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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 .باشد می نویسنده با  رمان محتوای مسئولیت

 

 

 : خالصه

 عذاب! نبود من حق شاید که ایزندگی عذاب! عاشقی عذاب کشم،می عذاب دارم

 مجبوره اضافه موجود یک مثل بینه،نمی زندگیش تو رو من که آدمی داشتن دوست

 رنگ و رخ | گندم کاربر انجمن یک رمانرمان پسرک بی

 رمان تـازیـانه حیـات | پــردیـس.ک کاربـر انجـمن یکــ رمـان اَمو | گندم کاربر انجمن یک رمانرمان تی
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 و داره تاوان عشق! دارم دوست رو حقارت این حتی کنارش در چقدر من و کنه تحملم

 ! من مرد دممی انتاو دومون هر جای تنهایی به من

 

 

 الرحیمالرحمنهللابسم

 به و دادم کمرم به قوسی و کش. کشیدم قرمزم هایچشم به دستی و بستم رو کتاب

. بودم کتاب به خیره تمام ساعت چهار دقیقا. انداختم نگاهی رنگممشکی مچی ساعت

 بودم کرده فراموش رو زمان هم باز. شهنمی تموم نویسممی چی هر شدم خسته لعنتی

 دیگه که وقته خیلی نبود، مهم برام! سرزنش و دعوا هم باز و شد دیر شامم هم باز و

 فقط تا کنممی سرگرم هاکتاب ترجمه با رو خودم هاساعت. نیست مهم برام هیچی

 زمان دونممی فقط پاییزه، ماه دومین از روز چندمین امروز دونمنمی. بگذرن هاثانیه

 معمول طبق رو حسرتم پر آه. رهمی پیش داره دارم، رو انتظارش که چیزی از دیرتر

 خاطرات از ترپایین جایی یه فرستادممی رو هامحسرت که بود وقت خیلی. دادم قورت

 دلم داغ تا کردمنمی ازشون غباررویی برای تالشی هیچ که خاطراتی. دلم غبارگرفته

 به و شدم بلند میز پشت از. بود جگرسوز کافی حد به! نشه هست که چیزی از ترداغ

 و میوه پوست از شلوغ و بزرگ پذیرایی به سرسری نگاه یه. رفتم آشپزخونه سمت

 وارد توجهبی. نشست لبم کنج پوزخند. انداختم ظهر نهار پالی و پخش هایظرف

 ماگ و کردم روشن و سازچای! مهمه؟ مگه ولی بود، ترکیده بمب انگار. شدم آشپزخونه

 و بزرگ پنجره سمت به. کردم محبوبم عطر خوش و داغ چای از پر رو نگمر سیاه

 به! داشت من روزگار سیاهی به زیادی شباهت آسمون سیاهی. رفتم پذیرایی سراسری

 زندگی. آوردنمی ب**ل به و لبخند و زدنمی چشمک آسمون دل تو که هاییستاره جز
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 که مشکی چادر سیاهی به درست تاریک،  ِتاریک! نداشت هم رو هاستاره همون من

 چادرش از ایگوشه پارک، بردمی رو من وقتی. کردمی سر همیشه بیامرزم خدا عزیزجون

 زیادی هایوقت چون بودم مشکی چادر اون عاشق! نشم گم که بود مشتم تو همیشه

 پایین و باال کلی خوشحالی از کردمی سرش چادر عزیز وقت هر. بودم رفته پارک باهاش

 از بعد پارک، بردمی رو من اول. کنه کور رو ذوقم اومدنمی دلش طفلی. پریدمیم

 عالقم مورد چادر رنگ به من روزگار حاال. رسیدمی کارش به رفتمی بازی ساعتیک

 رو نگاهم. آورد بیرون خیال و فکر از رو من قفل تو کلید چرخش صدای. بود اومده در

 عوض راحتی هایصندل با رو بیرونش هایکفش و بود پایین سرش دوختم بهش

! همیشه مثل بود، سرد  ِسرد. اورد باال رو سرش و کرد حس رو نگاهم سنگینی. کردمی

 هنوز خشکی همه این تحمل. کنم عادت یخی هایمردمک این به بودم نتونسته هنوز

 رو ابمجو معمول طبق و گفتم لبی زیر سالم و انداختم پایین رو سرم. نبود راحت برام

 نگاهش شاکی و کرد پرت مبل روی رو مدادیشنوک کتون کت. داد سرش دادن تکون با

 شدم، فریادش صدای شنیدن آماده و بستم رو هامچشم. چرخوند خونه دور تا دور رو

 صدای بکشم راحت نفس یه اومدم تا نیومد در ازش صدایی هیچ انتظارم خالف بر اما

 به و کردم باز رو هامچشم وحشت با. پروند جا از رو من متر دو چیزی شکستن بلند

 نگاه نداشتن کوچه تو خاک با فرقی االن که قیمتمگرون و قشنگ هایکریستال و بوفه

 پس رو اومد هامپلک پشت تا که اشکی! بوفه توی بود زده رو میز روی گلدون. کردم

ِ  دشای. بود شده خیره بهم پوزخند یه با که کردم نگاه بهش و زدم  العملعکس منتظر

 گره گلوم تو که بغضی تمام با ولی کنه، خالی سرم رو چیزها خیلی دلی و دق تا بود

 قید که بود وقت خیلی. دوختم بهش رو دلخورم هایچشم. کردم سکوت بود خورده

 روی رو هامچشم! متحرک مرده بودم شده که بود وقت خیلی بودم، زده رو زندگی این

 چای رنگش سفید ماگ تو. افتادم راه آشپزخونه سمت به و تمبس هاخوردهشیشه
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 رنگ به شخصیتش برام همیشه. بردم براش محبوبش کاراملی هایشکالت با و ریختم

 شاهزاده من برای! سفید گفتممی کن، توصیفش رنگ یه با گفتنمی اگر. بود سفید

 روی! نیافتنی دست یاشاهزاده! بود شاهزاده اما سفید، اسب بر سوار نه حاال بود،

 اما بود، سقف به نگاهش. بود داده تکیه مبل پشتی به و سرش و بود نشسته مبل

 مقابلش رو چای. بود خونه این تو جسمش فقط که بود وقت خیلی! نبود اینجا فکرش

 و آروم همیشه مثل شنیدم رو صداش که اتاقم سمت به برگشتم و گذاشتم میز روی

 :دارخش

 !رینمی جایی نشدن، یزتم هااین تا -

 :بدم رو جوابش تفاوتیبی لحن با کردم سعی برگردم کهاین بدون

 !کنهمی جمع میاد، کارگر فردا -

 شد بغضی. امریشه به شد تیشه حرفش برداشتم که رو دوم قدم. زد صداداری پوزخند

 !نزنن زمین رو من تا کردنمی تحمل رو وزنم زور به که زانوهایی به شد لرزی و گلوم تو

! نیستی که شالیز سر مترسک! نداره کارگر به نیاز خونه این هستی، تو وقتی تا -

 !خوامنمی هم اضافه خورمفت

 حضورش تا بستم رو هامچشم شنیدممی و شدنمی نزدیک بهم که هاشقدم صدای

 نزدیکی همه این و آرومش لحن از. کرد نزدیک گوشم به رو دهنش. کنم حس بیشتر رو

 .کرد حس خوب خیلی رو لرزش این و رزیدمل

 بزار بگیر رو طالقت پس!شدی؟ خسته وضع این از! نداری؟ دوست رو زندگی این -

 حالم فهمینمی چرا! کنم؟ تحملت تونمنمی فهمینمی چرا! هوم؟! شیم راحت جفتمون

 !خوره؟می بهم ازت
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 هاشحرف تلخی زا. بدتر کتک و فحش صدتا از هاشحرف اما بود، آروم صداش تن

 من سکوت از. سکوت و بود سکوت فقط جوابم اما شد، زهرمار تلخی به دهنم طعم

 چشمم تو اشک درد از. فهمیدممی کردمی وارد پهلوهام به که فشاری از و نبود راضی

 خسته ولی گذشت، چقدر دونمنمی. نکنم اعتراضی تا گرفتم گاز رو لبم. بود شده جمع

 لرزونم پاهای با. بفهمم عصبیش هاینفس از تونستممی و بود هکالف. کرد ولم و شد

 از پر بودم، بغض از پر. خوردم سر شده بسته در پشت و رسوندم اتاقم به رو خودم

 نبود آغوشی بزنم، حرف تا نداشتم گوشی ولی! گذشت که روزهایی حسرت از پر حرف

 آدم یه. بده نوید بهم ور  روشن فردای و کنه آروم هاشنوازش با رو شکستم بغض تا

 یعنی! من یعنی! متحرک یمرده یعنی تنها آدم! بریزه تونهنمی هم اشک حتی تنها

 رو هاثانیه که سخته چقدر! برسه مرگت زمان تا کن نگاه ساعت به و بکش نفس فقط

 خودت رو ویروننیمه زندگی سنگینی بار که سخته چقدر! باشی مرگ منتظر و بشماری

 تخانواده غصه تا نزنی حرفی بشه، شکسته هاخانواده حرمت مبادا تا بکشی دوش به

 !+بشه چندبرابر

 وارجنین و کردم کز در پشت. چرخیدمی توش چی همه و فلک و چرخ یه بود شده سرم

 افکارم قدراین یعنی کردم؛می فکر چی همه به و هیچی به. شدم جمع خودم توی

 که چرخیدن مغزم تو قدراین. کنم تمرکز شیکی ویر  تونستمنمی دقیقا که بود پیچیده

 .شد بسته هامچشم

*** 

 بدبختی و درد هزار با. شدم بیدار خواب از بدنم درد و خشکی و هاپارکت سرمای از

 به رو خودم لنگان و شدم بلند جا از. کشیدم دستی شدم خشک پاهای به و نشستم

 روز دو اگر زمانی یه. افتاد ابر از سیاه آسمون و پنجره به چشمم. رسوندم تخت لبه
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 ابرهای از پر خودم زندگی االن ولی شدم،می حالبی و افسرده دیدمنمی رو خورشید

 شده غریبه برام بود وقت خیلی که زنی به. افتاد آرایشم میز آینه به نگاهم. بود سیاه

 گود هایچشم و پریدهرنگ و سفید الغر صورت شلخته، و ریخته همبه موهای. بود

! نداشتم گذاشته تیوای به شباهتی هیچ. زدم آینه توی تصویر به پوزخندی. افتاده

 منحرف امگذشته خود از رو فکرم و دادم فشار هامدندون بین رو خشکیدم هایب**ل

 رفتن راه جون. کردم نگاه پذیرایی تو بازارآشفته به و گرفتم ساعتهنیم دوش یه. کردم

 شخصیت به احترام برای اون، خاطر به نه. کردممی تمیز امروز یدبا ولی نداشتم، هم

 هاخوردهشیشه اول و کردم شروع لرزون پاهای و دست با! بشنوم توهین کمتر تا خودم

 وقتم تمام ظهر تا. انگار نه انگار کردممی جمع چی هر تمام ساعت دو. کردم جمع رو

 با و رفتم آشپزخونه سمت به بود نمونده اومدنش به چیزی. گذشت خونه تمیزی به

 .کردم سرخ و کردم خورد رو قارچ و زمینیسیب وار،الکپشت سرعت حداکثر

 موهای. برگشتم سمتش به. بود مرگ ناقوس برام قفل، تو کلید چرخش صدای

 بهم سرسری نگاه. بود کرده ترشجذاب و بود ریخته صورتش تو بارون از شدهخیس

 از خیالش وقتی چرخوند، خونه دور رو نگاهش. گذاشت وابجبی رو سالمم و انداخت

 اون واسه فقط بود وقت خیلی که اتاقی رفت، اتاقش سمت به شد راحت تمیزی بابت

 که مردی از خودم تخت از خودم اتاق از بودم، شده طرد ازش من که اتاقی! بود شده

 !ببندم چشم یدبا نکشیدن آه برای که تلخی هایلحظه این به لعنت! بودم عاشقش

 از بعد. نداشتم غذا به میلی. شد آشپزخونه وارد گردنش دور حوله یه با. چیدم رو میز

 تنگم حصار. شدم تاریکم و تنگ حصار وارد و شدم خارج آشپزخونه از غذاش کشیدن

 و دارن چشم انگار میدن، فشار رو گلوم انگار دیوارهاش چون تنگه! نیست کوچیک

 گاهی. میده دست بهم تنگینفس احساس گاهی که قدراین !زننمی زل بهم مدام

. کردم میز روی تقویم به نگاهی!زننمی پوزخند بهم هم دیوارها همین کنممی حس
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! نیستن من زندگی اوضاع مقصر که بقیه اما! نداشتم رو کسهیچ و هیچی حوصله

 و کردم عوض مشکی ایپارچه شلوار یه با رو شلوارم. بود شده تنگ براشون هم دلم

 برداشتن از بعد و انداختم سرم روی رو سیاهم شال. پوشیدم رو رنگممشکی بافت

 دورش شده ریخته هایبرگه روی از و بود تاپشلپ تو سرش. شدم خارج اتاق از کیفم

 .نکرد بلند رو سرش اما شنید، رو پام صدای. کردمی تایپ چیزی

 !بابام یخونه رممی دارم من -

. کردم نگاهش نیومد، در ازش صدایی وقتی. بود پایین سرم و آروم خیلی صدام

 خیلی. افتادم راه به آروم و زدم چنگ رو کیفم دسته. بود کارش مشغول بهم اهمیتبی

 رو خوردهبارون خاک و پاییز بوی گذاشتم خیابون به قدم. شدنمی همراهم که بود وقت

 و بودم پاییز عاشق همیشه. زدم قدم یک بارآخرین نیست یادم. فرستادم هامریه به

 که صبح داشتم دوست صبح، نه ولی داشتم، دوست رو بارونش قشنگش هایرنگ

 اما کنم شروع رو روزم کافی انرژی با بتونم تا ببینم رو خورشید اول کنممی باز چشم

 که سالهیک از بیشتر شاید بود، سردم! دارم دوست چی دونمنمی که وقته خیلی االن

 شروع عشق با که زندگی! لرزیدممی زندگیم سرمای از من هم تابستون جهنم گرمای تو

! بودم کرده ریزیبرنامه خودم برای رو اشلحظه به لحظه آرزو، و امید دنیا یک با! کردم

 یه! میشه نابود نسیم یه با که هست شنی تپه همون حکایت من زندگی دونستمنمی

 داغون بود که چی هر ولی بذارم، چی رو اسمش دونمنمی !گردباد یه طوفان، یه نسیم،

 که گناهی تقاص! میدم پس تقاص دارم من! خودم جز نیست کسی مقصرش. کرد

 اطرافم به نگاهی. بودن شده حسبی پاهام که زدم قدم بارون و سرما تو قدراین. کردم

. گرفتم دربستی یتاکس و ایستادم خیابون گوشه. برسم تا داشتم راه خیلی هنوز. کردم

 با. باطل خیال زهی اما برسم، خیال و فکر بدون تا بستم رو هامچشم دادم، رو آدرس

 .انداختم بهش نگاهی آینه از. کردم باز رو هامچشم راننده صدای



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

10 

 

 .خانوم رسیدیم -

 ایخونه. انداختم بابا خونه به نگاهی. شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو شکرایه

 شاید تا کشیدم گلوم به دستی. گرفتبرمی در رو جوانیم و نوجوانی و بچگی تمام که

 این مرد. بود اون از پر تمامش که خاطراتی. بشه باز کردمی خفم داشت که بغضی گره

 زنگ و برداشتم قدم در سمت به آهسته! من روزهای این سنگدل مرد من، روزهای

 :کرد زشنوا رو روحم مامان آروم صدای. زدم رو خونه

 !نمیای کردم فکر! کردی دیر چقدر مادر، اومدی تیوا -

 :رسید گوشم به کم یفاصله با نیما صدای

 !حاال تو بیاد کن باز رو در بیرون، سرده جانمامان -

 رو لبخند یک شبیه چیزی و کشید باال سمت به رو لبم کمی مامان زدههل صدای

 .کرد ایجاد

 !عزیزم تو بیا و،ت بیا! مادر ببخشید وایوای -

 قشنگی فضای باغ زرد و خیس هایدرخت. شدم رد باغ هایریزهسنگ از و بستم رو در

 نشستم تاب این روی من چندبار. افتاد رنگ سفید تاب به نگاهم. بودن کرده ایجاد و

 !جنگید؟ رادمهر و رادمان و تارا با بشینم نوبتبی اینکه خاطربه چندبار! داد؟ هلم اون و

 !برده؟ ماتت چرا مادر، تو یاب -

 عمرم هایسال تمام یاندازه به! خیلی بود، تنگ دلم. کشیدم مامان سمت به رو نگاهم

 سمتش به. نداشتم اومدن اجازه ماه در روز یک از بیشتر اما! بود تنش عطر تنگ دلم

 .کشیدمش آغوش به محکم و کردم پرواز
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 از ترالغر میای که سری هر چرا! درما شدی الغر چقدر قشنگم، دختر دلم، عزیز -

 !قبلی؟

 بعد ماه تا و بشنوم ،بشنوم فقط خواستمی دلم. بشکنم رو سکوتم خواستنمی دلم

. کشید الغرم صورت به دستی و بوسید محبت با رو پیشونیم. باشم داشته ذخیره

 زیرو و حال چه دونستمی هم نگفته نگرانی، و درد از پر. بود غم از پر هاشچشم

 .دارم

 !تو؟ یایدنمی چرا -

 که رو نگاهم. کردمی موننگاه لبخند با در چهارچوب تو که کردم نگاه عزیزم نیمای به

 بغض به لعنت. کرد سیراب اشبرادرانه محبت از رو من و کرد باز رو هاشدست دید

 قطف زد،نمی حرف نیما. ترکم نشکستنش برای مقاومتم و شدمی تربزرگ و بزرگ که

 نعمت چقدر. بود حرف دنیایی من برای سکوتش! بوسیدمی و کردمی نوازش رو سرم

 .گذاشت دومون هر کمر پشت رو دستش مامان. برادر این وجود بزرگیه

 !تو بریم خورید،می سرما! برم قربونتون سرده -

 دلم چقدر کردم، بغلش عشق با. رسوند بهم رو خودش طنین شدن وارد محض به

 دیدار باریک ماهی این. زبونخوش و داشتنی دوست موجود این واسه بود شده تنگ

 !بود؟ انصاف

 !(ها بود شده تنگ دلم خاله! )بوتا تگ دلم تاله -

 !بود شده تنگ دلم منم بره، قربونت خاله -
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 با که تارا اشکی هایچشم از. بود نتیجهبی ظاهر حفظ برای تالشم. لرزیدمی صدام

 تمام جای! تارا بریز اشک. زدم بهش تلخی لبخند. بود مشخص ود،ب زده زل بهم غصه

 .دادم قورت و نریختم من که هاییاشک

 صدای با بغضش. کردم بغل رو تارا محکم و گذاشتم زمین رو طنین رفتم، سمتش به

 .شکست بلند

 !مردم؟ من مگه! کنی؟می گریه چرا -

 نیست مردن این اگر. دمنمی یزندگ بوی وقته خیلی که دونستنمی همه بودم، مرده

 :داد رو جوابم هقهق با و کرد بغلم ترمحکم! چیه؟ پس

 !ایه؟قیافه چه... چ این! شدی؟ الغر قدراین... ا چرا! برات بمیره خواهرت... خوا -

 لبخند و گذاشتم صورتش طرف دو رو هامدست. نداشتم دوست رو اومده وجود به جو

 .زدم جونیبی

 !مگه؟ چشه خوبیه، این به هم قیافم! گرفتم رژیم ونچ شدم الغر -

 یکم جو کرد کمکم شدم؛ معذب بود فهمیده انگار. نشست مشونه روی نیما دست

 .بشه عوض

 با باز! تو؟ آوردی کجا از رو اشک همه این! مگه چشه شقیافه! بابا گهمی راست -

 تارا!ببرن رو رامین اون شورمرده! دی؟می گیر زمان و زمین به داری شده، دعوات رامین

 .نیما بازوی به زد رو مشتش و کرد اخم گریه وسط

 داری؟ چیکار بدبخت رامین به عه، -

 !(عه خوبه، بابام دایی. )دهه هوب بابم داهی -
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 محکم و کرد بغل رو نیما پای به زدمی مشت کوچولوش هایدست با که رو طنین نیما

 .بوسیدش

 !عروسک؟ زنیمی الدنگت بابای اون خاطر هب رو داییت تو منی، عشق -

 !پررو خودتی الدنگ ها، کنممی نصفت زنممی نیما، -

 خر، اگه ها، داری حق البته!کنی؟می نصف رو داداشت شوهرت خاطر به ،نوچنوچنوچ -

 آفرین! بودیمی ترشی دبه تو باید االن بگیره، رو تو بیاد که گرفتنمی گاز رو رامین مخ

 !کرده ما خاندان حق در بزرگی لطف. بدون رو فداکاریش قدر جانهرخوا

 !خواهرشوهری خود خودِ  که، نیستی برادر تو واال! میشه پررو ها نگی رو هااین جلوش -

 بودنِ  مصنوعی تارا صدای لرزش از که ظاهر به چند هر. کردنمی کلکل تارا و نیما

 حلقه مشونه دور نیما دست. گشتم انمام دنبال چشم با. بود مشخص هاشونشوخی

 .کرد هدایتم مبل سمت به و شد

 !نباش نگران االن، میاد آشپزخونه، تو رفت -

 .من به هااون و بودم خیره زمین به من روم،روبه تارا و کنارم نیما نشستم مبل روی

 !تیوا -

 .کردم نگاه تارا به

 !کنی؟ تمومش خواینمی -

 رو؟ چی -

 :دادم ادامه و کردم ایسرفه ،بود گرفته صدام

 !کنم؟ تموم رو چی -
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 :گفت حرص با

 !رو تمسخره زندگی این -

 !مسخره تو قول به حتی! دارم دوست رو زندگیم من -

 .ایستاد بهم رو معمول حد از بلندتر صدای و عصبانیت با

 ازت هیچی! انداختی؟ خودت به نگاه یه! زندگی؟ کدوم! داری؟ دوست رو زندگیت -

 !میشی آب داری شمع عین! لعنتی موندهن

 !تارا -

 این میشه باورش کی! بود؟ این تیوا! ببین رو شقیافه. کن نگاهش! نیما؟ چی تارا -

 ۲۵ شهمی باورش کی! شده ساله شصت زنای شکل! ست؟خونه این عزیزدوردونه تیوا،

 !سالشه؟

 .اومد بیرون آشپزخونه از عجله با مامان

 !مادر؟ زنیمی داد چرا تارا، چیشده! خبره؟ چه -

 .کردن گریه به کرد شروع بلند صدای با تارا

 !قبله از ترداغون میاد سری هر! میاره درم پا از داره تیوا غصه! مامان کنممی دق دارم -

 تارا هوار و داد ترس از که رو طنین نیما. دوخت بهم رو غمگینش و خیس نگاه مامان

 نوازش هم در هایاخم با کردمی نگاه تارا به بغض با ور  بود شده آویزون گردنش از

. بیام نداشتم دوست همین برای دلتنگی تمام با. چرخوندم بینشون رو نگاهم. کردمی

 زندگیم جزئیات از که خوبه. کنهمی ترسخت برام رو زندگی ناراحتیشون و غصه دیدن
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 و گفتم ببخشید یه ب**ل زیر. شدم بلند جا از و کشیدم رو کیفم دسته. ندارن خبر

 .شد کشیده پشت از دستم که افتادم راه در سمت به

 !ها کنممی خمیرت و خورد زنممی بذاری، بیرون در این از رو پات خدا به تیوا، -

 .کردم پاک دست با رو هاشاشک

 !تارا کنهمی ترسخت برام رو زندگی غمتون و غصه دیدن -

 کنیمی رو کار این ما و خودت با چرا! گردی؟برنمی چرا! کنی؟می تحمل چرا! تیوا؟ چرا -

 !مادر؟

 دقیقا اش،سینه روی رو سرم. نشست کنارم و کشید مبل سمت به و گرفت رو دستم

 .گذاشت قلبش روی

 معلوم سرخش صورت و خورده گره مشت از. باال رفت هاپله از و بوسید رو سرم نیما

 بیشتر رو عذابم نشه، زخمم روی نمکی گالیه با که باال رفت. عصبانیه حد چه تا بود

 .نکنه

 .گذاشت مامان پای رو رو سرش و نشست ما پای جلوی هم تارا

 !پشتتیم کوه عین ما مادر، برگرد -

 میدم، پس رو شبنم هایاشک تقاص! دممی پس تقاص دارم مامان، کردم اشتباه من -

 !شه کم گناهم تا بکشم عذاب باید... رو ششکسته دل تقاص

 .گذاشت دستم روی رو دستش تارا

 روز و شب سالهیک جهنمه، عین زندگیت که سالهیک! نیست؟ بس! تیوا؟ کی تا -

 !کنی؟ تحمل رو آشغال اون خوایمی کی تا. نداری
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 منظورم. میاره درد به رو قلبم ازش بدگویی. نده ادامه تا کردم وارد تارا دست به فشاری

 .داد تکون برام فتاس از سری و فهمید رو

 !خری که حقا -

 عادی، روزهای برخالف.سپردم مامان دست هاینوازش به رو خودم و بستم رو هامچشم

 به نگاهم که بار هر و گذشتمی زود خیلی زمان. بودند گذاشته مسابقه هاثانیه باراین

 گفتن خانم فخری صدای که بود شده شب. شدمی بیشتر غمم افتاد،می ساعت

 به ورودش از قبل همیشه میاد یادم وقتی از. آورد لبم به رو لبخند حیاط از جونآقا

 رفتیم، بیرون مامان همراه. آقاجونم استقبال به بیرون بره تا زدمی صدا رو مامان خونه،

 .زد لبخندی دید که رو من

 !اینجاست که هم من یدوردونه عزیز دختر -

 نداشتمش، که سختی روزهای تمام تا کردم بغلش. بوسید رو پیشونیم رفتم سمتش به

 :گفت آقاجونم به رو شوخی به مامان. بشه جبران دلتنگیم روزهای تمام

 آقا؟ کردی فراموش رو من افتاد دوردونت عزیز به چشمت -

! خوردممی رو بینشون عشق و عالقه حسرت چقدر. بوسید رو مامان پیشونی آقاجون

 هم به محابابی اینقدر که بودن ساله بیست جوون هنوز انگار سال، همه این از بعد

 !ورزیدنمی عشق

 !بود دوردونم عزیز تنگِ  دلم فقط خانوم،فخری سری تاج شما -

 !منتظرن هابچه تو بریم. کردم شوخی دونم،می -

 من تالش نهایت و کردنمی کلکل مدام رامین و نیما. شد شادتر جو رامین اومدن با

 بیفته، جونم آقا چشم به چشمم خواستنمی دلم! بود لبخند یه کالشونکل به
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 بیشتر رو دوشم روی سنگینی ناراحتی و غم کردنشون نگاه بار هر با که هاییچشم

 .امحالی چه در که خونهمی چشمم از راحتی به کنم نگاه بهش اگر دونستممی. کردمی

 !تیواجان -

 .هاشچشم جز کردممی نگاه جایی هر به ولی کردم، بلند رو سرم

 !آقاجون؟ جانم -

 !باباجان؟ هستی راضی زندگیت از -

 اهمیتی رسید، گوشم به بود، مشغول طنین با و بود نشسته کنارم که تارا پوزخند صدای

 .ندادم

 .گذرهمی جون، آقا خداروشکر -

 .دممی انجام رو طالقت کارهای کنی اراده وقت هر تیوا: رامین

 .زدم برادر همیشه شوهرخواهر این به لبخندی. بود نشسته نیما رکنا رومبهرو رامین

 !بگیرم؟ طالق چرا رامین، امراضی زندگیم از من -

 !زندگیه؟ اسمش ببرن، رو زندگی اون شورمرده: تارا

 سر از و خواهرانه که هاییواقعیت با این از بیشتر تا زد صدا رو تارا اسم شاکی نیما

 چای سینی یه با مامان. نکنه ترتاریک رو تاریکم دنیای م،سر  تو کوبیدمی دلسوزی

 یک که جونی آقا. نشست آقاجون کنار خودش و داد نیما دست به رو سینی و برگشت

 نگاه از. بود داده قرار بینشذره زیر رو حرکاتم تمام و داشتبرنمی ازم چشم هم لحظه

 استرس این هامانگشت ارفش با کردممی سعی و بودم گرفته استرس آقاجون سنگین

. زد بهم تلخی لبخند و کردم نگاهش نشست، دستم روی تارا دست. کنم کم رو
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 کم نفس داشتم شدم،می له داشتم چشم جفت ده بار زیر! دادمی عذابم سکوتشون

 به نگاهی. کردم پیدا کیفم تو از رو گوشی. داد نجاتم موبایلم زنگ صدای که آوردممی

 .زدم رو اتصال دکمه نبود، برگشت وقت هنوز... انداختم ساعت

 بله؟ -

 ب شونهمه که مخانواده بین رو نگاهم فاصله این تو من و بود سکوت ایثانیه چند

 .چرخوندم بودن زده زل من

 !ایخونه دیگه ساعتنیم تا -

. دادم فاصله گوشم از رو گوشی.کرد قطع رو گوشی و گرفت ازم رو جواب فرصت

 و تارا و مامان خیس هایچشم رامین، فکر در غرق صورت و نیما ردهک گره هایمشت

 دسته رو که مانتوم و شدم بلند جا از آروم! بودن خونده رو زندگیم ته تا بابا، نگاه غم

 همچنان. کشیدم رو کیفم دسته و انداختم سرم روی رو شال. کردم تنم رو بود مبل

 رو مامان آغوش. شدن بلند و اومدن خودشون به رفتم که مامان سمت به. بود سکوت

 .کشیدم نفس رو تنش عطر تونستممی تا و پذیرفتم دل و جون با

 :گفت لرزونش صدای با و بوسید رو پیشونیم

 خدا رو تو! باشه شده االن از بدتر اوضاعت و بیای بعد ماه ترسممی! تیوا ترسممی -

 !بگیره قرار من دل تا یری،بگ جون یکم بذار بخور، خوب غذای! برس خودت به مادر

 .بوسیدم رو مهربونش صورت و زدم مهربونیش به لبخندی

 !نباش نگران خورم،می چشم، -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

19 

 

 ولی کشید؛ سرم روی رو مهرش پُر دست. کردم بغلش محکم و رفتم آقاجون سمت به

 با ظهر از که هاییاشک و کرد بغلم محکم. رفتم تارا سمت به. نشکست رو سکوتش

 .شدن سرازیر دوباره ریختنمی دلیلبی و دلیل

 االن اگر. بزن زنگ یه فقط کنی تحمل نتونستی وقت هر! پشتتیم کوه عین ما تیوا، -

 اون که وگرنه! دینمی مونکدومهیچ به دخالت اجازه که خودتی چون ساکتیم، همه

 !کردیممی خراب سرش روی رو زندگی

. داشت برام رو مادر حکم که یخواهر  این برای کردم ضعف و بوسیدم رو صورتش

 !بود تربزرگ ازم سالسه فقط اینکه با حقم، در کردمی مادری

 !خورهمی غصه طنین نکن گریه! برم قربونت باشه -

 دوست. رفتم فرو نیما امن آغوش تو و دادم دست رامین با. بوسیدم محکم رو طنین

 .موند جواببی وندنمرس برای اصرارهاشون معمول طبق بیاد همراهم کسی نداشتم

 تو! خواستمی رویپیاده دلم. گرفتم پیش رو خونه مسیر مخانواده حسرت و اشک با

 زود باید برسم؛ تا داشتم فرصت دیگه دقیقهبیست فقط اما! بارونی پاییز سرمای سوز

 اولین با! خودش و خودم اوقات کردن تلخ برای ایبهانه ندم، دستش بهانه تا برسم

 یاد. زدم رو بیست دکمه و شدم آسانسور سوار. رسوندم خونه به رو دمخو ماشین،

 که تفاوت این با. بود زندانی قلعه قسمت ترینباال تو من مثل هم اون! افتادم راپونزل

 تاریکی و سکوت. شدم وارد و چرخوندم قفل توی رو کلید.بودم امشاهزاده زندانی من

 الی. نشنیدم جوابی ولی زدم، در. رفتم اقشات سمت به. زدمی فریاد رو نبودش خونه

 .چرخوندم اتاق تو رو نگاهم و کردم باز رو در

 سمت به! نداشتم رو بهش زدن تلفن جرأت! برگردم؟ خواست چرا پس نبود، خونه

 .شد بلند تلفن صدای که بودم لباس تعویض مشغول. رفتم اتاقم
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 بله؟ -

 .پردمس گوش لذت با من و پیچید گوشی تو گرمش صدای

 بیرون در از رو پات بفهمم! نیام هفته آخر تا شاید امشب، فقط نه! نمیام شب من -

 !حالت به وای گذاشتی،

 !برید رو نفسم ایزنونه صدای بدم رو جوابش خواستم تا

 !دیگه بیا! عزیزم؟ پس موندی ،کجا رادوین -

 مبل دسته به رو دستم. چرخیدمی سرم توی مدام زنونه صدای اون و لرزیدنمی دستام

 سنگین سرم قدراین. زدنمی حرفی و بود کرده سکوت. کنم جلوگیری سقوطم از تا گرفتم

 االن تا. سرم رو شد پتکی گوشی اشغال بوق! نداشتم رو زبونم چرخش توانایی که بود

 و بدرفتاری رو، هاشتوهین رو، هاشکتک! کردم تحمل رو چی همه دوسال نزدیک

 حقارتی چه با هرنمی یادم. سرخوردم دیوار کنار و رسوندم دیوار به رو خودم! رو سردیش

 من حق زندگی این چون! وجدانم بخاطر کردم سکوت! کرد بیرون خودم اتاق از رو من

 نکردم، اعتراض نریختم، اشک نکردم، التماسش مدت این تو! بودم عاشقش ولی! نبود

 من، رادوین زن، یک صدای نت،*ای**خ االن ولی داشتم، دوستش چون! کردم تحمل

 !بود ایدیگه کس با من داشتنیدوست مرد

! ندارم طاقت دیگه بسه، خدایا. زدممی زار. کردممی هقهق! صدابی اما شکست، بغضم

 اول از! ببینمش ایدیگه کس کنار ندارم طاقت. تونمنمی دیگه ولی کردم؛ بد من

 کم محبتاش! بودم خانومش عقد از بعد! بود خوب باهام اما نداره؛ دوستم دونستممی

 همه این به لعنت! شبنم بهت لعنت! رادوین بهت لعنت! من به لعنت! بود ولی بود؛

 زار کردم، التماس و زدم زار! نگیرش ازم میرم،می خدایا! دارم بهش نسبت که عشقی

 روز هارچ. بود نمونده تنم تو جونی دیگه که اینقدری! کردم نفرین رو خودم و زدم
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 راه به چشمم یه روز، چهار این تو. گذرهمی تماسش آخرین از که روزه چهار گذره،می

 به اون، به خودم، به چی؛ همه به کردم فکر خیلی. شده خشک ساعت به چشمم یه و

 تلخ، حقیقت یه با که ایزندگی. بودم نیاورده دستش به راحت که ایزندگی! زندگیم

 سال دو. دممی دستش از دارم سختی همه این از بعد حاال و بودم شده صاحبش

 کنم تقدیمش دستی دو که شه؛ خراب سرم روی سقفش بذارم حاال که نکردم تحمل

 رنگبی و خسته یچهره به و نشستم آرایشم میز پشت! رسیده راه گرد از تازه رقیب به

 مویی پر صورت دن،ش تمیز کی بارآخرین نیست یادم که پری ابروهای. کردم نگاه روم و

 هایب**ل ام،مرده و عسلی هایچشم گذره،می زیادی زمان اصالحش آخرین از که

 تیوای اون من بود؟ مونده ازم چی کشیدم، دستی آینه توی تصویر به. امشده خشک

! بود ماه شش فقط رادوین با من زندگی خوش عمر. نبودم پیش دوسال شیطون و شر

. کرد بزرگ قدراین رو من نکرده، گناه. نداشت دوستم. شد ابخر  چیز همه اون از بعد

 دوستم! شم جدا زودتر چی هر تا اششکنجه زیر رفتم روز اون از که نداشت دوستم

 این من. کردم اطرافم و دور به نگاهی و شدم بلند جا از! نداشت نداشت، نداشت،

 جای تا هستم شقتعا قدراین گفتم بهش خواستگاری روز. چیدم عشق با رو خونه

 حاللیت شبنم از باید! بگیرم پس رو عشقم رو، زندگیم باید. کنم عاشقی دوتامون هر

 خونه از بود گفته! نکشیدم عذاب کم اندی و سالیک این. کنم زندگی بتونم تا بطلبم

 نظافتی شرکت یشماره و رفتم تلفن سمت به! نیاد هم کسی بود نگفته ولی نرم، بیرون

 زیر بود هاماه که تاپملپ سمت به. آدرس دادن رو خانم دوتا خواستن، از عدب گرفتم رو

 برای تزئینی وسایل یکم. دادم سفارش تختیرو اینترنتی،. رفتم خورد،می خاک تخت

 که هاییلباس انواع! شد دستبیست حدود شاید. مصنوعی گل مدل چند و خونه

 و دامن تاپ و شلوارک تاپ تا کوتاه و بلند هایپیراهن از. دادم سفارش خودم برای

 پیشنهاد و خیابون سر آرایشگاه با گرفتن تماس بعدیم حرکت! خواب لباس و زیرلباس
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 قبول کردممی رو فکرش که چیزی از زودتر که بود آرایشگر خواست در و زیاد هزینه

 کمتر و بود کرده مشغول رو ذهنم داشت، که حسنی حداقل. بودم درگیر شب تا. کردن

 گفته و بود هفته آخر امروز. کردم درست رو عالقش مورد شام. کردممی خیال و فکر

 تو! شدنمی دوتا حرفش وقتهیچ. میاد حتما امشب پس! نیستم هفته آخر تا بود

 دید، آرایش خودش به هامدت از بعد صورتم .انداختم خودم به نگاهی اتاقم قدی آینه

 پیراهن. بودن کرده بهتر رو مچهره غلیظم نسبتا رایشآ و امشده مرتب پهن ابروهای

 با قشنگی تضاد دارمپاشنه سیاه هایصندل با زانو باالی وجب یک تا کوتاه و مشکی

. انداختم خودم به آینه تو نگاهی آخر بار برای و زدم رو عالقش مورد عطر. داشت پوستم

 توی کلید چرخش صدای هک کردم خاموش رو برنج قابلمه زیر و کردم سرخ هم زرشک

 گله هم زیادی حد تا ازش. ترسیدممی العملشعکس از. کرد زیاد رو استرسم قفل

. نداشتم رو بهش کردن نگاه جرات اما برگشتم؛ سمتش به لرزونم پاهای با. داشتم

 .بشه کم امدلهره از کمی تا دادم فشار رو دستم توی دستمال

 !سالم... س -

 هامچشم و بردم ترپایین رو سرم. شنیدممی شد،می نزدیک مبه که رو هاشقدم صدای

. بودم دلتنگش چقدر. کشیدم نفس رو تنش عطر نشه متوجه که طوری. بستم رو

 هایچشم تو شدم خیره. کنم نگاهش کرد مجبورم و گذاشت چونم زیر رو دستش

 و لتنگید سر از که هاییاشک ریختن از تا کردم جمع رو قدرتم تمام. شبش رنگهم

 نگاه این از برنده، و بود تیز نگاهش کرد،می نگاهم خیره. کنم جلوگیری بودن ناراحتی

 و آروم صدای! انداختمی خط اعصابم رو لبش کنج پوزخند! ترسیدممی وحشیش

 .کشید هاشب**ل ب هاشچشم از رو نگاهم بمش

 باشم؟ کی مدیون باید رو تغییر این دعوتی؟ عروسی! کردی خاک و گرد... خبره چه -
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 فشار. کنه نگاه رو صورتم کل مثال که چرخوندمی مدام و گرفت باال دست با رو صورتم

 تا گرفتم دندون به رو لبم محکم. شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر فکم روی انگشتش

. شد حلقه کمرم دور دستش و کرد رها ضرب با رو صورتم. نشه خارج ازش آخم صدای

 کانتر به محکم رو کمرم. بودن شده تند هامنفس استرس و ترس از .نداشتم خوبی حال

 .شد قطع ایثانیه برای نفسم درد از. کوبید

 باز که شم؟ خر که بشه؟ چی که رسیدی خودت به... کردی آشپزی... شدی خانوم -

 جدیدته؟ بازی بخورم؟ رو گولت

 بشه قدم هم اینکه برای. بود صورتم کنار صورتش. بودم شده زندانی رادوین و کانتر بین

 :کردمی زمزمه آروم گوشم کنار و بود شده دوال

 رو خودت نه... نداشتی خارجی وجود اولم از... مردی من برای... عزیزم خوندی کور -

 !کن راحتم و برو... رو من نه کن خسته

 .زد زل بهم باال از و کشید عقب رو سرم و برد موهام الی رو دستش

 !گمشو... من زندگی... از -

 هایچشم تو رو نفرت تا بستم رو هامچشم. کرد بیشتر رو تنم لرز دادش صدای

 به دردش ولی شد،می کشیده دستش تو موهام. نبینم بود دنیام که رنگشمشکی

 !نبود قلبم درد اندازه

  

 هایپیرزن عین. کردمی بدتر رو حالم نگاهش سنگینی حس. نکردم نگاهش. کرد ولم

 توان. برسم اتاقم به تا کشیدممی زمین روی رو پاهام خمیده کمر با الهس هشتاد

! نداشتم هم کشیدن نفس توان دیگه نه زدن، حرف توان نه رفتن، راه توان نه نداشتم،
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 و بزرگ فقط اما گلوم، بیخ بود چسبیده که خوردهگره بغض این بشکنم داشتم دوست

 بودم، کرده رو اینجاها فکر من نبودم؛ راحتنا! اشک قطره یک از دریغ شد،می تربزرگ

 کلک و دوز با بود گفته چندبار! برو بود گفته چندبار بود، داده اخطار بهم دونستممی

 چرا دونمنمی! بود کرده یادآوری بهم رو تنفرش چندبار! شدم زندگیش وارد

 فکر ود،ب خوش زندگی این چی به دلم دقیقا دونمنمی بپذیرم، رو شکست خواستمنمی

 که بود چیزی از ترسخت ولی کنه،می حل رو چی همه بهش من زیاد عشق کردممی

 مشغول بیخیال اون و رسوندم اتاق به رو خودم بود کندنیجون هر با.کردممی رو فکرش

 سمت به و کردم قفل رو در. بود مشخص چنگالش قاشق صدای از. بود خوردن شام

 تمام انگشت نوک با کشیدم، بیرون رو سشعک قاب بالشت زیر از. رفتم تختم

 و بود کنارم.آورد درد به رو خودم دل سوزناکم آه. کردم نوازش رو صورتش هایقسمت

 !بودم دلتنگ همه این من

 راحت که نبود الکی داشتنم دوست! زندگیمون برای رادوین، جنگممی عشقت برای -

 وقتی تا باشه، تن این تو جون که وقتی تا. پردازممی رو عشق این بهای دارم من! برم

 دومون هر جای گفتم نداشتی دوستم! کشمنمی داشتنت دوست از دست بزنه، قلبم

 رو رازی! کردم نت*یا**خ اعتمادش به دوستم، بهترین به تو خاطر به! کنممی عاشقی

 ازم! گذرمنمی ازت راحت ولی میدم؛ دارم هم رو تاوانش شکستم، دل. گفتم نباید، که

 !زندگیمون به بده، فرصت بهم رادوین، نگذر

 دل عین گرفته، و سیاه. دوختم آسمون به رو نگاهم و رفتم اتاقم پنجره سمت به

 .من زدهبارون

 ببین،! تنهام هم من خدایا! نگیر ازم رو عشقم! باش پشتم فقط ندارم، گله خدایا -

 قدرتت مقابل در هیچم، من عظمتت مقابل در کجا؟ من و کجا تو ولی خودت؛ عین
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 کمکم نشم، ناامید کن کمکم! نگذر ازم قسم بزرگیت به رو تو! حقیرم و تنها من! ناتوانم

 عمیق خواب یه دلم ام،خسته! پوچی از پر پره، دلم! نشه پاره پوسیده طناب این کن

 فردای بدی؟ نشونم رو روشن فردای میشه! خوادمی دل ته از لبخند یه دلم خواد،می

 شکرانه دارم عمر تا من و ببخشیش بهم میشه میشه، روشن کنارم در ادوینمر  با من

 فریادهای نریخته، هایاشک حجم از سنگین سنگینه، قلبم بپردازم؟ رو نعمت این

 شدن، ضعیف زانوهام میدم؟ تاوان جوریاین که بود سنگین گناهم قدراین یعنی! نزده

 کمکم خدایا! میرممی رادوینم بدون من ه؟ش باز نفسم راه تا بدی بهم آنتراک یه میشه

 خدا! بره نذار باشه، متنفر ازم و نخواد رو من اگر حتی! شه تموم تدریجی مرگ این کن

 !نکن تنهاترم هستم که اینی از جان

! مهربونیش و بزرگی به رو خدا دادم قسم و کردم التماس کردم، التماس و زدم حرف

 تو! خستگی واسه زوده هنوز بپوشم، آهنی هچکم باید من. بود شده ترسبک دلم

 و کشیدم مختلف هاینقشه. رفتم تخت سمت به و شستم رو صورتم اتاق سرویس

 !شدم غرق مطلق سیاهی تو کی نفهمیدم که قدراین. کردم ریزیبرنامه

 غرور اون و کردممی زنانگی من! کنم زنانگی مردم برای کنم، زندگی داشتم تصمیم

! کردمی تقدیمم رو علنیش هاینفرت اون و زیرپوستی هایحبتم من شکست،می

 کمی بودم گرفته تصمیم امروز! شدممی ترضعیف روز به روز ولی بودم، نشده خسته

 انرژی با باز بتونم تا کنم مهمون رو خودم بستنی یه هوا سرمای تو و رویپیاده برم

 تو نداشتم؛ دوباره تماس راتج. موند جواببی تماسم و زدم زنگ گوشیش به! برگردم

 بود وقت خیلی. گردمبرمی و بیرون میرم ساعتنیم اندازه به که دادم توضیح اساماس

 اهمیت رفتن بیرون برای هم با هارمونیشون و خونیهم و هاملباس و پوشش به دیگه

 آینه جلوی ساعتیک گذشته برخالف. پوشیدممی بود دستم دم چی هر! دادمنمی

 هوا سوز و زمین خیسی. بود عجیب هم خودم برای تیوا این. کردمنمی برانداز رو خودم
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 ولی بود، سردم. کردمی القا بهم خوبی حال و حس پارک تو شده ریخته زرد هایبرگ و

 دونفره هایزوج تماشای و پارک توی قیفی بستنی خوردن از بردم،می لذت سرما این از

 برای چقدر کجاست؟ من عشق پس. بود هاعاشق لفص پاییز که حقا! کردممی کیف

 بستنی دستش تو دست! بودم کرده ریزیبرنامه کنارش در زندگیم پاییز هایفصل

 شد؟می خارج دلم ته از که بود امروزم بارحسرت آه چندمین! بخندم و بلرزم و بخورم

 کوفتم حداقل بیرونم که مدتی این تا فرستادم کنار رو ذهنم هم در فکرهای! دونمنمی

 سوز. باشه پایدار عشقشون خواستممی خدا از و کردممی نگاه همه به لبخند با! نشه

 روی. کردنمی کم بستنی لذت از چیزی اما بود، رسیده هم استخونم مغز تا سرما

 دوست رو بستنی این. خوردممی بستنی ولع با و بودم نشسته پارک سرد نیمکت

! بخره بستنی برام بتونه تا کردمی جمع رو پوالش میشهه چون اون، خاطر به داشتم

 شدن مریض باعث که کردنمی دعواش کلی بقیه خرید،می برام سرما تو که هم بار هر

 نه بهم خواممی بستنی گفتممی تا هم باز ولی شد؛می سرماخوردگیم هفته یک و

 باز رو در و نداختما قفل تو رو کلید زور به سرما از شده سر هایدست با! گفتنمی

 روی دیدنش با شدم پذیرایی وارد تا پوشیدم رو راحتیم هایصندل و شدم وارد کردم

 .بدم تکون رو لرزونم هایب**ل کردم سعی. زد خشکم مبل

 .سالم -

 به و شد بلند جا از. کرد نگاهم عصبانیت از قرمز صورت و خشم با و برگشت طرفم به

 سرخ صورت تو که سیلی با بدم، نشون العملیعکس کهاین از قبل. کرد تند پا طرفم

 صورتم! بود بدتر قبلی هایسیلی از دردش. شدم پرت زمین روی خورد، سرمام از شده

 سیلی موقع واقعا یا بود من حس دونمنمی! پروند چشمم از رو برق سیلی این و بود سر

 کتک و ردنخو سیلی موقع داشتن، درد هاشچشم کشید؟می درد هم خودش زدن

 جاستاین جالب و بود من از بیشتر اون واسه دردش انگار نبود، تنفر نگاهش تو خوردن
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 اشکم از خیس هایچشم!خودم نه کنم،می فکر دارم اون به هم موقعاین حتی من که

 یساعتهنیم رفتن بیرون یعنی. لرزوند هم رو هاپنجره فریادش صدای. دوختم بهش رو

 بود؟ کرده کالفه و عصبانی حد این تا رو مردم من

 هان؟ بذاری، بیرون خونه از رو پات گفت بهت کی -

 کنم، حفظ رو تعادلم نتونستم. داد هلم بزنم حرف خواستم تا و شدم بلند زمین روی از

 مرد ولی بستم؛ رو هامچشم و کردم ضعف درد از و کرد برخورد مبل دسته به پهلوم

 گردنش رگ و بود شده قرمز هاشچشم کنه، سکته دمترسیمی! بود ترواجب رومروبه

 به رو دهنمآب. کنم جمع رو ذهنم کردم سعی! زدمی نفسنفس و متورم شدت به

 .چیدم هم کنار زور به رو کلمات و دادم قورت سختی

 ... .فرستادم... ف اساماس... ندادی جواب ولی... و زدم زنگ... زنگ... من -

 بیشتر لحظه هر پهلوم درد. شدم جمع خودم توی ناخودآگاه و ترس از. اومد سمتم به

 هاشب**ل حرکت فقط و بود زمین روی سرم. بود گرفته رو جونم تمام ضعف. شدمی

 حرکت حتی حال اون تو و درد اون تو. رسیدنمی گوشم به صداش ولی دیدم،می رو

 خارج چشمم از اشکی قطره و نشست لبم کنج لبخندی. بود جذاب برام هاشمب**ل

 .نفهمیدم چیزی دیگه بعدش شد،

*** 

. انداختم برم و دور به نگاهی. کردم باز رو هامچشم آروم و کردم ایناله پهلوم درد از

 کرد شروع ذهنم. پیچید پهلوم تو بدی درد که خوردم تکون. بودم پذیرایی وسط هنوز

 سه که انداختم ساعت به نگاهی. شدن چیده هم سر پشت اتفاقات و فعالیت به

 روی! بودم حالت همون تو که ساعته هشت از بیشتر من و دادمی نشون رو بامداد

 مبل دسته و زمین کمک با کردم سعی. سوخت بیچارگیم حال به دلم سرد، هایپارکت
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 به دستی! نبود چیزی پهلوم درد مقابل در ولی سوخت،می گلوم و بود سردم. بشینم

 با! نبود سختی زیاد کار خوردم، سرما اینکه حدس! دمبو عرق خیس. کشیدم صورتم

 گرفتم دیوار به دست. لرزیدنمی زانوهام درد و ضعف از شدم سرپا بود که بدبختی هر

 یبسته در به رو نگاهم شدن وارد از قبل. برسونم اتاق به رو خودم دیوار کمک با تا

 کردممی حس پهلودرد، و درداستخون و لرز و تب و خشک هایسرفه. دوختم اتاقش

 دلم! بود فعال خوب ذهنم اما بودم، هوشیار نیمه! شدم ترنزدیک مرگ به قدم یک

 سوپ برام تارا کرد،می مپاشویه صبح تا و بود سرم باال مامان گذشته مثل خواستمی

 انواع برام نیما بخورم، دارو کردمی مجبورم صدقه قربون و پرتقالآب با و کردمی درست

 از مدام آقاجونم موند،می کنارم هاساعت و خریدمی رو داشتم دوست که هاییهمیو

 بلند نگرانم من کنه؟نمی سرفه دیگه افتاد؟ ارزش نشد؟ قطع تبش»: پرسیدمی مامان

 تو! بیاد در مامان داد صدای تا دادمی ادامه قدراین و« !بیمارستان ببریمش شو

 رادوینم هایچشم دیگه یعنی اینجاست؟ ندگیز  آخر یعنی! مردممی داشتم کسیبی

 خواب از ترس از و دیدممی رو هاکابوس انواع شد،می بسته هامچشم تا دیدم؟نمی رو

 بهم دارن اتاق وسایل کردممی حس. زدمی دامن هامترس به اتاق تاریکی. پریدممی

 !چرخنمی دورم یا میشن نزدیک

 هامکابوس تو که قدراون کرد،می اذیتم خیلی ومگل خشکی و تشنگی باال، تب خاطر به

 تشنگی تحمل دیگه! خشکیدمی بخورم، آب ازش خواستممی تا که دیدممی ایچشمه

 سرما از. شدم بلند جا از. بود شده محال امر برام هم رفتن آشپزخونه تا و نداشتم

 تشنگی اما د،دامی عذابم پهلوم درد. شنیدممی رو هامدندون خوردن هم به صدای

 بهم پا کف از زمین زیاد سرمای گذاشتم زمین روی که رو پام. کردمی اذیتم بیشتر

 به بود کافی. بود کرده کم رو دیدم اتاق تاریکی. شد بیشتر لرزم شدت و شد منتقل

. کنم حرکت دیوار کمک با کردم سعی! بشم زمین پخش و کنم برخورد راه سر چیزی
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 شدم، پذیرایی وارد. کردمی کندتر رو هامقدم سرعت و رفتمی سیاهی هامچشم

 خدایا. بشه کم مسرگیجه شدت از یکم تا بستم رو چشمم. بود بریده رو امونم سرگیجه

 افتادممی داشتم. خورد لیز پام برداشتم که رو بعدی قدم! آشپزخونه به برسم کن کمکم

 مونده فقط! شد ضافها بهش هم ترس بود، کم سرما. شد حلقه کمرم دور دستی که

 به داشتم دوست چقدر. نداشتم زدن جیغ توان! بیاد دزد اوضاع و حال این تو بود

 خودم ناتوانی از! بود اعصابم روی هامدندون برخورد! بده بهم آب لیوان یه بگم دزده

 :شنیدم گوشم کنار رو صداش که چکیدمی اشکم

 !منم نترس -

 هیچی لحظه اون تو که شد تزریق وجودم به صداش از آرامشی. دراومد انقباض از بدنم

 !شدیدم تب و سرگیجه و ضعف نه هام،دندون خوردن هم به نه دیگه؛ نبود مهم برام

 افتادی؟ راه شب نصف خوایمی چی -

 کلید تا داشتم قدرت کاش. بود گرمش آغوش تو پشت از ضعیفم و سرد بدن هنوز

 !شدممی خشک بغلش تو جورینهمو و زدممی جاهمون رو دنیا پایان

 ...آ... آ -

 .فهمید رو منظورم! بودم گرفته لکنت بزنم، حرف تونستمنمی لعنتی

 !برات میارم اتاق، تو برو بیا -

 حرکت زمان کاش بودم، مریض همیشه کاش! بودم لذت غرق ولی ست،مسخره

 دنیام سر به چی نفهمید کوچیک کار همین با. بخوابم تخت روی کرد کمکم! کردنمی

 قدراین کردنمی تقدیمم کادوپیچ رو دنیا موقعهمون اگر! شدم حالی چه و آورد

 تکرار آغوشش گرمای همش ذهنم تو ولی سوختممی و لرزیدممی! شدمنمی خوشحال
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 االن چرا! بود؟ کجا شب وقت این تا یعنی بود، بیرون لباس با که سوال این و شدمی

 تا و نشستم. رفت و کنارم میز روی گذاشت آورد قرص چندتا و آب برام خونه؟ برگشته

 به فقط کردم سعی و خوابیدم خوشحالی با! من مغرور عشق. خوردم رو آخرش قطره

 .کنم فکر طالیی ثانیه چند اون

 عجیبی طور به اما بود؛ گرفته ازم رو حرکت قدرت روز سه تا که بود بدی سرماخوردگی

 خوابیدن از. بود شده ایجاد بزرگی کبودی اما بود، شده رکمت پهلوم درد! داشتم انرژی

 .انداختم حموم تو رو خودم و شدم بلند تخت روی از بودم، شده خسته

 وضعم و سر به. سپردم آب گرمای به ساعت دو رو خودم و کردم داغ آب از پر رو وان

 .نبود مهم خیلی ولی داشتم، ضعف یکم. کردم آماده رو شام و رسیدم

 تا کنم جمعش کردم سعی ولی نشست، لبم روی لبخندی قفل توی کلید خشچر  با

 .ندم دستش بهانه

 !نباشید خسته سالم -

 رفتم آشپزخونه سمت به. کرد اکتفا سرش دادن تکون به بندازه بهم نگاهی اینکه بدون

 خودم خونگی هایشیرینی و گذاشتم سینی تو. کردم درست براش داغی شیرکاکائو و

 روی. شه خارج اتاق از و کنه عوض رو لباساش تا موندم منتظر. چیدم ظرف توی هم رو

 مقابلش کرد اشاره که برم خواستم. گذاشتم میز روی و بردم براش نشست که مبل

 بود باراولین. چشم شد وجودم تمام و نشستم آروم و کردم نگاهش تعجب با. بنشینم

 همیشه هللا،بسم من و بود جن ونا معموال. باشیم جایک هم با خواستمی ازم که

 !کنه فرار ازم داشت دوست

 بهم و آورد باال رو نگاهش. داد تکیه مبل پشتی به و کرد مزه رو شیرکاکائوش از یکم

 .بکشم پایین رو وجبیم دو کوتاه دامن کردممی سعی و شدم دستپاچه یکم. دوخت
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 !برگشته شبنم -

 برگشته، شبنم برگشته، شبنم! شتمندا حرکت قدرت. شدم خشک کشید، سوت گوشم

 خدایا! نه یا زنهمی هنوز قلبم که داشتم شک! پایین کردن پرتم بلند ارتفاع یه از انگار

 تپش از رو قلبم هم بهش کردن فکر نه وای... رادوین دیگه یعنی! برگشته شبنم

 زل دپوزخن و رحمیبی با. کردم نگاهش و آوردم باال رو ملتمسم هایچشم. ندازهمی

 به پی صدام لرزش از تا کردم جمع رو قدرتم و کردم مشت رو دستم. بهم بود زده

 !نبره داغونم اوضاع

 چه؟ ما به! سالمتی به باشه، برگشته خب -

 رو دستش دوتا هر آرنج و گذاشت میز روی رو خالیش لیوان. اومد کش بیشتر لبش

 هاشچشم و پایین سرش یعنی کرد،می نگاهم اینطوری وقتی. گذاشت زانوهاش روی

 !شدمی ترترسناک بود، من به رو

 !کنی اتفاقی هر آماده رو خودت که گفتم ولی نداره؛ ربطی هیچ آره، که تو به -

 ولی، نیست، نت*یا**خ اهل من رادوین دونستممی اینکه با! کردمی تهدیدم داشت

 یه صدای تلفن گوشی پشت از پیش وقت چند مگه! شناسمنمی رو رادوین این من نه

 ضربان حرفش این با. بیرون بزنه سینم از قلبم لحظه هر ترسیدممی نشنیدم؟ رو زن

 :گفتم ترس و شک با. رسید هزار به قلبم

 مثال؟ اتفاقی چه -

 !کردمی بیشتر رو ترسم فقط نبود، جذاب برام لحظه اون تو شمردونه و بم صدای

 شبنم! خودت پای با بیرون، بری من یزندگ از که میدم دیگه فرصت یه بهت دارم -

 خودت پای با اگر بدم؟ دستش از دوم بار برای بخوام من کنینمی فکر که تو و برگشته
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 غیر در! داری وقت هفته دو فقط! بهتر چه که کردی تموم رو بازیمسخره این و رفتی

 هنمج زندگیت گفتم بهت پیش سالیک! ببینی رو طالق خواب باید دیگه صورت این

 زندگی باید و نداری رفتن حق دیگه نری اگر میگم بهت دارم حاال شد، و میشه

 پاش بزنم حرفی هر من که دونیمی! واقعی عذاب یه! کنی تجربه رو این از تروحشتناک

 !وایمیستم

 

 تونستممی بگذرم؟ ازشون تونستممی. داشتنیمدوست سیاه هایگوی اون به بودم خیره

 که اسمم به بود خوش دلم ولی نداشتمش، هم االن اینکه با نم؟ک تقدیمش دستی دو

 یخونه به رو آمدم و رفت! سردش حضور همین به بود خوش دلم! شناسنامشه تو

 چید، رو پروازم هایبال و گرفت رو آزادیم رسوند، باریک ماهی به و کرد ممنوع مخانواده

 حال این با داد؛ بهم رو حسرت و غم و افسردگی و گرفت رو جوانیم نشاط و شادابی

 !پرستیدمشمی هنوز

 نیست؟ ناعادالنه یکم بریدی که حکمی نیست؟ زیاد رادوین؟ میدم رو چی تاوان -

 با اما آروم صداش تن همچنان ولی خورد، گره هاشمشت و شد سرخ صورتش آنی

 :بود حرص

 بیاد سرت هم ینا از بدتر... گفتی که دروغی تاوان میدی؟ رو چی تاوان دونینمی -

 دیدن! نیست و نبود تو مال جایگاه این نبود، تو سهم نبود، تو حق زندگی این! حقته

 کنم؟ چیکار! میدم پس تاوان تو روز هر دیدن با دارم هم من درده، عذابه، من واسه تو

 نگاه رو سرت پشت و بری که کنم چیکار تیوا؟ شی محو زندگیم صفحه از که بدم چی

 رو پاکیت و معصومیت! پنهانه پشتش گرگ یک که مظلومت ظاهر از متنفرم نکنی؟

 !لعنتی؟ قیمتی چه به آخه! کشتی رو خودت من برای تیوا، کشتی
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 .ریختممی اشک بهش خیره من و گفتمی داد با رو آخرش هایجمله

 گفتم یادته عاشقتم؟ جفتمون جای من نیستی، عاشقم نداره عیبی گفتم بهت یادته -

 بشم داری توقع چطور رادوین؛ نیست الکی بهت من کشم؟عشقمی درد ونجفتم جای

 دوسال نمیرم، جاهیچ نمیرم، جایی من! کنم؟ این از ترخراب رو خرابم زندگی و کلنگ

 !نمیرم من! برم راحت حاال که نزدم پا و دست الکی جهنم تو رو

 :کوبیدمی دیوار به رو مشتش و زدمی فریاد بلند. آتیشش روی نفت شد آخرم جمله

 با جنگ از شدم خسته! نده عذابم! برو زندگیم از! برو... خوامتنمی بفهم... لعنتی -

 برو! بمونه زنده ذهنم تو هابچگی مهربون تیوای حداقل بذار! شدم خسته خودم، و تو

 !بمیرم خودم درد با بذار

. شد ترسخت کارم من و برگشته شبنم. شدم اتاق وارد و شدم بلند بهش توجهبی

 رادوین بگیره؟ من از رو مردم که برگشته چی برای اصال. نبود برگشت وقت االن لعنتی

 زدممی قدم اتاق توی عصبی! راحته؟ گرفتنش مگه شوهرمه؛ باشه، متنفر ازم اگر حتی

 ولی بخوام، کمک ازشون و بگم نیما یا آقاجونم به داشتم دوست. کردممی فکر و

 جاهیچ به ذهنم. کنن عمل احساسی مامانم و تارا یا کنن وردبرخ تعصبی ترسیدممی

 بابا خونه به رفتن تاریخ امروز! هیچی به هیچی ولی کردم، فکر صبح خود تا. رسیدنمی

 قبل ماه اتفاقات نداشتم دوست ولی بود، تنگ دلم. نداشتم حوصله اصال اما بود،

 و بود ترداغون قبل از وضاعما برگشته شبنم فهمیدم وقتی از که االنم! بشه تکرار

 دلیل که کردم قانعش قسم هزار با و زدم زنگ مامان به. کردمی دوچندان رو نگرانیشون

 خیلی! بفهمه چیزی رادوین نرفتن این از نبود قرار اما سرماخوردگیه، و مریضی نرفتنم

 به. مداشت عجیبی دلهره صبح از. بود وقتش االن و بودم فرصت یه منتظر که بود وقت

 ترنزدیک چی هر. افتادم راه به و پوشیدم رو بیرونم هایلباس رادوین رفتن محض
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 کرایه. ببینمش بود قرار نیم و سال دو از بعد. شدمی بیشتر هم استرسم شدممی

 کردم درستی کار که شدم دودل. شدم پیاده آپارتمانش جلوی و کردم حساب رو تاکسی

. گذاشتم تصویریشآیفون زنگ روی رو دستم و زدم ادری به رو دل اما نه، یا اومدم

 از. بشم مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی نفس. شدم وارد من و شد باز در حرفبی

 هیچ. ایستاد رومروبه و شد باز در برسه زنگ به دستم اینکه از قبل. رفتم باال هاپله

 و بود شده تنگ براش مدل! قبل از ترتپل کمی و بود شده ترقشنگ بود، نکرده تغییری

! حسرت و خشم از پر بود، نفرت از پر نگاهش اون اما داشت، دلتنگی رنگ نگاهم

 رو در و شدم وارد پشتش. شد وارد و گذاشت باز رو در که رفتم سمتش به قدمی

 و بود نشسته مبل روی. شدم نقلیش پذیرایی وارد و درآوردم رو هامکفش. بستم

 نه. نشستم روشروبه نفرهتک مبل روی و کردم حرکت آروم .کردمی نگاهم طلبکارانه

 .من از اون نه داشتمبرمی چشم اون از من

 اینجا؟ اومدی چی برای -

 .زدم تندش لحن به لبخندی

 !بود شده تنگ برات دلم -

 روی رو تراششخوش پای. فرستاد گوشش پشت رو رنگششرابی موهای و زد پوزخندی

 .انداخت شدیگه پای

 !باشی اومده دلتنگی سر از کنمنمی باور -

 !خواهرمی عین برام هم هنوز تو عجیب چیش -

 .خندیدن به کرد شروع بلند صدای با
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 با رو تو و خواهری این شورمرده هه خواهر؟! کردی نامردی خواهر این حق در تو ولی -

 !ببرن هم

 .زدم زانو پاش جلوی. رفتم سمتش به و شدم بلند

 ... .نم جان شبنم -

 پرده کردم حس زد که جیغی با. موند نصفه خورد صورتم تو که ایسیلی با حرفم ادامه

 :شد پاره گوشم

 !هان؟ من؟ خونه اومدی رویی چه با! نیار زبونت به رو من اسم شو، خفه -

 کردم پاک رو هاماشک. زد خودش دور چرخی عصبی و شد بلند جاش از و داد هولم

 .شدم بلند و

 بود بد که اونی شده باورت هم خودت انگار رفتی؟ فرو نقشت تو زیادی کنیینم فکر -

 باورت هم خودت که گفتی دروغ همه به قدراین! بودم من کرد نت*یا**خ و کرد بد و

 ب**ل دوستی سال همه اون حرمت به و کشیدم عذاب مدت همه این من! شبنم شده

 به و کنم باز رو تپرونده فقط بود فیکا بودی مقصر تو اینکه با نکردم، باز ب**ل از

 کردممی فکر! کردممی دعا برات که دونهمی خدا ولی بگم؛ درخشانت گذشته از همه

 !زدم حرف و کردم باز ب**ل نباید که وقتی چون حقمه؛ کشممی که عذابایی

 .بهم زد زل نفرت با

 داشتم، زیاد اریکثافتک و بودم لجن من آره کنی؟می تهدید رو من خواهر؟ دوست؟ -

 دختر یه! بودم متنفر ازت هم اولش از... تو ولی کردم، تجربه رو زیادی پسرای

 حسرت بچگی از من و داشت خواستمی چی هر که پولدار یننهبچه نارنجینازک
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 نشد خنک دلم اما کردم؟ بد گفتم؟ دروغ! داشتم رو تو ارزشبی وسایل ترینکوچک

 !بگیرم دوباره جون من و بریزی اشک تو تا شه، خنک دلم تا مونده خیلی هنوز! تیوا

 .کردممی نگاهش بهت با

 حقت؟ در کردم بد من مگه شبنم؟ چرا چرا؟ -

 کتک از من و بودی سیراب محبت از تو! بود من نداری و تو دارایی بدی ترینبزرگ -

 گفتممی یچ هر که بودی ساده احمق آدم یه! بودم متنفر تمسخره مهربونی از! سیراب

 برای خودم؛ یلنگه یکی بشی! خانواده از شی طرد خواستمی دلم! کردیمی باور رو

 بیشتر بهش نسبت روز به روز تو عالقه! کردم رنگ پر برات رو رادوین فکر هم همین

 توی واسه بود حیف رادوین! شدم پشیمون بعد اما تر؛نزدیک امنقشه به من و شدمی

 کنم؛ خودم مال رو رادوین که زد سرم به بهتری نقشه کردم فکر یکم که بعد! احمق

 من چون بود؛ راحت کارم! نشون دو و تیر یه! دیدممی چشمم به رو عذابت جوریاین

 بهت نسبت نفرتم کردمی تعریف نجابتت و تو از وقتی. بودم راستش دست شرکت تو

 هم با که جایی هر !کنی جلب تونستی خودت به هم رو رادوین نظر که شدمی بیشتر

 دیدنمی رو تو که پسرهامدوست حتی! لعنتی بودی تو بود توجه مرکز که اونی رفتیممی

 من تو دیدن با همه همیشه اینکه! گرفتنمی رو آمارت و بردارن ازت چشم تونستننمی

 !کردمی بد رو حالم رفتمی یادشون رو

 .بودم شده خشک جاهمون من ولی نشست، مبل روی دوباره و رفت 

 بهش رو خودم تونستم سختی هزار با و براش مردممی ک پسری بردیا فهمیدم وقتی -

 ولی خورننمی همبه هامونخانواده گفت من به وقتی داره، دوست رو تو کنم، نزدیک

 هم من و گرفتی رو من عشق تو! شدم بیزار ازت خواستگاریت، اومد بعدش هفته

 که بدی، دست از داری دوست که رو کسی داره سیح چه بفهمونم بهت خواستممی
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 آدم! کنم جلب خودم به رو رادوین نظر کردم سعی! مختلف هایروش به کنه تحقیرت

 شدم هم موفق که کنم برانگیخته رو ترحمش حس اول کردم سعی. نبود بازیهوس

 وقفه تو گاهبی و گاه آمادهای و رفت و حضور. کردمی کمکم و بود سوخته برام دلش

 دوستم گفت بهم اینکه تا رفتمی پیش خواستممی که اونجوری ولی کرد،می ایجاد

 عین برات رادوین بدون زندگی بودی گفته بهم هم تو روز همون! مهمم براش و داره

 هزار با! شدمی بهتر رادوین و من رابطه و رفتمی پیش خوب داشت چیزهمه! عذابه

 دیدم شدی، نابود دیدم! کرده خواستگاری ازم ادوینر  گفتم بهت نماییمظلوم و گریه

 گفتی و زدی لبخند که مهربون احمق آدم یه شدی هم باز اما رو، شدنت خورد

 ازدواجم مراسم به چیزی! باشه رادوین با اگر حتی آرزومه ترینبزرگ تو خوشبختی

 نامناسبی حالت در اون با رو من رادوین و شد پیدا لعنتی شایان کله و سر که بود نمونده

 شرکت از. نبود مهربون گذشته رادوین اون دیگه رادوین. شد خراب چی همه! دید

 دوست چون نگفتم، بهت رو هااین... بود دهنی تو جوابم زدممی حرف! کرد اخراجم

 میای من دیدن برای که روز یه تو! بینیمی رو مشکالتم وقتی شه خنک دلت نداشتم

 هم ساده و خنگ توی و کیه شایان کشهمی زبونت زیر از بینتتمی رادوین و شرکت

 با من ازدواج خوردن همبه باالخره بود، زیادت زرنگی از هم شاید! پسرمهدوست میگی

 !شدمی تو نفع به اون

 .خوردم دیوار به که داد هولم محکم و اومد سمتم به و شد بلند جاش از

 وقتی! اومد تو سمت من از انتقام هواس رادوین... کثافت کردی خراب رو چیهمه -

 ... .بزنم آتیشت زندهزنده و بیام خواستممی فهمیدم

 .گرفتم بود گرفته رو یقم که رو دستش
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! کردمنمی نگاهشم که من دادم، رد جواب بهش که من بود؟ من تقصیر بردیا مگه -

 من تو خانواده اوضاع مقصر مگه گرفتی؟می ازم رو چی انتقام مدت همهاین

 من حق زندگی اون کردممی فکر چون کردم، زندگی درد با مدت همهاین بودم؟رشبنم

 گذشتت از حرفی و کردم باز زبون و کردم نت*یا**خ حقت در کردممی فکر چون نبود،

 حقت در کردممی فکر چون! شه منصرف باهات ازدواج از رادوین شدم باعث و گفتم

 هاشب دردوجدان از و کشیدم الکی عذاب مامت سال دو لعنتی شبنم! کردم نامردی

 بودی، دوستم تو بود؟ تو به اعتمادم حماقت هااین همه میگی حاال! نداشتم خواب

 بودم، گفته رو واقعیت اینکه کردی؟با باهام رو کار این چرا چرا؟ آخه بودی، خواهرم

 !زدم پا پشت بهت کردممی حس

 .نشستم دیوار کنار و سرخوردم

 خونه اون خانوم من جای تو االن تو، یگذشته از زدمنمی حرفی اگر گفتممی مخود به -

 و تمام زور،به و نصفه هم اون بود، من سهم ماه شش فقط که ایخوشبختی! بودی

 خراب رو زندگیش من که شبنمه هایاشک تقاص هااین گفتممی! بود تو مال کمال

 !کردم

 .نشست دیوار به پشت کنارم

 اون و پسر این زدن تیغ از بودم کرده جمع که هاییپول تمام با! بودی قاحم چون -

 همون کمک با نیاوردم طاقت ماه شش از بعد ولی رفتم؛ ایران از عروسیت از بعد پسر،

 شایان که فرستادم رادوین برای و کردم جور مدرک دادم، بهش که زیادی پول و شایان

! بگیره انتقام بود اومده رادوینم عاشق من هفهمید چون و بوده سمج خواستگار یه فقط

 بود تو مال همیشه خوشبختی! گفتی دروغ بهش رسیدن برای تو کنه باور که جورییه

 ازم بدزدیش تو که کنم تحمل تونستمنمی دیگه رو رادوین! من مال بدبختی اوج و
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 صورتم تو هم توف تو رد جواب از بعد که بردیایی دزدیدی؛ رو بردیا که طورهمون

 هم دلم ولی نداشتم، دوست رو رادوین! رفت ایران از خداحافظی بدون و ننداخت

 !بشه تو مال خواستنمی

 که نفرتی و کینه همه این بدذاتی، و پلیدی همه این مقابل در بود شده بسته زبونم

 قاتلم ک داشتم دوست خواهر عین رو کسی سال همه این! بود کرده سیاه رو وجودش

 از. شدممی خفه داشتم خونه اون سنگین فضای از! زندگیم و عشقم روحم، لقات بود؛

 .شنیدم سرم پشت از رو صداش کردم باز که رو در. شدم بلند جا

 هم از رو زندگیت تا بستم رو همت کمر چون بده، انجام برمیاد دستت از کاری هر -

 !مهربون یفرشته کنم نابودت و بپاشم

 ترسنگین برام سکوت. بود فایدهبی بدم رو جوابش بتونم تا مخالی ذهن تو گشتم چی هر

! شدممی دور شیطان اون از ترسریع چه هر باید جهنم، اون از کردممی فرار باید! بود

 خداخدا و بود شده دیر. بود رفته یادم رو زمان که بودم شبنم هایحرف گیج قدراین

 باریک انگار. شدم وارد و کردم باز رو در استرس با. باشه نرسیده من از قبل که کردممی

 هاملباس. شدم اتاقم وارد و کشیدم آسودگی سر از نفسی. بود شنیده رو صدام خدا

 خیال و فکر حجم همه اون از مغزم. نشستم تخت روی جاهمون و کردم عوض رو

 شبنم رحمیبی از قلبم ولی بود، شده خفه بیدارم وجدان صدای! شدمی منفجر داشت

 خاطربه هااشک این دونستمنمی! بودم احمق واقعا من گفت،می راست! سوختمی

 اعتماد، سال همه این بود بدی حس بود هرچی ولی شبنم، نامردی یا خودمه سادگی

 اینامردی خاطربه بودم سرافکنده و شرمنده مخانواده پیش! شبنم به معالقه و محبت

 دست به دروغ مدارک اون که شبی! کردم شبنم حق در من کردنمی فکر همه که

 زدمی رو من هم رادوین! شد قیامت انگار شدم، داده جلوه دروغگو من و رسید رادوین



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

40 

 

 و دروغ خاطربه لعنتی، توی خاطربه بهش گفتمی! شکستمی رو وسایل هم

 رادوین یخانواده و مخانواده کبودم صورت و سر از که هم بعدش! زدم تهمت حسادتت

 نسبت که وجدانیعذاب خاطربه موقعاون. کردنمی نگاهم سرزنشوار همه و همیدنف

 ساده احمق دختر یه کنممی ثابت نه، دیگه االن ولی کردم، سکوت داشتم شبنم به

 !برگردونم همه پیش رو آبروم باید! پلیده کی ذات کنممی ثابت! نیستم

 زودباور و ساده قدراین که بکشم رو خودم خواممی افتممی کشیدم که دردهایی یاد

 دوست دارم بهش نسبت که عشقی تمام با افتممی که رادوین الکی تنفر یاد!_ بودم

 جهنم رو زندگیم سال دو روانی آدم یه سازیصحنه خاطربه! بکشم هم رو اون دارم

 اشک الکی تمام سال دو! خان رادوین برات دارم! میده ادامه داره هم همچنان و کرده

 زندانیم کردی، سیاه رو دنیام روانی آدم یه به تمسخره عشق خاطربه تو و ریختم

 شد تباه زندگیم مدت همه این کی؟شبنم؟ خاطربه! کردی نت*یا**خ حتی کردی،

! بدید عذابش تا نشست که احمقی تیوای اون کشممی مسخره؟ انتقام یه خاطربه

 هم باز ولی گذشته، سال دو اینکه با! بزنید سرش تو تا نشست که تیوایی اون کشممی

 از چقدر! هنوز نشده هامدندون رنگ موهام و نرفت جوانیم همه حداقل فهمیدم زود

 تونممی حاال وجدانعذاب بدون! فهمیدم رو چیهمه و رفتم امروز که امراضی خودم

 چند هر! هباش بازی این برنده شبنم ذارمنمی! قبل از ترقدرت پر بجنگم، زندگیم واسه

! نه من ولی داشت، رو رادوین اعتماد شبنم! بود کم خیلی اون مقابل در من شانس که

 خوشحال دلم ته! بود شده ترقوی مانگیزه برعکس، نبودم، ناامید اما بود؛ سخت کارم

 زندگی بتونم تا کردم جزم رو عزمم روز اون از. روسفیدم خودم خدای پیش که بودم

! نیست میده نشون که چیزی اون شبنم کنم ثابت باید! منه مال که ایزندگی بسازم،

! نکردم ضبط رو صداش چرا که فرستادم لعنت خودم به روز چند این تو هزارم بار برای

 غذام باشه، مرتب خونه توی چیزهمه رادوین اومدن از قبل کردممی سعی روز اون از
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 از! بودم شلخته و آرایش بدون رکمت دیگه مرتب، و شیک لباسام و وضع و سر و آماده

 صندلی رو چیدم که رو میز. بخورم غذا رادوین با میز یه سر گرفتم تصمیم شب همون

. نکردم بلند رو سرم اما کردم،می حس خودم روی رو متعجبش نگاه. نشستم روشروبه

 اینکه از بیشتر. خوردن به کردم شروع و کشیدم غذا خودم برای همیشه برابر دو

 ترینکوچک بدون و اینجوری بود باراولین. بود من به نگاهش باشه، غذاش به شحواس

 .خوردممی غذا بودن معذب احساس

 نخوردی؟ غذا ساله چند -

 گرفته حرصش سکوتم از. کنم نگاهش تا نکردم بلند رو سرم حتی ندادم، بهش اهمیتی

 نداشت؛ جایی دعوا من یهنقش تو ولی بندازه، راه دعوا تا بگم چیزی یه بود منتظر. بود

 !شدممی وارد صلح در از باید

 رو خودم دستپخت هم بعدش. نخوردم چیزی حاال تا صبح از نیست، زیادی مدت -

 داره؟ ایرادی! دارم دوست خیلی

! گرفت مخنده افتاد، حاضرجوابیم خاطربه تعجبش از شده گرد هایچشم به که نگاهم

 رادوین زدمی حرف که کسی سال دو این تو آخه دم؛نخن که کردم کنترل رو خودم خیلی

 مقصر رو خودم چون کردم؛نمی حاضرجوابی و دادمنمی رو جوابش وقتهیچ. بود

 شامش مشغول و کرد اکتفا پوزخندی زدن به! کیه تیوا میدم نشون حاال. دونستممی

 لیوان هی خودم برای. کردم مرتب رو آشپزخونه و شستم رو هاظرف شام از بعد. شد

 :شنیدم رو صداش که اتاقم تو رفتممی داشتم ریختم قهوه

 چیشد؟ من یقهوه -

 .زدم لبخندی
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 !شد تموم قهوه متاسفانه -

