند

 ..واست بهتره چطور؟کدومش عوض_
 ..بود چشمام به خیره..تداد جوابم

 ..سیاوش_
 ..ارادست بی خیلی بود معلوم



 ..جونم_سیاوش
 ..نشو احمق..نلرزه دلت..پری نیاد خوشت..پایین به دوختم و چشمم

 کجاست؟ حواست_
 صتتدات به..بودی نزده حرف بود روز چند_گفت و کرد کمتر باهام فاصتتلشتتو

 ..رفت کردم قاطی..چشمات به رفت حواسم..میکردم گوش
 ..گرفت ازم روشو و سرش پشت گذاشت و دستش تا دو پوزخند با و
 میشی؟ خود بی خود از طور این بشنوی که و هرکسی صدای_

 ..نبود خودم دست ولی..میدونستم..بودم تلخ خیلی
 چیه؟ منظورت_گفت و کرد تنگ چشماشو..کرد نگاهم اخم با و برگشت

 ..باش زندگیت مراقب بیشتر..فهمیدی خوب منظورم_
 بازوم که شم ماشین سوار برم خواستم..دادم تحوی  خودش به خودشو حرف

 ..کرد اخم..کرد نگاهش..خورد زنگ گوشیش که بزنه حرف اومد..گرفت و
 ..بذاری معطلش جوری این نیست خوب..نمیدی جوابشو چرا_

تاشتتو فشتتتار فت و کرد بیشتتتر بازوم دور دستت یادی غل ..پرستتتش_گ  ز
 ..بده کارات به و حواست..جهنم میکنم زندگیتو..بکنی

 جهنم؟ بکنه زندگیمو باید چی چی؟واسه یعنی..نفهمیدم و منظورش
شی بازم خونه رفتیم تا شب اون  کنه منگا اینکه بدون.. خورد زنگ سیاوش گو

 ...بود اونجا ساعت یک تا و تراس تو رفت خونسرد خیلی
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شک پتو زیر اتاقم توی تنها فکر بی من..من و سخ..میریختم ا سه..متنهایی وا  وا
ست از سه..سیاوش دادن د ضه انقد اینکه وا  جم  زندگیمو و شوهرم ندارم عر

 ..کنم
 چه این ندارم دختری روی و ستتیاوش نگاه طاقت که منی اخه..کردم حماقت
 این..سراغش بره دفعه سه دو گفتم بهش من تازه..دادم بود ای مسخره پیشنهاد

 ..انداخت پا از و کرد داغون منو اینجوری اول بار با که
 ..نموند اتاق تو شب اون سیاوش که بود این اون از تر بد

 ستتعی که هایی خنده صتتدای شتتنیدن و تلفن با زدن حرف ستتاعت یک از بعد
 چند..بود عشقمون اتاق مثال که تاریکی اتاق تو اومد داره نگهشون اروم داشت
 رت طاقت میشتتنیدمبی که و منظمش نفستتای صتتدای..ایستتتاد باالستترم لحظه

 ..نکردم باز چشمامو ولی میکردم حس تخت کنار و حضورش..میشدم
ستد پنجره کنار رفت حرف بی شید رو پرده..ای شو و ک ستا شت د  جیب وت گذا

ستش..شلوارش سه میرفت ضعف دلم که بود مردونه و شیک انقد ژ  هتکی وا
 حس واستته..بازوش از شتتدن اویزون واستته..کشتتیدش و تنومند قامت به دادن
 و شتتک خوره این..خیاال و فکر این..ها فاصتتله این..حیف ولی..عطرش بوی

 ..تلفنش موق  بی زنگای این..تردید
 شایدم..شراره به..ریز های گریه با دخنر اون کی؟به میکنه؟به فکر چی به یعنی

 ..میکنه فکر من به هنوزم یعنی..من به
 ..پس شد چی..بشه من عاشق بود قرار مرد این خدایا

 زد اتاق از حرف بی شتتب ستتیاهی به اتاق پنجره از زدن زل دقیقه چند از بعد
 ..شده دور قلبامون..شده زیاد فاصلمون چقد..گرفت دلم..بیرون



 .کترد برم میخواستم امروز..نبود سیاوش..شدم بیدار خواب از سردرد با صبح
 تصتتمیمی یه راجبش بعد طوریه چه وضتتعیتش..ماهمه چند ببینم باید اول

 ..بگیرم
 چرا الاص..سیاوش سراغ بره دیگه نمیخوام..کنه تمومش بگم هم شراره به باید
صمیمی چه این اخه..بودم شده دیوونه..کردم و کار این  تمحب نمیخوام..بود ت

 ..نمت رو میشونه سرد عرق فکرشم حتی..سیاوش پاک قلب تو بشینه شراره
 داشتم..شدم اماده و کردم خشک موهامو..گرفتم دوش و کردم مرتب رو خونه
 .اومد در زنگ صدای که میبستم مانتومو های دکمه
 ..کردم باز و در و رفتم و کشیدم سرم رو رنگمو کرم شال

حال چهره هار توی که و شتتراره خوشتت یدم در چوب چ ظه یه د  نفستتم لح
 ..باشم مسل  خودم به کردم سعی..ایستاد
 عزیزم؟ چطوری_شراره

 میکنی؟ کار چه اینجا تو_
 یرو و رفت اینبار و داخ  اومد و اورد در کفشتتاشتتو کنم تعارفش اینکه بدون

 ..نشست سالن اون سلطنتی مبالی
 اینجا؟ میخوای چی..بودم تو با_گفتم و ایستادم روبروش

 ..شربتی یه االن.. دوستته با برخورد طرز چه این_شراره
یدم  تو_گفتم کنم کنترل خودمو میکردم ستتعی که حالی در و حرفش بین پر
 منم..اومدی که بهتر که چند خوای؟هر می نیومدی؟چی اینجا مهمونی واستته

 ..داشتم کار باهات
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 موذی لبخند با پاشتتو یکی اون رو انداخت پاشتتو و مب  به داد تکیه شتتراره
 ..میشنوم_گفت

 ..شوهرم سراغ بری نمیخوام دیگه..کن تمومش_
 ..خندید شراره

شی شو گو ش و گرفت شماره یه بزنه حرفی اینکه بدون و دراورد موبایل  و یگو
شت سپیکر رو گذا  انچن تنم سیاوش صدای شنیدن با لحظه چند از بعد و ا

 ..شده لمس بدنم ک  کردم حس که شد سیاه طوری چشمام و لرزید
 بله؟_سیاوش

 خوبی؟..سیاوش سالم_شراره
 میکنی؟ چکار..چطور تو..اره..سالم_سیاوش

 ..ببینمت میخوام..سیاوش_گفت و صداش تو ریخت ناز شراره
 عزیزم؟ کجا..باشه_سیاوش

 بگی؟ تو هرجا_شراره
 ..باش خودت مراقب..دنبالت میفرستم رو راننده کنم اس ادرستو_سیاوش

 ..بای..عزیزم باشه_شراره
 حالخوش..میبارید شیطنت ازشون که چشمایی به..شراره به بودم زده زل فق 
 ..بود

 ..متاسفم..پرستش کنار بکش_شراره
 من میاد؟چرا ستترم داره چی..کردم چی زندگیم با احمق من..کردم چکار من

 این صورت تو نمیندازم تف چرا..گوشش تو بزنم نمیشم بلند چرا..ارومم انقد



ست شم جیغ چرا..خائن دو شک..نمیک  دانق من چرا..نمیکنم گریه..نمیریزم ا
 ..دوست ظاهر به این فریبنده و ابی چشمای به زدم زل فق ..ساکتم
 وقتی..نبود ما دست..خب ولی..بشه اینجوری نمیخواستم من..پرستش_شراره

 مااد احستتاس و قلب که میکردی فکر اینجاشتتم به باید دادی و پیشتتنهاد این
تا بعضتتی..مهره..نیستتتت خودشتتون دستتتت نه دلی تو وق ید که میشتتی با  ن

 ..سیاوش خب.. وای..کنم خ*ی*ا*ن*ت نمیخواستم..من..بشینه
 بری؟ میشه_

 خوبی؟..پرستش_شراره
 ..دادم تکون اروم و سرم
 شاید..دهش پنچر..خوابیده بادش اونم اینکه مث ..برداشت و کیفش و شد بلند

 ..کشی گیس و گیس یه..بود کرده اماده زنونه دعوای و جنگ یه واسه و خودش
 ..پرستش_شراره

 بذار تنهام_
 مامانم_گفتم ام گرفته صتتدای با که بود در به نزدیک..رفت ستتالن از حرف بی

 ردیم سیاوش..سختن..نه بعضیاشون..میان بدست راحت مردا بعضی..میگه
 کردی؟ چکار تو..نیاوردم بدستش راحت من..بیاد بدست راحت که نبود

عد شتتراره ند از ب ظه چ فت ستتکوت لح قت از من_گ ما فاده تو ح  استتت
 ..خداحافظ..کردم
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 من و رفت رفت؟شتتراره..رفت..پروندم جا از هم به در شتتدن کوبیده صتتدای
 چرا..نزدم جیغ چرا..نزدم داد چرا..نکندم موهاشتتو چرا..گوشتتش تو نزدم یکی

 ..نجنگیدم..ننداختم راه دعوا سیاوش داشتن سر
 21 همش..دادم وا زندگیم اول..اوردم کم..ندارم کشش..خستم چون..معلومه
 خرم خوده..اوردم کم میکنم اعتراف..داشتتتم ستتختی های تجربه ولی ستتالمه

 دو و شتتوهرم و رقیب دستتت دادم میدونو خودم.زندگیم تو..ببازم شتتدم باعث
 ..کردم تقدیمش دستی

 شک همه اون که میکنم فکر..شده نابود زندگیم..شده تموم چی همه که االن
 ببازم؟ اینجوری که داشت و ارزشش