 رادوین جهنم، به تیوا گفتممی بود، پیش روز دو اگر. بود دستم توی ماگ به نگاهش

 بریدممی خودم گلوی از! بخوره باید رادوین ولی نیست؛ مهم نخوردم منم خواد،می قهوه

 کردم مزه رو مقهوه آهسته هم من. کردمی نگاهم همچنان. ذاشتممی رادوین دهن تو و

 چطوری اینکه کنه،می مشخص آدم خود رو ذلت و عزت بین مرز. رفتم اتاقم سمت به و

 احترامت بقیه تا بذاری احترام خودت به خودت باید اول! بره باال عزتت تا کنی رفتار

 به و تنفر حس این و بودم متنفر خودم از من! کردمنمی من که کاری ن؛کن حفظ رو

. بودم ساخته خورتوسری و ذلیل آدم یه خودم از سکوتم با من. کردممی القا هم بقیه

 مامانم! بود گرفته ازم رو مقابله توان که بود سنگین برام گناهم احساس اینقدر یعنی

 عمال من و باشه داشته توقع مردش از که زنی ه،دار  ارج داره خرج که زنی میگه همیشه

 فکر من شد،می شارژ حسابم ماه هر اینکه با! نخواستم رادوین از هیچی وقتهیچ

 با حق! ذارهمی سرم منت کشه،می نفس و ستخونه این تو رادوین کههمین کردممی

 رو من زندگی بتونه شبنم تا شد باعث هم همین و احمقم آدم یه واقعا من. بود شبنم

 لیست یه. چیدم رو صبحانه میز و شدم بیدار صبح. کنه دستش بازیچه راحتی به

 اومد حرفبی رادوین! نداشتیم احتیاج بهشون که چیزایی از حتی نوشتم، هم بلندباال

 .نشست میز سر و

 !بخیر صبح سالم -

 تکون و تنی یه سر ولی نمیده، تکون رو مثقالیش یک زبون که سریه چه دونمنمی

 بابت بودم، قبل روز چند تیوای اگر! نبودها هم تن یک سرش حاال گرفت، مخنده! میده

 از. شدم صبحانه مشغول آرامش با و نشستم. کردممی ذوق کلی هم سر تکون همین
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. نیاوردم خودم رویبه ولی شد، کوفتم اینکه با. بود کرده قفل بهم رو نگاهش آخر تا اول

 .گرفتم طرفش به رو لیست شد، بلند که جا از

 !نداریم هیچی خونه تو -

 باالتر ابروهاش لحظه هر خوندنش و کردنش باز محض به و گرفت رو لیست تعجب با

 .کردممی نگاهش مستقیم هم من رفت،می

 :گفتم سریع بگه، چیزی خواست و کرد نگاهم تا

 اگر حاال! خریمی خودت باشه الزم چی هر و نرم بیرون خونه از من گفتی خودت -

 !بخرن آقاجونم یا نیما بزنم زنگ سخته، کنیمی فکر

 .رفتن هم تو هاشاخم

 !نکرده الزم -

 .گذاشت پالتوش جیب تو و کرد تا رو لیست

 !بود شده تنگ تیوا این واسه دلم چقدر. کشیدم عمیقی نفس در، شدن بسته از بعد

  

 کردم پلی رو آهنگ ریعس ماشینش دیدن محض به. دادم کشیک پنجره پشت شب تا

! کنممی فعالیت دارم وقته خیلی مثال کنم، عرق یکم تا رقصیدن تندتند کردم شروع و

 چقدر که آخ. کردممی نگاهش چشم گوشه از. تو اومد و شد باز در دقیقه ده از بعد

 زیاد داشت صورتش هایتعجب عالمت تعداد هاتازگی! داشتم دوست رو بهتش این

 رفته که درمیونییکی هایکالس لطف به. رقصیدن هاپهیپ به ردمک شروع. شدمی

 رون باالی تا کوتاه شلوارک یه و ورزشی کوتاه تاپ یه. بودم گرفته یاد چیزهایی یه بودم،
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 بود مونده مات در جلوی ایدقیقه چند! بودم بلد رقص غرق خیلی مثال و بود تنم پام

. زدم تصنعی جیغ یه و زدم چرخ یه. اومد ترجلو و شد خسته باالخره. کردمی نگاهم و

 .کردم نگاهش زدممی نفسنفس که حالی در و کردم قطع رو آهنگ

 !نبود حواسم اومدی؟ کی -

 محکم شد،می ترنزدیک بهم که قدمی هر با قبل برخالف. شد نزدیک بهم قدم یه

 .نرم عقب تا ایستادم سرجام

 گذره؟می خوش -

 .کردم جمع بودن یناراض حالت به رو مچهره

 !کنممی تحمل ولی نه، که خوش -

! میشه جذاب چقدر کنهمی تعجب وقتی بگم بهش حتما کردیم آشتی وقتی باشه یادم

 .رفتم اتاقم سمت به بدم بهش زدن حرف فرصت اینکه از قبل

 .چینممی رو میز میام گیرممی دوش یه کنی، عوض رو هاتلباس تا -

 پیدا دادن گیر واسه ایبهانه که بشه انجام احسنت نحو به چیهمه کردممی سعی

 دلم که طرفیاون به رو بحث و کردممی دستیپیش بزنه حرف اینکه از قبل. نکنه

 با. رفتم آشپزخونه سمت به. کردم عوض لباس و گرفتم دوش. کشیدممی خواستمی

 بود، خریده ور  بودم نوشته دقیقا که چی هر. شدم روروبه خرید هایپالستیک کلی

 ایتقه رفتم باراولین برای. چیدم رو میز و کردم جاجابه رو وسایل! کاستی و کم بدون

 .زدم اتاقش در به

 !شام بیا چیدم، رو میز -
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 غذاش با بیشتر نخورد، غذا زیاد. بیرون بیاد خودش تا موندممی منتظر قدراین همیشه

 نباشه، شبنم مشغول فکرش که کردمیم دعا دلم تو. بود مشغول فکرش و کردمی بازی

 غذا به میلیشبی به کردممی سعی! شبنم جز کنه فکر خوادمی که چیزی هر به

 چرخیدم،می دورش پروانه عین همیشه. بخورم رو غذام ولع با خودم و باشم تفاوتبی

 کنی محبت اندازه از بیش یکی به وقتی میگن! باشم ترتفاوتبی یکم خواممی حاال

 هاممحبت بدم نشون خواممی من و باشی خدمت در باید همیشه وظیفه، میشه گهدی

 غذا به ب**ل دیگه نیمه و نصفه قاشق دوتا جز! بود عشق سر از نبود، وظیفه سر از

 .بود فکر تو بیشتر. نزد

 خوری؟نمی رو شامت -

 .گذاشت بشقابش کنار رو قاشقش و کرد نگاهم

 !نه -

 شاید. خورد جا حرکتم از. خوردن به کردم شروع و دمخو سمت کشیدم رو بشقابش

 !بخوره غذا قاشق دو تا بکشم رو منتش قبل مثل داشت توقع

 !وقتیه نترکی -

 :دادم رو جوابش پر دهن با

 !نباش نگران هست، حواسم نه -

 .شدم میز کردن جمع مشغول خونسرد خیلی و شدم بلند کردم، خالی که رو بشقابش

 !خورده جایی هب سرت کنم فکر -

 چطور؟ -
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 دیدی رو کجاش تازه گفتم دلم تو. رفت اتاقش به و شد بلند میز پشت از جواب بدون

 غذا به دیگه. داشت ادامه همچنان اومدنش از قبل هایورزش این! اولشه هنوز آقا،

 خوردممی رو خودم درون از وگرنه ظاهر، به البته دادم؛نمی اهمیتی نخوردنش یا خوردن

 به خواستمی دلم. بود رادوین با مدوباره شدن اتاقهم بعدیم هدف! خورهنمی راچ که

 کشیده نقشه و بودم کرده فکر خیلی! نشه خورد غرورم که جوری اما برگردم، اتاق اون

 اتاقیهم برای نقشه یه حول فکرم اما بود، کتاب تو سرم. بودن مونده جواببی ولی بودم،

 !گشتیم رادوین با دوباره شدن

 !نمیدی؟ جواب چرا توئم، با -

 .کردم نگاهش گیج و پریدم کمی. بودم نشده حضورش متوجه که بودم فکر تو اینقدر

 !نبود حواسم نشنیدم... جانم -

 مونیمی نبودی آماده ساعت رأس! باش آماده هشت کرده، دعوت شام مامان شب -

 !شم عالف ساعت دو ندارم حوصله! خونه تو

 :زدم بهش لبخندی

 !نباش نگران ام،آماده هشت عزیزم، باشه -

 مردها میگه گلی مامان! رفتن پیش محبت با. بود بعدیم سیاست بریدن سر پنبه با

 صحبتم لحن هم همین برای محبتن؛ تشنه! بیننمی مادر شکل رو زن و هانبچه عین

 برعالوه ییعن! کردممی صحبت ترمهربون و گرمتر و بودم داده تغییر باهاش هم رو

 رو حرفم کردممی سعی محبته همین با جورایییه. داشتم هم رو محبتم حاضرجوابی،

 جمالتی و کلمات دونه به دونه! نبود ظاهر روی از فقط هامحرف اما بنشونم؛ کرسی به

. کردممی ذوق بیشتر بهش هاکلمه اون گفتن از خودم! بود قلبم ته از گفتممی بهش که
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 خونمون هم کسی. رفتیمنمی جایی هم با بود وقت خیلی. بود الزم مونبرا مهمونی این

 ما، سرد زندگی دیدن انگار جورایییه. بودن باخبر ما بین مشکالت از همه. اومدنمی

 خونه رفتیممی هم با که جایی تنها! نبینن و نیان دادنمی ترجیح و کردمی ناراحتشون

 گیرگوشه و افسرده رو من هم شخانواده حتی اواخر این که بود رادوین خانواده

 حس ولی بودن، مهربون و محترم خیلی اینکه با! کشیدممی خجالت ازشون. دیدنمی

 افتاد که اتفاقی با. نیستم قبل تیوای دیگه و شده خراب پیششون تصویرم کردممی

 نشده کم چیزی محبتشون از البته. شدن اعتماد سلب ازم جورایییه همه کردممی فکر

 هنوز که وقتی حتی! هاگذشته مثل دونستن،می خودشون دختر رو من همچنان و بود

 تا شدن آماده به کردم شروع و شدم بلند هفت ساعت. بودم نکرده ازدواج رادوین با

! ندم روزها این ساکت رادوین دست بهانه و باشم آماده و حاضر هشت ساعت رأس

 اینجوری فکرش که افتاده اتفاقی یا منه، هانیناگ تغییر از سکوتش این دونستمنمی

 رو بلندم موهای. بودم پوشیده خاکستری لی شلوار با خاکستری شل یقه افت!مشغوله

 ترغلیظ آرایشی و بشه ترکشیده هامچشم تا بستم محکم رو رسیدمی کمرم قوس تا که

! برسم نظربه خوب رادوین کنار در بعد به این از داشتم دوست. کردم معمول حد از

 هشت ساعت رأس! نفس به اعتماد همون با برگردنم، رو قبلم غرور داشتم دوست

 رو زانوم روی تا بلند چکمه برداشتم رو کیفم تند. پایین برم یعنی که انداخت میس

 رو خودم سریع و کردم قفل رو در. کردم تن به رو کوتاهم رنگمشکی پالتوی و پوشیدم

 .شدم ماشین ارسو. رسوندم پارکینگ به

 !نباشی خسته عزیزم سالم -

 .داد جواب ب**ل زیر رو سالمم و کرد بهم نگاهی
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 هیچ هم من شد، شکسته آهنگ با ما بین سکوت و نشد صحبتی پدرش خونه تا

 پیاده دو هر و کرد پارک در جلوی رو ماشین. کردمنمی سکوت این شکستن برای تالشی

 حیاط از سرعت با. اومد استقبالمون به یپر مامان در شدن باز محض به. شدیم

 .گذشتیم

 .جون مادر سالم -

 .بوسید رو صورتم و کرد بغلم محبت با

 !عزیزم بود شده تنگ دلم! اومدی خوش مادر، ماهت رویبه سالم -

 !بخدا بود شده تنگ براتون دلم هم من -

 .مامان سالم -

 .کرد بغلش و رفت رادوین سمت به

 !سرده هوا داخل، بیاید. اومدید خوش مادر؟ خوبی! من تمعرفبی پسر سالم -

 .کردیم روبوسی پدرش با نوبت به و شدیم وارد

 !دخترم شی گرم شومینه کنار بشین! باباجان اومدی خوش -

 !هاجوانم مثال! نیست هم سرد هوا، خوبه. جون بابا ممنون -

 .زد لبخندی حرفم از بابا. رفت آشپزخونه به پریمامان

 !جوان خانم لعنت منکرش رب -

 .خندیدیم دو هر
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 جلوی دونستممی. نشستم کنارش عمد از من و نشست دونفره مبل روی رادوین

 با. دادم تحویلش لبخندی غضبناکش نگاه مقابل در. بزنه حرفی تونهنمی خانوادش

 کردمی نگاهم لبخند با که مادرش به و گرفتم رادوین از رو نگاهم چای سینی گرفتن قرار

 .زدم بهش لبخندی. دوختم

 عروس پس! بیارم من زدیدمی صدا کشیدید؟ زحمت شما چرا. پریمامان ممنون -

 خوره؟می درد چه به بودن

 چون بود، کرده عادت ظاهرا رادوین ولی گرفت؛ تعجب رنگ رامبد بابا و پریمامان نگاه

 مردهدل تیوای به تیشباه هیچ باززبون تیوای این! نشد تعجب عالمت شبیه قبل مثل

 رو سینی و اومد کش بیشتر پری مامان لبخند! نداشت گذشته افسرده و ساکت و

 .گرفت رادوین جلوی

 !دخترمی تو چیه؟ عروس! مادر هازحمت این از باشه تا -

 .برگشت آشپزخونه به دوباره کرد، تعارف چای هم بابا به اینکه از بعد

 گرفتی؟ رو مجوزش ن؟جا بابا کردی چیکار ترنج برج با -

 حوصله از خارج که شد گرم کار درمورد پدرش و رادوین هایصحبت بابا حرف این با و

 .شدم بلند جام از. بود من

 !مامان کمک آشپزخونه تو برم من عزیزم -

 .شدم آشپزخونه وارد شخیره نگاه مقابل در و

 مامان؟ خوایدنمی کمک -

 .کرد بغلم قبل دفعه از ترکممح و اومد طرفم به و برگشت سمتم به
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 داشتم دیدمت که پیش دفعه! سرحالی قدراین که شکر رو خدا تیوا، شکر رو خدا -

 !مادر کردممی دق

 خودم نشوندمش، میز پشت و گرفتم رو دستش. زدم شمادرانه دلسوزی به لبخندی

 .نشستم کنارش هم

 بعد به االن از ولی کردم، کوتس االن تا... مامان دارم دوست رو زندگیم و رادوین من -

... نه دیگه ولی بودم، بریده زندگی از! شوهرم خاطربه و خودم خاطربه بجنگم خواممی

 !برگرده رفته دست از که اعتمادی برگردونم، رو رفتم دست از نفس به اعتماد خواممی

 :دادم ادامه ایشرمنده لحن با و انداختم پایین رو سرم

 کنه،نمی باور رو حرفم کسی بگم هم چی هر من... پری مامان کشممی خجالت ازتون -

 گذشته تیوای همون! تیوام همون هنوز که کنممی ثابت ولی منه؛ علیه بر چی همه چون

 !داشتید دوستش دخترتون عین که

 .کنم نگاهش کرد مجبورم و برد چونم زیر رو دستش

 هم هنوز تو! نمیگن دروغ تهیچوق معصومیت این ها،چشم این! دخترم دونممی -

 باالخره که خوشحالم! نکردم شک تو خوبی به وقتهیچ من! عزیزمی دختر دخترمی،

 بذاری و بزنم حرفی ترسیدممی! کشیدیدمی عذاب داشتید دوتون هر! اومدی خودت به

 شکر رو خدا! کنممی دخالت زندگیتون تو دارم کنی فکر یا بودنم مادرشوهر حساب رو

 برای بربیاد ازم کاری هر مادرانه من که تیوا بدون رو این. شدی متوجه خودت که

 !توئم با من دخترم، کن حساب من روی داشتی الزم ک کمکی هر! کنممی زندگیتون

 !بگم که کشیدممی خجالت بیشتر. بودم دل دو بزنم خواستممی که حرفی خاطربه

 ... .چیزه... راستش خب... اوم -
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 .گذاشت دستم روی رو دستش پری مامان. انداختم پایین رو سرم و فتمگر  گاز رو بم**ل

 چیشده؟ بگو راحت کنی؟می منمن چرا مادر؟ چیه -

 دست از رو االن اگر. بعد برای بذارم رو خجالت کردم سعی و کردم نگاهش ملتمس

 !اینجا بیایم بتونیم کی دوباره نبود معلوم دادممی

 دارید؟ نگه اینجا زور به رو ما شبام میشه... میشه پری مامان -

 نشده منظورم یمتوجه یعنی این. کرد سکوت ولی دوخت؛ بهم متعجب رو هاشچشم

 !بدم توضیح بیشتر باید من و

 دنبال من و شده جدا هم از اتاقمون ساله دو نزدیک رادوین و من که دونیدمی خب -

 کنیم فراهم رو شرایطی و بمونیم ااینج امشب اگر! دوباره شدن اتاق هم واسه امراهی یه

 ... .خب

! کنم نگاه صورتش تو شدنمی هم روم! کنم تموم رو حرفم شدنمی روم واقعا دیگه

 خودم به کلی دلم تو! مردممی خجالت از داشتم کردم خرج که ایحیایی.بی خاطربه

 به تیدس و خندید. خودم سر تو زدممی یکی حتما نبود جلوم االن اگر. دادم فحش

 .کشید صورتم

 !من به بسپارش مادر؟ نشه چرا! عروس تانداختهگل هایلپ این قربون -

 .شد بیشتر شخنده که بوسیدم محکم رو صورتش و کردم نگاهش قدرشناسانه

 این تقصیر شهمه! ببخشید رو من حیاییبی این خاطربه. پری مامان مرسی -

 !کنهمی ادارو کارهایی چه به رو آدم ببینید پسرتونه؛

 !شوهرته مادر؟ چیه حیایی.بی -
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 .زد بهم چشمکی

 !نباش نگران مادر، توئم طرف من -

 موقع تا! کنه متقاعد موندن به رو رادوین بتونه پری مامان بودم امیدوار. داشتم استرس

 معلوم. رفتممی رادوین پیش چیزی یه با بار هر. کردم کمک و موندم آشپزخونه تو شام

 هایمیوه دیگه بار و بردم شیرقهوه باریک! کنه عادت باید ولی شده، کالفه رمکا از بود

 کرد نگاهم چپچپ که رفتم شیرینی ظرف یه با هم آخر بار! خوردشده و کنده پوست

 روش پر هم زیادی دیگه. بود کافی اول شب برای! کشید نشون و خط برام چشم با و

 حرص اومدمی خوشم! بود موندنمون اونجا اطرخبه فقط هاتوجه این که البته. کردمی

 تنها رادوین دیدم که کنم صداشون رفتم و چیدم پری مامان کمک با رو میز! خوردمی

 .گوشیشه تو سرش و نشسته

 عزیزم؟ -

 آفریدیش جذاب اینقدر چرا خدا. ریخت دلم من و کرد نگاهم و آورد باال رو سرش

 کردممی آرزو گاهی! مرده این صورت تو جذابیته چی هر کن نگاهش توروخدا آخه؟

 !نبود جذاب اینقدر کاش

 !نخوریمون -

 خونسرد! باشم توجهبی بهش خواستممی مثال! بهش زدم زل ساعته دو سرم بر خاک

 :دادم رو جوابش

 !کن صدا هم رو جون بابا ست،آماده شام عزیزم! نیستی خوردنی -

 یا. ستکنده مکله بمونم دونستممی. دادم ترجیح قرار بر رو فرار که بزنه حرف خواست

 !بپیچم خودم به مار عین حرفش درد از روز چند تا که زنهمی حرفی یا کنهمی تهدیدم
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 هم پری مامان. بشینم رادوین کنار بتونم که میز سر رفتم نفرآخرین عمد از شام موقع

 و نوشابه و ساالد شه،بک غذا برام کردمی مجبور رو رادوین مدام و برام ذاشتنمی کم

 کردم نگاه مامان به. شده کالفه بود مشخص عصبیش هاینفس از! بذاره جلوم ماست

 ترنزدیک رفتن ساعت به چی هر. شد تررنگ پر لبخندم من و زد بهم چشمکی که

 که رسیدمی خونه به پامون اگر امشبم کارهای با! شدمی بیشتر ترسم من شدیممی

 امشب خدا. بود پری مامان به چشمم یه و ساعت به چشمم یه مدام! بود سیاه روزگارم

. کرد صدا و رادوین بعد دقیقه پنج و خودشون اتاق تو رفت مامان! بگذرونه بخیر رو

. کردمی نگاهم موشکافانه که افتاد بابا به نگاهم! زنهمی دهنم تو قلبم کردممی حس

 .داد مهربونش لبخند با رو جوابم و زدم بهش استرسی پر لبخند

 خوبن؟ دخترم؟ چخبر هااین بابا از -

 !شکر رو خدا خوبن ولی بابا، ندارم خبر ازشون خیلی! شکر رو خدا -

 .داد تکون سری ناراحتی روی از

 !تمخانواده و تو گل روی شرمنده! دیگه شناسمشنمی هم من ولی منه، بچه رادوین -

 .بوسیدم رو صورتش و رفتم سمتش به

 روزها این میشه، درست باالخره! شرمنده دشمنتون جون؟ بابا حرفیه چه این -

 !خوبه هم خیلی حالم من نباشید، نگران! گذرهمی

 :گرفت دست تو رو دستم

 !باشی خوب همیشه جان، بابا خوبی که شکر رو خدا -

 .پرید صورتم روی از رنگ شد باز که اتاق در
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 خورده گره بیشتر رادوین هم در همیشه یهااخم. دوختم مامان و رادوین به رو نگاهم

. گرفت مخنده کارش از که برد باال رو شصتش افتاد پری مامان به نگاهم تا ولی بودن،

 .نشست بابا کنار و اومد رادوین. نزنم جیغ ذوق از تا گرفتم گاز محکم رو پایینم ب**ل

 و رادمان و من تون؟ببرم بیام زور به حتما باید جان؟ بابا نیستی خودت فکر به چرا -

 خودتون دست کار هاتونلجبازی این با آخر! باشید مامان فکر به جهنم، به رادمهر

 !دیدمی

 خنده از نفهمیده، رادوین هایحرف از هیچی بود معلوم که بابا زدهبهت قیافه دیدن با

 مامان بزنه حرفی خواست بابا تا! خنده زیر نزنم میکردم خداخدا و بودم شده سرخ

 :کرد دستیپیش پری

 !دیگه دکتر برو خب لجبازی؟ اینقدر چرا گذشته، ازت سنی مرد آخه! بگو رو همین -

 .دادممی فشار همبه محکم رو هامب**ل. بودم گرفته رو لباسم پایین

  

 .نداد اجازه مامان بزنه، حرفی خواست تا باز! بابا بیچاره

 جزبه خرابه، هااتاق شوفاژ! خوابه اتهچشم بخوابید؛ برید شید بلند مادر رادوین -

 عزیز پاشو! بیاره تعمیرکار حیدر بگم فردا تا کنید سر اونجا رو امشب رادمهر؛ و ما اتاق

 !بخوابید برید بگیر رو زنت دست مادر،

 روزی از وای! بریم قراره اتاق یک توی هم با بود سختش انگار و بود درمانده رادوین نگاه

 به زیرلبیش و آروم صدای شدمی رد که کنارم از! خودمه یشهنق شهمه بفهمه که

 :رسید گوشم

 خوای؟می زیرلفظی! دیگه شو بلند -
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. شدم اتاق وارد رادوین سر پشت و گفتم خیربهشب بابا و مامان به و شدم بلند سریع

 هواس ایدیگه جای دونفره تخت یه جز اتاق این تو. بود کرده رو جاهمه فکر پری مامان

 بارهاولین انگار که داشتم هیجان جورییه! خان رادوین رفتیم که برو. نداشت خواب

 یادم چیزی که هست کم اونقدر بودنمون هم پیش مدت گرچه! بخوابم کنارش خواممی

 خودخوری و بودم نشسته تخت لبه! کشیدممی خجالت ازش! هاموقع اون از نیاد

 از رنگ رفت شلوارش کمر به که دستش رآوردد رو لباسش بیخیال اون ولی کردم؛می

 !روتر پر من از اون روئم پر من! بودم نکرده رو اینجاش فکر برسرم خاک. پرید روم

 پوزخندی شده، سرخ خجالت از مطمئنا که صورتم دیدن با و انداخت بهم نگاهینیم

 زیاد فانتزی تتوهما ذهنم که اونجایی از ولی بود، لبخند شبیه بیشتر نظرمبه البته. زد

 .پتو زیر رفت جوریهمون! بود پوزخند کنم فکر دادم ترجیح زنهمی

 !بینیمی رو من بارهاولین انگار که شدی قرمز جورییه -

 جزو ولی نه، هم اولین اولین حاال دیگه، بارهاولین خب. انداختم پایین رو سرم

 هزاربار ولی! کنممی فکر پرت و چرت دارم سرم به زده خجالت از بابا ای! بارهاستاولین

! مونهمی هاجذاب مدل این عین لعنتی. رفتم فرمش رو هیکل و قد صدقه قربون دلم تو

 .نکرده بارم تیکه باز تا برداشتم ازش چشم سریع

 !رو برق کن خاموش بشینی؟ اونجا صبح تا خوایمی دیگه، بخواب -

 بلند رو پتو گوشه. بود کمتر خجالتم تاریکی تو. کردم خاموش رو برق و شدم بلند جا از

 عمیق نفس چندتا. بگیره آروم یکم تا زدم قلبم به دستی. خزیدم پتو زیر آروم و کردم

 ربعیک. شدم پهلو اون به چرخیدم دوباره. بود بهش پشتم. شدم پهلو به و کشیدم

 هم ناو لباس، با نداشتم عادت. بخوابم تونستمنمی گرما از. خوابیدم ته و سر بعد

 سردم زدم،می کنار هم رو پتو. چرخیدممی ساعت عین! بخوابم کلفت و گرم اینقدر
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 آلودشخواب و آروم صدای که نشستم شدم بلند کالفه! بود ایمسخره اوضاع! شدمی

 :شد بلند

 پوست اون بیار در خب گرمته خوابی؟نمی چرا! کردی مکالفه چرخی؟می هی چیه -

 !اه! باش داشته همراهت همیشه نازک لباس یه ی،ندار  عادت وقتی! رو خر

! بخوابم گرم لباس با تونمنمی که یادشه هنوز وایوای. کرد بهم رو پشتش و چرخید

 قلب من، مهربون عشق آخه بگم و کنم سش**بو و کنم بغلش بپرم خواستمی دلم

 هر هایوجهت این به ندارم عادت آخه! هاوایمیسته نمیاره، طاقت حرفت این با ضعیفم

 سه انگار پوشیدم لباس جورییه! اومد خوب رو خر پوست ولی! کوچیکت خیلی چند

 تونستمنمی واقعا. نبود ایچاره ولی کشیدم،می خجالت. زمین رو نشسته برف متر

 چقدر. کردم پهنش هایشونه به نگاهی. بودم ترراحت بود، بهم هم پشتش! بخوابم

 سمتش به کامل داشتم؟ رو آغوشش حسرت درچق بودم؟ خورده رو امشب حسرت

. بود هاکناره از بلندتر سرش روی موهای. دوختم کوتاهش موهای به رو نگاهم. چرخیدم

 مو مدل این با. بود سفید سرش هایبغل تقریبا که بود کرده کوتاه جورییه یعنی

 ونهش رو ایقهوه خال اون حتی نقصش،بی و ورزشکاری هیکل. شدمی جذاب حسابی

 !بود جذاب برام هم راستش سمت

 !زدی؟ زل چی به دیگه، بخواب -

 االن خب! داره چشم هم سرش پشت! فهمید برسرم خاک. شد درشت هامچشم

 هست هم خودم تقصیر کنم؟ نگاه کی پس نکنم، نگاه هم روشن روز تو نکنم، نگاهت

 سریع! بمیری اتیو بمیری! کرد حس رو نگاهم سنگینی که کردم نگاهش اینقدر دیگه،

 نگاهش چشم یه با و پایین دادم رو پتو گوشه.پتو زیر بردم رو سرم و بستم رو هامچشم

 سریع خوردمی تکونی کوچکترین تا! نبود سنگین نگاهم اینجوری دیگه. کردممی
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 سریع. چرخید سمتم به یهو که کردممی نگاهش داشتم. بستممی رو هامچشم

 ربعیک. کردم باز یکم هم رو دهنم کنه، جلوه طبیعی کهاین برای. بستم رو هامچشم

 .گرفتمی درد داشت فکم دیگه. بود باز همچنان دهنم و گذشت

 !توش نره پشه رو دهنت ببند خوابی، فهمیدم باشه -

 حس رو خنده از ایرگه صداش تو! بدن من به باید رو بازیگر بهترین اسکار یعنی

 که کردم باز بیشتر هم رو دهنم تازه. نداشتم رو مچشم کردن باز جرأت ولی کردم؛می

 رو هامچشم ساعتیک تونستمنمی آدم عین وای. پریدمی پلکم! خوابم واقعا بگم

 با. شم خالص اسفناک وضعیت این از تا بچرخم گرفتم تصمیم! دارم نگه بسته

 که کنم بهش رو پشتم و برگردم عادی خیلی کردم سعی بازم دهن و بسته هایچشم

 سرم. بود گرفته درد کمرم. خوابیدم تخت لبه نبود یادم! پایین افتادم تخت رو از تلپ

 گرفته گاز رو هاشب**ل. کردمی نگاه رو من و بود شده دوال. دیدمش و کردم بلند رو

 رو صدام. مالیدم و کردم خمار ذو هامچشم! لرزیدمی هاششونه ولی نخنده، که بود

 .شدم بیدار خواب از مثال که کردم گرفته هم

 کنم؟می چیکار اینجا من چیشده؟ -

 .کردم نگاه الکی رو برم و دور کمی

 !رفتم راه خواب تو کنم فکر -

 .جاش سر برگشت هم اون و شدم بلند

 یواش بکنم تونستم که کاری تنها. بهش کردم رو پشتم و کردم مصلحتی سرفه یک

 و گرفتم رو موهام جلوی بشه مشخص سرم پشت از اینکه بدون باال آوردم رو دستم

 آقا و لرزیدمی داشت همچنان تخت! کردم خالی سرش داشتم دلی و دق چی هر
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. افتاد رادوین خالی جای به چشمم شدم بیدار که صبح! خندیدنمی من به داشتن

 از لبخند. کشیدم عمیق نفس و بردم بالشتش تو رو سرم! بودم حال سر عجیب امروز

 دادم، بزرگی سوتی چه دیشب افتاد یادم اینکه محض به ولی شد؛مین محو لبم روی

 بهترین از یکی. خوابیدم رادوین کنار دوسال از بعد دیشب اما! شد جمع لبخندم

 گذشته روز چند برعکس! بود شده آرزو برام که راحت خواب یه بود، عمرم هایخواب

 نگاه رو میز روی ساعت! کرد برابر چند رو من خوشی و بود آسمون وسط هم خورشید

 چشمم که شدم بلند جا از سریع! بودم خوابیده ظهر لنگ تا. پریدم فنر عین و کردم

! رسوندم نهایتبی به و رویی پر که بود هاییشب معدود جز دیشب. افتاد وضعیتم به

 اینکه هم پری، مامان به دیشبم هایحرف خاطربه هم بیرون؛ برم کشیدممی خجالت

 دوباره کردم باز رو موهام و شستم تندتند رو صورتم اتاق سرویس تو! بودم وابخ ظهر تا

. بستمش دوباره گره با همونجوری. کردم پیدا برسی اتاق تو نه بودم آورده برس نه. بستم

 این آرایش با شدم مجبور. بود پریده رنگم یکم. کردم خودم به نگاهی آینه تو

 :کردم سالم ب**ل زیر و شدم آشپزخونه وارد التخج با. ببرم بین از رو پریدگیرنگ

 !خانم کرامت سالم! بخیر ظهرتون پری مامان سالم -

 .بود خانم کرامت با صحبت مشغول و بود نشسته میز پشت

 ایستادی؟ چرا عزیزم، بشین بیا! بخیر هم شما ظهر! مادر ماهت رویبه سالم -

 .شد بلند و زد لبخندی هم خانم کرامت

 !بیارم رو تصبحانه بشین بیا قشنگم، تردخ سالم -

 .نشستم کنارش و رفتم پری مامان سمت به

 !نکشید زحمت نکنه، درد دستتون ندارم، میل خانم کرامت ممنون -
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 .برداشت چشمش روی از و عینکش و کرد مصنوعی اخم مامان

 !بگیری جون بخوری باید دختر؟ چیه ندارم میل -

 !خورممی نهار نهاره، نزدیک دیگه -

 جلوم رو بود خودش دستپخت که خونگی هایشیرینی از ظرف یه خانم کرامت

 .گذاشت

 !نکنی ضعف نهار تا کنم گرم هم شیر لیوان یه برات تا بخور رو این پس -

 پری مامان. شدم خوردنش مشغول لذت با و برداشتم شیرینی یدونه و کردم تشکری

 :گفت گوشم دم آروم و شد دیکنز  بهم میز از خانم کرامت شدن دور از بعد

 گذشت؟ خوش دیشب -

 از که بود اشکی. کردن سرفه به کردم شروع. گلوم تو پرید شیرینی زد که حرفی با

 لیوان! نداشت ایفایده پشتم، زدنمی کرامت و پری مامان چی هر! اومدمی چشمم

 .شد باز نفسم راه تا سرکشیدم ته تا و گرفتن سمتم به که آبی

 عروس؟ خوبی! کردم سکته کر،خداروش -

 .بلعیدم رو اکسیژن و کشیدم عمیق نفس چندتا

 !نباشید نگران جانمامان خوبم... خوبم -

 .کرد بلندم و گرفت هم رو من دست و شد بلند میز پشت از

 !اونجا بیار رو شیرش و شیرینی کتابخونه، ریممی دخترم و من کرامت -

 !خانم چشم -
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 شخیره نگاه زیر من و زدنمی حرفی و بود کرده سکوت. شدیم هکتابخون وارد مامان با

 .گرفت رو دستم و نشست کنارم و اومد رفت، و اومد که کرامت. بودم معذب

 دوست نداشتم دختر عین رو تو من! خوردم رو تونزندگی غصه خیلی من مدت این -

 هر گذشته تو !دخترمی نه، عروس تو که؟ میدیگه عروس دو سوای که دونیمی! دارم

 و من! دارم ایمان فخری مادرت تربیت به چون صافه؛ باهات دلم من شده هم چی

 توی تو! پاکه ذاتشون خودش عین هم هاشبچه دونممی. دوستیم ساله خیلی فخری

 و کردی تغییر دیدم دیشب وقتی شدی، بزرگ هامبچه با شدی، بزرگ خودم دست

 و شدیمی آب شمع عین داشتی تو! شیدمک راحت نفس یه هامدت از بعد سرحالی

! کنممی کاری هر زندگیتون واسه گفتم بهت هم دیشب! بودم پدرت و مادر شرمنده من

 مشترک تصمیم یه به. تونآینده و زندگیتون درمورد زدیم حرف رامبد با صبح تا دیشب

 عارفت نیست، اجباری هیچ مادر البته! باشه حالتونکمک تونهمی خیلی که رسیدیم

 بیایید رادوین و تو اگر گفتیم! بده جواب بعد بکن رو فکرهات خوب هم؛ با نداریم هم

 اینکه بدون دادید همدیگه به دوباره فرصت یه بمونید، ما کنار اینجا وقت چند برای و

 و زدم زنگ هم مامان گلی به تاجازه بدون دیشب مادر راستش! بشه خورد یکی غرور

. مونهمی ما کنار و میاد اینجایید شما که مدتی تا هم مامان گلی! گفتم براش رو جریان

 شرفته دست از اعتماد و کنی ثابت دوم بار برای رادوین به رو خودت باید مدت این تو

 پاک رو اشکم از خیس صورت!کنیممی کمکت هم ما سختیه، کار دونممی! برگردونی رو

 .سیدمبو رو صورتش. کردم نگاهش قدرشناسانه و کردم

 !شما خوبید چقدر آخه!کنه پخش دنیا کل تو کنه کپی باید مادرشوهر این از خدا -

 !بینیمی خوب رو من که خودته خوبی و پاک دل از دخترم؟ حرفیه چه این -

 !مامان کنم جبران چجوری دونمنمی -
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 !میشه جبران من واسه بشید خوشبخت شما -

 با شساله چند و چندین رفاقت! بود ودمخ مادر عین پریمامان. کردم بغلش محکم

 تو رو مهرش داشت، تارا و نیما و من به همیشه که خالصی محبت و عشق و مامان

 که هم االن! داشتیم دوستش مهربون و دلسوز خاله یه عین و بود کرده زیاد دلمون

 .کردمی من حق در بزرگی لطف داشت

 کنید؟ راضی موندن نجاای به رو رادوین خوایدمی چجوری مامان ولی -

 .کرد نگاهم لبخند با و برداشت ظرف تو از شیرینی خودش خاص آرامش با

 دوتا... کردم زیاد رو داغش پیاز یعنی کردم، بزرگ رو رامبد قلبی ناراحتی یکم دیشب -

 روی رادوین چون بیاد مامان گلی خواستم نباش، نگران! مادر حله بریزم هم اشک قطره

 .یک به سه میشیم جوریاین! نهز نمی حرف حرفش

 .گفت آخی که دستش کف کوبوندم محکم و خندیدم. باال آورد رو دستش هم بعد

 باز هاممهره و پیچ نسیم یه با امافتاده کار از پیرزن من! شکست دستم! یواش مادر -

 !میشه

 تخته به بزنم پیرید؟ شما گفته کی هم بعدش! خوشحالیه از پری مامان ببخشید -

 !واال منید تربزرگ خواهر ینع

 !کنی جوون رو من تو اینکه مگر -

 هاییسختی از. کردممی صحبت پری مامان با زندگیم و رادوین درمورد ناهار موقع تا

 آخرین درمورد ولی خودم؛ به نسبت سردیش از و رادوین به معالقه از کشیدم، که

 رو حرفم ممکنه بگم اگر کردمیم حس! بود زود نظرمبه نزدم، حرفی شبنم با دیدارم

 مخصوصا کنم،می بدگویی اون درمورد دارم خودم کردن عزیز برای کنه فکر یا نکنه باور
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 ناهار موقع! کننمی نگاه شده ظلم بهش که دختری چشم به خانواده دو هر تو که

 دنز  زنگ جرأت خونه؟ برم یا بمونم اینجا باید چیه، تکلیف دونستمنمی. نیومد رادوین

! رفتی؟ کی اجازه با بگه بیاد برم یا موندی؟ چرا بگه و بیاد شب ترسیدممی نداشتم؛ هم

! اولش بندازه چرا یه تا کنم کاری یه من منتظره نیست، معلوم که خودش با تکلیفش

 بیشتر رو ترسم کنم بینیپیش رو العملشعکس تونستمنمی اینکه ترسیدم،می ازش

 حدس نمیشه رو رادوین کال چون فقط نه، باشه، خورخوره لولو ای هیوال اینکه نه! کردمی

 دلم! شیطونه خر سوار که باشه هاییشب اون از امشب ترسیدممی هم طرفیه از! زد

 فکر و زدم قدم حیاط تو فقط شب تا. کنه خورد رو غرورم شخانواده پیش خواستنمی

 اگر اینجا! نبودم زندانی قلعه اون مثل الاقل داشتی که حسنی یه اومدن اینجا. کردم

 بین باغ این تو بود آرزوم همیشه. بزنم قدم هادرخت بین تونستممی گرفتمی دلم

 فیلم که بود زمانی بازده اون مال آرزو این البته دنبالم؛ هم رادوین و بچرخم هادرخت

 یه تو روز یه داشتم دوست شهمه ایکره سریال به آوردم رو که بعدا! دیدممی هندی

 یه اونجاست سرسبده گل که هم رادوین بخندن همه روم بریزه شربت یکی مهمونی

 هایفیلم به که کرد من به رحمی یه خدا! بیرون بیاره اونجا از بگیره رو من دست بزنه داد

 شیشه پشت حداقل اینجا! ببینم آمریکایی فیلم نکردم وقت دیگه نرسید، آمریکایی

 به حسرت با نزدیک از حیاط تو اومدممی قشنگ کردم،مین نگاه بارون به حسرت با

 خداخدا. بزنم حرف دیوار و در با بخوام که نبودم تنها صبح تا شب! کردممی نگاه بارون

. بودم شبنم نگران هم طرف یه از! کنن راضی موندن اینجا به رو رادوین بتونن کردممی

 اذیتم هم همین رادوین؛ سراغ یرهم زودی به دونستممی شینه،نمی بیکار دونستممی

 بودن باغ بخشزینت که بلندپایه هایچراغ نور جز و بود شده تاریک کامال هوا! کردمی

 بودم، سرما تو مدت همه این. شد وارد رادوین ماشین و شد باز در! نبود ایدیگه نور

 سمتش به رو امهقدم! هیجان از ترس، از نه لرزم؛می دارم دیدنش با االن که نشد سردم
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 قدراین مدادینوک جین و مشکی کوتاه پالتوی اون تو. شه پیاده شدم منتظر و کردم تند

 خودم متوجه که رو نگاهش. بردارم روش از رو نگاهم خواستنمی دلم که بود جذاب

 .شدم نزدیک بهش ایدیگه قدم دیدم

 !نباشی خسته سالم، -

 و بست رو ماشین در نگرفت، ازم رو هشنگا. شنیدم ممنون شبیه نامفهومی چیز یه

 بهم اینقدر. کردممی تهیقالب داشتم نگاهش از. اومد سمتم به محکم ولی آروم

. کنممی برخورد بهش بکشم عمیق نفس یه اگر کردممی حس که بود شده نزدیک

 گرفت رو مچونه. انداختم پایین رو سرم نیاوردم، طاقت که بود سنگین نگاهش اینقدر

 هاشحرف از برنده هایتیغ و هاترکش که ستلحظه هر دونستممی. کرد بلند رو مسر  و

 صدامون باال طبقه تراس تو از پری مامان بزنه حرفی کرد باز دهن تا. کنه فرو تنم تو رو

 هاایکره سریال همون عین خواستمی شاید بزنه تیغ خواستنمی هم شاید حاال. زد

 !ما رمانتیک حس وسط پرید پری نماما این! چیزی موچیماچی

 سرما نیست تنش زیاد لباس تیوا تو بیاید مادر رادوین بیرونید؟ چرا تیوا رادوین، -

 !خورهمی

 کرمت پری مامان. کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم. رفت و کرد رها رو مچونه

! ستسه**وب و ماچ اهل رادوین چقدرم حاال! اومدیمی دیرتر دقیقه ده خب شکر رو

 مغزم توهمات قسمت باز! ماچ ولی نیست، بعید ازش اصال یعنی بزنه؛ گرگیکف شاید

 .بغلش پریدم مامان دیدن محض به و دویدم خونه سمت به خوشحالی با. شد فعال

 اومدم؟ موقع به -

 شد حاال بزرگترها، خواهر گفتممی بهش صبح تا. بشکنم رو پیرزن دل خواستمنمی

 !داخ بنده پیرزن
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 !مامان رسیدید موقع به -

 :گفت بشنوه رادوین که طوری. داد هولم آشپزخونه سمت به و زد بهم لبخندی

 !بره در خستگیش بخوره بیار گرم چیز یه شوهرت برای مادر برو -

 سکوت بنابراین ندیدم مناسب رو شرایط ولی سیاه، غالم باباش نوکر بگم خواستممی

 از و کردم درست براش داغ شیرکاکائو. رفتم آشپزخونه سمت به. زدم لبخندی و کردم

 مبل روی. بیرون رفتم و چیدم ظرف توی براش هم خانم کرامت خونگی هایشیرینی

 هایچشم به و نشستم کنارش. بود داد تکیه مبل پشتی به رو سرش. بود نشسته

 .شد بلند جا از و کرد بهمون نگاهی مامان.کردم نگاه شبسته

 رادوین؟ -

 .کرد نگاه مامان به خستگی و خوابیبی از ناشی قرمز هایچشم با و کرد بلند رو رشس

 !دارم کارت اتاق تو بیا خوردی رو شیرکاکائوت -

 گذاشته تنها حاال نذاشت تنها باید که موقعیاون. گذاشت تنها رو ما و رفت مامان

 !پذیرایی وسط

 :گفت یآروم لحن با و برداشت سینی تو از رو شیرکاکائوش

 !شدی شیر خیلی افتاده بابام و مامان به چشمت حاال تا دیشب از -

 !دیگه مردادم متولد دونی؟نمی مگه بودم، شیر -

 !کنیمی خودشیرینی زیادی -

 !باشی عزیز تا کنی شیرین رو خودت مادرشوهر واسه باید! ستعروسانه سیاست این -

 .کرد مزه رو لیوانش درون محتوای از کمی
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 !خونه؟ گردیمبرمی امشب که دونیمی -

 .دوخت بهم رو نگاهش مستقیم

 !ندی رو من جواب اینقدر تا بدم بهت حسابی و درست درس یه باید -

 .زدم لبخند

 !بده ادامه تالشت به نشو ناامید تو حاال بود، بد درسم بچگی از من -

 که گذشت ایدقیقه چند. شدم بلند کنارش از و گذاشتم سینی تو رو خالیش لیوان

 وقتی لجه، من با کنم فکر! ساعت این به لعنت. رفت مامان اتاق سمت به و شد بلند

 دقیقه بیست فقط که ساعتهیک باید، که االن کنن،می بدوبدو هاشثانیه نباید که

 با حسابم که وقتهاون منم، باعثش که کنه شک رادوین ترسیدممی! گذشته

 آوردم چای بابا برای. نبود رادوین و مامان از خبری هنوز ولی اومد، هم بابا! الکاتبینهکرام

 :کرد زمزمه آروم و کرد اتاق در به نگاهی. گذاشتم مقابلش و

 داخل؟ رفتن وقته خیلی -

 :دادم جواب وارزمزمه خودش مثل هم من

 !داخل رفتن ساعتهیک که ساعته دو جان بابا واال -

 آروم که یکم. خنده زیر زد بلند بعد کرد، منگاه گیج یکم نشد، منظورم متوجه اول

 :گفت داشت خنده هایرگه هنوز که صدایی با شده

 نشونه کرسی به رو حرفش تا شناسممی من که خانومی پری این جان بابا نباش نگران -

 !دارهبرنمی پسر این کچل سر از دست
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 رادوین ظاهر از. ایستادم صاف سرباز یه عین سریع من که شد باز در موقعهمون

 چی همه که بود مشخص پری مامان ب**ل روی لبخند از ولی فهمید، چیزی شدنمی

 مامان به رو. بمونیم اینجا قراره دونممی من که بدونه رادوین نبود قرار! رفته پیش خوب

 :گفتم برسه نظربه واقعی خیلی کردم سعی که لحنی با پری

 انشاهللا. دادم زحمت بهتون خیلی الحا تا دیشب نکنه درد دستتون جان مامان -

 !کنم جبران رو محبتتون بتونم مونخونه بیایید

 .کنارم اومد رادوین. نشست بابا کنار و زد لبخندی پری مامان

 !دارم کارت بیرون، بیا -

 رادوین سر پشت. کردنمی تشویقم رفتن به لبخند با که انداختم بابا و مامان به نگاهی

 عقب قدم یک و خوردم جا حرکتش از که برگشت سمتم به یهو .رفتم بیرون در از

 .کشید عمیقی نفس و کرد نگاهم سکوت تو یکم. رفتم

 حاده خیلی هم اوضاعش که بابا بیماری به راجع اتاق داخل پری مامان! کن گوش -

 !گفت برام

 !نه؟ یا بودم موفق دونمنمی. بدم نشون مچهره توی رو نگرانی و تعجب کردم سعی

 چند و روز چند. بمونیم اینجا رو مدتی مجبوریم مامان ترس و بابا شرایط خاطربه -

 هااون به همین برای نیست، راحت دیگه هایداداشزن با مامان! دونمنمی رو شهفته

 داری الزم چی هر و خونه میری مامانم با صبح. هستیم اینجا رو امشب. نگفت

 اوکی؟! داریبرمی

 .کردم ناراحت کمی رو مچهره ولی ،کردم ذوق چی عین
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 دوست رو بابا و مامان چقدرم هر رادوین معذبم من خب اینجا، کردن زندگی آخه -

 !ندارم ازادی خودم خونه مثل هم باز باشم داشته

 .شد ترنزدیک بهم قدم یه

 نیستن؟ راحت خانم تیوا بگم مامانم به برم کنم؟ چیکار میگی -

 !نبود بد ناز و روگی پر یکم بود شده راحت موندن ینجاا بابت از خیالم که حاال

 !خونه گردمبرمی من بمون اینجا تو نیست، الزم نه -

 .خورد گره هم تو بیشتر هاشاخم

 مونیم،می اینجا ما! باشه جهنم ته اونجا اگر حتی هستم؛ من ک مونیمی جایی تو -

 بابام خاطربه بفهم! کنیمی عادت شرایط این به کمکم! نیست بحثی جای دیگه

 !بخشمنمی رو خودم دارم عمر تا شه کم سرش از مو تار یه فردا! مجبورم

 .دادم نشون میلبی رو مچهره

 خیالت زود امیدوارم کنم،می تحمل ایشون خاطربه! دارم رامبد بابا به زیادی عالقه -

 !شه راحت

 بودم منتظر. شد وارد رمس پشت. داخل رفتم باشم ازش جوابی منتظر اینکه بدون بعد

 همش در هایاخم به هم اهمیتی. نشستم کنارش و رفتم نشستن محض به. بشینه

 گوشیش با که مامان به رو و شد خسته نداره ایفایده غرهچشم و اخم دید وقتی! ندادم

 .کرد بود مشغول

 شد؟ درست اتاقم شوفاژ -

 .گذاشت میز روی رو گوشی و کرد بهش نگاهی مامان
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 مهمان اتاق گفتم حیدر و کرامت به امروز! داره الزم تعمیرات اتاق اون ولی مادر، رهآ -

 !تریدراحت هست بزرگترم کنن، آماده براتون رو

 .شد بلند جا از بابا

 کنم استراحت برم ندارم، میل خوردم هامهندس با شام من جدید هایهمخونه خب -

 !نمیشه باز چشمم که

 !بخیر شبتون نجا بابا بخوابید خوب -

 !دخترم بخیر هم شما شب -

 .گفت بخیر شب هم رادوین

 :اومدمی صداش هنوز ولی رفت، دنبالش و شد بلند سریع پری مامان

 ها؟مهندس کدوم ها؟مهندس -

 !موند ناکام من کنجکاوی و بستن رو در و اتاق تو رفتن هم بعد

 با که بودن کی هامهندس ناو ببینم بشنوم کردممی سعی و بودم شده خم جلو به رو

 .دادم تکیه مبل به و کشیدم عقب رو خودم سریع رادوین نگاه حس

 شد؟ تموم فضولیتون -

 !کمرم به دادممی قوس و کش داشتم چیه؟ فضولی -

 جدیدمون اتاق سمت به و شدم بلند کنارش از توجهبی. داد تکون برام تاسف از سری

 که بود اتاق بزرگ پنجره ترمهم همه از مشکی، و یتوس تم با دلباز و بزرگ اتاق. رفتم

 صحبت مامان با و بودم رفته راه حسابی امروز! شدمی باز میوه باغ و عمارت پشت به رو

 خوشحال بخوابم رادوین کنار هم باز بود قرار اینکه از ولی بودم؛ خسته خیلی. بودم کرده
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 به لعنتی. شد بلند نهادم از آه سملبا و دیشب اتفاق یادآوری با. داشتم هیجان و بودم

 اونجوری قصد از کنهمی فکر رادوین االن اه! نگرفتم لباس مامان از چرا که کردم خنگیم

 نگاهم اخم با. رادوین یسینه تو خوردم محکم که شم خارج اتاق از خواستم! خوابممی

 :کردمی

 سالمتی؟ به کجا -

 .بگیرم لباس مامان از رفت یادم -

 .اتاق داخل داد لمهو آروم

 باز؟ وایسی گوش بری خوای.می -

 .کردم اخمی

 !فضولم؟ مگه من نخیر -

 بهش رو مدرمونده نگاه و ندادم ادامه! باالتری فضول از هم لول یه یعنی که زد لبخندی

 .دوختم

 !زنیمی غر شب خورممی تکون باز. برهنمی خوابم اینجوری آخه -

 .کرد تپر  تخت روی و دراورد رو لباسش

 !بخواب جوریهمون خوابیدی؟ چجوری دیشب -

 .رفت اتاق داخل حموم سمت به و درآورد هم رو شلوارش

 :گفتم آروم

 !نگذره بد -
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 گفتی؟ چیزی -

 !کردممی مشورت خودم با داشتم نه -

 چرا بخند، گیرهمی تخنده جان آقا خب. نخنده که کرد جمع رو هاشب**ل باز

 !کنی؟می غریبعجیب رو تقیافه

 .کرد باز رو درحموم

 !دربیار برام حوله یه کمد تو از -

 .بست رو در هم بعدش

 ولی گفتم، دلم تو البته! شد سبک دلم گفتم، باالخره آخیش! سیاه غالم بابات نوکر

 درآوردم رو لباسم سریع. کردم آماده براش رو بود گفته که ایحوله. شد سبک هم باز

 .پتو زیر پریدم و

 ترسیدممی.خواب به زدم رو خودم اومد که حموم در شدن باز صدای بعد یقهدق پنج

 سعی! بیدارم بفهمه و بکشم نفس ترسیدممی حتی کجاست، ببینم کنم باز چشم

 تخت رفتن پایین از. گذشت ایدقیقه چند. کنم بازی نقش بسته دهن با امشب کردم

 .خوابید فهمیدم

 من به داره بازه هاشچشم دیدم که بکشم نفس کردم باز رو دهنم شد راحت خیالم تا

 .کنهمی نگاه

 .دیشب حکایت شدمی داشت! بکش رو من خدایاخدایا

 !برده؟ خوابت باز دهن با باز -

 !بودم؟ خواب بسته دهن با ساعتیک ندیدی مگه نه -
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 چی به ببینم کردم فکر یکم. گرفته شخنده فهمیدم چشمش کنار افتادن چین با

 !افتادم زدم که حرفی یاد هک خندهمی

 !ستبسته یا بازه دهنم دونممی کجا از خوابم که من وگرنه ها؛زنممی حدس البته -

 گل کال شب دو این. نکردم خراب این از بیشتر تا پتو زیر بردم رو سرم سریع بعدش

 !کاشتم

 شبسته هایچشم به. بود خواب هنوز رادوین دیروز برخالف کردم باز چشم که صبح

 صورت به داشتم دوست! براش رفت ضعف دلم خوابش غرق چهره دیدن با. کردم نگاه

! ستایشه قابل که بت یک بود، تندیس یک من برای رادوین. بکشم دست معصومش

 جونشبی گرمای کردمی سعی داشت هم باز بود، آسمون وسط خورشید هم باز امروز

 بشکنم، رو زندگیم یخ داشتم سعی که نم مثل ببخشه؛ زدهیخ زمین این به خالصانه رو

 هیوال یه به شده تبدیل من داشتنیدوست و مهربون رادوین که ساله دو! رو رادوینم یخ

 بزرگتره ازم سال چهار. بود بازیمهم همیشه بودم کوچیک خیلی وقتی از! عذاب ملکه و

 همیشه که سیک دادن،نمی راهم شونبزرگونه بازی تو! بود من زبازیهم بهترین ولی

. کردمی دعواش رادوین کردمی اخم بهم اگر نیما! بود رادوین سوختمی واسم دلش

 رفته که روز یه! بود من طرف همیشه رادوین شدمی دعوام تارا با بچگی عالم تو اگر

 وسطی داشتن رهام و رادمان و دادمهر و تارا و نیما و رادوین فشم، تو بابابزرگم باغ بودیم

 و شستممی گوشه یه بودم کوچکتر ازشون چون دادن؛نمی بازی رو من کردن،می بازی

 سمتم، اومد توپشون که یکبار! اصل در کردممی کمین یعنی! کردممی نگاه رو بازیشون

 ولی فرار، به کردم شروع بعدم توش کردم فرو رو بودم کرده قایم که چاقویی سریع

 پشت رو من رادوین بخوره بهم دستشون ینکها از قبل! رسیدنمی بهم و بود کم سرعتم

 به کرد پرت رو توپ عمد از رادمان خریدن توپ دوباره رفتن وقتی. کردمی قایم خودش
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! کردن باهاش دعوایی چه نیما و رادوین یادمه هنوز! صورتم تو خورد محکم و من طرف

 برام خوراکی یکل مغازه برد رو من داشت که پولی با رادوین. بود سالم پنج موقعاون

 کاش و کردم معرفی رادوین به من رو شبنم. کرد بازی من با فقط رو روز اون کل. خرید

 دونستممی داشتم خبر مشکالتش از چون. کردمنمی رو کار این و شکستمی دستم

 موقعاون. کرد بند رو دستش سازش و ساخت شرکت تو رادوین. داره احتیاج کمک به

 مهربون رادوین همون هنوز ولی بود، برگشته آمریکا از که ودب سال دو تازه رادوین

 بهش من عالقه نبود، شبنم هایحرف تاثیر رادوین به معالقه دونممی. بود گذشته

 و بودم چشیده رو بودنش گاهتکیه رو هاشحمایت مزه چون داشت؛ کودکیم از ریشه

 بودم نفهمیده وقت چهی منتها! باشه من مال ابد تا هاحمایت این داشتم دوست

 جز کسی که کنممی فکر این به وقتی. کرد متوجهم شبنم که چیه عالقه این جنس

 بد هم رادوین االن چند هر! بمیرم خواممی حسادت از! گیرهمی درد قلبم قلبشه تو من

 تمام با وایمیستاد هم برادرم و خواهر روی تو خاطرمبه حتی روزی یک ولی شده، تلخ و

 رو مخیره نگاه مچ لعنتی. کردم هول کرد باز که رو هاشچشم! بچگیم تمام اب بچگیش،

 نگاهم فقط نداد، رو جوابم. کردم سالم بهش آروم و دارخش صدای با. گرفت خودش به

 .کردمی

 کنی؟می گریه نخورده کتک -

 رو هاماشک و کشیدم صورتم به دستی. بودم صبحش اول گرفته صدای این عاشق

 متوجه. رفت کنار روم از پتو و نشستم تخت روی. نداشتم رو نگاهش تحمل. کردم پاک

. پوشیدم رو لباسم و شدم بلند سریع. گرفتم گاز رو لبم خجالت از. شدم برهنمنیمه بدن

 هر. شدم خارج اتاق از شد سرویس وارد که رادوین به توجهبی صورتم شستن از بعد

 .ندیدم رو مامان چرخوندم چشم چی
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 نشده؟ بیدار هنوز پری مامان! بخیر صبح خانم کرامت مسال -

 .برگشت سمتم به و گرفت فاصله گاز از

 بشین! بیان نکنم فکر شب تا مامان گلی دنبال رفتن اقا با زود صبح چرا. عزیزم سالم -

 !بیارم صبحانه برات

 دوینرا نبود از وقتی. کردم بیرون به نگاهی. رسید ذهنم به فکری که بشینم خواستم

 .کشیدم رو بازوش و رفتم خانم کرامت سمت به شدم مطمئن

 شما. کنممی آماده رو صبحانه و شام و ناهار خودم امروز برم قربونت خانم کرامت -

 !بده استراحت خودت به رو روز یه ستجمعه روز! کن استراحت برو

 شپزخونهآ از و گرفتم دستش از رو لیوان. بوسیدم محکم رو متعجبش صورت هم بعد

 آشپزخونه به نگاه یه. اومد رادوین رفتنش از بعد دقیقه پنج شکر رو خدا. کردم بیرونش

 .انداخت پذیرایی بعد و

 خانم؟ کرامت -

 سمتش به. گشتممی چیزی دنبال کابینت تو مثال بود، بهش پشتم موقعاون تا

 .چرخیدم

 آماده رو تصبحانه مخود عزیزم بشین. نمیاد امروز کنهمی درد پاش خانم کرامت -

 !کنممی

 .نشست میز پشت

 خوابه؟ هنوز پری مامان -

 چیدم میز روی هم رو خامه و پنیر و کره.گذاشتم جلوش رو چای لیوان
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 !عسل ماه رفتن نخیر، -

 کنی؟می مسخره رو من -

 .کردم اخموش چهره به نگاه

 رو سرش!مامان یگل دنبال رفتن بابا با دیگه، عسل ماه رفتن خب چیه مسخره وا -

 جمعه امروز. شدم خوردن مشغول و نشستم کنارش. شد صبحانه مشغول و داد تکون

 صبحانه هایظرف. بمونه خونه رو روز کل کردممی خداخدا. رفتنمی شرکت پس بود

 با که کشیدم پذیرایی به سرکی آشپزخونه داخل از. چیدم ظرفشوییماشین توی رو

 کردن درست مشغول و درآوردم مرغ فریزر توی از. دبو مشغول هاشبرگه و تاپلپ

 چای. کندممی پوست میوه رادوین برای هم کردممی درست ناهار هم. شدم فسنجون

 کشتم بهش نسبت تفاوتیبی از حجم این با. گذاشتم میز روی رو شیرینی بردم،می

 !رو خودم

 رادوین؟ -

 .زنمب رو حرفم تا کرد نگاهم منتظر و کرد بلند رو سرش

 !نمیاد شب تا که برم پری مامان با بود قرار ندارم، لباس هیچی من -

 :گفت آروم و شد کارش مشغول دوباره

 !برمتمی خودم باش آماده دیگه ربعیک تا -

 سریع و کردم کم رو گاز زیر. زدم غذام به سری. آشپزخونه تو برگشتم و دادم تکون سری

 .کردیم حرکت ربعیک سر. شدم آماده
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 وسایل ،برداشتم رو مدارکم و تاپلپ و هاکتاب. برداشتم لباس بزرگ چمدون وتاد

 رو وقتم ساعتی دو رادوین و خودم وسایل کردن جمع. هاادکلن و آرایش لوازم و حمام

 تو ببرن رو وسایل بیان گفت و گرفت تماس البی سرایداری با شد تموم که کارم. گرفت

 و بود کارش اتاق تو هم رادوین کردممی جمع رو ایلوس من که مدتی تمام. پارکینگ

 حاال که اتاقی سمت به ناهار از بعد. کردمی جمع رو کارش وسایل و هاپالن و هانقشه

 روی رو هاادکلن و آرایش لوازم و چیدم کمد توی رو هالباس. رفتم بود رادوین و من مال

 به فسنجون. بود نمونده بقیه ومدنا تا چیزی. بود غروب نزدیک. دادم قرار آرایش میز

 نشون همه به رو خانمیم جورایی یه داشتم دوست اما بودم، کرده درست کافی اندازه

 هم رو گوشت با پلوباقالی شیوید! گفت رادوین که بازیخودشیرین همون اصل در. بدم

 با. ودب خونه رادوین رو روز کل. کردم آماده هم کاهو ساالد و بستنی ژله کردم، درست

 ده ساعت. بود انرژی و دلگرمی برام هم حضورش اما نزدیم، حرف هم با خیلی اینکه

 پیرزن این برای بود شده تنگ دلم. رسیدن مامان گلی همراه به بابا و پری مامان که بود

 مامان گلی و دوییدم حیاط سمت به نازکم لباس به توجهبی! داشتنیدوست و مهربون

 .کشیدم آغوش به محکم بود، هشد پیاده تازه که رو

 !اومدید خوش! بود شده تنگ براتون دلم چقدر. مامانم گلی سالم -

 .بوسید محکم رو صورتم

 !ماهت روی قربون بود، شده تنگ برات دلم هم من! خوشگلم سالم -

 از. بود بابا و پری مامان با پرسیاحوال حال در که اومدمی سرم پشت از رادوین صدای

 فقط ثانیه چند اندازه به لحظه، یک برای. گرفت رو جام رادوین و شدم جدا مامان گلی

 به. نشست امشونه روی دستی. کردم حسادت بود، رادوین آغوش تو که مامان گلی به

 .برگشتم پری مامان سمت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

76 

 

 !نباشید خسته جونم، پری مامان سالم -

 ... .زاربا به اومد که نو کردی؟ فراموش رو ما! وفابی دختر سالم -

 .کنه کامل رو حرفش ندادم اجازه و کردم بغلش محکم

 !شد مامان گلی پرت حواسم بخدا ببخشید -

 !کردم شوخی عزیزکم دونممی -

 کرد،می خارج صندوق تو از رو مامان گلی وسایل رادوین کمک با داشت که بابا سمت به

 .رفتم

 !نباشید خسته بابا سالم -

 بارییک هر. شدم پذیرایی مشغول من و نشستن همه!شیبا سالمت جان، بابا سالم -

 البته. شدمی خجالتم باعث و رفتمی مصدقه قربون مامان گلی اومدممی و رفتممی که

 شدم جوگیر که رفت صدقهقربون اینقدر! کردممی کیف باطن در وگرنه ظاهر، در

 از یکی. بود دیده رکتدا براش پری مامان که اتاقی تو بردم کردم بلند هم رو چمدونش

 و رفت تا بودن کرده آماده رو بود بابا و پری مامان اتاق نزدیک که پایین طبقه هایاتاق

 دوست حاال. بپوشه لباس اتاق تو بره کردم کمکش هم بعد. باشه ترراحت براش آمد

 !بردمش کشونکشون کردم بلندش زور به زدمی حرف داشت بره نداشت

 !نبود ایعجله کردممی عوض حاال مادر -

 .بیرون بکشه دستم تو از رو بازوش کردمی سعی شهمه

 !نکنید مقاومت هم اینقدر باشید راحت که کنید عوض االن مامان گلی نه -
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 که بود ترسش از کنم فکر! بود من حکایت نگیره، جو ولی بگیره گاز سگ رو آدم میگن

 رفتن هم پری مامان و بابا اتاقش به مامان گلی بردن با! نرفت مصدقهقربون دیگه

 میز تا کردم خرج رو مسلیقه تمام. چیدم رو شام میز سریع. کنن عوض لباس اتاقشون

 رفت، مصدقهقربون و کرد تعریف ازم کلی دید رو میز که پری مامان. بچینم قشنگی

 :گفت رادوین به رو هم مامان گلی! باز بگیرتم جو که مامان گلی اندازه به نه ولی

 داریخونه و خانومی اینجوری االن هایزن میاد پیش کم! بدون رو زن این قدر مادر -

 !ریزهمی هنر یه انگشتش هر از گلم عروس! باشن بلد

 نگاه بهم تا. کردممی نگاه رادوین به غرور با و زدممی لبخند هاشونتعریف مقابل در

 کنارش صندلی هم باز. دیگه فطر یه کردممی رو روم کردممی نازک چشم پشت کردمی

 غذا رادوین برای که بودم من اینبار قبل سری برخالف. نشستم و کردم انتخاب رو

 زیر. کردممی پر نوشابه از رو لیوانش و ریختممی گوشت بشقابش توی. کشیدممی

. بود شده شروع االن همین از من فرصت. نبود مهم برام ولی بودم، معذب بقیه نگاه

 :گفت پری مامان به رو خنده با بابا. کردمی شاد رو روحم خوردنش حرص این

 !رسهمی شوهرش به چه ببین بگیر یاد عروسم از خانوم بفرما -

 !سرشه تو شومی هاینقشه چه عروس این نداره خبر خدا بنده. زدم لبخندی بابا به

 !میدم پس درس دارم من االن بود، پری مامان من استاد جان بابا -

 !نداره نمک که دستی از امان رسم؟نمی شما به من رامبد، آقا نکنه درد ستتد -

 که رادوینی جز به همه ب**ل روی لبخند که بوسید رو مامان گونه و خندید بابا

 .نشست بود شامش مشغول تفاوتبی

 !منی عزیز سری، تاج شما خانوم کردم شوخی -
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 :کشید تصنعی آه مامان گلی

 !سوزوننمی رو دلم دارن آوردن گیر مجرد رو من هااین که یکجای یونس حاج هی -

 !خدمتتم در خودم مرده رامبدت مگه مامان، گلی جوریاین نگید -

 !نکنه کم تبچه و زن سر از رو تسایه خدا پسرم، باشی زنده -

 همه. کردم مشغول آشپزخونه کردن تمیز و هاظرف با رو خودم شد خورده که شام

. بود بیهوش تقریبا که افتاد رادوین به نگاهم. اتاق تو برگشتم که بود شخامو هاچراغ

 یا بخوابم خت**ل باز نشم مجبور شب که پوشیدم مناسبی لباس و کمد سمت رفتم

. بردنمی خوابم من ولی بود، خوب چیزهمه. خوابیدم تخت روی. بچرخم ساعت عین

 پایین برم ترسیدممی. نداشتیم باال هم آب قطره یه. شدممی هالک داشتم تشنگی از

 به رو جن و هیوال و دزد یعنی! ترسیدممی بیشتر رادوین کردن بیدار از ولی بخورم، آب

 خیلی نورکم هایدیوارکوب خاطربه سالن و اتاق. شدم بلند جام از! دادم ترجیح رادوین

 ترسم از. پایین تمرف آروم و پوشیدم تاپم روی رو رادوین هایپیراهن از یکی. نبود تاریک

 تو از. آشپزخونه به رسوندم رو خودم سریع. کردمنمی نگاه پام جلوی جز رو جاییهیچ

 دوباره! شدممی هالک داشتم آخیش. خوردم پر لیوان یه و برداشتم رو آب یخچال

 فایده پایین دادممی رو دستگیره چی هر ولی رسوندم، اتاق به رو خودم دو با و برگشتم

 قفل اومد یادم بعد کرده، قفلش عمد از رادوین کردم فکر! شدنمی باز رد نداشت،

 هایاتاق در رفتم! شدنمی باز کال ک هم االن شد،می باز بد طرف این از و بود خراب

 رادوین وقتیه که پریه مامان کار فهمیدم! بود قفل همه لعنتی ولی کردم، باز رو دیگه

 اول شب از که بخوابه جدا خواستمی اگر جان رماد آخه! نره ایدیگه اتاق تو شب

! بود شده بیهوش انگار رادوین نداشت، ایفایده در به زدم چندبار! اتاق اون تو اومدنمی

 !بود نازک هم لباسم کنم، بیدار رو مامان گلی یا پری مامان برم شدنمی روم
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 اون ولی دونم،نمی راچ حاال! رادوین کنه لعنتت خدا. بود هم سردم بود، گرفته مگریه

 جنین مثل. خوابیدم باال طبقه نفرهسه مبل روی! کنم لعنتش داشتم دوست لحظه

 چی هر. کشیدم پاهام روی بودم، پوشیده تاپم روی که لباسی و شدم جمع خودم توی

 زمین چون بخوابم هم شوفاژ کنار تونستمنمی. شدمی سردم بیشتر گذشتمی بیشتر

. بشه صبح زود که کردممی خداخدا فقط! بندازم زیرم که نبود چیزی و بود سرامیک

 خواب شهمه بردمی که هم خوابم. لرزوندمی رو وجودم بندبند سرما نبود، خوب حالم

 جون صبح تا! پریدممی خواب از سرما از باز بعد ندازه،می پتو روم داره یکی دیدممی

 سردرد و گلودرد از. شد روشن هوا هباالخر  ولی دیدم،می پتو خواب هم شهمه. کندم

 انگار بگیرم، رو جلوشون تونستمنمی ولی بود، آروم هامناله. کردممی ناله ناخواسته

 اشک صبح خود تا. ریختمی اشکم و بود باز چشمم الی! دادنمی تسکین رو دردم

 مداشت داخل از ولی بودم، یخ بیرون از. شده متورم چشمم فهمیدممی. بودم ریخته

 هم روی رو چشمم. بود شده مسدود نفسم راه و بود کیپ بینیم! گرفتممی آتیش

 کردمنمی فکر! مردم باالخره پس شدم، معلق آسمون و زمین بین کردم حس که گذاشتم

 کی! بخشهلذت پرواز که واقعا! ندیدم هم رو عزرائیل من تازه! بده کیف اینقدر مردن

 تو حاال کنه؟ پرواز بسته چشم با و خوابیده تونهب مردنش موقع آدم کردمی رو فکرش

 !ببینمش تونمنمی دیگه که خوردممی رو رادوین غصه داشتم باز مردن حال اون

 خوابیدی؟ بیرون چرا احمق دختره -

 تو! گوشمه تو شهمه صداش هم دنیا اون تو. نشست جونمبی هایب**ل رو لبخندی

. نداشتم رو هامچشم کردن باز نای ولی بهشت، رسیدم کنم فکر. رفتم فرو گرم جای یه

 :کردم زمزمه توانم آخرین با آروم. شد انداخته روم پتو کردم حس

 !بده آب بهم کوثر چشمه از هم لیوان یه نکنه، درد دستت جان حوری -
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 کدوم ببینم کردممی فکر داشتم هم شهمه زمزم، یا بود کوثر چشمه نبود یادم حاال

 حوری از خبری شدم منتظر چی هر! بیاره اون از بگم داشت اب..ر*ش که بود چشمه

 بودن نارنجینازک هافرشته چقدر نوچ! بیاره آب گفتم که برخورد بهش کنم فکر. نشد

 و کرد بلند رو سرم رفت، سرم زیر دستی که بودم فکرها همین تو! هادونستمنمی من و

 خستگی از بعدش. کرد کمتر رو ومگل حرارت آب خنکی. گرفت دهنم جلوی رو آب لیوان

 سرم باال مامان گلی و پری مامان. کردم باز رو هامچشم تشنگی زور از. شدم بیهوش

 !بودن خوب که دیشب مردن؟ کی ها خدا بنده این بابا ای. بودن نشسته

 مان؟... ما -

 :گفت هول با پری مامان

 خوای؟می چی مادر جانم -

 .آب -

 بلند پری مامان کمک با رو سرم. برداشت رو آب لیوان نارشک میز روی از مامان گلی

 دراز جام سر دوباره. خوردم نفس یه رو آب. افتاد بود پیشونیم رو که دستمالی. کردم

 پری مامان به رو داروها. شد اتاق وارد قرص پالستیک یه با رادوین. شد باز در. کشیدم

 هزیون ها،گفتمنمی هزیون! کردممی فکر هزیون داشتم تب از نمردم فهمیدم تازه. داد

 !کردممی فکر

 !گرفتم رو داروهاش مامان بیا -

 .دوخت بهم رو نگرانش و مهربون نگاه مامان گلی

 !بودی خوب که دیشب آخه یهو؟ شدی مریض اینجوری چرا دخترم؟ خوبی -
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 ره اومدم دیگه بخورم آب رفتم شد متشنه دیشب! نباشید نگران مامان گلی خوبم -

 !نشد باز اتاق در کردم کاری

 !بده پتو بهت کردیمی بیدار رو پری یا من اتاق تو اومدیمی مادر خب -

 !شم مزاحمتون نخواستم دیگه -

 رو رادوین نزدی در چرا! آوردی خودت روز به چی ببین مادر؟ چیه مزاحم: پری مامان

 کنی؟ بیدار

 !نشد بیدار زدم در -

 این ولی داشت، اخم صورتش. کشیدم کردمی نگاهم که رادوین سمت به رو نگاهم

 و درآورد رو پالتوش دید خودش روی که رو نگاهم. کردمی فرق قبلیش هایاخم با اخم

 .نشست پری مامان کنار

 قفله؟ چرا هااتاق در مامان راستی -

 !بخوابم پتو و بالشت بدون شدم مجبور چرا بود فهمیده پس

 این کردمنمی قفل کاش ولی چی؟ برای باشن باز مادر، که بهشون نداریم نیازی آخه -

 !نخوابه اونجوری دیشب دختر

 خوبی؟ -

 .شد بلند جا از. دادم تکون سری

 !ناهار پایین برم من -

 .ایستاد مامان گلی صدای تحکم با بره بیرون در از خواست تا
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 تنها بره یخیالب یکی اون و باشن مریض بابات یا مامان دیدی یکبار زندگیت کل تو -

 بخوره؟ غذا بشینه

 .برگشت مامان گلی سمت به رادوین

 !پایین بیاد تونهنمی که تیوا ولی نه، -

 !باال بیار رو غذا شدی؟ مهندس چجوری تو بشم مغزت اون فدای مادر خب -

 کرد، نگاهم اخم با. هم تو رفت هاشاخم رادوین ولی گرفت، مخنده مامان گلی حرف از

 .کنم جمع رو ملبخنده لبم گرفتن گاز اب کردم سعی

 .شد بلند جا از مامان گلی

 رو زنش و خودش ناهار میره هم رادوین! نداریم کاری اینجا تو و من پری، شو بلند -

 !هست زنش به حواسش هم خودش باال، میاره

 صورت. شدن خارج اتاق از مامان گلی همراه و کشید صورتم به دستی پری مامان

 :غرید ب**ل زیر. بود شده سرخ عصبانیت از رادوین

 !زد حرفی یه پیرزنه حاال داره؟خنده کجاش هههه -

 قربون. شد بلند هم من خنده صدای در شدن کوبیده با. رفت بیرون اتاق از هم بعد

 !سوخت ریشه تا رادوین که زد حرفی یه مامان گلی دهنت

 باشم، داشته تورا کنممی دعا من»

 نباشم، یگرد کنیمی دعا تو

 «!خدا بیچاره
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 به که چشمم. شد اتاق وارد دستش توی بزرگ سینی یک با رادوین ربعیک از بعد

 همون روی و گذاشت تخت روی رو سینی. کرد ضعف ممعده افتاد سینی تو سبزیقرمه

 هر و کردممی نگاه سبزیقرمه به داشتم لذت با. کرد پهن کوچیک سفر یه هم تخت

 جلوی کشید رو بشقاب مبیهوده انتظار برخالف ولی جلوم، بذاره که دمبو منتظر لحظه

 یه. شد بسته کال نیشم. من جلوی گذاشت رو مزهبی و رنگبی سوپ کاسه و خودش

 رادوین بشقاب به نگاه یه دوباره خودم، سوپ به نگاه یه کردم رادوین بشقاب به نگاه

 هایب**ل با و باال آوردم رو سرم. ودب برگشته قشنگ هامب**ل! سوپ کاسه به نگاه یه

 .کردم نگاه کرد،می نگاهم بدجنسی با که رادوین به آویزون

 آره؟ خندیدی من به -

 :گفتم بود ساختگی درصدش نود البته که بغضی پر صدای با

 کنی؟می تالفی داری! هامریضم من -

 !بخوری سوپ باید دلیل همین به دقیقا -

 دهنم که شدمی ترشح بزاقم اینقدر. دهنش تو گذاشت و دکر  برنج از پر رو قاشقش

 قاشق. کردم نگاه آورد بیرون دهنش از که خالی قاشق به حسرت با و بود گرفته درد

 قاشق رادوین. زدم هم رو بود حوض آب شبیه بیشتر که سوپی و برداشتم رو خودم

 المصب. میشن کم اببشق تو از دارن که بودم هاییبرنج نگران من و خورد هم رو دومش

 قاشق یه! بود روش روغن هم عالمه یک آخ! بود افتاده جا سبزیشقرمه هم چقدر

 و برنج از پر قاشق یه موقعهمون که بردم دهنم جلوی میلبی و باال آوردم رو سوپ

 آخرین ماشین انگار شدم خوشحال جورییک. گرفت قرار صورتم جلوی هم سبزیقرمه

 نگاه کرد،می نگاهم رنگیکم لبخند با که رادوین به ذوق با! میدن بهم دارن سیستم

 هم هاساعت اگر. خوردم غذا باراولین برای دستش از و کردم باز رو دهنم سریع و کردم
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 نفهمیدم طعمش از هم هیچی گلوم خاطربه که قاشقی یه اون کنم توصیف و بشینم

 رو نگاهش. شدم خیره رادوین هب! کردم کاریکم بود، خوشمزه و بخشلذت برام چقدر

! نبود سنگین برام اما بخونم، رو نگاهش حرف تونستمنمی شاید ظ!داشتم دوست

 کرده سیاه رو دنیام ک تلخی رادوین با آسمون تا زمین روزه چند این رادوین اصال یعنی

 ولی نه، یا باز بود توهم دونمنمی! نداشت بهش شباهتی هیچ کرد؛می فرق بود

 هایمردمک این تو هیچی یخ جز که بود سالی دو! داشتن محبت رنگ هاشچشم

! کردنمی معذبم نبود، سرد دیگه بود که هم چی هر مطمئنم االن ولی دیدم،نمی سیاه

 مقصر شاید کردم،می تغییر به وادار رو رادوین که بود خودم تغییرات خاطربه شاید

 پیدا جوابی گردممی هم چی هر نمدونمی! بودم رفتارم و خودم زندگی، اون اصلی

 خواستمی دلم نه که اونقدری داشتم؛ دوست رو حال زمان این عجیب ولی کنم،نمی

. نبود سخت برام سوپ اون خوردن دیگه! فکرم توی آینده نه بیاد چشمم جلوی گذشته

 .خوردمی رو غذاش قاشق همون با و گذاشت دهنم سبزیقرمه دیگه قاشق تاسه رادوین

 !خوردیمی نباید هم رو این نیست، خوب برات خوردی سرما -

 !بوسیدم رو صورتش محکم و پریدم سمتش به عجوالنه حرکت یه تو

 .زدم بهش لبخندی. کرد نگاهم بهت با بعد و موند شده خشک همونجوری ثانیه چند

 !نکنه درد دستت! چسبید خیلی -

 از و گذاشت سینی توی رو هافظر  و کرد جمع رو سفره خیره نگاه دقیقه یک از بعد

 با در شدن بسته از بعد. کردم شبدرقه نگاهم با لبخند همون با من و رفت بیرون اتاق

 .کشیدن به کردم شروع و گرفتم رو موهام دست دوتا

 اسمت تیوا جای به باید! شدی جوگیر باز احمق؟ بود کاری چه این آخه برسرتخاک

 بوسیدنش یه واسه ببین ولی ها،شوهرمه خدا وای! زده جو دخترک ذاشتنمی رو
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 بوسش من! کردم کاری خوب کردم، که کردم بوسش اصال! کشیدممی خجالت چجوری