 ..ریختم داغ چای لیوان یه..بود سردم..اشپزخونه تو رفتم
 مزه میارو به تلخمو چای و چوبی و متحرک صندلی رو نشستم..تراس تو رفتم
 ..کردم مزه

سم سم خودم ارامش همه این از..میتر شمامو..میتر  داغو چای بوی و میبندم چ
 .ندارم اشک ولی..کنم گریه دارم دوست..میکنم حسش..باال میکشم
 و نم بچه..بچم واستته..دکتر برم میخواستتتم..میز رو میذارم..نمیخورم چاییمو
 ..سرمون تاج دختر..زریمون کاک  پسر واسه..نیمون نی..سیاوش

 تراس عرض و طول و شتتدم بلند..بود بیخود اومدنش..بچه این داره گ*ن*ا*ه
 ..بود حیاط اندازه بیشتر که بزرگی تراس..زدم قدم و

 رمتنف داشتتتم دوستتتت..میچرخید ستترم تو تنفر کلمه و میرفتم راه حرف بی
 چرا ولی..بودم متنفر وحید از..سیاوش از خائنا از مردا از ادما از همه از..باشم



یاوش از تم ستتت نم..نیستتت هم او لی..کرد خ*ی*ا*ن*ت ب فر ازش و ن ت  م
 ..شده تنگ براش دلم..شکسته ازش دلم..فق ..نیستم

شتم ضعف..بود غروب حال در افتاب اومدم که خودم به شمام و دا  سیاهی چ
 ..نداشتم غذا به می ..میرفتن

سم دکتر..بودم خون کم..میرفت گیج سرم..اتاق تو رفتم س فولیک وا  قوی یدا
شته شون چون ولی بود نو سته تو هم  رصق جعبه یه توی ریختم رو همه بودن ب
گه حت اینجوری..دی تا..بودم تر را به و خوردم قرص دو  رو گذاشتتتم رو جع

 ..تخت کنار عسلی
 ..دیوار روی ازدواجمون عکس به شدم خیره

یاوش نداره اشتتکال  منم اینکه مهم..نیستتتی من با دیگه نیستتتت مهم..ستت
 ..بود خوب ولی کم چند هر..کردم حس رو خوشبختی

 بره تیلعن بغض این تا نمیکشتتم دلم ته از جیغ یه چرا..تفاوتم بی انقد من چرا
نه خفم و پایین یه چرا..نمیشتتکونم چیزی یه چرا..نمیزنم داد چرا..نک  گر

 ..نمیکنم
یدم پهلو به به..خواب خت و شتتتد چپ قرصتتتا جع  ای دایره قرصتتتای..ری

 ..خوابیدم و شد گرم چشمام رسیدم که 15 به 3 2 1..شمردمشون..قرمز
هایی یه ید صتتتدا یداد تکونم یکی..گوشتتم تو میپیچ یاد..میزد صتتتدام..م  فر

 اینکه حتی..بخورم تکون نمیتونستتتم که بودم کرخت و خستتته انقد ولی..میزد
 هب صتتدا..فریاد با..ناله با..میاورد استتممو که بود صتتدا یه..کنم باز چشتتمامو

 ..بود شده تنگ زبونش از اسمم شنیدن واسه دلم..بود اشنا خیلی گوشم
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 ..صورتم تو میزد..میزد صدام..بود سیاوش
 ..شدم بدبخت خدا..پرستش..پرستش_سیاوش

 ..نمیشدم متوجه حرفاش از هیچی..نمیفهمیدم هیچی من ولی
سرم و نگران سیاوش که کردم باز پلکمو الی اروم شمای..دیدم باال  و سرخ چ

 ..بودمش ندیده شکلی این حاال تا..نگران العاده فوق صورت
یدن با کای د مه پل کت از بازم نی تاد حر ندم ضتترب با..ایستت  و کرد بل

 بریم دبای شتتو پا..پاشتتو..ببینمت..خوبی..عزیزم پرستتتش..پرستتتش_گفت
 ..بیمارستان
ستان سه بیمار سیدم وا  رفح نمیچرخید زبونم حتی مامان؟ولی نکنه..چی؟تر

شمام..بزنم شما جلو سفید های ستاره سیاهی این تو و میرفت سیاهی چ  مچ
 ..داشتم تهوع حالت و میرفت ضعف دلم..بود معلق سرم..میزدن چشمک

 با..وچشمات نبند_لرزوند و تنم سیاوش فریاد صدای که بستم چشمامو دوباره
 ..توام

 شده؟ چی_گفتم ای خفه صدای با
 حال عین در و بودن ستترخ چشتتماش..بود عصتتبانی..بود کرده هول ستتیاوش

 ..زده وحشت بسیار
 یارب خوردی هرچی..باال بیار..کردی بود کاری چه این_زد داد بلندی صدای با

 ..باال
 میکنه؟ کارارو این چی واسه..چشه نمیفهمیدم..کمرم تو میزد محکم و

 دستشویی سمت کشوندم و گرفت و بازوم
 ..باال بیار همشو..حلقت تو بزن انگشت..کن باز و دهنت_سیاوش



 خیلی حالم که مخصتتوصتتا..نمیاوردم در ستتر کاراش از هیچی بودم گیج انقد
 ..میشد سست داشت پاهام..بود داغون

 ..عصبانیت یا بود ترس از نمیدونم..بود خیس سیاوش چشمای
 ..منرفت من ولی..کرد نگام..ایستادم که دستشویی تو میبردم داشت بزور

صبی صدای با شتن خودتو میخوای..دیوونه یاال د_گفت ع  ژانساور..بدی بک
 ..باش زود..کردم خبر

 ..ترسیدم واقعا دیگه
 ..نیست چیزیم من_

 ..نیست چیزیت میگی بازم..خوردی قرص همه اون..نیست چیزیت_سیاوش
 من..اقرصتت کدوم_گفتم و کردم کنترل و خودم ولی بود بد خیلی حالم اینکه با

 ..خوردم دوتا فق 
 خوردی تو که اینایی بعدم..قرص همه اون..نگو دروغ من به_زد داد ستتیاوش

ی  ندازه پا از هم و ف قد که تو به برستتته چه..می  نکن دیوونم..ضتتعیفی ان
 ..باال بیار..پرستش

 ..دیده قرصارو جعبه این..وای ای
 ..باال بیار که میزد داد فق ..بزنم حرف نمیداد هم امون

ستم بود تنم تو که زوری تموم با ستش از و د شیدم د سبتا یصدا با و بیرون ک  ن
 دوتا فق  من..نبوده جعبه اون مال قرصتتتا اون..اروم..ستتیاوش_گفتم بلندی
 ..خوردم اسید فولیک

 ..جعبه اون چی؟پس_گفت و کرد نگام..ایستاد حرکت از لحظه یه سیاوش
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 ..حرفام اطمینان معنی به دادم تکون اروم و سرم
 ..برگشت صورتش به خون کردم حس لحظه یه واسه
 ور گذاشت دستاشو و بست چشماشو..زمین رو خورد سر و دیوار به داد تکیه

 ..کشید عمیق نفس یه و سرش
صبانی چقد سیده..بود ع سش دلم..بود کرده هول..بود تر  منگران..سوخت وا
 بود؟
 عنیی..بکنم و کار این که احمقم مگه..کردم خودکشتتی من بود کرده فکر یعنی

 ؟..کردم خودکشی چی واسه مثال میدونست
 لحن با و گوشتتش رو گذاشتتت و گرفت شتتماره..دراورد جیبش از و گوشتتیش
ته فت ای خستت یایین نمیخواد..کن رد و اورژانس..بهراد_گ نه...ب  داد دیوو

 دمت..اره..دیگه جعبه یه تو بوده اسید فولیک قرص..بابا نه..شد کر گوشم..نزن
 ..فعال..داداش گرم
 ..کردم نگران رو همه..خدا وای

 کردم؟ خودکشی کردی فکر چرا_
 حظهل چند از بعد..کرد نگام بده تکون و سرش اینکه بدون و کرد باز چشماشو

 کشتت بهت که میکنی کارایی وقتا بعضتتی چون_گفت و شتتد بلند زمین رو از
 ..میکنم

 رفح من با گفته بهش شتتراره یعنی..بودیم هم به خیره..بود ایستتتاده روبروم
 یه..مکرد خودکشتی اینا بخاطر من کرده فکر نکنه..بوده اینجا امروز اینکه..زده

 ..داد دست بهم بودن اضافی حس یه لحظه
 ..بده طالقم_گفتم که میرفت داشت و گرفت ازم و نگاهش حرف بی



 ستتاعت چند انگار طپشتتم پر قلب و من واستته که ثانیه چند از بعد..ایستتتاد
 و کرد تنگ چشتتماشتتو و کرد کج یکم و ستترش..برگشتتت گذشتتت کشتتدار

 گفتی؟نشنیدم؟ چی_گفت
 داشتتت که االن..افتاد کار از قلبم چرا..پس شتتده چم..دادم قورت و دهنم اب
 ..کردن یخ چرا دستام..میزد تند

 ..بده طالقم_گفتم و کردم جزم و عزمم همه
 جدیده؟ مد_گفت و زد پوزخند

 ..شده دمده دیگه اتفاقا نه_
 ایه؟ صیغه چه دیگه بده مرگته؟طالقم چه پس_سیاوش

 دور و دستتتاش..ب*غ*لش تو برم دارم دوستتت االن چرا..گرفت و گلوم بغض
 ونهنت هیچی که..چیه دردم بره یادم که بگیره ستتفت انقد منو و کنه جم  کمرم
 ..خودمون حتی..جداکنه هم از مارو

 ..دلم حرف..منه حرف..نیست صیغه_
ستاد روبروم اومد ارومی و کوتاه قدمای با صبانی العاده فوق صورتش..ای  و ع