 تفاوتیبی همه این عقب؟ذبا برگردونی رو زمان میشه خدا ای کنه؟ بوسش کی نکنم

 تفاوتیمبی! کردم شرمنده هم رو خودم اصال کنم، رفتار بهش نسبت خواستممی که

 و خوردم قرص دوتا! استغفرهللا! مردم پسر با کنممی چیکار باشم باتفاوت بخوام ینها

 از متنفرم چقدر من و سوختمی شدت به گلوم. تخت رو انداختم رو خودم پشت از

 آورد، لبم به رو لبخند دوباره پیش دقیقه چند یاد! مریضی به لعنت اه! سرماخوردگی

 هدفم به بتونم تا راه اون به بزنم رو خودم الزمه گاهی! چسبیدها عجب گرم دمم ولی

 برات، بود همخونه شوهر از بیشتر که کسی با سال دو از بعد سخته خیلی خب! برسم

 صفر تقریبا بینمون صمیمی برخوردهای این از قبل تا وقتی! کنی برخورد راحت بخوایی

 دقیقا! بده انجام رو اراینک بتونه تا باشه داشته زیادی روی آدم باید یعنی بود، درصد

 ساده دوستی سال دو از بعد رو پسرمدوست مثال انگار که بود اونقدری خجالتم

 مسئله دو این بین که فرقی تنها! باشه زیاد آدم روی باید میگم همین برای بوسیدم؛

 ترحالل هم ش بچه برای مادر یک شیر از حالله، من به رادوین بودنشه؛ حالل هست،

 سال دو این تو که کنممی فکر این به وقتی! بودم کرده حرومش خودم به لسا دو من و

 خفه رو شبنم بزنم برم خوادمی دلم دادم، دست از رو شادی هایلحظه و زندگی چه

 یه من از خودم حد از بیش سادگی! کنم خفه بزنم رو رادوین هم شبنم از بعد! کنم

 اون از باالتر رو خودم من نکنه فکر تا کردممی سادگی شبنم مقابل در! ساخت احمق

 دارم نکنه حس عمدی غیر رفتار یه با وقتیه تا کنه راحتی احساس کنارم تا بینممی

 کرد تصادف مامانش پیش سال چند یادمه! میارم روش به رو فقرش یا فروشممی فخر

 که بود کتکی خاطربه فهمیدیم بعدا!گفت شبنم رو تصادف البته شکست، پاش و

 هزینه! نبودن هم بیمه و ذاشتنمی پالتین باید شکسته مامانش پای و زده باشبا

. خونه برگردونن شکسته پای همون با رو مادرش خواستنمی. بود زیاد خیلی عملش
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 راهی مامانش صبح و شد پرداخت عمل هزینه بعد ساعت دو گفتم جونم آقا به وقتی

 که کسی اسم پرستارها از وقتی لیو نزدم، شبنم به حرفی خودم من. شد عمل اتاق

. نزد حرف باهام هفته یک تا بوده، من آقاجون فهمهمی شنوه،می کرده واریز رو پول

 زنگ که هم بارآخرین! نباشم تو دین زیر تا گردونمبرمی رو پول شده جوری هر گفتمی

 ماهیک به! نیستم تو خورصدقه من پولداری، فهمیدم بابا باشه گفت قهرش از قبل زد

 زدن تیغ با فهمیدم بعدا. داد پس آقاجونم به و کرد جور رو پول همه اون که نرسید

 نبود، رنگ پر برام شبنم کارهای و رفتارها این موقعاون چرا دونمنمی! شده جور پسرها

 بد باهام رفتارش هاوقت خیلی! بودم نگرانش همیشه! اومدنمی چشمم به اصال انگار

 رخنه وجودم تو شیطان عین شبنم! حقمه کردممی فکر منطقی چه بقط دونمنمی. بود

 دلسوزی خاطربه کنممی فکر که االن! داشتم اعتماد بهش هامچشم مثل بود، کرده

 .بوده بهش حدم از بیش

 ساعتینیم. رفت حموم سمت به که تخت روی بیاد بودم منتظر. شد اتاق وارد رادوین

 یه بود، بسته دورش کوتاه سفید حوله یه فقط. اومد نبیرو حموم از تا موندم منتظر

 بعدش. کشیدممی خجالت هم بزنم دید خواستمی دلم هم. بود گردنش دور هم حوله

 جدید شیوه با گرفتم تصمیم. نداختمی متلک باز شدم، خیره بهش فهمیدمی اگر هم

 چند. باشه یرونب چشمم یه فقط که جوری پتو زیر بردم رو سرم! بدم ادامه هیزیم به

 تخت طرفاون رفت تربیتبی هم بعدش بود، سرگرم موهاش کردن خشک با ایدقیقه

 ضایع خیلی برگردم خواستممی هم اگر. شد گرفته حالم. من پشت شدمی دقیقا که

 که پوشهمی لباس داره فهمیدم کمد صدای از ولی کنه،می چیکار داره دیدمنمی. بود

 درست مشغول و آینه جلوی اومد گیرنفس تیپ یک با دقیقه ده از بعد. بیرون بره

 هایبوت و مشکی کتون شلوار یه با مشکی کوتاه چرم کاپشن یک. شد موهاش کردن

 حرصم. گرفت مفصل دوش یه ادکلنش با! میاد بهش رنگ این چقدر لعنتی. مشکی
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 خواستمی کی اب اصال! بیرون برن کردن آراویرا آقا افتادم تخت رو اینجوری من گرفت،

 تو از! خوردمی رو خونم خون و کردممی نگاهش اخم با بود؟ زده تیپ اینجوری که بره

 .انداخت بهم نگاهی آینه

 !بگم بهش نشد اتاقش تو بود رفته پری مامان! نباشید منتظرم نمیام، شام من -

 :گفتم بود شده هم ترغلیظ حاال که اخم همون با

 بری؟ خوایمی کجا -

 اینکه بدون. برداشت هم رو دودیش عینک و بست رو قیمتش گرون رولکس ساعت

 :داد رو جوابم کنه نگاهم

 !دارم کاری قرار -

 .کردم ایسرفه و تخت رو نشستم حرص با

 اینه؟ کاریتون قرار تیپ -

 !نخریدم اداری یمقنعه مانتو دیگه ببخشید -

 رو صداش که دختری همون ای باشه شبنم با قرار این ترسیدممی ترسیدم،می هنوز

 :گفتم بغض با. چرخید آینه سمت به دوباره! بودم شنیده تلفن پشت

 صداش نیومدی، هفته یک که موقعیهمون. شنیدم تلفن پشت رو کاریت قرار صدای -

 !بود قشنگ

 تو از ایثانیه چند و موند جوریهمون کردمی درست رو کاپشنش داشت که دستش

 رو سرم. خوابیدم نگاهش به توجهبی بعد و کردم نگاهش بغض با و کرد نگاهم آینه

 گلوم تو بدی بغض. شدمی بدتر کردممی پاکش چقدرم هر. چکید اشکم. پتو زیر کردم
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 تخت لبه فهمیدم تخت رفتن پایین از. بود کرده بدتر رو دردناکم گلوی و بود خورده گره

 .نشسته

 !پتو زیر از بیرون بیا -

 سرم. کرد بلندم و گرفت رو دستم. شد کشیده روم از پتو دفعهیک که ندادم اهمیتی

 سرم و برد مچونه زیر رو دستش. نترکه صدا با بغضم و نبینمش تا انداختم پایین رو

 .گرفت باال رو

 یه من! نکردم نت*یا**خ بهت باریک افتاد، زندگیمون تو که هم اتفاقی هر سال دو -

 به حتی من ولی رفت،می فرو کثافت تو خرخره تا سال دو این تو بود مردی هر. مردم

 سرت موهای اندازه آمریکا تو نه، بودم، زاهد و پاک قبال نمیگم! نیفتادم هم حاللش فکر

 جور و جمع رو خودم مشناسنامه تو اومد اسمت وقتی از ولی داشتم؛ دختردوست

 که افخم رویا سمهند. بود افخم مهندس شنیدی رو صداش روز اون که اونی! کردم

 معقول رفتارهای و سنتی تفکرات با ایران، فرهنگ با و برگشته آلمان از ماهه چند تازه

 برخورد راحت طورهمون دیگه هایمهندس تمام با بلکه من فقط نه! نداره آشنایی

 !محترمیه و نجیب خانوم هم خیلی اتفاقا. کنهمی

 :داد ادامه شیطنت کمی با و کرد مکث

 قو متل تو پروژه یه سر هم هفته یک اون! ترهبزرگ من از سالی چهارده دودح البته -

 !بودن هم دیگه نفرهفده اون منو جز که بودیم

 خجالت از. کردم قضاوتش که شدم شرمنده خودم از. اومد بند هاماشک خود به خود

 .انداختم پایین رو سرم

 !ببخشید -
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 توضیح برام رو چیزی رادوین بود باراولین. بزنم جیغ داشتم دوست خوشحالی از

 برداشت رو ماشینش سوئیچ شد بلند جا از! نمیرم خوشی از کن کمک خدایا. دادمی

 تحت زد که هاییحرف به توجه با پس. رفت یادم مریضی کال. بیرون رفت اتاق از و

. شد ترقرص دلم ته هم شبنم بابت از جورایییه! کنهنمی نت*یا**خ بهم شرایطی هیچ

 جبران اصال هااشتباه از سرییک!بفهمونه بهم رو همین خواستمی کردممی حس

 اما زد، بند بندزده چینی یه مثل معروف قول به یا کرد درستش بشه شاید. نمیشن

 بشی، دیده دیگه چشم یه به سخته خیلی. شکست دلم زیاد مدت این تو! نه جبران

 آوار دفعهیک کردی، جمع زندگیت زا سال سه و بیست تو که اعتمادی سخته خیلی

 اذیتم رفتارش از بیشتر که چیزی داشت باهام بدی رفتارهای مدت این تو رادوین! بشه

 دوست رو شبنم اینقدر یعنی گفتممی خودم به همیشه! بود شبنم به شعالقه کر،دمی

 داری دوستش که کسی زندگی دوم آدم اینکه ببنده؟ من روی رو چشمش که داره

 توهین و هابدرفتاری همه با ای،دیگه جای فکرش و باشه پیشت جسمی اینکه ی،باش

! بودن کم حس یه. میده آدم به سرخوردگی حس جوریه باشی، داشته دوستش هاش

 غر به کردممی شروع و آینه جلوی رفتممی! اومدمی بدم خودم از که بود روزهایی یه

 دوستم رادوین که نیافریدی رو من ترقشنگ یکم چرا ام؟شکلی این چرا که خدا سر زدن

 گندمی سفید، جایبه پوستم! بودمی آبی عسلی جایبه هامچشم مثال باشه؟ داشته

 هم خودم که ذاشتممی خودم روی عیب و گشتممی اینقدر! بود بلندتر هاممژه یا! بود

 از بعد !شمبنده من که داره صبری چه خدا گفتممی و شدممی ذله خودم دست از

 االن! کردممی خواهیمعذرت خدا از کلی و شدممی پشیمون هم زدن غر ساعت چند

! سیرته صورت، از ترمهم ولی خوبم، خودم اندازه به هم من نیست، ظاهر به فهمممی

 آدم اگر ولی باشم، هم قشنگ دنیا! میشه تعیین رفتار با زیباییش و زشتی که ایچهره

 گرفتم تصمیم االن! دنیا آدم ترینزشت میشم! میشه نفورم هم مچهره نباشم خوبی
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 حال نه. موندم اتاق داخل شب تا! همه به م،خانواده به رادوین، به بدم، نشون رو باطنم

 آبمیوه و زد سر بهم اومد چندباری پری مامان! رو شحوصله نه داشتم، رفتن بیرون

 به. داخل اومد مامان گلی من فرماییدب با و شد زده اتاق در. بخورم رو داروهام تا آورد

 .نشستم احترامش

 !بکش دراز دخترم، باش راحت -

 !دیگه گیرممی بستر زخم بکشم دراز شهمه بخوام مامان، گلی خوبم -

 .نشست تخت لبه کنارم و اومد

 مادر؟ بهتری -

 .زدم لبخند

 !کردن گیجم یکم داروها فقط. مامان گلی خوبم -

 !بزنم سر بهت بیام بود سختم هاپله خاطربه دخترم ببخش! جان عزیز میشی خوب -

 !دیگه نکنید مشرمنده آخه؟ حرفیه چه این -

 میاد؟ کی رادوین! عزیزجان شرمنده دشمنت -

 !میاد دیر شب داره جلسه گفت -

 .دله دو ولی بزنه، حرفی خوادمی کردم احساس

 افتاده؟ اتفاقی مامان گلی -

 .زد لبخندی

 ... .فقط اتفاقی؟ هچ مادر نه -
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 !ترسممی کمکم دارم چی؟ فقط -

 .زد بخشیاطمینان لبخند

 .زد زنگ پری برادر سعید آقا االن راستش! که نشده چیزی دخترم؟ چرا ترس -

 خب؟ -

 پری. بره اینجا از که اینجا میاد داره پرواز تهران از هفته آخر. اینجا میاد سارا فردا -

 !بگه بهت نیومد خودش! مادر شی ناراحت ترسیدمی

 رادوین آقا این هایمعشوقعاشق با باید کی تا! شد اضافه هم خانوم سارا بود، کم شبنم

 دستم رو مامان گلی دست حس با. هم تو رفت سارا فکر از هاماخم! نمیدونم بجنگم

 .کردم نگاهش

 تغییر رو واقعیت این تونهنمی هم هیچکس توئه، شوهر رادوین! مادر نباش ناراحت -

 !باشه کرده تغییر هم دختر اون شاید کردید، ازدواج ساله دو شما! بده

 خودم من! چشم روی قدمش خداست، حبیب مهمون. نشدم ناراحت مامان گلی نه -

 !مهمونم اینجا هم

 بذاری هم رو چشم دخترم، نباش چیزی نگران چیه؟ مهمون ای،خونه این دختر تو -

 !رفته و اومده

! ببینم رو سارا میشم خوشحال هم خیلی بگید هم پری مامان به امان،م گلی نه -

 !عزیزه هم من برای پس رادوینه؛ دختردایی نیست، که دشمنم

 خوبی خاطرات. کنم نگاه سارا به ایدیگه چشم هیچ به تونستمنمی دشمن جز دقیقا

 دوست .باشه کرده تغییر مامان گلی حرف مثل بودم امیدوار فقط. نداشتیم هم از
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 انجام بتونم کنم فکر که کاری تنها سرماخوردگی این با ولی برسم، نظربه خوب داشتم

 شد، راحت من نشدن ناراحت از خیالش که مامان گلی! برسم نظربه کال که اینه بدم

 دوست. داخل اومد سوپ کاسه یه با پری مامان بعد ربعیک و بیرون رفت اتاق از

 قربونت آخه نیستی، بلد کردن درست سوپ وقتی انج پری مامان آخه بگم داشتم

 بخوره رو این هم سالم آدم من؟ معده تو بریزی زور به کنی درست که اصراریه چه برم

 کوبیده پخته هویج و شده رنده زمینیسیب سوپ تو دنیا کجای آخه! میشه مریض

 با! مثال باشه الکچری خیلی که روش ریخته هم درسته هایجعفری ریزن؟می شده

 .کردم نگاه کاسه به بود بدتر گریه صدتا از که لبخندی

 !نیست سوپ به نیازی بخدا خوبه حالم کشیدید؟ زحمت چرا جان مامان -

 از هم ویروس تا بخوری سوپ روز سه حداقل باید نمیاد، در گرفته صدات مادر نه -

 !بره بدنت

 !روز؟ سه -

 جور و جمع رو خودم. کردمی نگاهم ردگ هایچشم با و پرید ترس از زدم که دادی با

 .کردم

 !دادم دست از رو کنترلم خوشحالی از ببخشید! هاتونمسوپ عاشق عالیه، وای -

 بخوای که وقت هر تا تو! کنه درست کرامت نذاشتم هم همین برای عزیزم، نداره عیبی -

 !هافتمی دهن از میشه سرد االن مادر بخوربخور! کنممی درست سوپ برات من

 قاشق بستن چشم و بدبختی هزار با و کاسه تو بردم و قاشق سر. من به زد زل هم بعد

 .دهنم تو گذاشتم رو

 !نکنه درد دستتون عالیه بهبه -
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 .کرد دلی ته از خنده

 !کنممی درست برات هم فردا جونت، نوش -

 !بده نجاتم خودت زهرا یا -

 مادر؟ گفتی چیزی -

 باز در بده رو جوابم خواست تا!کردممی شکر شما شتندا بابت رو خدا داشتم نه -

 .شد اتاق وارد رادوین و شد

 .سالم -

 !نباشی خسته مادر سالم -

 .زدم دل ته از لبخندی. فرستادش موقع به خدا

 !نباشی خسته عزیزم سالم -

 خشک سالم یه به من جواب در ولی بوسید، رو پیشونیش و رفت پری مامان سمت به

 رو سرم. شدم بازی مشغول سوپم با و شد بسته نیشم. گرفت دلم. کرد هبسند خالی و

 .ببینمشون تا نکردم بلند

 پسرم؟ خوردی شام -

 !خوردم جان مامان بله -

 .بزنم بهش زنگی یه برم کرده دیر هم بابات. دیگه برم من پس -

 :داد ادامه من به رو

 !دخترم کن خبرم خواستی چیزی -
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 بزنم حرف ترسیدممی. گفتم بخیر شب زور به و دادم ویلشتح اینیمهنصفه لبخند

 .نشست مبل روی و درآورد رو کاپشنش رادوین! بریزه اشکم

 شدی؟ بهتر -

 :دادم رو جوابش ب**ل زیر. نکردم بلند رو سرم

 .خوبم -

 اصال! نکرد بوسم که جهنم به. نترکه بغضم تا خوردممی مزهبی سوپ اون از تندتند

 هر! نداره رو لیاقت این کسی هر خواد،می لیاقت من کردن س*و*ب ؟داره گریه مگه

 کردمی س*و*ب هم رو من شدمی چی حاال کرده؟ بوست حاال تا کی آخه، کی کسی

 اینقدر قبال بودم؟ نبودم، نازکدل اینقدر قبال کرد؟نمی س*و*ب من جلوی رو مامانش یا

 تو. شد حسودیم هم پری مانما به حتی االن! نبود قوی بهش نسبت مالکیتم حس

 تعجب با. نشست تخت روی کنارم. شد کشیده دستم از قاشق که بودم خودم فکرهای

 .کردم نگاهش

 !شد سیخ تنم موهای! زنیمی مک داری ساعته دو قاشقه ها،نیست پستونک -

 .کردم اخم

 صبح تا خواممی امشب اصال داری؟ چیکار من به تو! دارم دوست خودمه قاشق -

 !بخوابم تا بزنم مک رو اشقمق

 مگه؟ ایبچه -

 :گفتم ربطبی خیلی جوابش در

 !نزنه مک رو قاشقش بگو کنیمی بوسش که مامانت به برو -
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 که کردم نگاهش! گفتم چی نفهمیدم هم خودم که بافتم همبه پرتی و چرت یه اصال

 :کردمی نگاهم داشت پوکر

 چیه؟ -

 همه؟ تو کردم س*و*ب رو مامانم هکاین خاطربه تو هایاخم االن -

 س*و*ب رو من ولی کردی س*و*ب رو مامانت که باشم ناراحت که امبچه مگه نه -

 کردنتم؟ س*و*ب مردهکشته کردی فکر شدی؟ رد کنارم از تفاوتبی خیلی و نکردی

 :گفتم آروم. رفتممی ور سوپم کاسه با و پایین انداختم رو سرم هم بعد

 !هست چی هاشس*و*ب انگار حاال -

 .شد بلند کنارم از

 هایس*و*ب به ایعالقه که حاال دیگه. ببوسم خفا در و مخصوص رو تو خواستممی -

 !کن ولش پس نداری، من

 کنارم میز روی رو کاسه. کردم نگاهش حرصی. هاشلباس کردن عوض به کرد شروع

 بود؛ بچگانه ارمرفت. پتو زیر کردم رو سرم. تخت رو انداختم رو خودم و گذاشتم

 که االن مخصوصا. بود محبتش تشنه دلم! بود شده گیربهانه دلم ولی فهمیدممی

 دوست. کنم لوس رو خودم داشتم دوست. بود شده زیاد بهش نسبت مالکیتم حس

! باشه مراقبم و بزرگتر یه بشه اون و دربیارم بازیبچه و شم بچه گذشته مثل داشتم

 چشیدم، یعنی. نچشیدم رو هاشه*س*بو طعم حاال تا من! شد حسودیم واقعا امشب

! ندیدم هم خوابم تو دیگه اون از بعد. بود ازدواجمون هایاول مال! عالقه روی از نه ولی

 خوای.می خنگ یدختره بگه نیست یکی آخه. شدممی خفه گرما از پتو زیر داشتم

 زیر بودم رفته که بود ساعتینیم بخوابه؟ اومدمی مگه حاال پتو؟ زیر میری چرا کنی قهر
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 پشتم. تخت روی اومدن کردن خاموش رو برق آقا و رسید سر به انتظار باالخره. پتو

 کامل انگار پشت از که جورییک پایین، کشیدم رو پتو صورتم پایین تا آروم. بود بهش

 روم از پتو که بکشم رو بعدی نفس خواستم و کشیدم عمیق نفس چندتا. امپتو زیر

 حرفی کردم باز دهن تا. چرخوند رو من و گرفت رو بازوم حرکت یک تو و شد دهکشی

 دستم... . رو من رادوین االن شدنمی باورم. بود شده درشت هامچشم. شدم قفل بزنم،

 با داشت. بودم شخیره گرد هایچشم همون با و گذاشتم هامب**ل رو و آوردم باال رو

 !شدمی دیده هامدندون همه که جوری کردم، زبا رو نیشم. کردمی نگاهم لبخند

 محروم شدن بوسیده از که روزهایی به داشتم االن همین! بود خواب انگار شد،نمی باورم

 عوضش نکنه که کردم نگاهش دقت با! انگار بود راه تو آمین مرغ ها،کردممی فکر بودم

 .اومده جاش ایدیگه کس و نیست رادوین اصال یا کردن،

 باز هامچشم خستگی از که بخواب بگیر حاال! مخصوص س*و*ب اون هم این -

 !نمیشه

 تا اصال یا دوساعت ساعت،یک شد، چقدر دونمنمی. بست رو هاشچشم هم بعد

 دقت با رو صورتش جزء به جزء! شدمنمی سیر دیدنش از کردم؛ نگاهش صبح خود

 اینقدر! مرگ جز بگیرتش ازم تونهنمی قدرتی هیچ که خوامشمی اینقدر. کردممی نگاه

 میگن. ستمسخره هاخیلی نظر از. چرخیدنمی زدن حرف به زبونم که بودم خوشحال

 حسرت تو من! نشدن طرد خودشون اتاق از چون نبودن، من جای چون ستمسخره

 حرف دارم چی از نفهمه کسی شاید! سوختم هامدت هم کوچیک محبت یه همین

 اسم یه اسمش، فقط ولی منه مال آدم اون که تفاوت این با طرفهیک عشق از زنم،می

 که بود معلوم منظمش هاینفس از! نبود من با هیچوقت فکرش! مشناسنامه تو

 بوسیدم، رو پیشونیش آروم. کشیدم سمتش به رو خودم و شدم بلند. برده خوابش
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 رو شگونه. کردم نوازش رو لپش شصتم انگشت با و گذاشتم صورتش روی رو دستم

 .شدم جدا ازش تاخیر با و بوسیدم

 !من عشق بخیر شب -

 یعنی گرما»

 تو، هاینفس

 تو، هایدست

 !تو آغوش

 «!ندارم ایمان خورشید به من

*** 

 داشتم دوست و بیاد سارا بود قرار امروز. بود خواب هنوز رادوین شدم بیدار که صبح

 نگهدارم سرپا رو خودم نمبتو سرماخوردگی وضع این با ولی برسم، خودم به حسابی

. رفتم شصدقهقربون کلی دلم تو و افتادم دیشب یاد. کردم رادوین به نگاهی! کردم هنر

 رطوبت و گرم آب. خوابیدم وان تو ساعتییک. شدم حمام راهی حوله یک با هم بعدش

 حموم از و پیچیدم خودم دور رو حوله. شد ترنرم گلوم و کرد بهتر رو حالم خیلی حموم

 که روز یک هاببین حاال! بود خواب همچنان رادوین. کردم تخت به نگاه. بیرون اومدم

 به. بیاد سارا لحظه هر ترسیدممی! خوابه ظهر لنگ تا آقا بمونه خونه ندارم دوست

 به هم دستم یه کشیدن، به کردم شروع دست یه با گرفتم رو پتو گوشه رفتم سمتش

 .بود حولم

 !نجا رادوین رادوین، -
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 هوم؟ -

 !کار سر بری باید شده دیرت عزیزم پاشو -

 .شد من به رو و چرخید

 !شده دیرت دیگه شو بیدار رادوین بابا ای -

 !کار سر برم خوامنمی! اه تیوا بخوابم بذار -

 .بود سرش روی که پتو کشیدن به کردم شروع دست دوتا با. گرفت حرصم

 سگ بوق شب بره خونخروس صبح باید ردم! ببینم شو بلند! نداریم برم خوامنمی -

 !برگرده

 به کردم شروع تا گرفتم رو پتو ترمحکم. رسیدنمی زورم و بود گرفته رو پتو دستش با

 .افتادم پشت از محکم و کرد ول رو پتو کشیدن

 !کمرم مردم وایوای! رادوین کنه تخفه خدا! کمرم! خدا آی -

 :درآوردن بازیکولی به کردم شروع

 !میشم نخاع قطع االن مردم مامان ای! شکست فقراتم ستون ایو -

 .شده سرخ خنده از دیدم کردم باز رو هامچشم. نمیاد در ازش صدایی هیچ دیدم

 خندی؟می تو زمین خوردم من -

 کنی؟ بیدار رو من اینجوری صبح روز هر میشه -
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 تمام که زدم جیغی چنان افتاد خودم به نگاهم تا. کرد وضعم سرو به ایاشاره بعد

 بلند صدای با هم رادوین. زدممی جیغ و بودم بسته رو هامچشم. لرزید ساختمون

 .خندیدمی

 !فقراتمستون میگه خدا وای -

 داخل، اومد هول با پری مامان و شد باز در موقعهمون. خندیدن به کرد شروع دوباره

 ورودش با که هم من! کردمی نگاهم شوکه و افتاد من به چشمش بزنه حرف خواست تا

 رادوین. زدن جیغ به کردم شروع دوباره کنهمی نگاه رو من دیدم تا بودم شده ساکت

 همونجوری. شدن خارج اتاق از خنده با و پری مامان گردن دور انداخت دست شد بلند

 گلوم! زدممی عر فراتر، گریه از کردم،می گریه بلند صدای با و بودم نشسته اتاق وسط

 چه با حاال. بیرون برم اتاق از شدنمی روم بود؟ مهم مگه ولی سوخت،می شدت به

 !کنم؟ نگاه بدجنس رادوین اون و پری مامان صورت تو رویی

 ترپوشیده لباسم چی هر کردممی فکر چرا دونمنمی. بودم پوشیده اسکییقه لباس یک 

 گریه داشتم که بود ساعتییک. میشه ترکمرنگ براشون صحنه اون هااون باشه،

 باالخره! شدم نور علی نور فراتر، عالی از! باشم عالی امروز خواستممی مثال. کردممی

. انداختم آینه تو خودم به نگاه یک. بیرون برم گرفتم تصمیم ساعتیک از بعد

 قرمز هم بینیم مثال، نشه دیده که بودم کرده آرایش رو مکرده پف و قرمز هایچشم

 بستم پشت از و موهام! بودم زده جیغ که بس از بود شده قطع کال دیگه هم صدام بود،

 چندتا! اومده پس. خورد گوشم به سارا صدای رفتم که هاپله سمت به کردم، باز رو در و

 البته، بود زمزمه حد در که بلندی صدای با. پایین رفتم هاپله از و کشیدم عمیق نفس

 .رسید ونگوشش به زور به صدام. دادم سالم

 !خواب ساعت مادر، سالم: مامان گلی
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 !ممنون جان مامان گلی سالم -

. بهم بود شده خیره کنه کنترلش کردمی سعی که ایخنده با. کردم نگاه رادوین به

! هانخنده من به دیگه شه یکی دهنش و دماغ که بزنمش جورییک برم میگه شیطونه

 واقعا. کردم نگاه کردمی نگاهم خنده با مه ایشون که پری مامان به کردم،و اخم بهش

 .انداختم پایین رو سرم و گرفتم گاز رو لبم. کشیدم خجالت

 !عزیزم دیدار مشتاق جون تیوا بهبه -

 نگاه بود زده زل بهم نیشخند با و بود انداخته پا روی پا که سارا به و کردم بلند رو سرم

 :گفتم خودش لحن با. کردم

 !خانوم هاطرف این از! جون سارا بهبه -

 خورد همبه هامونانگشت نوک تا! دادنی دست چه هم اون دادیم، دست هم با فقط

 جزو تنها کردم، نگاهش دقت با. نشستم رادوین کنار رفتم! کشیدیم رو دستمون سریع

 شده قشنگی ترکیب شبرنزه پوست با که بود سبزش هایچشم صورتش تو قشنگ

 ساعتنیم هاشب**ل کنم فکر بره بخواد جا یک. بود ملیع دیگه جاهاش بقیه! بود

 :گفت تمسخر با! رسنمی خودش از زودتر

 عزیزم؟ پسندیدی -

 .کردم نگاه بهش بیشتری دقت با و کردم ریز رو هامچشم

 .کردممی نگاه هاتب**ل به داشتم -

 .داد گردنش به قری
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 کلی! پروتزه بده تشخیص هتوننمی هیچکس! بود عالی خیلی رفتم پیشش که دکتری -

 !شد شهزینه

 .دادم تکیه مبل به و زدم لبخندی

 تو زدممی ابری دمپایی با ربعیک خودم اینجا اومدیمی! گذاشته کاله سرتو عزیزم_

 !شدمی ترطبیعی این از دهنت

. ویبره رو رفته چرا ببینم کردم نگاهش. لرزیدن به کردن شروع رادوین هایشونه

 طفلی مامان گلی. ببینم رو بقیه گردوندم چشم. نخنده که بود گرفته گاز رو هاشب**ل

 سارا خود. آشپزخونه تو رفت شد بلند چای هوای به هم پری مامان بود، شده قرمز هم

 !بشه منفجر ممکنه لحظه هر که زودپزی شکل بود شده

 ضرر تبرا زیاده نمکش تیوا این که بس از باش؛ خونت فشار مواظب جان رادوین -

 !داره

 :داد ادامه من به رو بعد

 که منی واسه! که دونینمی مد از چیزی ایخونه تو شهمه! هاداریحق البته -

 داوود زادهامام سفرش آخرین که دارخونه زن یه واسه شده، عادی کنممی اروپاگردی

 !باشه عجیب هم باید بود

 .بهم زد زل شمسخره لبخند با هم بعد

! شده خاطره من واسه آرزوئه، تو واسه که چیزهایی! کردم رو هامروپاگردیا من عزیزم -

 هابعضی چشم نیستم، رسیده دوران به تازه و سیرم دل و چشم اصالتا من شکر رو خدا

 و نذر کلی از بعد انشاهللا ها،نباشی ناراحت ولی! بودم سوئیس هم عسلم ماه من کور

 !بگیرتت میشه پیدا یکی باالخره دخیل و نیاز
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! بندازه راه جهانی جنگ تونستمی کوچیک تلنگر یک که کردیممی نگاه بهم جورییه

 دیدم دقیقه چند از بعد. سارا به نگاه یه کردنمی من به نگاه یه هم رادوین و مامان گلی

 هایب**ل اون کنج نشوند لبخندی یک و برگشت اول حالت به سارا صورت

 .کرد نگاه رادوین به و فتگر  من از رو نگاهش. بادکنکیش

 ببری؟ سفارت تا رو من کنیمی لطف جان رادوین -

 .هم تو رفت هاماخم

 !سرکار بره باید رادوین گیرم،می اسنپ برات -

 .شد ترغلیظ لبخندش

 !کرده هماهنگ رادوین با قبل از بابا باشی، نگران خوادنمی شما -

 !ریممی دیگه ربعیک شو آماده آره -

 !شم آماده اتاقم تو میرم من عزیزم، یمرس -

. رفت اتاق سمت به کنه نگاهم اینکه بدون. چرخیدم رادوین سمت به رفت که سارا

 دید که رو نگاهم. کردم نگاه کردمی نگاهم ناراحت که مامان گلی به. داشتم بدی حس

 .زد لبخند

 !نخور غصه مادر، میان زود -

 !چرا؟ غصه مامان گلی نه -

. ساختمان پشت باغ تو رفتم و شدم بلند جا از ببینم هم با رو رفتنشون تمنداش دوست

 داشت، دوست رو رادوین هم سارا. ساختیمنمی باهم سارا و من میاد یادم وقتی از

 واسه اینقدر اومدمی کنهمی بازی من با رادوین دیدمی وقتی بچگیمون همون تو حتی
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 و دادمی بازی هم رو اون و سوختمی لشد رادوین تا کردمی لوس رو خودش رادوین

. سنیمهم تقریبا سارا و من! کنه بازی من با فقط داشتم دوست! خوردممی حرص من

 مجبور وسط، پریدمی نشسته قاشق عین هم اون خریدمی خوراکی برام رادوین وقتی

 !رو نچسب دختره کنم شخفه داشتم دوست موقعهمون از! بخره هم اون برای شدمی

 من پسردایی! نیست غریبه دخترداییشه، سارا چون بود، معقول کرد رادوین که کاری

. موندم بیرون سرما تو ساعتنیم! گرفت دلم ولی کرد،می رو کار همین برام مطمئنا هم

 داشتن مامان گلی و پری مامان. داخل برگشتم شد راحت خیالم رفتنشون از وقتی

 لبخند نگاهشون به. کردن نگاه بهم و موند صفهن حرفشون ورودم با. کردنمی صحبت

 .زدم جونیبی

 رو ماشین صبح حیدر ولی مادر، برم سارا با خودم خواستممی. دخترم میان زود تیوا -

 !سرویس برده

 !نیستم ناراحت پری، مامان نداره عیبی -

 !ببینم من پیش اینجا بشین قشنگم، دختر بیا: مامان گلی

! نشو ناراحت سارا رفتارهای از -.بوسیدم رو صورتش و مرفت مامان گلی سمت به

 !نیست دلش تو هیچی وگرنه زبونیه، شهمه رفته، مادرش به اخالقشه،

 تو برگردم داشتم دوست. نداشتم حوصله. دادم تکون سری و کردم نگاه پری مامان به

 از. داد ابجو پری مامان و خورد زنگ تلفن که بود ناهار نزدیک. نبود درست ولی اتاق،

 .شد تیز خود به خود هامگوش. رادوینه فهمیدم هاشصحبت

 !مادر نداره عیبی -

- . ... 
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 خورید؟می بیرون رو ناهار پس باشه -

 .چرخیدم پری مامان سمت به سریع حرف این شنیدن با

 !خدانگهدار پسرم باشه -

 .دید رو مخیره نگاه و آورد باال رو سرش کرد قطع که رو تلفن

 !نباشیم منتظر گفتن رو ناهار کشه؛می طول یکم سفارت ارشونک -

 خورن؟می بیرون ناهار یعنی -

 .نشم ناراحت من که بگه چی بود مونده خدا بنده

 .میان زود هم هااون! بخوریم رو ناهارمون بریم دخترم بیا -

 .کردم حفظ رو ظاهرم ولی حرص، از شدممی متالشی داشتم داخل از

 !ندارم میل من نماما ممنون -

 االن بعد نبرده، رستوران تاحاال رو من رادوین. کشیدم دراز و رفتم اتاقم طرف به هم بعد

 شه کوفتت. کنم گریه دوساعت بشینم داشتم دوست. لرزیدمی مچونه... سارا با

 تالفی تا کرد عمد از رو اینکار دونممی که من رستوران؟ رفتی من رادوین با! شاللهان

 برم اتاق از نداشتم دوست. میره داره که بگه بهم نیومد حتی رادوین! بکنه رو نم حرف

 و کردم باز رو هامکتاب. بیفته پری مامان و مامان گلی ناراحت نگاه به چشمم تا بیرون

 پیش شهمه فکرم. نبود متن به حواسم هم ذرهیک ولی کردن، ترجمه به کردم شروع

 چی ناهار حالین، چه در االن که بزنم حدس خواستممی شهمه. بود سارا و رادوین

 و باشن کرده مسخره رو من ممکنه یعنی خندیدن؟ و گفتن چقدر ناهار سر خوردن؟

 داشتم گرسنگی از. نشد مزاحمم هیچکس غروب تا خداروشکر باشن؟ خندیده بهم
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 ولی بودم؛ نخورده هیچی دیگه االن تا خوردم سوپ قاشق دوتا که دیشب از مردم،می

 نکنه که بلرزه تنم باید کی تا! رفتنمی پایین هم چیزی بود، بسته بغض از گلوم راه

 باالخره که بود شب هشت ساعت! بدزده ازم رو رادوین و برسه راه از یکی وقتیه

 با ساعت این تا یعنی! بود شده تعطیل هااین از زودتر خیلی سفارت و آوردن تشریف

! نرفتم بیرون رادوین با هم ساعتیک حاال تا من ولی ،چرخیدنمی و بودن بیرون هم

 محبتی حسرت خواممی کی تا! من به لعنت! تاحاال بود نذاشته هاوقت این از من واسه

 نه، عین! شدم ایعقده هایآدم عین بخورم؟ رو نه من و کنهمی بقیه خرج رادوین که

 شریک کسی با ندارن دوست رو بازیشوناسباب که هابچه عین! شدم ایعقده دقیقا

 نه ساعت تا نیومد باال رادوین ولی برگشتن، بودم فهمیده پایین صداهای و سر از. شن

 .دنبالم اومد خانم کرامت که

 .چیدم رو میز دخترم، ستآماده شام -

 !ندارم میل خانم کرامت ممنون -

 !نخوردی هیچی دیشب از گفتنمی خانوم دخترم ولی -

 .مزد جونیبی لبخند

 !ندارم میل االن خورم،می چیزی یه بشه مگرسنه بگید مامان به -

. رفتم پنجره سمت به و شدم بلند مطالعه میز پشت از. رفت بیرون اتاق از و نزد حرفی

 نگاه آسمون به و کردم باز ته تا رو شیشه! سرما این به داشتم نیاز ولی بود، سرد هوا

 رو مخانواده دلم! دارم غریبی حس اینجا! دمبو جونم آقا و مامانم پیش کاش. کردم

 رادوین دست برگردم؛ نبود نیازی. بست رو شیشه و شد رد کنارم از دستی. خواستمی

 !شناختممی هم کیلومتری ده از رو
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 نیستی؟ سرماخورده تو مگه -

 برم و گرفت رو بازوم نمیدم جواب دید وقتی. چرخیدم سمتش به نه دادم جواب نه

 .کردمی نگاهم اخم اب. گردوند

 خوشش ازت زنم چون بگم که نداری توقع. دخترداییمه سارا چی؟ یعنی رفتارها این -

 که انگار نه انگار! ساله پنج تیوای عین شدی شم؟دقیقا نزدیک بهت تونمنمی نمیاد

 صبحانه نه کنی؟می حسودی سارا به بفهمن باید همه حتما! سالتهپنج و بیست

 شی؟ بزرگ خوایمی کی! شام از که هم این ،ناهار نه خوردی،

 شده عاصی. شدمی تار دیدم بعدی قطره با باز چکید،می هم اشکم. دیدمشمی تار

 .کرد نگاهم

 بیرون ممکنه هفته یک سارا و من مگه؟ گفتم بهت چی چین؟ واسه هااشک این االن -

 کنی؟ ثابت رو چی نخوردن غذا با خوایمی اصال! بریم

 رو بازوم قبل از ترمحکم که شم رد کنارش از خواستم و کشیدم دستش از رو بازوم

 .شد بلند خشونت از ایرگه با و ترجدی صداش و گرفت

 !زنممی حرف دارم کجا؟ -

 :گفتم بغض با

 رو بیدادت و داد بیرونه، هاتخوشی! بیرون برو سارا با عمرت آخر تا هفته، یک نه -

 جایی هر کنی،می بخوای که کاری هر خودت ولی کردی، یزندان رو من من؟ واسه میاری

 مامان پیش خیلی هم اگر! جونت سارا با باش خوش جهنم، به من! میری بخوای که

 دل ور اینجا بیا خودت خونه برگردون رو من کشی،می خجالت من بابت بقیه و پری

 !اینجا آوردید گیر غریب رو من! جونت سارا
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 .گرفت شدت مگریه

 هر اینجا شما رادوین، آقا خونه میرم من! سرم تو زنیدمی هی و کردید دورم جااین -

 !بکن خوایمی که کاری

 جاهمون هنوز رادوین و برداشتم رو کیفم و شال. پوشیدم رو پالتوم و رفتم کمد سمت به

 :خورد گوشم به عصبیش صدای کردم باز که رو در. کردمی نگاهم اخم با و بود وایساده

 !بذاری بیرون در این از رو پات اگه حالت به یوا -

! عصبانی ولی آروم، بود؛ زندگیم هیوالی که هاییوقتهمون مثل بود شده دوباره صداش

 موقعاون ولی بکشم، نفس حتی کردمنمی جرأت دیگه زد می حرف اینجوری که قبال

 به تند که رو اشپ صدای. بیرون زدم اتاق از و آوردم کجا از رو شجاعت این دونمنمی

 شروع! کنهمی لهم برسه بهم دستش االن کردم، غلط خدا یا. شنیدم اومدمی سمتم

 و بود رفته یادم گریه حاال!شد تندتر سرم پشت هم رادوین هایقدم دوییدن، به کردم

. کننمی نگاهم دارن همه دیدم پذیرایی به رسید پام تا! داشتم رو بازیدنبال هیجان

 .اومد سمتم به سریع و اومد خودش به بقیه از زودتر مامان گلی. بود مه رامبد بابا

 کردی؟ گریه چیشده؟ مادر؟ شب وقت این میری کجا -

 .شد بلند هم پری مامان. کرد نگاه بود ایستاده سرم پشت که رادوین به بعد

 عزیزم؟ چیشده جان؟ تیوا شب وقت این بری خوایمی کجا -

 !بزنیم دور یه ریممی داریم گرفته دلش تیوا مامان، نشده هیچی -

 بهم همه. چرخوندم جمع تو رو نگاهم. افتاد راه بیرون سمت به من از جلوتر هم بعد

 بازیکولی اون جلوی نداشتم دوست. داشتبرنمی ازم چشم هم سارا. کردنمی نگاه

 و کرد شنرو رو ماشین رادوین. کردم حرکت بیرون سمت به و گفتم ایاجازه با. دربیارم
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 عمو. افتاد راه حرفی هیچبی. نشستم جلو و رفتم ماشین سمت به آروم. موند منتظرم

 به. نکنه بیدارش شد دیر اگر شب که گرفت ازش رو کلید رادوین و کرد باز رو در حیدر

 درست هاشحرف همه. بود رادوین هایصحبت به حواسم تمام و کردممی نگاه بیرون

 ایهفتهیک اون داشتم دوست. بود خودش رفتارم این باعث یول بودم، بچه من! بود

 بیرون رادوین با خوادمی روز هر ببینم نداشتم دوست! نباشم من اونجاست سارا که

 تحریک وقتی زن یک حسادت حس. کننمی درک متاهل هایزن فقط رو من حس! بره

 داشت کجا دونمنمی. رادوین نه زدممی حرف من نه! گیرهمی رو آدم جون میشه،

. بود غالب کنجکاویم حس به که بودم ناراحت دستش از اینقدر. نبود مهمم رفت،می

 باز رو هامچشم هم ماشین توقف با. بستم رو هامچشم و دادم تکیه شیشه به رو سرم

 رو سرم. خورد تقه شیشه به که بود گذشته رادوین شدن پیاده از ایدقیقهیک. نکردم

 باز رو در گرفتم فاصله که در از. کردمی نگاهم اخم با که دیدم رو وینراد و کردم بلند

 .کرد

 !شو پیاده -

. شدم پیاده ماشین از میلبی. کنم مخالفت نکردم جرات واقعا که گفت جدی اینقدر

 سمت به. دربند بودیم اومده. انداختم اطراف به نگاهی. کشید و گرفت رو دستم

 تارا، رادوین، با مونماه هر آخر هایجمع تو خاطره کلی وریادآ که مموردعالقه رستوران

 شدنش باز جلوی زور به که شدمی باز داشت نیشم. رفتیم بود رادمهر و رادومان نیما،

 سمتش به و کرد انتخاب ممکن جای تریندنج و ترینخلوت تو میز یک. گرفتم رو

 .کردم بلند سر. دستم داد رو منو نشستن محض به. رفتیم

 !بودم گفته هم قبال ندارم، میل -

 .کرد وحشتناکی اخم
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 !بده سفارش رو غذات حرفبی پس نکردی؟ قهر همین واسه مگه -

 .زدم تلخی پوزخند

 آوردن رستوران واسه نه ولی کردم، حسودی آره رو؟ من دیدی بخیل و بدبخت اینقدر -

 رستوران تجربه من! شتمندا رو باهات رفتن بیرون تجربه من حاال تا اینکه واسه! سارا

 حسودم، من آره! هیچوقت نذاشتی وقت من واسه حاال تا چون! نداشتم رو تو با رفتن

 تنم به سر خوایمی دونممی میاد، بدت ازم دونممی... رادوین! شدی باعثش تو ولی

 مثل زنم یه من! دارم دوستت من میاد بدت من از تو که چیزی برابر دو ولی نباشه،

 باهام بینیمی! شوهرم از تو، از دارم محبت آرزوی دارم، توجه آرزوی. دیگه ایهزن همه

 راحت و شدم دریغ ازشون من که چیزهایی به حسرت با و بشینم باید کردی؟ چیکار

 ازم رو رادوین شبنم االن که بلرزه تنم باید کی تا! کنم نگاه گیرهمی قرار بقیه اختیار در

 خونه اون تو رو من جای و رسهمی راه از یکی االن که لرزهب تنم باید کی تا گیره؟می

 اون دلت چون نداری، دوستم چون نیست، قرص ازت دلم چون چرا؟ دونیمی گیره؟می

 من! مبچه من بچگیه بودن محبت تشنه اگر. امبچه من آره! خوادنمی رو زندگی

 به رو زن یک! باشهن حسود که بده نشون من به رو زن یک ولی کال، بدم من حسودم،

 شب هشت تا و بیرون میره سابقش خاطرخواه با داره شوهرش ببینه که بده نشون من

 !نیاره ابرو به خم ولی نمیاد، هم

 .کردم پاک رو اشکم

 این تو ساختیش، خودت رو حسود آدم این نشسته، جلوت که ایعقده پر آدم این -

 !ساختی من از رو

 میز روی از! بود نشده کم اخمش از چیزی ولی کرد،می نگاهم ساکت مدت تمام

 .داد سفارش خودش. اومد گارسون. کردم پاک رو صورتم و برداشتم دستمال
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 دوتا هم نوشیدنی ساال، و ماست شیشلیک، سیخ دو جوجه، پرس دو -

 شده سبک دلم. ببینمش که نکردم بلند رو سرم ولی بود، سنگین روم نگاهش!استوایی

 دلم سر هاحرف این که بود هامدت. داشتم بهتری احساس. بودم دهز  رو حرفم که بود

 بیارم، زبون به میشم ناراحت کسی یا چیزی از داشتم عادت بچگی از! بودن مونده

 !شه کینه و بمونه نداشتم دوست

 بگه من به اینکه بدون ظهر نزدیک. شرکت رفتم خودم سفارت کردم پیاده رو سارا -

 خورد که رو ناهار. باشه مهمونم ناهار شرکت تو خوادمی رو روز یک گفت شرکت اومد

 !ظهر از نبودیم هم با دیدمش، خونه تو هم شب. دارم کار گفت رفت

 دلم ته چیزی یه. کردم نگاه بود شده زوم من روی که هاشچشم به و کردم بلند رو سرم

 ناراحت من که مهمه براش یعنی! جدیدا میده توضیح برام که ناب خوشی یک. ریخت

 با رو روزش که بود این خاطربه دومم خوشحالی! کنممی فکر چی که مهمه یا نباشم

 که بود شده مهم من نخوردن غذا اینقدر که بود این سومم خوشی! بود نگذرونده اون

! رفتمنمی که هم ذاشتمی گرچه ها،خونه برم نذاشت شکر رو خدا. اینجا آورد رو من

 نگهم آیه و قسم با هااون که بشم رد بقیه جلوی از اسلوموشن حالت با داشتم تصمیم

 تا. خوردن به کردم شروع تندتند غذا اومدن با نیاوردم روم به رو شدنم مرگذوق! دارن

 کش ممعده انگار االن رفت،نمی پایین چیزی و بود بسته گلوم راه پیش ساعتنیم

 که کردم نگاه رادوین به شد تموم که غذام! شدمنمی سیر خوردممی چی هر بود؛ اومده

 دید که رو نگاهم. کردمی نگاه من به لبخند با و بود نشده هم نصفه غذاش هنوز

 .کردم نگاهش سوالی. گذاشت رو خودش غذای و برداشت جلوم از رو بشقابم

 !هم رو این بخور داری دوست جوجه. شدم سیر من -
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 خوردن به کردم شروع و وایسادم بشه باز خواستمی که نیشم مقابل قدرت تمام با

 جدا رو شیشلیک هایگوشت. چسبید بهم خودم غذای از بیشتر که رادوین غذای

 !شدممی منفجر داشتم دیگه. برنجم رو ریختمی و کردمی

 بریم؟ -

 !بریم آره -

 بلند تونستم.نمی کردممی کاری هر که بودم شده سنگین اینقدر ولی شد، بلند رادوین

 .کرد بلندم و گرفت رو دستم اومد سمتم به. کردم نگاهش درموندگی اب. شم

 !ترکممی دارم خدا وای -

 بازیکولی با هاتازگی. رفتیممی ماشین سمت به آروم و بود رادوین بازوی دور دستم

 نرسیده ذهنم به زودتر اداها این چرا. بود گرفته مخنده! رسیدممی آرزوهام به داشتم

 خجالت چون! داشتم وجدان عذاب درد چون کردمنمی فکر بهش القب آخه؟ بودن

 خودمه، خود واسه رادوین االن ولی! دونستمنمی خودم برای رو رادوین چون. کشیدممی

 رقصیدمی سازم به روزها این که رادوینی عجیب و وجدانعذاب بدون من، برای فقط

. نداشتم دوست رو ماشین یتو سکوت دیگه! بود شده قبل از ترداشتنیدوست برام

 قمر قرص آهنگ اون و کردم پلی رو بود حالم مناسب که آهنگی و کردم روشن رو ضبط

 دلخور انگار. نبود اونجا حواسش. مشغول فکرش و بود ساکت رادوین. بود بانی بهنام

 تازه. نداشتم عذرخواهی برای تصمیمی هم من و من رفتارهای خاطربه حتما. بود

 عنوان به رو خودم جایگاه داشتم تازه! داره توقع شوهرش از که زنی دمشمی داشتم

 باشه خورترسری تو و ترساکت چی هر آدم فهمممی االن! کردممی پیدا همسر یک

 هم خودش واسه که اطرافیانش واسه فقط نه! ترههمزنبه ،حال منفورتره خارتره،

 مردی یک وقتی! گرفت یاد رو زنانگی دبای! گرفت یاد رو بودن زن باید! میشه آورچندش
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 و توجیح قابل غیر کارش. مرد سمت میره اتهام هایانگشت تمام کنه،می نت*یا**خ

 مرد اون که بوده چجوری براش همسرش کرد، فکر هم کارش دلیل به باید اما بخششه؛

 باشه مقصر مرد درصد هشتاد اگر! بوده خیابون تو یکی دنبال که نکرده راضی رو

 ولی فهمیم،می و دونیممی هازن ما گاهی! بوده زن تقصیر هم درصد بیست طمئنام

 فکر! شه خراب زندگیمون مبادا که دیگه یکوچه یک به زنیممی رو خودمون هم باز

 آخر تا بگی بله دوبار که صورتی در میشیم، بزرگ و عزیز گفتن چشم و بله با کنیممی

. کنیممی افراط زدن نق و زدن غر تو هم هاوقت یخیل! گوقربان بله کنیز میشی عمر

 باشیم، راضی کم چیزهای به همیشه نیست خوب که درسته. میره یادمون رو قناعت

 غر! ببریم باال مردمون به نسبت رو درکمون شرایط به توجه با باید هاییوقت یک ولی

! رو درست رفتار ریمبگی یاد باید! کنه کسل کنه، خسته زندگی از رو مرد تونهمی زیادی

 به بگیره، یاد رو سیاست جوریک باید داره شوهرش از که شناختی به توجه با زنی هر

 تا شد پیاده و کرد پارک در جلوی رو ماشین!زنگزنگی نه رومرومی نه مامان گلی قول

 به چشمم برد داخل که رو ماشین. شد سوار دوباره در کردن باز از بعد. کنه باز رو در

 تا که کردم تعجب. بود گذشته هم یک از ساعت. بود نشسته تاب روی که افتاد اسار 

 حلقه بازوش دور رو دستم و رفتم رادوین سمت به. شدیم پیاده ماشین از. بیداره االن

 از شدیم، ترنزدیک که سارا به. نزد حرفی اما کرد، شدم حلقه دست به نگاهی. کردم

 .شد بلند جاش

 .سالم -

 هنوز؟ نخوابیدی چرا جان، اسار  سالم -

 سمت به دوباره و کرد بهم کوتاهی نگاه. دادم ب**ل زیر و آروم رو جوابش هم من

 .گرفت رو آزادش دست و چرخید رادوین
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 !خصوصی البته بزنیم؟ حرف یکم میشه برد،نمی خوابم -

 یمتصم و کردم باز دستش دور از رو دستم بزنه حرفی خواست تا کرد نگاه بهم راروین

 !شم ضایع و بگه بهم اینکه از قبل برم خودم گرفتم

 !بخیر شب میرم، من -

 بود، گرفته رو دستم که رادوین به. شد کشیده پشت از دستم که برداشتم قدم دو

 .کردم نگاه تعجب عالمت یک شبیه

 االن که داری دوست اگر! خوبیه رازدار! قرصه دهنش خیلی تیوا سارا، نباش نگران -

 !نمیشن باز هامچشم خستگی از فردا؛ برای باشه نه هم اگر بگو

 .گرفت ازم رو نگاهش حرص با. کردم نگاه سارا به و زدم پهنی لبخند

 !زنیممی حرف صبح باشه -

 .رفت خونه سمت به و کرد تند پا هم بعد

 بلند پا پنجه روی. کردم نگاه بود، مخیره که خسته و محو لبخند با که رادوین جلوی

 خنده با هم رادوین. رسیدممی شچونه زیر به تازه نداشت، فایده زدم زور چی ره شدم

 مجبور. شدم آویزون گردنش از دست دوتا با نداره ایفایده دیدم. کردمی نگاه تالشم به

 .ببوسم رو لپش شدم موفق باالخره. کنه خم رو سرش شد

 !کردی س*و*ب جرزنی با! هانیست قبول -

 .رفتم خونه سمت به و خندیدم

! کردی رشد اینقدر که خوردی داده بهت چی بپرسم پری مامان از باشه یادم صبح -

 !خوادمی نردبون ازت رفتن باال
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 دور رو دستم و رفتم سمتش به دوباره. کشید پشت از رو موهام اسبیدم و خندید

 گیتیر  و تاریکی تو که عمیق اینقدر کردم، نگاهش کرد، نگاهم. کردم حلقه بازوش

 داشتنشون خاطربه و بود دنیام و دین که هاییچشم! بودم شده گم هاشچشم مردمک

 !بود نیومده سرم مصیبت کم

*** 

 لباس بیرون برم خواستممی اول. خوابید تخت روی و کرد عوض رو هاشلباس اتاق توی

 بدون پیش روز دو تا من ایه،مسخره کار دیدم بعد. کشیدممی خجالت ازش کنم، عوض

 باشم راحت اینکه برای! نیست درستی کار بیرون برم بخوام حاال بودم، خوابیده لباس

 نگاهم داره کردممی حس. هاملباس درآوردن به کردم شروع و کردم بهش رو پشتم

 سرعت کارم به فقط! کشیدممی هم خجالت تازه. نداشتم برگشتن جرأت ولی کنه،می

 نگاهم و بود باز هاشچشم و بود خوابیده من به رو دقیقا برگشتم، که سمتش به. دادم

 داشت نظر زیر رو حرکاتم تمام. رفتم تخت سمت به و کردم خاموش رو چراغ. کردمی

 هاشمردمک. چرخیدم سمتش به و خوابیدم تخت روی آروم. کردمی معذبم یکم این و

 خاصی حس یک. بگیره ازم رو نگاهش خواستنمی دلم. رفتنمی رژه هامچشم بین

 صورتش روی و کردم دراز طرفش به رو دستم! دادمی بهم خوبی حال یک داشت،

 آروم شصت انگشت با. کرد باز ثانیه چند از بعد و بست رو هاشچشم. گذاشتم

 شده شچهره از جزئی که هاشاخم عاشق. بودم هاشریشته عاشق. کردممی نوازشش

 بالشت زیر از و گرفتم رو بود الشتشب زیر که دستش! صورتش جزءجزءبه عاشق! بود

 نخورد، تکون اول. دادم جا بغلش تو رو خودم. خوابیدم دستش رو پروپرو و درآوردم

 این به لبخندی. بذارم شسینه روی رو سرم که کشید عقب رو خودش یکم بعد

. انداخت دورم رو دستش دقیقه چند از بعد انداختم دورش رو دستم و زدم دریدگیم

 تو و کنهمی بغلت کنارته، داری دوستش که اونی وقتی میشی دیگه دنیای یه اردو انگار
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 باشی، آرامش این و آغوش این تشنه سال دو که مخصوصا! خوابیمی تنش عطر با

 !***میشی ترحریص

 کردن نظافت مشغول کتایون دخترش و کرامت صبح از و بود پری مامان تولد امروز

 البته. بود بارآخرین شکر رو خدا و بیرون بود رفته رادوین اب معمول طبق هم سارا. بودن

 ازم تونننمی رو رادوین که بود شده قرص دلم جورهایییک نبودم، حساس خیلی دیگه

 !خوردممی حرص گاهی زیرپوستی خب ولی بود، شده ترراحت خیالم. بگیرن

 جان؟ تیوا -

 .چرخیدم مامان گلی سمت به

 مامان؟ گلی جانم -

 .نشستم مبل روی و رفتم سمتش به

 ولی دادم، لباس سفارش خرهمی لباس ازش همیشه که مزونی اون به پری برای مادر -

 هم حیدر نمیده، جواب رو گوشیش رفته که صبح از هم رامبد برم، تونمنمی که خودم

 بگیری؟ بری کشیمی رو زحمتش مادر. کنه خرید شام واسه که کرامته دست دم

 !بفرستن اشتباه رو لباس کال یا شه زود و دیر یا بمونم مزون امید به ترسممی

 !حتما میرم نباشید نگران -

 !مادر ببینی خیر -

 خدا بنده خانوم کرامت. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند و بوسیدم رو صورتش

 شروع. بود زیاد کارش هم باز ولی نداشتیم زیادی مهمون اینکه با. داشت کار خیلی

 هم کوفته شد تموم که کارم. ژله چندرنگ و ساالد نوعسه_دو کردن درست به مکرد

 رادوین! باشه شده کم کنه درست خوادمی که غذاهایی از مدل یه الاقل تا کردم درست
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 مامانم با آرایشگاه بود رفته بود تولدش چون هم پری مامان و اومدنمی ناهار امروز هم

 میل بودم، نخورده ناهار هنوز و بود چهار ساعت! بدن صفایی یه رو صورتشون و سر تا

 آماده و گرفتم ساعتهنیم دوش یه سریع. افتادم مامان گلی سفارش یاد. نداشتم هم

 .پایین رفتم شدم

 !فقط نیستم بلد رو آدرس. میرم دارم من مامان گلی -

 .رفت اتاقش سمت به و شد بلند تلویزیون جلوی از

 !مدختر  میارم برات االن -

 .برگشت دستش تو کاغذ یه با دقیقه چند از بعد

 باال هم آدرس! ندن بهت اشتباه رو لباس که بده تحویل. رسید هم این عزیزم بیا -

 .شده نوشته

 .رفتم بیرون دادم تکون سری

 .رفتم من. منتظره بیرون آژانس مامان گلی باشه -

 .عزیزم همراهت به خدا -

 چه حاال. پری مامان خونه تا بود راه ساعتییک. دمخون رو آدرس شدم که ماشین سوار

 لباس و اونجا رفت کی مامان گلی اصال بدن؟ لباس سفارش دور اینقدر بود اصراری

 کشیدم ایکالفه پوف! نبود دسترس در زدم زنگ چی هر که هم رادوین به داد؟ سفارش

 و رعد و بود شده یاهس ابر از هوا. بگذره برام زودتر تا کردم گرم گوشیم با رو سرم و

 بارون دقیقه چند از بعد. لرزوندمی رو تنم آسمون صدای. زدمی وحشتناکی هایبرق

 نگاه رو ماشین از بیرون شدنمی وجههیچ به که بود زیاد شدتش اینقدر. شد شروع
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 آخرالزمان کردممی فکر. بودم ندیده اینجوری بارون حاال تا. بودم ترسیده واقعا! کرد

 !شده

 هم کنپاک برف. ندارم بیرون به دیدی واقعا من و زیاده خیلی بارون شدت خانم -

 !شه کمتر بارون یکم تا کنیم صبر مجبوریم نیست، جوابگو

 .دید و جایی شدنمی واقعا نبود، ایچاره

 مونده؟ خیلی دادم آدرس که جایی تا فقط. نداره ایرادی باشه -

 !کنم فکر ربعیک حدود زیاد، نه -

 زمان هرچی ولی کرد، پارک ایگوشه رو ماشین. نگفتم چیزی و دادم تکون یسر 

! شدمی هم ترسیاه آسمون و تروحشتناک بلکه شد،نمی کمتر بارون تنها نه گذشتمی

 :گفتم ب**ل زیر

 !شد فیکونکن زمین اومدنت دنیا این با پری، مامان رو قدمت بنازم -

 تاریک داشت هوا. بود کرده تموم باتری ارژش گوشیم و بودیم ماشین توی دوساعتی

 .شدمی بیشتر کمکم ترسم و شدمی

 !شده دیرم منم میشه تاریک داره هوا. بیفتید راه هست امکانش اگر آقا -

 .کرد نگاهم آینه تو از

 !بریم بتونیم دونممی بعید اما افتم؛می راه من چشم ولی رو، وضعیت که بینیدمی -

 دیدم رو مزون خوشحالی با. کشید طول ساعتیک دقیقا ربعیک بود گفته که مسیری

 کشیده آب موش عین دقیقا شدم وارد تا رفتم که قدمی چند. شدم پیاده ماشین از و

 .رفتم بود میز پشت که خانمی سمت به. چکیدمی ازم آب و بودم شده
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 بفرمایید؟ جانم -

 .بودم داده لباس سفارش بخیر، وقتتون سالم -

 .شد بلند میز پشت از. دادم بهش ور  رسید

 !رفتممی داشتم دیگه هم من رفتن، همه! اومدید دیر چقدر -

 !رسیدم زور به هم االن! موندم خیابون تو چندساعته هوا این خاطربه -

 لباس رنگ سفید کاور یک با دقیقه پنج از بعد. رفت اتاقی سمت به و داد تکون سری

 .برگشت

 شه؟می چقدر. ممنون خیلی -

 .شده پرداخت کامل -

 مثال تا دوییدم رو ماشین تا ساختمون مسیر. رفتم ماشین سمت به و کردم تشکری

 !بودم ایستاده دوش زیر ساعتنیم انگار ولی نشم، خیس

 !آقا بریم -

 .بگیرم تماس بتونم که نداشتم آنتن هیچی اما بود، گوشیم شارژ آخر چنددرصد

 بگیرم؟ تماس گوشیتون با میشه. یدهنم آنتن گوشیم من آقا ببخشید -

 .کرد روشن رو گوشیش

 و بود گذشته شب نه از ساعت.بارونه خاطربه کنم فکر. ندارم آنتن هیچی هم من -

 کردممی کاری هر ولی نگرانن، همه االن بودم مطمئن. بودم نرسیده هنوز من

 هابرق رفتن اطرخبه خیابون نصف و بود افتضاح هوا.بگیرم تماس کسی با تونستمنمی

 ساعت به چشمم مدام و شدمی بیشتر استرسم گذشتمی که ثانیه هر. بودن تاریک
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 از و کردم حساب رو کرایه ترس با. رسیدم شب ده ساعت باالخره. بود ماشین جلوی

. نبود دلم توی دل. شد باز در که نرسید ثانیه پنج به زدم زو زنگ. شدم پیاده ماشین

 آنتن هم گوشیم ام،ساعته چند تاخیر برعالوه! خب دارن حق نباش ناراحت ازم اگر

. بیرون اومدن همه برسم کردمی وصل ساختمون به رو حیاط که هاییپله به تا. نداشت

 کردنمی نگاهم نگرانی با که همه به کلی نگاه. بودن هم نیما و تارا آقاجونم، مامانم،

 رگ و کرده گره هایمشت. دش قفل رادوین قرمز صورت رو چشمم که انداختم

 .اومد سمتم به جمعیت بین از. کرد بیشتر رو ترسم گردنش کنار یبرجسته

 ... .گوشیم ولی بزنم، زنگ خواستممی بخدا -

 داد و بقیه گفتن هین صدای. موند نصفه خورد صورتم تو که سیلی با حرفم ادامه

 رادوین سمت به خشم با نیما. کرد ترخراب رو حالم رامبد بابا و آقاجونم و نیما عصبانی

 .کشید رو بازوش مامانم راه وسط که کرد تند پا

 مادر؟ کجا! شوهرن و زن جان نیما -

 :پیچید سنگین شدت به جو اون تو نیما فریاد صدای

 آقاجونم؟ جلوی من؟ کنه؟جلوی بلند خواهرم رو دست داره حق شوهرن و زن چون -

 جمع؟ تو

 .کردمی نگاه بهم پوزخند با سارا. افتاد رادوین سر پشت به چشمم و کردم بلند رو سرم

 !اول بزنه حرف ذاشتیمی دستت بشکنه! رادوین که واقعا: تارا

 .شد بسته هامچشم و پرید ترس از هامشونه رادوین گفتن تارا و داد صدای با

 !ببند رو هاتچشم ببینی تونینمی! دارم رو اختیارش زنمه، -
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 که الاقل داشتیمی نگه رو مادرش و من حرمت. رادوین آقا نکنه ردد دستت: آقاجون

 !نکنی بلند مبچه رو دست خودم جلوی

 تنها جوون دوتا این تو بریم بیاید! ببخشید من خاطربه! تونمشرمنده من: رامبد بابا

 !باشن

 بالبال داشت که دیدید. بود ناراحتی از. میگه راست رامبد جان فخری: پری مامان

 !تو بیا مادر من سفید موی خاطربه پسرم جان نیما! تو بیاید! ترس از زدمی

. جمع اون تو برم خواستنمی دلم. بودم کشیده خجالت. داخل بردن زور به رو همه

 رو سرم. اومدنمی در صدام ولی ریختم،می اشک. کرد خورد همه پیش رو من رادوین

 .گرفت رو بازوم شم رد رشکنا از خواستم. ببینمش که نکردم بلند هم

 میری؟ داری پایین انداختی رو سرت کجا -

 :گفتم نلرزه کردممی سعی که صدایی با

 مونده؟ ایدیگه چیز کردی، خوردم هم بقیه پیش زدی، رو کتک که تو -

 ششده کلید هایدندون بین از. کشیدم خودش سمت به و گرفت رو میقه عصبانیت با

 :گفت آروم

 هم اون برگردی؟ شب ده ساعت االن که بیرون بری خونه از داد ازهاج بهت کی -

 !خبربی

 :گفتم دلخور و کردم نگاهش بغض با

 جواب من هایتلفن به بود دخترداییش گرم سرش هم شوهرم. برم گفت مامان گلی -

 وقت بقیه واسه بود یادم خوب ولی نمیده، رو من جواب اونه با وقتی نبود یادم! نداد
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 جهنم، به باشم تنها من. رفتم خودم و نموندم منتظر الکی هم همین واسه! من زج داره

 تا تنها دخترداییش ولی جهنم، به برم بخوام جایی من جهنم، به بخوام چیزی من

 !نره سفارت

 .شد بیشتر هاماشک ریزش شدت

 ام،زندانی چون تونمنمی ببخشید بگم رفت یادم برم خواست ازم مامان گلی وقتی -

 جلوی کنه،می خوردم همه جلوی برگردم برم اگر بگم رفت یادم! ندارم رفتن بیرون حق

 یادم! میشه خورد بابامم و برادرم غرور مامان گلی بگم رفت یادم! خورممی سیلی همه

 آرزوی خواهرم کنه،می نفرین رو رادوین دلش تو مامانم بخورم من که سیلی با بگم رفت

 کنهنمی باور شوهرم چون نبار بگم آسمون به رفت یادم تازه !کنهمی رو دستش شکستن

 گوشیم آنتن به رفت یادم! کنهمی تنبیهم اول توضیح از قبل چون! کردم دیر تو خاطربه

! میشه عصبانی بدم، جواب نتونم من بزنه زنگ شوهرم شاید چون نشو، خراب بگم هم

 !نیست مهم نده رو من هایتماس جواب خودش ظهر از بعد تا صبح ولی

 پشت از مامان گلی صدای. ریختممی اشک من و کردمی نگاهم سکوت تو اخم با

 :اومد رادوین

 جان؟ تیوا -

 .کردمی گریه داشت. برگشتیم سمتش به

 !دخترم ببخشید! مادر شد من تقصیر شهمه ببخشه رو من خدا -

 .بوسیدم رو صورتش. رفتم سمتش به و شدم جدا رادوین از

 ام،زندانی نگفتم بهتون که منه تقصیر! اینجوری نگید مامان؟ گلی حرفیه چه این -

 از که عصری چهار تا صبح همون از و بیرونه دخترداییش با صبح از شوهرم نگفتم
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 تنبیه بدم جواب نتونم من اگر ولی نمیده، رو من هایتماس جواب بیرون زدم خونه

 !میشم

 ساکت پذیرایی تو همه. شدم خونه وارد و کردم ندت پا کنم نگاه رادوین به اینکه بدون

 شدم وارد تا. کنن آرومشون کردنمی سعی هم پری مامان و رامبد بابا. بودن نشسته

 سمتش به زدم نیما غم و خشم از پر نگاه به لبخندی. چرخید سمتم به سرها همه

 .بوسیدم محکم رو صورتش. شد بلند. رفتم

 !برم قربونت نشو ناراحت! نزدم زنگ یک بیرونم حاال تا عصر از. بود خودم تقصیر -

 .زدم لبخند کردمی نگاهم بغض با که تارا و خیس هایچشم با که مامان به

. نبود خوب حالم. رفتم اتاقم سمت به.بیام کنم عوض لباس باال برم خیسه هاملباس -

 نیما و آقاجونم و نماما خاطربه اگر. اومدمی بدم ترحم از. بودم معذب هاشوننگاه زیر

 سرد آب با رو صورتم چندبار! مجبورم هااون خاطربه ولی رفتم،نمی پایین اصال نبود

 حقارت درد. بود شده قرمزتر بودم خورده که سیلی جای. بیاد جا یکم حالم تا شستم

. شدمی بیشتر بغضم افتادمی صورتم به چشمم تا. بود سیلی این از بیشتر خیلی برام

 آرایش حوصله و حال واقعا. کردم عوض رو لباسم و رفتم هاملباس کمد سمت به

. بود سخت برام پایین، برم کشیدممی خجالت. شدم خارج اتاق از جوریهمون. نداشتم

 به سرها باز. رفتم پایین هاپله از و کشیدم عمیق نفس چندتا بستم، رو هامچشم

 ناراحتی با که مامانم و تارا کنار. بود زده زل زمین به اخم با که رادوین جز چرخید، سمتم

 .ندیدم رو نیما چرخوندم چشم چی هر. زدم لبخند بهشون و نشستم کردنمی نگاهم

 کو؟ نیما -

 :کرد زمزمه آروم و کرد رادوین به نگاهی حرص با تارا
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 گردن من و بزنن سیلی چشمم جلوی آبجیم به اگر غیرتمبی خیلی گفت. رفت -

 !نیست من جای دیگه اینجا! نداده دستم کار غیرتیمبی تا رممی پس نشکنم،

 .داشت حق ولی رفتنش، از گرفت دلم

 خوابه؟ طنین -

 .خوابوندمش ترسید،می. بود کرده سرایت هم اون به بقیه استرس آره -

 .شد بلند بود ساکت موقعاون تا که آقاجونم

 !کن ادهآم رو طنین شو بلند جان تارا شید، بلند خانم فخری -

 .شدن بلند زمانهم هم پری مامان و رامبد بابا

 !خوردید کیک نه خوردید، شام نه جان؟ تقی کجا -

 .زد رامبد بابا بازوی به دستی آقاجون

 !شد صرف کافی اندازه به جان، رامبد مرسی -

. رفتم آقاجونم سمت به. کنن عوض لباس پایین مهمان اتاق تو رفتن تارا و مامان

 .بوسید ور  پیشونیم

 !بابا شو آماده برو -

 به و کرد بلند رو سرش بود پایین سرش موقعاون تا که رادوین. کردم نگاهش تعجب با

 .کرد نگاه آقاجونم

 حالی چه که دیدید! ببخشید خودتون بزرگی به کرد، بچگی رادوین تقی آقا: پری مامان

 ببخشید شما کرد اشتباه! اتیو دنبال هابیمارستان تو بیفته راه بود مونده کم داشت،

 !رو تیوا نبرید
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 !ببخشید رو من ببخشید،! منه تقصیر شهمه! رو من بکشه خدا: مامان گلی

 مبچه شب یک. خانوم پری خودم یخونه ببرم رو دخترم شب یک خوام.می: اقاجون

 نشه؟ باباش خونه مهمون

 .کرد نگاه بهم

 !جان بابا شو آماده برو -

 مسخره نیشخندهای از حداقل. کنه بهتر رو حالم تونستمی اینجا نبودنم شب یک

 :شد بلند رادوین صدای برداشتم که رو اول قدم. شدممی دور سارا

 !بیارمش فردا بدید اجازه لطفا! بمونه باید امشب. میارمش خودم فردا آقاجون -

 :گفت عصبی لحن با آقاجون

 کردیم، بزرگ قو پر الی رو دختر نای ما کنی؟ بلند دست گلمدسته رو باز که بمونه -

 !کردی جبران براش خوب رو نخورد باباش خونه که هاییکتک تمام نزدیم، بهش تلنگر

 کنه بلند دختر این رو دست اگر خودش جون به! بمونه بذار من ضمانت به: رامبد بابا

 !بمونه بذار من خاطربه! نداره جا خونه این تو دیگه

 صورت. نزد حرفی دیگه هم آقاجونم. رفتن آشپزخونه سمت به مامان گلی و پری مامان

 :گفتم گوشش دم آروم و بوسیدم رو صورتش. کردمی داغونم ناراحتش

 نباشید، من نگران. دونستممی رو هاشحساسیت من. آقاجون بود خودم تقصیر -

 !کنممی آدمش خودم

 و رفتم تارا سمت به. ومدنا بود بغلش تو که طنین با تارا و مامان. زد جونیبی لبخند

 .بوسیدم رو طنین صورت
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 !هااینجا بودید اومده چندوقت از بعد. شد من تقصیر! ببخشید -

 .بوسید رو صورتم تارا

 باز بزنتت خواست اگر امشب! توییم نگران ما خوری؟می رو ما یغصه سرت فدای -

 مامان و آقاجون اطرخبه! کنیممی خراب سرش روی رو اینجا میایم نیما با بزن زنگ

 !بود بسته دستمون

 .رفتم مامان سمت به و بوسیدم رو طنین خواب غرق صورت دوباره

 تقصیر. دونستممی رو مردم هایحساسیت من! نخورید رو من غصه برم قربونتون -

 !شده آروم دیگه االن بود، عصبانی هم لحظه اون. بود خودم

 !مونده تتصور  رو هاشانگشت جای که بمیره مادرت -

 .بوسیدم رو مهربونش صورت

 بهش هم خودم فردا کنید، آرومش. مامان نیمام نگران! بمیره دشمنتون! نکنه خدا -

 !زنممی زنگ

 ظرف یه و قابلمه دوتا با مامان گلی و پری مامان. رفتن حیاط سمت به و داد تکون سری

 .دادن آقاجون و مامان به رو هاقابلمه و اومدن کیک

 چیکار؟ خواستیممی غذا جان؟ پری کاریه هچ این -

! نخوابم عذاب با شب که رو هااین ببرید توروخدا کشم،می خجالت ازتون کافی حد به -

 !کنممی دق بره گرسنه شکم با مهمونم فخری

 !کشیدید زحمت خانم، پری نبود نیازی -

 !وامخمی معذرت من! کنم نگاه صورتتون تو نمیشه روم که بخدا تقی آقا -
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 از جان، بابا ببخشید دخترم جان تارا! بزنیم حرف هم با شرکت میام فردا: رامبد بابا

 !برسونید سالم هم رامین به من طرف

 !رامبد بابا رسونممی رو بزرگیتون -

 کرد،می نگاه فقط خودش که رادوین یخانواده تاسف احساس و خواهیمعذرت هزار با

 لبخند مدام هم من و داشتنبرنمی ازم چشم رفتن قعمو تا ولی شدن؛ راهی مخانواده

 سارا. رفتیم پذیرایی سمت به همه رفتنشون از بعد. کنم راحت رو خیالشون که زدممی

 صورتش و رفتم پری مامان سمت به. بود نداده هم شدن بلند زحمت خودش به حتی

 .بوسیدم رو

 !مبارک لدتونتو! خورد بهم من خاطربه تولدتون پری، مامان ببخشید -

 .کشید بودم خورده سیلی که جایی صورتم رو دستی

 مبل روی که رادوین به رو گریه با!گذاشتم کم مبچه تربیت توی من که مادر ببخش تو -

 :داد ادامه کردمی نگاه اخم با و نشست

 اون نزد داشت حیا نیما که خدابه! شخانواده جلوی هم اون اومد؟ دلت چطوری -

 بهم تو بابات دیدی باریک رو؟ زدن کتک گرفتی یاد کجا از! بشکنه رو گردنت وسط

 بگه؟

 !کنه بلند روتون دست بخواد عمو که نکردی خطایی شما جان عمه: سارا

 بود؟ کرده خطایی چه مبچه! بود من حرف به دادن گوش تیوا خطای سارا: مامان گلی

 ست؟بچه این تقصیر ترافیک و بارون

 :گفت رفتن از قبل و شد بلند جا از رامبد بابا
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 !بودم نکشیده خجالت امشب اندازه به هیچوقت زندگیم کل تو -

 رو دستم پری مامان. رفت اتاقشون سمت به و بوسید رو پیشونیم و اومد سمتم به

 .گرفت

 !دخترم بخواب مامان گلی اتاق تو امشب -

 :شد مانع رادوین عصبی و آروم صدای بزنم حرفی خواستم تا

 !خوابهمی خودش جای سر و خودش اتاق تو تیوا مشبا -

 .شدم بلند جا از

 که ساله دو من وگرنه داشت، تازگی شما واسه! پری مامان خوابممی خودم جای سر -

 !کردم عادت آقا این شصت ضرب به

 دیگه رسید، شبنم از فایل اون که بارییک جز هم انصافا. رفتم اتاقم سمت به هم بعد

 مامان و مامان گلی تشر صدای هنوز هاپله باالی تا! حقشه خب ولی ؛نزد بهم دست

 لبخند یه و کردم فکر یکم! هاکردممی بیشتر رو داغش پیاز یکم کاش. اومدمی پری

 :گفتم بشنون که طوری هاپله باالی از. لبم کنج نشست بدجنس

 حداقل بود، یسیل یه فقط این! تولدتونه مثال! توروخدا نخورید حرص پری مامان -

 هاسیلی این به من! میشه خوب جاش هم زودتر و بود کمتر کمربند هایضربه از دردش

 !انباری تو شدن زندانی و کمربند تا امراضی بیشتر

. رفتم اتاق سمت به و شد تررنگ پر لبخندم پری مامان نفرین صدای شدن بلند با

 قرمزم صورت به نگاهی آینه یجلو. کردم عوض سفید کوتاه پیراهن یه با رو لباسم

 .انداختم
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 !کرد چیکار نازنینم صورت با توروخدا ببین بیشعور رادوین -

 آره؟! بهتره کمربند جای از که -

 نفهمیدم؟ که تو اومد چجوری! جنه مرد این هللابسم. هوا پریدم مترسه_دو صداش با

 به و آوردمی در اسلب داشت که ازش رو نگاهم و کنم جور و جمع رو خودم کردم سعی

 .کردمی نگاهم و نشست تخت روی. بگیرم رفتمی تخت سمت

 آره؟ کنممی زندانیت انباری تو -

 شد بلند. اومدنمی خوشش سکوتم از. شدم موهام بستن مشغول و ندادم رو جوابش

 طرفم به رو خودش که بشم رد کنارش از خواستم و شدم بلند جا از. اومد سمتم به و

 رو دلخوریم تمام. کرد بلند رو سرم و برد مچونه زیر رو دستش. نکردم گاهشن. کشید

 با. شد شدیدتر هاشاخم و کرد نگاه بود زده که سیلی جایبه. ریختم هامچشم تو

 ازش چشم. کرد نگاه هامچشم به دوباره. کرد نوازش رو صورتم آروم شصت انگشت

 روی و برداشتم رو بالشتم ولی خواستنمی دلم اینکه با. شدم رد کنارش از و گرفتم

 رو شلوارش داشت. کردم نگاهش زیرچشمی. انداختم اتاق گوشه دونفره مبل

 .شد کمر به دست دیدنم با. آورددرمی

 اونجا؟ رفتی چی برای -

 .ندادم جواب هم باز

 !هستم عصبانی دستت از کافی حد به امشب! تیوا تخت رو گردیبرمی آدم بچه عین -

 چی هر. شده کالفه فهمیدم داد بیرون که نفسی از. کردم بهش رو پشتم و چرخیدم

 یکم اگر! هاکردم غلطی عجب. شد گرفته حالم. نیومد ازش صدایی دیگه موندم منتظر

 هم عشوه بخوابم؟ صبح تا اینجا چجوری حاال خب. تخت رو رفتممی کردمی اصرار
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 داشتم! پیش روز چند مثل میرممی ماسر  و کمردرد از صبح تا حاال! بیام نیستم بلند

 کوتاه جیغ یه. شدم معلق آسمون و زمین بین یهو که زدممی غر خودم به جوریهمین

 بذار رو من نمیام، من که انداختن جفتک کردم شروع و ترسیدم مثال که کشیدم الکی

 .اومد کش رادوین هایب**ل! زمین

 پس؟ چسبیدی رو گردنم محکم و دستی دو چرا نمیایی اگر -

 تکون الکی رو پاهام و بودم گرفته رو گردنش گفتمی راست. کردم وضعیتم به نگاهی

 سمت به. شد بیشتر لبخندش. کردم باز گردنش دور از رو هامدست سریع. دادممی

 .نداد اجازه کنم، فرار خواستم تا.تخت روی کرد پرت رو من و رفت تخت

 !کن ولم -

 .نبینه رو هامچشم غچلچرا تا بستم رو هامچشم

 !رو هاتچشم کن باز -

 .شدم غرق هاشچشم سیاهی تو و کردم باز رو هامچشم آروم

 !ببخشید -

 دلم نزنم؟ لبخند شنیدم رادوین دهن از که مشترکمون زندگی ببخشید اولین به شدمی

 من جنبهبی قلب به حواسش. اومد کش هامب**ل! ناراحتش نگاه واسه رفت ضعف

 بهترین. کردمی نوازش رو تارشون به تار و چرخیدمی موهام الیبهال رادوین ستد. نبود

 از شثانیه به ثانیه هیچوقت بودم مطمئن که شبی بهترین! گذروندم رو زندگیم شب

 سیلی اون هزارتای! ازم شه دلجویی اینجوری و باز داشتم دوست چقدر و نمیره یادم

 شدن روشن از بعد باالخره! شد عمرم شب رینبهت برام که شبی از دقیقه یک فدای
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 این دادمی کیف چقدر و گفتم شکر ب**ل زیر رو خدا هامچشم شدن بسته و هوا

 !دل ته از هایگفتن شکر

*** 

. فرودگاه بریم بودیم شده آماده همگی ما و بردنمی تشریف امروز باالخره خانم سارا

 صبح از که هم سارا زد؟ حرف رادوین حرف رو شدمی مگه ولی برم نداشتم دوست اصال

 دوماهه رفتن کانادا یک. کنم لهش بزنم خواستمی دلم که بود گرفته قیافه همچین

 ایستاده آماده و حاضر همه. رفتم بیرون اتاق از! ایعقده بدبخت کردمی شخفه داشت

 .شد بلند افتاد من به چشمش تا. بود نشسته که مامان گلی جز به بودن

 !بریم اومد هم تیوا -

 .کرد نازک برام چشمی پشت دیدنم با سارا

 !جان تیوا بیای نبود الزم -

 .گرفتم رو دستش و رفتم رادوین سمت به

 بخواد رادوین جایی؛ بریم خواییممی داریم کار رادوین و من! عزیزم نمیام تو واسه -

 !میشه دیر دنبالم اینجا برگرده

 خوشش خیلی پری مامان ولی بود، گرفته شونخنده درامب بابا و رادوین و مامان گلی

 .رفت بیرون سمت به همه از زودتر! هاکلکل و بحث این از اومدنمی

 !پرواز از مونهمی جا دختر این! شد دیر بیایید -

 .صندوق تو گذاشت رو هاتچمدون حیدر! ساراجان بریم: بابارامبد

 !بیایید ما با خالیه ما ماشین مامان گلی -
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 !باشید داشته نباید مزاحم جوونید شما. میام رامبد با دخترم نه -

 !میام رادوین با من دامادن؟ عروس تازه مگه چیه؟ مزاحم خانم گالب وا: سارا

 بیمارستان تو رو ماه دو کانادا جای رفتنی دم بزنم کاش. کردم مشت رو دستم حرص از

 :گفت خنده با و کشید گرفت رو دستم رادوین! هابگذرونه

 !رفته کنی تحملش دیگه ساعت دو! میشی خوردنی نخور، حرص -

 رادوین ماشین تو تمام وقاحت با سارا دیدم که رفتیم بیرون سمت به و زدم لبخندی

. کردم باز رو جلو در و رفتم ماشین سمت به بزنه حرفی خواست رادوین تا. نشسته جلو

 .کرد نگاهم تمام رویی پر با

 داشتی؟ کاری -

 .زدم ایمسخره لبخند. کنم پنهان رو حرصم کردم سعی

 !نشنیدی کرد صدات چی هر. داره کارت پری مامان نه، من -

 رفت رامبد بابا ماشین سمت به و شد پیاده ماشین از. کشیدم عقب رو خودم هم بعد

 سارا.خندیدن به کرد شروع بلند صدای با رادوین. بستم رو در و جلو پریدم سریع که

 ماشین سوار رادوین با زمانهم و کرد باز رو عقب در حرص با. چیه ضوعمو فهمید

 .شدن

 !بشینی شم پیاده زودتر گفتیمی خب داری؟ نشستن جلو عقده عزیزم آخی -

 رسهنمی زودتر جلو که کنم ثابت بهت خواستممی گذاشتی، زنبیل تو دیدم عزیزم نه -

 !بگیری جا قبل ساعتیک از نیست الزم
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 آهنگ و کردم روشن رو ضبط. کرد روشن رو ماشین خنده با و داد تکون ریس رادوین

 صدای که خوندن آهنگ با کردم شروع و کردم پیدا هاآهنگ بین از رو ساسی جنتلمن

 :شد بلند باز سارا خراشگوش

 !کنممی گوش خارجی آهنگ فقط من میدی؟ گوش چیه خز هایپرت و چرت این اهاه -

 یا بوده خارجی مامانم! خارجی فقط نه اما میدم، گوش هم رجیخا هایآهنگ من -

 شود، معتبر گدا که مدار روا رب یا گفتن قدیم از بگم؟ اه ایرانی هایآهنگ به که بابام

 !هاستبعضی حکایت حاال! شود خبربی خدا ز شود معتبر گر

 لبخند با هم رادوین. کردم زیاد آخر تا رو آهنگ صدای من و زدن حرف به کرد شروع

 بهتر بود چی هر ولی بودم، گرفته سردرد هم خودم آهنگ بلند صدای از. کردمی نگاهم

 ... .چیه اسمش ذهنم تو بفهمه اگر که آخ! بود خانوم میمون صدای از

*** 

 اذیتتون اگر مدت این ببخشید خانوم گالب و عزیزم رادوین جان، عمو جان، عمه خب -

 !کردم

 :دادم رو جوابش بقیه از زودتر نیاوردم کم هم من. وردنیا رو من اسم عمد از

 !نشه تکرار دیگه لطفا ولی کنم،می خواهش -

 !نبود شما با کسی ولی ببخشید -

 ام؟بقیه زبون من دونستینمی مگه اوا -

 :پرید حرف وسط سریع پری مامان بحث، گرفتن باال از جلوگیری برای

 !بهت بگذره خوش! چشم رو قدمت جان؟ عمه مزاحمتی چه -
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 !جان سارا بکن کارها این از هم باز: رامبد بابا

 !عزیزم عموی و عمه چشم -

 .بوسید رو دو هر هم بعد

 !خطربی سفر جان، سارا بگذره خوش: رادوین

 چپچپ. وسط انداختم رو خودم سریع که کنه بغلش خواست اومد، رادوین سمت به

 .گرفت رو رادوین دست و کرد نگاهم

 !بریم هم با رو بعدی سفر انشاهللا عزیزم مرسی -

 !برو تعمه با رو بعدی سفر پررو دختره! هاکنم لهش بزنم میگم هی

 !همراهت به خدا برو. دخترم شد اعالم پروازت شماره: مامان گلی

 روبوسی من با که بود شاخی آدم خیلی انگار حاال. رفت و کرد روبوسی هم مامان گلی با

 سالن از! شد کمتر جوشم و حرص رفت، شکر رو خدا! غصه از میرممی من نکرده

 خواستممی صبح از. بزنم زنگ نیما به تا درآوردم رو گوشیم اومدیم بیرون که فرودگاه

 :پیچید گوشی تو شخسته صدای بوق چهارتا از بعد. نشد فرصت ولی

 جانم؟ -

 .اومد لبم به لبخند صداش شنیدن با

 ی؟خوب خواهر دل عزیز سالم -

 رو دلش ولی بزنم زنگ بهت خواستم.می صبح از خوبی؟ تو! خوبم برادر عشق سالم -

 !نداشتم

 .گرفتم فاصله کردنمی نگاهم که بقیه و رادوین از
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 و دونستممی رو رادوین هایحساسیت من. بودم خودم دیشب باعث داداش؟ چرا -

 !رفتم اجازهبی

 جلوی جمع، تو هم اون کنه، بلند دست روت نداشت حق باشی مقصر هم چقدر هر -

 چرا اینجا؟ بیایی امروز نبود قرار مگه اصال کاری؟ و کسبی مگه! بابات و داداشت

 نیومدی؟

 هم من. کرد خواهیمعذرت ازم شد که آروم دیشب بخدا! نخور حرص برم قربونت -

 ونجاا اومدنم که داشت پرواز امروز هم دختره این. شم جدا ازش نیومد دلم. شدم خر

 .نبود درست

 .داد بیرون صدا با رو نفسش

 تو برای که حرصی هزارمیک کرد ازدواج تارا. تیوا خواممی رو خوشبختیت فقط من -

 بزرگ ما خود با بچگی از رادوین مثل شوهرش اینکه با نخوردیم اون برای خوریممی

 پشتتم من ادبی زمین به آسمون یا بره آسمون به زمین اگر بدون رو این! بود نشده

 !عزیزم

 پشتته؟ کوه عین که برادری یک و حامی یک حضور از بزرگتر دلگرمی چه

 کشیممی رو قتلش نقشه هم با کرد اذیتم اگر سریاین باشه،! شم فدات من الهی -

 خوبه؟ اصال

 !خواهری خوبه -

 !ستخسته صدات عزیزم، کن استراحت برو -

 !رداخدانگه باش، خودت مواظب گلم باشه -
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 .خداحافظ -

 :گفت خنده با. رادوین سینه تو خوردم برگشتم تا. کردم قطع رو گوشی

 بکشه؟ رو من قتل نقشه خوادمی کوچولو جوجه -

 .کردم اخم

 !بزنی رو من بخوای باز اگر گفتم هم بعدش عه؟ دیگه چیه کوچولو جوجه -

 .گذاشت صورتم روی رو دستش و بدم ادامه رو حرفم نذاشت

 !افتهنمی اتفاق این دیگه. کشیدم درد تو از شتربی خودم -

 !گرسنگی از مردیم نمیایید؟ هابچه: بابارامبد

 .رفتم بودن ما منتظر ماشین جلوی که بقیه سمت به

 بابا؟ بیرون بریم رو شام -

 .کرد باز رو ماشین در و زد لبخندی

 بگم؟ نه و بخواد چیزی ازم گلم عروس میشه مگه -

 به خوب خاطرات از دیگه صفحه یک و خوردیم شیک رستوران یتو هم دور رو شام

 .شد اضافه زندگیم خاطرات دفتر

 گلی کنار در بودن با روزم و حال. گذرهمی رادوین خانواده با ما شدن همخونه از ماهیک

 دیدنم به تندتند تارا و مامان که مخصوصا بود، شده بهتر خیلی پری مامان و مامان

 هاییوقت کردنمی سعی بابا و نیما. بودیم هم با رو روز کل هاییتوقیک و اومدنمی

 عصبانیت از حرفی بابا و پری مامان حرمت به نداشتن دوست نیست؛ رادوین که بیان

 ماهیک این. بودن نکرده فراموش رو سیلی و شب اون اتفاقات هنوز چون بزنن، رادوین به
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 رفتن خونه از حرفی که بودم شحالخو. فهمیدممی رو زندگی واقعی معنی داشتم

 بد خاطرات یادآور فقط که گاهیشکنجه اون به نداشتم دوست واقعا چون زنهنمی

 سفر از تازه همسرهاشون و رادمان و رادمهر! برگردم بود مشترکمون زندگی

. بودیم گرفته خانوادگی کوچیک مهمونی یه و بودن برگشته یونان از چندماهشون

 خوشحال خیلی بابت اون از که نیان دادن ترجیح اما بودن، عوتد هم من خانواده

 که درشتی و ریز های حرف و پرونی متلک الله و زیبا و رادمهر و رادمان حضور. شدم

 پایبهپا صبح از. نداشت چیزی خانوادم واسه ناراحتی و حرص جز کردنمی بارم گاهی

 گفتنمی مامان گلی و مامان چی هر. کردیم تمیز رو خونه دخترش کتایون و خانم کرامت

 عمو. کنم درست خودم رو شب اون شام خواستمی دلم. نبود بدهکار گوشم بشین

 کسی. بودن رفته بابا شرکت به مربوط کارهای سرییک دنبال زود صبح بابا با حیدر

 در سر چون بفرستم خواستمنمی هم رو خانم کرامت و کتایون. خرید بره که نبود

 از بعد گرفتم، تماس رادوین با ناچارا! خریدنمی بود دستشون دم چی هر. دنآور نمی

 :پیچید گوشی توی شمردونه و بم صدای بوق چندتا

 بله؟ -

 .جان رادوین سالم -

 .شد برقرار سکوت ایچندثانیه

 جانم؟ سالم، -

 فروشگاه؟ برم خودم میشه نیست، هم حیدر عمو دارم، خرید امشب شام واسه عزیزم -

 !بفرست رو کرامت و کتایون -

 !خرنمی باشه دست دم چی هر نمیارن، در سر آخه -
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 :گفت شوخ لحن با

 بخرن؟ چی درنمیارن سر بعد کنن، درست شام خوانمی هااون -

 !برم؟. کنم درست خودم رو امشب شام خواممی آخه نه، -

 :گفت آروم و داد بیرون صدا با رو نفسش

 .دنبالت میام خودم دیگه ساعتیک! بود بس مامان لباس هواس رفتی باریک نخیر -

 !دربیارم رو هاجاری چشم کنم درست شام خواممی ها؛نکنی دیر پس باشه ؛

 .خندید

 .فعال! بیام زود بتونم بدم انجام رو کارم زودتر تا نکن زبونیبلبل. میام زود باشه -

 دو پشتم از پری مامان ایصد با که بوسیدم رو تلفن محکم کرد، قطع که رو گوشی

 .پریدم متری

 !رو؟ تلفن چرا کن ماچ رو خودش بیاد کن صبر جان مادر -

 دستگاه روی رو گوشی آروم و انداختم پایین رو سرم و گرفتم گاز خجالت از رو لبم

 .خندید خجالتم به. گذاشتم

 مادر؟ کردی ذوق اینطوری که گفت چی حاال -

 .جا از یدمپر  خوشحال دوباره یادآوریش با

 !دنبالم میاد خودش گفت دارم خرید شام واسه گفتم -

 کردی؟ بوسش چیزی همچین واسه مادر وا -

 .کشیدم آهی گذشته یادآوری با و زدم کمرنگی لبخند
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 و بودن بزرگم آرزوهای جزو زمانی یع ولی پری، مامان باشن کوچیک شاید چیزها این -

 !شیرینه خیلی برام کردنشون تجربه حاال

 .کرد نگاهم غم با

 !افتهمی ریل رو داره زندگیتون که شکر رو خدا. عزیزم کردم شوخی. دخترم دونممی -

 .انداختم گردنش دور رو دستم و رفتم سمتش به

 !مامانه گلی و شما هایکمک خاطربه شهمه -

 .زد کمرم به ایضربه آروم

 !عزیزم خودته پاک دل و عشق خاطربه -

  

 دید هم با رو ما خیابون تو کسی اگر که برسم نظربه خوب رادوین ارکن داشتم دوست

 آرایش یه مشکی، جین شلوار پوشیدم، رو کوتاهم مشکی چرم پالتوی! سرتره پسره نگه

 اینقدر. برداشتم رو بلندم هایچکمه. کردم سرم رو مدادیم نوک شال و کردم مختصر

 حیاط تو دادم ترجیح بشینم، منتظر خونه تو و ربعیک این تونستمنمی که بودم زدهذوق

 که ساعتنیم شد ربعیک! بود بخشلذت هم سرما این ولی بود سرد. بمونم منتظرش

 .شدم ماشین سوار و رفتم کوچه سمت به بدو انداخت میس تا. اومد رادوین

 .سالم -

 .دوخت بهم اخم با رو دقیقش نگاه

 قرمزه؟ قدر این صورتت چرا -

 .شد ترپررنگ اخمش صورتم سرمای از و گذاشت گونم یرو رو دستش پشت
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 بودی؟ حیاط تو -

 .زدم لبخندی

 .یکم آره -

 .کرد حرکت و داد تکون تاسف روی از سری

 چقدر؟ -

 .ساعتنیم -

 .کرد نگاهم عصبی

 کردی؟ آمپول و سرماخوردگی هوس باز! ساعت؟نیم -

 !نشدم بند خونه تو نرفتیم، خرید هم با حاال تا آخه -

 بود پام رو که رو دستم! براش مردممی که هایینگاه اون از طوالنی؛ و عمیق کرد، نگاهم

 دلم. کرد قفل هامانگشت بین رو هاشانگشت و گذاشت دنده روی و گرفت

 قند تونست صحنه این چقدر و مونخوردهگره هایدست از بردارم چشم خواستنمی

 بود مشخص اما نزد، حرفی دیگه فروشگاه تا !دونهمی خدا فقط کنه، آب من دل تو رو

 که کنم نگاه رومبهرو تندیس به و بشینم رو مسیر کل داشتم دوست. مشغوله فکرش

! بودم فرمونش دست عاشق! بودم رانندگیش هایژست عاشق. کردم هم رو کار همین

 ور  خدا ولی کردمی حس رو نگاهم! شدمی مربوط رادوین به که چیزی هر عاشق کال

 فروشگاه رسیدیم وقتی. خوردمش هامچشم با سیر دل یه هم من و نکرد اعتراضی شکر

 زمان کاش. داشتمبرمی رو داشتم الزم که چیزی هر هم من و اومدمی دنبالم سبد با

. شدیم ماشین سوار کردن حساب از بعد! زدمی غر نه کردمی اعتراض نه. اومدمی کش

 :کردم صداش آروم
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 ؟جان رادوین -

 .کرد نگاهم ایثانیه چند و گرفت خیابون از رو نگاهش

 جانم؟ -

 !برسم نکنم فکر ولی کنم، درست خودم خواستممی بدیم؟ سفارش کیک میشه -

 چی؟ واسه کیک کیک؟ -

 !خوادمی کیک دلم بخوریم کیک نتونستیم پری مامان تولد شب اون آخه -

 نگه قنادی یک جلوی که نگفتم چیزی هم من. نه یا آره یعنی نفهمیدم. نزد حرفی

 .شد پیاده و داشت

 !دیگه بیا -

 .باشه ردولوت فقط! سردمه من بده سفارش خودت -

 .کردم بلندش قد به نگاهی. رفت و داد تکون سری

 !اخه برم هیکلت و قد اون قربون -

 ماشین سوار. بودم درگیر معمول طبق ضبط با هم من و کشید طول ربعییک برگرده تا

 .نشستم صاف شد که

 دادی؟ سفارش -

 .دیگه آره -

. شدم کارم مشغول هم من. رفت و آورد آشپزخونه تا رو وسایل. خونه برگردوند رو من

 مشغول و کردم بیرون هم رو کتایون و خانم کرامت. بذارم تموم سنگ داشتم دوست
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 پلوباقالی شوید ماهی، با پلوسبزی مرغ، با پلوزرشک. بودم آشپزخونه تو شب تا. شدم

 بیرون آشپزخونه از وقتی! ژله چندرنگ با ماکارونی ساالد مرغ، کیک، و الزانیا گوشت با

! اومده رادوین بودم فهمیده یخچال تو کیک از البته. بودن اومده هم رادوین و بابا رفتم

 .نشدم آشپزخونه تو حضورش متوجه که بود کار گرم سرم اینقدر

 !نباشید خسته زمعزی سالم. جان بابا سالم -

 :داد رو جوابم مهربونی با بابا

 !بابا نباشی خسته گلم عروس سالم -

 !کشجاری هنرمند خانم سالم -

 رفتم سمتش به! گفت عمد از پری مامان جلوی مارموز رادوین. خندیدن همه حرفش با

 .نشستم کنارش و

 !خواهرمن عین هامجاری حرفیه؟ چه این عه -

 بهش ایغرهچشم! میگی راست که تو ت،عمه جون آره یعنی هک کرد نگاهم جورییه

 .نزنه حرفی تا رفتم

 !ایآشپزخونه تو حاال تا عصر از شدی خسته مادر بمیرم: پری مامان

 !بگیرم دوش یه برم من بدید اجازه اگر حرفیه؟ چه این جان مامان نکنه خدا -

 !دربره تخستگی که برو دخترم برو: مامان گلی

 تو انداختم رو خودم سریع اتاق تو رسیدم تا. مردممی خستگی از داشتم مه واقعا

 حوله افتاد یادم تازه بستم که رو شیر. اورد جا رو حالم گرم آب ساعتهنیم دوش. حموم

 نگاهم و کردم باز رو در الی آروم کنم؟ چیکار حاال اه! خنگیم این به لعنت. برنداشتم
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 از شد راحت خیالم اتاق بودن خالی از وقتی. رخوندمچ شدمی که جایی تا اتاق تو رو

 .شدم میخکوب سرم پشت از صداش با که اومدم بیرون حموم

 اتاق؟ تو بیاد کسی وقتیه نمیگی اومدنه؟ بیرون وضع چه این -

 یعنی. حموم در تو رفتم صورت با که دوییدم حموم سمت به و زدم فرابنفش جیغ یه

 گرفته درد پیشونیم! کشتممی رو خودم کردممی پیدا دار طناب حلقه یه موقعاون باید

 اگر. گفتم خودم به زهرمار یه دلم تو. گریه زیر زدم بلند. ازش کشیدممی خجالت. بود

 چیز بودن پاچلفتی و دست و زدن عر جز گفتممی خودم به حتما بودم رادوین جای

 بلدی؟ هم ایدیگه

 هامچشم محکم خجالت از. شم بلند کرد کمکم. دراورد رو حولم و رفت کمد سمت به

 .پیچید دورم رو حوله. ریختممی اشک و بودم بسته رو

 رو خودت چرا! هانیست کارها این به نیازی بشی لخت خوایمی! دوبار شد عزیزم -

 !دیدمشمی پوشیه با حاال تا انگار کنهمی گریه همچین حاال دیوار؟ و در به زنیمی

 با. زدمی یخ داشت پام و دست چون بود افتاده فشارم کنم فکر. بود آروم صداش لحن

 اینقدر انداختم پایین رو سرم. کردمی نگاهم داشت. کردم نگاهش اشک پر هایچشم

 خجالت لختیم خاطربه. کردممی هقهق صدابی. مسینه به بود چسبیده چونم که

 شد خارج اتاق از گذشت که یکم! من نوبرم واقعا! بود خوردنم زمین خاطربه نکشیدم

. نشستم تخت یلبه و کردم آزاد رو مشده منقبض بدن رفتنش از بعد. بست رو در و

 .کوبیدم سرم توی محکم مشت با

 !اه! خنگ خنگ خنگ -
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 برم نداشتم حال کردمی درد سرم اینقدر. بودم آماده و پوشیده لباس که بود ربعییک

 کننمی فکر پایین برم االن بود، شده قرمز همم نداشتم؟پیشونیم داشتم، حق. بیرون

 باز رو در الی آروم! بود خراب پیششون هم رادوین سابقه که مخصوصا! خوردم کتک

 آینه تو نگاهی آخر بار برای. اومدن هم بقیه بود مشخص پایین صداهای و سر از. کردم

! کنم قایم رو خودم تمتونسنمی که ابد تا نبود ایچاره. رفتم بیرون اتاق از و انداختم

 خاطرشبه متلکی یه دونستممی منتها. خورده جایی به و نیست کتک معلومه تازه

 و بودن نشسته هم دور. رفتم پایین هاپله از و کشیدم عمیق نفس چندتا. شنوممی

 .بودن بخند بگو و صحبت مشغول

 .سالم -

 .برگشتن من سمت به و شدن ساکت همه

 زد لبخندی رادمان همسر زیبا. دادن رو جوابم محبت با مامان لیگ و بابا و پری مامان

 چطوری! کوچیکه جاری بهبه -!لبخند تا بود پوزخند شبیه بیشتر البته. شد بلند و

 عزیزم؟

 .کرد بغلم خشک خیلی. رفتم سمتش به

 خوبی؟ شما. عزیزم خوبم -

 !پیداییکم خوبی؟ تیوا سالم: رادمان

 .دادم تدس باهاش و رفتم سمتش به

 !نیستید چندماهه شما رادمان، هستم من واال -

 !شده آزاد خورده عفو بهش هاتازگی بوده، حبس تو داداش، نیست پیداکم: رادمهر
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 .شد روروبه بابا و پری مامان و مامانگلی غرهچشم با که خندیدن به کرد شروع هم بعد

. نشست و داد دست فقط چیهی نه سالمی نه شد بلند جاش از هم رادمهر همسر الله

 رادوین کنار و رفتم آروم! بود شده کلفت پوستم هم شاید رفتارهاشون، نبود مهم برام

 یه با الله و زیبا و رادمهر ولی بود تفاوتبی من به نسبت که بود رادمان فقط. نشستم

 اگر بگم خواستمی دلم خیلی! خوردم رو باباشون ارث انگار کردنمی نگاهم حرصی

 باید آدم گاهی ولی ببخشیدها. بیارم باال االن همین بیارید سطل یه خوردم رو ثتونار 

 هاوقت گاهی! شدننمی جوریاین که بودن آداب مبادی اگر جماعت این! بشه ادببی

 من که کاری. بیاد دستش کار حساب تا کنی برخورد باهاش طرف خود مثل الزمه

 روز یک. بود خواستگارم زمانییک دونستم،می رو رادمهر نگاه دلیل! نکردم وقتهیچ

 کردم فکر اول! شو زنم تیوا گفت مونخونه در جلوی اومد اومدممی دانشگاه از داشتم

 و هااخم از ولی صبح؟ فردا یا بشم االن چشم گفتم خنده با. ذارهمی سرمسربه داره

 هم مثبت وابج داشت توقع واقعا یعنی! جدیه کامال نخیر فهمیدم همش در صورت

 کلی هم بعد زدمی رو من یواشکی همیشه بودیم بچه نمیره، یادم هیچوقت بگیره؟

 صدام ترسم از هم من! کنممی خراب رو عروسکت بگی کسی به اگر کردمی تهدید

 تغییر باهام رفتارش درجه هشتاد و صد رادوین به من مثبت جواب از بعد! اومددرنمی

 .شد بدتر بود بد. کرد

 !تاخیر ماهیک با البته ها،تولده مثال گرفتیدیهو؟ سکوت روزه تونهمه چیه حاال: بابا

 و بابا. کردنمی پچپچ آروم الله و زیبا. آوردم یخچال تو از رو کیک و شدم بلند جا از

 نگاهم اخم با رادوین و خنده با مامان گلی. کردنمی صحبت هم با هم پری مامان

 .بوسیدم رو صورتش و گذاشتم پری امانم جلوی رو کیک. کردنمی

 !تاخیر ماهیک با بابا قول به البته دنیا، پری مامان بهترین مبارک تولدتون -
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 .بوسید رو صورتم

 !قشنگم عروس تو فدای -

 !بذار ما واسه هم کالس یه جون تیوا میگم: الله

 .نشستم رادوین کنار دوباره

 :دادم رو جوابش لبخند با و عادی خیلی

 عزیزم؟ چی کالس -

 .زد پوزخندی

 !خودشیرینی کالس -

 .کرد اخمی پری مامان

 این دختر تیوا! مهربونشه قلب خاطربه کنهمی کاری اگر تیوا الله؟ حرفیه چه این -

 !شده بزرگ خودمون با بچگی از... ستخونه

 .انداخت پا روی پا زیبا

 خودش دوست بهترین هب که بود هم مهربونش قلب از. جان مامان گیدمی راست -

 !زد نارو

 خدا. کردممی حس خودم روی رو همه نگاه. انداختم پایین رو سرم. لرزید هامدست

 قورت رو دهنم آب تندتند. پایین کردن پرتم ارتفاع یک از که انگار! زیبا کنه لعنتت

 مدست لرزش کسی که بودم گرفته مشتم تو رو لباسم گوشه. بره بین از بغضم تا دادممی

 کشیدم خجالت! ببلعه رو من و کنه باز دهن زمین لحظه اون خواستمی دلم. نبینه رو

! بودم معذب ولی من، نه بود شبنم ابلیس اینکه با بودم، نکرده گناهی من اینکه با
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 جوابش یا بزنم حرف تونستمنمی. شد بسته دهنم که زد ضربه بهم جورییک لعنتی

 حس یه. بودم ناراحت بود شده یادآوری هم رادوین برای قضیه این اینکه از. بدم رو

 !کننمی بیشتر رو فشارش دارن لحظه هر و مخرخره رو گذاشتن پا انگار داشتم، خفگی

 !کشیده زحمت همه این عروسم کنی؟ فوت رو هاشمع خواینمی پری: بابا

 نکنم؟ فوت چرا کشیده، زحمت همه این عروسم چراچرا -

 !کیک رو نریختن هاشمع تا درما کن فوت: مامان گلی

 شد، باز ها کادو. شد زده هادست و شد فوت شمع. کنن عوض رو جو کردنمی سعی

 بود مشتم توی که لباسی فشار از. نکردم بلند رو سرم هم باریک حتی من ولی

. شدممی زیبا و الله و رادمهر تمسخر پر هاینگاه متوجه. بودند شده سفید هامانگشت

 مامان، گلی و مامان و بابا ناراحت هاینگاه. شدممی هم رادوین سنگین اهنگ متوجه

 بغض، فشار از. خواستمی آزاد هوای دلم. بود پایین سرم باز ولی! رادمان تفاوتبی نگاه

 شدم بلند پایین سر همون با. کنم فرار فضا اون از داشتم دوست. بود گرفته درد گلوم

 .برگشت سمتم به هانگاه که

 دخترم؟ میری کجا: پری امانم

 هم خیلی و نلرزه کردممی سعی که صدایی با آروم. نکردم نگاهش. بود ناراحت صداش

 :گفتم نبودم موفق

 .مامان بچینم رو میز -

 برم و دور کسی نداشتم دوست. خواستمی تنهایی دلم. نذاشتم که شه بلند خواست

 !باشه

 رسیدی؟ منزل خدمات و آشپزی به مترجمی از دادی؟ کاربری تغییر تیوا عه: رادمهر
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 متوقفم رادوین صدای که افتادم راه دوباره و ایستادم ایثانیه چند. بود بهش پشتم

 .کرد

 !داداش -

 .ریخت ترس از قلبم که گفت عصبی و محکم اینقدر

 !دار نگه... رو خودت... احترام -

 .گفت کلمه به کلمه و جدی

 با که زندگیت خاطربه ناراحتم، تو خاطربه من که؟کوچی داداش برخورد بهت: رادمهر

 !شد شروع این دروغ

 که بود آخر بار این! منه زن زنیمی حرف موردش در که اینی ولی نگرانیت از مرسی -

 !بندممی تریبزرگ تریکوچیک روی رو چشمم بعد سری کردم، سکوت

 اولین از رادمهر و زیبا حرف زخم از نه ولی چکید اشکم. شد باز هامدست مشت

 کشیده دستم. کرد باز هم بقیه برای رو راه اشک اولین باریدن! ازم رادوین طرفداری

 نگاه مقابل در و کشید رو دستم. کردم نگاه کردمی نگاهم اخم با که رادوین به. شد

 دنبالش که بود زیاد هاشقدم سرعت اینقدر. برد باال هاپله از بقیه زدهحیرت

 شده سرخ صورتش. بزنم حرفی ترسیدممی که بود عصبانی هم قدری هب. دوییدممی

 به. داخل کرد پرتم تقریبا. کرد باز رو اتاق در. بود زیاد مچم رو دستش فشار و بود

 :شد بلند فریادش در شدن بسته محض

 هر تا شینی.می چرا! کردیمی کلکل خوب که سارا با درازه؟ من برای زبونت فقط -

 یه تو انگار اصال داشتم حالی نمیدی؟یه جواب چرا بگن؟ بهت خوادمی دلشون چی

 من خاطربه رادوین شدنمی باورم. کنم توصیفش چجوری دونمنمی. بودم ایدیگه عالم
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 تو هیچوقت ولی شده، خوب خیلی که مدتیه رادوین درسته! وایساد برادرش روی تو

 باورم. باشه کرده صحبت شادهخانو و برادرهاش با اینجوری نمیاد یادم زندگیم کل

 و شده ناراحت شنیدممی ازشون زیاد هم قبال که هاییحرف خاطربه رادوین شدنمی

 تخت روی. رفتم سمتش به. بودن شوق اشک هاماشک! خورهمی حرص داره اینجوری

 رو سرش. زدم زانو پاهاش جلوی. بود گرفته هاشدست بین رو سرش و بود نشسته

 .زدم لبخند آلودشاخم نگاه به اشک همه اون بین. کرد اهمنگ و کرد بلند

 زندگی پرستیممی ک خدایی اون به! رادوین دارم دوستت پرستیممی که خدایی به -

 !پرستمتمی دارم و من بت شدی که خدا همون به! ممکنه غیر برام تو بدون

 و غریب حس اون. داشتم دوست رو نگاهش. کردمی نگاهم فقط و بود کرده سکوت

 زمان مهربون رادوین نگاه عین نگاهش. داشتم دوست رو نگاهش تو آشنای

 گاهتکیه و حمایتش و رادوین از دلم حاال بود، زدن حرف وقت حاال. بود هامونبچگی

 که حاال! کنه خالی رو پشتم یهو نکنه که ترسیدمنمی دیگه و بود شده قرص بودنش

. بودم آزادی دنبال رادوین دادگاه تو. بشم ئهتبر تا کنم تالش باید راحته وجدانم

 .نشستم تخت روی کنارش. کرد قصاصم و داد حکم خودش که دادگاهی

 همون تو... داشتم دوستت بچگی از! عاشق دخترک یقصه بگم، قصه برات خواممی -

 با من خاطربه شدی، فداکارم و مهربون رادوین که وقتی همون از بچگی، هوای و حال

 بازیم هاتونبازی تو بودی، من طرف همیشه تارا با دعواهام تو کردی،می عواد نیما

 شدیممی بزرگتر چی هر! کنی بازی من با که گذشتیمی خودت بازی از تو و دادننمی

... چیه فهمیدمنمی... داشت فرق نیما با عالقه این جنس. شدمی بیشتر بهت معالقه

 خوراکم مدتیک تا آمریکا رفتی وقتی. زندگیم لحظهلحظه تو باشی خواستممی فقط

 دست رادوین نکنه که شدمی سپری ترس با روزم و شب نبودی که سالی پنج. بود گریه
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 بهم رو خوشش روی دوباره دنیا برگشتنت با برگشتی،! بیاره بگیره رو خارجی زن یه

 شبنم اینکه تا... عاشقتم که بقبولونم خودم به تونستمنمی هنوز ولی... داد نشون

. بود تکمیل نیروهاشون گفتم نیما و بابا به. گشتمی کار دنبال مشکالتش خاطربه

 نیرو اینکه با. سراغت اومدم! گفتنمی نه بهم هیچوقت که بود نفریک فقط

 مدام و شد شروع درموردت هاشزمزمه شبنم اومدن از بعد... کردی قبول خواستی.نمی

 عمرم هایسال تمام اندازه به من نبود، اون تعریف به نیازی... کردمی تعریف ازت

 تعریف شبنم پیش من از که شنیدممی وقتی... زدمی حرف تو دهن از... شناختمتمی

 واردیوانه فهمیدم که گفت و گفت و گفت اینقدر! شدمی بهشت زندگیم انگار کنیمی

 رویاپردازی، کلی با... مکرد اعتراف شبنم پیش بعد و خودم پیش اول... رادوین عاشقتم

 گفت و اومد روز یک اینکه تا! بود کشیده وسط هم رو هامونبچه بحث حتی شبنم

 !مردم لحظه اون جونم آقا جون به رادوین مردم... کردی خواستگاری ازش

 .لرزیدمی بغض از صدام روز اون یادآوری با

 مرد با اگر حتی اشه،ب رادوینم با اگر حتی... منه آرزوی تو خوشبختی گفتم بهش -

 تو... خونه از رفتمنمی بیرون دیگه روز اون از بعد... باشه هامبچگی حامی و رویاهام

 ایبهانه یه به سری هر رو هاخانواده هایدورهمی... اومدمنمی بودی تو که هایمهمونی

 ابراز از و اومدمی روز هر شبنم... بود خراب حالم. بودم شده افسرده... پیچوندممی

 اون برای... خریدیمی براش که هاییهدیه و کادوها از گفت،می بهش تو هایعالقه

 ولی شد خواستگاری مراسم نزدیک اینکه تا! عزادار خودم دل برای و بودم خوشحال

... بودم نگرانش خیلی... دادنمی جواب زدممی زنگ گوشیش به... نبود شبنم از خبری

 به زدم رو دل... بود کنندهنگران هم شبنم از خبریبی یول نداشتم اومدنم شرکت دل

 نفهمیدم که کردی پیچمسوال اینقدر... کردنم پیچسوال به کردی شروع تو. اومدم و دریا

... دیدی هم با رو شایان و شبنم فهمیدم... گفتم برات رو چی همه شایان مورد در کی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

150 

 

 خوردن همبه از دلم ته ته ته بگم اگر دروغه! نیست ازش خبری شبنم چرا فهمیدم

 اعتمادت به فهمیدممی... کردمنمی فرار ازت دیگه... نبودم خوشحال خواستگاری

 بهش خیلی ولی داشتم وجدان عذاب... بود خوب روزها اون حالم... شده نت*یا**خ

 !کرد خواستگاری برات رو من پری مامان اینکه تا... دادمنمی اهمیت

 .کردم نگاه بود، بهم خیره که هاشچشم به مستقیم

 زندگیت اولویت اینکه از... بود شده برآورده آرزوم بزرگترین. رادوین بودم ابرها رو -

 دیگه کافیه، میشه من مال داره کههمین گفتممی خودم به ولی گرفتمی دلم نبودم

 فتیگ... اعتماد گفتی فقط نزدی بهم عالقه از حرفی خواستگاری روز! نکن زیاد رو روت

 گفتی... خواممی آروم زندگی یه گفتی... بیزاری نت*یا**خ از گفتی... میاد بدت دروغ از

 گفتم بهت... داشتم دوست رو شبنم که دونیمی... نبودی من اولویت که دونیمی

 ایزندگی. رسید زندگی خوب روزهای! کنم.می عاشقی دوتامون جای که عاشقتم اینقدر

 از... رفت ایران از شبنم فهمیدم اینکه تا... شد شروع داشتم رو آرزوش همیشه که

 رو زندگی اون. شدم زندگیت وارد نامردی با کردممی فکر... اومد بدم خودم از موقعاون

 صوتی فایل اون که بود گذشته زندگیمون از ماه شش شهمه... دونستمنمی خودم حق

 کردممی فکر... شبنمه آه کردمیم فکر... رادوین شد جهنم زندگیم... فرستادن برات رو

 فایل دونمنمی... بگم بهت چیزی شگذشته از نداشتم حق من! اونه هایاشک تقاص

 دیدن از. کردم تحمل سال دو نزدیک! بود من برعلیه بود چی هر ولی بود چی صوتی

 خجالت همه از رفت، آبروم همه پیش زندانی، یه شدم ،شدم محروم مخانواده

 زن یک صدای! شه بخشیده گناهم تا بکشم عذاب باید حقمه گفتممی! شیدمکمی

 بازم ولی مردم واقعی معنای به مردم، شنیدم گفتمی بهت عزیزم که گوشی پشت رو

 کنم، زندگی خواستممی من. کردم خطر احساس. برگشته شبنم گفتی اینکه تا! سکوت
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 به!شبنم سراغ رفتم پدرم خونه جای به روز اون! بطلبم حاللیت باید قبلش گفتم ولی

 .شد کورتر هاشاخم یگره رسید که حرفم اینجای

 اما رادوین، کنینمی باور رو حرفم تو شنیدم چی و گفتم چی که بگم االن هم چی هر -

 زده نارو که اونی فهمیدم! بودم کرده اشتباه باهاش دوستیم هایسال تمام تو فهمیدم

 دستبه راحت که ابزندگی... بجنگم زندگیم واسه گرفتم یمتصم روز اون از! نبودم من

 هاخانواده اعتماد دادن دست از تاوان دادم، تاوان خاطرشبه که ایزندگی! بودم نیاورده

 !رو تو اعتماد دادن دست از تاوان... رو

 کمد روی از رو قرآن و شدم بلند هم من. نشست تخت روی و شد بلند پام روی از

 .گذاشتم قرآن روی رو دستم. زدم زانو جلوش و برداشتم

 قرآن همین به... نگفتم دروغ من رادوین قران همین به... قاضی تو و منه دادگاه این -

 حاال اما کردم، سکوت االن تا! نبودم مقصر من قرآن همین به... نزدم نارو من رادوین

 ثابت بهت رو خودم ربذا... بده فرصت بهمون رادوین، بده فرصت بهم! خواممی زندگی

 !بده فرصت زندگیمون به.. .بدم نشونت رو حقیقت بذار! کنم

 بین هاشمردمک. سردرگم و بود عمیق نگاهش. ریختم هامچشم توی رو التماسم تمام

 منتظر همچنان من و رفت پنجره سمت به و شد بلند جاش از. گشتمی هامچشم

 وسط رو قرآن پای الکی که دارم اعتقاد اخد به اونقدر دونستمی. کردممی نگاهش

 من نمیگن، دروغ هیچوقت هاچشم میگن. بودم زده حرف تمام صداقت با من. نکشم

 نیاز زمان! بخونه هامچشم تو از رو صداقتم که زدم نگاهش به خیره رو هامحرف تمام

 این تو گرچه .کردم نگاهش فقط و نزدم حرف. کنه چهارتا_دودوتا و کنه فکر تا داشت

 نه شدم، بزرگ باهاش بچگی از من که آدمی بود، شده ایدیگه آدم یک رادوین مدت

 :شنیدم رو صداش! هیوال یک
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 چی؟ گفتی دروغ باز اگر -

 .رفتم سمتش به و شدم بلند

 !رادوین نگفتم دروغ دنیامه و دین دونیمی که آقاجونم جان به خودم مرگ به خدابه -

 .برگشت سمتم به

 چی؟ بودی مقصر تو شد معلوم اگر -

 !میرم بخدا مقصرم من هم باز فهمیدی اگر. میرم همیشه برای زندگیت از -

 .گذاشت صورتم دوطرف رو دستش

 بیا خودم، خاطربه تو، برای! خواممی آروم زندگی یه... دعوا و جنگ از شدم خسته -

 با رو زندگی این و نگفتی وغدر  شه ثابت که وقتی... ماهیک این مثل تیوا! کنیم زندگی

 بد درموردت که کسی هر دهن من اونوقت نساختی دیگه یکی دل شکستن و دروغ

 سقف باشه این از غیر اگر که برادرام حتی باشه خوادمی کی هر! گیرممی گل رو بگه

 ایزندگی! کنممی خراب سرت رو شده ساخته دیگه یکی گریه و آه با که رو زندگی این

 یه در به در رو یکی که ایزندگی! بزنم ناروا تهمت یکی به من باشه شده باعث که

 مهربون تیوای همون هنوز کن ثابت! داشت که مشکالتی همه اون با کرده دیگه کشور

 کمکت! شه ثابت همه به باید نه، من به! بره لباس تو هیوال یه نه هایی،بچگی معصوم و

 راحت زنیمی پا و دست داری توش که جهنمی ینا برزخ از تا کن ثابت... تیوا کنممی

 دروغی ترینکوچک با. ندارم اعتماد بهت... نگو دروغ بهم... خودت خاطربه فقط! شی

 باشه؟! ستخونده زندگی این فاتحه دیگه سمتت از

 :زدم ب**ل آروم. لرزیدمی مچونه

 !رادوین میدم قول میدم، قول -
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 و زدممی زار من! رسید سر به انتظار باالخره شد، ومتم باالخره. زدم هق بلند صدای با

 درگاه به رو و خوندممی شکر نماز باید. دادممی شکرانه باید. دادمی دلداریم رادوین

. موندیممی وضع اون تو کی تا شدنمی زده در اگر دونمنمی! کردممی تشکر هزاربار خدا

 .کردم نگاه در به و شدم جدا ادوینر  از.بمونم جاهمون دنیا آخر تا داشتم دوست من

 !بفرمایید: رادوین

 .کرد تند پا سمتم به و زد صورتش به دیدنم با. شد داخل پری مامان و شد باز در

! بیان گفتممی نباید منه، تقصیر بکشه رو من خدا کردی؟ گریه چرا! مادر الهی بمیرم -

 !ببخشید عزیزم ببخشید

 .کرد پاک رو هاماشک و کرد بغلم

 از دنیا این تو دیگه اصال... نیستم ناراحت خدابه حرفیه؟ چه این مامان نکنه خدا -

 رو خودم دلخوری و ناراحتی با چرا قشنگه اینقدر زندگی وقتی! نیستم ناراحت هیچی

 !باباشون گور کنم؟ اذیت

 .کرد هولم بیشتر رادوین خنده پق و شد گرد پری مامان هایچشم

 !شونعمه بابای گور یعنی یعنی چیز، نه -

 .کردمی نگاهم جوریهمون هم پری مامان و خندیدمی صدا با رادوین

 بابام نه، که منم بابای گور نه... من بابای گور اصال... که اینه منظورم ببخشید -

 ... .خب چیز! آقاجونمه

 :گفت خنده با و شد حلقه دورم رادوین دست که گشتممی جمله دنبال داشتم

 !کشیمی وسط رو همه بابای گور االن کنی، مالیماست خوادینم بسه -
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 .بود گرفته مخنده هم خودم خندیدن، به کرد شروع هم پری مامان

 حاال تا صبح از دخترم شام، بریم! ببینم رو تونخنده همیشه الهی، برم قربونتون -

 !نخورده هیچی

 منتظر میز پشت همه. شدیم خارج اتاق از رادوین و مامان همراه به. شستم رو صورتم

. نشستم رادوین کنار و ندادم زیبا و الله تمسخر پر نگاه به اهمیتی. بودن نشسته ما

 رادوین. کنم راحت رو خیالشون تا زدم لبخندی. کردنمی نگاهم نگران مامان گلی و بابا

 ما بین صلح و ماههیک زندگی این از زیبا و الله. کشید غذا برام و برداشت رو بشقابم

 نیشم تا گرفتم گاز رو لبم! جنگه هم هنوز رادوین و من بین کردنمی فکر و نداشتن خبر

 رو رادمهر مدام هم بابا. کردنمی نگاهمون لبخند با پری مامان و مامان گلی. نشه باز

 بودن کرده زوم زیبا و الله. شه خراب جو باز تا نزنه حرفی وقتی یه که گرفتمی حرف به

 !نمیرم خوشی از امشب کن کمک دایاخ! ما رو

 !نکنه درد دستت مادر، کشیدی زحمت چقدر! دخترم شده خوشمزه خیلی: مامان گلی

 .مامان گلی جان نوش -

 تربیت این به باید دیدم رو تقی و فخری که سریاین! جان بابا کنه حفظت خدا: بابا

 !بگم مریزاددست

 !دارید لطف شما جان بابا مرسی -

 من و خوردنمی حرص هااون. شدنمی ترسرخ زیبا و الله شدمی ازم که ریفیتع هر با

 این! شه کوفتتون غذاها این دید؟می عذاب رو من جونتون نوش آهان! کردممی کیف

 به اینجوری که فروختم جاری دوتا این به تری هیزم چه دونمنمی! کشیدم زحمت همه

 همین دیگه، داشتم گاهتکیه من و بود شتمپ کوه یه. بود قرص پشتم. شدن تشنه خونم
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 مامان گلی و پری مامان شدن، بلند همه که شام از بعد. کرد بیشتر رو جسارتم هم

 بشنون همه که جوری بلند عوض در. نذاشتم کنن جمع رو میز کمکم به خواستنمی

 :گفتم زیبا و الله به رو

 نه مگه! کننمی کمک هستن زیبا و الله! بیرون برید مامان گلی با مامان؟ چرا شما -

 عزیزم؟

 نه؟ که چرا عزیزم بله: الله

 هم زیبا. خورهمی حرص داره حد چه تا بود مشخص شکرده گره هایمشت از

. کردمی نگاهم داشت که افتاد رادوین به نگاهم. شد مشغول و رفت ایغرهچشم

 تو بردم که رو یزم روی وسایل آخرین. داد رو جوابم لبخند با زدم، بهش چشمکی

 جابهجا رو وسایل بهشون توجهبی. بودن ایستاده بیکار هم زیبا و الله آشپزخونه

 .کردممی

 !برگشته شبنم شنیدم: الله

 :دادم رو جوابش تفاوتبی

 !شنیدم هم من آره -

 بستی؟ رو چمدونت پس: زیبا

 چرا؟ چمدون -

 !بایبای و ببندی رو بندیلت و بار دیگه، خداحافظیه وقت کمکم آخه: الله

 .دادم ادامه کارم به اخمی ترینکوچک بدون و زدم لبخندی

 !جدید عروس دیدن واسه دارم هیجان االن از وای: الله
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 .دادم نشون متعجب رو خودم و چرخیدم الله سمت به

 داره؟ فراش تجدید قصد رادمهر مگه چرا؟ -

 .گرفت رو بازوم حرص با زیبا

 از آشغال یه عین که نمونده چیزی! داره فراش تجدید قصد رادوین خانوم، نخیر -

 !بیرون کنه پرتت زندگیش

 .کرد ساکتم رادوین صدای بدم رو جوابش خواستم تا

 !زیبا باشم زده حرف باهات قصدم درمورد نمیاد یادم -

 و بود داده تکیه آشپزخونه دیوار به جذبه، پر صورتش و بود هم تو شدت به هاشاخم

 .کردمی نگاهمون ینهس به دست

 !میگن همه... دوننمی همه رو این رادوین، نیست گفتن به نیازی: زیبا

 جلو به قدمی و رنگش مشکی اسلش شلوار جیب تو کرد رو هاشدست رادوین

 .کرد آزاد زیبا دست از رو من دست. برداشت

 !مکنمی صاف رو دهنش خودم که کیه همه این بفهمم... کردن زیادی غلط همه -

 خبریه؟ این، واسه زنیمی جوش داری زیاد: رادمهر

 .بود گذاشته اپن روی رو هاشدست جفت و بود آویزون اپن طرفاون از

 باشه؟ خبری باید زنمه، -

 !کن راحت رو خودت و بده طالقش نداره، رو تو لیاقت دختر این زن؟ کدوم هه، زنت؟ -

 :داد رو جوابش خونسرد خیلی رادوین
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 داشت؟ لیاقت دادمی مثبت جواب تو خواستگاری به اگر وقتاون -

 لرزیدمی حرص از و بود مونده مات که الله به استرس با و پرید رخش از رنگ وضوح به

. کردمی نگاه رادمهر به شده گرد هایچشم و رفته باال ابروهای با هم زیبا. کرد نگاه

 از الله. نداشت خبر من از رادمهر خواستگاری از رادمهر و رادوین و من جز هیچکس

 پشت هم زیبا رفت، دنبالش و انداخت ما به بدی نگاه رادمهر. شد خارج آشپزخونه

 .کرد نگاهم. کردم نگاه رادوین به. رفت رادمهر سر

 .ممنونم -

 ژکوند لبخند بده، جواب میگن بهت چیزی وقتی! زدن حرف واسه داده رو زبون خدا -

 !درسته خوریممی زبون ینا با باشم من اگر حاال! نزن

 .کردم باز رو نیشم

 !کرد باز نیش باز -

 .رفت بیرون آشپزخونه از و کشید رو بینیم

! شد خنک دلم. داشتن حسابی جنگ یه خونه مطمئنا. رفتن بالفاصله رادمهر و الله

 الاقل بینیمنمی رو هم زیاد که ما. باشه خوب باهاشون مرابطه خواستمی دلم البته

 بعد زیبا! بخندیم و بگیم خوردن حرص و دادن حرص جایبه کوتاه هایهمیورهد این

 رادوین و من سمت هم توجهش بیشتر کرد،نمی شرکت هابحث تو خیلی الله رفتن از

 نبود، شب اون به محدود کار این. دادم دستش به و کندم پوست میوه رادوین برای. بود

 دوست باشه کنده پوست اگر ولی خوره،نمی میوه هیچوقت باشه خودش به اگر رادوین

 یک تو کندممی پوست براش من هم زندگیمون بد روزهای اون تو حتی همیشه! داره

. خوردمی داشتبرمی شب آخر خودش یخچال، تو ذاشتممی ریختممی ظرف
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 نگاهش به لبخندی. شدم روبهرو زیبا متعجب نگاه با دادم رادوین به که رو زیردستی

 بود ماجرایی پر شب. چرخوند ایدیگه طرف به رو سرش سریع دید که رو لبخندم .زدم

 خودش اینکه بدون بودم ممنون رادمهر از! کنم تلخی احساس ایذره اینکه بدون. برام

 هااتفاق این نبود زیبا حرف و اون توهین اگر شاید. بود کرده بهم بزرگی کمک بفهمه

 مامان. بخوابن برن شدن بلند هم رادوین و بابا زیبا، و رادمان رفتن از بعد! افتادنمی

 مامان گلی و مامان بین رفت که رادوین. کردنمی نگاهم سوال پر مامان گلی و پری

 .نشستم

 بارونه؟ستاره هاتچشم که چیشد امشب مادر، ببینم بگو: پری مامان

 پیشونیم مامان گلی. کردم تعریف براشون رو اتاق اتفاقات از ایخالصه و زدم لبخندی

 .بوسید رو

 سنگینی خانواده دوتا دوش رو شما زندگی بار! خداروشکر دلم، عزیز خداروشکر -

 !شدن آب و خوردن غصه شما پایبهپا همه سال دو این تو. کردمی

 دارید رو آرامش لیاقت دو هر. خوشحالم براتون چقدر که دونهمی خدا: پری مامان

 باز روتون به رو ایبسته در هر و کنهمی نگاه پاکت دل به خدا نباش هیچی نگران! مادر

 !کنهمی

 هم خوابم تو نبود مامانگلی و شما هایکمک اگر بگم، چی دونمنمی مامان، دونممی -

 !مدیونتونیم داریم عمر تا! دیدمنمی رو روز این

 دست هااین از رزودت باید ما مایید، جگرگوشه شما! مادر رو حرف این نگو: مامانگلی

 !بودیم تماشاچی مدت این تمام که ماییم مقصر شدیم،می کار به
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 دونممی که برو بشینی، ما کنار که نیست شبی امشب دخترم، شو بلند: پریمامان

 !منتظره شوهرت

 آروم. گفتم بخیر شب و بوسیدم رو دو هر صورت. شدم بلند جا از و زدم خجلی لبخند

 آرایش اول. بود چشمش روی دستش یه و بود خوابیده تخت روی. کردم باز رو در الی

 و پوشیدم نازک و کوتاه پیراهن یه. بستم رو موهام و زدم مسواک شستم، رو صورتم

 برگردم خواستم. رفتم پتو زیر و کردم روشن رو کنارم خوابچراغ. کردم خاموش رو برق

. کردم نگاهش. گذاشت شسینه روی رو سرم و کرد رد سرم باالی از رو دستش که

 .بوسیدم رو شچونه زیر نگاهش، هر با شدمی تربیتاب قلبم. کرد نگاهم

 !طرفداریت خاطربه آقا تجایزه هم این -

 .خندید

 همین؟ فقط کردم طرفداری همه این -

 زن حس تشنه محبتش، تشنه بودم، تشنه. بوسیدم رو شگونه و کردم بلند رو سرم

 بود، رفته در دستم از شمارش بار،سه دوبار، بار،یک! بودن زیزع بودن، مهم حس بودن،

 یه. بوسید رو پیشونیم. بودم هاشچشم خیره. کشید باالتر رو من! بوسیدمشمی فقط

. باشه من برای همیشه تپش سرعت این هیجان این کاش. بود قلبش روی دقیقا دستم

 سبکی احساس ونچ عمرم لحظه بهترین کردم، سپری رو زندگیم شب بهترین

 با بودن از قشنگتر چی! کرده باور رو صداقتم هم رادوین کردممی حس چون کردم،می

! رسممی حس این به دارم تازه من و توئه برای فقط بدونی اینکه داری؟ دوسش که کسیه

 !میدی دستش از االن که بلرزه تنت ثانیه هر بده خیلی

 منی کنار تو»
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 بوسمتمی نزدیک از من و

 «!است ممکن شب بخیرترین نای

*** 

 دستم. بودم آغوشش حصار تو پشت از. کردم باز چشم رادوین گوشی زنگ صدای از

 گفتم، خداروشکری ب**ل زیر. گذاشتم بود کرده حلقه شکمم دور که دستش روی رو

 :شنیدم گوشم کنار رو آلودشخواب صدای. گرفتم ترمحکم که شم بلند خواستم

 کجا؟ -

 هاشچشم کرد حس که رو نگاهم سنگینی. بود بسته هاشچشم. گشتمبر  سمتش به

 .داد رو جوابم لبخند با زدم، لبخندی براش، کردم ضعف. کرد باز رو

 .سالم -

 سالمتی؟ به کجا سالم، علیک -

 .چرخیدم سمتش به کامل

 !پریمامان کمک برم -

 !هابشی کرامت جایگزین که نیاوردمت اینجا. هست کرامت خوادنمی -

 .شد معلوم دندونم دوتا و سی هر که زدم لبخند جوری

 .زد صورتم رو سریعی و کوتاه یه*س*بو

 !بخوابم نذاشتی که صبح تا! بخواب رو نیشت ببند -

 .گذاشتم بازوش رو و کردم جابهجا رو سرم
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 شرکت؟ بری خواینمی -

 !نمیشه چیزی برم دیرتر رئیسم، مثال -

 :گفتم خنده با و خندیدم

 !بودنت رئیس با وقتیه نکشیمون رئیس بابا -

 مستی جوریه بودم، خلسه حالت توی. بستم رو هامچشم. لرزیدن خنده از هاششونه

 اما بودم حوا من! گرفتممی ازش که آرامشی از ت.س**م حضورش، از ت.س**م! ناب

 عشقی گناه به کشیدم، جهنم عذاب شدم، رونده بهشت از. نبود ممنوعه سیب سیبم

 سرخی سیب کنار در. بهشتم تو حاال! دادم رو شیطان طمع تاوان من! داشتم آدم به که

 همیشه که طورهمون نیست، سیاه همیشه خدا روزهای. کرد هدیه بهم دوباره خدا که

 یکی هم مشکی میره یادمون که میشیم غرق سیاهی تو اینقدر وقتایییه. نیست رنگی

 هنوز وجودم ته! گیرهمی معنا سفید که هست سیاهی وجود با. خداست هایرنگ از

. بودم کرده فکر خیلی مدتاین تو! شبنم نام به اسمی استرس داشتم، استرس هم

 ثابت رادوینم به نشد هم همه کردم؟می ثابت همه به رو پلیدش ذات اون باید چطوری

 دار چوبه پایه تا که داشتم رو آدمی حس! رو خودم گناهیبی نه، رو اون بدی. کردممی

 از آزادی آزادی، حس. میدن بهش دوباره فرصت یه قصاص زمان تو درست ولی رفته،

 چی هر که بودم ایتشنه عین رادوین به نسبت! بودم اسیرش من که بلندی قلعه اون

 هاسال و هاماه و هاساعت خواستمی دلم. شدمی بیشتر عطشش خوردمی آب بیشتر

 قلبش تپش با بکشم، نفس هاشنفس صدای با. بپوسم و بمونم آغوش همین تو

 روی رو دستم. میشم مجنون دارم زیاد عشق از کردممی فکر هاییوقتیه! کنم زندگی

! موهاش الیبهال ش،بسته هایچشم روی کوتاهش، هایریشته روی کشیدم، صورتش

 کننمی منعت چیزی یه از وقتی! کردممی گشاییعقده داشتم. بودم شده ایعقده
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 دست که مدتی تمام! بودم رادوین لمس حریص من میشی، ترحریص بهش نسبت

 اشکی آسمان بود، ابری هوا. گذاشت راحتم. نکرد باز چشم کشیدممی صورتش رو

. دادم تغییر ابر پر آسمان به نسبت رو تعبیرم! بودم سرزنده و شاد عجیب اما بود،

 !بریزه شادی نقل خوادمی آسمان منه، ندگیز  شروع که امروز خوشم، من که امروز

 !است عشق حس باران که باران بزن

. خوابه که بود معلوم منظمش هاینفس از. گذشتمی رادوین خواب از دوساعتی

 از کشیدممی خجالت هم طرفیک از. شه بیدار بکشم نفس بلند حتی ترسیدممی

 باز که کنم بیدارش خواب از اومدنمی دلم. اتاقیم تو االن تا که مامان گلی و پریمامان

 رو بسته هایچشم با. برگشت و خورد تکونی. شد بلند گوشیش زنگ مزاحم صدای

 .کرد وصل رو تماس و کرد پیداش باالخره بود، گوشیش دنبال میز

 محل؟بی خروس زنیمی زنگ هی چته -

- . ... 

 نیست؟ معلوم دیگه خوابم -

- . ... 

 کنی؟می طیغل چه اونجا تو پس -

- . ... 

 .کرد فوت کالفه رو نفسش

 !شرکتم دیگه ساعتنیم تا خب خیلی -

 .دوخت بهم رو خوابش از خمار نگاه. کردم نگاهش و شدم بلند دستش روی از
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 !زد زنگ اینقدر کرد کوفتم رو خواب... شرکت برم باید -

 .نشست تخت روی و زد کنار رو پتو

 .کنممی آماده رو هاتلباس و حوله هم من! شی حالسر  بگیر دوش یه عزیزم شو بلند -

 .شد حمام وارد و داد تکون سری

 و کشیدم بیرون شتری پولیور یک با رنگشتری جین شلوار و مشکی پالتو کمد توی از

 .گذاشتم تخت روی

. اومدمی پذیرایی از صحبت صدای. رفتم بیرون اتاق از و کردم آماده رو شحوله

 .بودن صحبت مشغول مامانگلی و پریمامان

 !بخیر صبحتون گل، مامان دو بر سالم -

 .زدن لبخند دو هر

 !مادر بخیر ظهرت گل، عروس بر سالم علیک: پری مامان

 !دخترم ماهت رویبه سالم: مامان گلی

 :گفتم شرمنده و گزیدم رو لبم

 !موندم خواب مامان ببخشید -

 .زد شیطونی لبخند پری مامان

 !شما خونه بریم قراره شو، آماده بخور رو تصبحانه برو. عزیزم نداره عیبی -

 !بودم دیده رو مخانواده پیش روز سه اینکه با بود شده تنگ دلم. شدم خوشحال

 .اجازه با فعال پس! مامان چشم -
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 .رفتم آشپزخونه سمت به

 .خانم کرامت سالم -

 !کنم آماده رو تصبحانه بشین. عزیزم سالم -

 هم رادوین تا نزدم صبحانه به دست.شد میز چیدن مشغول و شد بلند میز پشت از

. نشستم کنارش و ریختم چای براش. باشیم راحت تا بیرون رفت خانم کرامت. اومد

 و گرفتم لقمه براش. فقط زدمی هم رو چایش الکی نداره؛ صبحانه به میلی بود معلوم

 :گفتم. کرد نگاهم ساکت که بردم دهنش جلوی

 !کنیمی ضعف بخور. نخوردی شام درست هم دیشب! نکن نگاهم وریجاون -

 لقمه براش من منتظره فهمیدم که نبرد نون سمت به دست باز. خورد دستم از رو لقمه

. دادم لقمه بهش خودم رو صبحانه آخر تا! من تنبل یبچه. بود گرفته امخنده! بگیرم

 لذت من ولی درمیارم، رو شورش دارم شاید باشه، آورچندش کارم هاخیلی نظر از شاید

! رو بودن رادوین کنار ثانیه به ثانیه حسرت داشتم، حسرت من! کردممی کیف بردم،می

 دیدن، محبت یعقده برعالوه من! کنه گشاییعقده تا کنهمی کاری هر ایعقده آدم

 یموها به نگاهم شد بلند تا. خورد رو شصبحانه. داشتم هم کردن محبت یعقده

 :گفتم نگران. افتاد خیسش

 سرده هوا بیرون میری االن نداری؟ سینوزیت مگه نکردی؟ خشک رو موهات چرا -

 !بیارم رو کالهت برم کن صبر. میشی مریض

 رو رنگشمشکی بافت کاله کشو توی از. دوییدم اتاق سمت به و نموندم جواب منتظر

 مامان گلی و پری مامان پیش از صداش. برداشتم رو اومدمی بهش هم حسابی که

 تا همراهش. کردمی خداحافظی و بوسیدمی رو مامان دو هر پیشونی داشت. اومدمی
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 رو رنگششتری مردونه هایبوت نشست، پله روی. کردم سرش رو کاله و رفتم در دم

 لبخند. ببینمش راحت بتونم تا گرفتم باال رو سرم. اومد سمتم به و شد بلند. پوشید

 خیره هنوز من و رفت و شد ماشینش سوار. شد آب دلم تو قند کیلوکیلو که زد شیرینی

 :گفت پری مامان! داشتنیدوست لعنتی. بودم خالیش جای به

 !هوا سرده مادر بیا تو؟ نمیای زده خشکت چرا مادر؛ رفت -

 :داد ادامه. کردمی نگاهم لبخند با. پریدم ترس از پری مامان صدای با

! بزنه ذوقت تو و ببینه چشمت تو رو چلچراغ این هم فخری که یمبر  شو آماده بیا -

 .بره یادشون از سیلی اون خاطره بلکه

 :گفتم و گذاشتم شونش روی رو سرم. کردم بغلش و رفتم سمتش به

 !ممنونم چی همه خاطربه مامان، ممنونم -

 رادوینم که خداروشکر. کرده آب رو رادوین یخ که توئه عشق. دخترم نکردم کاری من -

 .دخترم خونممی هاتچشم از رو عشق. داره رو تو

 آرایش. گرفتم فوری دوش یه. رفتم رادوین و خودم اتاق سمت به و بوسیدم رو صورتش

. بودن منتظرمون مامان گلی و پری مامان هاپله پایین. شدم خارج اتاق از آماده و کرده

 :گفت پری مامان

 .منتظرمونه ینماش تو حیدر بیا مادر؟ اومدی -

 .بریم کشید، طول ببخشید -

 :گفتم و بوسیدم محکم رو مامان شدیم که پدریم خونه وارد

 !بود شده تنگ دلم آخیش -
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 !مادر بود شده تنگ دلم منم من، یدوردونه عزیز -

 :مامان گلی و پری مامان به کرد رو

 مامان گلی م،خان پری اومدید کردید کاری خوب چه. بفرمایید اومدید خوش خیلی -

 !کردی نورانی رو مونکلبه

 :داد رو مامان جواب مامان گلی

 .شدیم زحمت باعث. دخترم باشی زنده -

 .بفرمایید رحمتید، شما حرفیه؟ چه این -

 :پرسید پری مامان ایندفعه

 نیست؟ تارا -

 .االن میاد کنه؛می عوض رو طنین هایلباس داره چرا -

 مجردی دوران اتاق به رفتم هم من. نشستن پذیرایی تو انمام گلی و پری مامان و مامان

 :کردمی کلکل و زدمی کله و سر طنین با داشت معمول طبق. کردم باز رو در. تارا

 .دیگه کن بازی بعد بپوش بشین! کردی مدیوونه بچه وای ای -

 !(یگهد نکن کردی، دیونه رو من تو مامان! )دیده نتون تردی نه تیف رو من تو ماما -

 به تعجب با و کرد بلند رو سرش تارا. خندیدم طنین زبونیبلبل به بلند صدای با

 :گفت و کرد نگاه خندیدنم

 اومدید؟ کی آبجی؟ چطوری. دیدیم هم رو شما یخنده و نمردیم! خانوم تیوا بهبه -
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 و نشستم تخت روی کنارشون و بوسیدم رو تارا بعد و طنین یگونه و سمتش رفتم

 :دادم جواب

 عشق سالم. بازه نیشم شهمه منکه واال. اومدیم االن همین! خواهر مهربون سالم -

 کنی؟می اذیت رو مامان داری باز خاله

 :گفت و نشست کوچولوش صورت رو اخمی

 !(کنهمی اذیت رو من مامان نخیر! )تونهمی اذت من ماما حیل نه -

 :گفتم و فشردمش خودم به محکم و کردم بغلش. زدنش حرف واسه کردم ضعف

 !نکنه اذیت رو مبچه دیگه که کنممی رو پوستش خودم. بگردم تو دور من الهی -

 !(کن ولم کشتی منو خاله آی! )تون ولم توشتی منو حاله آی -

 ابروش تای یه. چرخیدم تارا سمت به. گذاشتمش زمین رو و بوسیدمش محکم دوباره

 :گفت. ردکمی نگاهم مشکوک و بود برده باال رو

 و شاد چیشده! ها شدی بلند مهربون یدنده اون رو از امروز اینکه مثل نخیر، -

 قبلی؟ روزهای از ترپرانرژی

 :داد ادامه و گرفت رو دستم

 !آبجی میدی امید بوی. تیوا میدی زندگی بوی -

 اشک هم اون پام به پا. کردم تعریف براش رو اخیر اتفاقات تمام و زدم لبخندی

 :گفت خنده و گریه بین حالتی با و کرد بغلم محکم شد تموم که حرفم. تریخمی

. برم دلت قربون الهی. داد نشونمون رو خوش روی خدا. تیوا خداروشکر. شکر الهی -

 خیالت االن دیگه! میده رو خانومیت رو، خوبیت پاداش میده، داره رو پاداشت خدا
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 نگاهش تو رو عشق همه ماه یک این تو گرچه. باهاته قلب ته از رادوین که راحته

 !شد راحت همه خیال و کرد باز زبون که خداروشکر ولی دیدیممی

 :داد ادامه. کردم پاک رو هاشاشک

 خواهرم گفتممی اومد؛نمی دلم بکنم خواستممی کاری هر. تیوا بود جهنم زندگیم -

 من زندانیه مخواهر  برم؟ مسافرت من باشم؟ خوش من اونوقت کشه،می عذاب داره

 خدارو! بود جهنم مونهمه زندگی بخندم؟ من کنهمی گریه خون خواهرم برم؟ مهمونی

 !شکر

 زندگی، این مدت، این. کشنمی عذاب من پای به پا دونستممی. بوسیدم رو صورتش

 شدیم خارج اتاق از. بودن درگیرش هم هاخانواده نبود؛ من به محدود فقط سیاهی، این

 و اومد سمتم به خیس صورت با افتاد بهم چشمش که مامان. رفتیم هابزرگتر  پیش و

 :گفت و کشید آغوشم در محکم

 دلم شب اون از بعد. اومد پایین شیطون خر از سرتق یپسره این باالخره. خداروشکر -

 !باشه تنش به سر خواستنمی

 کرد؟می شکرخدارو ما زندگی برای که بود نفرچندمین مامان. خندید بلند پری مامان

 رو من که بود نفرچندمین مامان ریخت؟می اشک ما زندگی برای که بود نفرچندمین

 تنها تنهام، کردممی فکر که مدتی تمام کرد؟می خوشحالی ابراز و کشیدمی آغوش به

 که کاری با شبنم. دیدنمی رو کسی نفریک جز چشمم من و بودن من با همه. نبودم

. دادم رو نکرده گناه تاوان من. کرد سیاه هم رو خانواده دو روزگار هبلک من، فقط نه کرد

 و آشپزخونه تو رفتم بده؟ رو مادرامون یشکسته دل تاوان خواستمی چجوری شبنم

 :گفتم و اومدم نخودچی پر ظرف یه با
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 یخانواده از بیایید چسبه؛می غیبت فقط شیننمی هم دور زن همه این وقتی خب -

 !کنیم وعشر  من شوهر

 :گفتم تارا به رو. برداشت نخودچی مشت یک کس هر و خندیدن همه

 !کن شروع شوهرت خواهر از -

 !بگیرتش بیاد شده پیدا بز یه هیچی فقط، منتظری تیوا -

 :گفت خنده با پری مامات

 بز؟ چرا حاال -

 رفته! هکم شتخته یه دختره خدا به! بگیره رو اون نمیاد که سالم آدم پری مامان آخه -

 به رو هم رو طرفشیه زمین، رو ذارهمی رو صورتش طرفیه خوابهمی بگیره آفتاب

 تصویرش المپ میگه آرمینم! سیاه نصفش سفیده صورتش نصف االن! خورشید

 !سوخته

 مرده کردمی تعریف تارا که ایقیافه تصور از. کردمی تعریف رو موضوع جدی هم خیلی

 :فتگ مامان گلی! خنده از بودم

 .گرفت درد دلم تارا نکشتت خدا -

 :زد تشر تارا به مامان عوضش

 !مادر نیست خوب نکن غیبت خانوم تارا -

 :گفت و انداخت پا روی پا تارا

 رو بدبختم یعمه غیبت خاله با ساعت دو شینیمی خودت چرا نیست خوب اگه -

 !کنی؟می



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

170 

 

 !گفتممی رو صفاتش فقط من کردم؟ غیبت کی من وا -

 !چسبهمی کنیم رو رادوین غیبت بیاید االح -

 :گفت و کرد تایید پری مامان

 !موافقم هم من آره -

 :گفتم و زدم کمرم به رو دستم و کردم اخم

 چرا؟ دیگه شما پری مامان دارید؟ چیکار من شوهر به وا -

 :گفت خونسرد خیلی پری مامان

 !کنیممی رو رامبد غیب هم بعدش مادر؛ چیه مگه -

 :گفت امانم گلی

 !که نداره عیبی مادر آره -

 :کرد اضافه هم مامان

 !کنم رو تقی غیبت خواممی هم من تازه -

 :گفت تارا

 ... .کشته رو من دوستیتون شوهر! ها بودن منتظر همه ماشاهللا -

 رادوین و من زندگی درمورد هم بحث بیشتر. خندیدیممی دلیلبی و دلیل با روز اون

 مامان. اینجا بیان که گرفتن تماس رامبد بابا با و داشت نگه رو ما مه شام مامان. بود

 :گفت بهم

 .بیاد هم رادوین بزن زنگ مامان تیوا -
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 فعال نیما و جون آقا دونستممی بیاد، نداشتم دوست. نه یا بگیرم تماس که بودم دودل

 احترامییب کوچکترین بخواد کسی نمیاره طاقت دلم منم. ندارن رو رادوین دیدن چشم

 چه دارهمی نگه رو حرمتش شخونه تو بیاد هم دشمنش جون آقا گرچه. بکنه بهش

 اینجاییم همه چون هم طرفیک از! چرکینندل ازش فعال خب ولی رادوین، به برسه

 صدای بوق دومین با. اتاق تو رفتم و برداشتم رو گوشیم. نبود درست هم گفتمنمی اگر

 :پیچید گوشی توی اشخسته

 جانم؟ -

 چند! گرفت درد هامآرواره که گفتنش جانم از شد باز نیشم و کردم ذوق جورییه

. بودم بود گفته بمش صدای با که جانمی اون ت.س**م هنوز من و بود سکوت ایثانیه

 :گفت باالخره

 کنی؟ صحبت و ببندی رو مبارک نیش اون فعال میشه جان تیوا -

 :گفتم و خنده زیر زدم بلند! بود فهمیده

 فهمیدی؟ کجا از -

 .کردم بزرگت خودم -

 :گفتم و شد سرازیر دلم تو عشق

 .بیای هم تو بزنم زنگ گفت مامان اینجا، میاد رامبدم بابا جونمیم آقا خونه شام -

 تشکر و برسون سالم مامان به. خورممی چیزی یه شرکت تو کشه،می طول کارم من -

 .کن
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 چندین دوستی ما یرابطه ولی بودن صمیمی خیلی نیما با. کرده بهانه رو کار فهمیدم

 زمان به نیاز همه. داشت حق چون نکردم اصرار. بود کرده متزلزل رو شونساله چند و

 :گفتم. داشتن

 .باش خودت مواظب عزیزم باشه -

 تیوا؟ -

 .جانم -

 :گفت آروم و کرد سکوت ایثانیه چند

 نه؟ مونینمی که شب -

 :گفتم نکرد؟ باز نیش و نزد لبخند شدمی

 کنار شب باشم هم جا هر من بمونم؟ االن نموندم هاوقت بدترین تو. عزیزم نه -

 !شوهرمم

 قطع رو گوشی و گفت آرومی بخیر شب. زده لبخند فهمیدممی هم گوشی پشت از

 و برگردم زودتر داشتم دوست بود، شده تنگ دلم. چسبوندم مسینه به رو گوشی. کرد

 بودیم کرده ازدواج که مدتی تمام تو. بخوره رو بیرون غذای خواستنمی دلم. ببینمش

 ذاشتمنمی اما بودم کرده درست نیمرو بود شده گاهی. بود خوراکش و خورد به حواسم

 تخت روی رو گوشی. خورد در به ایتقه. بگیره غذا دستشه دم که رستورانی هر از

 :گفتم و گذاشتم

 .بفرمایید -

 :گفت و زد بهم لبخندی. گرفت قرار چهارچوب تو نیما تقام و شد باز در
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 شد؟ تموم دادنت قلوه و دل -

 :گفتم و زدم لبخندی

 !شد تموم آقا بله -

. برادرنه و نگران موشکافانه، و دقیق بود؛ دقیق نگاهش. نشست تخت روی و کنارم اومد

 :گفت

 !پایین؟ اومد شیطون خر از خرنره اون باالخره -

 سرم. نشدم ناراحت. دادنمی بهم زیاد رو هانسبت این. کردنمی شوخی ادزی رادوین با

 :گفتم و گذاشتم شونش روی رو

 گفت. کنم ثابت رو گناهیمبی کنم؛ جلب رو اعتمادش تا داده دوباره فرصت یه بهم -

! کنممی صاف رو دهنش بزنه، بهت حرفی بخواد کی هر وقتاون کنی، ثابت همه به باید

 .کنممی کمکت هم خودم گفت

 .کردم نگاه هاشچشم تو و کردم بلند رو سرم

 شبنم آه و اشک با رو زندگیم. نزدم نارو من. نگفتم دروغ من جون آقا جون به نیما -

 !نساختم

 :گفت .کرد نوازشم شصتش با و گذاشت صورتم کنار رو دستش

 بچه. فهمممی من بفهمی خودت اینکه از قبل بکنی کاری تو گی؟می من به داری -

 بودی زبونبی انقدر تو، تقصیر نداختمی و کردمی رها که ایخرابکاری هر یادته؟ بودیم

 سرزنش مارمولک اون کارهای خاطربه هم همیشه! نبودم من گفتینمی کلمه یک که

 و من. نبوده تو کار فهمیدممی نگاهت یه با. کردینمی باز ب**ل از ب**ل و شدیمی
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 بچگیت از. بود رها کار کنیم ثابت همه به که دوختیممی همبه رو زمان و زمین رادوین

 ساکت. ندادن یادت رو گرفتن حق نکردن، تربیتت خوب بابا و مامان. تیوا بودی همین

. بخوره رو حقت بیاد رسید راه از کی هر نشستی. ندادن یادت ظلم مقابل در رو نبودن

 یکبار باالخره کردم؛ کیف زنیمی پا و دست وریاونج خرابه زندگی اون واسه دیدم وقتی

 من. کسی از بخوای کمک اینکه بدون گرفتی، رو حقت و جنگیدی نیومدی، کوتاه

 کنن دخالت مامان و جون آقا نذاشتم و نیومدم جلو االن تا اگر. کوه عین تیوا، پشتتم

 خسته گفتیمی کلمه یک اگر و جنگیدیمی براش خودت باید بود، تو زندگی چون

 هم بعد به این از! گرفتممی رو طالقت و دوختممی آسمون و زمین به رو رادوین شدم،

 !بازه هم حمایتم چتر روته؛ چشمم همیشه ولی زندگیتم گود از بیرون من همینطور،

 و گذاشت کمرم روی رو دستش. بوسیدم رو صورتش چندبار و شدم آویزون گردنش از

 :گفت خنده با

 .منتظرن همه که شام بریم شو بلند! گنده خرس بکش خجالت! بسته حاال خب -

 به. بودن صحبت مشغول رامبد بابا با. افتاد جونم آقا به چشمم رفتم بیرون که اتاق از

 .رفتم سمتشون

 .رامبد بابا سالم جون، آقا سالم -

 و رفتم جونم آقا سمت به. دادن رو جوابم مهربونی با و برگشتن سمتم به دو هر

 :گفت که بوسیدم رو شصورت

 .بابا تغاریته باشی زنده -

 :گفت رامبد بابا

 !ها میشه حسودیم داره عه -
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 آشپزخونه تو رفتم من و موند مردها پیش نیما. رفتم رامبد بابا سمت به و خندیدم