 ..بود ترسناک
 بکنی؟ غلطی چه بری که بدم طالقت_سیاوش

 ..کنم راحت رو تو میخوام..بکنم نمیخوام غلطی من..نترس_
ماش تو زدم زل مون..چشتتت مای ه غرور چشتتت بی و م نم که جذا یوو  د

صبی..میکردن سای از..بود ع ستای از تندش نف شت د  هک دونایی از..شدش م
 ..اتشفشانه کوه مث  االن که فهمید میشد میسابیدشون بهم
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 کنی؟ راحت منو میخوای تو که ناراحتم من گفته کی_سیاوش
 اشب راستتت رو من با..کنی اذیت خودتو خیلی نمیخواد_گفتم و زدم نیشتتخند

 ..سخته واست میدونم که هرچند
 ریز یزر های ستاره از پر میکردم نگاه که سیاوش صورت تو..میرفت گیج سرم

 ..صندلی دسته به گرفتم و دستم..بود
 شدی؟ خسته چی از_سیاوش

 مشتتکالتم و من از و میموندی پام تو اگه میفهمیدی کاشتتکی..دیوونه..دیوونه
سته انقد شدی خ ست دنیا تا..نمی شکی..میموندم باهات دنیا  یگهد بدونی کا

نده ازش چیزی غرورم ث ..کنی خردش بخوای هم تو که نمو ید م  پس..وح
سم نامرد اون مث  هم تو که میرم زودتر صویر نمیخوام..نزنی پ شمپ ذهنیت ت  ی
 ..بشم طرد بازم نمیخوام..شه خراب

 ..سیاوش بشم مانعت نمیخوام..خستم زندگی این از_
شماش شمام تو چ  کنترل خیلی و خودش داره میفهمیدم..بود امد و رفت در چ

 ..یدمنترس نگاهش از بگم اگه دروغه..بودن کرده یخ و میلرزیدن دستام..میکنه
یاوش یاره و طالق استتم که زنی_ستت یت زن..ب ندگ نه ز  منم درد به..نمیمو

 ..میدم طالقت..بخوای تو هرچی..باشه..نمیخوره
 ..گرفت چشمام از نگاهشو خشم با و

 بیشتر دمیکر خفم وداشت بود گلوم تو شراره رفتن از بعد صبح از که و بغضی
 ..بود گرفته و نفسم راه..میداد نشون و خودش داشت

 ..گذاره تاثیر انقد شراره یعنی..شد تسلیم راحت..اومد کوتاه راحت چه



 هخوب..میکرد عصبیم و بود چشمام جلو شراره گستاخ و و*ح*ش*ی چشمای
 ..بسوزه دلم که نیست زشت فرناز مث ..خوشگله شراره حداق 

 ..ای دیگه دختر با و سیاوش فکر حتی کنم تحم  چطور..اخ
 با و شتتد خالی پاهام زیر..داشتتتم ضتتعف..میلرزید تنم تموم..بود بد حالم

 ... و ادافت هم بودم داده تکیه بهش که سالن کنار چوبی صندلی دسته افتادنم
 رو ها صتتدا فق ..نمیکردم حس هیچی..حال بی و ستتستتت..بود کرخت تنم

 اشتمد دوست..میکرد بیداد و داد داشت نفر یه..بیداد و داد صدای یه..میشنیدم
 ولی..ببینم رو اشتتنا صتتدای این تصتتویر داشتتتم دوستتت..کنم باز چشتتمامو

 تو دممیکر حس و داشتتتم تهوع حالت..بود ستتنگین پلکمم حتی..نمیتونستتتم
 ..خالیه سرم

 ..تر واضح و واضح..میشد واضح صداهاداشت
 ..بود سیاوش صدای

 نکنه باز چشماشو..نمیزارم زندت علی به..خوردی گوهی چه..شراره_سیاوش
 الزم..کردم باور منم گفتی تو..بیهوشه دوساعته االن..شو خفه..زارم نمی زندت
 ..نبینمت دیگه فق ..نکرده

 ؟میکردی دعوا کی با.. پسر چته..سیاوش_بهراد صدای بعدم و اومد در صدای
 .االن نمیکنه؟دوساعته باز چشماشو چرا_گفت کالفه سیاوش

سر اروم_بهراد شته شدید ضعف..گفت چی دکترش ندیدی مگه..پ ص..دا  الا
با..هستتتت زنت به حواستتتت ماش پای دیدمش امروز یه من با  گود چشتت

 نفهمیدی؟ چطور تو..شده الغر..افتاده
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 ..بهم ریخته چی همه..بهراد داغونم_سیاوش
 کردید؟ پیدا مشکلی_بهراد

یدونم یاوش نم فت چی ستت فت بهراد که گ یالتم..میشتتته درستتتت_گ  خ
 نگرانی..میاد بهوش بشتتهخودش تموم دومیه ستترم این گفت دکترش..راحت

 ..نداره
 رفتن؟ دکترا_سیاوش

 هارب..بیاد میکنه جم  داره شتتیراز از بیچاره..کرد دیوونم ثمین این..اره_بهراد
 ..بیاد بهار تا سالنم تو من..راهه سر هم

 نشتتون خودی یه داره خان ستتیاوش..عجب چه..بیهوشتتم دوستتاعته من پس
 در دلش از خواد می چطور بعد حاال..شتتد دعواش شتتراره با من بخاطر..میده

 بیاره؟
 تکون پلکام کردم تالش خیلی..کنم باز چشمامو نمیخواستم ولی بودم هوشیار

ست گرمای که..نخوره ست سیاوش مردونه د ش ستای رو ن  سرد و ظریف د
 ..ام دخترونه

 که دهب و اطمینان این بهم تا..کنه گرم و تنم تموم تا بودم گرما این محتاج چقد
 ..همیشه مث ..هست
 ..گوشم تو پیچید ضعیفش و اروم صدای

یاوش  داری شتتتد؟چرا اینجوری شتتتدی؟چرا چی..خانمم..پرستتتش_ستت
 میذارم..ستتالمی..ارومی..خوبی رفتنت با بدونم اگه..ای خستتته میری؟انقد

 قول من به تو..میکنی؟پرستتتش اینجوری خودت با دیگه چرا..برو خب..بری
 ..اخرش..تهش بود این..هستم تهش تا دادم بهت بله گفتی..بودی داده



 یه توی لب زیر میکرد زمزمه که حرفایی از جستتمم..روحم..وجودم تنم تموم
سمونا تو که بودم پرنده یه مث ..بود عالی..بود خوب حس سه ا  اوج خودش وا

 احساس..دارم و حس اون من..پرواز اون داره ل*ذ*تی چه بکن فکرشو..میگیره
 ..میگیرم انرژی و میشه بدنم وارد داره خون مث  حرفاش میکنم

 
ست ستامو سیاوش د شیش که بودم خوبم حس تو..میکرد نوازش د  زنگ گو

 زنگ که ستتوم بار شتتد قط  بازم خورد زنگ دوباره..شتتد قط  صتتداش..خورد
 طوری تو؟چه میگی چی_گفت ارومی نستتبتا صتتتدای با و داد جواب خورد

 ازب چشماشو کن دعا فق ..نیومده بهوش هنوزم ببین..زدم؟حقته حرف باهات
نه هت من؟من..ک عدش گفتم..گفتم ب  یهو گفتی؟گفتم بهش چی اینجوری؟ب
لب اصتتت  ستتر برو  الزم..یهویی..اینجوری..شتتراره نبود قرارمون این..مط

 هی..میزنم حرف باهاش خودم..اینجاستتت بهراد..اینجا بیای نشتتی پا..نکرده
یه دختر.. نه..میفهمونم بهش جوری نه درک..منطق گه فعال..میک نگ دی  ز

 ....نزن
شنیدم چی  و چی..کنم درک باید چیو منطقی حرفا؟من این چی خدا؟یعنی می

نه بهم خودش گه بهم اروم اروم میخواد..میفهمو نه؟من ترکم..بره میخواد ب  ک
 ..باشم منطقی بکنم غل 

 دقیقه چند همش شیرین ل*ذ*ت این چرا..زندگیموبکنم نمیذاری چرا..خدایا
 ..خوبه خبری بی چقد گاهی..بود
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 باز چشتممو الی اروم و زدم پلک..شتدم عصتبی دستتم روی دستتش حس با
 باور که دیدم نگاهش تو عشتتقی و شتتور چنان بازم چشتتمای دیدن با..کردم

 ..بود سخت برام تلفنش پای حرفای
 خوبی؟..پری_سیاوش

 ..میکنه ترحم بهم داره میکردم احساس..نداد دست بهم خوبی حس اصال
 کشتتیدم دستتتش زیر از دستتتمو که گرفت دستتتمو..دادم تکون اروم و ستترم
 ..کرد تعجب..بیرون

 ..میومد تلفن با بهراد زدن حرف صدای
 میکنی؟ صدا و بهراد_

 میخوای؟ داری؟چیزی چکارش_سیاوش
 ..بهراد_گفتم بلندی نسبتا صدای با

 تو؟ چته_سیاوش
 ..تو اومد بهراد و خورد در به تقه دو لحظه چند از بعد

 یقرصتتا همون خو..امروز کشتتتیمون پری..بابا ای_گفت مهربونش لبخند با
یارم هی میبرم و امبوالنس این من هی..میرفتی میخوردی و صتتبح با..م  با

 هستی؟ موندنی..کن مشخص و تکلیفمون
شید..شدم زحمت_گفتم کمرنگی لبخند با ستش ولی..ببخ سه من را  خودم وا

 همه هم صتتبح قرصتتای..نمیدم ارزش بی چیزای واستته و چونم..قائلم ارزش
 ..خوردنشون نداشت فایده..بودن فولیک