 :گفتم لذت با. تارا پیش

 !کرده چه مامان وای -

 زدن ناخونک مشغول که همونطوری تارا. کشیدم بو و برداشتم رو هاقابلمه در هم بعد

 :گفت بود کرده سرخ هایزمینی سیب به

 ما مثال قابلمه تو ریخت داد، سفارش بیرون از رو غذاها که نکرده کاری مامان -

 !نکرده درست خودش دونیمنمی

 :داد ادامه. کردم نگاه تارا به پوکر

 دامنش زیر کرد اریهرک حیاط تو آشپزخونه، تو برد همه چشم جلوی تازه خب چیه -

 !نشدن جا

 :گفتیم و چیدیم رو میز تارا کمک با. بود گرفته مخنده

 .شام بفرمایید -

 کاش گرفت، دلم. شوهرش استقبال رفت بدو تارا و شد زده آیفون زنگ موقعهمون

. کردمی کجی دهن بهم رادوین خالی جای. بودیم نشسته میز دور همه. بود هم رادوین

 :گفت و فهمید رامین. کردممی بازی غذام با فقط. رفتنمی یینپا گلوم از غذا

 شده؟ کور اشتهات رادوین دوری از تیوا؟ خورینمی چرا -

 آرنج با محکم بود نشسته کنارش که تارا. خندید خودش یمزهبی حرف به هم بعد

 :گفت و پهلوش تو کوبید

 .میشه دوبرابر اشتهات یمیش دور من از تا نیستن، تو مثل که همه. مزهبی هرهر -
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 تارا به رو و کرد کلفت رو صداش و کرد هم تو رو هاشاخم. داد ماساژ رو پهلوش رامین

 :گفت

 !حالله خونت خونه برسیم ضعیفه؟ کردی چیکار -

 :گفت تارا. پیشونیش تو خورد و کرد پرت نیما که زیتونی با شد برابر حرفش شدن تمام

 .کردمی پرت قابلمه باید چیه زیتون جونت، نوش. آهان -

 :داد ادامه نیما به رو

 !داداش طال دستت -

 :گفت مامان گلی به رو رامین

 .دارم زن منم دارن زن همه مامان گلی بینیمی توروخدا -

 !بدون رو قدرش دخترم، ماهه. مادر ستفرشته زنت -

 !افتادم غریب بیان هامفامیل بزنم زنگ هم من بابا ای -

 :گفت رامبد بابا

 !طرفداره پر اینجا دختر این نزن پا و دست الکی. رامین نداره فایده -

 :گفت فورا مامان

 !؟مردم من مگه چرا؟ غریب. مادر برم قربونت -

 .شما بازم! برم جانم مادرزن قربون -

 :گفت نیما

 .سوخت برات دلش یکی بالخره که کردی ناله اینقدر -
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 رو رادوین نبود اگر کل در. خندیدنمی بزرگترها و نکردمی کلکل تارا و رامین و نیما

 و پیشم اومد غذا یقابلمه با مامان خداحافظی موقع. بود خوبی شب بگیرم فاکتور

 :گفت

 .بخور شوهرت با خونه برو. نخوردی هیچی مادر بیا -

 !الهی برم قربونت -

 .همراهت به خدا عزیزمادر، نکنه خدا -

 شب همه به رسیدیم که خونه به. شدم ماشین سوار و بوسیدم رو مهربونش صورت

 نشسته مطالعه میز پشت. رسوندم اتاق به رو خودم سرعت آخرین با و گفتم بخیر

 :گفتم. کرد بلند رو سرش اتاق در صدای با. بود دورش هم کاغذ کلی و بود

 هنوز؟ نخوابیدی عزیزم، سالم -

 .سرم ریخته کار کلی نه خانم سالم -

 .شدم هاملباس تعویض مشغول و رفتم کمد سمت به. شد ولمشغ دوباره

 خوردی؟ شام -

 :داد رو جوابم برداره نوشتن از دست اینکه بدون

 .نداشتم میل نه -

 نوشابه و لیوان و بشقاب با و کردم گرم رو بود داده مامان که غذایی. رفتم بیرون اتاق از

 وارد و کردم باز رو در پا با. بردم باال هاپله از بدبختی با و چیدم سینی توی سفره و

 :گفتم که کردمی نگاهم تعجب با. کرد بلند رو سرش. شدم

 .فرستاده غذا برات مامان بخوریم، شام هم با بیا -
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 نخوردی؟ هم تو -

 .نبود مگرسنه موقعاون نه -

 کوچیک یسفره که وقتی تا. داد محبت به رو جاش و رفت نگاهش از تعجب رنگ

 حس خودم روی رو نگاهش کشیدم بشقاب تو رو غذاها و کردم پهن رو صرفم باریک

 :گفتم و کردم بلند رو سرم. کردممی

 نمیای؟ -

 :گفت و نشست اومد. شد بلند و گذاشت میز روی رو خودکارش

 !کرده چه فخری مامان بهبه -

 :گفتم خنده با. افتادم تارا حرف یاد

 !کرده رستوران نکرده کاری مامان -

 :گفت و خندید. کردم تعریف براش رو تارا حرف هم عدب

 نخوردی؟ شام من خاطربه -

 :گفتم و کردم آویزون رو ملوچه و ب**ل

 !خب نرفت پایین گلوم از. من جز بودن شوهراشون با همه اونجا -

 !اونجا بودی شوهربی که تو فدای من -

 :گفتم و پاش رو زدم محکم و خندیدم. داد رو جوابم خودم لحن با

 کنی؟می مسخره رو من -

 :گفت و گرفت گاز رو لبش
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 .بکنم غلط من بانو نه -

 رو سینی شد بلند حرفبی. ببرم که شدم بلند چیدم سینی تو رو وسایل شام از بعد

 :گفتم بلند در شدن بسته از قبل. رفت بیرون اتاق از و گرفت ازم

 !تو؟ بودی کی هرکول بابا -

 روی رفتم. بود رفته در دستم از لبخندا کنترل روزها این .شد بلند شخنده صدای

 مشغول و کرد خاموش رو اضافه هایبرق. برگشت دقیقهده از بعد. کشیدم دراز و تخت

 این تمام جنس از دیشب، جنس از. خواستمی بغل دلم. بردنمی خوابم. شد کارش

 نگاهم و کشید کار از دست که کردم نگاهش اینقدر! بود رفته دندونم زیر شمزه ماه، یه

 فقط که تاریکی اون تو دونمنمی. بود رومبهرو دقیقا میزش و بودم خوابیده پهلو به. کرد

 هامچشم از چی بود بخشیده اتاق به کمی روشنایی مطالعه چراغ و خواب چراغ نور

 به. بست رو تاپشلپ و کرد خاموش رو مطالعه چراغ. کرد دسته رو هاشبرگه. خوند

 .کردم ذوق کلی ولی برنگشتم. اومد تخت سمت

 زیر. بستم رو هامچشم. پیچید بینیم تو عطرش. کردم احساس رو تخت رفتن فرو

 :کردم زمزمه ب**ل

 !کن طرح معما هی برایم و باش فقط تو کنم،می حل عاقبت را لبت معمای من -

 و بوسید رو دستم کف. کردم نوازش رو شگونه و گذاشتم صورتش روی رو دستم

 وقتی تا کردم نوازش رو سرش اینقدر. بردم موهاش بین رو دستم. بست رو هاشچشم

 هامپلک و کردم جمع بغلش تو رو خودم. برده خوابش فهمیدم منظمش هاینفس از که

 .گذاشتم هم روی رو
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*** 

 اهم یک این تو. بود گرفته دلم خیلی. خودش یخونه برگرده مامان گلی بود قرار امروز

 کنارش نشستممی رفتسرمی محوصله که هاییوقت. بودم کرده عادت بهش حسابی

 زندگی راه. شیطنتشون و برادراش و رامبد بابا از کرد؛می تعریف جوانیش خاطرات از و

 برعالوه. بره نداشتم دوست بودم، پکر صبح از. کردمی نصیحتم کلی و دادمی یادم رو

 واسه شدن تنها دفعه یک این. خودمون یخونه برگردیم هم رادوین و من بود قرار اون

 یلوچه و ب**ل با. بودیم هم با همش مدت این. بود سخت خیلی پری مامان و من

 هایاخم به نگاهی. پوشیدمی لباس داشت هم رادوین. بودم نشسته تخت روی آویزون

 :گفت و کرد درهمم

 !شده؟ غرق هاتکشتی چرا -

 !خونه برگردیم ندارم دوست بره، مامان گلی ندارم دوست -

 زندگی خونه سر برگشتن از هامدت از بعد تو فرارین مادرشوهر از همه برعکسی، تو -

 !ناراحتی خودت

 ... .هم بعدش کنه،می فرق بقیه مادرشوهرهای با من مادرشوهر که اوال -

 :تگف و برگشت سمتم به. انداختم پایین رو سرم و ندادم ادامه رو حرفم

 چی؟ هم بعدش -

 :گفتم و کردم نگاهش نگران

 !شی ترسناک وجودت تو بره هیوال دوباره و برگردیم ترسممی ترسم؛می خونه اون از -
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. نشست تخت روی کنارم اومد. خندید بلند صدای با و کرد نگاهم گرد هایچشم با

 رو سرم و بود سرم زیر دستش. تخت رو افتادیم پشت از دو هر و کرد بغلم محکم

 :گفت خنده با. شسینه

 !برد لولو رو هیوال نترس! نداره کاری باهات هیوال -

 .میگه که باشه همونجوری بودم امیدوار. خندید و خندیدم

 .ها میره داره مامان گلی! نمیاید؟ هابچه -

 مامان گلی. پایین رفتیم و شدیم بلند زدمی صدامون پایین از که پری مامان صدای با

 :گفتم و کردم بغلش و رفتم سمتش به. بود ایستاده بابا ماشین کنار دونچم با

 !بیاید هم ما یخونه توروخدا مامان گلی -

 :گفت و بوسید رو سرم

 !دارم؟ رو کی مگه شماها جز مادر، میام -

 که ریختم آب پارچ یه سرش پشت. کردیم بدرقه رو مامان گلی زاری و گریه کلی با

 :گفت خنده با رادوین

 !برد آب رو کوچه تیوا؛ ریزنمی آب کاسه یک -

 .برگرده زود دارم دوست -

. کردیممی گریه و بودیم کرده بغل رو هم محکم مامان با. شد رادوین و من نوبت بعدش

. بود شده کالفه دیگه رادوین! دیگه شهر یه ریممی داریم کردمی فکر دیدمی کی هر

 :گفت شده عاصی
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 هم ساعتنیم شما خونه تا ما خونه یفاصله نمیریم، که دهارقن سفر جان مامان -

 !نمیشه

 .کرد بغل رو رادوین گریه با پری مامان

 !شممی تنها باز برید شما. مادر کردم عادت بهتون -

 :گفت و کرد پاک رو مامان هایاشک رادوین

 .میاید هم شما. بیایم تندتند میدم قول -

 کردممی کاری هر. رفت صندوق سمت به و نکنم هگری کرد اشاره و کرد بهم نگاهی

 زور به صندوق تو هاچمدون چیدن از بعد. بگیرم رو هاماشک ریزش جلوی تونستمنمی

. بودم کرده خداحافظی مامان گلی بردن از قبل رامبدم بابا با. کندم دل پری مامان از

! داشتم وحشت مخوف یقلعه اون از ترسیدم،می. افتادیم راه و شدیم ماشین سوار

. بودم کرده تجربه که تلخی هایلحظه. رفتمی رژه چشمم جلوی وحشتناکم زندگی

 نگاهم. گرفت قرار بود اسیرش مانتوم یگوشه که امشده مشت دست رو رادوین دست

 خودش پای روی رو دستم. فهمیدمی رو حالم. دوختم رادوین به و گرفتم شیشه از رو

 :گفت. کرد نوازش ششست انگشت با و گذاشت

 !افتهنمی اتفاقی نباش نگران -

. باال بردن رو هاچمدون نگهبان کمک به. گفتم «امیدوارم» ب**ل زیر و کشیدم نفسی

 دونفر رادوین اومدن از قبل صبح. بود خاک ایذره بدون مرتب و تمیز خونه خداروشکر

 اتاق. برم کجا که بودم دهمون بالتکلیف. نظافت برای بود فرستاده رو برج هایخدمه از

 مامان حضور قرص دلم ماه یک این تمام بودم؛ گرفته دلشوره. خودم حصار یا رادوین
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 و بودم غریبی هوای و حال تو! ترسیدممی رادوین با تنهایی از. بود مامان گلی و پری

 :پرسید. شد حلقه دورم دستش که داشتم استرس یکم

 !چرا؟ بالتکلیفی کنی؟می استخاره چرا -

 .برم کجا دونمنمی آخه -

 :گفت و بوسید رو گوشم کنار

 !خودمون اتاق تو ریممی -

 :پرسیدم ولی گرفت آروم یکم دلم. برد اتاق سمت به رو من و گرفت رو دستم

 عزیزم؟ بریزم چای -

 .میاد خوابم بخوابیم؛ بیا نه -

 دلم. تخت روی رفتم مکرد عوض که رو هاملباس. بودیم خورده مامان یخونه رو شام

 شسینه تو رو سرم. تخت روی اومد هم رادوین! تخت این و اتاق این واسه بود شده تنگ

 اولین باالخره. کردمی نوازشم و بود موهام الیبهال دستش. بوسید رو سرم. کردم پنهان

 .***برد خوابم و گذروندم اتاق اون تو هامدت از بعد رو شب

 و صلح در البته دونفره، مشترک زندگی صبح اولین. شدم بیدار رادوین از زودتر صبح

. جدید شروع این برای داشتم شوق و ذوق خیلی! متاهلی زندگی یتجربه اولین! صفا

 مرغتخم کردم، گرم شیر. شدم صبحانه کردن آماده مشغول و گرفتم کوتاه دوش یه

 تازه نون تا گرفتم ستما نونوایی با. گرفتم طبیعی پرتقالآب و کردم درست عسلی

 خانم. داشتم خوبی حس. بود شده پر اومدنمون از قبل دیروز که هم یخچال. بفرستن

 تونهنمی هیچکس وقتهیچ اما شده عادی براشون هاخیلی شاید! خوبیه حس بودن

 دقیقا انگار من و کنه انکار رو شوقش و شور اون و رو زندگیش اول یهفتهیک حداقل
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 تو بازنیمه هایچشم و ریخته همبه موهای با رادوین! بودم اول تههف یک همون تو

 بزرگی این به رو من که بود خواب گیج اینقدر. کردمی صدا رو من و بود ایستاده پذیرایی

 :زد صدام کشیده دوباره! دیدنمی

 تیوا؟ -

 :گفت. کردم بغلش پشت از و رفتم سمتش به آروم

 .بیرون یرفت کردم فکر عزیزم؟ اینجایی -

 :گفتم و بوسیدم رو کتفش دو بین

 .بخوریم صبحانه بیا بشور رو صورتت برو برم؟ کجا صبحی سر عزیزم نه -

 که ریختممی لیوان توی رو جوشیده شیر داشتم. برگشت اتاق به و داد تکون سری

 :گفت و زد لبخند میز دیدن با. اومد

 !ها بریمی دل هم همینجوری شما! کرده چه خانومم بهبه -

 .نشستم کنارش و گذاشتم جلوش رو لیوان

 !که نکردیم کاری آقا نده خجالتمون -

 کجا؟ از تازه نون -

 .نونوایی زدم زنگ -

 .بوسید رو صورتم

 !عزیزم کشیدی زحمت -

 .کردم باز رو نیشم
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 !شدم حفظ رو دندونت دوتا و سی دیگه کردنتم، باز نیش این عاشق یعنی -

 .کردم مزه رو چایم کمی و گذاشتم دهنم تو نون لقمه یه

 !میشه باز نیشم خودکار صورت به کنممی ذوق وقتی که دونینمی -

 !دارم دوست نیشتم -

 !ها گیرممی قند مرض من میشن آب کیلوکیلو قندها این نکن آقا -

 !بگیره مرض و درد دشمنت شیطونک، نکنه خدا -

 !ها دخترداییته و هاتزنداداش دشمنم -

 !بدجنس ای -

 سرکار؟ میری امروز -

 .گذاشت میز روی رو پرتقالشآب خالی لیوان

 چطور؟ عزیزم آره -

 .کنم تکونیخونه خواممی عیده نزدیک -

 .رفت بیرون سمت به و شد بلند میز پشت از

 !بگیر کمک برج هایچینظافت از یا شرکت به بزن زنگ کنی کار خوادنمی خودت -

 .شدم خیره بهش. بود هاشلباس کردن عوض شغولم. اتاق تو رفتم دنبالش

 چی؟ خرید پس -

 .بستم یکییکی رو پیراهنش هایدکمه و رفتم سمتش به

 باشه؟! میریم حتما فردا ولی دارم مهم خیلی جلسه دوتا امروز. میریم خریدم -
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 .برداشت رو کاپشنش و بوسید رو پیشونیم. دادم تکون رو سرم و بستم رو دکمه آخرین

 !خانومی باش خودت واظبم -

 تماس خدماتی شرکت یک با رادوین رفتن از بعد!عزیزم باش خودت مواظب هم تو -

 دیگه ولی کنم عوض رو وسایل داشتم دوست. بفرستن برام خانم دوتا گفتم و گرفتم

 پاشون به پا هم خودم. کردیم شروع اومدن خانم دوتا که ساعتیک از بعد. بود دیر

 که هم رو هامالفه و روتختی بودن، نو تقریبا هم هاپرده بود، تمیز هخون کردممی کار

 ترینشونمهم و بود الزم حسابی گردگیری یه فقط بودم، کرده عوض پیش دوماه

 چهار_سه تحمل و کردمی خورد رو اعصابم خونه شلوغی واقعا. آشپزخونه هایکابینت

 هم رو هافرش. اومدن دونفر هم برج خدمات از زدم زنگ! نداشتم رو ریختگیبهم روز

 و بودیم درگیر سرهیک شب ده تا دقیقا. بردن کردن جمع اومدن خودشون زدم زنگ

 برق تمیزی از که خونه به وقتی ولی بود نمونده برام رمق دیگه. کردیممی کار نفس یک

 صدای. کنم درست شام بودم نکرده وقت. رفتدرمی خستگیم کردممی نگاه زدمی

 همونجوری. بود خوش حال یک نبود مرگ سمفونی برام دیگه قفل توی کلید چرخش

 تو رو نگاهش دربست و شد وارد رادوین. کردم نگاه در به بودم شده ولو مبل رو که

 .اومد کش هاشب**ل دیدنم با و چرخوند خونه

 .عزیزم سالم -

 !عزیزم نباشی خسته! زنهمی برقی چه خونه! ماهت رویبه سالم -

 :گفتم گرفتم تهوعحالت خودم هم یکم که ممکن حالت ترینلوس با

 !رادوین -

 .بوسید رو پیشونیم و اومد سمتم به
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 رادوین؟ جان -

 !نکردم درست شام -

 .نشست کنارم و درآورد رو کاپشنش

 .بیارن رستوران بزن زنگ سرت فدای -

 !امخسته -

 کردی؟ کار هم خودت -

 .یکم -

 !نزن هیچی هب دست خودت گفتم منکه -

! شه تموم روزه یک که کردم کمک بمونه؛ ریخته بهم خونه روز چند نداشتم دوست -

 .میارن فردا گفتن که هافرش موند فقط

*** 

 مثل امسالم. دادمی زندگی حس آدم به بهار و اسفند هوای و حال بود، عید نزدیک

 واسه داشتم وقش خیلی! رو عشقم داشتم، رو رادوین من امسال نبود، گذشته سال

 شمال بریم رامین و تارا و هاخانواده دوتا با سال تحویل از بعد بود قرار امسال، عید

. خرید رفتیم رادوین با صبح از! بود شده تنگ کلی رها و رهام واسه دلم. فرخ دایی خونه

 تغییرات یکم گرفتم تصمیم! میاد کیف سر آدم چقدر و عید خرید داره هیجانی چه

 به طالیی_کرم رنگ از. دادم تغییر کال رو دکورش و خوابمون اتاق سرویس. مکن ایجاد

 رنگ عاشق که هم من و داشت دوست رو سفید رنگ رادوین. صورتی_سفید رنگ

 نکنی، کار تو که گرفتم کارگر گفتمی و زدمی غر رادوین. کردممی کار وقفه.بی! صورتی
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 برام عید شوق برم،می لذت نمک.می کار خودم وقتی گفتم.می جوابش در هم من

 ولی داشتم سرگیجه مدام بود روزی چند خوابیکم و خستگی زور از! میشه چندبرابر

 خیلی. عید به بود مونده روز چهار! نیاد در رادوین صدای باز که آوردمنمی خودم روی به

 بود ارقر  مثال. بود شده تنگ براش هم دلم. مامانم خونه برم بودم نکرده وقت بود وقت

 سمت به! کشید طول کارهام تمام هفته یک دقیقا ولی کنم تموم رو کارهام روزه یک

 .گرفتم رو رادوین شماره و رفتم تلفن

 جانم؟ -

 !آقایی سالم -

 جانم؟ خانومم سالم -

 میرم برم، رسمنمی عیده نزدیک دیگه. تولدشه هم فردا شده، تنگ مامانم برای دلم -

 باشه؟ ممیا شب تا مامانم خونه

 !دنبالت میام خودم شب عزیزم باشه -

 کنم؟ درست ناهار برات -

 !خانومی نباش نگران برو خورم،می شرکت تو چیزی یه نه -

 !بای س*و*ب باش خودت مواظب عزیزم باشه -

 .خداحافظ -

 هم من نشه، چشم تو چشم نیما و جونم آقا با خیلی کردمی سعی هم هنوز رادوین

 هنوز. شدم خارج خونه از. بردمی بین از رو هاکدورت شمال مسافرت .کردمنمی اصراری

 مردم ذوق این تردد، پر و شلوغ هاخیابون! انگار بود شده زنده زمین ولی بود نشده بهار
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 مقداری. شدم ماشین سوار. بودن تکاپو در همه! داشتم دوست رو سنبل و سبزه بوی و

 فردا. گذاشتم جا رو خریدم مامان تولد واسه که یاهدیه افتاد یادم رفتم که رو مسیر از

 خیابون. قبور اهل زیارت برن جون آقا با صبح از بود قرار بود هم سال آخر پنجشنبه

 راننده به. کشید طول ساعتییک برگردم رو رفته مسیر تا. بود ترافیک شدت به هم

 خونه به رو خودم یعسر . بود کفهم تو آسانسور خوبم شانس از. برگردم تا بمونه گفتم

 از رو روح ایزنونه یخنده صدای شد، باز در و چرخوندم قفل تو رو کلید تا. رسوندم

 به رادوین صدای برداشتم که رو اول قدم. لرزیدن به کردن شروع هامدست! برد تنم

 :خورد گوشم

 !خوشی از نمیری حاال خب -

 این به چسبیده کنه عین که نیست کن ول زنت این! اینجا بیام داشتم دوست آخه -

 دوست نو، و شده عوض که هم تخت! باشم خونه این تو عشقم با خواستممی! خونه

 !کنم افتتاحش خودم دارم

 قلبم کردممی حس رفت،می گیج سرم. شنیدمنمی هیچی دیگه کشید، سوت گوشم

 دستم از کلید. نزنن زمینم لرزونم زانوهای تا گرفتم دیوار به رو دستم. زنهمی یکی_تاده

 تا. دیدممی تار رو جاهمه و بود اشک از پر هامچشم. پیچید بلندی صدای و افتاد

 روی رو دستم! شبنم هم کنارش و رادوین شد، باز کامل در بردارم شم دوال خواستم

 تو بود قفل هامچشم! افتادمی کار از داشت صحنه این دیدن از. گذاشتم قلبم

 کشیدم رو چشمم کندن جون با. زدمی موج نگاهش تو غم و نینگرا. رادوین هایچشم

 لعنتی بکش نفس. کردمی نگاه روزم و حال به پوزخند و نفرت و غرور با. شبنم سمت

 .شه باز نفسم راه تا کشیدم گلوم به دستی! بکش نفس

 !تیوا -
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 .داشتم نگه جلوش رو دستم و رفتم عقب قدم یه شه نزدیک بهم خواست رادوین تا

. توش انداختم رو خودم و کردم باز رو آسانسور در برداشتم، رو کلید... .من جان تیوا -

 توجهبی. پیچید آسانسور تو هقمهق صدای. شد بسته در شه سوار خواست رادوین تا

 راننده. شدم تاکسی سوار و دوییدم ورودی در سمت به بودن البی تو که کسایی به

 .کردمی نگاه روزم و حال به تعجب با و بود برگشته

 !برو توروخدا... تو... آقا برو... ب -

 زار رو بودم گرفته رو دهنم جلوی دست دوتا با. کرد حرکت و گاز روی گذاشت رو پاش

 شیشه به رو سرم. نداشت برام اهمیتی راننده کنجکاو و بیگاه و گاه هاینگاه. زدممی

 !داره هم نگاه وارمبیچاره روز و حال. بودم داده تکیه

 خانم؟ برم کجا -

 آقا خونه پری؟ مامان خونه رفتم؟می کجا. کردم راننده به نگاهی و کردم باز رو هامچشم

 خواستمی دلم! خواستمی خلوت دلم میوخواست، تنهایی دلم نه تارا؟ خونه جونم؟

 نگاهم ترحم با نسوزونه، زارم حال به دل که نشناسه، رو من هیچکس که جایییه برم

 !نکنه

 !صالح زادهامام برید -

*** 

 خلوت. افتادم و شد خم زانوهام شد، طاق طاقتم دیگه افتاد ضریحش به که چشمم

 فقط نمیدونم، کی از کردم،می گله. کردن گریه به کردم شروع بلند صدای با. بود

 ضریح کنار. بود شده خشک اشکم بود، چند ساعت دونمنمی! زدممی حرف گفتم،می
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 باید حاال. بودم خیره نامعلومی ینقطه به. بودم کرده بغل رو زانوهام و بودم نشسته

 رفتم؟می کردم؟کجامی چیکار

 هدفبی. بیرون رفتم و شدم بلند جا از. نرسه بهم کسی دست که جایی برم دارم دوست

 عید واسه تکاپوشون از صبح تا که هاییآدم همون شلوغی تو رفتم،می راه هاخیابون تو

 لرزیده زندگیم! بودم زدهزلزله یه حاال اما بودم ازشون جزئی هم خودم و بردممی لذت

 تازه فهمیدم،می رو زندگی معنی داشتم تازه. بود شده خراب سرم رو سقفش و بود

 خم کمرم و افتاده هامشونه بودم، سنگین! کردممی تجربه رو رادوین محبت داشتم

. نداشتم برداشتن قدم برای رو پام کردن بلند توانایی هک بودم سنگین اینقدر. بود شده

 شدن،می رد کنارم از وضعیتم از کنجکاو و تعجب با مردم. زمین رو کشیدممی رو پاهام

 خوب ببینید، رو خوردهشکست زن یه بود؟ مهم مگه. کردنمی پچپچ زدن،می تنه

 یه نباشید، احمق زن یه هیچوقت! من مثل یکی نشید تا بگیرید، عبرت ازش تا ببینید

 آرامش آرامش، این نفهمیدم چرا! بود بسته امید و بود کرده خوش دل که احمقی زن

 گذشته ساعت چند حاال تا صبح کردم؟از باور رو خوشبختی این چرا طوفانه؟ از قبل

 حق پیروزه، تاریکی بر روشنی میگن شدم؟ پیر سال ده یاندازه کردممی حس چرا بود؟

 شوهرم گرفت، رو زندگیم شد، پیروز شبنم شد؟ برعکس من واسه چرا پیروزه، باطل بر

 کردنمی گزگز درد از پاهام! گرفت هم رو جونم خواستمی که همونجوری گرفت، رو

 و رفتم رفتم،. شدنمی قطع ایلحظه گوشیم زنگ صدای. ایستادننمی حرکت از ولی

 رفتم،می. شدنمی خلوت هاخیابون. رفتممی توجهبی من. شدمی تاریکتر هوا. رفتم

 شد؟نمی تموم چرا جاده رفتم،می شد؟نمی تموم چرا دنیا

 است سخت چه»

 آدمی برای
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 خواهدمی دلش كه

 اندازه به

 دنيا هایخداحافظی تمام

 برود

 برای جايی و

 «!باشد نداشته رفتن

 باز هم از رو مخشکیده هایب**ل. رفتم رزپشن سمت به. افتاد هتل یه به چشمم

 .کردم

 .خواستممی اتاق یه -

. کردم فرار تیمارستان از االن همین کردم حس که انداخت بهم نگاهی رزپشن مسئول

 جلوم رو فرم سریع دید رو پول تا. گذاشتم جلوش توجهی قابل مبلغ و کردم باز رو کیفم

 یه و حال یه. گرفتم رو اتاق کارت و دادم رو ملیم کارت. کردم پر رو فرم. گذاشت

 اهمیتی کرد،نمی فرقی برام بود هم کوچیک اتاق یه اگر. آشپزخونه یه و خواباتاق

 خورد؟می دردی چه به اینجا متراژ دیگه بود شده قبر از ترتنگ برام دنیا وقتی! نداشت

 هاملباس درآوردن حال. کردم باز رو سرد آب دوش و کردم پیدا رو حموم زور با بود گرمم

 فقط ساعت چند و دقیقه چند دونمنمی. ایستادم دوش زیر همونجوری. نداشتم رو

 تنگی از. بود گرمم هنوز ولی خوردمی بهم هامدندون. بود رفته استخونم مغز تا سرما

 پنجره به رو خودم. اومدم بیرون خیس هایلباس همون با. مردممی داشتم حموم

 هایقلعه چرا! دیگه قلعه یه توی هم زبا ارتفاع، هم باز. کردم بازش آخر تا و رسوندم

 هم من چشم میاد، ازش آب و میشه هرز که آبی شیر مثل ندارن؟ تمومی من زندگی
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 تنم و داشت حرارت سرم لرزید،می فکم ریخت،می اشکم. بود شده همونجوری دقیقا

 صورتم. نزمی رو بودم افتاده مخ با باال از کرد؟می درد جونم تمام مردم؟نمی چرا! بود سر

 نیما به رو چیزهمه شبنم درمورد! سوختمی دیدم چشم به که چیزی سیلی جای از

 رو من گناهیبی خودش بود گفته. کنهمی رو کارها همه خودش بود گفته. بودم گفته

 نداره، ایفایده دیگه که بزنم فریاد جاهمین از داشتم دوست. کنهمی ثابت رادوین به

! رفتممی زندگیش از برو، گفتمی بهم که موقعی همون کاش! نکن خسته رو خودت

 صدای! دادم انجام اومدبرمی دستم از کاری هر که آرومه دلم پیش وجدانم االن نه، ولی

 و تهوعحالت سوخت،می چشمم. نداختمی خط اعصابم رو گوشیم زنگ مکرر

 چشمم. رفتمی سیاهی هامچشم. کشیدم گوشیم سمت به رو خودم. داشتم سرگیجه

 نیما کردممی خداخدا. داشتم نیاز نیما به. بدم تشخیص رو اسم تونستمنمی دید،نمی

 هامچشم و گذاشتم تخت روی رو سرم زیاد سرگیجه از. زدم رو رنگ سبز دکمه. باشه

 :پیچید گوشی تو فریادش صدای شدن وصل محض به. بستم رو

 زنی؟نمی حرف چرا لعنتی کجایی تیوا کجایی؟ تیوا -

 :کردم باز ب**ل زور به

 نیما؟ -

 نگران و مالیم لحنش نیست، خوب حالم فهمید انگار. بود لرزون و دورگه و گرفته صدام

 .شد

 !نگرانی از مردم کجایی بگو کجایی؟ جانم جان، -

 :لرزید صداش. زدم هق

 ؟برم قربونت کجایی کجایی؟ -
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 !خودت فقط... تنها بیا، تنها نیما -

 !میدم قول میام، خودم فقط معزیز  باشه -

 به رو آدرس اتفاقی هر از قبل کردم سعی میدم، دست از رو هوشیاریم دارم کردم حس

 !نفهمیدم هیچی دیگه و افتاد دستم از گوشی. بود شده سنگین زبونم. بفهمونم نیما

*** 

 محیط فهمیدممی حال این با ولی دیدممی تار. کردم باز رو هامچشم آروم سرما از

 اومدنمی یادم چیزی کجام کردممی فکر چی هر نداشتم، خوردن تکون جون. ناآشناست

 به. بودم تشنه شدت به و بود خشک دهنم! کردمی بیشتر رو ترسم داشت همین و

 :دادم تکون رو هامب**ل سختی

 !ب... آ -

 !شده رد روم از بار با کامیون یه انگار! خمیر و خورد بدنم و بود گرفته و ضعیف صدام

 .میدم بهت االن عزیزم؟ خوایمی آب تیوا؟ شدی بیدار -

 انگار بستم رو هامچشم تا. کشیدم راحتی نفس و شد راحت خیالم رادوین دیدن با

 مغزم به که بود اتفاقات سیل و اومد یادم سرعت با چیز همه کردن؛ وصل برق بهم

. کردم نگاه بود کنارم آب لیوان با که رادوین به و کردم باز رو هامچشم. آوردمی هجوم

 رفتم،می و داشتم توان خواستمی دلم. کرد بلند رو سرش که بود سنگین نگاهم اینقدر

! پیچهمی رادوین عطر که جایی از کشه،می نفس رادوین که هوایی از کردم.می فرار

 وینیراد روزی یه بره یادم حتی که کور نقطه یه به برسم تا برم اینقدر داشتم دوست

 رو نفسم راه داشت بغض همه اون از گلوم فقط بریزم، که نداشتم اشکی! بوده

 به واقعا و نداشتم اعتراضی توان. ریخت گلوم تو رو آب و کرد بلند رو سرم. بستمی
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 کردمی نگاه رو جایی هر. اومد باال نفسم ولی نشد بهتر حالم. داشتم احتیاج آب اون

 به و گرفتم ازش رو نگاهم. نشست لبم کنج زخندیپو! نشه چشم تو چشم من با تا

 .شدم خیره سقف

 !تنها هم اون باشه، اینجا نیما بود قرار -

! بست یخ خودم وجود تمام سرما از که بود سرد اونقدر سرد، اما بود، ضعیف صدام

 باز کردمی فکر شاید نداشت، سردی توقع احمق و عاشق من از شاید بهم شد خیره

 :گفت آروم سکوت ثانیه چند از بعد! دنبالش افتممی و واتی همون میشم

 !نیما نه بودم من زد زنگ بهت که اونی -

 !بدم تشخیص هم از رو رادوین و نیما صدای بودم نتونسته که بود بد حالم اینقدر

 که اونی با برو... شدی راحت دیگه آزادی، دیگه! برو زندگیم از همیشه برای برو، -

 !دادی فریبم ماهیک خاطرشبه که همونی با وبر  داری، دوستش

 مرد دیدن به رو سرم باال رنگ سفید کاذب سقف اون. ببینمش نداشتم دوست

 واقعا. داشتبرنمی ازم چشم هم لحظه یک اون ولی دادممی ترجیح کنارم خیانتکار

 !بره داشتم دوست باشمش، داشته خواستمنمی دیگه بمونه، خواستمنمی دیگه

. بود توش موبایلم خداروشکر. برداشتم رو کیفم شدم دوال و کردم نگاه کنارم هگنج به

 تو تونستمنمی کردممی کاری هر. نداشتم کافی تمرکز و لرزیدنمی ضعف از هامدست

 بتونم تا کردم باز و بستم ثانیه چند رو هامچشم. کنم پیدا رو نیما اسم هاممخاطب

 دستم از گوشی بزنم اسمش روی خواستم تا. کردم شپیدا باالخره. کنم جمع رو قدرتم

 دریدن منتظر که هاییچشم و هااخم همون با هیوال همون بود شده هم باز. شد کشیده

 .بود آروم اما عصبانی و دارخش صداش! بودن
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 و بودم داده رو رفتن فرصت بهت یکبار! منم بمونه و بره کی کنهمی تعیین که اونی -

 !نداری هم رو بهش کردن فکر حق حتی! نداری رفتن حق هم دیگه نرفتی، تو

 .گرفتم ازش رو نگاهم و زدم صداداری پوزخند

 رفتنم به مجبور و کنی دور رو من نتونستی کردی کاری هر دوسال تو که همونطوری -

 !داری نگهم تونینمی کنی کاری هر هم االن کنی،

 .کردم نگاهش بغض و غم با

 بخوای که نیست چیزی دیگه! نمونده ازم هیچی دیگه! مردم بخدا مردم، رو، من ببین -

 !متحرکم مرده یه من نیستم، آدم االن من بده، مژدگونی شبنم به و بزن زنگ! بگیری ازم

 .کردمی بدتر رو بدم حال و لرزیدمی مچونه. ریختن به کردن شروع هاماشک

 رو دنیا اون جهنم! کنمنمی ملتح دیگه بدید عذابم بیشتر بخوایید آقاجونم جون به -

 !کشمنمی دیگه! کنممی خالص رو خودم و خرممی جون به

 :گفت خونسرد و کرد باز رو هاشاخم

 اینکه از بعد! داره ربط من به هم کشیدنت نفس شکمته تو من بچه که وقتی تا -

 !نداره ربطی هیچ هم من به بکن، خواست دلت کاری هر اومد دنیا مبچه

 نه؟ مگه میگه دروغ داره خدایا من؟ بچه؟! آورد روزم به چی نفهمید و فتر  و گفت

 یه یعنی ام؟حامله من یعنی خدا، وایوای یعنی! جدیدشه بازی کنه، اذیتم خوادمی

 منه؟ شکم تو االن بچه

! بود اومده سرم که بزرگتری بدبختی خاطربه رفت یادم هامبدبختی تمام شدنمی باورم

 تند هیجان از قلبم و بود شده تند نفسم. کردم نگاه شکمم به و منشست شدم بلند
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 پر داشت لبخندم نیستم؟ ناراحت چرا ولی! ستمسخره خیلی ست،مسخره! زدمی

 خدا وای بگیر؟ ازم رو بچه بخوان نکنه نکنه،. افتادم رادوین و شبنم یاد که شدمی رنگ

 به بچه این ترس رفت، یادم خودم حاال! شد؟ اضافه هم این که داشتم مصیبت کم

 !براش رفتمی قنج دلم ته کردممی فکر بهش وقتی ولی! افتاد جونم

  

 که بود کوچکترم من یه من برعالوه حاال و پاشید هم از که ایزندگی گیج بودم، گیج

 خیره سقف به و گذاشتم بالشت روی رو سرم! میشه چی سرنوشتش دونستمنمی

 بچه یه وجود با کنم؟ چیکار االن! اومدمی زودتر کاش ،فهمیدممی زودتر کاش. شدم

 که بودم شوک تو اینقدر. داخل اومد رادوین و شد باز اتاق در کنم؟ فرار چطوری

 تونستممی و بود کنارم یکی کاش. بود سوال از پر سرم. نبود مهم برام اصال حضورش

 این و بودن تارا یا نیما خواستمی دلم. گرفته هم رو گوشیم لعنتی. بزنم حرف باهاش

 موضوع این اینقدر! دلگرمی به داشتم نیاز. بدن دلداریم تا دادممی بهشون رو خبر

 فکر همه اون حجم بار زیر سرم. نیاد چشمم به خیلی صبح اتفاق که شد رنگ پر برام

 بودم؛ فهمیده خوب رو چیز دو ولی کنم، چیکار دونستمنمی. شدمی منفجر داشت

 عاشقشم واردیوانه شدم خبر با بچه این وجود از ساعته دو فقط اینکه با من اینکه یکی

 واسه دیروز تا! بگیرنش ازم ذارمنمی! نمیدم دستش از شرایطی هیچ تحت اینکه دوم و

! عشقم با حتی بجنگم، بچم خاطربه باید امروز از و جنگیدممی عشقم و زندگیم

 رو فکرش که بود چیزی از تررنگ پر لیخی وجودم تو خون یلخته این به احساسم

 یبچه. گرفتمی رو جونم تمام خوبی حس یه کردممی فکر وجودش به وقتی! کردممی

 زنیه کدوم ولی ساختم، و اومدم کنار چیزهمه با االن تا بابات؟ با کنم چیکار من گناهبی

 زندگیه؟ شاسم اون اصال کنه؟ زندگی بتونه و ببنده نت*یا**خ روی رو. چشمش که

 یکی این با ولی کشیدم مرگ عذاب و گذروندم رو سخت روزهای من تونم،نمی من
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 اینقدر! بزار پام جلوی راه خودت دادی رو بچه این خودت خدایا! بیام کنار تونمنمی

 رادوین. نیومد که نیومد چشمم به خواب صبح یسپیده تا که بود سنگین و شلوغ سرم

 شد باز اتاق در که بود هفت ساعت. بود پنجره کنار یا رفتمی راه یا صبح خود تا هم

 .شدن وارد پرستار دوتا با دکتر یه و

 دخترم؟ بهتری خودم، زیبای مریض به سالم -

 .نذاشت که شم بلند خواستم

 !ممنون خوبم دکتر آقای سالم -

 پایین فشارت. بوده خوب هم هاتآزمایش جواب و نداری مشکلی هاخانم خانم خب -

 !عزیزم مرخصی شما! خداروشکر شده درست هم اون که کننده نگران و بود

 :داد ادامه و کرد نگاه رادوین به

 ماه سه مخصوصا دوران این خب ولی کنه،نمی تهدید رو بچه و مادر مشکلی دیگه -

 از باید مادر باشید داشته سالمی یبچه اینکه برای! خطرناکه و حساس خیلی اول

 !باشه دور باضطرا و تشویش

 .نموند دور رادوین چشم از که زدم پوزخند

 !متوجهم بله دکتر، آقای ممنون خیلی -

 رفت اتاق داخل کمددیواری سمت به اخم با. کرد ترک رو اتاق دکتر و داد دست دکتر با

 کاری هر. کرد بلندم گرفت رو بازوم. اومد سمتم به حرف بدون آورد رو هاملباس و

 تقال از شدم خسته هم آخر. بیارم بیرون دستش تو از رو دستم تمتونسنمی کردممی

 وحشتناک اخم یه مدت تمام. کرد جمع رو وسایلم و کرد تنم رو هاملباس خودش و
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 کارهای! کردم نت*یا**خ دیروز بودم من انگار که بود گرفته قیافه همچین حاال بود، کرده

 .برد ماشین سمت به کشونشونک گرفت رو بازوم دوباره و داد انجام رو ترخیص

 !بودم خونه تو مرد یه با من دیروز انگار گرفتی قیافه و کردی اخم جورییه -

 !کردم سکته ترس از که کوبید فرمون رو رو مشتش و زد دادی چنان

 اون اینجا جایبه االن شکستممی رو گردنت دیروز همون که کردیمی غلطی چنین -

 !بودی دنیا

 :گفتم بنفش جیغ یه با و ردمنیاو کم هم من

 گوشیم چرا کنی؟می غلطی چه من کنار نیستی؟ دنیا اون چرا اینجایی؟ چرا تو پس -

 اون با برو هم تو! آقاجونم یخونه برم خواممی! خورهمی همبه ازت حالم گرفتی؟ رو

 !بکن خوادمی دلت غلطی هر مادر و پدربی شبنم

 خیلی هیچ نزد که عربده بزنه، عربده شبنم به متوهین خاطر به موندم منتظر چی هر

 حرص بیشتر کردمی سکوت اینجوری وقتی. افتاد راه به و کرد روشن رو ماشین خونسرد

 !برگردونم بهش روش بذارم تاده تا بزنه حرفی یه داشتم دوست! خوردممی

 !عوضی خراب یدختره ببرن رو شبنم شورمرده -

 از چشم. کرد عوض رو دنده راحت خیلی که بینمب رو العملشعکس کردم نگاهش

 .گرفتنمی خیابون

 !حاال تا بوده چندنفر با نیست معلوم! مونهمی سگ عین شقیافه -

 چرا پس نداره، دوست رو شبنم مگه انگار، نه انگار نخیر دیدم. کردم نگاهش هم باز

 هر! که کردیم پاره رو گلوش داشت گفتم رو خودم من بعد نداد؟ نشون العملعکس



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

200 

 

 مامان نه آقاجونم نه خودمونه خونه سمت به نه میره که جایی دیدم شدم منتظر چی

 به اخم با. چالوس میره داره فهمیدم تابلوها روی از که اتوبان تو رفتیممی داشتیم. پری

 .چرخیدم سمتش

 میری؟ داری کجا -

 .مامان گلی یخونه -

 اخم با. نشه کم ابهتم از تا گرفتم رو شدنم تعجب عالمت جلوی ولی کردم، تعجب

 :گفتم

 چیکار؟ مامان گلی خونه -

 !باشه مراقبت -

 !نمیام من برگرد! باشه مراقبم تونهمی دارم، مامان خودم من نکرده، الزم -

 تو کرد رو هاشاخم. کردم نگاهش تعجب با. کرد پارک گوشه یه رو ماشین و زد راهنما

 .چرخید سمتم به و هم

 اگر! منه یبچه شکمته تو که ایبچه و ایحامله االن! تیوا کن باز رو هاتوشگ خوب -

 میگم که کاری هر پس بذارم، دلت به رو دیدنش حسرت خواینمی و خوایمی رو بچه

 یادت برمشمی جوری یه که خودش جون به وگرنه نمیاری نه حرفم روی و کنیمی رو

 !داشتی هم ایبچه بره

 .کردم اهشنگ پر هایچشم با

 !نامردی خیلی -
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 حرکت دوباره. چرخیدم شیشه سمت به و گرفتم ازش رو نگاهم. کرد نگاهم ثانیه چند

 .انداخت بهم نگاهینیم و کرد

 به وای! کنیمی گوش حرف خوب دختر یک عین پس ببینی، رو من نامردی تا مونده -

 .کردم نگاهش و کردم پاک رو هاماشک!بفهمه دیروز از چیزی مامان گلی حالت

 راحت من خونه تو برید جونت شبنم با که مامان، گلی خونه بریمی رو من داری -

 به بکن خواستی کاری هر بعد مامانم، خونه ببر رو من میگم که من کنید؟ زندگی

 .نمیگم کسمهیچ

 برات تشویش گفت، چی دکتر که دیدی. کنم زندگی خونه اون تو کسی با نیست قرار -

 جا هر اومد دنیا بچه که بعد باشه؛ دور اعصاب جنگ از بچم تا اونجا رمتبمی. سمه

 .بری تونیمی خواستی

 تکیه شیشه به رو سرم و کشیدم آهی. بود گرفته روم روبه آسمون عظمت اندازه دلم

 چقدر! ؟آخه گناهمه کدوم جواب خدایا. دونستمنمی و بودم ارزش بی قدراین. دادم

 و برسم طال به که امید این به کندممی رو زمین داشتم که هاستسال انگار ام،خسته

 رو ضبط. بود آتشفشان کوه روشن خاکستر مشت یک اومد؛ گیرم که چیزی سر، اخر

 .بود من دل حرف دقیقا شد پخش که آهنگی کرد؛ روشن

 خیابونا تو زنممی پرسه

 خدا به رو باال گیرممی رو سرم

 دونمنمی حتی دلم گرفته

 دلم گرفته میرم دارم کجا

 بدجوری تو زدی رفتی دلم، به زدی اینجوری که توام بود؛ گرم دلم تو به
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 کردی باور بدارو آدم حرف رفتی، کردی بد که توام بود؛ گرم دلم تو به

 لگد با زیرش زدی بودم ساخته رو که هرچی ازت، متنفرم معرفت، بی برو حاال

 دلت پای مونهمی که میشه من، کی ببین برو عاشقه کی ببین برو عاطفه، بی برو آره

 لگد با زیرش زدی بودم ساخته رو که هرچی ازت متنفرم معرفت، بی برو حاال

 دلت پای مونهمی که میشه من کی ببین برو عاشقه کی ببین برو عاطفه، بی برو آره

 هم رفیق شدیم غم، و بارون و من دلم تنگه چرا، دروغ

 درد کوه شدم من درد، کوه شدم من کرد فراموشم رو من سردرد، قرصای و من

 لگد با زیرش زدی بودم ساخته رو که هرچی ازت متنفرم معرفت، بی برو حاال

 دلت پا میمونه که میشه من کی ببین برو عاشقه کی ببین برو عاطفه، بی برو آره

 لگد با زیرش زدی بودم ساخته رو که هرچی ازت متنفرم معرفت، بی برو حاال

 دلت پا میمونه که میشه من کی ببین برو عاشقه کی ببین برو عاطف،ه بی برو آره

 (صادقلو مسعود_عاطفه بی اهنگ)

 کردمی معذبم کرد؛می اذیتم رادوین هاینگاه. کردممی گریه و کردممی زمزمه آهنگ با

 چیزی. بزنم زار چالوس خود تا فقط بهش، توجه بی که بود سنگین اینقدری قلبم، ولی

 .نگهداشت رستوران یک جلوی که بود نمونده مامان گلی خونه ات

 شو پیاده -

 رو ماشین نشستم؛ سرجام و ندادم اهمیتی. شد پیاده خودش و کرد باز رو کمربندش

 .کرد باز رو من سمت در و زد دور
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 .شو پیاده گفتم تیوا، ندارم کل کل حوصله -

 دستم. کرد باز رو کمربندم شد دوال و دکر  نگاه رو اطراف کالفه که ندادم رو جوابش باز

 بر که سریعی و بلند هایقدم با. دوییدممی دنبالش عمال. کرد پیادم زور به و گرفت رو

 به رو من و کرد انتخاب جارو تریندنج و ترینخلوت. کشیدمی منم دست و داشتمی

 و ستکرده فپ و قرمز هامچشم بودم مطمئن که بودم کرده گریه قدراین. برد سمتش

 هام،شونه فشار با و کشید رو صندلی! احتماال بود همین هم، مردم هاینگاه دلیل

 طرفم به و برداشت میز روی از رو منو. نشست کنارم خودشم کرد؛ نشستنم به مجبور

 و فرستاد بیرون رو نفسش. کردم نگاه مخالف جهت به و گردوندم رو سرم. گرفت

 .کرد خبر رو گارسون

 مخلفات با جوجه سدوپر  -

 قفل خواستنمی دلم. رفتنمی پایین گلوم از کوفتم لحظه، اون ولی بودم جوجه عاشق

 سکوت بردن بین از برای تالشی هم رادوین. بشکنم رو بودم زده دهنم به که سکوتی

 .بهش کرد اشاره و کشید من جلوی رو بشقاب. شد چیده میز روی که غذا.نکرد

 بخور -

 قاشق. رسهمی انفجار حالت به داره بودم فهمیده بلندش های نفس زا. نکردم توجهی

 کردم نگاهش اخم با. گرفت دهنم جلوی رو، جوجه و برنج از پر

 ...نمی خورمنمی -

 انگار. شد ترپررنگ رادوین، لبخند و ترغلیظ من هایاخم دهنم، تو کرد زور به رو قاشق

 و برداشتم رو معدنی آب بطری. رفتمین پایین کردممی کاری هر بودم؛ خورده سنگ

 دیگه قاشق یک دوباره گذاشتم؛ میز روی رو بطری تا. فرستادم پایین آب با زور، به
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 رو چونم که برگردونم رو روم خواستم. کنم باز دهن ترسیدممی. گرفت صورتم جلوی

 .چرخوند خودش سمت به رو صورتم و گرفت

 .بخور خودت دهنت، تو نکردم زور به رو قاشق تا. کننمی نگاهمون دارن همه -

 رو دهنم سریع ریزی، ابرو ترس از اورد لبم سمت که رو قاشق. کردم نگاهش سکوت تو

 بود دیوونه اینقدر. کردمی دیوونم داشت پیرزمندانش، لبخند این. خوردم و کردم باز

 !حلقم تو بریزه رو بشقاب کل و کنه باز رو دهنم زور به که

 .کننمی نگاه دارن همه خورم؛می خودم ور  قاشق بده -

 .نگهداشت دهنم جلوی رو بعدی قاشق دوباره

 بهت خودم رو برنج دونه اخرین تا حاال نکردی؛ گوش بخور، گفتم بهت اول همون -

 باید موقع همون میگم، چی هر و نداره خوبی عاقبت من، با لجبازی بفهمی که میدم

 .کنی گوش

 با و اینجوری تا کردممی اشنصفه وسط، همین زدممی مداشت رو قدرتش و زور کاش

 هزار و روش همون با بشقابم، توی برنج یدونه آخرین تا. نبره پیش رو هاشحرف زور،

 .بود نخورده بیشتر قاشق تا دوسه خودش غذای از. داد بهم تهدید

 بریم شو بلند -

 گرفتم گازش محکم و گرفتم رو زبونم جلوی موقع به که چی، خودت پس بگم خواستم

 !نخورد خودش که چه من به. نچرخه کنترلم از خارج وقت، یه که

 .بیام کنم حساب تا ماشین، تو برو -
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 در سمت به بود؛ توش ماشین سوئیچ و بود شده دراز سمتم به که دستش به توجه بی

 ماشین سمت به اروم و کشیدم عمیق نفس یک تمیز، و بود خنک هوا. رفتم خروجی

 دراز جلوم دستی که کردممی بازی کوچیک سنگ یه با. بود پایین سرم. کردم تحرک

 چشم بود؛ گرفته سمتم به رو دستش تو کاغذ که پسر یک با که کردم بلند رو سرم. شد

 !نه؟ یا اومده رادوین ببینم کردم رستوران به نگاه یه. ریخت قلبم. شدم چشم تو

 .بزنی زنگ میشم خوشحال شمارمه، -

 شونش روی رادوین دست بدم؛ رو جوابش کردم باز دهن تا کشیدم هم تو رو ماخما

 سرش. بود بلندتر ازش گردن و سر یه رادوین. چرخید رادوین سمت به پسره. نشست

 :گفت طلبکارانه لحن با و ببینه رو رادوین بتونه تا گرفت باال رو

 فرمایش؟ -

 .بهش زد زل عصبانیت، با و گرفت دستش از رو شماره رادوین

 .چاک ب بزن نکردم؛ خورد رو گردنت تا -

 :گفت بودن دیگه پسر تا پنج چهار که روش، به رو ماشین به رو و زد نیشخندی پسره

 بشکنه رو من گردن خوادمی اقا ها بچه -

 درگیری اگر نفر، یک رادوین و بودن نفر پنج اونا خدا یا اومدن؛ ما سمت به هاشدوست

 سمت به قدم یک رادوین تا. داد ترس به رو جاش دلخوریم امتم لحظه اون شد؛می

 .گرفتم رو بازوش و رفتم سمتش به سریع برداشت؛ پسره

 از هستید طلبکارم حاال شدید؛ شوهردار زن یه مزاحم شما متاهلم، من محترم اقای -

 !لطفا نکنید درست شر شوهرم؟برید
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 .کرد دراز رادوین سمت به رو دستش هاشدوست از یکی

 .کرد بچگی ما رفیق شرمنده داداش، ببخشید -

 .داد ادامه من به رو بعد

 .ابجی ببخشید -

 رو پسر و کردن خواهی معذرت هم بقیشون نزد؛ حرفی و داد دست باهاش رادوین

 کرد بلند رو سرش. کشیدم بیرون رادوین دست از رو دستم رفتنشون محض به. بردند

 به شدم؛ ماشین سوار و گرفتم چشم ازش سریع. کرد نگاهم وعصبانیت، ناراحتی با و

 .پیچید ماشین توی دادش صدای شدنش سوار محض

 میدم دستت کار و میشه تموم صبرم کجا ببین. نکن لجبازی من با بگم هی حاال -

 بده؟ شماره بهت اومد پسره شد خوب بیا! تیوا

 حرصش امتم و کرد روشن رو ماشین. ندادم رو جوابش و چرخیدم شیشه سمت به

 چقدرم. رسیدیم ربعه یک رو ساعته یک مسیر که جوری. کرد خالی گاز پدال سر رو،

 سرعت عاشق چون کردم؛ ذوق هم کلی تنبیه، جای به نکنه درد دستش! داد کیف

 .ترسیدم من مثال که باشه خوش دلش بزار حاال گفتم نگفتم، بهش. بودم

 محکم. اومد سمتم به خوشحالی با. کرد تعجب ما دیدن با و کرد باز درو مامان گلی

 .بشم جدا ازش خواستنمی دلم که جوری یه کردم؛ بغلش

 !نمیشه باورم. اومدید خوش من عزیزای -

 .کشید آغوش به رو رادوین من، از بعد

 .مادر کردی خوبی کار چه گلم، پسر اومدید خوش -
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 و رفت کنار در لویج از مامان، گلی. کرد بغلش مردونه و بوسید رو پیشونیش رادوین

 .کرد راهنماییمون داخل به

 .اومدید خوش مادر، تو بیایید اومدید؟ خبر بی چرا الهی، برم قربونتون -

 .دیگه سوپرایزشید که اومدیم خبربی -

 .مادر چشم رو قدمتون دخترم، کردید کاری خوب -

 تا که انگور، تاک یه و گل از پر. بودم مامان گلی سرسبز و نقلی و باصفا حیاط عاشق

 کامل رو دیوار طرف یک که رونده گل یه. بود بخش زینت سقف مثل حیاط، وسطای

 جون بی و خسته. کشیدن نفس از کردمی کیف ادم که خالصی اکسیژن. بود گرفته

 لذت، با و شدم ولو زمین روی. شدم وارد همه از جلوتر و دراوردم رو کفشام زور به بودم؛

 کردم دراز و بود گرفته درد و بود آویزون ساعت چند که رو هامپا. پشتی به دادم تکیه

 به رو حسابی هامچشم و بود نشده هضم خوردم که غذایی هنوز. دادم پاساژ کمی و

 :وگفت اشپزخونه تو رفت مامان گلی. رفتمی شدن بسته

 .بره در تونخستگی بخورید میارم چیزی ی االن -

 .شده قرمز هاتمچش بخواب، اتاق تو برو شو بلند -

 .بودم نذاشته هم رو پلک هم دیشب که مخصوصا داشتم؛ خواب به نیاز واقعا

 .بعد بشینم کنارش یکم اول بیاد مامان گلی. نیست درست -

 .کرد بلندم و گرفت رو دستم. اومد سمتم به و شد بلند جاش از

 خوب بچم اسهو نکن؛ اذیت رو خودت شو بلند. شینیمی پیشش زیاد بعد، به این از -

 .نیست
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 .دراوردم رو اداش

 ایش... نیست خوب بچم واسه -

 من. نکردم اعتراض اتاق تو رفتن به خواست؛می خواب دلم حسابی که اونجایی از ولی

 .کرد صدا رو مامان گلی هم، اتاق در جلوی از و برد اتاق سمت به رو

 .بخوابه یکم ستخسته تیوا نکش؛ زحمت مامان گلی -

 .کرد نگاهم و بیرون اومد اشپزخونه از نماما گلی

 جا برات میام االن عزیزم، باش راحت. شده قرمز هاتچشم بخواب برو مادر، اره -

 .کنممی درست

 .دارمبرمی کمد تو از رختخواب خودم مامان، گلی خوادنمی -

 .نمیشه باز هامچشم بخدا مامان، گلی ببخشید -

 .نشوند بونشمهر و چروک پر صورت رو قشنگی اخم

 .کن استراحت راحت برو خودته خونه دختر، حرفیه چه این -

 .دراورد برام پتویی و بالشت کمد، تو از رادوین. شدم اتاق وارد و زدم بهش لبخندی

 .میشم کالفه تنگه، شلوارم بخوابم؟ چجوری هالباس این با. ندارم لباس هیچی من -

 .میارم لباس تبرا میرم. باش راحت نیست؛ کسی که االن -

 اینم. باشم راحت خودش، قول به تا بیرون ببره اتاق از رو تشریفش که موندم منتظر

 عجیب کارای افتم؛می لج دنده رو و ناراحتم وقتی دیگه، بود جدیدم بازی مسخره

 دید که رو منتظرم نگاه. نداره ایفایده دیدم کردم نگاهش هرچی. میشه زیاد غریبمم

 شلوار اون از و رفتم رو از من آخر کرد؛ نگاهم پرو پرو سینه به دست و ردیوا به داد تکیه
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 بالخره. رفت اتاق از و کشید روم رو پتو رادوین. خوابیدم و کردم راحت رو خودم

 .شدند بسته و رسیدن مرادشون به هامچشم

  

 

 و کردم باز زور به رو چشمم یه. خوابید کنارم رادوین، کردم حس که بودم خواب غرق

 خیلی عمم جون البته نداشتم؛ درستی درک که بودم خواب گیج اینقدر. کردم نگاهش

 هوشبی دوباره خوردن، غصه و ناراحتی یکم از بعد. کرده بغلم چرا که شدم ناراحت

 و کشیدم صورتم به دستی. بود خالی رادوین جای کردم؛ باز چشم که دوم بار. شدم

 صورتم و دست به ابی! رادوین نه بود خبری امانم گلی از نه. بیرون رفتم شدم بلند

 .حیاط تو رفتم رطوبتی، نشاط یکم و انرژی یکم. خواستمی تازه هوای دلم. زدم

 .نباشید خسته مامان، گلی سالم -

 بست داد؛می آب گالش و هاباغچه به داشت که رو آب شیر و برگشت سمتم به

 .دخترم باشی سالمت مادر سالم -

 ندیدید؟ رو رادوین -

 نارنج، درخت این سایه زیر بشین بیا. باز میاد شب گفت تهران، برگشت عزیزم چرا -

 .ببره بین از رو کسلیت تا بیارم چای لیوان ی برات منم

 .نشوندمش خودم، کنار و گرفتم رو دستش که داخل، برگرده خواست

 ندارم میل مامان گلی نه -

 .کردم نگاهش جبتع با. بوسید رو صورتم و گرفت رو دستم
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 پدر یسایه زیر الهی. باشه مبارکتون مادر، منه کردن دار نتیجه واسه س*و*ب این -

 اینجا میشه، حل مشکل این زود خیلی دخترم، نباش هیچی نگران. شه بزرگ مادر و

 .زندگیت سر برگردی راحت خیال با بعد تا مونی؛می من پیش

 گفته؟ رو چی همه خودش بعد نزنم؛ مامان گلی به حرفی که کرد تهدید رو من رادوین

 شده؟ چی دونیدمی مگه -

 تو زایمانت موقع تا گفته دکتر گرفتی؛ نفس تنگی حاملگیت خاطر به مادر، دیگه اره -

 .برسه آسیب بچه و خودت به که نباشی الوده هوای

 .زدم جونی بی لبخند! کرده سرهم داستانی چه ببین مارمولک، رادوین ای

 میشه؟ چی مسافرتتون پس عیده، دیگه روز دو -

 که سفر بیام خواستممی هم بعدش. نیست تر مهم تو از که مسافرت مادر، وا -

 .من پیش بیایید شما که بهتر چه حاال ببینم؛ شماهارو

 .کردیم خراب رو عیدتون ببخشید -

 . کرد نمکی با اخم

 .بمونی پیشم رهقرا تو که منه عید بهترین اخه، حرفیه چه این مادر، ای -

 اشصدقه قربون کلی و داشت که ذوقی ،از بچم از. زدیم حرف مامان گلی با ها ساعت

 حاملگی از گفتم شبنم، اسم سانسور با منتها گفتم، براش استرسم از. رفتمی

 .ترسممی

 بچه از بعد کسی که وگرنه دخترم فراموشکاره زن. خندیمی روزا این به میشینی فردا -

 .نداره ترسم شیرینه، چقدر ببین پس اورد؛نمی بچه هدیگ اول،
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 از بتونم که کنه کمکم خدا. گذشت سال دو اون که همونطور گذرهمی گفتمی راست

 .بیام بر هم یکی این پس

 .رفت یادم شام که زدیم حرف قدراین وای -

 .گذاشتم زانوش رو دست شه بلند خواست تا

 .مامان گلی کنممی درست من -

 .شدم بلند و ندادم اجازه کنه، اعتراضی استخو تا

 .کنم درست عشق با خودم دارم دوست آشپزیم، عاشق که دونیدمی -

 بده، انجام داری دوست کاری هر مادر، خودت خونه عین هم اینجا دخترم باشه -

 .نشی معذب که گیرمنمی رو جلوت

 حس لحظه اون م؛گذاشت آب توی و کردم پیدا فریزر از کرده چرخ گوشت ایبسته

. شدمی ترقوی لحظه هر انگار حس، این و بخورم ایتابه کباب دارم دوست کردممی

 کردم کم رو شعله زیر کردم؛ دم که رو برنجم. شدم مشغول گوشت، یخ شدن باز از بعد

. خوندمی نماز داشت مامان گلی. اومد در زنگ صدای که اومدم بیرون آشپزخونه از و

 .باشه رادوین زدممی حدس رفتم؛ در سمت به و کردم سرم ور  شالم و مانتو

 کیه؟ -

 .منم کن باز -

 نگاهش اخم با. کرد بغلم در شدن باز محض به. کردم باز درو رادوین حضور از ناراحت

 .داد رو جوابم لبخند با و کردم

 بود؟ شده تنگ برام دلش خانومم -
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 .شنیدم مپشت از و مامان گلی صدای بزنم؛ حرفی خواستم تا

 مادر؟ رادوینه -

 .گرفت دلم یکم فقط یکم کرده؛ بغلم مامان گلی جلوی فهمیدم

 مامان گلی بله -

 .کرد دنبال رو نگاهم. افتاد کنارش بزرگ چمدون به نگاهم و گرفتم فاصله ازش

 و کم چی هر تو، این ریختم اومد دستم دم چی هر بردارم؛ برات چی دونستمنمی -

 .خریمیم ریممی بود کسر

 .کردم اکتفا سر دادن تکون به

. انداختم رو سفره مامان گلی نماز از بعد. رفتیم خونه سمت به و برداشت رو چمدون

 دو این ناراحتی و استرس از کردممی فکر. بودم گرفته بدی تهوع حالت بود؛ آشوب دلم

. میاد باال رهدا ام روده و دل تمام کردم حس گذاشتم؛ دهن تو که رو قاشق اولین! روزه

 سمت به مامان، گلی و رادوین هایگفتن تیوا به توجه بی و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 .دوییدم دستشویی

  

 واسه توانی دیگه که زدم عوق اینقدر. آوردم باال بودم نخورده و خورده صبح از چی هر

 .شست رو صورتم و کرد بغلم پشت از رادوین. نداشتم ایستادن

 یهو؟ چیشد برم قربونت -

 نگاهمون خنده با که دیدم رو مامان گلی بیرون، برم کرد کمکم. شست هم دستشویی

 .کردمی
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 .االن میشه خوب بکشه؛ دراز یکم ببرش. ویارشه نترس مادر، نیست چیزی -

 .نشست کنارم کشیدم؛ دراز بهش توجهبی.بردتم اتاق سمت به دادو تکون سری رادوین

 تیوا؟ خوبی -

 .زدم ب**ل جون بی

 بخور شامتو خوبم،برو -

 .دکتر بریم باید حتما فردا. خورم2می بعدا نباش، من شام نگران_

 .کردم نگاهش جدی

 .ناراحتم خودم زحمت واسه. داره گناه مامان گلی نیستم؛ تو شام نگران -

 .بوسید رو صورتم و خندید

 .کن صدام خواستی چیزی اگر. برم زحمتت قربون -

 .باشه -

 بدوام باید باز کنم؛ باز چشم اگر کردممی حس که بود شدید تهوعم التح اینقدر

 با رادوین. بودم فهمیده پام و دست شدن سرد از بود؛ پایین فشارم! دستشویی سمت

 .اومد قند آب لیوان یک

 .بخوری اینو پایینه، فشارت گفت مامان گلی -

 دراز دوباره. داشتم زنیا بهش واقعا حلقم، تو ریخت و قند آب و بشینم کرد کمکم

 صبح. برد خوابم نشه بد حالم وقت یه ک داشتم نگه بسته رو چشمام اینقدر کشیدم؛

 .کنهمی صدام که دیدم سرم باالی رو رادوین زود
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 چیشده؟ -

 شو اماده شو بلند دکتر، بریم باید هیچی -

 .بستم رو چشمام و گذاشتم بالشت روی رو سرم دوباره

 .کنیمی بیدارم سحری کله نیست که پزی کله یم؛بر  خواییممی دکتر -

 .پاشو صبحه، ده ساعت االن وگرنه باشه کی تو سحر کله داره بستگی عزیزم -

 .کردم نگاهش اخم با

 .عزیزم بگو جونت شبنم به برو نیستم؛ تو عزیز من عزیزم، نگو من به -

 .کرد نگاهم اخم با

 .نکن بحث من با اینقدر شو بلند. گممی بخواد دلم هرکی به بخواد دلم چی هر من -

 گیج. شستم رو صورتم و رفتم دستشویی سمت به غر، و زور با. شم بلند کرد مجبورم

 پشت کرد؛ باز برام درو. بیرون رفتم کی و پوشیدم چی نفهمیدم اصال بودم؛ خواب

 دم. شده جنتلمن چه من، واسه حاال. شدم ماشین سوار و کردم نازک براش چشمی

 بالخره تا گشت اینقدر. بودند تعطیل هم هامطب اکثر شلوغ، جا همه و ودب عید

. کرد حساب رو ویزیت و رفت منشی سمت به. کنه پیدا زایمان و زنان دکتر یه تونست

 بریم تونیممی گفت منشی موقع همون نبود؛ مطب تو کسهیچ ما جز شکر رو خدا

 نشون رو دوماهم طفل که بود یمانیتور  به چشمم و بودم خوابیده تخت روی. داخل

 مانیتور محو باز، نیش با که کردم رادوین به نگاهی. ریختممی اشک ذوق از. دادمی

 .بود

 .کرد نوازش اروم رو شکمم بود مهربونی و مسن دکتر
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 مامان چه ولی شه؛ بزرگ سایتون زیر و بیاد دنیا سالم که انشاهللا دخترم، نکن گریه -

 !یدهست بیخیالی بابای و

 تخت روی کرد؛ کمک کردو تمیز رو شکمم دستمال با رادوین. رفت میزش سمت به

 .بشینم

 رید؟می دکتر که ایهجلسه اولین تازه و دوماهته شما -

 .نشستیم دکتر میز کنار صندلی روی رادوین، همراه. کردم درست رو لباسام

 که بود بار اولین دیشب هتاز . نداشتم عالئمی هیچ اخه باردارم، فهمیدم روزه دو تازه -

 .گرفتم تهوع حالت

. شدی ضعیف خیلی نویسممی ویتامین برات. نیست عجیبم ولی نیست طبیعی -

 .بشی چکاپ ماه سر باید حتما مهمه، برات جنینت سالمت اگر باشه یادت

 .شدیم خارج مطب از دیگه، توصیه تا چند و داروها نوشتن از بعد

 اینقدرم! بشر این به بود داده بود رو چی هر خدا. کرد قفل انگشتام بین رو انگشتاش

 .کنم جدا دستش از رو دستم تونستمنمی که داشت زور

 .کنیم خرید یکم سین هفت واسه بریم -

 .شد پررنگ پوزخندم

 .شدنمی پیداش دیگه رفت؛می خجالت از بود هرکی خدا، به پررویی خیلی -

 .باشم پررو باید خانومم واسه. کنم چیکار دیگه پرروام -

 .بزنم رو حرفم ممکن لحن ترین سرد با کردم سعی

 .بیار در بازی پررو واسش دیدی؛ رو خانومت وقت هر من، نه باش پررو خانومت واسه -
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 سمت به رو دستم و نزد حرفی. نبینه رو خیسم هایچشم تا چرخوندم رو سرم بعدهم

 .زدم حرف دیوار با انگار کشید؛ حراجیا و پاساژ

 نگاهم. بودم عید شب های قرمز ماهی افتاد؛عاشق قرمزا ماهی به چشمم همه از اول

 تا چهار! شکر رو نبودخدا خبری دیشبم بد حال از. رفت سمتشون به و کرد دنبال رو

 تا عید، شب شام برای ماهی از. کرد خرید و برد راهم کلی. خرید قرمز کوچولو ماهی

 روز اون کاش. گرفت نرگسهم و مریم و زر  گل شاخه چند سمنو؛ و سیر و سیب

 هر نمیره؛ کنار ذهنم از هم، لحظه یک که ایصحنه اون دیدمنمی کاش. گشتمبرنمی

 برگشتیم؛ وقتی. بودم شاد دلم ته از االن اونوقت. بود خبریم بی تو کردمی هم کاری

 .کردید کاریه چه این زد غر کلی مامان گلی

 شما منید مهمون مثال نمونید؛ گرسنه که شدمی پیدا نون لقمه یک من ی خونه تو -

. 