 یک ارزش بی چیزای اون احیانا بپرستتم میشتته_گفت و زد موذی لبخند بهراد
 هستن؟



 زنگ..بهراد..خیالش بی..باشتتن چیزی شتتاید..هستتتن کستتی گفتم کی من_
 ..دنبالم بیاد ستایش میزنی
 چی؟ واسه_بهراد

 ..مامان خونه برم میخوام_
 داری؟ مشکلی مگه_سیاوش
 ..نکردم نگاهش

 ..ترم راحت اونجا_
 ..بود بلند صداش..میشه عصبی داره بود معلوم سیاوش

 ..میمونی خودت خونه تو..نمیری جا هیچ_
 مش..پرستش..اروم..سیاوش_بهراد
 هست؟ مشکلی پرستش..اروم سیاوش_بهراد

 ستتره هی تکلیفمو چرا..اون..نمیرفت بیرون ستترم از حرفاش..بود گلوم تو بغض
 قشتتنگ حرفای..ستتر باال اقا شتتده من واستته هم..استتت شتتراره با هم..نمیکنه

 ..میکنه دیوونه دلمو..میزنه
 ..برم میخوام فق ..نه_

 نمیری؟ جا هیچ_سیاوش
 کنی؟ مجبور منو نمیتونی تو_گفتم کردمو نگاهش اخم با

 قلمش بیرون گذاشتتتی خونه این در از پاتو..شتتوهرتم چون میتونم_ستتیاوش
 فهمه؟؟ شیر.پرستش میکنم

 ..بیرون زد اتاق از عصبانیت با و
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گه زور فق   میخواد هم شتتراره که بمونم جایی نمیتونم..بمونم نمیتونم..می
 ..باختم زندگیمو دستی دستی که خودم سر بر خاک..بمونه اونجا
 بزنیم؟ حرف میخوای_بهراد
 ..میشکستم..میشدم ذلی ..میشدم خرد این از بیشتر..میگفتم چی
 ..نه یعنی دادم تکون اروم و سرم

 بری؟ میخوای واقعا_بهراد
ید چشتتمم از اشتتتک قطره یه حرف این با جا..چک که میرفتم ک  حتی وقتی

 یتمر ترین قشنگ نفساش صدای که وقتی..ارامشمه مایه کنارم شبا حضورش
 ..زندگیمه

 یادم داره راهه تو بهار..شتته اروم بیرون میبرمش_گفت نمیزنم حرف دید وقتی
شت ستش..پی ست کالفه..داغونه مدته یه سیاوش پر  گهدی نمیزنه هم حرف.ا
 ..کن مدارا.نیست سابق سیاوش

 ..بیرون رفت مهربونی لبخند با و
 ..اینجا بشین..بشین بیا..دختر کردی چکار خودت با_بهار

 و خورده چی هر.بیرون اومدم دستتتشتتویی از بهار کمک با..میرفت گیج ستترم
 وپت روم بهار و کشتتیدم دراز ستتالن توی کاناپه روی..باال اوردم و بودم نخورده

 ..بیرون اومد سینی یه با و اشپزخونه تو رفت.کشید
 ..بخور و بیدمشک گالب شربت این اول شو بلند_بهار

 ..نمیره پایین گلوم از..نیست حسش بخدا_
 نمیکنی؟ رو ای حامله نکنه پری..ببینم بخور_بهار

 ..کنم فکر پرید رنگ



 زودی؟ این به..بود کجا حامله..بابا نه_
 وجل بیا..حاملستتت زنای شتتک  قیافت ولی_گفت و کرد نگام شتتک با بهار
 ..برداشته تاب هاتم مژه..اینا اها.ببینم

 داره؟ حاملگی به ربطی چه هام مژه_
 بر تاب..برمیگرده هاشتتون مژه حامله زنای میگه همیشتتته بزرگم مادر_بهار

 ..میداره
 ..بودن برگشته خودشون من های مژه ولی..جالب چه_

 ..زشتش مژهای این با میگیره ای قیافه چه هم تو خوبه_بهار
شک گالب خنک شربت لیوان یه باالخره فنگ و دنگ هزار با  به..خوردم بیدم

 ..ماهیچه سوپ کوچیک کاسه یه و اناناس های تیکه دونه چند اضافه
 ..میخورد پیچ دلم تو همش

 ..باال میارم همشو االن_
 تمی شتتک  دختر..باال بیاری باشتته چیزی یه حداق  بذار..نداره اشتتکال_بهار

 ..شدی
 ..نکنه خدا..الل زبونت_

 کی یشپ شبا..میشه عیال بی سیاوش بچمون بمیری..میگی راست..اخی_بهار
 دیگه؟ بخوابه

 ..سرش تو زدم یکی
 ..دیوونه خفه_

 ..شده عیال بی االنشم همین سیاوش که نمیدونست
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 ور همه میکردم فکر..شد بهتر حالم داد بهم بهار که چیزایی همه این خوردن با
 ..نشد هیچیم شکر خدارو ولی باال بیارم
 ..میجویید ادامس تند تند و بود کشیده دراز روبروییم کاناپه روی بهار

 ..رفت سرم..اروم_
 .شدم عصبی..ببخشید_بهار

 چرا؟ دیگه تو_
 .بهراد دست چرا؟از نظرت به_بهار

 .کنیمی اذیتش داری..داره دوست.خوبیه پسر خیلی بهراد.نکن ناشکری بهار_
شه کردم؟خیلی اذیتش کجا تو؟من میگی چی_بهار  نگینر سنگین یکم سخت

 داپی بودن خاله دختر احستتتاس باهاش ستتری  میبینه و دختری کنه؟هر رفتار
 ونبیر دیگه هم با پیش وقت چند بابا..خنده و شتتوخی میکنه شتتروع..میکنه
 خوشتتتیپ؟حاال چطوری میگه بهش..میندازه تیکه دختره به خودم با..بودیم
شکه یه دختر سه بود ای ب سته خب..خودش وا  من اما..میکنه شوخی اون در

 ..ندارم و طاقتش
 .بهراد کارای دست از بود گرفته خندم

 تهشتتیف دانشتتگاه تو نمیگی مگه..نبودی اشتتنا اخالقش این با اول از تو مگه_
 همیپروند تیکه دخترا همه به میگفتی..شتتدی شتتادش روحیه و اخالقش همین

سش یعنی این..خودت بجز ش فهمیده االن تا باید..بقیه با داری فرق وا  که یبا
 ..مهربونشه دل رو از..غرضه بی شوخیاش این همه اون

هار ته..نمیتونم.میکنی درک منو بهتر..دختری تو_ب یدونم من درستت ت م  اراشرف
 خن بهش داره بهراد میکنه فکر..نمیدونه که دختره اون ولی شوخیه روی از همه



 نگاه وقتی میکشتتم زجری چه پرستتتش نمیدونی..اومده خوشتتش ازش یا میده
 دستتتش از نمیخوام من..جذابیه پستتر بهراد..میبینم بهراد روی و دختری مات
 .بدم
 .کجا بهار و کجا من وال ولی.داشت منو نگرانی.گرفت دلم

 کیکاش.خودم عقلی بی به باختم و سیاوش من.است رفته دست از من زندگی
 .چیزارو خیلی کرد جبران میشد شاید..عقب به میگشت بر زمان

 هخون میبرمش.نیست خوب حالش سیاوش_گفت و خونه اومد بهراد شب اون
 .خودم پیش

 بده؟ بهراد؟حالش شده چی_
 .کرده عود دوباره میگرنش فق ..خوبه_بهراد

 همینجا؟ نمیاریش چرا.خودت خونه میبریش چی واسه_
 ستتتهوا ببرمش که نمیخوام.بهتره هردوتون واستتته اینجوری..پری ببین_بهراد

 .کنه فکر.شه اروم یکم بذار.امشبه یه فق .خودم
 چی؟ به_

 .رابطتون به خودش به تو به_بهراد
 میدونی؟ چیزی_

ته هیچی.من خواهر نه_بهراد ینجوری..نگف هار.ارومترین هردوتون ا  ب
شته ستین چیزی..پی  همین من خونه..اینجام سری  بزنید زنگ یه خودم به خوا

 ..باشه بهتون حواسش میسپارم هم نگهبانی به.اینجام ای ثانیه ثیم..طرفاست
 نداری؟ الزم چیزی_گفت و بهار به کرد رو
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 .نه_گفت اروم و بهش شد خیره بهار
 و ل*خ*ت موهای بین کشتتید دستتتت.بود کالفه..بود بهار به خیره هم بهراد

 .خداحافظ.کنید قف  درم..داشتید کاری بزنید زنگ_گفت و مشکیش
 نشه بد حالش..نمیبره خوابم صبح تا اینجوری که من..مب  رو افتادم رفتنش با
 .وقت یه

 هخون برم میخوام میزنی الکی زر چی واسته نداری دوریشتو طاقت که تو_بهار
 مامانم؟

 کسی واسه و مشکالتمون نمیخواستم..شدم خرد غرور از میدونست چه بهار
 ..بود نشده تموم هنوز..بود دوتا ما زندگی این..بگم

 هم ادبهر مشک  و گفت بهراد با مشکالتش از..زد حرف واسم بهار وقت دیر تا
 ااون.بود بهانه ازدواجشتتون و جشتتن مشتتک  وگرنه بود اون به بهار اعتمادی بی

 .بود شده خونده محرمیت صیغه بینشون و بودن کرده نامزد تازه
شیم با..نبرد خوابم کردم هرکاری خوابید بهار که شب اخر ستادمف پیام یه گو  ر

 .بهراد واسه
 طوره؟ چه حالش_

 خوبی؟ تو..پرسید من از سیاوشم که سوالیه این_بهراد
 دوگانگی از باشتتم ناراحت یا نگرانیش از باشتتم خوشتتحال نمیدونستتتم