 قربون و سیدمش**بو کلی برام بود عزیز چقدر. داشتم دوست رو پیرزن این چقدر

 برخالف و کمک رفتم هاملباس تعویض از بعد. بشه رفع دلخوریش تا رفتم؛ صدقش

 ماهی با پلو سبزی کردن درست مشغول آشپزخونه، از من کردن بیرون برای اصرارش

 کرد؛می دیوونم داشت کرده سرخ ماهی بوی. کردمی مشغول رو فکرم اشپزی. شدیم

 گلی تا. بود شده سرخ طالیی های ماهی به من، حواس تمام و میزدن چشمک بدجوری

 نمی باورم دهنم، تو گذاشتم و کندم رو ماهی ی گوشه از یکم یخچال سمت رفت مامان

 های ماهی کنار از کم کم! انگار خوردممی اشتمد رو عمرم ماهی ترین خوشمزه شد

 و کشید دستمرو. گرفت رو مچم اخر مامان، گلی که خوردممی و کندممی کرده سرخ

 پایین رو سرم و کشیدم خجالت. داد بهم بود؛ ماهی تیکه تا چند توش که بشقاب یک

 .انداختم
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 شه اماده شام ،تا خب خوادمی دلش نتیجم کشی؟می خجالت چرا برم قربونت -

 .بگیره رو دلت ته بخور؛

 ایوان تو رادوین. شدم خارج آشپزخونه از و سیدم**بو رو صورتش گرفتم رو بشقاب

 وسرش کرد حس رو بود،حضورم تاپش لپ تو سرش و بود نشسته مامان گلی باصفای

 :کرد بشقاب به ایاشاره. نشستم ازش فاصله با کرد؛ بلند رو

 چیه؟ این -

 داد ماهی بشقاب یک شد کالفه مامان گلی که خوردم؛ کندم ماهیا بغل از اینقدر -

 .دستم

 رو ماهی دستم از و کشید رو دستم دفعه یک دهنم، تو بزارم کندم ماهی ایتیکه

 عکس چه مقابلش دونستمنمی دیگه خوردن، به کردم شروع اروم و نزدم حرفی.خورد

 انکار تونستمنمی هم بچم وجود ولی، بود سنگین برام شبنم یسایه. بدم نشون العملی

 تو کوچیکی سفره. کردم کمکش و شدم بلند جا از اورد؛ رو سفره ک مامان گلی. کنم

 هر. شد خورده نفرمون نیم و سه جمع سکوت تو عید شب شام و کردم پهن ایوان

 سفره کنار رو قدیمیش رادیو مامان گلی. بودیم نشسته سین هفت یسفره سه،دور

 رادوین، با که بود سالی اولین این. کردیممی گوش سال تحویل دعای بود؛به گذاشته

 سالی اولین این از کردمی درد قلبم. نبودم خوشحال ولی بودم؛ سین هفت سفره سر

! جونشه شبنم پیش دلش، االن بودم مطمئن. بودم سین هفت سفره سر رادوین کنار که

 بخیری عاقبت و خوشبختی بزرگترامون، تیسالم برای اول کردم؛ دعا و بستم رو چشمام

 رو رادوین بخوام خدا از دونستمنمی. توراهم بچه و رادوین و خودم برای بعد تارا، و نیما

 صالح بچه یک که باشه بچمون سر رو سایش خواستم ولی نه، یا برگردونه بهم

 کمکم کن؛ دور ازم رو سیاه یسایه و ابر این ببر، زندگیم از و غم خدایا. بشه نصیبمون
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 های روز خدایا کنن، جدا ازم رو بچم نذار یا خدا. بچشم رو خوشبختی واقعی طعم کن

 باز ر چشمام. کردمی اعالم رو جدید سال که مجری صدای با بده؛ نشونم رو خوب

 .سیدم**بو رو مامان گلی صورت و کردم پاک رو واشکام کردم

 !مامانم گلی مبارک عیدتون -

 .سید**بو رو صورتم

 .براتون باشه پربرکتی و خوب سال که الهی دخترم، مبارک هم شما عید -

! کنم؟ چیکار بودم مونده اورد؛ جلو رو صورتش مامان، گلی با رادوین سی**بو رو از بعد

 بگم تبریک رو عید و سم**ببو رو صورتش سرد خیلی ظاهر، حفظ برای شدم مجبور

 به تراول یک قران، الی از مامان گلی.داد رو بمجوا گونم روی ایسه**بو با متقابال که

 .داد من به دوتا و رادوین

 .بدم بهش رو عیدی اولین خودم، داشتم دوست که نتیجم عیدی اینم -

 از بعد. داد عیدی مامان گلی به انگشتری و انداخت گردنم دور گردنبندی هم رادوین

 رو عید و زدم زنگ تارا و نیما به رامبد، بابا و پری مامان و جون اقا و مامان به تماس

 میان که وقتی تا بود شده قرار و باردارم دونستننمی هیچکدوم هنوز گفتم؛ تبریک

 مسخره، دالیل یکسری به رادوین و من دونستنمی فقط. نگه چیزی کسی اینجا،

 که بود عید سوم روز. کردیم خراب رو فرخ دایی یخونه سفر و مامان گلی خونه اومدیم

 مجبور. بود حموم هم رادوین همسایشون، خونه بود رفته مامان گلی شد؛ زده در نگز 

 محض به. نداد رو جوابم کسی کیه پرسیدم هم چی هر کنم؛ باز درو برم خودم شدم

 زدم کوتاهی جیغ خوشحالی، و ذوق از شدم؛ برو رو نیما خندون چهره با در، کردن باز

 .کردم پرت بغلش تو رو خودم و
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 .بود شده تنگ دلم چقدر داداش، برم قربونت وای -

 .سید**بو محکم رو صورتم

 !تغاری ته بود شده تنگ دلم منم -

 چی؟ من پس -

. دیدم رامبد، بابا و پری مامان بعالوه رو خودم خانواده همه و کشیدم سرک نیما کنار از

 .کردم بغلش محکم و دوییدم تارا سمت به خوشحالی با

 .بود شده تنگ هم تو واسه دلم بزرگه، آبجی سالم -

 .سید**بو بار چند رو صورتم

 بود شده تنگ خیلی معلومه عمت، ارواح اره کوچیکه، آبجی تو قربون -

 داشت که رو اقاجون ابرو با و زد صدا رو تارا اسم اعتراض، با مامان و خندیدن همه

 .داد نشون خندید؛ می بقیه همراه

 .سید**بو رو پیشونیم. رفتم اقاجونم سمت به اومدم؛ بیرون که بغلش از

 .اقاجون مبارک عیدتون -

 !دخترم مبارک توهم عید -

 .کرد بغلم محکم مامان

 اینجا؟ بیایید خواییدمی نگفتید کلمه یک چرا وفا، بی دختره -

 .کردم نگاهش مظلوم

 .دونستمنمی خودمم شد؛ رادوین تقصیر بخدا -
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 کولش سرو از طنین که رامین سمت به. کردم سی**بو رو هم رامبد بابا و پری مامان بابا

 رادوین داد صدای کنم بغل رو طنین خواستم تا دادم؛ دست و رفتم رفتمی باال

 .ترسوندتم

 کنی؟می چیکار تیوا عه -

 زده زل ما به تعجب، با هم بقیه و کردمی نگاه من به اخم با. کردم نگاهش برگشتم

 :گفت حرص با تارا. بودند

 ترسیدم رادوین میکنی همچین چرا -

 .خاروند رو سرش و زد لبخندی بود؛ شده بقیه متوجه تازه که رادوین

 .کنه بلند سنگینی نباید بارداره، تیوا... چیزه اخه نه -

 اولین. چرخیدند سمتم به و شده درشت قبل دوبرابر هاچشم همه رادوین، حرف این با

 .دکر  بغلم محکم و اومد سمتم به نیما، نفر

 !من برم تو قربون میشه؟ مامان داره ما یخونه کوچولوی جوجه وای -

 بوسی**رو مشغول هم رادوین. انداختم پایین رو سرم بقیه، از کشیدممی خجالت یکم

 .بود بزرگترا با

 حسابی خواممی که بیا بدنیا زودتر بره؛ قربونت خاله. شدم خاله و نمردم خدا وای -

 .کنم گازت گاز

 .بزنی بچم به دست ذارمنمی حتی ،بیخود -

 بابا برو -

 .کردند سی**روبو و داد دست رادوین با رامین
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 .مبارک عیدتم جان، باجناق مبارکه -

 .مبارک هم شما عید جان، رامین قربونت -

 .کرد بغلم دوباره و اومد سمتم به مامان

 نگفتی؟ بهم چرا مادر، برم قربونت -

 .مثال کنم سوپرایزتون خواستممی -

 !سوپرایز این به زد گند رادوین که -

 پاک رو اشکاش پری مامان. گفت تبریک رو شدنمون دار بچه و کرد بغل رو رادوین بعد

 .سید**بو رو رادوین پیشونی و کرد

 .بینممی رو نوم بالخره و نمردم شکر خدارو -

 .چرخوند سرم دور و دراورد پول جیبش، تو از رامبد بابا

 !گلم نوه و عروس سر صدقه اینم -

 جان بابا ،مبارکه زندگیتون تو بیاد برکت وجودش با که الهی:اقاجون_

 شیطونی جون که بود خسته اینقدر بچه سیدم؛**بو بار چند رو طنین رادوین، بغل تو

 : گفتمی فقط. نداشت

 (میاد دردم خاله، نکن آی) میاد دلدم خاله، نتون آی -

 !الهی بره قربونت خاله -

 .نیاوردم خودم روی به ولی گفت؛ نکنه خدا ب**ل زیر رادوین، که دمشنی

 .تو بریم... تو بفرمایید حیاطیم، تو یکساعته -
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 :گفت پری مامان

 مادر؟ کجاست مامان گلی-

 منم نشستن هم دور لباس، تعویض از بعد همه. میاد االن همسایه، خونه رفت -

 و بود نمونده ظهر تا بیشتر یکساعت بود؛ ناهار درگیر فکرم. شدم پذیرایی مشغول

 بلند من که ببره رو میوه ظرف اشپزخونه تو اومد رادوین. کنم درست چی دونستمنمی

 .کردم صداش نکنم؛

 رادوین -

 جانم؟ -

 !عاشق دل این به لعنت و لرزیدمی دلم هنوزم گفتنش، جانم از

 کنم؟ درست چی. نداریم ناهار ظهره، نزدیک -

 :گفت رفت؛می بیرون سمت به که همونطور و کرد بلند رو ظرف

 .گیرممی کباب میرم کن؛ درست برنج فقط -

 به ها نگاه همه ولی بشینم؛ رادوین کنار نداشتم دوست. بیرون رفتم و کردم دم رو برنج

 اون گفتنمی رفتم؛ نمی اگر کنارش نکنه، شک کسی اینکه برای شدم مجبور. بود من

 توراه بچه و شده بلبل و گل زندگیتون که حاال نکردی؛ ولش بود دشمنت که موقعی

 !کنی؟می ناز داری دارید؛

 مادر؟ ماهته چند -

 .کشیدممی خجالت حاملگیم، بحث از چرا دونمنمی

 .دوماه -
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 .کرد نگاهم اخم با بود؛ خوردن میوه مشغول که تارا

 بیشعور؟ میگی من به االن و دوماهته -

 .فهمیدم هروز  پنج چهار خودمم بخدا -

 :پری مامان

 ؟ دیر اینقدر چرا پس -

 .کنم شک که نداشتم عالئمی -

 شدن بلند همه و داد خاتمه رو بحث این مامان، گلی موقع به حضور شکر رو خدا

 خورده که ناهار. رفت یادشون من حاملگی کال شدند؛ مبارکی عید و سی**روبو مشغول

 .بود اتاق تا سه فقط و کنن استراحت برن خواستنمی همه شد؛

 :نیما

 .کنیم مردونش زنونه نظرم به -

 :مامان

 !طرف یک هم مردا طرف، یک خانوما میگه، راست بچم نیما اره -

 .کنیم قیچی کاغذ سنگ سرش، بیایید مونهمی اتاق یک -

 .رادوینه و تیوا واسه اتاق اون تارا، نه -

 .گرفت خندم هاش،بچگی شد؛مثل کمر به دست تارا

 !شی؟می قائل داری تبعیض چرا امان،م عه -

 .باشه شوهرش پیش باید ست،حامله تیوا جان مادر -
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 .بود پیچوندن واسه فرصت، بهترین این و بخوابم رادوین پیش نداشتم دوست

 ... .پیش میام منم جان مامان نه -

 فشارش همش چون راحتتره؛ خیالم باشه من پیش تیوا مامان، نکنه درد دستتون -

 .فتهامی

! جمع تو نجوام رو خرخرش وقت یک که دادم فشار هم روی رو هامدوندون حرص با

 رفت هم مامان گلی اتاق، یه اقایونم اتاق، یه تو خانوما بودند شده قانع همه ظاهرا

 پشت هایقدم صدای از. اتاق تو رفتم کرده، گره مشت با منم. کنه درست رو جاهاشون

. چرخیدم سمتش به در، شدن بسته محض به. میاد نبالمد داره رادوینم فهمیدم سرم،

 .کنم باز دهن خواستم تا

 !تیوا نکن لجبازی من با گفتم؟ چی که یادته. نداریم مخالفت -

 خواستمی رو شبنم اگر بودم؛ ناراحت ولی نبودم عصبانی. رفت بیرون اتاق از هم بعد

 ک ایخونه همون تو کرد؛ نت*ای**خ بهم چرا خوادمی رو من اگر! چیه؟ رفتارا این پس

. گرفتممی تصمیم ترراحت نبود درمیون ایبچه پای اگر! بودم؟ چیده ارزو و امید هزار با

 االن اگر نباشه، ازم نشونی و نام هیچ که جوری یک. رفتممی ترراحت نه، تصمیم یعنی

 اصال که مخصوصا! کنم؟ بزرگ و بیارم دنیا رو بچم غریب جای یه تنهایی چجوری برم

 کوفتش مسافرت ولی بزنم حرف تارا با داشتم دوست. ندارم هم داری بچه تجربه

 دوا ازم دردی گفتنشون شاید. کردمی سنگینی گله، و حرف از زیادی بار دلم تو. شدمی

. کشیدم دراز دیوار کنار و برداشتم پتو و بالشت یه. شدممی سبک حداقل ولی نکنه،

 یک نیست؛ بد بودن تنها همیشه. بیرون برم نداشتم تمدوس ولی اومدنمی خوابم

 نوازشش اروم و گذاشتم شکمم رو رو، دستم! اعصاب رو مته میشه که شلوغیه وقتایی

 .کردم
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 کسی...خوشحالم بودنت از ولی ندارم رو شرایطش اینکه با اومدی، موقعی بد اینکه با -

 غمباد که فرستاده تورو خدا نمک فکر. کنم دل و درد و بزنم حرف باهاش که ندارم رو

 از بگو. شدم خسته امتحان از بگو بهش کنه؛می گوش تو حرف به خدا الاقل، نگیرم

 .شدم خسته... شدم خسته چی همه

 شکمم روی از رو دستم سریع دیدنش محض به شد؛ اتاق وارد رادوین و شد باز در

 بالشت به چسبوند دقیقا و برداشت بالشت دیده، فهمیدم زد که لبخندی با. برداشتم

 و کرد بلند رو پتو گوشه هم بعدش. خوابید خوردممی که حرصی به توجه بی! من

 .بغلش تو شدم پرت و گرفت رو دستم که شم بلند خواستم. جاداد رو خودش

 .کن ولم -

 .میاد خوابم بخواب هیس، -

 .کردممی منهدمت زدممی داشتم؛ رو قدرتش اگر که بخدا -

 .نخور رو هاتنداشته غصه عزیزم، نداری که حاال -

 دورم که دستش. شدممی منفجر داشتم خونسردیش همه این از. بست رو چشماش

 آخ و شدن باز یهو هاشچشم. گرفتم گاز قدرت تمام با و کردم بلند رو بود شده حلقه

 .گفت درد از بلندی

 .شد خنک دلم آخیش -

 جای به نگاهی. بود شده قرمز حسابی و بود معلوم قشنگ گوشتش، تو هامدندون رد

 .زد لبخند باز و کرد گازم

 گاز صبح تا شهمی خنک دلت اینجوری اگر شد؟ خنک دلت گاز یه با من، وحشی -

 .بگیر
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 چند از بعد خوابیدم؛ و بهش کردم رو پشتم. نداشت ایفایده باهاش کردن بحث واقعا

 .روم انداخت رو دستش باز ثانیه،

 یکم خوابش وقتی. دادممی ترجیح اتاق، اون تو موندن به رو رفتن یرونب. شدم پشیمون

 بیدار بمونم بیشتر ترسیدممی. کشیدم بیرون پاش و دست زیر از خودمو شد؛ سنگین

 صحبت صدای اشپزخونه تو از. بیرون رفتم شلخته موهای همون با. برم نذاره شه،

 .اومدمی

 چرا؟ نخوابیدید عه -

 من دیدن با میکردند؛ صحبت بودند نشسته مامان، گلی و یپر  مامان و مامان

 .موند نصفه حرفاشون

 مامان؟ نخوابیدی چرا -

 .گذاشتم شونش رو رو، سرم و نشستم مامان کنار

 .نبرد خوابم -

 :پری مامان

 خوابید؟ رادوین -

 .شد هوشبی بله -

 .نگفتید کسمهیچ به کلمه خبر؟یکبی ؟چرا اینجا اومدید چرا -

 گوی دروغ وقت هیچ چون نکنم؛ نگاه کردمی نگاهم مشکوک که مامان به کردم سعی

 .نبودم خوبی
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 مشکل تنفسم تو که سرب، پر و سنگینه تهران هوای. شدم مجبور حاملگیم خاطر به -

 هوای ی تو باید ماهگی نه اخر تا سمه، بچه و خودم واسه گفت دکتر بود؛ کرده ایجاد

 که، شد این. فهمنمی میان عید برای گفت بگم؛ کسی هب نذاشت رادوین. باشم پاک

 .شدیم مامان گلی مزاحم

 .بریزم چایی برات بشین. درامدم تنهایی از منم دخترم، مزاحمتی چه -

 .گرفتم رو دستش شه، بلند خواست تا

 .دارم تهوع حالت کشه؛نمی میلم مامان، گلی نه -

 :پری مامان

 .ویارته من، برم قربونت -

 .داد ادامه مامان به رو بعد

 پسر تا سه این از یکی بچه دارم بالخره نمیشه باورم بخدا، نیستم بند پا رو صبح از -

 .بینممی رو

 .کرد نوازش رو موهام و سید**بو رو صورتم مامان

 .سیسمونی دنبال بیفتم بچم واسه تهران، برگشتم که وقتی باید -

 .جان مانما خریممی خودمون خوادکه،نمی سیسمونی -

 شیطون خر از هم نیما کنه خدا. دارم ارزو واست کلی من، مادر رسمه چی؟ دیگه -

 .بگیره قرار دلم ببینم؛ بتونم رو دامادیش پایین، بیاد

 :پری مامان

 زنه؟می رو چی شور دلت فخری، هنوز جوونه -
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 :مامان گلی

 تیوا؟ کنم درست چی شام. شهمی بسته دهنش بیاد قسمتش مادر، نباش نگران -

 دخترم؟ کردی هوس چی

 یه هم همونجا بیرون؛ بریم شن بیدار همه مامان، گلی کنی درست خوادنمی هیچی -

 .خوریممی چیزی

 از. شدمامی کار به دست زودتر میشه؛ توجه بهم اینقدر شم حامله دونستممی اگر

 پیاز کممی میدی؛ دستور و شینیمی. کنی کار زارننمی که قسمتیه اون بهتر همه

. بیارم سرت بالیی یه خان، رادوین برات دارم. شهمی عالی دیگه کنی زیاد رو داغش

 .کن صبر فقط

 .بپره حیاط،کسلیم تو یکم برم من -

. بود ناب و پاک هوا اینقدر. رفتم بیرون چشم، جفت سه مقابل در و شدم بلند جا از

 تحمل رو تهران هم حظهل یک نبود؛ زمستان تو زیادش هایبارندگی خاطر به اگر

 و بود نازک لباسم. کرد زندگی شهمی مگه روز، چند اونم خورشید، بدون ولی کردمنمی

 لبه. نداشتم رو پوشیدن لباس و رفتن خونه تا حال ولی بود؛ نشده بهاری هنوز هوا

. کردم نگاه بهار روزهای اولین پرنشاط و شده بیدار تازه هایدرخت به و نشستم ایوون

 عظمتش، و خدا به جز شدنمی. کردمی دور ادم از رو تشویش زیبایی همه این ندید

 هامم ریه تا کشیدم؛ عمیق نفس تا چند و بستم رو هامچشم. کرد فکر ایدیگه چیز به

 باز رو چشمام هام،شونه رو چیزی شدن انداخته با. خالص اکسیژن این از کنن کیف

 بهش لبخندی. کردم نگاه انداخت؛ دورم که ییپتو و نشست کنارم که نیما به و کردم

 .سیدم**بو رو صورتش و زدم

 راهه؟ به رو چی همه خانوم؟ ابجی چخبر -
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 ولی، کنم تعریف براش پیاز، تا سیر از رو چی همه و کنم باز زبون خواستمی دلم

 هنگا هاگیاه و گل به دوباره و زدم لبخندی. افتادمی راه بزرگ جنگ یه بعدش مطمئنا  

 .کردم

 .خوبه چی همه شکر رو خدا -

 بفهمونم الکی، لبخندای با و نکنم نگاهش کردممی سعی. بود بهم خیره همونجور نیما

 .برگردوند خودش سمت به و گرفت رو چونم! خوبم

 .کن نگاه من به -

 .کردم نگاه جدیش هایچشم به

 براهه؟ رو چی همه بگو، حاال -

 نباشه؟ چرا براهه، رو که مهمعلو کنی؟می جناییش چرا عه، -

 نیستی؟ بلد گفتن دروغ گفتم بهت تاحاال -

 .کردم حلقه دورش رو دستم و کردم بغلش گریه، زیر زدممی دادمی ادامه دیگه یکم

 .ترسممی بچه یه حضور از. ترسممی اینده از نیما، ترسممی فقط -

 .کرد نوازش رو موهام

 مگه هاخانواده ام؟چیکاره من چیکارست؟ رادوین پس بترسی؟ که تنهایی مگه -

 .نیستن یکی زبونت و هاتچشم چرا تیوا... نیستن

 تونستیمی کاش نیما، بزنم حرف شدمی کاش. کردم نگاهش نگران و شدم جدا ازش

 هایچشم نگهداری، دلت تو رو حرفام و کنی کنترل رو خشمت هامحرف شنیدن از بعد

 . دکر می وجب رو صورتم کل نگرانش
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 ندارم؛ عادت بچه این وجود به سردرگمیه، خاطر به خرابم حال داداش، نیست چیزی -

 .میشم خوب بگذره یکم

 تیوا؟ -

 موهای و خواب از خمار هایچشم با. برگشتیم سمتش به نیما و من رادوین، صدای با

 .کردمی نگاهمون و بود ایستاده در جلوی ژولیده،

 بله؟ -

 .خورده بهم حالت باز کردم فکر نیستی، دیدم. دمش نگران عزیزم، هیچی -

 نیم لبخند یک شدم مجبور رادوین، به نگاه یه کردمی من یه نگاه به موشکافانه نیما

 .بزنم بندی

 .بخورم هوا یکم اومدم خوبم، نه -

 به چیزی ببینه خواستمی حتما. کرد نگاه من به دوباره و انداخت نگاهی نیم نیما به

 خراب تامون سه هر سر رو رو، خونه این سقف فهمیدمی نیما اگر که نه، یا گفتم نیما

 .کردمی

 .بخریم کتف و بال و جوجه شام، واسه بریم شو اماده نیما -

 سمت به دوباره رادوین، به توجه بی. داخل رفت شد بلند کنارم از و داد تکون سری نیما

 .چرخیدم حیاط

 و تام کارتون مثل دقیقا. کنممی فکر رادوین و خودم زندگی به وقتی گیرهمی خندم

 فقط تا ببینم؛ رادوین از چشمی گوشه یک فقط تا زدم؛می بال بال من زمانی یه جریه،

 فکر. زندگی اون به چسبیدم سیریش، مثل ولی افتاد اتفاق یک و هزار. باشه من مال
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 شیرین گیزند هردو جای کنم عاشقی من میشه؛ حل چیز همه من، عشق با کردممی

. کردممی تکرار رو شوندمی گل خارها محبت از المثل ضرب اون خودم با همش. میشه

 همه دوماه، از بعد ولی اومد چشم به. میاد چشم به روزی یک محبتم بالخره گفتممی

 کردن، عاشقی طرفه یک از شدم خسته. برم خواممی حاال جونم، تو رفت خارهاش

 مهمون میدن خبر بهم میشه که رفتن وقت سوختن، طرفه یک از شدم خسته

 خودشم شاید کنه؛نمی ولم رادوین حاال منه، دنبال رادوین حاال! همسفر داری؛همراه،

. هاست خانواده پیش آبروش، خاطر به شایدم. خوادمی چی زندگی این از دونهنمی

 نه امیزندان بچه خاطر به االنم کنم؛می فکر این به وقتی. ستبچه خاطر به شاید

 شدن داشته دوست لیاقت شاید کنممی فکر هاییوقت یک. کشهمی تیر قلبم خودم،

 ازم یکجا کرده جمع رو امتحاناش همه هم خدا نیست؛ من دور دور فعال. ندارم رو

 دست فقط تنها، و تک افتادم؛ گیر بزرگ و سیاه گودال یک تو کنممی احساس. بگیره

 منتظر و بشینم باید شاید. خورهنمی تکون گودال اون عارتفا ولی زنم؛می الکی پای و

 یاد! گوداله همین تو نجاتم راه من، اصلی سرنوشت من، امید نور شاید. باشم تقدیرم

 .افتادم داستانی یک

 پس او. برود باال هاکوه بلندترين از خواست؛مي که است کوهنورد يک درباره داستان]

 .کرد آغاز را خود يماجراجوي سازي، آماده هاسال از

 باال کوه از تنها گرفت تصميم خواست،مي خود براي فقط را، کار افتخار که آنجا از ولي

 .برود

 سياه چيز همه. ديد نمي را چيز هيچ مرد، و برگرفت در تماما   را کوه هايبلندي شب

 .بود پوشانده را هاستاره و ماه روي ابر و. بود
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 حالي در و خورد ليز پايش کوه، قله به مانده قدم چند. رفتمي باال کوه از که طورهمان

 .شد پرت کوه از کرد؛ مي سقوط سرعت به که

 .ديد مي چشمانش مقابل در را سياهي هايلکه فقط سقوط، حال در

 .گرفتمي خود در را جاذبه،او قوه وسيله به شدن مکيده وحشتناک احساس و

 بد و خوب رويدادهاي يهمه عظيم، ترس لحظات، آن در و کرد مي سقوط همچنان

 .آمد يادش به زندگي

 .است نزديک او به چقدر کرد؛مرگ مي فکر اکنون

 .شد محکم کمرش دور به طناب، که کرد احساس ناگهان

 .بود داشته نگه را او طناب فقط و بود زمين،معلق و آسمان ميان بدنش

 :بکشد فرياد که آن جز نمانده ايچاره برايش سکون، یلحظه اين در و

 کن کمکم خدايا -

 :داد جواب شد؛ مي شنيده آسمان از که طنين پر صدايي ناگهان

 خواهي؟ مي چه من از -

 : گفت کوهنورد

 !بده نجاتم خدا اي -

 بدهم؟ نجات را تو توانم مي من که داري باور واقعا   -

 .دارم باور که البته -

 !کن پاره ست؛ا بسته کمرت به که را طنابي داري؛ باور اگر -
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 ! بچسبد طناب به نيرو تمام با گرفت؛ تصميم مرد و... سکوت لحظه يک

 .کردند پيدا مرده را زده يخ کوهنورد يک که گويندمي نجات گروه ماجرا، اين از بعد روز

 !بود گرفته را طناب محکم هايشدست با و بود آويزان طناب يک از بدنش

 [!داشت فاصله زمين با متر يک فقط او

 خدا به زدن غر جای باید. کنم توکل باید افتادم؛ خودم یاد داستان، این خوندن موقع

 بتونم که باشم داشته ایمان بهش اونقدر باید کن؛ کمکم خدایا میگم اگر. کنم اعتماد

 .کنم باورش

 پوشیده لباس هم رامین، و رامبد بابا و اقاجونم. داخل رفتم نیما و رادوین رفتن از بعد

 .بودند رفتن بیرون آماده

 بسالمتی؟ کجا -

 :بابارامبد

 بزنیم زمینا به سر یه بریم رامین و تقی و من رفتن؛ بیرون واسه شید آماده شما تا -

 .رامین گردن افتاد زحمتش حقوقیش، کارای جان، بابا

 :رامین

 .ستوظیفه رامبد، اقا حرفیه چه این -

 :اقاجونم

 دخترم؟ نمیخوای چیزی -

 .همراتون به خدا برید ون،ج اقا نه -
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 قدراین قبال. بکشم دراز یکم داشتم دوست. کردممی آلودگی خواب احساس

 اشپزخونه تو بقیه. گیرهمی خوابم و میشم خسته زود به زود االن، اما خوابیدمنمی

 یه پس. نیست رادوینم شکر، رو خدا نبود تنها که مامانم گلی. بود حرف گرم سرشون

 به سرم و اتاق تو رفتم راحت خیال با. کردمی سرحالم عصر، اسهو دوساعته چرت

 هامپلک الی و شدم هوشیار کمکم موهام، نوازش احساس با. برد خوابم نرسیده بالشت

 دستشم یکی اون و بود زده جک دستش، روی و کشیده دراز کنارم رادوین. کردم باز رو

 .زد لبخند بازم هایچشم دیدن با. بود من موهای الی به ال

 هاشبه نه شی؟ساعت بیدار خواینمی خانومم، خواب ساعت -

 .کشیدم هم تو رو اخمام و کردم نگاهش خیره

 خانومم، بگی نیست نیازی کنی؟دیگهمی بازی نقش چرا. نیست کسی دیگه که اینجا -

 .نیست اینجا خانومت

 .شد بلند جاش از و شد ترپررنگ لبخندش

 .منتظرتند سفره سر همه پاشو ه،دیگ خانوممی یه هم تو -

 نداشتم؟ حق سرش، تو چکش با بکوبم یکی داشتم حق. رفت بیرون اتاق از و گفت

. شدم بلند و گفتم ب**ل زیر هللا اال اله ال! دیگه خانوممی یه هم تو میگه پررو بچه

 وت رو موهام بیرون؟ بریم نبود قرار مگه. میگه راست اِوا کردم؛ نگاه رو گوشیم ساعت

 بودند نشسته سفره سر همه. شدم خارج اتاق از و کردم مرتب اینه

 سالم -

 سرود گروه مثل گرفت؛ خندم. دادند رو جوابم همزمان و چرخید سمتم به سرها همه

 . یهو شدن
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 .نخوردی درست ناهارم مامان، بشین بیا -

 .تمنشس کنارش و رفتم مجبوری. بود رادوین کنار خالی جای تنها بدم؛ شانس از

 :تارا

 سونوگرافی؟ رفتی تیوا -

 چطور؟ اره -

 بود؟ انسان بچه دیدی مانیتور تو از -

 دهن غذا که همونطوری رو، منظورت نفهمیدم یعنی که کردم نگاهش سوالش از گیج

 :گفت ذاشتمی طنین

 شب نه خوابیدی، دو ساعت بستی؛ پشت از خرسه چی هر دست خواهرمن، اخه -

 !شدی بیدار

 .ریخت عالقم مورد جوجه و برنج از و برداشت جلوم از رو قابمبش رادوین

 یکبار،بیدار ساعت چهار و بیست هر خودت یادمه رو، خانومم نکن اذیت تارا -

 !میشدیا

 شدم؟می بیدار یکبار ساعت چهار و بیست هر من رامین عه، -

 .کرد نگاه رادوین به جدی، خیلی رامین

 دو ساعت، چهار و بیست هر تارا خانومم؟ مورد در کنیمی انصافی بی چرا رادوین -

 .یکبار نه شدمی بیدار بار

 .پاش به کوبید محکم تارا و خنده زیر زدن همه رامین، حرف با
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 :نیما

 .رامین حالله خونت -

 .داد قورت رو غذاش و داد تکون تاسف از سری رامین

 اهریختی من یتوکاسه تو، رو آش این نیما، نگذره ازت خدا -

 :مامان

 .خوبی این به بچم بخواد دلت هم خیلی رامین، وا -

 مامان لعنت منکرش بر -

 :نیما

 رفت من عمه بدید؟ بهم رو تارا خدا رو تو زدمی زار بغلم تو اومدمی بود من عمه من؟ -

 کرد؟ خالکوبی گردنش پشت رو تارا اسم

 ابرو و چشم با و کردن سرفه تند تند کرد شروع رامین رسید؛ که نیما حرف اینجای به

 .دادن نشون رو اقاجونم

 :تارا

 .بگیر یاد رادوین برم، قربونت من الهی -

 از بیشتر بشقابم. ریختمی جوجه من واسه داشت همونجوری موقع اون از رادوین

 :گفت تارا به رو و انداخت دیگه تیکه یک! بود جوجه برنج

 تیوا اسم به بخوره کلم، پس زد یهرک که نکردم خالکوبی گردنم پشت رو تیوا من -

 داد نشون رو قلبش
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 .اینجاست تیوا -

 و زد چونش زیر رو دستش تارا. نشد شمتوجه کسهیچ رادوین، جز که زدم پوزخندی

 .کرد نگاه رامین به متفکر

 من؟ اسم به بخوره زدت، کی هر که سرت پس زدی رو من اسم رفتی بود؟ قحط جا -

 :گفت گریه با رامین

 .رادوین نگذره ازت اخد -

 باشه،که داشته دوستت واقعا طرفت که آدمه دل به آبجی، نیست خالکوبی و تتو به -

 .باشه زده پیشونیش رو رو، اسمت اگر حتی. نزنه نارو نکنه، نت*یا**خ بهت

 .شد خشک لیوان رو دستش رادوین

 .نیاد چشمش به کسی تو جز که اینه مهم زده؛ رو اسمت کجا نیست مهم -

 :دادم ادامه و کردم نگاه بود پایین سرش که رادوین به مستقیم

 پشت زده رو اسمت رامین... بخواد خودت خاطر به فقط رو تو بهت، نگه دروغ -

 خودت خونه رفتیمی روز یک تو و زدمی صورتش رو رو، اسمت مهمه؟ خیلی گردنش

 بود؟ مهم تتو اون جای دیگه دیدیشمی زن یک با و

 .دوختم چشم کردمی نگاهم جدی و اخم با که تارا به و گرفتم وینراد از نگاه

 .داره دوستت شوهرت که کن شکر صدتا بخور نون یک -

 از پر رو قاشقم و زدم لبخند چرخوندم؛ بودند من به خیره همه که جمع تو رو چشمم

 .کردم برنج
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 برام جان رادوین زدما، حرف آدم مثل باریک! کنیدمی نگاهم جوریاین چرا بابا ای -

 یکم؟ ریزیمی نوشابه

 این بفهمه رادوین تا کشیدم رو جان ولی ببرم؛ بین از رو بقیه سوظن تا جان، گفتم

. گذاشت بشقابم کنار و ریخت دوغ لیوان یک برام. نکرد بلند رو سرش. متلکه جان،

 .بود گرفته صورتش و هم تو حسابی هاشاخم

 !دوغه این نوشابه، گفتم عه -

 .بخور دوغ مادر، نیست خوب برات نوشابه: پری انمام

 پس؟ چیشد بیرون، بریم نبود قرار مگه -

 نیاد کسی که اتاق در جلوی وایستاد جالدا مثل خوابی دید اومد تو، شوهر این واال: تارا

 .جاش به آبشار بریم زود صبح فردا شد قرار حاال شی؛ بدخواب کنه بیدارت

 کردم؛ تهی قالب هاشاخم دیدن با. کنم بلند رو سرم شد باعث نیما، نگاه سنگینی

 هامحرف که کرد قانعش بشه بازیمسخره و گفتن جان تا چهار با که نبود آدمی نیما

 نه زد حرف نه غذا آخر تا رادوین. شدم مشغول غذام با و گرفتم گاز رو لبم. بوده الکی

 هایاخم از کسی خوادمی بانیهعص یا خجالته؟ روی از کنم باور یعنی کرد؛ بلند رو سرش

 کنه قیمه قیمه برات رو خودش ظاهرم تو اگر مرد اون نگفتم، که دروغ. نفهمه درهمش

 یه و باهاشی خیابون تو که اونه مرد! آخه داره ارزشی چه نت،*یا**خ سرت پشت و

 .بگیره ترمحکم رو دستات بینه،می رو تو از ترخوشگل

 .خوردم قدراین ترکیدم. بود خوب خیلی نکنه، درد دستتون -

 .آورد خرید رفت رادوین مادر، نکنه درد شوهرت دست: مامان گلی

 .کردم نگاه رادوین به
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 !نکنه درد شوهرمم دست -

 نگاه از بدتر. کردنمی نگاه کسهیچ به یعنی کرد؛نمی نگاهم زدم رو هاحرف اون وقتی از

 جا از همه. نکنه خفتم بعدا کردممی اخد خدا فقط. بود نیما هاینگاه رادوین، نکردن

 .دراومد همه صدای که کنم کمک شدم بلند منم شدند؛ بلند

 .کنیممی جمع خودمون زیادیم ما مادر، بزنی دست خوادنمی تو: مامان

 :گفت کردمی جمع رو هابشقاب داشت که تارا

 .زنهمی رو آدم یخونه در شانس این باریک فقط که کن سلطنت تونیمی تا فعال آره -

 .هنوز ماهمه دو همش من بابا -

 .خوبه واست بزن؛ قدم حیاط تو یکم برو. کنی کمک خوادنمی مادر نه: پری مامان

 .نشستم مردا بین جاهمون منم بزنم؛ هیچی به دست نذاشتن کردم کاری هر

 .امساله مال نداره، حرف ببینیم آوردم اکشن آمریکایی فیلم یک: رامین

 .ببینیم بذار خوب عه: مبدرا بابا

 نداری؟ ترسناک: آقاجون

 تنهایی ترسهمی میشه اشتشنه شب، نصف و شب رامین بابا؟ ترسناک و رامین: نیما

 .کنهمی بیدار رو تارا بخوره؛ آب بره

 :گفت بود تلویزیون با رفتن ور مشغول که حال همون تو رامین

 زنه؟می سروکله جنایتکار و جانی و قاتل با همش دادگاه تو منه یعمه پس -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

240 

 

! برخورده بهش که نگفتم بهش هم چیزی حاال خوبه. بود رادوین جمع آدم ترینساکت

 رادوین باالخره که شدم بلند جا از. نداشتم هم شلوغی یحوصله بودم، خورده زیاد شام

 :زد ب**ل آروم و کرد نگاهم

 کجا؟ -

 .بزنم قدم حیاط، -

 :شد بلند جا از

 .بریم -

 .نزدم حرفی دیگه که بود پکر صورتش قدراین ولی برم تنها خواستممی

 سرش ولی بزنه، حرفی که بودم منتظر. زدن قدم به کرد شروع کنارم و حیاط تو رفتیم

 که دعوا و زدن غر برای کردم فکر کردم؛ تعجب. نکرد باز ب**ل از ب**ل و بود پایین

 کرد؛می اذیتم سکوتش و همش تو ایهاخم. اومده زدی جمع تو بود حرفایی چه اون

 .بودم ناراحت هم ناراحتیش دیدن از باشم صادق خودم با خواستممی اگر

 ساکتی؟ چرا -

 نبود عصبانی هاشچشم دزده؛می ازم چشم که کردممی دق داشتم. کرد نگاهم باالخره

 .داشت غم دنیا یک ولی

 بگم؟ چی -

 !دیگه کن دعوا خب. زدم که هاییحرف خاطر به کنی؟ دعوام که نیومدی مگه -

 مستقیم و گرفت دست تو رو بازوهام طرف دو. ایستاد جلوم و کشید عمیقی نفس

 .اومد سرم پشت از نیما صدای بزنه، حرف کرد باز ب**ل تا. کرد نگاهم
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 .چرخیدم سمتش به

 داداش؟ جانم -

 .دبو رفته هم تو حسابی هاشاخم و بود گردش در رادوین و من بین نگاهش

 .داخل میرم من. شدم نگرانت عزیزم، هیچی -

 .کردمی بدرقه رو نیما نگاهش با داشت که کردم نگاه رادوین به دوباره نیما، رفتن با

 بگی؟ خواستیمی چی -

 .بخوابیم اتاق تو بریم نشین بیرونم نمون؛ پا سر خیلی تو بریم عزیزم، هیچی -

 .نمیاد خوابم -

 .میاد خوابم من -

 .داخل برد و کشید گرفت رو ستمد هم بعد

 .بقیه پیش آشپزخونه تو بریم بیا تیوا: تارا

 .داد فشار دستمو رادوین برم، خواستم تا

 .بشینه تونهنمی داره، تهوع حالت تیوا -

 .باشی راهروبه فردا واسه که خواهر، کن استراحت برو پس عه، -

 بسته در تا و اتاق داخل بردتم ورز  به. کردمی تالفی داشت بزنم؛ حرف نداد اجازه اصال

 .کشیدم دستش از رو دستم شد،

 .نمیاد خوابم بقیه، پیش برم خواممی گفتی؟ دروغ چرا کنی؟می چیکار هست معلوم -

 .برو برد خوابم که من بمون، کنارم. میاد خوابم من که گفتم -
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 لحن با. دوخت چشم کردممی نگاهش اخم با و پا سر که من به منتظر و نشست

 :گفت مالیمی

 .نیست خوب حالم تیوا، کنارم بمون -

 احتیاج بهم اگر. افتادم شرک کارتون تو گربه یاد که بود شده مظلوم چهرش قدراین

 و برم کرد مجبورم نگاهش! لعنتی؟ کردمی غلطی چه من یخونه تو شبنم پس داری

 و کردمی آروم دممخو کنارش بودن. بهش کردم رو پشتم اما بکشم؛ دراز کنارش آروم

 هم دستش یکی اون و سرم زیر برد زور به رو دستش باشه؟ فراری آرامش از که کیه

. داشتم نیاز بودنش به کنم؛ اعتراض خواستممی نه تونستم،می نه. کرد حلقه کمرم دور

 بکنم؟ دل ازش راحتی این به تونستممی بدبخت، منه مگه بودم؛ رادوین بدبخت من

 با ولی بودند مطلقه هازن درصد شصت حداقل ما کشور تو بود، احتر  کندن دل اگر

 که کسایی مخصوصا. بودند هاشونزندگی سر هنوزم شوهراشون، نت*یا**خ وجود

 نشدن جدا واسه که نمیگم رو اینا راحته؟ مگه ها،بچه یا بچه یه کردن آواره دارن؛ بچه

! زنی هر نه ساختن، و سوختن واسه شده ساخته زن که میگم این واسه نه، بیارم بهانه

 سر از هاخیلی زنن،می شونم بچه قید حتی و کنن تحمل تونننمی واقعا هاخیلی

 خاطر به که اونی سازه،می و سوزهمی و مونهمی که اونی ولی میرن، زیاد خوشی

! بندهمی چیزا خیلی رو چشم و میده مشترک زندگی تو بدبختی، هر به تن هاشبچه

 رو چشم. باشند نداشته ایخواسته هاشبچه تا گذرهمی خودش هایستهخوا از

 باید بسازن، تندیس ازش باید نباشن، دل به آرزو هاشبچه تا بندهمی خودش آرزوهای

 رادوین، نه بردمی خوابم من نه! کمه براش بهشتم زن این بشه، پرستش الهه یک مثل

 که فهمیدممی هاشنفس صدای از ش،خود دنیای تو اونم بودم، خودم دنیای تو من

 و چرخیدم آروم بودم؛ خوابیده راستم پهلوی روی که بود ساعتی یک! بیداره هنوز
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 کنجکاو نزد و بزنه خواستمی حیاط تو که حرفی واسه. شدم چشم تو چشم باهاش

 !اصرار با حتی نمیگه، نخواد تا دونستممی ولی بودم

 نخوابیدی؟ چرا پس -

 .بردنمی خوابم بهم، بود کرده رو پشتش ومکوچول خانوم -

 .بست رو هاشچشم پوستش، رو دستم برخورد با. گذاشتم صورتش رو رو دستم

 رادوین؟ میدی عذابم داری چرا -

 اوج یعنی این و بودن شده قرمز کامل هاشچشم سفیدی کرد، باز که رو هاشچشم

 !نزدم حرفی که من چرا؟ ولی عصبانیتش،

 .تیوا شقتمعا بدون فقط -

 ...خو تو شبنم پس عاشقمی اگر -

 .ندم ادامه تا گذاشت لبم روی رو انگشتش

 !عزیزم فهمیمی رو چی همه زودی به نکن؛ فکر بچمون و خودت جز هیچی به هیس، -

 کم. برد خوابش که نرسید هم دقیقه پنج به تعجب، کمال در و بست رو هاشچشم

 که بود مونده چی دیگه! شد اضافه بهش نمرادوی آخر حرف که داشتم ذهنی درگیری

 قدراین شدم خسته خدا به! شد؟ خراب چی همه چرا پس عاشقمی اگر! نفهمیدم؟

 من نه. نبود جوابی هیچ هم کدومشونهیچ برای بودن، زندگیم تو جواب بی چراهای

 ختم رو باقیش خدا شد؛ شروع چرا یک با ما زندگی اصال! رادوین نه داشتم جواب

 و من جای ذهنم، توی لحظه یک. کردم نگاه رادوین خواب غرق صورت به. کنه بخیر

 گفتم که رفت باال ضربانش چنان قلبم... تو شبنم من، جای به یعنی. شد عوض شبنم
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 اصال، مریضم. کردم عوض شبنم با رو خودم جای دوباره سریع. کنم سکته االنه

 !میدی؟ زجر رو خودت مریضی دیوونه دختره بگه نیست یکی آخه دارم، خودآزاری

  

 

 هوا وقتی. بری رو تهش تا ترسی، هیچ بی و باشی صاف یجاده تو ممکنه روز یک تو

 رو آدم وجود همه ترس.  داریبرمی زور به دوقدمم سیاه، آسمون و میشه تاریک

 هاآدم ما زندگی. نکرده تغییر چیزی و ستجاده همون این کنه فکر اینکه بدون گیره؛می

 بدون. بینیمنمی رو پامون جلوی فقط چون ترسیممی تاریکه، یجاده همین مثل مه

 با. چشممونه به عقلمون چون. مراقبمونه باال اون نوری، و روشنایی کنیم فکر اینکه

 رو، مردم چشم همین با. کنیممی تعیین عیار و سنجیممی رو چی همه چشم همین

 جورایی یک. کنیممی باور رو دیدیم که چی هر شمچ همین با گیریم،می اندازه ترازو رو

 گوش به رو خودش جای عقل وقته خیلی نداره، کاربرد دیگه عقل ها،آدم ما زندگی تو

 ببینیم؛ رو ایصحنه یک ثانیه، چند تو یا بشنویم چیزی کسی از کافیه داده، چشم و

 چشم بیاد یادمون اینکه بدون. کنیممی صادر حکم و قاضی شیممی که ستموقعه اون

 زود رادوین، مورد در منم شاید. باشه داشته شنوایی خطای ممکنه هم گوش داره، خطا

 خواستممی خدا از روز یک که کردم نگاه هاییچشم همون به من کردم؛ صادر حکم

. دیدم هاشچشم تو رو صداقت اون خودم حاال. بخونه توشون از رو صداقتم رادوین

 فراموش یا بخشممی نمیگم! صبر و کنم توکل و کنم اعتماد دبای پس خدا، میگم من

 صبر ولی نه، معروف، یکوچه اون به زنممی رو خودم احمق آدم یک مثل یا کنممی

 دروغگو زمان بگه، دروغ هم کسی هر. بده نشونم رو چی همه زمان گذر تا کنممی

 .نیست
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 یک! قبل روزای اندازه به نه ولی داشتم تهوع حالت یکم. بود بهتر حالم صبح امروز

 .اتاق تو اومد رادوین که پوشیدممی لباس داشتم گرفتم؛ فوری دوش

 .سالم -

 ای؟آماده عزیزم سالم -

 .بریم بردارم رو شالم و مانتو آره -

 !هنوز خیسه چی؟ موهات -

 .درنیومده بقیه صدای تا بریم بیا. شممی خنک جوریاین کردم، دم -

 بودند خونه تو مامان گلی و تارا فقط بیرون، رفتیم اتاق از هم با. نزد حرفی

 .بخیر صبحتون سالم -

 .بخیر هم شما صبح خرسه، خانوم به به -

 !خرس بگو هی حاال ها، میشه هم تو نوبت تارا -

 .بخیر صبحت مادر سالم -

 هب دیگه بکنم غلط من که انداخته کردن غلط به رو من جوری یه طنین این یعنی: تارا

 !کنم فکر بچه

 :گفت ببنده، خرگوشی رو موهاش تارا تا بود نشسته تارا جلوی که طنین

 (کردی؟ غلط تو گفتم من مامان) تردی؟ خلط تو دوفتم من مامان، -

 .بوسید رو صورتش و کرد بغلش و رفت طنین سمت به رادوین

 .وروجک برسه مامانت به زورت تو اینکه مگه -
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 :گفت تارا به رو

 ببرمش؟ دیگه؟ نداری کاری -

 .دیگه میاییم هم ما االن ببر؛ آره -

 !اصال کنم کمکتون نتونستم روز دو این تروخدا، ببخشید مامان گلی -

 .که نبودم تنها دست هم بعدش جان، مادر حرفیه چه این -

 مامان؟ گلی گردیدمی چی دنبال: تارا

 .کرد نگاه تارا به آشفته

 .دارم دلشوره صبح از ر،ماد آشوبه دلم چرا دونمنمی -

 بریم؟. ذاریممی صدقه االن. نباشید نگران -

 .دخترم بریم -

 سمت به و دادم همه به کلی سالم یه. اومدیم بیرون خونه از مامان، گلی و تارا همراه

 .رفتم بودند صحبت مشغول در دم که پری مامان و مامانم

 !هامامان سالم -

 .یربخ صبحت مامان، خواب خوش سالم -

 .گلم عروس سالم -

 کوش؟ نیما -

 .اومد نیما صدای کوچه تو از

 .تیوا اینجام -
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 لبخند همش در ابروهای و نگاه به. کنهمی صحبت گوشی با داره دیدم کشیدم؛ سرک

 .زدم

 .داداش باش راحت -

 .شد صحبت مشغول دوباره و داد جواب لبخند با رو لبخندم

 !نشده ظهر تا دیگه بریم شید سوار خب: رامبد بابا

 بابا؟ میریم کجا: رادوین

 .کرد نگاه مامان گلی به و داد تکون سری رامبد بابا

 بریم؟ کجا مامان. دونمنمی -

 .اکاپل آبشار بریم -

 .اکاپل سوی به پیش پس. چشم -

 .بریم ماشین یک با ما دیگه، نیارن ماشین همه: آقاجون

 .نیست بلد رو اینجاها رامین بشینه؛ فرمون پشت بیاد ما با هم نیما: تارا

 .کرد بغل رو طنین و داخل اومد نیما

 .بریم پس باشه -

  

 

 رامینم و نیما و تارا. رفتند پری مامان و رامبد بابا ماشین با مامان، گلی و آقاجون و مامان

 به شروع هم سر پشت هاماشین همه. رادوین ماشین با رادوینم و من ماشین، یه با
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 نگاهش. گذاشت پام رو و برداشت پالستیک یه پشت، صندلی از وینراد. کردن حرکت

 .کردم باز رو پالستیک در و کردم

 .نکنی ضعف برسیم تا بخور -

 !آبمیوه و شیرکاکائو و شیر و تاب تی و کیک مدل دو

 شیرکاکائو عاشق. گرفت رو کیک و کرد نگاهم گرفتم؛ سمتش و کردم باز رو کیک یک

 شیر با و کردم باز خودم برای رو کیک. دادم بهش کردم باز هم شیرکاکائو یک. بود

. نکردم تشکرم. نزدم حرفی ولی بود، فکرم به که رفت ویلی قیلی دلم ته. شدم مشغول

 جاده قدراین. بود کرده کم ضبطم صدای حتی بود، سکوت ماشین تو مسیر، طول تمام

. بدم دست از رو زیبایی ههم این از قسمتی یه و بزنم پلک ترسیدممی که بود قشنگ

 شمال، رطوبت و جنگل و درخت بوی. بیرون بردم رو دستم و پایین کشیدم رو شیشه

 و کنده رو بهشت از ایقطعه خدا انگار. کردمی فعال رو آدم خوب هایحس همه

 سمتم به تارا. کردم نگاه رو جا همه لذت، با و شدم پیاده ماشین از. جااون گذاشته

 .اومد

 ا؟تیو -

 .کردم نگاهش

 .جانم -

 .چرخید طرفم به شدیم، دور بقیه از که یکم کشید گرفت رو دستم

 تارا؟ چیشده -

 ...بیرون رفتن هم با نیما و رادوین که دیروز -
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 خب؟ -

 چیشده؟ دونینمی تو زهرمار، برج عین شده نشده، باز اخماش برگشته نیما وقتی از -

 .منه دیشب هایحرف خاطر به الاحتما نیما، رفتارای تغییر زدم حدس

 دوست با یا اومده پیش مشکل کارش تو حتما ندارن؛ مشکلی که رادوین با نه، -

 .شده دعواش دخترش

 .کرد نگاهم نگران

 تعریف رو چی همه فرصت سر بشینی باید بعدا تیوا، نرفته یادم رو دیشبت هایحرف -

 .کنی

 جا؟این نمیاید دخترا -

 نشسته شده پهن اندازه زیر روی پری، مامان و مامان گلی ارکن که مامان سمت به

 .کردیم نگاه بودند

 .کنم تعریف بخوام که نشده چیزی بابا گفتم، شوخی به رو اونا -

 .کشید بقیه سمت به و گرفت رو دستم دوباره

 .خانوم تیوا خودتی -

 .میاد کش کش، مثل قشنگ دیگه کشیدن، گرفتن رو دستم تارا و رادوین که قدراین

 !هواییه چه آخیش -

 .خوبه بچه و خودت واسه چقدر دونیمی مادر، آره: پری مامان

 :مامان گلی
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 .سازهنمی تو به وقت یه نخوریا، اصال رو جنگلی هایسبزی و هاگیاه جااین مادر فقط -

 .چشم -

 درست آتش حال در رادوین. کردندمی جمع رو مرده و خشک هایچوب رامین، و نیما

 مورد لوازم تا کردمی باز رو وسایل رامبد بابا و کردمی خورد گوجه آقاجونم. بود کردن

. لرزیدممی بید مثل بود؛ سرد شدت به هوا. کنند فراهم رو جنگلی یصبحانه یک نیاز

 دارجون خورشید هنوز. بود پام رو هم پتو دوتا و بود دورم هم رادوین و تارا رو خودم پالتو

 زمستون تو هنوز هوا ولی تازه، و بودن بهاری هادرخت کنه، گرم رو زمین نهبتو که نبود

 نگاه دستش به. کرد دراز سمتم به رو دستش و شد نزدیک رادوین. انگار بود مونده

 کمکم گذاشتم؛ دستش تو رو دستم. کشیدم منتظرش نگاه به رو نگاهم بعد و کردم

 .شم بلند کرد

 بریش؟می کجا لرزهمی داره مادر، سردشه: پری مامان

 کنار بیاد اونه، واسه نکرد خشک هم موهاش بیرون، اومد حموم از. کرد لجبازی -

 .شهمی گرم آتیش

 کنده یک هم نیما. دورم انداخت آورد هم پتو یک رادوین. انداخت رو لرزم آتیش گرمای

 میدم لقو! ها دارن رو آدم هوای همه خوبه چقدر. بشینم روش تا گذاشت برام چوب

 باالخره. نگیره ازم رو هاخوشی این خدا. بیارم بچه دونه یه سالی کردم، آشتی رادوین با

 شد پهن سفره. شد آماده کردند درستش چجوری نبود معلوم که آقایون آتیشی املت

 .شم بلند آتیش کنار از نداشتم دوست ولی

 نمیای؟ تیوا: رامین

 .نیستم گرسنه ناال من. بخورید شما شده؛ گرمم تازه نه -
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 !ها چسبهمی داغه تا االن: تارا

 .جااین میارم براش بریزید ظرف یک تو مامان: رادوین

 :گفتم زار حالت با

 .خورممی بعدا نیست، گرسنم خدا به بابا -

 .گرسنشه اتبچه مادر، نفری دو االن تو دخترم: مامان

 ظرف یک با رادوین. ستنی خوب هاتوجه این هم جاهایی یک گیرممی پس رو حرفم

 یه. نشست بود گذاشته خودش برای که ایکنده رو کنارم، اومد نون دوتا و املت پر

. کردم نگاه بقیه به گرفتم، ازش رو لقمه مکث یکم با. گرفت طرفم به و کرد درست لقمه

 حاالی تا دیشب سکوت بود؛ تارا با حق. کردمی نگاه من به که افتاد نیما به چشمم

 .برداشتم نیما از چشم گرفت، جلوم که ایدیگه یلقمه با. زدمی ذوق تو خیلی نیما،

 .خورممی خودم بده -

 .بگیری لقمه هم نگهداری، دورت رو پتو هم تونینمی -

. داد خوردم به رو املت آخر تا. بگیر یعنی که گرفت باال رو دستش تو لقمه هم بعد

 رو زبونم ولی نخورده، چیزی که بودم تناراح. بخوره خودش لقمه یک اینکه بدون

 .نزنم حرفی وقت یک تا گرفتم گاز محکم

  

. نبود سردم صبح مثل دیگه. شدمی ترگرم هم هوا شدیممی ترنزدیک ظهر به چی هر

 :گفتم بقیه به رو و شدم بلند جا از

 بزنیم؟ قدم بریم نمیاید -
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 نیست؟ سردت -

 .کردم نگاه کردمی خورد رو هاجوجه که رادوین به

 .شد خوب هوا نه -

 .که نداریم رفتن راه پای ما برید؛ جوونید شما مادر نه: مامان

 :گفت بستمی رو هاشکفش که همونطوری و شد بلند جا از تارا

 .کنهمی کار خوب پاهاش خرید، وقت فقط مامان آره -

 .بود گرفته اشخنده مامانم خود خندیدند؛ همه

 .الهی نگیری بال تارا -

 .کردم نگاه کردمی سیخ رو هاجوجه داشت رادوین کنار که اعصاب، بی و اخمو نیمای به

 نمیایی؟ نیما -

 .شما برید نه -

 .نشید دور خیلی فقط: رامین

 داشتن که رامبد، بابا و آقاجونم کنار از. افتادیم راه دست تو دست طنین، و تارا با

 .شدیم رد شستنمی رو صبحانه هایظرف

 .نشیم مریض فردا! بشوریدا تمیز فقط آقایون، قوت خدا :تارا

 !بریز زبون کم دختر: جون آقا

 بابا؟ خواییدنمی کمک -
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 تا چهار بگذره، خوش برید. شماهاست استراحت وقت االن جان، بابا نه: رامبد بابا

 .دیگه ظرفه تیکه

 .بقیه پیش دویید و کرد ول رو تارا دست طنین رفتیم، که یکم. دادیم ادامه راهمون به

 .بابا پیش من -

 .کردمی بیچارمون وگرنه خداروشکر آخیش -

 .ساختی هیوال ازش هم تو! داره چیکارت بچه عه -

 .کشممی چی دستش از خونه تو ببینی که نیستی -

 :گفت جدی و آروم لحن یه با ثانیه، چند از بعد و شد ساکت یهو

 خب؟ -

 .کردم اهشنگ یهوییش، رفتار تغییر از تعجب با

 !خب؟ چی -

 .کن تعریف -

 رو؟ چی -

 .کرد نگاهم

 رو حرفا اون دیشب تو چیشده، ببینم بگو کردی؟ فرض خر رو من یا ام؟بچه من تیوا -

 !بشنوه دیوار که گفتی در به

 .شمنمی آروم نریزم زهر تا بیفتم لج دنده رو شناسیمی که منو. بود شده بحثمون یکم -
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 راه آروم. کردم حلقه دستش دور رو دستم خودتی، خانوم یعنی هک کرد نگاهم جوری یه

 .رفتیممی

 رامین با تو. شدم غافل همتون از که داشتم زندگیم تو مشکالت قدراین دوسال -

 خوشبختی؟

 .بود چیز همه گویای خودش نشست، لبش رو که لبخندی

 عصبانی دیر به دیر سنجه،می منطق با رو چی همه صبوره، خیلی من برخالف رامین -

 آرامش باهاش شده، قبل از صبورتر داده بهمون رو طنین خدا که هم وقتی از. میشه

 .دارم

 .شه راحت خیالمون هم نیما بابت از کاش. خداروشکر -

 .نیما بعد شه، راحت خیالمون تو بابت از اول کاش -

 .زندگیمم سر که من چرا؟ من -

 نه؟ کشید؛ حرف زبونت زیر زا شهنمی رقمه هیچ نخوای خودت تا تو -

 .خندید بلند. کردم س*و*ب رو لپش و کشیدم خودم سمت به رو سرش. کردم نگاهش

 !ها فعاله وجودت کوچولوی تیوا هنوز -

 رد و ترسیدم حالتش از. شد محو لبخندش و کند هاشقدم. خندیدم منم خندش از

 یک به رو خودش جای منم لبخند دیدم؛ رومروبه که چیزی با. کردم دنبال رو نگاهش

 صداش، شنیدن با. دادممی فشار دستم کف رو هامناخن عصبانیت از. داد غلیظ اخم

 .گرفت رو وجودم کل انزجار حس

 .بود شده تنگ براتون دلم ندیدمتون؛ وقته خیلی! ایافسانه خواهرای دوتا به به -
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 :گفتم لرزیدمی حرص از که خفه صدای با

 کنی؟می غلطی چه جااین تو -

 .شد ترنزدیک بهمون قدم یک و کشید هم تو تصنعی رو هاشاخم

 .گشتممی دنبالت آسمونا تو صحبته؟ طرز چه این جان هَوو عه؛ -

 .زد عمیقی پوزخند

 .کردم پیدات زمین رو -

 :زدم جیغ قدرتم تمام با لرزید؛ تنم تمام هوو یکلمه شنیدن از

 کنی؟می غلطی چه جااین کثافت، شو خفه -

 کرد؟ جمعت آشغاال تو از تیوا همین رفته یادت شبنم، شدی آدم: تارا

 :داد ادامه زدو پوزخندی

 !وقت یه نچای کنه،نمی سگشم پرستار رو تو رادوین هوو؟ -

 مرد چهارتا و شد نزدیک بهمون دیگه قدم یه و پیچید جنگل تو خندش صدای باز

 .گرفتم محکم رو ارات دست ترس از. ایستادند کنارش هم گنده هیکل

 من با بگیری یاد تا بشی تنبیه باید. نیومد خوشم زدنت حرف لحن از تارا، نوچ نوچ -

 .بزنی حرف جوری چه

 .رفتیممی عقب دوقدم ما قدمشون، یه هر ازای به و شدنمی نزدیکمون قدم به قدم

 .جااین بریزن همه زنممی جیغ جلو، بیای دیگه قدم یک: تارا

 .کرد نگاهمون غرور با و سینه هب دست شبنم
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 !رسه؟می کی گوش به صداتون ببینم بزنید جیغ -

 :گفت زنه،می ب**ل داره نباشه مشخص که جوری یه آروم تارا

 !من سۀ شماره با -

 قفل هردومون نگاه. امآماده یعنی که دادم فشار یکم رو دستش فهمیدم؛ رو منظورش

 .بود کنارش مردای و شبنم

 !حاال. ..۲... ۱ -

 نگران بچم برای و دوییدممی قدرت تمام با دوییدن، به کردیم شروع هم با و برگشتیم

 درخت فقط کردممی نگاه چی هر ولی بقیه، به برسیم زودتر کردممی خدا خدا. بودم

 تونستم که کاری تنها زمین، خوردم و شد کشیده پشت از موهام یهو. درخت و بود

. برگشت آخم صدای با بود جلوتر من از که تارا. کنم کم ور  ضربه شدت دست با بکنم،

 .زدم جیغ سمتم بیاد خواست تا

 !کن خبر رو بقیه... تارا برو برو، -

 .رسیدندمی بهش داشتن

 !برو لعنتی برو د -

 گوشم به ضعیفش صدای دوییدن، به کرد شروع و اومد خودش به زدم، که جیغی با

 .رسید

 .آبجی گردمبرمی االن ،تیوا میارم رو همه االن -
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 طورهمون ترس از. برگشتند سمتم به و ایستادن یهو بودن تارا دنبال که نفری دو اون

. پریدم ترس از و کردم برخورد چیزی به پشت از که کشیدم عقب رو خودم نشسته،

 .دیدم پوزخند یه با سینه به دست رو شبنم کردم، نگاه رو سرم باال

 جونم؟ از خوایمی چی -

 کرد بیشتر رو ترسم که آرومی صدای با شد؛ خم سمتم به و کرد درشت هاشوچشم

 :گفت

 !رو جونت دقیقا -

 نشون العملی عکس بتونم اینکه از قبل. کرد اشاره طرفم به سر با مرد چهار هر به بعد

 خدا خدا هوشم،بی و بکشم نفس دونستممی. دادند قرار دهنم جلوی دستمالی بدم،

 کم نفس ولی زدن، پا و دست و کردن تقال به کردم شروع. بیاد زودتر ینرادو کردممی

 .نفهمیدم هیچی دیگه و کرد کم رو هوشیاریم کم، کم که کشیدم عمیق نفس یه و آوردم

 شدت به سرم و بود شده خشک بدنم. کردم باز چشم پیچید؛ بدنم تو که بدی درد با

 بسته چوبی ستون یه به پشت از که دستام. بخورم تکون تونستمنمی. کشیدمی تیر

 .شد جمع درد از صورتم. شد تشدید دردش که دادم تکون بود، شده

 !لعنتی آخ، -

 دیدم زدن پلک چندبار با کردم سعی. دیدممی تار یکم. چرخوندم اتاق دور رو هامچشم

 نه .شدم جمع خودم تو ترس از! عنکبوت تارهای از پر نمور، و تاریک اتاق. کنم بهتر رو

 بیداد و داد تونستمنمی و بود بسته دهنم. ترسیدممی بچم خاطر به خودم، برای ترس

 ایفایده ولی بدم، کمرم به حرکتی کردم سعی. سوختمی خشکی از گلوم. بندازم راه

 اتاق به قدم به قدم. اومدمی پا صدای حالتم، اون به ساعته چند نبود معلوم. نداشت
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 از. شد بلند در قفل شدن باز صدای و ایستاد اتاق در پشت دقیقا. شدمی ترنزدیک

. کردم نگاه شد اتاق وارد که شبنم به استرس، با و کردم جمع شکمم توی رو پاهام ترس

 .بود لبش گوشه صبح مضحک لبخند اون هنوز

 .بودی خواب رو کامل روز یک شدممی نگرانت کمکم داشتم عزیزم؟ شدی بیدار -

. زد زانو پام جلوی و شد نزدیک بهم! امروز؟ نه شدم دزدیده دیروز من یعنی روز؟ یک

 .نخوره بهم کثیفش دست تا کشیدم عقب رو سرم برد، موهام سمت به رو دستش

 گوش که کیه... بگو نکن، تعارف خوایمی چیزی اگر توروخدا نه؟ نگذشته که بد بهت -

 .کنه

 .شدم مچاله بیشتر و تمبس رو هامچشم خندیدن، به کرد شروع بلند صدای با

 چسب با کامل لبم پوست کردم حس. کرد باز و کشید محکم رو دهنم روی چسب

 .شد کنده

 خوای؟می جونم از چی... چی -

 .بپرس جدید سوال رو، جونت گفتم که باریک! ها پرسیمی ایکلیشه سواالی -

 .کردم نگاه بهش و هامچشم تو ریختم رو نفرتم تمام

 رادوین خوندی؛ کور بیاری؟ سرم تونیمی بخواد دلت بالیی هر کردی فکر م،متنفر  ازت -

 تو ستعقده از پر که حیوونی یه تو سراغت، میان هاپلیس زود یا دیر کنه،می پیدام

 ...ی

 قطره یه نداشتم دوست اما بود زیاد سیلی درد. موند نصفه حرفم زد بهم که سیلی با

 قرمزه عصبانیت از. کردم نگاهش پوزخند با و ردندمبرگ رو سرم. بریزم اشک جلوش هم
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 عقب به رو سرم. کشید محکم و گرفت رو موهام شد بدتر دید که رو پوزخندم بود؛ شده

 .داشت فاصله صورتم با وجب یک از کمتر صورتش و بود شده کشیده

 باید درازی زبون جای به االن! هستی؟ وضعیتی چه تو فهمینمی هنوز اینکه مثل -

 دلت خیلی عزیزم کنه؟می پیدات رادوین. ببخشم بهت رو جونت تا کنی التماس همب

 میگن نشنیدی مگه. بندازه دردسر تو تو، خاطر به رو من نکنم فکر. نکن خوش رو

 خرما برات سوغاتی عنوان به حتما عسل، ماه رفتیم ست؟دیگه چیز یک اول عشق

 .کنممی خیرات

 خاطر به اعصابم ترس، از بیشتر ولی بودم؛ نترسیده بگم اگر دروغه. لرزیدممی حرص از

 بود شده راحت خیالش انگار روزم و حال دیدن با. بود خورد رادوین مورد در هاشحرف

 یعنی. رفت بیرون جااون از حرفی هیچ بدون و شد بلند. کرده خراب رو حالم قشنگ که

 ولی شاید، من خیال بی بشه؟ بچش و من خیال بی شبنم خاطر به رادوین ممکنه

 .بزنه رو بچه این قید دونممی بعید

 تا. شد اتاق وارد مشکی شلوار و کت با کچل غول یه نه، که مرد یه دقیقه، چند از بعد

 این تو حاال بود؛ غوله اون شکل دقیقا. افتادم الدین عالء کارتون یاد دیدم رو قیافش

 چیشد تهش ببینم کردممی فکر مداشت. بودم افتاده الدین عالء کارتون یاد وضعیت

 لیوان یک و مرغ تخم و کرده سرخ زمینی سیب توش که سینی یه! نه؟ یا رسیدن بهم

 غذا، به نگاه یک کردم غوله به نگاهی یک. گذاشت مقابلم بود نون تکه چند و آب

 جیبش از داری ضامن چاقوی! نه؟ یا تمیزه ببینم کردم هاشدست به نگاه یک دوباره

 .زدن حرف به کردم شروع تند تتد. برد سکته مرز تا رو من که درآورد
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 درست کی رو غذا این ببینم خواستممی فقط که، نیست کشی چاقو به نیازی بابا -

 محکم. آورد جلو رو چاقو. کردم نگاه بزرگتون و هنرمند هایدست به همین برای کرده؛

 . گذاشتم هم روی رو هامچشم

 ...منظو من خدا به... ب -

 افتاده طناب رد هامدست مچ! مهربونی غول چه عه. رفت عقب و کرد باز رو هامدست

 یک گفت ولی نداشتم غذا به میلی. دادم ماساژشون درد، با. بود شده مرده خون و بود

 تو که انتظارم برخالف نونش. بخورم شدم مجبور بچم خاطر به. بودم هوشبی تمام روز

 ها، بودن بیشعورایی عجب. بود تازه هم خیلی برعکس د،نبو خشک بودم دیده فیلما

 کوبیدم یکی محکم! میده؟ تازه نون گروگان یه به کی آخه! نیستن بلد امگیری گروگان

 دم تا چندبار رو اول لقمه خوردن، به کردم شروع! گفتنمه خداروشکر عوض سرم، تو

 رو هامچشم آخرم. کردم هنگا رو غذا دقت با. بخورم داشتبرنمی دلم ولی بردم دهنم

 خیلی من شایدم بود؛ خوشمزه خیلی انصافا. جوییدنش به کردم شروع ترس با و بستم

 رو ظرف ته آخرم. خوردم رو تهش تا ولی. بود اومده خوشمزه دهنم به که بودم گرسنه

 .کنم تشکر ازش دیدم رو غوله حتما باشه یادم کشیدم؛ نون

  

 چه رادوین االن یعنی. شدم خیره سقف به و دادم تکیه سرم پشت ستون به رو سرم

. کنن پیدام زودتر کنه خدا. بودم هم تارا و مامانم نگران هست؟ ناراحت داره؟ حالی

 رادوین باید االن ها،آمریکایی فیلم مثل شدم! شدن دزدیده داشتم، کم رو همین فقط

 بیاد من سمت به. بشه تیراندازی بعد کنه خراب رو دیوار تو، بیاد یهو ماشین یک با

 دونمنمی هللا، اال الاله! بازوش تو بخوره تیر یک هم فرار موقع کنه، قایم پشتش رو من

 تونهمی این البته! بود پال و پرت از پر مغزم تو که بودن ریخته چی هوشیبی ماده تو
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 آمریکاییش؟ و هندی فیلم االن مهمه حاال وای! ها باشه هم هندی فیلم یک سکانس

 گذره،می کار از که کار همیشه نشه؛ ایرانی فیلمای مثل زندگیم، سکانس کنه خدا ولی

 و من سر قراره بالیی چه. افتادم مبچه یاد گرفتم که تهوعی حالت با. رسنمی مامورا

 جنسیتش هنوز حتی کنم؟ بغلش ببینمش؟ شده که یکبارم شهمی یعنی! بیاد؟ مبچه

 طنین و تارا و نیما جونم، آقا و مامانم ببینم؟ رو رادوین ونمتمی بازم یعنی. دونمنمی رو

 رو دستم شده؛ تنگ براشون دلم! مهربونم مامان گلی رامبد، بابا و پری مامان رامین، و

 .گذاشتم شکمم رو

 هم بابا. کنه پیدامون زود بابا کن دعا بیار، طاقت فقط میشه، چی آینده دونمنمی -

 .گذرهنمی ازمون نیما ایید دونممی نکرد، پیدامون

 وگرنه بفهمه، هم نباید. نداره خبر وجودش از احتماال پس. نکرد بچه به ایاشاره شبنم

 زندگیش، وسط نرفتم من من، زندگی تو اومده اون خوبه. میفته خطر به بچم جون

 بود االن اگر! خواد؟می جونم از چی و مرگشه چه که کردمنمی درک فهمیدم؛نمی واقعا

 خیلی شاید ترسیدم،نمی مرگ از خیلی شاید نبودم حامله اگر! رو جونت گفتمی ازب

 بخواد که بیفته برام اتفاقی ترینکوچک ندارم دوست االن ولی بمیرم؛ که نبود مهم برام

 بدون روزش یک شد، شروع رادوین و من زندگی که روزی از. کنه وارد بچم به ایصدمه

! دوست انتخاب توی اونم زندگیم، اشتباه ترینبزرگ رخاط به هم همش. نبود ماجرا

 یاد موندم زنده اگر بچم به باید نه؛ یا داره خوبی مالی وضع و اوضاع طرف نیست مهم

 خودش مثل رفتار و اخالق نظر از که کنه انتخاب رو کسی دوست انتخاب موقع بدم؛

 خواستم خدا از و دمکر  فکر صبح تا. نداره رو دوستی لیاقت کسی هر بدم یاد. باشه

 یعنی این و شد وارد سقف نزدیک کوچیک یپنجره از باریکی نور. کنه حفظ رو بچم

 دیروزی، مرد چهار همون و شبنم و شد باز در قفل. شده آغاز شدنم دزدیده روز دومین

 .چسبوندم ستون به بیشتر رو خودم و دادم قورت ترس از رو دهنم آب. شدند اتاق وارد
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 .بیاریدش -

 .گرفتن رو بازوم زیر و شدن نزدیک بهم

 کچلتون، سر بر خاک. کن ولم میگم! تواما با! اورانگوتان گنده، غول! آهای... کنید ولم -

 خالی، تو طبل هایپنبه پهلوون برید؟می نفری چهار رو من بعد خرسه، اندازه هیکلتون

 !کوری؟ مگه کندی؛ رو دستم آی... آی! کن ولی نمیگم مگه

 !ببندید رو دهنش گرفت درد سرم اه، -

 سیاهی یپارچه و بستن پشت از رو هامدست زدن، دهنم جلوی پهنی چسب دوباره

 توروخدا خدایا. افتادم کنن اعدام برنمی که اینایی یاد لحظه یه. انداختن صورتم روی

 هاالس تا رادوین که باشه رمانتیک هم یکم. بمیرم درد بدون حداقل! ها نمیرم اعدام با

 میارمش بگیره زن بخواد اگر خدا، قسم خودت به. بگیره زن نتونه من از بعد عذاب، از

 رو هامگناه دادم؛می قسم رو خدا و خوندممی الکرسی آیت دلم تو. ها خودم پیش

 باالخره روی، پیاده دقیقه پنج حدود از بعد. برنممی کجا فهمیدمنمی ببخشه،

 .رسید شمگو به شبنم صدای. ایستادند

 .نشه دیده که کنید استتارش جوری یه. کنید سوارش -

 :داد جواب کلفتی و زمخت صدای

 .خانوم چشم -

 بهتر باز حاال! سقوط اثر در مرگ آخه! کنید؟ سوارش گفت. شد منتفی اعدام پس عه

 یه که ستموقعه اون. دادم دست از رو حافظم فقط هارمان این مثل شاید اعدامه، از

. انداخت شونش روی و کرد بلندم و گرفت رو کمرم دستی. بیارم در رادوین از پدری

 از نامفهومی اصوات زدن جیغ برای تالشم، برخالف و دادممی حرکت تند تند رو پاهام
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 بلنده شاسی ماشین یک پس جاییه، از رفتن باال حال در فهمیدم. شدمی خارج دهنم

. نکنم فکر بابا نه دره؟ تو بندازنم خوانمی اتوبوس با یعنی! اتوبوس شایدم احتماال،

 ته جااین کنن؛ منفجر اتوبوس راحت که آمریکاییه فیلم مگه بعدشم گرونه، اتوبوس

. برداشت صورتم روی از رو پارچه و گذاشتم تنگی جای توی. سوزوننمی پیکان تهش

 مدور  مختلفی هایجعبه داشت که دیدم رو صورتش کرد؛ عادت نور به چشمم تا

 از بعد. بودم بزرگ نسبتا یجعبه یک توی. کردم خودم موقعیت به نگاهی. چیدمی

 کارتن یه. اومد سمتم به بست کامل رو داخل به نور مسیر که سقف، تا هاجعبه چیدن

. گذاشت بودم داخلش که ایجعبه روی و ترکوتاه ولی بخچال کارتن مثل بزرگ، خالی

 بودن؛ نکرده باز دهنمم چسب حتی. اومدمی دبن داشت نفسم تاریکی، و تنگی از

 به شعورشون خداروشکر. اومد داخل اکسیژن و شد ایجاد سرم باالی کوچیکی برش

 در سر خیلی. ایسوزو مثل چیزی یه اتوبوس؛ نه بود پیکان نه ماشین خب. رسید این

 منتفی هم دره تو مرگ جعبه، و کارتن همه این با! هابزرگ ماشین این از آوردمنمی

 گرفته درد دستام مچ. کرد حرکت ماشین باالخره تا گذشت زیادی نسبتا مدت. شد

 ضعف. کردمی بیشتر رو دستم درد و بود فایده بی طناب، کور یگره با رفتن کلنجار. بود

 و شکم تا چرخیدم کمی. بودم گرفته تهوع حالت ماشین، شدید هایتکون از و داشتم

 مخفی پاهام پشت رو شکمم و آوردم باالتر پاهامم. باشند هنداشت تماس زمین با پهلوم

 ماشین گذشت، که ساعتی چند از بعد. اومدمی فشار شکمم به کمتر اینجوری. کردم

 جایی به نوری هیچ چون شب، یا روزه هنوز دونستمنمی. شد باز پشت در و کرد توقف

 رو اطرافم و داشت بلندی هایدیواره بودم، داخلش که کارتنی. رسیدنمی بودم من که

 من و گرفت رو بازم دستی که کنم بلند رو سرم کردم سعی. ببینم درست تونستمنمی

 .نشوند رو

 .بخوری غذا داری وقت ربع یک فقط -
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 جلوم آب، بطری یه و ساندویچ یه. کردم نگاهش تعجب با و ترسیدم یهوییش حرکت از

 گرم، دمشون بابا. نشست جاهمون و دکر  باز رو دهنم و هامدست. گذاشت کارتون توی

 تاریخ، گیرای گروگان نوازترین مهمون عنوان به باید اسمشون! گرفتن همبرگر ساندویچ

 ساندویچ به دست هنوز دید وقتی بودم؛ معذب حضورش خاطر به. بشه گینس ثبت

 :گفت نزدم

 .بخوری غذا بتونی دیگه روز چند یا ساعت چند تا نیست معلوم نخوری، اگر االن -

 با من داره توقع بعد سرم، باالی نشسته عزرائیل مثل. کردم خشنش چهره به نگاهی

 این بوی جوری یه. شدم مشغول و برداشتم رو ساندویچ آروم. کنم کوفت غذامم لذت

 داشتم خوردن؛ به کردم شروع ولع با. کردمی دیوونم داشت که بود پیچیده همبرگره

 تو زدم زل. دادمی قورت دهن آب هی که دو، مرحله غول به افتاد چشمم که خوردممی

. درآوردم رو ساندویچ ته تا چشمش جلوی زدم؛ ساندویچم به بزرگ گاز یه و هاشچشم

 با که بخوابونه رو من خواست غذام، شدن تموم از بعد. خوردم تهشم نون اون حتی

 .کردم نگاهش التماس

 بندازید؟ کارتن این ته چیزی یه میشه. تگرف درد کمرم خوره،می تکون خیلی ماشین -

 زودتر خودم بمیره، اوز شهر جادوگر اون اینکه از قبل بعد میشم؛ کتلت دارم خدا به

 !ها میده دست از رو کشتنم لذت میرممی

 بود روم که بزرگی کارتن. بست رو هامدست و دهنم. نداد رو جوابم و کرد نگاهم یکم

 خطر بچم برای ماشین هایتکون ترسیدممی لعنتی. دوندبرگر  اول حالت به دوباره رو

 پتویی دیدن با شد؛ برداشته روم از دوباره کارتن، که گذشت ایدقیقه چند. باشه داشته

 ها،هستن دنیا گیرای گروگان بهترین اینا میگم من. زد برق هامچشم بود، دستش که

 پتو و کرد بلندم و گرفت رو تمدس! مرد سالمت کچلت کله. آورد هم پتو برام رفت بفرما
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 تونستمنمی و بود تنگ ولی بود؛ شده نرم و گرم جام آخیش،. کرد پهن کارتن کف رو

. نکردند توقف خیلی مسیر تو دیگه بار این و افتاد راه ماشین دوباره. کنم دراز رو پاهام

 ایبر  داشتن نگه بار یک فقط شام از بعد. کردمی گزگز و بود رفته خواب پاهام

. برنممی کجا و کجام دونستمنمی. بودم شده خسته. نبود توقفی دیگه دستشویی،

 ماشین و کنه شک و ببینه پلیس برسیم بازرسی ایست یه به کردممی خدا خدا فقط

 موندم، منتظر چی هر اما شدم خوشحال. شد باز در و شد متوقف ماشین. بگرده رو

 دوباره دقیقه، چند از بعد و کردن قفل رو رد دوباره. نشد داخل کسی انتظارم برخالف

 کم رو هوشیاریم خوابی بی. بود کرده حالم بی سرما، و گرسنگی و ضعف. کرد حرکت

 شدن بسته از قبل. بکشم عذاب کمتر و بخوابم تا بستم رو هامچشم بود؛ کرده

 انگار. گذشتندمی دیر برام هاثانیه و زمان. زدم صدا رو خدا دیگه باریک هامچشم

 به زنده که داشتم رو آدمی حس ام،زندانی تاریک و تنگ جای اون تو که هاستسال

 کجا دونمنمی. بود ترتنگ هم قبر از حتی بودم خوابیده توش که جایی کردن؛ گورش

 بهم باریک روزی تقریبا و راهیم تو که روزه چند فهمیدممی فقط. رسیدنمی که رفتنمی

 وعده یک روزی آخه رحم؟ بی قدراین گیر گروگان ببرن؛ رو ورشونمردش. دادندمی غذا

 کند برام زمان شایدم دونمنمی. بود اومده کش که راهم! رسید؟می کجا به غذا،

 ماشین هاساعت از بعد باز مدت، این روال طبق. کردممی حس جوریاین و گذشتمی

 مرد اون بود، ایستاده سرم باال هک کسی. شد برداشته روم از کارتن. شد باز در و ایستاد

 بلندم و گرفت رو بازوم! سوم مرحله غول. بود جدید خشن مرد یه. نبود همیشه خشن

 دم، و شاخ بی غول اما نداشتند؛ رو وزنم تحمل و بودن شده خشک پاهام. کرد

. دیدم رو خورشید روز، چند از بعد باالخره. کشیدمی خودش دنبال رو من اهمیتبی

 که داد هلم محکم بود، پشتم که مردی. شد بسته هامچشم خورد، صورتم به که نور

 .کردم ایناله پام درد از. افتادم زانو دو و دادم دست از رو کنترلم
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 بهشت مملکت داشتی عقل هیکلت یاندازه! میدی؟ هل چرا ببرن رو شورت مرده آخ -

 .بود

 و منم پیغمبر یا. کرد عادت نور به چشمم کم کم

 لبخند با دیدم؛ رو شبنم که گردوندممی بینشون رو چشمم. دورم مرد تا سیزده_ ازهدو

 یعنی که_ شد جمع چهرم دیدنش از. لبخندش از خوردمی بهم حالم. کردمی نگاهم

 برام اشچهره. افتاد کناریش مرد به چشمم. گرفتم ازش چشم و_ میشه چندشم ازت

! شهابه اینکه عه کردم؛ نگاهش بیشتری دقت اب و کردم ریز رو چشمام. بود آشنا خیلی

 نگاه و ترسناکش ظاهر! که کنن اعدامش بود قرار نبود؟ زندان مگه ولی شبنم، برادر

. بشم جمع خودم توی شد باعث نگاه، همون و انداختمی آدم تن به رعشه رحمش،بی

 از من و شد نزدیک بهم قدمی شهاب. بلند قد و هیکلی مردهای از بود پر دورم تا دور

 و گذاشت زمین رو رو زانوش یه مقابلم. بکشم عقب رو خودم کردممی سعی ترس،

 صورتش تو که چیزی کنم؛اولین نگاهش کرد مجبورم و گرفت رو چونم محکم. نشست

 سرش، فرق از که بود پیشونیش روی چاقو عمیق رد زد،می ذوق تو و اومدمی چشم به

 ترترسناک رو قیافش هم همین. بود شده شیدهک کج صورت به راستش، سمت چشم تا

 شبنم به رو. شد بلند و کرد ول شدت با رو سرم و چرخوند رو صورتم باری چند. کردمی

 .چرخید

 جایزت اومدی، بر هم ماموریتت یکی این پس از. دادی انجام خوب رو کارت خوبه، -

 .نرفته یادم

 :داد ادامه من به رو

 .کن کنترلش درازه، زبونت -

 .زد گونش روی ایه*س*بو و اومد سمتش به خوشحال شبنم
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 .نمیشه تا دو حرفت وقت هیچ دونستممی -

 گوشی تو عکس دوبار، یکی جز رو بشر این که من بودم؟ من ماموریت از منظورش

 رفت عقب قدمی چند شهاب. اومده سوسه واسم رفته شبنم حتما. بودم ندیده شبنم

 .کرد بودند ایستاده سرم باال که مردهایی از ییک به رو. چرخید سمتم به و

 .بیاد علی قادر تا پایین، اتاق تو ببریدش -

 .کشید خودش دنبال و کرد بلندم. گرفت پشت از رو بازوم یکی! دیگه؟ کیه علی قادر

 !دیگه میام دارم کشیدید؛ بس از اومد کش رو صاحاب بی این کن ول -

 تاریک و نمور جای یه با داشتم انتظار. کشیدتم بود حیاط گوشه که زیرزمینی سمت به

! بود اتاق یک جااین گفت، شهاب که چیزی همون مثل دقیقا ولی بشم؛ روروبه کثیف و

 به نگاهی. رفت و کرد باز رو دستام. وسطش نفره دو تخت یک با تمیز، و بزرگ اتاقی

 .انداختم بود شده کبود طناب جای از که دستم مچ

 !بهتون لعنت -

. بیارم در رو هامکفش تونستم باالخره روز چند از بعد. دادم ماساژ آروم رو دستم مچ

. بمیرم خودم پای بوی از شبنم از قبل کنه، مسمومم پام بوی بیارم در ترسیدممی حاال

 با. کردم بازش و رفتم سمتش به. خورد در یک به چشمم تا چرخوندم چشم اتاق تو

 رویت الهی یقوه و حول به که بودیم ندیده مستر مینزیرز . شدم روروبه سرویس یه

 آب زیر رو دستام مچ و شستم بار چند رو صورتم. گرفتم پاهام روی رو خنک آب. شد

 شد کشیده فکرم! روش کردم پرت رو خودم تقریبا و اومدم تخت سمت به. دادم ماساژ

 به فقط یعنی ه،ندید هم باریک حاال تا که منی با داشت چیکار دقیقا شهاب، سمت

 احمق شبنم قدراین بیاد؟ سرم بالیی چه قراره دزدیدن؟ رو من عقده، یه و کینه یه خاطر
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. شدمی بیشتر استرسم کردم،می فکر بیشتر آینده به چی هر بکشه؟ رو من که هست

. ترسیدممی احتمالیش العمل عکس از ام،حامله بفهمه شبنم که روزی از ترسیدممی

 این با حداقل دارن؛ حالی چه االن دونهمی خدا. شینهنمی بیکار دوینرا دونستممی

. میشه ثابت بقیه پیش گناهیمم بی شناسه،می رو شبنم واقعی ذات رادوین اتفاق،

 البته، نبودم؟ من بده آدم دیدید میگم، و کنممی نگاه همشون به افتخار با برگردم وقتی

 .برگردم زنده اگر

  

 نشون بود، شده میخ تخت رویروبه دیوار به که ایساده و گرد یدیوار  ساعت روی از

 صدای ساعت، چهار از بعد باالخره. گذرهمی اتاق به اومدنم از ساعت چهار که دادمی

 از یکی و شد باز اتاق در. کنم نگاه در به استرس با شد باعث قفل توی کلید چرخش

 با بود؛ شده خالل زمینی سیب و مرغ یشده سرخ هایتیکه. آورد غذا برام غوال همون

 باید قاعدتا. بودم ندیده رو نون مدل این حال به تا که نون، زیادی مقدار و آب پارچ یک

 این از بیشتر نتونستم خورد، بهم که غذا بوی اما رفتنمی پایین گلوم از چیزی االن

 هایمینیز  سیب و مرغ از تونستمنمی حتی که بودم گرسنه جوری یک. کنم مقاومت

 یه همون با. گذاشتم دهن تو و برداشتم زمینی سیب ایتیکه. بردارم چشم طالیی

 بی. غذا ظرف به کردم حمله تقریبا من و شده زده مسابقه زنگ انگار زمینی، سیب

 ظرف لحظه هر ترسیدممی. خوردممی فقط کرد،می نگاهم تعجب با که غوله به توجه

 شده دزدیده که وقتی از. بیرون رفت اتاق از و شد تهخس هم آخر برداره، جلوم از رو

 در اینکه با االن ولی نمیرم؛ گرسنگی از که ایاندازه فقط دادننمی غذا بهم سیر بودم

 بغل رو زانوهام و بودم نشسته تخت روی. بود مونده اضافه بازم بودم، خورده مرگ حد

 طرفم یه از. نداشتم داد و جیغ جرات. بودم شده خسته بالتکلیفی از. بودم کرده

 تو موش، و سوسک از پر و کثیف اتاق توی ببرنم جااین از بیاد در صدام ترسیدممی
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. بخوابم ترسیدممی حتی ولی بودم خسته. زدممی حرف خودم با و رفتممی راه اتاق

 خیره در به و کردم آویزون تخت از رو پاهام شد؛ باز در قفل و اومد پا صدای باالخره

 رو بازوهام و اومد سمتم به. شد ظاهر چهارچوب تو حیاط، تو مرد، همون قامت. مشد

 .دراومد آخم دستش فشار از. گرفت

 فشارش قدراین مردم شه، راحت خیالتون ببر رو من کتف این دفعه یه خوایمی -

 چرا؟ منه کتف رو آزماییتون زور. دادید

- ... 