 .نمیفهمیدمش..رفتارش
 .خوبم من_

 .نباش نگرانش.ارومتره ولی نمیزنه حرف.خوبه سیاوشم_بهراد
 .بهراد ممنونم_



 حالت هن بود خبری سرگیجه از نه..بود بهتر حالم شدم بیدار خواب از که صبح
په روی چون ولی..بودم بهتر خیلی..تهوع نا یده کا  بالش بدون و بودم خواب

 ..بود خواب هنوز بهار..بود شده خشک گردنم
 ..کرد عوض حالمو حسابی..گرفتم داغ اب دوش یه و حموم تو رفتم

 تشپش یقه که هم قرمز باز یقه تاپ یه و مشکی جذب شلوار یه و بیرون اومدم
 حالیکه در بهار که کردم خشک سشوار با موهامو..کردم تنم هم بود تور همش

 .. تو اومد میکشید گنده خمیازه یه
 .داریا حوصله.حموم رفتی صبحی اول خبرته چه..هوو_بهار

شتر بودم خواب همش دیروز..دیگه صبحه 9.بود کجا صبحی اول_  این از بی
 کش بهار..میومد بدم خودم از..باال اوردم دفعه دو دیروز بعدم..نمیبرد خوابم

 خوبی؟..پری_گفت و بست دوباره از و کرد باز موهاشو
 چطور؟..اره_

هار یام و برم میشتتته..دارم کار جایی من..هیچی_ب ته..ب گه الب ه میتونی ا  اتن
 بمونی؟

با اره_ لت..خوبم خوب شتتتده؟من چی گفتم..با یا حت خ  هم تو..عزیزم را
 ..برس کارت به برو..افتادی زحمت به دیشب

شالله هم تو..وظیفمه..دیوونه نکردم کاری_بهار سیمون بعد بهراد و من ای  عرو
 ..میمونی من پیش میای شد دعوامون
 ..باشید خوش هم با همیشه ایشالله..خدانکنه_گفتم و خندیدم
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 حرف هم با..نکن اذیت و سیاوش انقد_گفت و ب*و*سید گونمو و جلو اومد
 ..شی سبک یکم حداق  که نیستی هم دل درد اه ..بزنید

شو..شه راحت خیالش که بهش زدم لبخند سا شید لبا  شا بدرقه در دم تا و پو
 ..کردم
 .خداحافظ..باش خودت مراقب_بهار

 ..برسون سالم اینا مان ما به..عزیزم خداحافظ_
هار یه خوش و مهربون خیلی دختر ب عا..قلب یاد بهراد به واق له..م  که ایشتتتال

 ..بشه ح  مشگلشون
 خنک یرش بزرگ لیوان یه و اشپزخونه تو رفتم و کردم جم  سالن تو از رو ها پتو

 ..دارم دوست خیلی..خوردم تلخ شکالت و
شتم شی که میخوردم شیر دا  و بود ضعیف صداش..خورد زنگ موبایلم گو

 ..نکردم پیداش اخر و خورد زنگ دوبار..کجاست از نمیدونستم
 ..گذاشتمش کجا نمیومد یادم

فت که خوردم و شتتیرم مدم تا خورد زنگ خونه تل  رو رفت بهش برستتم او
 ..خونه تو پیچید ثمین نگران صدای و پیغامگیر

خدا..پرستتتش_ نه از ترو یاوش..بیرون بزن خو یاد داره ستت نه م  خیلی.خو
 .برو خونه از من مرگ.نیست جلودارش هیچی.عصبانیه

 بود؟ شده چی؟چی یعنی.بودم مونده سالن وس .شد قط  تلفن و
 عصبانیه؟ اخه چی واسه.کوبیدن تند تند کرد شروع قلبم
 ..داشتم برش سری  لرزون دستای با اینبار که خورد زنگ دوباره تلفن

 الو_



 اومد؟ ای؟سیاوش خونه هنوز..پرستش_ثمین
 شده؟ چی.. نه_

 یچیه کنه داغ میدونیکه..عصتتبانیه خیلی ستتیاوش..فعال نیستتت وقت_ثمین
 .پرستش برو..نمیفهمه هم بکشدت..نمیفهمه

 .کردم شده؟دق چی..چرا اخه_
 برو فعال..بهت میگم_ثمین

صبانیت چی خدایا.بود کرده داغ تنم.کرد قط  بازم.  س سیاوش شده؟ع  ناکتر
ظه اون تو هیچی..بود که کار بهترین.نیستتتت حالیش لح  روش جلو فعال این

 تو اومدم و برداشتتتم کیفمو شتتالمو و مانتو و اتاق تو پریدم ستتری .نشتتم افتابی
 .اومد هال در صدای که سالن

شمای با سیاوش سته خونه به چ ش سای همون با ن  ضمنقب فک و دیروزش لبا
 ..بود ایستاده روبروم شده

 ..کوبیدن تند تند قلبم و لرزیدن کرد شروع دستم
 ..سیاوش شده مشت دستای به شدم خیره و افتاد دستم از لباسام

 .سالم..س_گفتم نشنیدم خودمم که ضعیفی و لرزون صدای با
 .ترسیدم انقد ازش ولی عصبانیه چی از نمیدونستم اینکه با چرا نمیدونم

 .بودمش ندیده عصبی حد این تا حاال تا اخه
 اصتتال..نمیخواستتتم و نزدیکی این.عقب میرفتم ناخوداگاه منم و جلو میومد
 اهرویر سمت دوییدم و برگشتم سری  میشه تند داره قدماش دیدم..نبود خوب

 ..دیوار به چسبوندم و گرفت دستمو مچ که بودم اتاقمون نزدیک و اتاق تو
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 به رخ ای هفاصل هیچ بی..میکشید نفس تند تند..میکردم سکته داشتم ترس از
 ..بودیم هم رخ

 و شتتکمم روی کشتتید اروم و دستتتش که بود گردش در چشتتمام تو چشتتماش
 چطوره؟ بچم حال_گفت
 الحا..ثمین اخ..بود فهمیده..بچم..سرم رو ریختن یخ اب سط  یه کردم حس

 ..خدا کنم چکار
 بچه؟ بچه؟کدوم..ب_گفتم و دادم قورت و دهنم اب

 کردی؟ مخفیش ازم است هفته سه االن که همونی_سیاوش
صبانیت با و شم و داخ  داد ه  منو و کرد باز و اتاق در ع  و در و تو اومد خود

 .بست محکم
س  ستاده اتاق و ستاد روبروم اومدم..بودم ای  کرف من راجب چی تو_گفت و ای

 ..نفهمم؟اره گاگولم؟من من کردی؟که
 هم بار ستته هر..بار ستته بار دو بار یه..خورد زنگ گوشتتیش بزنم حرف اومدم

 ..میکرد ریجکت
 ..نذار منتظر انقد و طفلی..نمیدی و جوابش چرا_گفتم و زدم پوزخند

شمامو تو زد زل سبوند بهم و دندوناش چ شی و چ شت و گو سپیکر رو گذا  و ا
 ..نزن زنگ ثمین_گفت

 ..تروخدا..سیاوش_گفت نگرانی با که اتاق تو پیچید ثمین صدای
 ..نیست وقتش االن_سیاوش

 کردم فکر من..کردم غلطی چه خدا ای..هستتتی عصتتبی االن داداش_ثمین
 .میدونی



 ..بزنه حرفی من به کسی که ادمم من مگه..بدونم باید چیو من_سیاوش
 ..من جون..داداشی_ثمین

 ..نزن زنگ..ثمین نده قسم_سیاوش
 .تخت رو کرد پرت و کرد قط  و گوشی

ستی غلطی چه_سیاوش شی منو بچه نگی؟که من به بکنی؟که میخوا  ؟کهبک
سه..بگیری طالقتو بری راحت  ومن بچه..اره_زد داد بلند و خودت؟ حماقت وا
 ..بکشی
 ..داشتم بغض..بستم چشمامو..لرزید فریادش از بدنم ستون چهار

 ..هست منم بچه اون_گفتم لرزونی صدای با
 و ضتتعیف زن یه..باشتتی تو بچم مادر نمیخوام..نیستتت تو بچه نه_ستتیاوش

 .نادون
 .بزنی حرف اینجوری من با نداری حق_

ستش_سیاوش  تا دنبو شکمت تو بچه بخاطر اگه که نزن حرف..نزن حرف پر
 .نبود این وضعت نبودی حامله اگه قسم سرم باال بخدای.نبودی زنده االن

 واستممیخ..چیه؟اره میدونی بکنی؟اصال میخواستی چکار دیگه..این از بدتر_
 ..بچت هم شم راحت تو دست از هم..بکشمش

 ..شد داغ صورتم طرف یه دفعه یه که
 میکنی بیجا خیلی تو_سیاوش
شمام شک از پر چ ستم..شد ا ش ستم..شوهرم از سیلی اولین..تخت رو ن  و د
 ..کردم داغ گونه رو گذاشتم
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ست..بود کالفه شید د شت ک سش..پنجره کنار رفت و گردنش پ  کرد وتف و نف
 ..شده پشیمون بود معلوم..بشه اروم میخواست..بیرون

 میکنی؟ اینجوری چرا_سیاوش
شت بغض سمو راه دا ستم..میگرفت نف شتر نتون  قطره یه..دارم نگهش این از بی
 ..ام گونه رو افتاد چشمام از اشک

 .نداری دوستم دیگه چون_
شت صاف بی..من_گفت سمتمو برگ ست من ان ست ندارم؟معلوم دو  چی ه
 میگی؟
 کنی؟اگه انکار نیستتتت الزم..نداری دوستتتم..اره_گفتم و باال اوردم و ستترم

 باش مطمئن..باشتتیم مزاحمت نمیخواستتتم چون کردم قایم رو بچه موضتتوع
 .تو بی..کنم بزرگش تنهایی و برم میخوام..نمیکشتم بچمو

 .میکنی غل  تو_زد داد یهو
 .نزن داد من سر انقد_

شدی بزرگ هنوز چون..ای بچه چون..میزنم داد_سیاوش  میزنی گند داری..ن
 نمیکنی؟ فکر میکنی که کارایی راجب یکم چرا..زندگیمون به

 دیگه شتتدم خستتته..ستتیاوش خستتتم من من_میلرزید ولی بود بلند صتتدام
 قشنگ روزای همه نداشتم خوش روز یه..میکشم زجر دارم بچگیم از نمیکشم

 .همین بود عسلمون ماه هفته یه همون من
 .شدن جاری اشکام و بستم چشمامو
 .نیست هیچی شراره و من بین_سیاوش



 ماموچش.هردوشون از..گرفت عجیب نفرت یه و تنم تموم شراره اسم شنیدن با
 ازتون متنفرم_گفتم کردمو باز

 .گرفت راهمو جلو و رسید زودتر سیاوش که در سمت دوییدم و
 کجا؟_سیاوش

 چه؟ تو به_
 .بروتو ببند دهنتو_سیاوش

 .بروکنار..نمیخوام..نمیبندم_
 .تو برو میگم..نکن عصبیم_سیاوش

فا بی تو از.میخوره بهم ازت حالم..برم میخوام..نمیخوام_زدم داد  اون از و
 .سپردم دستش رو تو.کردم اطمینان بهش من من..خائن شراره

 هی.بود اشتتتباه کارت چقد میگی؟میدونی چی میفهمی پرستتتش_ستتیاوش
صد صد یه فق ..در شقش نمیگم..کنم عادت بهش من میدادی احتمال در  عا
شدم صد یه فق  می سته بهش نکردی فکر در شم واب ستش.ب س من پر  پیغمبر رپ
 جون به باالستترمه که خدایی اون به.بکنم خطا ممکنه ادمم مردم منم نیستتتم
 جا.. میلغزید پام که فرضتتم به ولی نکردم خطا پا از دستتت من قستتم بچمون

 نمیخواستتتی تو میده فرصتتت خدا میبخشتته خدا پری جبران واستته نذاشتتتی
ستی.بدی صب اخه.تنمو پاره بگیری ازم بچمو میخوا ست که تو الم  من یمیدون

 .بچم عاشق
 ..میریزم اشک گوله گوله دارم نبود حواسم اصال
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 که گرمش اغوش تو..اغوشش تو شدم پرت و کشید دستمو خشونت با سیاوش
 ..گریون چشمام و بود سینش رو سرم..میکشید پر واسش دلم

 ..میخواستم و قلبت صدای شنیدن..میخواستم ب*غ*ل من_
 .زد ب*و*سه سرمو روی موهامو البالی کشید دست سیاوش
 .هردومون با..پرستش کردی بد_سیاوش

 .گفت شراره ولی کردم اشتباه من_
 .خوبیه دوست شراره_سیاوش

 ..برداشتم سینش رو از و سرم تعجب با
 گرفت من از رو تو چی؟اون_

 .بگیره من از رو تو نمیتونه هیچکس_سیاوش
سی توی تو و شرکتم اومد که روزی همون ضی بهم بودی دفتر جلوی تاک  رو هق
 وعشتتر رو بازی همچین من با کنم باور نمیتونستتتم اصتتال نشتتد باورم.گرفت

صیتمو و غرورم تو نبود چیزی کم.کنی شونه شخ ست.بودی گرفته ن  بهت مخوا
 این اب شتتدم خرد واقعا پرستتتش.ببینم بیامو دری دم تو گفت اون اما بزنم زنگ

 خواستممی بازوم رو کشید دست وقتی.نداشتم اعصاب اصال که پارک تو.کارت
 .ینیمیب رو ما داری تو چون کنم بازی نقش گفت ولی دهنش تو بکوبم یکی
 خونه برستتی تا شتتد بد حالت دیدم شتتراره صتتورت تو زدی خونشتتون در دیدم

 چرا؟ که میکردم فکر این به و بودم سرت پشت مامانت
صال.بود داغون حالم شو ا شتم ازت انتظار  عتمادا بی من به انقد اینکه فکر.ندا

شی ستش میگفت.بود شراره ایده این.با  در لیو شده اعتماد بی بهم خیلی پر



یاد شتتتد قرار.داره دوستتتت هم خیلی حال عین هت رو حرفا اون و خونه ب  ب
 .نیست هیچی اون منو بین..بزنه

 .یعنی نمیشد باورم اصال
 .کردین یکی به دست دوتا شما یعنی_

ست_سیاوش سته..بیاریم خودت به رو تو تا کردیم یکی به د  شد دب حالت در
 وایبخ کی تا نبود معلوم وگرنه..اورد خودت به رو تو که بود حرفها همین ولی

 .داره نامزد خودش بیچاره شراره..پرستش..بدی ادامه مسخره بازی این به
 ..نیست زندگیش تو کسی گفت که اون ولی_

 . ایران تو نامزدیشه ماه این اخر..کنه سوپرایز رو همه میخواسته_سیاوش
 ..ولی..اصال شد چرا؟چی..بودم شوک تو

 شد؟ صاف بنده با خانم دل دیگه_سیاوش
 کردم؟ بازی این وارد رو شراره چرا اصال پرسی نمی_

ستم سیاوش شید و د ستیم تخت لبه و ک ش  به دیگه هک وقته خیلی تو_گفت و ن
 نمیگی؟ هیچی من

 .بود گرفته ازش دلم هنوز ولی حرفش از شدم شرمنده
 تا شب یه وقتی بشنوی شوهرت گوشی از زنونه های گریه صدای شبونه وقتی_

 تن رو زنونه عطر و زنونه بلند و زرد تارموی وقتی نیاد خونه شتتوهرت صتتبح
 باهاش تهمیف فاصتله بینتون..ببینی ازش ستردی وقتی باشته نشتستته شتوهرت

 باور حرفاشتتو نمیتونی..بزنی حرف براش نمیتونی و میکنی غریبی احستتتاس
 .شدی عوض تو سیاوش.کنی
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عد و تعجب با اولش ستتیاوش  ینا بخاطر تو_گفت و کرد نگام پوزخند با ب
 بهم؟ میریختی و زندگی این داشتی موضوع

 زودی خودمم کردم اشتتتباه شتتراره موضتتوع ستتر میگم بازم..گفتم بارم یه من_
 .کردم شک بهت من..میدم حق خودم به مورد این تو ولی شدم پشیمون

یاوش  اومده؟چرا کجا از زنونه موی این نگفتی نپرستتیدی؟چرا ازم چرا_ستت
 یامب گذاشتتتی تو نزدی؟اصتتال داد بوی؟چرا کجا صتتبح تا رفتی شتتب نگفتی

 چه روزا این فهمیدی تو بگم دردم از کنم دردل..بزنم حرف باهات..پیشتتتت
 فهمیدم وقتی کشتتیدم چی نفهمیدی..بود مشتتغول فکرم چقد کشتتیدم دردی
 .کشیده نقشه برام زندگیم شدن خراب واسه مادرم

 سیاوش؟ شده مادرت؟چی_گفتم و کردم نگاهش تعجب با
 بعد و دکشی عمیق اه یه و صورتش رو کشید دستاشو و بست چشماشو سیاوش

 .بود برگشته الناز_گفت لحظه چند از
 چرا؟..لرزید تنم بازم الناز اسم اومدن با

 محک مارو عشتتق میخواستتته مثال..بیاد بود خواستتته ازش مادرم_ستتیاوش
 خواست ازم هم اخر بار.کردم ردش دفعه هر..راهم سر اومد دوباری یکی.بزنه
 مامانمو جریان.بگه بهم و مهمی چیز یه میخواد گفت چون پیشتتش هت  برم

شته خاطرات از و گفت شه همون عطر بوی اون..گذ  خودم که بود عطری شی
یده واستتش ناز..بودم خر ماال..داشتتتت مو ریزش هم موق  همون ال  از احت
 ناو..نکردم خ*ی*ا*ن*ت بهت من کن باور پرستش..لباسم رو ریخته موهاش

 تتنها نباید که اومد یادم صتتبح تازه..بودم تهران بام نیومدم خونه که شتتبم
 .میخورم قسم..بود همین همش..میذاشتم



شتم شرمندگی و خجالت از سیاوش حرفای شنیدن با شدم اب دا  با من..می
 ..میکردم خراب زندگیمونو داشتم کاری ندونم

 دگیمونوزن داشتم کارم این با من..بود نگفته راه بی همچینم مامانت اینکه مث _
 ..من کن باور سیاوش..میکردم نابود

 لیخی_گفت و کرد نزدیک خودش به منو و کمرم دور انداخت دستشو سیاوش
یت هم خودت..پرستتتش خیلی..کردی اذیتم  الزم کن باور ولی.شتتتدی اذ

صیر البته..میومدی خودت به باید..بود  ضیهق بهت اول همون اگه..بود منم تق
 ..نمیشد اینجوری شاید میگفتم و الناز
 ..دادم فحش بهش چقد..بگو رو شراره_گفتم شونشو رو گذاشتم و سرم

 هم اب تلفنی دفعه چند همش ما کن باور..دلسوزیه و پاک خیلی دختر_سیاوش
 ..بودیم تماس در
 ام؟ حامله.. فهمیدی کجا از_

 وزدیر بود فهمیده..گفت تبریک و زد زنگ بهم صتتبح امروز ثمین_ستتیاوش
 دید وقتی کرد کپ بیچاره..رو قضتتیه فهمیدم من بود کرده فکر شتتده بد حالت

 ..خبرم بی من
 بکشم؟ بچمو میخوام کردی فکر چرا_

 صدتق شاید گفتم خبرم بی ماهه یه فهمیدم وقتی..ماهه یه بابای_گفت ثمین
 .. اینکه

 ..موند من واسه شرمندگیش بازم..گفتنش از حتی شد ناراحت
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 و دستتتش و کشتتید دراز کنارم خودشتتم و تخت رو خوابوند منو اروم ستتیاوش
 ..شدم بابا االن من یعنی_گفت بسته چشمای با و شکمم رو گذاشت