 بری؟می کجا رو من -

- ... 

 خوایید؟می مجون از چی -

- ... 

 .دیگه میام دارم خودم. کن ولم -

 در به شدن نزدیک با. کردنمی نگاهمم حتی انگار، نه انگار اصال زدممی حرف چی هر

 با بزرگ، خیلی سالن یه وارد و شد باز در. رسید اوج به استرسم اصلی، عمارت

 برادر. استمخومی کمک خدا از و گفتممی ذکر دلم توی. شدیم مرد هشتا_ هفت

 و بود نشسته بلند، پشت سلطنتی صندلی روی در رویروبه دقیقا شهاب، شبنم،

 ترسیدممی قدراین. افتادم مقابلش زانو رو و دادن هلم سمتش به دوباره. کردمی نگاهم

 خودم توی و بودم انداخته پایین رو سرم. نداشتم اطرافمم به کردن نگاه جرات حتی که

 .بودم شده مچاله
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 .بودم داده رو قولش که دختری همون اینم خب -

 .است حیف کار این برای زیباست؛ اما خب بسیار -

 .کردممی پیشکش بهت رو این حتما داشتم، ایدیگه دختر اگر -

 و ترس با پرید؛ رنگم کرد؟می پیشکش رو من. اومد بند نفسم زد که حرفی ترس از

 نکردم جرات ترسناکش، ظاهر بدتر همه از و مرد همه اون با. کردم نگاه شهاب به نفرت

 چه خوانمی نبود معلوم. کردم نگاه بود نشسته کنارش که افغان مرد به. بزنم حرفی

 بهم و برگردوند رو سرش کرد، حس خودش روی رو نگاهم که شهاب. بیارن سرم بالیی

 .زد زل

 .میشه تموم زود بکشی؛ عذاب خیلی نیست قرار نترس -

 خوای؟می من جون از چی اصال جا؟این بیاریم باید چرا. ندیدم رو تو ارمیکب حتی من -

 بشم؟ دزدیده باید من بعد من، زندگی تو اومد خواهرت

 حاال داشتم؛ احتیاج ایرانی دختر یک به من. نیست شبنم خاطر به اینجایی االن اگر -

 کنهمی نجکاویک داره زیادی شوهرت فهمیدم وقتی اما کرد؛نمی فرق خیلی دختری هر

 هم دیگه ای،گزینه بهترین خودت تنبیهش واسه فهمیدم من، کار تو کشهمی سرک و

 .میری علی قادر همراه. نداری کاری جااین

 صورتی و کچل سری با افتاده، جا و مسن مرد.  دوختم افغان مرد به رو نگاهم دوباره

 و شد کشیده بازوم. کرد اشاره سرم پشت به سر با. وحشتناک هایزیگیل و لک از پر

 دهنم. ایستادن شهاب همراه به هم بود علی قادر اسمش که مردی اون. کردن بلندم

 .کشیدمی تیر گردنم و بود شده خشک ترس از

 .شهمی جبران لطفت زودی به و میریم ما خب -
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 به منم و کرد حرکت علی قادر. دادند دست هم با و داد تکون سری لبخند با شهاب

 تو بدم تشخیص و کنم نگاه کردم سعی رفتیم بیرون که در از. کشیدندمی نبالشد زور

 عمارت همون و بزرگ یخونه تنها و بود هاخرابه عین نداشت؛ ایفایده ولی شهرم، کدوم

 بشه باز یکیش در تا کردممی آرزو و کردممی نگاه رو هاخونه دقت با داشتم. بود شهاب

 رنگ مشکی پارچه با موقع، همون ولی کنم هوار و داد نمبتو که بیرون، بیاد یکی و

 شدیم، که ماشین سوار. زدند دهنم روی رو چسب دوباره هم بعد. شد بسته چشمم

 داشت افغان لهجه که ایدیگه مرد با بود نشسته من کنار که علی قادر صحبت صدای

 .اومدمی

 ببریمش؟ کجا -

 .تاریک اتاق -

 بلکه کردممی التماس بود باز دهنم اگر. افتاد تنم به لرز تاریک، اتاق اسم شنیدن با

 یپارچه ریختممی که اشکی هر بودن؛ بسته محکم رو چشمام. کنه ولم بسوزه دلش

 کن رحم بهم. بشم آبرو بی نذار ولی بگیر رو جونم خدایا. شدمی ترخیس چشمم روی

 بچم به کن، رحم زندگیم دایمر  غیرت به. کن رحم جونم آقا و نیما به رادوینم به خدا،

 خدا از دلم تو و کردممی گریه. بخوره بهم دستشون نذار ولی رو من بکش. کن رحم

 اتفاقی به کردن فکر حتی. داشتم که روزی و حال به کردممی گریه. خواستممی مرگ

 پیادم ماشین از و کرد توقف ماشین باالخره. گرفتمی رو جونم هم بیفته بود ممکن که

 شده فشرده زمختشون و بزرگ دستای تو نحیفم بازوهای مدت این که قدراین. ندکرد

 ایفایده بیرون، بکشم رو بازوم کردممی کاری هر و کردمی درد استخونمم تا که بود

 رو صندلی شدن کشیده صدای کردن، ایستادن به مجبور رو من و ایستادن. نداشت

 زیادی نور. برداشتند چشمم روی از رو یاهس پارچه و نشوندنم صندلی روی. شنیدممی
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 هایلباس با افغان مرد چهار علی، قادر جز به. ببینم رو هاشونچهره تونستم نبود؛

 که بزرگی نسبتا چاقوی و شد نزدیک بهم علی قادر. بودند ایستاده رومروبه سنتیشون

 خودم، چون یدمنترس. لرزید بدنم چاقو، فلز سرمای از. گذاشت گلوم زیر رو بود دستش

 گرفته عزا بچم واسه فقط دلم توی. داشتم بدی حال ولی خواستم؛ رو مرگم خدا از

 .خدا پیش برگرده باید نیومده که بودم

 رفتن کارهای که زمانی تا. زنمنمی حرف بیشتر باریک جون، دختر کن گوش خوب -

 سرک نزنه، رتس به فرار فکر خوب، دختر یک مثل بهتره. مونیمی جااین بشه جور

 سرت به بیخود فکرای هم، تو میره کالهمون وقتاون. کنینمی هوار و داد و کشینمی

 هاستماه که هامنوچه به کنممی تقدیمت اول منتها کنممی رو پوستت زنده زنده بزنه،

 ازم. دادم تکون فهمیدن نشونه به رو سرم بار چند ترس فهمیدی؟با دورن، زناشون از

 اشاره هاشنوچه همون از یکی به. بکشم عمیق نفس یک تونستم رفت،گ فاصله که

 از که انداخت سرتاپام به نگاهی. برداشت دهنم روی از رو چسب و اومد سمتم به کرد

 با مرگش، خبر چرونی چشم یکم از بعد. شد مورمور تنم تمام نگاهش، کثیفی

 اسم تاریک، اتاق هم اواقع. بود باز پام و دست خداروشکر. بیرون رفتن هاشنوچه

 با برای. دید رو اطراف و اشیاء بشه که بود ایاندازه به فقط نور چون. بود ایبرازنده

 تو چرخی و شدم بلند جا از. شدممی نزدیک بهشون باید حتما دیدنشون، جزئیات

 چشم به اتاق اون تو که بود چیزی تنها رفته، رو و رنگ و آهنی تخت یه. زدم اتاق

 به توروخدا ببین شبنم، کنه لعنتت خدا. زدمی بهم رو حالم رطوبتش بوی. اومدمی

. کردم رو و زیر رو پتوش و بالشت و مالفه یکم و رفتم تخت سمت به رسیدم؛ کجا

 ایدیگه بد بوی رطوبت، بوی جز که کنم بو شدم مجبور. اومدنمی چشم به کثیفی

 ولی گذشت ساعت چند. کردم رازد رو پاهام و نشستم روش راحت خیال با. دادنمی

 این به دادن رو من که کنن چیکار باهام خواستنمی نبود معلوم. نشد کسی از خبری
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 پیدام زود بتونه پلیس کاش. کنند قاچاق رو بدنم اعضای خوانمی شاید افغانی، پیرمرد

 نشده تهدید اینا سمت از یعنی باشن؛ داده خبر رو نبودم پلیس به اصال کاش کنه،

 استرسم و ترس. اومدمی خوابم خیلی. کشیمشمی بزنید حرفی پلیس به اگر که باشن

 خبری،بی عالم تو برم و بخوابم زودتر فقط داشتم دوست و بود زده دامن خواب این به

 تو و کشیدم دراز تخت روی! الاقل ترهآروم بچم و خودم اعصاب بخوابم بیشتر هرچی

 مردی همون. پریدم خواب از در، قفل شدن باز صدای با .برد خوابم دقیقه، پنج از کمتر

 اومد سینی یه با. کردم نگاهش ترس با بود؛ کرده باز دهنم روی از رو چسب که بود

 عجیب غذای دیدن با و شدم بلند جا از. رفت حرفبی و گذاشت زمین روی و داخل

 و هویج زا توش، بودن ریخته بود دستشون دم چی هر. گرفتم تهوع حالت غریب،

 مشکل برنج با کال اینا کنم فکر. نداشت جالبی بوی و شکل کلم، و کرفس تا بادمجون

 خالی نون. بزنم غذا به دست داشتنمی بر دلمم. بودم نخورده برنج بود روز چند دارن؛

 خدا. رفتمی پایین آب زور به فقط که بود سفت و خشک قدراین ولی دادم ترجیح رو

 خدا. بود داده بهم مرغ چقدر بگیرید؛ یاد رو گیریگروگان شهاب از خوبه کنه، لعنتتون

 که بود روز چند. دیگه داشتیمی نگه جااون رو من خب خر، یمرتیکه کنه، لعنتش

 اوردنمی غریب عجیب غذاهای اونا البته آب، و بود نون فقط غذام. بودم زندانی جااون

 علی قادر زیگیالی یاد وقتی مخصوصا. بزنم غذا اون به ب**ل حتی تونستمنمی ولی

 بالتکلیفی، این از بودم کالفه دستشویی، برم تونستممی دوبار روزی هم فقط. افتادممی

 زندانی مرطوب و تاریک نیمه جای یه! دیگه کنید راحتم بکشید خب که مردنه به اگر

 صدای بودم منتظر همش. دیدمشنمی خوابم تو که دنیا این تو بود چیزی تنها بودن،

 خودتون ست،محاصره تحت جااین» میگه که ماموری و بشنوم بیرون از گلوله شلیک

 بیکاری از. بود کالغا قار قار صدای اومد،می که صدایی تنها ولی« !کنید تسلیم رو

 دیوار از کم نور یه به چشمم که زدممی نق زمان و زمین به و رفتممی راه اتاق تو داشتم
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 داشتم که بودم تاریکی این تو قدراین کنم فکر بودمش، ندیده روز چند این تو. افتاد

! ستشیشه شدنمی باورم. گذاشتم روش رو دستم آروم و رفتم سمتش به. شدممی کور

 نوری هیچ که بود کثیف قدراین ولی کوچیک پنجره یه. بود آهنی زدم دست هاشلبه به

 کردم پیدا رو دستگیرش. آوردمدرمی بال مداشت خوشحالی از. اومدنمی داخل بیرون از

. خوردنمی تکونی ترینکوچک که بود سفت قدراین لعنتی. کشیدن به کردم شروع و

 توی آب پارچ به چشمم. کردممی بازش شده طور هر باید کردم؛ نگاه رو اتاق تو برگشتم

 سمت به. ختریمی ازش که بود لجنی. ریختم شیشه روی و آوردم رو پارچ افتاد؛ سینی

 یک دست، با تونستم راحت که بود پوسیده اینقدر. برداشتم رو مالفه و رفتم تخت

 ولی شیشه، کردن تمیز به کردم شروع نصفه یمالفه همون با. کنم پاره رو قسمتیش

 از بعد باالخره. بردارم رو نصفه یکی اون شدم مجبور. شد لجن هم مالفه اون سریع

. نشست لبم روی لبخند. دیدم رو نور پنجره یگوشه از رفتن کلنجار ساعت یک

 با. خورهمی بهم داره تازه هوای شدنمی باورم کشیدم؛ توان تمام با و گرفتم رو دستگیره

 شنیدن با. کشیدم نفس رو هوا لذت با بسته، هایچشم با و کردم باز رو پنجره بدبختی

 معلوم و بود سیاه شیشه مه طرف اون از. بستم رو پنجره سریع حیاط، تو پا صدای

. بشنوم رو هاشونحرف تا شدم کنجکاو اسمم آوردن با شده، باز پنجره این شدنمی

 که کردم در به نگاهی طرفم این از. چسبوندم رو گوشم و کردم باز رو شیشه الی یکم

 .میگن چی فهمیدممی زور به. بود غلیظ خیلی شونلهجه داخل، نیاد کسی وقت یک

 .نمیان عمارت میرن امشب عمر، و احد و علی قادر -

 تنهاییم؟ دختره این با ما یعنی: دوم نفر

 .آره -

 .باشه خوبی طعمه کنم فکر هامدت از بعد عالی، بسیار: دوم نفر
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 چی؟ بفهمه علی قادر اگر -

 .نمیگه چیزی جونش ترس از کنیم؛می تهدید قبلیا مثل اینم: دوم نفر

 هاشونحرف شنیدن از شوکه. بود شده سر ترس از امپ و دست هاشونحرف شنیدن با

 خدایا، خدایا... خوانمی هااین امشب یعنی. انداختم روش و رسوندم تخت به رو خودم

 و استرس از! کشممی رو خودم امشب همین بخوره بهم دستشون اگر! بذارم نباید

 ضعف مدام مبدن و لرزیدمی پام و دست. رفتن راه به کردم شروع. شدم بلند ترس

 بهت رو خودم خدایا. شدمی بیشتر هم من ترس شدمی ترتاریک هوا هرچی. رفتمی

 رفتم سمتش به. افتاد شده کشف تازه یپنجره به چشمم! کن کمکم کن کمکم سپردم؛

 رد ازش بود جوری هر باید. بودم الغر هم من ولی بود کوچیک. کردم نگاهش دقیق و

 شده تاریک کامال هوا. کردم باز رو پنجره الی یکم ماشین، غچرا نور افتادن با. شدممی

 دونفر و قادرعلی ولی بود دور ازم ماشین فاصله خبره، چه ببینم شدم منتظر یکم. بود

 تهدید یاد. بود وقتش االن پس. بدم تشخیص تونستم رو شدن ماشین سوار که دیگه

 شیون باریک مرگ. نبود کریس وقت االن ولی شد شل پام و دست افتادم که قادرعلی

. شن دور جااون از تا شدم منتظر ایدقیقه چند ماشین، رفتن از بعد! باریک هم

 باال رو خودم و کردم باز ته تا رو شیشه. برسن سر دونفر اون لحظه هر ترسیدممی

 به رو دستم و نشستم پنجره یلبه. نداشت زمین با زیادی فاصله خداروشکر. کشیدم

 خداخدا فقط! رو دومم پای بعد کردممی رد رو پام یه اول باید. گرفتم باالش آهن

 به نگاهی. کنم رد رو سرم تا شدم خم یکم کردم رد که رو پاهام. نرسن سر که کردممی

 کردم نگاه زمین به. اومدنمی صحبتی یا پا صدای ولی بود تاریک خیلی. کردم برم و دور

 کردم سعی. نبود درد به کردن فکر وقت االن ولی ودب گرفته درد پام مچ. پریدم آروم و

 دو با. برم در سمت به کنم برخورد چیزی به یا باشه بلند پام صدای اینکه بدون آروم

. کردم مکث ترس از لحظه یک کنم باز رو در خواستم تا ولی رسوندم در به رو خودم
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 دزدگیر تا کنم نگاه رو دیوار و در تاریکی اون تو کردم سعی باشه؟ داشته دزدگیر نکنه

 صدا رو خدا اسم. بستم رو هامچشم. نبود مشخص زیادی چیز. بدم تشخیص رو

 و اومدم بیرون خرابه اون از سریع. بزنم جیغ ذوق از بود نزدیک. کردم باز رو در و کردم

 شدن دور فرصت الاقل. نیستم بفهمن بخوان تا نکنه شک کسی تا بستم آروم رو در

 بیابونِ . نبود ساختمونی و خونه هیچ اونجا جز لعنتی. کردم نگاه اطراف به. باشم داشته

. دوییدن راست سمت به کردم شروع برم؟ طرف کدوم از حاال. کردم نگاه جاده به بیابون،

 حفظ رو تعادلم بدبختی با که زمین بخورم بود نزدیک دوبار. دوییدممی توان تمام با

 گرفته نفسم. بودن کرده چندبرابر رو قدرتم هاگس پارس صدای و هوا تاریکی. کردم

 اومد؛می داشت دور از که ماشین چراغ نور دیدن با. وایستم ترسیدممی هنوز ولی بود

 خوشحالی با. برسه بهم زودتر کردممی خداخدا. دربیارم بال خوشحالی از بود نزدیک

. کرد ترمز پام جلوی و رسید بهم ماشین باالخره. کردم بیشتر رو سرعتم نور سمت به

 شروع و کاپوت رو گذاشتم رو دستم. شدنمی دیده هیچی و بود تاریک ماشین داخل

 :کردن التماس به کردم

 چی هر بخدا... ب... ببرید جااین از رو من توروخدا! کنید کمکم توروخدا... رو تو -

 !میدم بهتون بخوایید

 قلبم قادرعلی دیدن از رفتم تشسم به تا. بیرون اومد نفریک و شد باز ماشین در

 لرزونم پاهای و ترس با من و شدمی نزدیک بهم عصبی و جدی قیافه با. وایستاد

 .رفتم عقبعقب

 ... .خدا به من... من -

 چشمم جلوی دنیا تمام لحظه یک. زمین روی شدم پرت خورد صورتم تو که مشتی با

 جلوم که قادرعلی پاهای به و مکرد باز بودم بسته درد از که رو هامچشم. شد سیاه
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 و بودم خورده که مشتی خاطر به. کرد بلندم و گرفت موهام از. کردم نگاه بود ایستاده

 پوست که ستلحظه هر کردممی حس. نداشتم زدن جیغ جون بودم دوییده که مدتی

 .آورد گوشم نزدیک رو صورتش. بود شده بیشتر مسرگیجه و تهوع حالت. دربیاد سرم

 !من حرف رو بذاری پا کردی جرات باز ولی جون، دختر بودم داده اخطار هتب -

 .بشه کمتر سرم درد و کشیدگی از تا گذاشتم سرم رو و کردم بلند زور به رو دستم

 !سراغم میان گفتن... ریدمی شب شما گفتن هااون... هااون -

 :دادم ادامه و کردم تر رو مخشکیده هایب**ل

 !نمیگم دروغ خدا به! نگم چیزی شما به که کننمی تهدیدم هاقبلی مثل... م -

 و کرد ول رو موهام باالخره. شدمی بیشتر بدنم لرز و رفتمی تحلیل داشت صدام

 فقط. صورتم تو کوبید کفش با محکم و شد نزدیک بهم دیگه قدم یک. زمین افتادم

 و شدم جمع خودم تو و مداشت نگه شکمم روی رو دستم. شد ته و سر چیز همه دیدم

 نخواستم. خودت پیش ببر رو من االن همین عزت با خدایا. نفهمیدم هیچی دیگه

 امتحان تو رو وقتت تمام و گذاشتی کنار رو هاآدم تمام کنم فکر! دنیات تو رو زندگی

 دراومده، وقته خیلی که خودم پدر. کنم زندگی اصال خوامنمی! گذاشتی من از گرفتن

ِ  از من پدری یه بچمه؟ پدر نوبت حاال  و بدبختی این باعث که دربیارم بچه این پدر

 و زمین بین انگار ام،حالی چه تو دونمنمی اصال زنده، یا اممرده دونمنمی! اونه آوارگیم

 دوست. زنهمی غر و کنهمی کار داره خوب فکرم که هست چی هر ولی! معلقم آسمون

 چپم سمت چشم تو بدی درد کردممی تالش ات ولی کنم باز رو هامچشم داشتم

 و آروم رو چشمم. کردمی درد صورتم. گرفت قرار صورتم رو خنکی دستمال. پیچیدمی

 چشمم یک فقط. ذارهمی صورتم رو داره دستمال که کیه این ببینم تا کردم باز زور با

 به ممچش.نشد که نشد باز کردم کاری هر و بود کرده ورم چپم سمت چشم. شد باز
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 صورتم روژ رو خیس دستمال تندتند و بود نشسته سرم باال که افتاد پیرزن یه

 تار، لحظه یک دیدممی صاف لحظه یک یعنی دیدش،نمی درست هامچشم. کشیدمی

 و باز چندبار از بعد. شد راحت خیالم زیادی حد تا بود سرم باال زن یه اینکه از ولی

 با! محلی لباس یه با افغان پیرزن یه. ببینم رو صورتش تونستم چشمم، کردن بسته

 :گفت افغانی شدید لهجه با و زد لبخند بازم هایچشم دیدن

 دخترم؟ اومدی هوشبه -

 کجام؟ من... من -

 سرمای از. گذاشت چپم چشم روی و برداشت کنارش میز روی از رو پالستیک یه

 روم رو پتو و شد لرزم متوجه. لرزید سرما از بدنم. یخه داخلش فهمیدم پالستیک

 .انداخت

 هستی؟ ایرانی نباش، نگران نیستی بدی جای -

 .بله... ب -

 .شد بلند و کرد جور و جمع رو کنارش وسایل

 !بیارم ایرانی غذای یه برات برم. داری ضعف حتما هوشیبی دیشب از -

 ذهنم تو که تصویری آخرین یعنی. افتاده اتفاقی چه اومدنمی یادم. بیرون رفت و گفت

 زن این خونه و کجام ببینم کردم فکر خیلی. خوردم قادرعلی از که بود لگدی همون بود

 سینی یک با زن همون دقیقه چند از بعد. کردم پیدا نجات چجوری یا کنممی چیکار

 سینی. گرسنگی از رفت ضعف ممعده و پیچید اتاق توی سبزیقرمه بوی. برگشت غذا

 خجالت اولش. نشست کنارم. بشینم کرد کمکم و تگذاش تخت کنار میز رو رو

 شروع تندتند زدمی فریاد رو گرسنگی شدت به که شکمم صدای با ولی کشیدممی
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 پر دیگه قاشق یه نشده خالی دهنم! غارنشین هایآدم مثل دقیقا. خوردن به کردم

 گرفته درد دلم. شد تموم بشقاب. کردمی نگاهم سکوت تو زن اون و خوردممی کردممی

 .کردم نگاه خالی بشقاب به حسرت با. بودم نشده سیر هنوز ولی بود

 !میارم برات دوباره شد هضم غذات که دیگه ساعت یک نباش نگران -

 .کردم پاک رو دهنم لباسم آستین پشت با و زدم بهش لبخندی

 ... .نجا چجوری من -

 به سر با و اومد اتاق اخلد آروم. زد خشکم قادرعلی دیدن با و برگشتم در شدن باز با

 کردم؛می نگاهش ترس با داشتبرمی رو سینی که زن. بیرون بره اتاق از که کرد اشاره زن

 رو هاشپلک آروم و خوند نگاهم از رو ترسم. نداشتم رو کردن باز ب**ل جرات ولی

 چشم بست رو در و بیرون رفت اتاق از که وقتی تا. باش آروم یعنی که گذاشت هم روی

 چشم تو چشم قادرعلی با تا پایین انداختم رو سرم رفتنش از بعد. برنداشتم ازش

 هامدست. کردمی خورد رو اعصابم شدنمی نزدیک تخت به که هاشقدم صدای. نشم

 .نشست تخت کنار صندلی روی. بستم رو هامچشم و کردم مشت رو

 به دونفر اون و بودی تهنگف دروغ چون گذشتم؛ خطات از اما اشتباه، روی کردی فرار -

 جزو هم تو و باشه داشته چشم اموالم به کسی ذارمنمی من! رسیدند عملشون سزای

 !دادم زیادی پول بابتت چون اموالمی،

 .نشست گلوم تو بدی بغض بودم شده معامله آشغال تیکه یک مثل اینکه از

 اینجا رو مدتی. نبود امن دیگه اتاق اون فرارت خاطربه. همسرانمه و من منزل اینجا -

 زندگیته اشتباه آخرین اشتباه، کوچکترین! کن باز رو هاتگوش خوب اما مونی؛می

 فهمیدی؟
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 .پریدم متریک ترس از زد که دادی با

 .بله... ب -

 ببینمت ثریا از غیر یکی با حرف حال در اگر! میگی ثریا به رو کارات بعد به این از -

 !برممی رو زبونت

 ثریا؟ -

 .داخل اومد پیرزن همون و شد باز در

 زبون این، زبون برعالوه زد حرف کسی با! بده انجام این میدی رو کارها بعد به این از -

 فهمیدی؟! برممی هم رو تو

 .بله -

 و ترکید بغضم مدت همه این از بعد باالخره. بیرون رفت اتاق از و شد بلند قادرعلی

 نگاهم ناراحت که ثریا به اشکم پر هایچشم اب و آوردم باال رو سرم. ریخت اشکم

 رو دستم.بیرون رفت و کرد پاک روسریش گوشه با رو اشکش. دوختم چشم کردمی

 خدایا. کنم فکر فرار به ترسیدممی حتی دیگه. زدم زار دل ته از و دهنم جلوی گرفتم

 جاییک به هامچشم و شد خشک اشکم ساعتنیم از بعد. کن کمکم خودت

 تو هم خودم فعال! نامعلوم سرنوشت مثل نامعلوم جاییه. بودند مونده خیره ومینامعل

 به و بودم کرده حلقه زانوهام دور رو دستم. بودم معلق بدجور زندگیم ابهام و نامعلومی

 .داخل اومد لباس کاور یک با ثریا و شد باز در که کردممی فکر تاریکم یآینده

 رو هاتلباس و بگیر دوش یه برو بیا. حموم رختکن وت ذارممی برات رو لباس این -

 !کن عوض
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 جلوتر. شدم بلند جا از و کردم استقبال پیشنهادش از. داشتم نیاز حسابی حموم یه به

 با که افتاد دختر و زن زیادی تعداد به چشمم رفتیم بیرون که اتاق از. افتاد راه من از

. انداختم پایین رو سرم و شدم معذب نگاهشون زیر. کردندمی نگاهم کنجکاوی

 برگشت. بیرون رفتن همه ثانیه از کسری تو که گفت چی ثریا افغانی زبان به دونمنمی

 .کرد بازش و ایستاد فلزی در یه جلوی. افتاد راه و کرد بهم نگاهی

. نپوشیده کسی تاحاال و هست نو لباس این. هست هم صابون و شامپو داخل، برو -

 .میارم برات هم نو یحوله یه

 .زدم جونیبی لبخند

 .ممنون -

 حمام داخل و کردم بازش بود. بود رومروبه هم دیگه در یه. داخل رفتم و گرفتم رو لباس

 آب برخورد با. کردم باز رو آب دوش و درآوردم رو هاملباس حالیبی و کرختی با. شدم

 حرکتبی فقط مامت ساعتیک. رفت بیرون تنم از مدت این خستگی تمام پوستم به

 دلم. موهام شستن به کردم شروع و گشتم شامپو دنبال بعد. ایستادم دوش زیر

. بیاد در تنم از مدت این خستگی تا بخوابم هاساعت دوش زیر همونجا خواستمی

 ثریا که هاییلباس. اومدم بیرون حموم از و دادم رضایت نیم و دوساعت از بعد باالخره

 .اومد طرفم به و شد بلند جا از دیدنم با ثریا. بیرون رفتم و پوشیدم رو بود گذاشته برام

 خوبی؟ -

 .ممنون خوبم -

 :گفت ناراحتی با

 !بشوری رو ناهار هایظرف اومدی که حموم از گفته قادرعلی -
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 حوض کنار ظرف همه اون دیدن از. بیرون رفتم حیاط از همراهش و دادم تکون سری

 داشت! بود ظرف هیئت یک یاندازه به. بیرون بزنه مهاچشم بود نزدیک حیاط وسط

 جبران هاظرف این از وعدهیک شستن با نکردم کار بابام خونه چی هر. گرفتمی امگریه

 من به و بودن نشسته دختر و زن زیادی تعداد باز و شد اطراف جمع حواسم. شدمی

 حوض تا رو خودم ورز  به. زدنمی حرف هم گوش در هم شونسرییک. کردندمی نگاه

 نگاه جورییه هم بقیه. نشستم بود آب شیر کنار که کوچیکی چهارپایه روی و کشیدم

 از بعد. کردم شروع بدبختی با و کردم باز رو آب! سینما اومدن انگار که کردنمی

 هم دیگه یچهارپایه یه بود، حیاط دور تا دور که هاییاتاق تو رفتن همه که ساعتنیم

 کردن کفی به کرد شروع و گرفت ازم رو اسکاج. نشست ثریا و گرفت ارقر  کنارم

 .زد لبخند دید که رو نگاهم. هابشقاب

 !شهنمی تموم هم شب تا اینجوری زیاده هاظرف -

 ... .مگه قادرعلی -

 !نباش نگران زنننمی حرفی بهش هم هااین. نیست جاسوسش -

 .هاظرف شستن به کردیم شروع ثریا کمک با

 هستن؟ قادرعلی همسرهای همه هااین -

 .تاشوندوازده فقط نه، شونهمه -

 !تا؟دوازده -

 !باشی زبونت مواظب باید زیاده، جاسوس اینجا باشه یادت! دختر یواش هیس -

 همسرشی؟ شما. ببخشید باشه -
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 .اولش همسر آره -

 آخر به دنیام مدید شوهرم با رو یکی من کنی؟می تحمل چجوری رو هوو تایازده وای -

 !رسید

 !هستن چندهمسری مردها همینه، اینجا -

 شدمی پس داشت؛ رو هوام هم خیلی بودمش دیده که وقتی از. نبود بدی آدم نظربه

 .کرد اعتماد بهش

 اینجام؟ چرا اصال یا باشم؟ اینجا قراره کی تا من دونیدنمی -

! بده رو جوابم که نخواست یا نداشت سوالم واسه جوابی دونمنمی. کرد نگاهم فقط

 .شد بلند و کشید آب رو هاشدست

 .کنی استراحت اتاقت تو بری تونیمی. شد تموم هاظرف -

 خشک رو هامدست! کشید حرف زبونش زیر از راحتی به شهنمی معلومه که اینطور

 .شدم بلند و کردم

 کنه؟می جاجابه کی رو هااین پس -

 :گفت ترفمی اتاق طرف به که همونطور

 !کنهمی جمع میاد خودش. ستدیگه یکی یوظیفه -

 شدمی گرم داشت هامچشم. کشیدم دراز تخت رو. رفتم اتاق تو دنبالش و نزدم حرفی

 .داخل اومد ثریا و شد باز اتاق در که

 .بشوری رو حیاط بیای گفت. بیاد مهمون قادرعلی واسه قراره -
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 شستن پس از چجوری آخه! قادرعلی کشتتب خدا! بود مترچهارصد حداقل حیاط اون

 ثریا. دادممی فحش و کردممی نفرین ب**ل زیر! کنه لعنتت خدا بربیام؟ حیاط اون

 رفتم زار حالت با. میگم خودم با دارم چی ب**ل زیر ببینه کردمی نگاهم تعجب با هم

. شستن به کردم شروع و کردم باز رو آب شیر. انداختم بهش کلی نگاه یه و حیاط تو

 کردم؛ نگاه بود انداخته رو جارو که زنی به و کردم بلند رو سرم. شد پرت جلوم جارو یه

 !خوشگل خیلی و جوان زن یه

 !خالی آب نه بشور، جارو با -

 حیاط جای سرسبزترین و تریندنج تو که اتاقی تو رفت من نگاه به توجهبی هم بعد

 داشتم کمردرد از. حیاط شستن و کردن جارو به کردم شروع و برداشتم رو جارو.بود

 کمرم شدممی بلند دقیقه چند هر. نیاد مبچه سر بالیی کردممی خداخدا و مردممی

 کمک داشت کردن جارو این که حسنی تنها. شدممی دوال دوباره و کردممی صاف رو

! سیدندر نمی اینقطه هیچ به تهش که فکرهایی. کنم ترمنظم رو افکارم یکم الاقل کرد

 براشون پایانی هنوز که سرآغازی داشتن، سرآغاز فقط افتادن االن تا که اتفاقاتی تمام

 .گرفت طرفم به رو قرمز بلند شال یه. ایستادم صاف ثریا صدای با! نبود

 !میاد فشار کمتر بهت کمرت، دور ببند محکم -

 .ممنون -

 بودم آخرهاش تقریبا. طحیا شستن به کردم شروع دوباره و دورم بستم محکم رو شال

 .حیاط تو دویید گلی هایکفش با پسربچه یه و شد باز در که

 !شستم رو حیاط تازه بینینمی مگه بچه؟ میری کجا عهعه -
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 ازش جوون زن اون که اتاقی همون تو رفت و دویید حیاط دور تا دور من به توجهبی

 پاهاش رد به گریه با داشتم! دز  گندی چه ببین! بچه کنه لعنتت خدا. بود اومده بیرون

. کردم جور و جمع رو خودم ترس از. داخل اومد قادرعلی و شد باز در که کردممی نگاه

 شد؟ کثیف االن حیاط کنم حالی این به چجوری حاال

 .سالم... س -

 این که بدم توضیح براش کردم سعی. چرخوند حیاط توی رو نگاهش و نداد رو جوابم

 .مدنداو کجا از پاها رد

 دور. نشد بگیرم رو جلوش کردم کاری هر حیاط، تو اومد دویید االن بچه پسر یه -

 !شد گلی جاهمه دوباره دویید، حیاط

. شد خیس لباسم تمام و زمین رو شدم پرت که زد بهم که سیلی با و اومد سمتم به

 .اومد جوان زن همون صدای

 قطع اشگریه اومده وقتی از فیض و کرده دعوا رو فیض زن این جان؟ قادر اومدید -

 !شهنمی

 از. حیاط وسط شدم پرت. گوشم تو زد محکم قادرعلی بزنم حرف که کردم باز دهان تا

 رو گذاشت رو پاش یه. کنم بلند زمین روی از سر تونستمنمی و بودم شده گیج درد

 .داد فشار و سرم

 بزنی؟ داد من پسرتک سر کردی جرات چطور -

 ترس شهمه حال همون تو ولی کنم صحبت درست تونستمنمی و تمداش تهوعحالت

 به. چرخیدنمی درست و بود شده سنگین زبونم. جونم به بیفته باز که داشتم رو این

 .بودم افتاده نفسنفس
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 ... .داد من... من -

 نفسم لحظه، یک که زد کتفم به محکمی لگد. پوشندم پاهام با رو شکمم نامحسوس

 اون برام، نبود مهم درد. بود بعدیش لگدهای شروع لگد، یه اون و تبرنگش و رفت

 دونمنمی! نرسه مبچه به آسیبی خواستممی خدا از فقط نبودند؛ مهم هم هاضربه

 از خیس صورتم. شد جدا ازم. شد خسته خودش که زد اینقدر ولی کشید طول چقدر

 زن اون خندان یچهره به بازمنیمه نگاه. نداشتم درد ولی بود شده سر بدنم. بود خون

 هم روی رو هامچشم. اون اتاق تو رفتن قادرعلی همراه و کرد نازک چشمیپشت. افتاد

 به. بشینم کرد کمکم و شد حلقه بازوم دور دستی. بشه کمتر تهوعمحالت تا گذاشتم

 ور  پاهام دادن حرکت توان. کردم نگاه کردنمی بلندم زور به که جوونی دختر و ثریا

 روی و درآوردن رو هاملباس. کشیدندمی زمین روی رو من تقریبا دوتا اون و نداشتم

 حال به دلشون هم غریبه دوتا این حتی کردن،می گریه دونفرشون هر. خوابوندنم تخت

 بود بسته هامچشم! سوختنمی برام دلش چجوری خدا بودم مونده. بود سوخته زارم

 روی مرطوب دستمال با. بودم کرده حلقه شکمم دور رو دستم دوتا و بودم هوشبه ولی

 قرار با. کردندمی پاک دستمال با رو صورتم و سر روی خون تمام و کشیدنمی صورتم

 .کردم باز آروم رو هامچشم دستم رو دستی گرفتن

 .سالمه اتبچه -

 دختری اون مکن انکار و شم بلند جا از خواستم تا. کردم نگاه ثریا به ترس با. پرید رنگم

 .گرفت رو دستم و زد لبخند بهم بود ثریا کنار که

 فهمید همین برای ستقابله مامانم. زنیمنمی حرفی کسی به ما! نباش نگران -

 !ثریا دختر امآمنه من. ایحامله

 .بزنم حرف بتونم تا دهنم تو چرخوندم رو زبونم زور به
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 ... .قادرعلی اگر... اگر -

! باش دیدی حیاط تو که زنی اون مواظب فقط! فهمهنمی کسچهی فهمه،نمی: ثریا

 این سوگلی جورایییک و قادرعلیه جاسوس اون نفهمه، اون. ستشایسته اسمش

 !زنهنمی حرف اون حرف روی قادرعلی. خونه

 ثریا مدت این تو که حالی در. کنم باور رو هاشونحرف تونستمنمی. ترسیدممی هنوز

. داشتم دلشوره و استرس دلم ته هنوز ولی بود کرده لطف حقم در و بود مراقبم خیلی

 آمنه. بگیرم درد از رو هامناله جلوی تونستمنمی که جوری شد؛ شروع کمکم دردمبدن

 درد از. دادندمی ماساژ پماد انواع و گرم آب با رو بدنم و موندن سرم باال صبح تا ثریا و

 بود شده کمتر دردم که صبح اذان از بعد رهباالخ. ریختممی عرق و بودم کرده تب

 شایسته. کردم باز رو هامچشم بازوم رو دستی تکون با صبح. افتاد هم رو هامچشم

 .کردمی نگاه رو من و بود وایستاده کمر به دست

 فقط! کنی جارو رو هااتاق باید شو بلند هتل؟ اومدی مگه! خوابیمی چقدر شو، بلند -

 !سراغت میاد قادرعلی وگرنه شی، بلند یدار  وقت دقیقه پنج

 خدا از فقط. کردمی درد وجودم بندبند و بود کوفته بدنم. بیرون رفت اتاق از و گفت

 و بود تخت کنار که میزی لبه گرفتم رو دستم. کنه کمکم که صبر و خواستممی توان

 این دنبو معلوم. بیاد قادرعلی نداشتم دوست اصال. شم بلند کمکش با کردم سعی

 و درد و ضعف از! نه یا ببره بدر سالم جون لگدش و مشت زیر بتونه مبچه هم سری

 که برگشتم پریده رنگ با و خوندم رو اشهدم شد باز که اتاق در. گریه زیر زدم ناتوانیم

 پا سمتم به نگرانی با افتاد روزم و حال به که چشمش. شد راحت خیالم آمنه دیدن با

 .کرد تند

 کنی؟می گریه چرا شی؟می بلند چرا چیشده؟ -
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 .بکشم نفس درست وسطش تونستمنمی که کردممی هقهق جورییه

 ... .گفت... گف... شایسته... شایسته -

 !میگی چی بفهمم کن صحبت یواش باش، آروم -

 ... .هااتاق تمام -

 و ریخت میز روی پارچ تو از آب لیوان یه. بزنم حرف تونمنمی نداره، ایفایده دید آمنه

 .دستم داد

 .میگی چی بفهمم شی آروم بخور رو آب اول -

 غم با و کشیدم عمیقی نفس. اومد جا یکم حالم. کشیدم سر ته تا و گرفتم رو لیوان

 .کردم نگاه آمنه به

 !سراغم میاد قادرعلی وگرنه کنم جارو رو هااتاق تمام شم بلند گفت شایسته -

 .شم بلند کرد کمکم و کرد نگاهم ناراحتی با

 !نباش نگران کنم،می کمکت هم من -

 و بود شده زخمی شدت به بودم خورده که لگدی خاطربه راستم پای ساق استخون

 روبهرو شایسته با که رفتیم بیرون اتاق از آمنه کمک با. بردارم قدم درست تونستمنمی

 انداخت بود هاقصه و قبل هایمادربزرگ هایخونه تو که هاقدیمی جارو این از. شدیم

 از هم خونه واسه دونستمنمی. بودم کرده جارو هاهمین از یکی با هم رو حیاط. جلوم

 خوب حالش شایسته -!دونستمنمی هم رو اسمش حتی. کردندمی استفاده هااین

 !بینی؟نمی مگه کنه، جارو تونهنمی نیست،
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 به و کرد نازک نداشتن مه با زیادی سنی فاصله که آمنه برای چشمیپشت شایسه

 .رفت بیرون سمت

 !من نه بگو اون به رو هاحرف این برو پدرته، دستور -

 از زودتر و شد دراز دستی که بردارم رو جارو شدم دوال سختی به شایسته رفتن از بعد

 .کردم نگاه ثریا به. داشت برش من

 !کنممی جارو تندتند من نیاد، کسی باشه حواست آمنه -

 و زد لبخندی. کردم نگاه بهش و هامچشم تو ریختم رو تشکرم و درشناسیق تمام

 صندلی تنها روی هم من. دادمی کشیک در جلوی هم آمنه. شد کردن جارو مشغول

 رو دستم شد تموم که ثریا جاروی. نشستم بود چهارمتری و بیست پذیرایی اون تو که

 :گفت آمنه به رو شم بلند کرد کمکم و گرفت

 !نکنه شک شایسته بمون ینجاا تو -

 نگاه رو من که قدینیم و قد دختربچه تاپنج و زن به رو بغل اتاق به رفتیم ثریا کمک با

. داد تکون سر تندتند زن فقط. نفهمیدم که گفت چیزی یه محلیشون زبان به کردنمی

 هم بعدی یخونه تاده. شدند جارو مشغول ثریا با و بست رو در و کرد بیرون رو هابچه

 .شایسته یخونه به رسید نوبت تا افتاد اتفاق همین

 تنبیه مونهمه برسه قادرعلی گوش به چون کنم؛ کمکت تونمنمی رو شایسته خونه -

 !میشه ترسخت برات شرایط و شیممی

 .گرفتم رو دستش و زدم بهش لبخندی

 !ممنونم ازت کلی هم همینجا تا! کنم تشکر ازت چجوری دونمنمی -
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 و ترمدرن و تربزرگ دیگه هایخونه از. شدم شایسته خونه وارد و گرفتم ازش رو اروج

 !دستباف هایفرش و ناهارخوری میز و مبل دست دو. بود ترشیک

 !بکن رو کارت کنی؟می نگاه رو کجا -

 محکم رو جارو یدسته. کردمی نگاه رو من و بود داده تکیه دیوار به سینه به دست

 دوبار کرد مجبورم. بود متریسی حدود پذیراییش. کردن جارو به کردم وعشر  و گرفتم

 جز به بقیه! داشت مستقلی و مجزا یآشپزخونه بقیه، برخالف. بکشم جارو رو اونجا

 !کردندمی آشپزی بود شده کشیده پالستیک دورش که قسمتی و حیاط تو ثریا

 بود افتاده فشارم. کردم جارو هم رو پسرش و خودش خواب اتاق دوتا آشپزخونه از بعد

 شک که نزنم اوق جلوش وقتیک کردممی خداخدا فقط. بود شدید تهوعمحالت و

 آمنه. رفتم بیرون خونه از سرعت بیشترین با و لنگان شد خیالمبی اینکه از بعد! کنه

 اتاق تو بریم کرد کمکم. کرد تند پا طرفم به و شد بلند دیدنم با. بود نشسته حیاط تو

. دستشویی تو انداختم رو خودم و زدن اوق کردم شروع خونه به رسیدن محض به. ثریا

 اومدمی باال جونم انگار زدممی که اوقی یه هر با. آوردم باال بودم نخورده و خورده چی هر

 بغلم رادوین و آوردم باال باراولین مامان گلی یخونه که افتادم وقتی یاد! گشتبرمی و

 در به مدام و بود در پشت آمنه. گریه زیر زدم بلند صدای با. شست رو صورتم و کرد

 کنارم تخت روی. اتاق تو برم کرد کمکم و کرد باز رو در شنید که رو امگریه صدای. زدمی

 رو رادوین دلم و بودم خسته. زدممی زار دل ته از هم من. کرد بغلم و نشست

 بزرگترین که خواستمی رو روزهایی لمد. خواستمی رو مخانواده دلم. خواستمی

 ناشکری زندگی اون واسه چقدر. بود شبنم رنگکم حضور. بود رادوین رفتن امدغدغه

 قدراین! دونممی رو عافیت قدر تازه دادم دست از رو آروم زندگی همون که االن! کردم

 رفتار. گریه زیر زد دیدنم با و اتاق تو اومد سوپ کاسه یه با ثریا. شدم آروم تا کردم گریه
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 و بودن ترمهربون! کردندمی فرق خونه این هایآدم تمام با. بود عجیب برام آمنه و ثریا

 :گفتم گریه از گرفته صدای با آمنه به رو بیرون رفت اتاق از که ثریا! دلسوزتر

 بپرسم؟ سوال یه -

 !میدم رو جوابت تونستم اگر بپرس -

 کنید؟می محبت بهم چرا دارید؟ فرق خونه این ایهآدم بقیه با ثریا و تو چرا -

 .انداخت پایین رو سرش و کشید آهی

 دونستننمی. بود خریده بابابزرگم از رو مامانم زور به بابام. بود بابام اول زن مامانم -

 خیلی هم پدربزرگم! نداشت سنی اینکه با بود داریسرمایه آدم ولی چیه، بابام شغل

 بماند! بابام به داد کلونی پول یه قبال در رو مامانم خوبیه فرصت این دید بود؛ فقیر

. شدند اضافه بابام زندگی به بعدا یکییکی که هاییزن و اومد مامانم سر بالهایی چه

 بابام روز یه. داشت زیادی خواستگارهای و بود زیبا خیلی. داشتم تربزرگ خواهر یه من

! بود سالشهفده فقط خواهرم! عروسیشه فتهه آخر که باشه آماده باید گفت و اومد

 کشور این واسه ایکاره یه داشت دوست بود درس عاشق کنه؛ ازدواج نداشت دوست

 پایبهپا هم مامانم. کنه عوض رو بابام نظر التماس و گریه با نتونست کرد کاری هر! بشه

 بابا حرف ولی گذرب دختر این خیر از که کردمی گریه و کردمی التماس بابام به حمیده

 عروسی از قبل شب یک! کنه عوض بود محال گرفتمی تصمیمی وقتی و بود یکی

 حتما کردمی فکر هم مامانم! نزد حرفی ولی سالشه،شصت داماد فهمید حمیده

 ... .کنن درست ببرن رو عروس اومدن که صبح. شده سرنوشتش تسلیم

 .نکرد گریه به کرد شروع رسید که حرفش جایاین به
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 خودش قلبش، به بود زده که ایضربه و چاقو با! شدن روبهرو خونش غرق جنازه با -

 !داد نجات جهنم این از همیشه برای رو

 !متاسفم. کنم ناراحتت خواستمنمی ببخشید، -

 .کرد نگاهم و کرد پاک رو هاشاشک

 تو به مکک با کنهمی سعی مامانم همین برای! حمیده مثل بابایی، یطعمه هم تو -

 .خورد کتک بابام از زیاد هم حمیده! بده تسکین رو دارشداغ دل

 .شد بلند جا از زدمی صدا رو آمنه که شایسته صدای با

 بیان نکنم فکر دیگه شب تا تو، بکش دراز! داره چیکار عفریته این ببینم برم من -

 .سراغت

 ثانیهیک واسه خواستنمی دلم حتی! شدم ناراحت براش خیلی ثریا داستان شنیدن با

 زنیه کدوم! پس بودن زندانی جااین طریقی به هم هازن این. بذارم اون جای رو خودم

 تادوازده که هابدبخت این بشه؟ شریک ایدیگه کس با رو زندگیش بخواد دلش که

 خنک لیوان. اتاق داخل اومد فرنگیتوت شربت لیوان یک با ثریا و شد باز در! بودن هوو

 .داد دستم به رو شربت

 !خوبه برات شیرینه، بخورش -

 .گرفتم دستش از رو لیوان

 .ممنون -

 چیه؟ اسمت -

 .نشست صندلی روی
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 .تیوا -

 چی؟ یعنی. نشنیدم حاال تا تیوا؟ -

 .کردم مزه رو شیرین و خنک شربت از یکم

 !گذشته خود از کرشمه، و ناز یعنی -

 :کرد زمزمه رو اسمم آروم

 !رشمهک و ناز تیوا، -

 .زد لبخند و کرد نگاهم

 !زیباست خودت مثل هم اسمت -

 :کردم صداش سریع. بیرون بره که شد بلند جا از

 خانوم؟ ثریا -

 .کرد نگاهم منتظر و برگشت طرفم به

 شهریم؟ کدوم بگید میشه... میشه -

 .شریف مزار -

 !ندیدمش هم نقشه تو حتی کجاست؟. حاال تا نشنیدم شریف؟ مزار -

 کجا؟ یقشهن تو -

 :گفتم سوالش از متعجب

 .دیگه ایران -

 !جان دختر افغانستانه جااین -
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 به حرفش بهت تو هنوز من ولی رفت ثریا! شد کوبیده سرم تو پتکی انگار! افغانستان؟

 نیست؟ نجاتم به امیدی هم درصدیک دیگه یعنی یعنی،. بودم خیره خالیش جای

 تا اگر! غریب کشور یه تو کردم؟می چیکار باید حاال ببینم؟ و آزادی خواب دیگه یعنی

 یعنی! نیست رهاییم به امیدی هم درصدیک همون االن داشتم امید درصدیک االن

 روح کردم حس گرده؟می دنبالم فقط ایران تو یا کردن خارجم ایران از فهمیده رادوین

 خوردم رو شربت هموند باقی تندتند. رفتمی سیاهی هامچشم. میشه خارج تنم از داره

. سرم روی ریخت آوار مثل بدبختی. کنم جلوگیری احتمالی ضعف و غش هر از تا

! کرد توصیفش نمیشه که بودم جورییه اصال. بود بد حالم و بود رفته باال قلبم ضربان

 ایران از کی! رسیدم پایانم ینقطه به انگار زندگی، ته ته دنیام، آخر تو کردممی حس

 لعنت. افتادم جعبه تو موندنم روز چند و ماشین اون یاد نفهمیدم؟ هک کردن خارجم

. کوبیدم تخت رو مشتی حرص با! کنه لعنتون خدا شبنم، بهت لعنت شهاب، بهت

 ایفایده کردممی هم فرار یعنی نداشتم، فرارم جرأت دیگه کردم؟می غلطی چه باید حاال

 !باز افتادممی گیر زود و بودم تابلو هرمظا خاطربه. نبودم بلد رو جااین که من! نداشت

*** 

 که ماههیک ولی شدم دزدیده چندوقته دونمنمی گذره،می اومدنم جااین از ماهیک

 یه مثل خونه اون تو عمال. نداشتم برگشت به امیدی دیگه. بودم آمنه و ثریا پیش

! ذاشتننمی هامتن هم لحظهیک که آمنه و ثریا کمک با البته. کردممی کار خدمتکار

 مدت این تو. بیاره فشار مبچه یا خودم به کارها ذاشتنمی و رسیدمی بهم خیلی ثریا

 نگاهش دیدمی رو من ثریا که بار هر. کردندمی درست ایرانی غذاهای فقط من برای هم

 رو جاهمه ماهیک این تو. دونستممی رو دلیلش خوب من و شدمی ناراحتی و غم از پر

 ایفایده ولی بزنم زنگ ایران به باهاش که موبایل یه یا کنم پیدا تلفن یه بتونم ات گشتم

 نحس ریخت ترمهم همه از و بودم نخورده کتک دیگه خداروشکر! نداشت که نداشت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

295 

 

 آمنه که کردممی نگاه رو بیرون پنجره از و بودم نشسته اتاق تو! بودم ندیده رو قادرعلی

 .شد وارد

 بیداری؟ -

 .برهنمی خوابم هآر  -

 !ببینتت خوادمی پدر -

 همراه و کردم سرم روسری. کردم نگاه آمنه به ترس با. افتاد جونم به بدی یدلشوره

 .ایستاد حیاط هایاتاق از یکی در پشت. شدم خارج اتاق از آمنه

 .اینجاست -

 میای؟ باهام -

 !ندارم اجازه -

 .کرد نگاه دقیق صورتم به

 بکنه هم کاری هر پدر! امنه جات اینجایی وقتی تا نباش نگران پریده؟ رنگت چرا -

 !دارهمی نگه رو خودش یخونه حرمت

 کتک کم در این پشت آدم از من. کنم پنهان رو ترسم تونستمنمی و داشتم استرس

. مونهمی منتظرم در پشت کرد اشاره و زد در به ایتقه من جای به آمنه. بودم نخورده

 وارد لرز و ترس با. کردم باز آروم رو در داد رو ورود حکم که قادرعلی صدای شنیدن با

 داخل ایدیگه کس خودش جز کردم نگاه چی هر. بود نشسته زمین روی. شدم اتاق

 که کردم رو تالشم تمام ولی کردم؛می حس خودم روی رو سنگینش نگاه. نبود اتاق

 .نیفته هاشچشم به چشمم
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 روی. رفتم سمتش به. کرد اشاره بود شده داده تکیه چپش سمت دیوار به که پشتی به

 .نشستم معذب و زانو دو

 !باش آماده هفته آخر برای -

 .بپرسم رو سوالم بتونم و کنم نگاهش تا کردم جمع رو جرأتم تمام

 برم؟ قراره جایی... جا -

 .گذاشت سینی توی رو چاییش خالی استکان

 راهت سر راه دو و میگم برات من خب اما نی؛ک چیکار قراره نگفته شهاب که عجیبه -

 شکمت یعنی کنیم؛ رد ایران مرز از تو بدن توسط و مخدر زیادی مقدار قرار. میدم قرار

 خارج رو مواد و میشه پاره شکمت هم عبور از بعد! میشه جاساز مواد و میشه پاره

 دیدی رو مونههم چهره! خورینمی ما درد به چون شه؛نمی دوخته دیگه اما کنیممی

 !شناسیمی و

 ایستاده حمام دوش زیر انگار. شد عرق خیس تنم تمام. کردممی نگاهش وحشت با

 ادامه روزم و حال به توجهبی. نداشتم رو حرکتی هیچ قدرت و بودم شده حسبی. بودم

 :داد

  

 یبمون زنده اینکه برای کار، این برای حیفی و زیبایی بسیار تو گفتم که همونطور -

 بتونی هم اگر. کنممی فراهم خوبی شرایط زندگیت برای من! بشی من عقد تونیمی

 فرصت هفته آخر تا فقط که باشه یادت! گیرممی برات مستقل یخونه بیاری پسر برام

 !کنی فکر داری
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 و بود شده سنگین زبونم. دادم فشار و گذاشتم دلم روی رو دستم کشیدمی تیر دلم

 .رفتنمی کنار چشمم جلوی از رادوین تصویر هم لحظهیک. بود دهافتا دوران به سرم

 !دارم شوهر متاهلم، من... من -

 دوست که اینقدری کرد، تحریک رو اعصابم اشخنده صدای. خندید بلند صدای با

 معلوم ازش چیزی دیگه که صورتش تو زدممی قدراین و بود دستم دم چکش یه داشتم

 !نباشه

 از رو شوهر فکر دیگه نه، چه بشی من زن کنی قبول چه نمیاد؛ ارتک به دیگه شوهر -

 !بری تونیمی هم االن! کن بیرون سرت

 هوایی تو شدمی چندشم. کنم فرار کثیف هوای اون از داشتم دوست. برم خواستممی

 توان ولی! نشسته روش اون که بشینم فرشی روی! کشهمی نفس توش اون که باشم

 شده تموم رو زندگیم! کنم حرکتی نه بزنم حرف تونستممی نه. نداشتم شدن بلند

. زد صدا رو ثریا در جلوی از و شد بلند ندارم خوشی حال فهمید ظاهرم از. دیدممی

 عجز با. زد صورتش توی محکم افتاد من به چشمش تا. اومد ثریا تند هایقدم صدای

. شم بلند کرد کمکم. ردک حلقه بازوم دور رو دستش و اومد سمتم به کردم نگاهش

! یخ تکهیک مثل هامدست اما بود خیس صورتم تمام! گرما از گرفتممی آتیش داشتم

 و ثریا کمک با. بود گرفته ازم رو حرکت توان همین و سر و سرد بودن، سرد هم پاهام

 رو ما تا. بود نشسته در جلوی آمنه. رسوندم در دم تا رو خودم زور به. شدم بلند دیوار

 خوردم به قندآب یا ریختن روم آب لیوان چندتا دونمنمی. کرد تند پا سمتمون به یدد

 معنای به مغزم. شم خارج اغما حالت اون از و بیام خودم به تا بکشم، نفس تا دادن

 التماس ریختم،نمی اشک. بودم داده دست از رو تفکر قدرت و بود کرده هنگ واقعی

! زندگیمم آخر صفحه تو کردممی حس. بودم شده هخیر  نقطه یه به فقط کردم،نمی
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 و چرخیدمی ذهنم تو فکر یه فقط. میره رژه چشمم جلوی مرگ بگم تونستممی االن

 راهی یه دنبال هااون از قبل باید! خودکشی شد،می ترپررنگ و پررنگ لحظه هر

 بچه با هم شدمی حفظ شرفم هم. کنم راحت رو مبچه و خودم درد بدون که گشتممی

! نبود گناه که خودکشی این! شدمی تموم عذاب شدمنمی تیکهتیکه. رفتیممی هم با م

 چشم کردنمی نگاهم نگران و منتظر که ثریا و آمنه به! ترهراضی مرگ این به هم خدا

 .دوختم

 !کنند ایران وارد مواد من با و کنن پاره رو شکمم خوانمی میگه -

 !هقهق بدون بغض، بدون بود، اشک قطف ولی ریخت؛می اشکم تند

 !بمونم زنده تا زنش بشم که گذاشته برام دوم راه -

 .کردندمی گریه پامپابه ثریا و آمنه

 مبچه با میدم ترجیح مردنه، به قرار اگر. فروشمنمی رو مخانواده رو خودم شرف من -

 !بمیرم

 .کرد پاک رو اشکش و گرفت رو دستم آمنه

 !؟تیوا میگی چی -

 !کنممی راحت رو خودم خودم برسه بهم دستشون اینکه از قبل -

 !میشه درست باش داشته صبر! میشه ناراحت خدا نزن رو حرف این: ثریا

 واسه و بشینم تونمنمی دیگه. شدم خسته شه؟ درست خوادمی چجوری چجوری؟ -

 !بشمارم رو هاثانیه شدنم بدبخت

 .برنگشت هم طرفم به. نرفت بیرون اما کرد؛ باز رو در شد بلند جا از ثریا
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 تنهات و هست هم بعد به االن از بود یاورت االن تا خدا تیوا، باش داشته صبر -

 !ذارهنمی

*** 

 وحشتناکم سرنوشت به شهمه. نرفت پایین گلوم از هم نون لقمه یک روز دو این تو

 به تارا، و نیما به جونم، قاآ و مامان به االن، تا بچگی از خاطراتم تمام به. کردممی فکر

 درد از قلبم رادوین، سمت رفتمی ذهنم تا! مهربونم مامانگلی رامبد، بابا و پریمامان

 کنه؛ جدا ازش رو من تونهمی که مرگه فقط گفتممی خودم به همیشه! کشیدمی تیر

 هم یکبار برای نشد فرصت! ندیدن و رفتن زمان مردن، زمان! بود رسیده زمانش حاال

 استرس بدون شده که هم ماهیک برای نشد فرصت! برم مسافرت باهاش شده که

 گیرهمی دلم! ببرم لذت وجودش از و باشمش داشته کمال و تمام و کنم زندگی کنارش

 هم لحظهیک ماهپنج این تو! شد ترتلخ هم من از سرنوشتش که ایبچه م،بچه برای

. ببرم رو مبچه و خودم زندگی پوسیده طناب یدبا حاال و سختی ماهپنج. نداشت آرامش

 از رو بچم و کنن پاره رو شکمم که نرسه جایی به کار اینکه برای خودم، هایدست با

 نگاه از اینجوری نمیشم، جدا ازش. میریممی هم با حداقل اینجوری! کنند جدا وجودم

! میرممی عزت با! شهمی حفظ پدرم و برادرم و شوهرم غیرت امانم، در هم قادرعلی کثیف

 شایسته حتی. نداشت کارم به کاری کسی تقریبا. نکشیدن کار ازم دیگه مدت این تو

. ندارم خوشی حال که بودن فهمیده روزم و حال از. کردمی نگاهم سکوت تو فقط هم

 بود شده وارد بهم که عصبی فشار خاطربه. بود سوخته حالم به دلش هم اون شاید

 آمنه. بود کرده بیشتر رو ضعفم همین و بودم آوردن باال و زدن قاو حال در شهمه

 خوردم به مقوی غذاهای زور به کردمی سعی هم ثریا. شدنمی دور ازم هم لحظهیک

 .بده
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 !خورهمی بهم داره حالم دیگه، تونمنمی خدا به ثریا -

 یقیمه اتبر  بدبختی چه با ببین خطرناکه، شده، ضعیف اتبچه! نداریم تونمنمی -

 !دیگه بخور! کردم درست ایرانی

 رو قاشق ثریا دهنم سمت بردم تا.کردم پر رو قاشق گریه با. دادمی عذابم غذا بوی

 .گرفت

 !بخور رو غذا بعد بگیر رو بینیت نخوره، بهت غذا بوی اینکه برای -

 خالی از خیالش وقتی. بخورم رو برنج ترراحت تونستم و دادم انجام رو گفت که کاری

 .شد بلند جا از شد راحت بشقاب شدن

 !کن استراحت بکش دراز حاال -

 :گفتم بودم کشیده دراز که طور همون. ستآمنه کردم فکر. خورد اتاق در به ایتقه

 زنی؟می در چرا آمنه، تو بیا -

! داخل اومده زده در عجب چه. نشستم و شدم بلند. شد داخل شایسته و شد باز در

 .کردم نگاهش منتظر و گفتم ب**ل زیر ایبرسه دادم به خدا

 رو مجلس تو شرکت حق تو گفت قادرعلی. داریم عروسی خونه این تو شب فردا -

 پایان و شب آخر تا میشه قفل روت اتاق در صبح فردا از. بمونی اتاق تو باید و نداری

 !مراسم

 بین! بودم عروسی تو شرکت یمرده کشته من انگار حاال بهتر، چه. بیرون رفت و گفت

 در که نکشید ثانیه چند به! میگن شده منع عروسی از هااین اونوقت امزندگی و مرگ

 در شدن باز با که کشیدممی دراز داشتم ستشایسته کردم فکر اول. شد باز دوباره
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 رو دستم و نشست کنارم. بست سرش پشت رو در. داخل اومد آمنه. نشستم دوباره

 .گرفت

 !عفریته؟ این تگفمی چی -

 .کشیدم دراز تخت روی

 هست؟ کی عروسی حاال. ندارم شرکت حق هم من عروسیه، اینجا فردا میگه هیچی -

 ... .بابا دخترهای از یکی -

 .شد غمگین صداش

 !حمیده عین دقیقا بشه، سالهپنج و پنجاه مرد یه زن قرار و سالشهچهارده -

 سالته؟ چند تو -

 .دو و بیست -

 ... .تو چجوری یعنی... اچر  پس -

 نکردم؟ ازدواج تاحاال من چجوری -

 .دادم تکون رو سرم

 بود گفته مامانم البته. شد من بیخیال دیگه بابام اومد حمیده سر که بالیی از بعد -

 چشمت جلوی رو این و خودم وگرنه کن بیرون سرت از رو این فکر گرفتی که رو اون

 میشی؟ ندانیز  فردا که ناراحتی! زنممی آتیش

 .زدم جونی بی لبخند
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 بشینم باشم؛ تنها که خدامه از من باشم؟ ناراحت نیومدن عروسی از شرایط این تو -

 !کنم فکر هامبدبختی به

 خواب یه االن تا قادرعلی با دیدارم آخرین از. بیرون رفت اتاق از حرفبی و کشید آهی

 خواب یا بود کابوس همش یا بردنمی خوابم یا. بود شده حروم چشمم به راحت

 هم یکبار! میارن در رو مبچه کننمی پاره رو شکمم چشمم جلوی و هوشمبه دیدممی

 وقتی که وحشتناکی هایخواب! امقادرعلی با عقد سفره سر کتک و زور با دیدم خواب

 و رفت پر خونه و بود صبح. بود روم تاثیراتش هنوز بعدش دوساعت تا شدممی بیدار

 کرده تعجب شایسته یتازه ادب این از. داخل اومد شایسته و شد زده اتاق رد. آمد

 .بودم

 !داری فرصت ساعت یک فقط بری، حمام یا دستشویی خوایمی اگر شو بلند -

 .کردم بغل رو زانوهام و برگشتم پنجره طرف به. بودم حمام دیروز. نداشتم حوصله

 !ممنون نیست نیازی نه -

 :گفت بهم رو و کرد شایسته به نگاهی .داخل اومد هم آمنه

 نداری؟ نیاز چیزی تیوا -

 .زدم بهش لبخندی

 .ممنون نه -

 .کنم قفل رو در باید آمنه، باش زود -

 !ندارم نیاز چیزی نباش نگران آمنه برو -

 :گفت در شدن بسته از قبل. رفت بیرون در از و داد تکون سری
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 !رممیا برات هم ناهار میزنم، سر بهت میام -

 واقعا که شایسته سمت رفت فکرم. بدم رو جوابش نذاشت و بست رو در شایسته

 چطوری کنه؟ ازدواج قادرعلی با کم سن این با تونست چطور. داشت خوبی ظاهر

 سلطه تحت کشور این هایزن چقدر شد؟نمی چندشش آدم اون از و کردمی تحملش

 هم خودمون ایران تو که البته! دکردنمی سواستفاده راحت مردها چقدر و هنوز بودن

 این به نه ولی داشتیم؛ هم طلبسلطه مردهای و بود مردساالری جاهایی یه هنوز

 صدای. کردممی نگاه بودن آمد و رفت تو که هاییآدم هیاهوی به پنجره پشت از!شدت

 ها،بچه بازی و هازن بلند هایخنده

 بودند زن خودشون هااین. بشه قربونی الهسچهارده دختر یه بود قرار انگار نه انگار! 

 االن دختر اون دونهمی خدا فقط خندیدند؟می و گفتنمی راحت قدراین چجوری پس

 نداره؟ پلیس نداره؟ قانون کشور این مگه! داره حالی چه بچه اون مادر! داره حالی چه

 از محج این با ولی برمیاد؟ دستش از کاری چه قانون پدره، دست حضانت گرچه

 هم کسی و گردهمی خیابون تو و میره راه داره راحت قدراین اینکه جنایت، و خالفکاری

 دل چه. کردندمی چراغونی و بستنمی ریسه حیاط تو داشتن! عجیبه انگار نه انگار

. نیماییم و تارا و من زندگیش همه که افتادم خودم آقاجون یاد! هااین دارن خوشی

 مشکالت با! باشیم خوش ما که گذشتمی خودش خوشی از دیدممی ناوقت خیلی

 خونه اومدمی وقتی داشت گرفتاری هم چقدر هر ولی کردمی نرم پنجه و دست

 صدای با! بود شده تنگ براشون دلم چقدر! شدنمی پیدا صورتش تو اخمی کوچکترین

 .وختمد دست به سینی ثریای به و گرفتم پنجره از رو نگاهم قفل، توی کلید چرخش

 بیداری؟ -

 .نشست مقابلم اومد. کردم آویزون تخت از رو پاهام. چرخیدم سمتش به
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 .برهنمی خوابم آره -

 ولی نداشتم میل! پلو لوبیا. بود ایرانی غذای یه مدت، این تمام مثل هم امروز ناهار

 به رو خودش کردنشون درست خاطربه ثریا وقتی کنم رد رو غذا نداشتم هم دوست

 .گذاشتم جلوم و گرفتم دستش از رو سینی! زدمی تیشآ و آب

 !باش آماده امشب برای -

 .کردم نگاهش سوالی و کردم بلند رو سرم

 .رفتنه وقت -

. پشتم زد چندتا. کردن سرفه به کردم شروع. گلوم تو پرید برنج و شد درشت هامچشم

 در حدقه از تداش هامچشم ترس از. کشیدم سر ته تا گرفت جلوم که رو آب لیوان

 .اومدمی

 !دارم وقت هفتهیک گفت... گفت که، مونده هنوز ولی گفت؟ قادرعلی -

 .زد لبخند و گرفت رو دستم

 باید گرم، سرشون همه و شلوغه امشب. ستخونه این از رفتن وقت جان، دختر نه -

 !بری اینجا از

 .کردم نگاه ثریا به شوکه

 ... .رو جایی منکه ولی... ولی -

 !کردم رو جاشهمه فکر من نباش، راننگ -

 :داد ادامه بغض با

 !بدن مادرت تحویل دیگه یحمیده یه خوادنمی دلم -
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 .شد بلند و کرد پاک روسریش گوشه با. بود شده خیس اشک از هاشچشم

 !باش منتظر -

! آوردمدرمی بال داشتم خوشحالی از. بزنه حرف تونستنمی داشت که بغضی خاطربه

 خدا که افتادم ثریا حرف یاد بود؟ راحت شدهخراب این از رفتن مگه آخه؟ ریچجو ولی

 هیجان و استرس. زدم صدا رو خدا دل ته از و بستم رو هامچشم. نذاشته تنهام االن تا

 اصال. کردممی متر رو اتاق عرض و طول و رفتممی راه. بشینم آروم جایه ذاشتنمی

 کنم فکر این به نداشتم دوست. بدم جولون صتفر  منفی افکار به خواستنمی دلم

. بود نجاتم راه آخرین و اولین این! میاد سرم بالیی چه بیفتم گیر دوم بار برای اگر که

. داشتم اعتماد ثریا به. برم اینجا از شده طوری هر باید شده فراهم فرصتش که حاال

 هیچ بدون و آورد رعلیقاد هایزن از یکی رو شام. زدممی صدا رو خدا دلم تو شهمه

 لبه. باشه شده پشیمون ثریا ترسیدممی. آمنه نه بود ثریا از خبری نه. رفت هم حرفی

 سریع ثریا و آمنه و شد باز در قفل که میشدم امیدنا داشتم کمکم و نشستم تخت

 .ایستادم و شدم بلند سریع دیدنشون با. داخل اومدن

 !نداریم توق بپوش رو لباس این تیوا، باش زود -

. بود کشورشون واسه محلی لباس یه. گرفتم آمنه از رو لباس کاور. لرزیدمی هامدست

 .پوشیدم ثریا کمک با

 !نشی شناخته تا ببند هم رو بند این -

 به اسلحه هاینوچه از پر بیرون. تیوا بری راه باید توجهی جلب کوچکترین بدون: ثریا

 .منتظرته مشکی موتور یک بیرون رفتی که حیاط از! کن جمع خوب رو حواست دسته،
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 استرسم کار این با کردممی سعی. کردم مشت رو هامدست. دادم تکون چندبار رو سرم

 .انداخت بیرون به نگاهی آمنه. کنم کمتر رو

 .بیا -

 شایسته صدای برداشتیم که رو اول قدم. کرد قفل رو در دوباره آمنه. شدیم خارج اتاق از

 .گرفت رو جونم تمام سرمون پشت از

 کجا؟ -

 بهمون قدم یه. چرخیدیم سمتش به لرز و ترس با. بودن شده شوکه هم آمنه و ثریا

 با. افتادممی پس داشتم دیگه. گرفت رو دستم و کرد نگاه رو پام تا سر. شد نزدیک

 :زدم ب**ل بغض

 ... .توروخدا شایسته -

 تیوا من! افتیدمی گیر حتما دارید شماها که استرسی این با ست،نوچه از پر بیرون -

 !برممی در جلوی تا رو

 .کردم نگاهش تعجب با و باال دادم رو بند رو

 بشی قادرعلی عقد اگر چون باشی، اینجا ندارم دوست هم من! نکن نگاه اینجوری -

 زود باشم، اول خانم خودم همیشه برای خواممی من! افتممی بودن سوگولی از هم من

 !بیا باش

 .کردم نگاه کردنمی نگاهم اشک پر هایچشم با که آمنه و ثریا به گریه با برگشتم

 !کردید حقم در بزرگی لطف چه نمیره یادم هیچوقت -

 .کردم بغل رو دو هر
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 از بعد میشه راحت وجدانم اینجوری میدم، نجات رو امحمیده دارم کنممی حس: ثریا

 !عذاب سال همه این

 نمیاد؟ پیش براتون لیمشک من رفتن از بعد -

 !کنهمی رحم خودش یبچه و زن به حداقل بابا! نباش ما نگران: آمنه

 .نیومده کسی تا باش زود: شایسته

 خارج خونه از شایسته همراه. انداختم رو روبند. کردم نگاه ثریا و آمنه به آخر بار برای

 .شدیم

. کردممی سکته داشتم دندبو دیوار و در رو که دست به اسلحه مرد همه اون دیدن با

 رو شایسته صدای. نباشه مشخص پاهام لرزش تا بردارم قدم محکم کردممی سعی

 .شنیدم گوشم کنار

 !الکیه ترست پس هستی، کی تو دونننمی االن هااون! کن رفتار عادی -

 جلب خودم سمت به رو توجهشون نباید. شناختنمنمی هااون. گفتمی راست

 .کردممی

 و زدن حرف به کردمی شروع افغانی زبان با شایسته شدیممی رد که کسی هر بغل از

 !نه یا بخندم باید دونستمنمی اصال. خندیدممی الکی هم من. خندیدن

 راه! میشه دورتر ما از داره حیاط در میریم بیشتر چی هر کردممی حس چرا دونمنمی

 اوج به هم قلبم تپش و یشترب لحظه هر من استرس. شدنمی تموم و بود اومده کش

 که حیاط در به بود مونده قدم چند فقط. لرزیدمی هم نفسم حتی! بود رسیده خودش

 ترسیدممی. شد شل پاهام زد صدا رو شایسته که مردونه و زمخت صدای شنیدن با

 به آروم. بود ترسیده هم شایسته! بشم شناخته هم روبند همین پشت از و برگردم
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 جمله چند از بعد. میگن چی فهمیدمنمی. زدندمی حرف لهجه با. برگشت صدا سمت

 فقط که جوری آروم بعد. گفت خنده با و بلند رو چیزی یه و چرخید طرفم به شایسته

 :گفت بشنوم من

 !برو باش زود -

 !شایسته ممنونم ازت -

. رفتم یرونب در از و کردم تند رو هامقدم. رفتن مرد اون همراه. برگشت و کرد بهم نگاهی

 حاال! اینجا بود تگزاس مثل. بودند دیوار رو هم چندنفر و در کنار مسلح مرد چهارتا

 سرم ازش؟ کننمی محافظت دارن مسلح آدم قدراین که هست خری چه قادرعلی این

. بود شده پارک که دیدم رو موتور یه کوچه اون قسمت ترینتاریک تو و چرخوندم رو

 بود تاریک چون باشه؛ خودش داشتم شک. نه یا ستهنش روش کسی نبود معلوم

 ترنزدیک که یکم. رفتم موتور سمت به مردها اون به توجهبی. نبود مشخص رنگش

 و کرد روشن رو موتور دیدنم با. بدم تشخیص رو موتور بودن مشکی تونستم شدم

 شدنمی بود؛ سرش کاسکت کاله هم خودش بودم، دل دو. گرفت سمتم به کاسکتیکاله

 واسه وقتی و داشتم اعتماد ثریا به ولی بود پوشیده سیاه هم پا تا سر! دید رو چهرش

 سوار موتور پشت سریع. کردم سرم گرفتم رو کاله مکث چندثانیه از بعد. نبود تردید

 راننده به وقتیک که بودم فکر این تو دار و گیر اون تو حاال. افتاد راه سرعت به. شدم

 پیدا نجات شدنمی باورم. کردم تشکر خدا از دلم ته از! نگیرم رو کمرش یا نچسبم

 بودم منتظر شهمه. نکرد توقف هم لحظهیک موتور! گذشتم مرحله اولین از و کردم

. رفتمی سرعت آخرین با ولی کنه پیاده جایی پاسگاهی یا کالنتری یه جلوی رو من

 نگهدار لحظهیک بگم شدنمی روم ولی بود گرفته درد کمرم. زدنمی حرف هم کلمه یک

. بود ریسک داشتنش نگه هم بعدش! شمراننده من انگار پرروئه، چقدر بگه هم اون که
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 شناختی هیچ که بودم سوار کسی موتور پشت. بود نشده کم ترسم و دلهره از چیزی

 تو که هاستساعت استراحت و توقف بدون فهمیدم هوا شدن روشن از. نداشتم ازش

 خدا از و بودم ناراحت آمنه و ثریا برای. بودند شده غیبتم متوجه االن تا ماحت! راهیم

 بود؛ شده گرم هوا و بود آسمون وسط کامال خورشید. نیفته براشون اتفاقی خواستممی

. بودیم شده شهر یه وارد. دربیارم و بود داده بهم راننده که کاسکتیکاله ترسیدممی اما

 من چرا. گرفتم دلهره دوباره. کرد توقف خونه یک جلوی و رفت هاکوچه پس کوچه تو

 چند ترس از شدم پیاده که موتور از پلیس؟ پیش نرفتیم چرا دیگه؟ خونه یه آورد رو

 زور به. دیگه بود دراومده اشکم. گرفت رو دستم و شد متوجهم که رفتم عقب به قدم

 هم زدن جیغ جرأت! اهچ تو افتادم درومدم چاله از خدایا. خونه داخل کشید رو من

 خواستم تا. تو ببرتم شدنمی هم جوریهمین. درآوردم سرم از زور به رو کاله! نداشتم

 رو کالهش. بزنمش تونستمنمی و بود بهش پشتم. گرفت رو دهنم جلوی بزنم جیغ

 .زمین کرد پرت و درآورد

 !بگردم دورت باش آروم! باش آروم منم، جانم جانم، هیس -

 توهم باز حتما! بود رادوینم صدای. بود خودش صدای صدا این. شدم قفل لحظهیک تو

 سمت به رو من که کردن تقال به کردم شروع دوباره. باشه رادوین نداره امکان. زدم

 درشت هامچشم بود؟ توهم هم شچهره یا یعنی؟ بود خودش واقعا. چرخوند خودش

 حس چندتا و خوشحالی و اراحتین و نگرانی. بود دهنم جلوی هنوز دستش. بودن شده

 تونهمی فقط هاسیاهی این ها،چشم این. خوند هاشچشم تو از شدمی رو مختلف

. گذاشتم صورتش رو و کردم بلند رو دستم! دیگه کسهیچ نه باشه، من رادوین واسه

. نزدیک بهم برداشت دهنم جلوی از آروم رو دستش. ریختن به کردن شروع هاماشک

. کرد ه*س*بو غرق رو پیشونیم و گونه و گرفت رو صورتم دوطرف هاشتدس دوتا با

 .بود خیس صورتش
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 هایقطره با دوباره ریختمی اشکم زدممی پلک چی هر. بود کرده تاره رو دیدم اشک

 هایدستکش. بوسید و گرفت رو بود صورتش رو که دستم. شدمی تار دیدم بعدی

. انداختم بغلش تو رو خودم. کرد پاک رو هامکاش و درآورد رو موتورسواریش مخصوص

 .بود کرده بغلم ترمحکم. کردممی هقهق گریه شدت از

 جانم! دلم عزیز چیهمه شد تموم. شد تموم! من برم هاتاشک قربون... برم قربونت -

 !برات بمیره رادوین

 مقهصدقربون. کردمی نوازشم. ریختممی اشک. کردممی گریه من و گفتمی اون

 باالخره ساعتنیم از بعد. کردمی پاک رو هاماشک و بوسیدمی رو صورتم و سر رفتمی

 اگر و خوابم کردممی فکر شهمه بشم؛ جدا ازش خواستنمی دلم. شدم آروم یکم

 به خودش همراه و انداخت کمرم دور رو دستش! میشه تموم خواب این بشم دور ازش

 یعنی. کردنمی جدا صورتم از رو نگاهش و ورتشص از رو نگاهم. کشید خونه داخل

 یغصه دیشب تا که مردی کنارش؟ در من و بود اینجا رادوینم نبود؟ خواب واقعا

 االن محال، آرزوی یه بود شده برام دیدنش که خوردم،می مرگم از قبل رو ندیدنش

 تو یعنی بود؛ رفته یادم کال ازش ناراحتیم و کدورت و کینه! آغوشش در من و بود کنارم

 چیده خونه داخل که قدیمی مبل روی! بود همین موضوع تریناهمیتبی لحظه اون

 آب به که ایتشنه مثل. کرد نگاهم عمیق. نشوند کنارش رو من و نشست بود شده

 شکر بودنم سالم خداروبابت! میشه بیشتر عطشش خورهمی آب چقدر هر و رسیده

 .کردمی

 رادوین؟ -

 وین؟راد جان جان، -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

311 

 

 کنارمی؟ اینجایی؟ تو کردم؟ پیدا نجات واقعا یعنی نیستم؟ خواب من یعنی... یعنی -

 .بوسید رو پیشونیم

 چی همه! کنه دورت ازم کسی ذارمنمی دیگه! شد تموم دیگه عزیزم خانومم، آره -

 !ببخشید ببخشید،... شم فدات بود من تقصیر

 .گذاشت شکمم روی رو دستش

 خوبه؟ حالش بابا یجوجه -

 .زدم لبخندی گریه وسط

 !خوبه دیگه االن خوبه، -

 .بوسید رو مشقیقه کنار

 !خوبید که خداروشکر خداروشکر، -

 لبخند دید که رو مترسیده نگاه. گرفتم رو دستش دستم دوتا با که شه بلند خواست

 .زد

 !پریده رنگت بیارم کنم گرم غذا عزیزم، نخوردی هیچی حاال تا دیشب -

 :گفتم لرزون صدای با و کردم بغض

 !نرو توروخدا نرو،! خواممی رو تو خوام،نمی غذا -

 !کن عوض رو لباست بیارم لباس. نمیرم جا هیچ نمیرم،. خانومم باشه -

. کرد بلندم و گرفت رو دستم سمتم اومد. کشید بیرون کمد تو از خنکی و کوتاه پیراهن

. بودن کرده ورم حسابی پاهام. بمبخوا تخت روی و کنم عوض رو هاملباس کرد کمک
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 نگاهش چی هر. شد ماساژشون مشغول و گذاشت پاهاش روی رو پاهام و نشست