 .خوشتیپ و جذاب بابای یه_گفتم و دستش رو گذاشتم و دستم
 میدی؟ قول یه بهم_سیاوش
 شپی برات سوال کردی شک شدی دلگیر ازم وقت هر_گفت که کردم نگاهش

 ..داشتم واسش جوابی یه شاید..بپرس ازم.وقت هیچ..نکن قضاوت اومد
 وقته خیلی خودم..کردم اشتتتباه خیلی من.ستتیاوش_گفتم و ستتمتش برگشتتتم

 ولی کردم بچگی.کردم قضتتاوت بد..کردم قضتتاوت زود شتتدمراجبت متوجه
 نه این از بیشتتتر نمیکشتتم میکنم اعتراف دارم.استتت خستتته ذهنم ستتیاوش

 ایدشتت.ندارم ستتختی تحم  دیگه میدونی داری خبر من گذشتتته از تو.نمیتونم
 ره زندگی این داشتتتن نگه واستته..کنم صتتحبت مشتتاور یه با و برم باشتته الزم

ظار یه فق  تو از ولی میکنم کاری ته دوستتتم..دارم انت  مه خیلی.باش داشتت
 .باش داشته دوستم

شمام تو خیره شی عکس که اول_گفت چ  ظرمن به دیدم ثمین پیش و شدت نقا
 .امید نا زده یخ نگاه یه با بودی جذاب دختر یه

شتر که ها بعد..کنم کمکت افتاد دلم به ولی شد چی نمیدونم  شناا باهات بی
 ازت..دمکر پیدا مسئولیت احساس بهت نسبت دیدم و مشکالتت وقتی..شدم

 ولی..شدم عالقمند بهت..چشمات نگاهت روحت جسمت از..اومد خوشم
 عالقه پرستش..میخوامت جونم از بیشتر..دیوونتم که کنم اعتراف میخوام االن
 تدوس..میخوام رو زندگی این من..افنتاده جا..شده پخته..نبود نگاه یه مال من

 ..رو بابا فسق  این هم رو تو هم..دارم



سید شکممو روی اروم و سه اون از بعد و..ب*و*  صدا بی و ریز های ب*و*
 ..چشمام روی
 حسای همه بودن مهم بودن ارزش با داشتن دوست حس عاشقی خوب حس

 بدون_کنم زمزمه گوشتتش تو اروم که شتتدن باعث و شتتدن جم  دلم تو خوب
 .دنیاست کار ترین مزخرف کشیدن نفس..تو
 شدم؟ خوشگ  سیاوش_

 ..شدی ریخت بی هم خیلی..نه_سیاوش
 .هکرد باد کنم فکر که دماغمو..شکممو کن نگاه..من جون..دیگه نشو لوس ا_

 ..خانم مامان ماهته 8..دیگه طبیعیه من عزیز خب_سیاوش
 ..گرفتنه عروسی وقت االنم اخه..اه_

 ادبهر..کردم راضتتی دوتارو این من دراومد پدرم..بابا کن ول دیگه تو_ستتیاوش
هار بود خداش از که ند یه ب نه بهش لبخ هارم بز  خبر دلش از خودت که ب

 ..برده خودم به المصب داره خرکی غرور بهرادم این..داری
 .غرورتم همین عاشق_گفتم و خندیدم
 دیگه اینیم ما_سیاوش

کی تم بازوشتتتو تو زدم ی ف یف تو از من باز_گ عر یر جو کردم ت  گ
 از اون..گرفته عروستتیشتتون همه شتتدم حامله من که حاال.دماغم..شتتدیوای

 دهخور چی هر بیرون اومدیم تا..سیاوش یادته وای..بیشعور شراره اون نامزدی
 ..اه اه..باال اوردم و بودم

 .قلقه بد یکم بابا دخم  این_سیاوش
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 بیرون بیاد بذار_
 ..بگی گ  از کمتر دخترم به_گفت و کرد اخم سیاوش

 باباشه گ ..میگم بهش خودم خب_گفت دید که منو اخموی چشمای
 نداری؟ دوستم دیگه میکنم فکر میکنی اینجوری سیاوش_
 دارم؟ دوست میکردی فکر حاال تا مگه_سیاوش_
 سیاوش_

 ..بشم خودم ریخت بی و زشت خانم قربون..جان_سیاوش
 ..پرید رنگش ترس از خودش که کشیدم بنفش جیغ یه

 ..نکنه اذیت منو دیگه باشه اون تا حقشه
 میترسم مامان_

 میترسی؟ چی از بشم قربونت_مامان
 نیام؟ بهوش دفعه یه نکنه_

 خو..گرفتم خون خفه کال که رفت بهم غره چشم یه مامان سر پشت از سیاوش
 ..دیگه میترسم چیه

 ..کنم زایمان طبیعی که بکنم فکرشم نمیتونم اصال..سزارینمه امروز
شم فندقت اون قربون الهی_ستایش  تو نمیر نفر هزار روزی..که نداره ترس.. ب

 ور دکترا بهترین ستتیاوشتتمون داداش.نترس هیچی از..بیرون میان و اتاق اون
 .کرده جم  واست

 بهم چقد..مغروره سیاوش میکردم فکر چقد موق  اون..افتادم چشمم عم  یاد
 عدب هفته دو..بیمارستتتان همون بودیم اومده..بخیر یادش..جیغو جیغ میگفت

 .. بودن برگشته عس  ماه از تازه طفلیا..بود بهراد و بهار عروسی از



 بجز بودن همه ستتروش مامان..ثمین و علی..بهراد و بهار..پیمان و ستتتایش
 ..فیروزه و سیما مامان
 م ع اتاق تو برم خودم پاهای با بخوام اینکه از قب ..داشتتتم استتترس خیلی

شم در اروم سیاوش  اتاق این از سالم هردوتون دخترمون با میخوام_گفت گو
 .ب*و*سید و گونم اروم و.. دستوره یه این..بیرون بیاید
 ثباع بدم گوش دستتتور این به باید حتما اینکه حس..اطمینان و ارامش حس

 ..نبیرو بیایم سالم هردومون دخترم و من باید که بقبولونم خودم به که شد
 ..مامان میکنه درد دلم..ای..دلم ای_

 این کردی چکار ستتیاوش وای..دردا این طبیعیه خب..جونم به دردت_مامان
 مادر؟ شده لوس انقد و دختر

 مامان_گفت میکرد بازی باهاش و بود کرده ب*غ*ل و تپلش دختر که سیاوش
 ..میکنم لوس خودمو دختر فق  من..ننداز من گردن و لوست دختر

 ای..اره..ازار دل شد کهنه بازار به اومد نو که حاال..باشه..بدی خیلی سیاوش_
 ..کتفم ای..دلم

شیه عوارض از اینا..نزن غر انقد پری_ستایش سق  اون پدر اقای..بیهو  الهخ ف
 ..براش رفت ضعف دلم..بیاد کن رد رو

شت و دخترش احتیاط با سیاوش ست_گفت و ستایش ب*غ*ل تو گذا  و حوا
 ..بده بابا دختر به
 میکنی؟ حسودی بانو؟داری چیه_گفت اروم و سرم باال اومد و
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ید..دادم تکون اروم و ستترم ند فت و خ نات حستتودی قربون_گ  به..کرد
 ..من زندگی زنای تنها..دارید جا چشم تخم رو دخترتم؟دوتاتون

 ..بود قشنگ جملش چقد..اخی
 ..احساساتمون بین انداخت پارازیت ثمین جیغو جیغ صدای

 ..رو عمه فسق  ببینم بده..بشه مخملیت چشمای قربون عمه الهی_ثمین
تاق و بود مالقات زمان  اون به دستتتت این از هم مامان جیم  این..غلغله ا

 ..ببینمش خودم نذاشتن اصال..دست
هار_بهراد نا از یکی منم ب جب وای..میخوام ای یه ع  ای..جیگر این عروستتک

 ..جوونم
 صدقشم قربون چه..دخترم رو دارم غیرت من..ها بده حواستو..هوی_سیاوش

 ..میره
 ..میکنم م*ا*چشم..دراد چشت اینکه واسه_بهراد

 ..دراورد جیغشو که ب*و*سید و گردنش زیر و
 ..ندیدم بچمو هیچی اصال..زدم حرف یا کشیدم درد یا ساعت یه اون من کال

ضری عقد ستایش با پیش هفته که وارد تازه داماد پیمان  اکتس بودن کرده مح
 ..میکرد نگاه ستایش رفتنای صدقه قربون به و بود ایستاده

 ..زندگیشون خونه سر برن ستایش درسای شدن سبک از بعد که شده قرار
شون مدت یه که هم علی و ثمین ست کارش علی..بود شکراب بین ش در  دنمی

ید و بمونه تهران که  قول وت میگفت نمیکرد قبول هم ثمین..شتتیراز میرفتن با
شم..بمونیم تهران که کردیم شرط دادی ضاع دید سیاو  نفر چند با اینطوریه او



شو و کرد صحبت ست کار شن شد قرار من زایمان از بعد هم اینا..کردن در  ج
 ..بندازن راه عروسیشونو

سی دیدن از و شد باز اتاق در که بودن صدا و سر حال در همه  چهار تو که ک
 ..کردم تعجب بود در چوب
 دلبخن با..نمیشتتد باورم اصتتال..بزرگ گ  ستتبد یه با..بود اومده ستتیما مامان

 هی با و کرد اخم..کشتتید ستتیاوش به نگاهم..میکرد اش نوه به نگاه مهربونی
 از قب  که داشتتت شتتعور و ادب انقد البته..کرد ترک و جم  خواهی معذرت

 ..بگه مامانش به لبی زیر سالم یه رفتن
 دمون فق ..رفتن و کردن خداحافظی کم کم اینجوریه اوضتتاع دیدن همه وقتی

مان مان با گرمی خیلی احوالپرستتی که ما یاوش ما  من به رو و کرد ستت
 ونمبخ نمازمو خونه نماز برم من پیشته شوهرت مادر تا..مامان پرستش_گفت

 ..بیام
 وهن و منو نزدیک های صندلی از یکی روی نشست سیاوش مادر مامان رفتن با

 ..ب*غ*لش گرفت اشو
 ..میدیدم نگاهش تو و شادی برق و بود خوشحال

 چیه؟ اسمش_گفت لبخند با
 پرنیان_

شو ارزوی چقد نمیدونی..میاد بهش_گفت و زد لبخند شتم دیدن  چهب دیدن..دا
 ..امه نوه اولین..و سیاوش

 ..داد دست بهم خوبی حس
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 نه؟ مگه داری خبر الناز اومدن جریان از_سیاما مامان
 وابج بود ادبی بی ولی..بزنم حرف راجبش نه کنم فکر بهش نه نمیخواستتتم

 ..نمیدادم
 بله_

 نه؟ عصبانیه خیلی سیاوش_سیما مامان
 اضیر ولی..دیدنتون بیاد کنم راضیش و بزنم حرف باهاش کردم سعی خیلی_

 ..نمیشه
 وت از شتتاید اولش من..میدونی..پرستتتش کردم اشتتتباه..داره حق_ستتیما مامان

 ستتیاوش به خودتو میخوای میکردم فکر ولی..نشتتو ناراحت.نمیومد خوشتتم
 هتب نستتبت ودیدم..خانوادت با شتتدم اشتتنا باهات بیشتتتر وقتی ولی..بندازی
 ایرادی چه گفتم خودم با.ایران بود اومده الناز..بود شتتده دیر ولی شتتد عوض

شق اگه..داره شن هم عا شون نمیتونه هیچی با سه که اگرم..کنه جدا  چه ه*و*
 جدا هم از راهشتتونو نشتتدن وابستتته هیچکدومشتتون تا کاری اول همین بهتر
شتباه..کنن سه ولی میدونم.کردم ا ضی وا سه..سیاوش کردن را شم وا ش  ببخ

نم کاری هر حاضتتترم ک چم.ب لی ب ف لی..داره گ*ن*ا*ه ط ی تش خ ی  اذ
سته..کردم ستش.ناخوا  من..کنی درکم بتونی شاید شدی مادر امروز هم تو پر
 .بودم نگران ولی کردم اشتباه بودم نگران فق 

ستمو شتم د ستش رو گذا شید نگران_گفتم و د  یکنمم درک حالتونو مامان.نبا
 شسیاو کردم زیاد اشتباه منم.من احساس این واسه زوده خیلی فعال که هرچند

 که میفهمم حرفاش از نگاهش از من.دارید خود جای که شتتما.بخشتتید منو
 .هش کم عصبانیتش.شه اروم بذارید..میخواد زمان..میکشه پر واستون دلش



 داری؟ دوسش_سیما مامان
 و؟ سیاوش_

 میگم؟ بچتو.نگاهت از میدونم که اونو_سیما مامان
 .تنمه پاره..معلومه_

 نم که هرچند. کشتتیدم چی خبری بی تو ستتتاله ده ببین_گفت و کرد بغض
 .نب*و*سیدمش که ساله ده من..ولی.بودم مراقبش دورادور همیشه

 .چکید چشمش از اشک قطره یه و
ست مطمئنم من..نکنید اذیت و خودتون مامان_ شه در  و بزرگ دل سیاوش.می

 .داره مهربونی
 تو زا جعبه یه و تختش تو گذاشتتت و پرنیان..شتتد اروم دلش دید که لبخندمو

 النگوی تا 6 منو واستته ستتنگین و شتتیک طالی ستترویس یه..دراورد کیفش
 ..پرنیان واسه یکاد ان و زنجیر یه و کوچولو

 .ایشالله خیره قدمش..باشه مبارکت_سیما مامان
 .نبودیم زحمت به راضی_

 وظیفمه_سیما مامان
 .هاتون نوه بقیه روری ایشالله_
 .میشهن بچش راستش فیروزه ولی شاید که ثمین از_گفت و کشید عمیق اه یه

 واقعا..یعنی..کردم تعجب
مان ما ما  جواب ولی کرد خرجش خیلی بردش دکترا خیلی ستتروش_ستتی

 نه..بود کلمه یه همشون
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 باباش موقعیت نه و ستترش پول نه که کردم فکر این به.ستتوخت واستتش دلم
 ولی شتتکوند خیلی منو دل درستتته.بکنه کاری واستتش نتونستتت هیچکدوم

 .کنه رحم دلش به خدا که ایشالله.نخواستم بد واسش وقت هیچ خداشاهده
 ناراحن و راضتتیه ازمون اینکه..داشتتتم خوبی حس ستتیما مامان رفتن از بعد

 من.ودب خوب این..داره نگه راضی و سیاوش که میکنه هم تالشش تازه و نیست
 .شده تنگ مامانش واسه دلش سیاوشم مطمئنم

 اتاق.موند اونجا وقت دیر تا ستتیاوش که هرچند.موند پیشتتم مامان شتتب اون
صی صا ستان توی بودن سهامدار و اخت ضی بزور.بود کرده رودارش بیمار  شرا

 .باال میزد حسودم روی اون داشت کم کم.بره کردیم
 االن البته..میشد زیبایی دختر..داشت باباشو چشمای ولی بود من شک  پرنیان
 .میگفتن همینو همه ولی نبود معلوم خیلی

 مامان؟_
 جانم؟_مامان

 بگم؟ چی یه_
 .بگو_مامان

 کردی؟ چکار رو عمو از شکایتت_
شید عمیق نفس یه مامان ستم اولش_گفت و ک  ولی..کنم شکایت ازش میخوا
 .پیشم اومد ویدا

 ویدا؟_گفتم تعجب با
صرار به قب  وقت چند میگفت.بود ناراحت خیلی طفلی..اره_مامان  و اشباب ا
 مزدیونا اونا باباش و وحید مشک  سر که میشه نامزد همسایشون پسر با وحید



 وصتتلت نیستتتت مهم واستتشتتون ابرو که ای خانواده با ما گفتن..زدن بهم
 همریضتت مامانم میگفت.بده انجام میخواستتت من با که کاری دقیقا..نمیکنیم

 اونم اگه..ازاده وثیقه قید با بابامم و بریدن حبس براش که وحید..جا تو افتاده
 مامان حال کمک جوری چه تنها دختر خودم..میشتتم کار و کس بی زندان بره

ضم شم مری  هیچ ریخت نمیخوام دیگه که هرچند.کردن ازادش دادم رضایت.ب
 ..ببینم کدومشونو

 الهی_گفتم فق  خدا عدالت همه این و خدا صتتبر همه این به دلم تو من و
 .شکر

***************************************** 
 

 .بگیرم اشو معده هوای بذار سیاوش_
 ..رو بابا دخم  این من بده_سیاوش

 جا همه دل تو و خودش که بود ماهه 3 پرنیان با کردن بازی مشتتغول ستتیاوش
 .خنده از میرفت ریسه اونم و میداد قلقلکش سیاوش.بود کرده

 .کن ولش..بچم کرد سست_
 شهغ هردو و میومد خوشش اونم و پرنیان شکم تو رفت سر با و خندید سیاوش

 .بودن خنده
 رفتی شد خوشحال مامانت..سیاوش_گفتم و کشیدم دراز تخت رو پرنیان کنار

 اره؟ دیدنش
 .بود شده تنگ تنش عطر واسه دلم_سیاوش
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ند ند..دخترم یه مادر خودم که االن..میکنم درکش_گفتم و زدم لبخ  که هرچ
 .کجا ندیده پسرشو سال 10 که مادری و کجا من حس

 االن اینکه مهم ولی.داشتتتیم خطاها خیلی زندگیمون تو هممون ما_ستتیاوش
 من.دارم مادرمو.دارم دخترمو.دارم رو تو من اینه مهم.ایم همدیگه کنار و اینجا

 .خوشبختم هم خیلی.پرستش خوشبختم
 داری؟ دوستم هنوز..سیاوش_

 همه..دیوونه_گفت و شتتتد نزدیکم و تخت رو گذاشتتتت و پرنیان ستتیاوش
 .دوتاست شما خوشبختی واسه من تالش همه.زندگیمی

 داری؟ دوستم کمی میکنم حس_گفتم کردمو لوس خودمو
 کنم؟ لوس پرنیان مث  هم رو تو میخوای_گفت و خندید
 جیج _گفت و داد قلقلکم و شکمم تو اومد سر با که دادم تکون اروم سرمو

 ..بابا
 ..خندیدم..دیوونه

 و خمار چشتتماش و بود شتتتده من نمای دندون های خنده محو ستتیاوش
 .خواستنی

 .عشقم دارم دوست_گفت ریزی صدای با
 .منم_

 ..دراومد پرنیان جیغ صدای دفعه یه که..و کرد صورتم نزدیک و صورتش
سیدش و کرد ب*غ*لش سری  سیاوش.میکرد گریه و میکرد نگاه مارو  ب*و*

 میکنید؟ حسودی هم به انقد چرا دختر دوتا شما_گفت و



 واستته.نفره ستته جم  این داشتتتن واستته عشتتق از پر لبخندی.زدم لبخند من و
شتن ستنیم و جذاب مرد.شوهرم دا  بلند سر زندگیش امتحانای همه از که خوا
مد بیرون مای که دخترم و او مه این به من جواب بازم و بود زندگیمون گر  ه
 .شکر الهی..بود کلمه یه خدا کرم و لطف
 .پایان
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