 رو نگاهش. بود شده تنگ براش دلم چقدر بودم فهمیده تازه. شدمنمی سیر کردممی

 .داشتبرنمی ازم

 از روح وا،تی بدویید زد جیغ و اومد حال اون با تارا وقتی تیوا، کشیدم چی دونینمی -

 وقتی! حتی برم راه درست تونستمنمی که لرزیدمی پام و دست قدراین! رفت تنم

 هر جنگل اون تو! میده عذابم هم یادآوریش... دیدیم رو خالیت جای و اومدیم

 جنگل اون تو تمام هفتهیک. زدیممی داد فقط و رفتیممی راه طرف یه کدوممون

 آقا و بابام. باشیم نگشته که نبود جنگل اون از جایی رامین و نیما با. بودم سرگردون

 !هاخیابون تو پاشون یه بود کالنتری تو پاشون یه هم جونت

 :زد ب**ل آروم و دوخت بهم رو بودن شده قرمز ناراحتی از که غمگینش هایچشم

 جنگل اون تو هادیوونه مثل! کشت رو من دادنت دست از و نبودنت فکر تیوا، مردم -

 همه عادی مردم حتی و نجات و امداد گروه و پلیس! زدممی هوار و رفتممی راه فقط

 اونجا دونستممی ست،فایدهبی دونستممی! کردند رو و زیر کردنت پیدا واسه رو جنگل

. دنبالت هاخیابون تو افتادم دوم هفته از! نداشتم رو اونجا از رفتن دل ولی نیستی؛

! شدم روبهرو ایوسیله هر از خالی یخونه یه با ولی تمشکس رو در شبنم یخونه رفتم

 گفت و زد زنگ شبنم اینکه تا. نداشتیم سرنخی هیچ نبود بند جا هیچ به دستمون

 نکنی فکر دیگه تا میارن رو شجنازه نه، خودش البته. میاد زودی به نگرد؛ دنبالش

 اون ولی کردم التماس م،کرد گریه زدم، داد! بزنی گول رو من تونیمی و زرنگی خیلی

 !خندیدمی فقط

 :داد ادامه ایگرفته صدای با و کشید آهی
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 از خارج رو ردش بود؛ پلیس کنترل خطم. شکستممی رو اومدمی دستم دم چی هر -

 مامور دوتا چون هم دوبار. دادممی فحش آسمون و زمین به. زدن افغانستان تو ایران

. نزد زنگ دیگه. بود همون شبنم تماس آخرین و یناول! بازداشتگاه انداختنم زدم رو

 دنبالت ایران بفهمیم حداقل که ما برای بود بزرگی کمک اما. بود خاموش هم خطش

 کردیم؛ صحبت افغانستان پلیس و افغانستان سفارت با ایران سفارت طریق از! نگردیم

 رد ایرانم هایمامور ویزای حتی. نبودند همکاری به مایل! نداشت ایفایده ولی

 چرا دونستممی. کنیم چیکار که کنن چیکار که بودن گیج هم مامورها! کردندمی

 !بود کرده ایسکته هایآدم مثل رو من همین و دزدیدنت

 .کرد نگاهم مستقیم

 تا شدم پیر برسم، اینجا به تا تیوا شدم پیر... بزنم بهت که دلمه تو حرف قدراین -

 !کردم پیدات

 من؟ چرا. بود شبنم من زندگی تو اومد که اونی ا؟چر  آخه چرا؟ -

 .بوسید گرفت دست تو رو دستم

 یعنی. بودم شده باخبر پلیس طریق از شبنم و شهاب هایگندکاری از من -

. کردممی همکاری پلیس با برسیم شهاب به شبنم طریق از اینکه برای جورهایییک

 گوهایوگفت. بود خواسته پلیس ی،شنید رو اون صدای و خونه اومدی تو که روزیاون

 به رو شهاب. شهابه سازمان اصلی هایمهره از یکی. شدمی شنود پلیس طریق از ما

 بردمت مامانگلی یخونه! منه کار فهمیدن ولی کجا از دونمنمی و دادم لو پلیس

 از بعد! بودن مراقبت چهارساعته و بیست هم مامور دوتا و بود امنیتت خاطربه

. نشد همکاری به حاضر هم پلیسشون. افغانستان خاک تو بردنت دنتدزدی

 یه که پیش چندوقت تا! بشه دیر ترسیدممی فقط افغانستانی، کجای دونستیمنمی
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 تزنده اگر و هاییاون پیش گفت قادرعلی، دختر بود آمنه داشتم؛ افغانستان از تماس

 خودم رو رادوین شماره.کرد قطع و داد هم دقیق آدرس یه! کنم عجله باید خواممی رو

 .گیرهنمی تماس که ترسشه از کردممی فکر همیشه ولی بودم داده آمنه به

 دوست نذاشتم؛ که بفرسته جعلی هویت یک با رو مامور یک خواستمی ایران دولت -

 جعلی هویت یه با. کردم راضیشون باالخره ولی بود زیاد مخالفت! بیام خودم داشتم

 اجاره رو خونه این و کردم انتخاب بودی تو که جاییاون به رو شهر تریندیکنز  و اومدم

 خواهرش ازدواج مراسم گفت و زد زنگ که فرصت دنبال و بودم تماس در آمنه با. کردم

 .بگیرم رو موتور این بتونم تا دادم پول کلی بود بدبختی هر با! فرصته بهترین

 تنش عطر و کردم پنهان شسینه تو رو سرم. کرد بغلم محکم و کشید دراز کنارم اومد

 .کشیدم نفس رو

 نگفت؟ من به آمنه چرا پس -

 .زد ایخسته لبخند

 !میده لو سریع و سوپراستاره بازیگری تو خانومم آخه نگه، گفتم بهش من -

 که زخمش روی رو دستم. رفت بین از لبخندم پیشونیش رو زخم دیدن با. زدم لبخند

 .دمکشی بود شده کمرنگ

 زخمه؟ سرت چرا -

 .بوسید و کرد جدا پیشونیش روی از رو دستم

 !درخت به کوبیدم رو سرم شدم روبهرو خالیت جای با جنگل تو وقتی -
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 اوج تو قلبم ضربان نگاهش از و کردمی نگاهم! خیره و عمیق کردم، نگاه هاشچشم به

 .بود

 میشه؟ چی حاال -

 !منتظرمونن اونجا ایران پلیس و یمان. مرز به برسونیم رو خودمون باید -

 نبود مهم مونده، مرز تا چقدر نبود مهم دیگه. کردم جمع بغلش تو بیشتر رو خودم

 رادوین االن که بود این مهم بشیم؛ رد مرز از چجوری و بریم خواستیممی چجوری

 قدرنای اما نباشه، رادوین شم بیدار و بخوابم ترسیدممی! معنیهبی ترس دیگه! کنارمه

 کردن باز از قبل شدم که بیدار. کشید طول دقیقهده فقط مقاومتم که بودم خسته

 باز هامچشم. شدم روروبه رادوین خالی جای با که کشیدم دست کنارم اول هامچشم

 صداش که بزنم صداش خواستم و اومدم پایین تخت از سریع. پریدم فنر مثل و شد

 آشپزخونه در به داده تکیه هم من و بود آشپزی لحا در بهم پشت. اومد آشپزخونه از

 دورش رو دستم. رفتم سمتش به آروم. بود نشده متوجهم. کردممی نگاهش لذت با

 .کرد نگاهم اششونه کنار از و کشید کار از دست. کردم حلقه

 شد؟ بیدار باالخره من یخفته زیبای -

 :گفتم بود زیاد خواب از ناشی که ایگرفته صدای با و بوسیدم رو کتفش دو بین

 خوابیدم؟ چقدر مگه -

 .برگشت طرفم به

 ضعف خواب تو ترسیدممی! شبه نه که االن تا صبح هفت از فقط. نبود زیادی چیز -

 .کنم بیدارت نیومد دلم که بودی خوابیده آروم اینقدر ولی کنی؛

 .بوسیدم رو شچونه و شدم بلند پا پنجه رو
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 شم بیدار بخوابم ترسیدممی هم صبح. نداشتم راحت بخوا یه که بود وقت خیلی -

 !نیستی ببینم

 .گذاشت دهنم توی ایکردهسرخ یشدهخالل زمینیسیب تابه توی از

 از بابا وروجک االن که بخوریم شام بریم. کنمنمی جدات خودم از هم ثانیهیک دیگه -

 !خورهمی رو من خانوم گرسنگی

 .کردم تازه نون به نگاهی. کردیم پهن یکوچیک سفره کمکش به و خندیدم

 خریدی؟ نون رفتی کی -

 .عزیزم بودی هفتم پادشاه خواب تو شما وقتی -

 از. بلعیدم بلکه نخوردم؛ دستش از رو لقمه. گرفت دهنم جلوی و کرد درست لقمه یه

 آخر تا. گرفت دهنم جلوی رو بعدی یلقمه نشده، تموم لقمه اون. گرفت شخنده کارم

 گلی یخونه رفتیممی داشتیم که افتادم وقتی یاد. گذاشت دهنم لقمه خودش غذا

 این دوری، دوماه از بعد و داد بهم خودش رو غذا آخر تا دقیقا هم رستوران تو مامان،

 .نذاشت که کنم جمع رو سفره شدم بلند! استخونم به شد گوشت عجیب غذا

 !بشین بگیر دارن ورم هنوز پاهات خانومم، کنی جمع خوادنمی تو -

 قادرعلی یخونه تو کرده ورم پاهای همین با نداره خبر. شد کردن جمع مشغول خودش

 .رفت اتاق داخل کمد سمت به سفره کردن جمع از بعد. نکردم که کارها چه

 !کن عوض رو هاتلباس آوردم لباس برات! عزیزم بیفتیم راه کمکم باید -

 االن؟ -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

317 

 

 مخصوصا شه؛ پیدا شونکله و سر ممکنه لحظه هر. شه ریکتا هوا بودم منتظر آره -

 !شدن بسیج شهاب و قادرعلی نیروهای کردنت پیدا برای که

 راحت و گشاد شلوار یه و مشکی یمردونه پیراهن یه. پوشید مشکی پا تا سر هایلباس

 .داد من به هم مشکی

 مواد برم من کنی وضع رو هاتلباس تا. باشیم دید تو کمتر تا بپوشیم تیره باید -

 .ببریم کنم آماده آب و غذایی

. زدیم بیرون خونه از آب و خوراکی و غذایی مواد کردن جمع و هالباس تعویض از بعد

 که وسایلی تمام. باشه نداشته دید اطراف از تا پذیرایی گوشه بود آورده رو موتور رادوین

 بدون. بدم تکیه بهش بتونم هک بست پشتم طوری و پیچید پتو داخل رو بودیم برداشته

 کمک و کرد سرم رو کاسکتکاله. کردیم خارج خونه از رو موتور صدایی ترینکوچک

 رفت تاریکی تو همونطوری ایدقیقهده حدود و نکرد روشن رو موتور اما بشم؛ سوار کرد

 رو مونبچه و رادوین و خودم. خوندم ب**ل زیر الکرسیآیت. خیابون به رسیدیم تا

 تو بود سخت واقعا موتور با و داشتیم پیش در طوالنی خیلی مسیر. خدا به ردمسپ

 گفت موتور، با چرا پرسیدم ازش وقتی! داشتیم سر رو که کالهی و تابستون گرمای اون

 سعی. کرد فرار میشه ترراحت موتور با کنن پیدامون یا کنن شک بهمون موقعیک اگر

 حسابی پاهام. کنم دراز رو پاهام و زمین رو بشینم میک تا داره نگه دوساعتی هر کردمی

 از. کردیممی فرار شده خراب اون از زودتر چی هر باید. نبود ایچاره اما بودن کرده ورم

 شدن کنترل احتمال چون گرفت؛ تماس نیما و ایران با شدنمی که بود این بدتر همه

 معتقد رادوین چون بریم، استراحت بدون کردیممی سعی رو هاشب! بود خطوط تمام

! کردمی پیدا خواب چندساعت واسه رو جایی روز تو و بیشتره امنیتش شب بود

 و کمربندی تو تا خریدیممی غذایی مواد و بنزین رسیدیممی شهر به که هاییوقت
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 به و بود فرساطاقت برام واقعا موتور با مسافت این کردن طی. باشیم راحت هاجاده

 به و بشن زیادتر رادوین مشکالت تا بزنم غر نداشتم دوست اما اومدمی فشار کمرم

 !بشه اضافه هم من نگرانی مشکالتش

 جوجه با و بدم ماساژ رو دلم کردممی سعی آوردمی فشار خیلی بهم درد که هاییوقت

 نبود داشتیم که مشکالتی ترینبزرگ از یکی. کنه اذیتم کمتر تا بزنم حرف کوچولوم

 معدنی آب چندباکس شدمی مجبور رادوین! دادمی عذابم واقعا گرما اون تو و بود حمام

 ولی کرد؛می رانندگی داشت رادوین! بگیریم دوش بتونیم دنج و خلوت جای یه تا بخره

 و اومدمی خودش به دوباره بعد شدمی منحرف مسیر از چندبار. نداشت تمرکز خیلی

 !ریختمی ترس از قلبم بار هر. کردمی کنترل رو موتور

 جان؟ رادوین رادوین، -

 رو صدام. بود درآورده رو کالهش. برسه گوشش به صدام تا بزنم داد کردممی سعی

 .شنید

 جانم؟ -

 گردنش رو رو دستم. نیست خوب حالش کردم حس. بود گرفته حسابی صداش

 !سوختمی تب تو داشت. کشیدم عقب زیاد داغی از سریع. گذاشتم

 !دار نگه جایه توروخدا نیست؛ خوب التح رادوین -

 تو و بود عرق خیس صورتش. بود آورده فشار بهش هوا، گرمای و رانندگی و خستگی

 بفهمم تونستمنمی که داشت حالی یه اصال. لرزیدمی سرما از ولی سوختمی تب

. اومدبرنمی دستم از کردن گریه جز کاری یعنی. گریه زیر زدم! گرمشه یا سردشه

 و چرخید می هاکوه بین و کرد کم رو سرعت رادوین! کوه و بود بیابون همه افموناطر 
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. کنه پیدا کوچیکی غار یه بزرگ یصخره یه پشت تونست باالخره که کشیدمی سرک

 اینکه محض به. داد جا غار یگوشه یک رو موتور و غار توی برد رو وسایل پتو زور با

 از صورتش. نشستم کنارش. کنه بلند زمین از سر نتونست دیگه رسید زمین به سرش

 پیشونیش روی و کردم خیس معدنی آب با رو شالم. بود شده قرمز زیاد حرارت

 .کردمی ناله و گفتمی هذیون. گذاشتم

 آخه؟ کنم چیکار بیابون تو خدایا -

 ایدقیقه چند هر. کنم کنترلش تونستمنمی جوری هیچ و بود شده بلند امگریه صدای

 :زدمی ب**ل کردمی باز چشم

 !نکن گریه خوبم -

. نبود بند جاهیچ به دستم بیابون این تو و ترسیدممی. شدمی بسته هاشچشم دوباره

 که بود وقت خیلی رادوین! بلندتر شغال و گرگ صدای شدمی ترتاریک هوا چی هر

 باز غار یهانهد چون انداختم؛ اطراف به نگاهی و شدم بلند کنارش از. بود برده خوابش

 یه باید. ببینه رو ما راحتی به بتونه شهمی رد جااین از که کسی هر بود ممکن بود

 آوردنش تنها. افتاد درخت بزرگ شاخه چندتا به چشمم. کردممی استتارش جوری

 .گذاشتم شکمم روی رو دستم! خطرناک هم بود سخت هم من برای

 !ببریم غار جلوی تا رو این باید ما مامانی، باش مقاوم -

 دومی اما نبود سنگین خیلی اولی. کشیدن به کردم شروع و گرفتم درخت یشاخه از

. بکشمش و بدم حرکتش تونستم تا گرفت رو نفسم. بود تربرگ و شاخ پر و تربزرگ

 روی رو دستم. رادوین کنار رفتم حت را خیال با و پوشوندم هاشاخه اون با رو غار جلوی

 زیرش که پتویی. لرزیدمی سرما از هنوز اما بود شده کمتر تبش. مگذاشت پیشونیش

. روش کشیدم برداشتم موتور روی از ایدیگه پتوی و کردم صافش. بود شده جمع بود
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 عجیب صداهای و بود شده تاریک هوا. بودم ننداخته روش چیزی تبش خاطر به االن تا

 من فقط رو صداها این هم دشای. رسیدمی گوشم به نزدیک و دور از زیادی غریب

. اومدمی یادم داشت لحظه همون دقیقا بودم دیده ترسناک فیلم چی هر. شنیدممی

 که کردممی نگاه رادوین به ترس با و چرخیدمی ذهنم تو گیرجن فیلم از هاییصحنه

 به زود و اومدمی یادم زامبی فیلم یه از تیکه یا! باشه نکرده تسخیرش جن وقت یک

 هم پاهاش و دست حرکت هر با! نه یا شده هازامبی شکلی ببینم کردممی نگاه نرادوی

 حد از بیش تاریکی و پیچیدمی هاکوه بین که باد یزوزه صدای! هوا پریدممی متریک

 االن کردممی فکر هم شهمه! کردمی مدیوونه داشت مختلف هایحیوون صدای و غار

 هللابسم مدام! میشه ترسناک هایفیلم هایشخصیت از یکی شکل بیچاره رادوین

 به که نبودم خرافاتی سالمتی به. شه دور هست، نزدیکمون هم جنی اگر تا گفتممی

 پیشونیم روی رو عرق غار از بیرون هایبرگ خشخش صدای! شد اضافه هامحسن

 هایصدا و تاریکی این ترس از حتما امشب نمردم قادرعلی و شهاب ترس از اگر. نشوند

 روی. کردم باز رو دستش و رفتم رادوین سمت به نیاوردم طاقت! مردممی وحشتناک

 رو جاهیچ. کشیدم سرم روی هم رو پتو. دادم جا بغلش تو رو خودم و خوابیدم بازوش

 نه. کردممی امنیت احساس دیگه! بینهنمی رو من کسمهیچ کردممی فکر. دیدمنمی

 رنگ پر آغوشش، آرامش و گرما و حضورش قدراین! تاریکی نه کردمی اذیتم صداها

 چشم شد باعث بود صورتم روی که خورشید نور با. رفتم خواب به زود خیلی که بود

 بود خواب هنوز که رادوین پیشونی رو رو دستم سریع شدم هوشیار که یکم. کنم باز

 تیاجاح استراحت این به. بود شده قطع کامل لرزش و تب شکر رو خدا. گذاشتم

 بوسیدم رو پیشونیش آروم. بود خستگی از دیشبش حالیبی و مریضی تمام. داشت

 حالم سر صبح نسیم خنکی. رفتم بیرون غار از و زدم کنار رو هاشاخه. شدم بلند و

 مونآذوقه و بودم موت به رو گرسنگی از! بودم گذرونده رو بدی شب واقعا دیشب. آورد
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 صورتم و دست. بیرون رفتم دوباره برداشتم غار یگوشه از رو آب بطری! بود اتمام به رو

 خشک چوب چندتا شدمی بیدار رادوین تا باید. انداختم اطراف به نگاهی و شستم رو

. تونستنمی حالش این با رادوین! ناهار برای کنم درست آتیش تا کردم می پیدا

 از! کنم چیکار مبلد و غارنشینم عمره یک انگار که کنم درست آتیش میگم همچین

. سرد و بود زود صبح. هاصخره اطراف گشتن به کردم شروع و گرفت مخنده خودم فکر

 چیزی درخت، اندکی تعداد و تیغ و خار جز. شدممی ناامیدتر گشتممی بیشتر چی هر

 به خوشحال. خورد چوب تیکه چند به چشمم که شدم دورتر غار از یکمی. نبود

 رو چندتایی. ببرم هم با رو همه تونستمنمی بودن سنگین چون رفتم؛ سمتشون

 هاچوب ترس از. شدم روروبه افغان مرد دوتا با برگشتن محض به. شدم بلند و برداشتم

 .زدند لبخند و کردن بهم نگاهی. رفتم عقب قدم چند و افتاد دستم از

 !دنبالشه قادرعلی کههمون خودشه، -

 بهم قدم یه داشتمبرمی که قدمی هر با. رفت االب قلبم ضربان قادرعلی اسم شنیدن با

 که فرستادم خودم به لعنتی و افتاد زمین روی هایچوب به نگاهم. شدنمی ترنزدیک

 !انداختمشون چرا

 با بلکه تا زدم جیغ دل ته از. شد کشیده پشت از موهام برگشتم تا! کردممی فرار باید

 انگار من. بردنممی کشونکشون و گرفتن ور  بازوهام دونفری. بشه بیدار رادوین صدام

 و کرد ول رو من یکیشون که بلند قدراین. زدممی جیغ یکسره زدن، رو اتوماتم یدکمه

 .گرفت رو هاشگوش

 !خب ببند رو گرفتی؟دهنش رو هاتگوش -

 من تقالهای با و زور به. برسه هم گوش به صداشون من هایجیغ بین تا زدنمی داد

 سوار اگر. پرید رنگم ماشین دیدن با. کشیدنم جاده دم تا و بستن رو نمده باالخره
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 سمت به رو پاهام و دست. انداختن جفتک به کردم شروع! بود تموم کارم که شدممی

! بود فایدهبی ولی بزنم؛ جیغ کردممی سعی هم بسته دهن همون با و کشیدممی عقب

 صورت رو ناخن با. کردممی گریه. کردنم نماشی سوار! کجا؟ مرد دوتا زور و کجا من زور

 لحظه اون که کاری هر زدم،می مشت زدم،می چنگ بود نشسته کنارم عقب که اونی

 از عقبیه! شم خالص دستشون از تا دادم می انجام رو بدم انجام باید کردممی فکر

 برخورد شیشه به شدت با سرم. زد صورتم توی محکم و شد کالفه لگدهام و مشت

 خونی یا بود ترس از دونمنمی. شدممی گیج داشتم. کردم حس رو خون خیسی. ردک

 دهنم دور از رو پارچه زورم یهمه با. بود شده تنگ شدت به نفسم. رفت می سرم از که

 .کردم باز

 !برم بذارید... کنه لعنتتون... خدا -

 .کرد بهم نگاهی آینه تو از راننده

 !کنهمی عوض رو ما زندگی جایزه اون گذاشته؛ بزرگی جایزه تو کردن پیدا برای قادرعلی -

 .زدم جیغ و گرفتم دست توی رو موهاش. کردم حمله راننده سمت به

 !برم بذارید کنید ولم هاکثافت ندارید؟ وجدان نیستید؟ آدم شماها -

! سیلی چندتا هم پشتش. خورد دهنم تو مشتی و شدم کشیده عقب به شدت به

. رفتمی خون سرم از و بود خون از پر دهنم. نداشتم حرکت قدرت لیو بودم هوشبه

 صورتم طرفیک! بشن منفجر ورم شدت از هامب**ل که ستلحظه هر کردممی حس

 به رو سرم و کردم توف ماشین تو همونجا رو دهنم توی خون. بود شده حسبی کامل

 احتمال دیگه و بودم درعلیقا اسیر باز وگرنه شدممی هوشبی نباید. دادم تکیه شیشه

 بتونم و بیاد جا حالم یکم تا بستم رو هامچشم! رسیدمی درصدیک زیر بودنم زنده

 اما داشتم؛ شدیدی تهوعحالت. نبود گریه و ضعف و غش وقت االن. کنم فکر
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 و گشتیمبرمی داشتیم رو رفته مسیر. بشه تودهنی جوابم باز و بزنم حرف ترسیدممی

 ماشین که بشه کم تهوعم و سرگیجه از تا بستم رو هامچشم. شدمی ترتازه دلم داغ

 انداختم بیرون به رو نگاهم گیج. خورد جلو صندلی به محکم سرم و کرد ترمز شدت با

 درد از که زدم لبخندی. بود آورده بند رو باریک یجاده. دیدم جاده وسط رو رادوین که

. بودم رادوین نگران. شدند پیاده ماشین از ردونف هر. گفتم آخی و شد جمع صورتم لبم

 ایستادنش طرز از. بود هم حالبی و مریض تازه! نفریک رادوین و بودن دونفر هااون

 تکیه ماشین در به رو دستم. کردم باز رو ماشین در! ایستاده سرپا زور به که بود معلوم

 فریاد و هوار و دعوا و دادیب و داد صدای از. زدن اوق به کردم شروع. شدم پیاده و دادم

 هامچشم الی. شدن درگیر هم با بود مشخص بود بسته فحش به رو هااون که رادوین

 تمرکز با و کنم متمرکز رو ذهنم کردم سعی. دیدممی دوتا رو چی همه. کردم باز رو

 تخته یک به چشمم که کردم بسته و باز رو هامچشم دوباره. کنم باز چشم بیشتری

 بلند و برداشتم رو سنگ. بود درگیر دونفر هر با که کردم رادوین به نگاهی. افتاد سنگ

 به رو دستم نیفتم اینکه برای. بخورم تلوتلو شدمی باعث ضعف و سرگیجه. شدم

 من به حواسش کسهیچ. شدم نزدیک بهشون اون کمک با و گرفتم ماشین یبدنه

 هم رادوین. افتاد که زدم یکیشون ردنگ تو محکم و بردم باال دودستی رو سنگ. نبود

 زخمی رو پاش و بازو بود همراهش که چاقویی با و کرد استفاده یکی اون پرتی حواس از

 اسمم بهت با و کرد نگاهم ترس و شده درشت هایچشم با و برگشت سمتم به. کرد

 .زد صدا رو

 تیوا؟ -

 .چسبوند خودش به رو من و شد حلقه دورم دستش که افتادممی داشتم

 .بریم اینجا از خوبم... خو -
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 پیشونیم روی زخم دیدن با. زد باال رو موهام و برد خونم از خیس موهای الی رو دستش

 و سر و برداشت موتور از آبی بطری. بشینم سایه تو کرد کمکم. رفت هم تو هاشاخم

 به شتپ از نشن بلند وقتیک که بود دونفر اون به حواسم یهمه. شست رو صورتم

 سفید یپارچه یه با چنددقیقه از بعد. رفت ماشین سمت به. کنند حمله رادوین

 کلمه یک و بود کرده اخم مدت تمام. بست محکم رو سرم و کرد پاره رو پارچه. برگشت

 اندازه چه تا فهمید شدمی گردنش متورم رگ و سرخ صورت از. زدنمی حرف هم

 گونه. کردم نگاهش. کردم ضعف درد از کردمی پاک که رو لبم کنار خون! عصبانیه

! من مغرور مرد کردمی خودخوری داشت. بوسید رو پیشونیم روی زخم بعد رو کبودم

 .گذاشتم صورتش روی رو دستم

 !خوبم بخدا -

 .کرد مجنون و دیوونه رو من هزارم بار برای ناراحتی و غم از اشگرفته صدای

 ببخشید! رفتیممی باید موندیممی اونجا دیشب یدنبا. خوابیدممی نباید منه، تقصیر -

 !ببخشید خانومم،

 .کردم بغلش

 هااین جلوتر دوکیلومتر نه اینجا هم بعدش! دادمی سکتم داشت دیشبت حال -

 که کردی استراحت دیشب خداروشکر. کردنمی پیدامون باالخره! بودند دنبالمون

 چی؟ سراغمون اومدنمی حالت همون با اگر! کمکم بیای االن بتونی

 .گرفتم فاصله ازش. نداد جوابی و کرد سکوت
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 که همین! میشه خوب زود که زخمه دونه چندتا. نباش من نگران. برم قربونت خوبم -

 هااین. نشده پیدا شونبقیه یکله و سر تا بریم زود! کافیه جهنم اون به برنگشتم دوباره

 !گذاشتن جایزه کردنم پیدا برای گفتنمی

. کرد باز رو بود بسته کمرش به مردها اون از یکی که شالی. کرد بلندم و گرفت رو ستمد

 سرگیجه از که بست خودش به محکم شال اون با رو من نشستیم موتور پشت وقتی

. افتادیم راه. کرد جمع رو وسایل تمام رادوین و غار برگشتیم. نیفتم موتور روی از وقتیه

 دونمنمی. بستم رو هامچشم و گذاشتم رادوین کمر یرو رو سرم. نبود خوب حالم

! افتادمی اتفاقی یه بشم امیدوار یکم اومدممی تا که بود چی مشکالت همه این حکمت

. ببندم امید چیزی به خواستنمی دلم دیگه که بود شده جوری قبل از تروحشتناک

 رفتیممی چی هر که راه همه این از. کردمی درد دهنم. بود زده هامچشم به سرم درد

 روی بذارم رو سرم که خواستمی رو مامانم دلم. بودم شده خسته شدمی بیشتر انگار

 هاساعت و اتاق تو بشینیم که خواستمی رو تارا دلم. کنه نوازش رو موهام و پاهاش

 رو برادرانش غیرت و هاحمایت و نیما دلم! بخندیم و کنیم غیبت کنیم، دردودل

 مدت این تو. نگرانم همیشه و دلسوز و مهربون آقاجون واسه بود تنگ دلم !خواستمی

 هنوز که رادوینم جز به داشتمشون رویا یک حد در فقط و بودتشون خواسته دلم زیاد

 حقی و رسیدمی کی هر بودم؛ آقاجونم مثل دقیقا من! نکردم باور کنارم رو حضورش هم

 آقاجون! نیارید روش به زده، کار این به دست که داشته نیاز گفتمی خوردمی ازش

 تشدید رو سردردم و سرگیجه و زدمی مغزم به دقیقا آفتاب نور! مهربونم و مظلوم

 فهمیدممی. کنه پرت درد از رو حواسم تا بزنه حرف باهام کردمی سعی رادوین. کردمی

 گیشزند وارد هیچوقت کاش. نمیاره خودش روی به اما نیست خوب هم خودش حال

 بود کرده شروع رو دغدغهبی زندگی یه پیش وقت خیلی نبودم من اگر شاید! شدمنمی

 زندگی یه از خودم خودخواهی با من!کردمی زندگی بود دنبالش همیشه که آرامشی با و
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. نداشتیم خوردن برای هیچی آب، بطری یک جز و بود شده شب. کردم محرومش خوب

 بود رفته ازم که خونی و داشتم شدید ضعف. شدنمی پیدا استراحت برای هم جایی

 دوباره فهمیدم گذاشتم رادوین صورت رو که رو دستم. بود کرده رمغمبی و حالبی

 نقشه شدن گم بیفته تونستمی که اتفاقی ترینوحشتناک. رفته باال بدنش حرارت

 اییگهد صدای هاحیوون و گرگ یزوزه صدای جز و بود ظلمات و تاریک جاهمه. بود

 کمر ترمحکم ترس از من و شدمی ترباریک جاده رفتیممی بیشتر چی هر. اومدنمی

 موتور دقیقه چند از بعد. کردممی مخفی کتفش دو بین رو سرم و گرفتممی رو رادوین

 و موتور و غذا بدون کوه دل تو. بود گرفته مگریه. شد خاموش و کرد تموم بنزین هم

 باز. نشستم بزرگ سنگ یه روی. رفتمی راه عصبی که کردم نرادوی به نگاهی! نقشه

 جستی باریک» افتادم المثلضرب یه یاد! دیگه دشوار شرایط یک و دیگه امتحان یه

 ماست؟ اوضاع شرح یعنی! «ملخک دستی به آخر ملخک، جستی دوبار ملخک،

 رخیدچ طرفم به کرد حس که رو نگاهم سنگینی بشه؟ تموم خوادمی چجوری آخرش

 .اومد سمتم به و

 !داره رو هوامون خودش هم بعد به االن از کرده کمکمون االن تا بزرگه، خدا. نکن گریه -

 .کرد بلندم و کرد پاک رو صورتم

 !ایرانه مرز هاکوه این آخر نمونده زیادی راه یادمه، نقشه از که چیزی -

 .پایین کرد پرتش دره از و رفت موتور سمت به

 و گرفت رو دستم. بست شکمم دور رو بود بسته خودش به رو من باهاش که ایپارچه

 بودم شده آویزون بهش دستی دو دیدمنمی رو پام جلوی. افتادیم راه صلوات و سالم با

 .داشتمبرمی قدم آروم و

 !رادوین تاریکه خیلی -
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 !بزرگه خدا هم فردا تا. کنممی پیدا جایییک االن عزیزم، بیا -

. بود کرده عادت تاریکی به چشممون تقریبا. رفتیممی راه داشتیم دبو چندساعتی

 طفلی رادوین. لرزیدمی پام و دست گرسنگی از! دیدیممی رو پاهامون جلوی حداقل

 جاده کنار رویپیاده چندساعت از بعد بالخره! رو وسایل هم کشیدمی رو من باید هم

 داخل که نبود باز خیلی خداروشکر. دیمکر  پیدا جایی یه کوه یشده باز هم از درز بین

 یکم. افتادیم خستگی از پتو روی دو هر و کرد پهن زمین روی رو پتو رادوین. بشه دیده

 .شد شکمم نوازش مشغول و گذاشت بازوش روی و کرد بلند رو سرم رادوین گذشت که

 !بکنم فکری یه شد روشن که هوا میدم قول رفته، ازت خون گرسنته، دونممی -

 .بوسید رو مشقیقه

 !برسیم زودتر کنه خدا فقط خوبم، من. نباش من نگران -

 !نمونده چیزی عزیزم، رسیممی -

 رادوین؟ -

 جانم؟ -

 راهزن؟ یا قاچاقچی و خالفکار از پر نیست؟ خطرناک جاده این -

 ببینن رو ما کنم فکر! قیمتی چیز نه همراهمونه، جواهرات طال نه ندارن، کاری ما به -

 !بدن بهمون هم چیزی یه بسوزه دلشون

 رادوین؟ -

 .رادوین جانِ  -

 .منتظرمونن مرز ب**ل مطمئنا هااون -
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 .چرخوند خودش سمت به رو صورتم

. کنیممی فکری یه بعد برسیم بذار. نباش موقعاون نگران االن از. نکن فکر بهش -

 حمایت ازمون و نمنتظرمون هم پلیس و ایران دولت. نیستیم تنها اونجا هم بعدش

 !کننمی

 آروم زندگی یه. بکشیم سختی قدراین باید که خداست کار تو حکمتی چه دونمنمی -

 منم کنممی حس رادوین. نبودم تو قسمت من شاید! شده حروم بهمون دغدغهبی و

 !کردم محرومت خوب زندگی یه از که

 .گذاشت پیشونیش روی رو آزادش دست

 دونستمنمی رو قدرت و نداشتم دوستت االن اندازه به افتادنمی اهاتفاق این اگر شاید -

 خیلی! دادنمی رو بهت نزدیکی اجازه غرورم وقتهیچ اما کردم اذیتت خیلی من! تیوا

 ولی بستم؛می فحش به رو خودم صبح تا کردم که کاری عصبانیت از هاوقت

 دوم آدم اینکه از! ردیک خورد رو غرورم کردممی فکر. شم نزدیک بهت تونستمنمی

 که شدیم روانی آدم یه دست یبازیچه زندگیمون و ما خوردم، رو گولت بودم، زندگیت

 من. دیممی پس رو خودمون اشتباهات تاوان داریم ما! داره ادامه همچنان هاشترکش

 !سادگیت تاوان هم تو غرورم، و زودباوری تاوان

 :گفتم تعجب با. بودم کرده رگی حرفش قسمت یک رو من و زد حرف همه این

 چی؟ یعنی زندگیم؟ دوم آدم -

 :گفت غمی پر لحن یک با و داد بیرون رو نفسش

 خواستی؟نمی رو ایدیگه کس من از قبل مگه دیگه، آره -

 .نشستم جام تو و شدم بلند حرفش از گیج



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsa.fn|  تیوا رمان

 

    .1roman.irwww         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

329 

 

 آوردی؟ کجا از رو این. بودم تو یدیوونه اول از من رادوین؟ میگی چی -

 .شد تعجب عالمت شبیه هم رادوین یهقیاف

 !کرده ولت طرف که خواستیمی رو یکی بود گفته شبنم دیگه آره -

 !شهمی بلند تو گور از هاآتیش این از پس ندیده، خیر شبنم ای

 .خواستممی رو تو اولم از من کرد؛ غلط شبنم -

 :گفت شیطون و زد لبخندی

 واقعا؟ -

 گفت؟ چی نمشب ببینم بگو. نخند حاال خب -

 سارا، و رها و تارا و تو بین بچگی از -.خوابوندتم خودش دست رو دوباره گرفت رو دستم

 نداشتم دوست دربیاره، رو اشکت کسی نداشتم دوست. بودی دیگه چیز یه برام تو

 رها داشتم دوست بچگی تو همیشه! بودی مهربون و مظلوم بس از کنه، اذیتت کسی

 تارا و تو روز یه! تو گردن نداختمی رو خودش هایتشیطن تمام که کنم خفه رو

 تارا، سراغ بیام خواستم تا شدم عصبانی خیلی. کشید رو موهات تارا شد؛ دعواتون

 هم من شد خلوت حیاط وقتی. دیگه سمت یه کشید رو من و گرفت رو دستم رادمان

 !کردم پاره رو تارا محبوب هایکفش و رفتم

 .کرده پاره رو کفش کی نفهمیدن هم آخر. کرد گریه شب ات تارا روز اون بود یادم

! بیشتر هم جونم از داشتم دوستت. گرفتی ایدیگه رنگ یه برام شدیم که تربزرگ -

 خراب ولگرد هایالت این مثل کنهمی نگاهت چپ یکی خیابون تو بفهمم بود کافی

. بودم رفتن هب راضی شد شروع که من رفتن آمریکا یزمزمه! طرف سر رو شدممی
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 پر دست با و کنم پیشرفت داشتم دوست اما کنهمی اذیتم ازت دوری دونستممی

 رو لیاقتش نیستی، تیوا سطح در تو نگن نگن، نه بهم آقاجون و فخری مامان تا برگردم

 کردممی چت نیما با یا زدمی زنگ مامان که بار هر بودم آمریکا که سالیشش! نداری

 محض به! بگیرم ازت کوچیک خبر یه بتونم هاشونحرف بین از تا کردممی دلدل

 و کردم رو شرکتم کارهای سریع. برگشتم و نیاوردم طاقت لیسانسم فوق گرفتن

 از و پیشم اومدی روز یک اینکه تا بودم مراقبت دورادور همچنان اما کردم؛ تاسیسش

 اومد شبنم. نداشتم هم رو بهت گفتن نه دل اما نداشتم پرسنل به نیاز. گفتی شبنم

 که رو کاری هر. اومد دستش کار لم زود و بود زرنگی دختر. شد مشغول و شرکت تو

 حداقل یا بود خوبی دختر. دادمی انجامش احسنت نحو بهترین به گفتممی بهش

 رفته کارمندها همه. کشید طول خیلی کارم روز یک. ندیدم ازش تنبلی یا بدی من

 شبنم دیدم وقتی. کرد جلب رو نظرم ایگریه صدای که ونبیر  برم شدم بلند. بودند

 تا شب اون. سوخت دلم لرزه،می و کنهمی گریه اونطوری و کرده کز اتاق گوشه

 زندگیش از بود تهران نقطه ترینپایین تو بدنامی یمحله یه که شونخونه به رسوندمش

 شدی دوست تیوا اب چجوری پرسیدم وقتی! زندانیش برادر و معتادش پدر از. گفت

 اون تو تیوا بود برده هم رو شبنم و بود خدمه جزو مامانش که تولد جشن توی گفت

 تنها و کردنمی تحقیر رو شبنم بقیه بودن؛ شبنم و تیوا همسن دخترها تمام. بود تولد

 رفتن از قبل. بود تیوا کرد ترک رو جشن ناراحتی از و کرد طرفداری ازش که کسی

 و تونخونه میاد روز یک و زنهمی زنگ هم شبنم. دادی شبنم به رو ونتخونه یشماره

 از. کردممی افتخار بهت دلم تو کردمی تعریف که رو هااین. دوستی شروع شهمی این

. بود ایخودساخته دختر. باشم داشته رو شبنم هوای بیشتر کردممی سعی روز اون

 پسر از تیوا گفت پرسیدم که ور  دلیلش. بود خوشحال خیلی پیشم اومد روز یک

 شرکت از چجوری نفهمیدم که شد خراب حالم قدراین. داشته پیشنهاد شموردعالقه
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. زنممی چرخ هاخیابون تو دارم الکی هاستساعت دیدم اومدم که خودم به! بیرون زدم

 و خوشحالی از گفت،می تموردعالقه پسر با تو هایرفتن بیرون از و اومدمی روز هر

 حاال و بودم کرده تالش تو به رسیدن عشق به فقط هاسال اون تمام! هاتچشم برق

 پیشم بیشتر دیدمی رو روزم و حال که شبنم. نداشتم هیچی به امید واقعا دیگه

 دارم، دوستت بود فهمیده. بده دلداریم کردمی سعی زد،می حرف باهام. اومدمی

 شبنم شب یک. گذشت چندوقت. الهخوشح داره دوستش که کسی با اون گفتمی

 گریه و زدمی جیغ فقط. نبود خوب حالش. بکشه رو خودش خوادمی گفت و زد زنگ

 حاال و کنه کمکم کرد سعی و موند شرایطم بدترین تو اون. گرفتم وجدان عذاب. کردمی

 گفت که کردم اصرار قدراین. پیشش رفتم گرفتم آدرس دعوا و زور با. بود من نوبت

 عذاب همیشه ندیدم، زندگیم تو خوش روی هیچوقت من گفت. شده درازیدست بهش

 زدم حرف کلی باهاش. ندارم زندگی به هم امیدی دیگه حاال! بیچارگی و سختی و بود

 نمیشه حاضر کسهیچ دیگه گفت. کنم بیرون ذهنش از رو خودکشی فکر کردم سعی

 گفت، گرفت رو دستم دوتا. شد اکتس یهو ولی کرد؛ گریه و زد حرف. کنه ازدواج باهام

 ازدواج یه کنه، کمکم که ندارم رو کسی تو جز! کن کمکم رادوین، کنممی التماس بهت

 نبودم؛ راضی بگم، چی دونستمنمی! مشناسنامه تو بیاد اسمت فقط که مصلحتی

 بالیی نه، بگم ترسیدممی و نداشت هم خوبی حال. چرخیدمی ذهنم تو تو اسم شهمه

 حالش که فردا گفتم. کردم قبول ناچار به که کرد اصرار اینقدر ولی! بیاره خودش سر

 هر هم اون از بعد نزنه، حرفی کسی به شد قرار. زنممی حرف باهاش منطقی شد خوب

 تشکر ازم قدراین یا کردمی فرار و پیچوندمی یا بزنم حرف باهاش خواستممی وقت

 چندتا صبح روز یه. دیگه روز یه به کردممی لشموکو و شدمی بسته دهنم که کردمی

 که شرکت رفتم معمول روزهای از زودتر. داشتمبرمی شرکت تو از باید رو مهم پالن

 مهم برام. دیدم باال مدل ماشین یه تو ممکن حالت بدترین تو پسر یک با رو شبنم
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 عفریته یه هایرفح خام زود قدراین! زودباورم اینقدر که گرفت لجم خودم از فقط نبود

 شد پیاده ماشین از ترس با. افتاد من به چشمش و کرد حس رو نگاهم سنگینی! شدم

 دیگه اخراجی، گفتم بهش راحت خیلی بزنه حرف خواست تا. اومد طرفم به و

 بعد روز چند. کردم اخراجش شرکت از! گیرممی رو حالت بد که نبینمت هااینطرف

 هادورهمی تو. بودمت ندیده بود وقت خیلی. یداشت کار شبنم با شرکت اومدی

 وقتی. گرمه اون با سرت داری، عالقه بهش که پسریه خاطربه کردممی فکر. اومدینمی

 فیلمتونه شاید گفتم. خبریبی اخراجش از چطور که کردم تعجب گرفتی رو شبنم سراغ

 شبنم که یگفت هاتحرف بین اتاقم، تو بردمت که موقعی. کشیدید نقشه هم با و

 شبنم که صورتی در. نمیده و رو هاتتماس جواب و زنهنمی زنگ بهت وقته خیلی

 و پرسیدم سوال قدراین. گفتمی تو و خودش بین هایحرف از مدام و اومدمی

 دیدم ماشین تو باهاش رو شبنم که پسری اون فهمیدم که کردم پیچتسوال

 گفته شبنم! شدم خوشحال بودی یومدهن نقشه با اینکه از دلم ته ته. پسرشهدوست

 اما! کنه خراب من پیش مثال رو اون تا اومده انتقام برای که خواستگاریه پسر اون بود

 یزمزمه. گذشت چندوقتی موضوع اون از. گفته دروغ هم باز فهمیدم اومدی که تو

 وشگ تو حرفم خوامنمی گفتممی هم چی هر. بود شده زیاد خونه تو ازت خواستگاری

 دست الاقل بده تیوا رو نه جواب و برم گفتم نداره ایفایده دیدم آخر! رفتنمی کسهیچ

 صد ریممی گفتم ایهدیگه کس پیش دلش تیوا بگم تونستمنمی. دارنبرمی من سر از

 و رفتیم که اتاق تو! دادی مثبت جواب تعجب کمال در ولی شنوممی رد جواب صد در

 من گفتی وقتی. کنم امتحانت خواستممی باش؛ داشتهن عشق توقع ازم گفتم بهت

 تیوای اون من! ریخت فرو بودم ساخته ازت که بتی کنممی عاشقی دومون هر جای

 زودتر! دارم خبر دیگه پسر یه با ترابطه از بگم همم تونستمنمی. شناختمنمی رو دورو

 این من. بود خواب انگار شهمه. شد انجام ما مراسم کردممی رو فکرش که چیزی از
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 این کردممی حس. بودم دلچرکین بهت نسبت. کردمنمی تصور خودم واسه رو زندگی

 سقف یه زیر باهات هااین همه با که داشتم دوستت قدریاین ولی شناسمنمی رو تیوا

 تنهام لحظه یه گشتیمی دورم پروانه عین. گذشت زندگیمون از ماهشش. رفتم

 که بود هاتچشم ترمهم همه از. کردیمی خرجم کمال و تمام رو محبتت. ذاشتینمی

 یه که رو معصومیت این کردممی باور داشتم! بود معصوم هم هنوز هاتبچگی مثل

 گریه تو شبنم، و تو هایصحبت از. بود شده ضبط صدای یه توش. رسید دستم فایل

 و عالقه از شبنم و گفتیمی آرش اسم به پسری با ترابطه خوردن بهم از و کردیمی

 فرشته بشم قراره که زندگیش ظلمات تو نور یه شدم من که من به نسبت عشقش

 نفرت، شد بهت معالقه تمام. کنم پاک رو کرده دارلکه رو دامنش که ننگی و نجاتش

 در که ظلمی خاطربه! بود فرشته یه لباس تو که شیطانی خاطربه شبنم، خاطربه نه

 نظرمبه رفتارت و حرکات تمام! کردی شبنم حق در که ظلمی طرخابه کردی، من حق

 :داد ادامه و بوسید رو سرم!بود پلیدت ذات از و نقشه

 و برگشته گفت زد زنگ شبنم سال دو از بعد! شیطان از تندیسی شدی برام تیوا -

 گفتم. گرفتم رو آدرسش. داشتم وجدانعذاب بهش نسبت. بزنه حرف باهام خوادمی

 بود سبک شرکت تو کارهام که روز یک. زنممی سر بهش شد خلوت سرم که روز یه

 بزنم رو زنگ خواستم تا. بود داده شبنم که آدرسی به رفتم و کردم جمع رو وسایلم

 در اونجا از سر اما پدرت یخونه بری بود قرار. کردم تعجب. خورد گوشم به صدات

 این گفتی که شنیدم رو هاحرف ونجاییا از. رفتی چرا ببینم شدم کنجکاو. بودی آورده

 به شبنم هایحرف شنیدن با. داشتم وجدانعذاب و دونستممی تو حق رو زندگی

 خاطربه بود جهنم زندگیم تمام دوسال. شدنمی باورم! کما تو رفتم کلمه واقعی معنای

 حالم. شکستممی بیشتر من گفتیدمی بیشتر چی هر! روانی آدم یه دروغ مشت یه

 بعد ساعت یک و شدم قایم بری خواستیمی وقتی. بود افتضاح کلمه واقعی معنای هب
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 کمی ولی کنم؛ خراب سرش روی رو زندگیش خواستممی اول. خونش رفتم رفتنت از

 خودم هم همین برای کمه، سختی و دروغ سال دو برای هوار و داد یه دیدم کردم فکر که

 رادوین دل راحت اینقدر سال دو از بعد تونستم چرا فهمیدم تازه!کردم بازیش وارد رو

. بود شده ثابت بهش من گناهیبی! دونستمی رو چی همه پس. بیارم دستبه رو

 .کردم نگاهش زد صورتم روی که ایه*س*بو با. بودم فکر غرق حسابی

 دونی؟می که نگفتی چرا نگفتی؟ بهم چرا -

 .کرد باز رو کنارش یشدهجمع پتوی و زد لبخند

 از آخه دونممی رو چی همه من که بفهمه شدی روروبه شبنم با اگر خواستمنمی -

 قول همه. همسایه سگ سر تو زدیم سنگ با باریه یادته! بود افتضاح بازیت بچگی

 ما بابا گفتی و رفتی حیاط تو اومد رامبد بابا تا. بمونه خودمون بین راز این که دادیم

 !مرد خورد سنگ خودش ها،یههمسا سگ سر تو نزدیم رو سنگ

 گفتنمی بعد و گفتنمی بهم چیزی یه وقتی هر. گفتمی راست. خنده زیر زدیم دو هر

 مدت این که سوالی. دادممی لو رو همه رفتممی که کردممی هول قدراین نفهمه، کسی

 :پرسیدم باالخره رو بود داده غذابم خیلی

 مون؟خونه بود اومده چی برای -

 نترس گفت کنیمی غلطی چه اونجا گفتم تا. تونمخونه دم گفت زد زنگ بودم شرکت -

 خط که پلیس کرد قطع اینکه از بعد ببینم؛ رو تخونه خواممی بیا نیست، خونه تیوا

 در چیزی هاشحرف بین از شاید برم، که گرفت تماس باهام کردمی شنود رو شبنم

 نشونش خوش روی یکم گفتم بهش حتی .گفتممی بد ازت پیشش مدت این تمام. بیاد

 هاحرف این با! ببینم رو عذابش بیشتر رفتم وقتی که کنم ترشوابسته تا دادم

 که هست اون گفتمی سراغت؛ بیاد داشت قصد چون کنم دورش ازت خواستممی
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 هم رو داره باباش یخونه تو جایی که الزمه دیگه تلنگر یه. نداره آبرویی کسی پیش

 .کنم داغونش چجوری دونممی خودم، به بسپارش گفتم بهش! باشه تهنداش دیگه

 .زد کنار رو صورتم روی موهای و کرد نگاهم

 صدای که گفت هم بازجوییش تو. کردم شکایت ازش زندانه، االن شایان پسره اون -

 دادگاهی از بعد که داشت هم دیگه هایپرونده نبود، درستی آدم. کرده صداسازی رو تو

 باند یه با فهمیدم پلیس طریق از موقعهمون شبنمم درمورد. شد رو یکییکی شدنش

 !کنهمی همکاری برادرشه رئیسش که مخدر مواد

 شدم پیر سال ده اندازه به. شدم حالی چه دیدمش خونه تو که روز اون دونینمی -

 !کردم درک موقعاون رو متحرک یمرده معنی واقعا رادوین،

 .کردمی نوازشم و بود صورتم رو دستش

 کنم،می جبران رو دوسال این تمام! کنممی جبران نفسم، دونممی خانومم، دونممی -

 دارم؟ دوست دونیمی! ریختی که اشکی قطرهقطره

 رسیدی که عشق حوالی به»

 !نکن دلدل

 !دارم دوستت بگو

 که ستقشنگی بالی تنها این

 «!آمد خواهد سرت به

 بدونم؟ کجا از نه -

 .دیدخن
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 گرفتم رو زبونم و خودم جلوی خیلی مدت این! عاشقتم ندارم، دوست چون دونینمی -

 ولی کنم راحت رو خودم و بگم رو چی همه که اومد زبونم نوک تا بارده. نزنم حرفی که

 سکته داشتم تیوا رفتی خونه جلوی از اونجوری وقتی! بستم رو دهنم تو امنیت خاطربه

. کردممی حفظ رو ظاهرم باید ولی بیام دنبالت خواستممی. بود پریده رنگم. کردممی

 خونه از وقتی! کشیدم چی دونهمی خدا ولی بهتر، چه رفت، که جهنم به گفتم اون به

 زد زنگ مامانت چون نرفتی؛ تونخونه دونستممی. دنبالت خیابون تو افتادم راه رفت

 که زدم زنگ ایبهانه یه به هم ریپ مامان به اونجا، نرفتی چرا که گرفت رو سراغت

 و دادی جواب و شنید رو صدام خدا تا! شدم زنده و مردم. برسون سالم تیوا به گفت

 .ندادی تشخیص هم از بدت حال خاطربه رو نیما و من

 .شد آروم لحنش

 زهر خودم و تو به رو زندگی و بردم سر به حماقت تو سال دو که میاد بدم خودم از -

 !بودیم عروسیش تدارکات تو االن داشتیم هم بچه هوگرن! کردم

 .خندیدم

 بخت؟ یخونه بفرستیش خواستیمی دوسال عرض در -

 تا زندگیشون سر بفرستیمشون تندتند باید زیاده، هابچه تعداد چون دیگه، آره -

 !بذاریم بقیه آوردن دنیا به روی رو تمرکزمون

 .گذاشتم شکمم روی رو دستم

 !کنیممی فکر شونبقیه به بعد بیاد؛ دنیا به یدونه نهمی فعال بذار -

 .اشعالقه ابراز این از شدم لذت غرق!زندگیم آخه یدونه این و تو قربون من -

 کردن؟ اذیتت خیلی اونجا چی؟ تو -
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 برام دلش ثریا اگر. زدندمی کتکم خوردممی تکون. خدمتکارشون بودم شده -

 بود گفته بهم قادرعلی. نبودم اینجا االن من کرد،نمی کمکم آمنه اگر سوخت،نمی

. کنن جاساز مواد و کنن پاره رو شکمم. کنن ایران وارد مخدر مواد من طریق از خوانمی

 کنن باز رو شکمم هم مرز طرفاون! بهشون کنهنمی شک هم کسی هستم ایرانی چون

 !شمب هاشغال خوراک تا کننمی ولم همونجوری ولی کنن خارج رو مواد و

 زیادی دخترهای نبودی، شون طعمه اولین تو. بود شهاب دنبال پلیس که همینه برای -

 چندماه از بعد و زدن گولشون مرز از قانونی غیر خروج یبهانه به یا دزدیدن رو

. شد باند این عضو شبنم مرد مادرشون که وقتی از! کردن پیدا رو هاشوناستخون

 به فروختنمی زیاد قیمت یه با هم مرز از خروج از دبع. کردمی پیدا شبنم رو دخترها

 هایبچه. شدندمی معامله هاعرب با زیبا، و بودن دختر که هاسرییک. قادرعلی

 !کردنمی قاچاق رو بدنشون اعضای کوچیکم

 گرفتن؟می جون راحت قدراین چجوری اومد؛ درد به قلبم شنیدنش از من

 شنیدنش با من تونن؟می چجوری ندارن؟ وجدان و دل مگه نیستن؟ آدم هااین مگه -

 !لرزهمی داره پام و دست

 قادرعلی هایزن تمام دونستیمی راستی! هستن زادهشیطان هااین نیستن؛ آدم هااین -

 و بودن شده دزدیده یا بودن فراری دختر یا نبودن؟ اونجا خودشون خواست با

 !بمونن شدن مجبور و نکردن قبول دیگه رو دخترها اون آبرو ترس از هاشونمخانواده

 بقیه جورایییه یعنی. بزنم حرف کسهیچ با نداشتم اجازه ثریا جز اونجا من -

 که شایسته جزبه بود؛ خودش الک تو سرش کس هر! بشن نزدیک بهم ترسیدنمی

 !کردمی مدیریت رو همه و دادمی دستور همه به اون خونه تو و بود سوگلی
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 کشیدن نفس جرأت ثریا جز کسهیچ. دیدن چشم به رو قادرعلی هایجنایت چون -

 آورد پسر چون هم اون! بود شده کشته قادرعلی توسط پدرش هم شایسته نداره، هم

 !سوگلی شد

 رو؟ هااین دونیمی کجا از تو -

 بودم ایران وقتی. بودم ارتباط در ایران پلیس با اینترنت طریق از من فرارمون از قبل تا -

 شهاب و هاشطعمه از دیگه یکی شدی احتماال هم تو فهمیدن مامورها زد زنگ آمنه و

 بهم دخترش که اطالعاتی هر ایمیل طریق از افغانستان تو هم بعد. اون به فروختت

 اون اعضای تا ذاشتنمی اختیارم در اطالعات هم هااون. گفتممی بهشون رو دادمی

 .خورمن مشکل به بعدا و بشناسم رو خونه

 شیکی دارم؛ راه دوتا بود گفته قادرعلی! نکنه اذیتشون خیلی من خاطربه امیدوارم -

 ... .هم شیکی و مخدر مواد حمل همون

 .ایستاد حرکت از بود موهام الی که دستش

 چی؟ هم یکیش -

 کنی ازدواج باهام اگر گفت حیفی، بودم گفته هم شهاب به گفت. کنم ازدواج باهاش -

 !سازممی برات مستقل زندگی یه بیاری امبر  پسر و

 .کرد نگاهم اخم با و نشست و شد بلند عصبی

 ... .مرتیکه کرده غلط خیلی -

 هاییحرف همچین رادوین شدنمی باورم. شد چهارتا هامچشم داد رادوین که فحشی از

 دوباره و گرفت شخنده افتاد مشدهدرشت هایچشم به که نگاهش! باشه بلد حتی

 .کرد بغلم و ابیدخو
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 چقدرم سنشه صدسال. رفتم در کوره از لحظه یه! نکن اونجوری رو تقیافه -

 !اشتهاستکم

 .بگو بقیه و جونم آقا از -

 .فرستاد بیرون رو نفسش

 بس از شد بستری بیمارستان تو هم روز دو که تارا. کرد پیر رو مونهمه شدنت گم -

 هم خودش! تارا یا برسه مامانت به دونستنمی مامانم! کردمی گریه و زدمی جیغ

 و من. شهمه بود سجده رو و دعا به دست فقط مامانگلی. نداشت تعریفی حالش

 !بود بدی روزهای. دنبالت افتادیم خیابون تو بعد جنگل تو اول نیما و رامین

 .ندارم چیزی دردسر جز تونهمه واسه -

 .چرخوند خودش سمت به رو صورتم

 کم سرت از مو تار یه اگر مون،همه واسه عزیزی تو برم؟ قربونت کنیمی گریه چرا -

 !دومونیم هر اتفاقات این مقصر! مردممی من شدمی

 گرسنگی تا زدیممی حرف. دادم گوش قلبش صدای به و گذاشتم شسینه روی رو سرم

 زیاد خستگی از آدم هاوقت بعضی. کنیم دور رو هاترس تا زدیممی حرف بره، یادمون

 .بردنمی خوابمون ولی بودیم خسته اینکه با! بخوابه تونهنمی

 رادوین؟ -

 جانم؟ -

 پسر؟ یا باشه دختر مونبچه داری دوست -

 کردی؟ فکر اسمش به! باشه سالم فقط کنه،نمی فرقی -
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 االن حتی. کنم فکر جنسیتش به نشد حتی کنم؟ فکر که بود فرصتی مگه هنوز نه -

 .دماهمهچن که رفته یادم

 !میدم قول شه،می درست چی همه برگردیم وقتی -

. نبود رادوین شدم بیدار که صبح. برد خوابم باالخره رادوین دست هاینوازش با

 باشن اومده شهاب و قادرعلی یدسته و دار باز نکنه که داشت برم ترس لحظهیک

 مشامم به که کباب یبو. بگردم دنبالش تا بیرون رفتم و شدم بلند جا از سریع. سراغش

 حسابی و درست بود روز چند که مخصوصا. کرد تحریک رو اممعده حسابی خورد

 هامقدم صدای. دیدم کوچیک آتیش یه جلوی رو رادوین جلوتر یکم! بودم نخورده چیزی

 .زد لبخند دیدنم با. برگشت سمتم به و شنید رو

 خوشگلم؟ شدی بیدار -

 :دادم رو جوابش لبخند با

 کنی؟می داری چیکار ترسیدم، نیستی دیدم شدم دبلن -

 .کرد اشاره کنارش سنگ تخته به

 .بشین اینجا بیا -

 گوشت تکه یک و برداشت رو بود آتیش رو که چوبی هایسیخ. نشستم کنارش و رفتم

 دستش از رو گوشت. برد دهنم طرف به شد خنک که یکم. کرد فوت. کرد جدا ازش

 !بود عمرم غذای لذیذترین نظرمبه ک مبود گرسنه قدراین. خوردم

 .برد بین از رو گرسنگی و ضعف زیادی حد تا ولی نبود خیلی

 !خوردنمی گوسفند و گاو به شاندازه رادوین؟ بود چی این -
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 اومد؟ خوشت -

 !بود خوشمزه خیلی آره -

 .زد نماییدندون لبخند

 !عزیزم بود مار -

 و زدم بلندی جیغ. زد خشکم بودتش رفتهگ برق که کسی مثل. کردم نگاهش شوک با

 .پریدم جا از

 خوردیم؟... خور ار.. .م... م -

 .خندید بلند صدای با

 همچین. بود لذیذ هم چقدر که دیدی. خوردیمش که نزده نیشت زنی؟می جیغ چرا -

 بخرم مار گوساله و گوسفند جای به برگشتیم وقتی گرفتم تصمیم که خوردی ولع با

 !کنیم فریز

 جمع رو صورتم. بیارم باال رو خوردم چی هر بزنم اوق داشتم دوست. بود شده چندشم

 .کردم نگاهش و کردم

 کردی؟ پیداش چجوری -

... پوس چاقو با بعد کشتمش سرش تو زدم سنگ با اول ماره، زیاده که چیزی اینجاها -

. 

 !بگی خوادنمی بسه،بسه -

 .گرفت رو کمرم و خندید

 .رفتنه وقت که عزیزم بریم. نکن فکر بهش شده؟ چندشت. تقیافه قربون -
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 تا اومدمی در جونم و بود سرباالیی شهمه. افتادیم راه دوباره و کردیم جمع رو وسایل

 رادوین به داشتم دوست که شدممی اذیت و اومدمی فشار بهم قدراین جاهایی یه. برم

 به حاال که بودیم نکشیده سختی ههم این ولی! برو تو نمیام من تونم،نمی دیگه بگم

 مخانواده و مبچه و رادوین خاطربه باید خودم، خاطربه نه. بیارم کم رسیدیم تهش

 درست رو راه داریم دونستیمنمی حتی و شدنمی دیده ایجنبنده هیچ. آوردممی طاقت

 هاینوچه لد تو برگردیم و بچرخیم خودمون دور که بود این از ترسم تمام. نه یا ریممی

 دیگه. بودیم نرسیده ایکننده امیدوار جای به هنوز ما و گذشت هفتهیک. قادرعلی

 آب راه یه آوردیم که شانسی تنها. چرخیممی خودمون دور داریم کردممی فکر عمال

 چند هر. کنیم جبران رو آب کمبود الاقل تونستیم و کردیم پیدا کوه از باریکی خیلی

 جز کنهمی فکر چیزی هر به آدم شرایط اون تو. نبودیم طمئنم بودنش تمیز از که

 کرده عادت بهداشتی غیر چیز همه این به هم مبچه دیگه! بودن بهداشتی و تمیزی

 بیچاره مارهای گرفتن تو رادوین و بود مار فقط هفته یک این تو همم غذامون! انگار بود

 زود زادآدمی. کردم عادت بعد ولی بخورم اومدمی بدم اولش! بود شده استاد حسابی

 یا! ترسخت برام زیاد، رویپیاده و بودم شده ترسنگین. میده وفق رو خودش شرایط با

 بعد! رسیدمی بری باغ، این از دم هر که خالصه. کشیدمی تیر دلم یا گرفتمی نفسم

 فکر لاو. شدنمی دیده آدم تعدادی دور از گذروندیم رو گیرنفس سرباالیی اینکه از

 به دیدم. کردم نگاه رادوین به وقتی ولی زدم توهم زده، سرم به گرما یا سرابه یا کردم

 !رسیدیم آخرش به واقعا فهمیدم میشه شل داره نیشش کمکم و شده خیره همونجا

 !شد تموم دیگه مرزه، اونجا ببین! رسیدیم باالخره... تیوا -

 شروع و گرفتم انرژی همچین! خوردم زاانرژی نوشیدنی تاده رادوین حرف این با که انگار

. کردمی نگاهم داشت باز دهن با و موند عقب ازم رادوین که دوییدن شکم اون با کردم
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 با داره وایستاده هنوز دیدم. کردم نگاه عقب به و برگشتم. خالیه کنارم دیدم کردم نگاه

 .کنهمی نگاه رو من بهت

 !هوا بره بشه دود شهمه باشه رویا ترسممی بدو برده، ماتت چرا دیگه بیا رادوین -

 .کشید رو لپم و اومد سمتم به لبخند با و آروم

 جت مثل االن. رفتمی راه و زدمی نفسنفس پیش دقیقه چند تا موشه خانوم آخه -

 !رسمنمی پاش گرد به هم من میره داره

 .برسیم بهشون بریم زود بیا. داد بهم دوباره جون خدا انگار -

 هایمامور تشخیص شدیممی ترنزدیک چی هر. رفتن به کردیم شروع و گرفت رو دستم

 رو هاشقدم سرعت رادوین رفتیممی بیشتر چی هر و شدمی ترراحت ایرانی و افغان

 باالخره. بود شهاب و قادرعلی دسته و دار نگران. پاییدمی رو اطراف مدام و کردمی کمتر

 .رسید گوش به بلند حصارهای پشت از ریادف صدای و رسیدیم مرز به

 !تیوا! خودشونن اوناهاشن،... او -

 کردمی صدا رو اسمم نفسیک و پرید می پایین باال که الغراندامی مرد به رو نگاهم

 بود شده الغر قدراین من نیمای! بود نیما اون من خدای. کردم نگاهش دقت با. دوختم

 حتی و رامبد بابا آقاجونم،. اومدن هم بقیه نیما ایصد با! نشناختمش اول نگاه تو که

 تموم بتالخره. بود خوشحالی از شهمه. ریختممی اشک و خندیدممی! بود هم رامین

 .شد

 باورم. رسیدیم باالخره! هستن هم رامبد بابا و آقاجونم. هستن همه کن نگاه رادوین -

 !بینممی خواب دارم انگار شهنمی
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 مور مثل که برسیم بهشون بود نمونده چیزی. کردمی نگاه بقیه به خنده با هم رادوین

 بیرون ریخت دست به اسلحه افغان مردهای دورمون، هایتپه و هاسنگ پشت از ملخ و

 دوتا با ترس از. افتاد زمین روی رادوین دست از وسایل. گرفتن رو رادوین و من دور و

 دستش و کرد بهم نگاهی. بوندمچس بهش رو خودم و گرفتم رو رادوین دست دستم

 .انداخت کمرم دور رو

 !نیست چیزی عزیزم نترس -

 و کردنمی نگاهمون ترس با که دوختم رامین و نیما آقاجونم و رامبد بابا به رو نگاهم

 مامورها تعداد! بودند شلیک یآماده و دست به اسلحه ایران مامورهای هم مرز طرفاون

 بودن افغان مامورهای داشت ترس که چیزی ولی بود؛ درعلیقا افراد از بیشتر نظرمبه

 !کردنمی نگاه و بودن ایستاده خنثی که

  

 رو خودم و رفتم عقب قدمی ترس از اومد بیرون افرادش بین از که قادرعلی دیدن با

 هامچشم تو ترس دیدن از. بود خیره بهم کریحش لبخند با. کردم قایم رادوین پشت

 .بردمی لذت

 !گذرمنمی اموالم از من و منی اموال جزو تو! جان دختر کردی فرار که نکردی خوبی رکا -

 .داد خشم به رو جاش و شد بسته نیشش

 !تیوا اینجا برگرد درگیری و دردسربی -

 :پروندتم جا از رادوین فریاد صدای

 !نیار زبونت به رو من زن اسم! شو خفه -
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 .چسبیدم رو رادوین بازوی ترمحکم من و شد نزدیک بهمون ایدیگه قدم قادرعلی

 !شد خواهد من همسر بسا چه و من اموال حاال. شد تموم بود تو زن -

 .کردم نگاهش التماس با و داشتم نگهش دستی دو که بره سمتش به خواست رادوین

 .رادوین توروخدا -

 !کنید گوش -

 :شد بلند هافنس پشت از نفریک صحبت و بلندگو صدای

 به رو ما ایرانی هموطن دو دردسربی خیلی که بهتره. کنهمی صحبت علیفر سرهنگ -

 افغانستان دولت برای این و شیممی درگیری به مجبور وگرنه برگردونید؛ ایران خاک

 !بود نخواهد خوشایندی اتفاق

 خودش به رو همه حواس بود ایستاده نیما و جونم آقا کنار که دست به بلندگو مرد

 .بود کرده معطوف

 .زد فریاد مامور اون به رو قادرعلی

 خاک به شلیک سرهنگ؟ جناب کنی شلیک سمت این به تونینمی که دونیمی -

 !جنگ اعالم یعنی افغانستان

 .کرد نگاه من به دوباره

 هم افغانستان دولت! برنمیاد دستشون از کاری چون نکن؛ خوش هااون به رو دلت -

 ندارم وقت! بیفت راه کنم هزارتکه رو شوهرت شمتچ جلوی خواینمی اگر. منه پشت

 !جان دختر
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 یاندازه به تونستمنمی. بودم افتاده سکسکه به ترس از و لرزیدممی محسوسی طور به

 و بود ایستاده مقابلم حاال روزهام این کابوس تمام. بردارم چشم ازش هم زدن پلک یه

 رو دستش. کرد حس رو لرزشم رادوین. کردمی تهدید رو رادوینم خودم جای به باراین

 .کرد نگاهم نگران و پیچید کمرم دور

 !نیست خوب برات برم، قربونت باش آروم عزیزم، باش آروم! بکنه تونهنمی غلطی هیچ -

 کشید هم تو رو هاشاخم. نیومد خوش مزاجش به و شنید رو رادوین صدای قادرعلی

 :گفت رادوین به رو عصبی لحن با و

 بکنم؟ تونمنمی غلطی هیچ من -

 زانوهام صحنه این دیدن از. گرفتن نشونه رو رادوین هااسلحه تمام و برد باال رو دستش

 رادوینه، هدفشون نبینم تا بستم رو هامچشم. افتادم زمین روی زانو با محکم و شد خم

. کنم کار چی دونستمنمی بشه، گرفته ازم زندگیم تمام تا کافیه اشاره یه فقط نبینم تا

 هامچشم شدن بسته. چرخیدمی سرم تو رادوین اسم فقط و فقط و بود قفل مغزم

 صدای طرف هر از و بود شده جنگ میدون مثل! همانا شلیک صدای شدن بلند و همانا

 هیستیریکی هایجیغ. زدممی جیغ و بودم گذاشته گوشم رو رو دستم. اومدمی شلیک

 غرق جسم با و کنم باز رو هامچشم سیدمتر می. نبود خودم دست کدومشهیچ که

 کشید می خودش دنبال و کرد بلندم و گرفت رو بازوهام دستی. شم روبهرو رادوین خون

 لحظهیک تیراندازی و شلیک صدای. زدممی جیغ بسته هایچشم با همچنان من و

 حس لحظهیک که بود روم فشار قدراین. نداشتم مقاومت قدرت. شدنمی قطع هم

 قادرعلی. کردم باز رو هامچشم و دادم جرات خودم به باالخره!شد سیاه دنیا تمام ردمک

 دست به کردم شروع امنداشته جون تمام با. کشیدمی ماشینش سمت به رو من زور به

 زور به رو من داره این که کجاست رادوین ببینم تا کردم نگاه رو اطرافم ترس با. زدن پا و
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 زخمی هم رامبد بابا و نیما و آقاجونم. افتاد رادوین خون غرق دجس به چشمم. برهمی

 تشنج که کسی مثل لرزیدن به کردم شروع. کردم نگاه رادوین به دوباره. بودن شده

 .پریدم خورد صورتم به که سیلی با. کردممی صدا رو اسمش و لرزیدممی. کرده

 !خوبه حالم کن نگاه اینجام، من عزیزم، اینجام من -

 بودن خوب و نگرانش نگاه. کنه آرومم کردمی سعی و بود گرفته رو صورتم طرفدو

 انداختم بغلش تو رو خودم! بود وحشتناک کابوس یه فقط اون که فهموند بهم حالش،

 .کردن گریه به کردم شروع بلند صدای با و

 !نداره وجود ترس واسه چیزی کنارتم، من ببین. شد تموم چی همه عزیزم، شد تموم -

 بیمارستان تو. شدم اطرافم متوجه تازه. کرد آرومم رفتنش صدقهقربون و هانوازش با

 نگاه رادوین به سوالی و گذاشتم شکمم رو رو دستم ترس با و افتادم مبچه یاد. بودیم

 .کردم

 زنیمی جیغ و میای هوشبه که روزه پنج شد وارد بهت که عصبی شوک خاطر به -

 !خوبه حالش بچه نباش، نگران! میری هوش از دوباره

 .بدم تکون رو خشکیدم هایب**ل کردم سعی

 افغانستان؟ یا ایران؟ کجاییم؟ -

 .زد بخشیاطمینان لبخند

 .عزیزم ایرانیم -

 ... .و نیما آقاجونم، -

 .بدم ادامه نذاشت
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 !نباش نگران. نشد چیزیش کسی خوبن همه -

 خون غرق رو تو و کنم باز چشم دمترسیمی. شد تیراندازی بستم که رو هامچشم -

 !ببینم

 رو سرم و نشست تخت روی کنارم و کشید روم رو پتو. بکشم دراز دوباره کرد کمکم

 .بوسید

 هماهنگ قبل از که افغانستان و ایران مامورهای و شد پرت تو به حواسشون همه -

 !شدن عامقتل خودش و افرادش تمام و کردن گیرشونغافل بودند کرده

 نشد؟ چیزیش سیک -

 یکی فقط. نیست وخیم حالشون خیلی خداروشکر ولی شدن زخمی مامور تاسه_دو -

 !کرد فوت افغان مامورهای از

! شدن آزاد اسیرش دخترهای و هازن تمام و رفت جهنم به قادرعلی باالخره پس -

 چی؟ شهاب

 .تعقیبه تحت همچنان هیچی -

 صورت روی رو دستم. افتاد دادمی نشون ور  بامداد سه که دیوار روی ساعت به نگاهم

 .گذاشتم رادوین

 !بخواب بگیر قرمزه هاتچشم -

 دوش یه خونه رفتم من. بودن سرت باال تارا و مامانگلی من از قبل. نباش من نگران -

 .رفت در خستگیم گرفتم

 .زد شیطونی لبخند
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 .ندازمنمی زمین رو روت باشه، کنیمی اصرار که حاال ولی -

 که بود چندوقت. کرد بغلم محکم و داد جا نفرهیک تخت روی کنارم رو خودش زور به

. بود شده آرزو هم بالشت من واسه! بودیم بهرهبی هم نرم و گرم خواب جای از حتی

 تموم کابوس باالخره. شدیم راحت جهنم اون از باالخره. گذاشتم شسینه روی رو سرم

 کنممی فکر هم مدتمون این خوراک و خورد به یحت سالمیم، دو هر که خداروشکر. شد

 مار بیابون و کوه تو بخوام گرسنگی زور از روزییه دیدمنمی خوابم تو! گیرهمی درد مغزم

 پری، مامان و مامانم بودن؛ همه و بود مالقات ساعت! بخوابم خار و خاک تو یا بخورم

 مدت این حسابی که مهربونم اینیم. نیما و آقاجونم و رامبد بابا و تارا و مامان گلی

 سمتم به شد اتاق وارد اینکه محض به! بود افتاده گود هاشچشم زیر بود، شده الغر

 این ترسیدممی ترسیدم،می هنوز. کردم بغلش محکم خداخواسته از من و کرد پرواز

 !بشه تموم زود و باشه شیرین خواب یه یا رویا

 !کردی پیرم تیوا، شدم پیر! بینهمی رو تو حال این که داداشت بمیره -

 .بود آورده در اشمردونه هایگریه با رو همه اشک و کردمی گریه

 بتونم دیگه یکبار فقط بار،یک داشتم آرزو نیما، بود شده آرزو برام روز این دیدن -

 !کنم بغلت بتونم! ببینمتون

 که خواهری. کرد عوض تارا با رو جاش و شد جدا ازم تارا زور به و بوسید رو پیشونیم

 ازش کاری و دید رو رفتنم چشم با چون شد، پیر سالده شدنم دزدیده از بعد دونممی

 !برنیومد

! بردنتنمی رفتمنمی اگر. بود من تقصیر شهمه! تیوا دزدیدنمی تو جای رو من کاش -

 !بود من تقصیر بکشه، رو من خدا
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 .کردم پاک رو هاشاشک و بوسیدم رو صورتش

! نشستم جلوت گنده و مر و سر که بینیمی! رو حرف این دیگه نزن نکنه، خدا یوونهد -

 .خوبه هم حالم

 :گفت و کشید باال رو بینیشش

 شدی؛ اینقدر بودنت دزدیده خوبه! خواهر شدی گنده چقدر اومدی، خوب رو گنده-

 !شدیمی چقدر دزدیدنتنمی

 .زدم بازوش به آروم و خندیدم

 !مخان تارا: رادوین

 .کرد نازک براش چشمیپشت و کرد نگاه رادوین تصنعی هایاخم به تارا

 !دیگه میگم راست خب ایش، -

 .درآورد رو رادوین ادای و کرد کلفت رو صداش

 سایزش شدی کوچیک خواهر وای بگم االن! میگم چی من ببینه وایستاده... خانم تارا -

 آبجیم؟ به بگم دروغ چی برای کنه؟می تغییری

 بیاد کجاست شوهرت! کن سایزش بعد بیاد پایین بیمارستان تخت از بزار حاال: مانی

 کنه؟ جمعت

 .رفت نیما به ایغرهچشم

 !بیاد نتونست داشت دادگاه -

 استراحت یکم بذارید گذرونده رو سختی روزهای بچه این بابا، نکنید شخسته: آقاجون

 !کنه
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 .یکم بخوابه چهب این بریم میگه، راست باباتون آره: مامان

 !توروخدا بمونید بود؛ شده تنگ دلم. خوابیدم کافی حد به جان، مامان نمیاد خوابم -

 پرستاره این بمونیم دیگه یکم اگر ولی جان، بابا بمونیم خوادمی دلمون ما: رامبد بابا

 !سروقتمون میاد بولدوزر با اعصابهبی

 جداش ازم زور به دید تارا بغل تو رو مزدن پا و دست که رادوین. بودم تارا بغل تو هنوز

 .شدممی کشته تارا فشارهای توسط کردمی ولم دیرتر دقیقهیک اگر. کرد

 !بابا کن ولش تارا، شد خفه -

 نه؟ یا کنیمی ولمون دودقیقه! رادوین شده تنگ دلم! االهللاالاله -

 .کشیشمی که کنم ولت -

 !مونممی من برید چها شما. کنید ادعو بیرون برید پاشید هابچه: پری مامان

 !برید شماها مونممی من مادر، نه: مامان گلی

 کلشونکل به لذتی چه با من و شدن موندن داوطلب کدوم هر هم نیما و مامان و تارا

 سکوت باعث کرد موندن اعالم که رادوین تحکم پر صدای. کردممی نگاه موندن سر

 مامان و مامان. بود گذشته بهشون سختی وزهایر ! نزد حرفی دیگه کسهیچ و شد همه

. کردم نگاه مخانواده اعضای تکتک به. رفتنمی مبچه و خودم یصدقهقربون مدام پری

 فرصت یه خدا از. داشتم رو دیدنشون لحظهیک حسرت شرایط اون تو که کسایی

 شدم مرخص بیمارستان از که بعد روز دو. باشم کنارشون دوباره بتونم تا خواستممی

 قول که همونطور تا بگذرونیم رامبد بابا و پری مامان خونه تو رو مدتی خواست رادوین

 گوسفند دوتا خونه جلوی. بودم پذیرفته میل کمال با من و کنه عوض رو خونه بود داده

 بازگو جایی اخیر اتفاقات و من شدن دزدیده قضیه بود شده قرار. کردن قربونی برامون
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 کوچیکی جشن پری مامان خانواده، به جدیدی عضو حضور مناسبت به عوض در. نشه

 هامهمون از جزئی هم زیبا و الله و رادمهر و رادمان من، یخانواده برعالوه که دید تدارک

 اتفاقاتی. کنم خوب باهاشون رو مرابطه داشتم دوست برعکس نبودم؛ ناراحت! بودن

 فرصت. ببرم لذت خواستممی زندگیم هایحظهللحظه از. داد بهم بزرگی درس افتاد که

 .کنم خرابش کدورت و کینه با نداشتم دوست و بود کوتاه خیلی زندگی برای

 رو؟ تبچه بخوریم ترسیدی االن؟ تا کردی مخفی چرا حاال جون، تیوا -

 لحن با کردم سعی و گذاشتم دستش روی رو دستم بگه، چیزی خواست رادوین تا

 :دمب رو جوابش مالیمی

 .بگم بخوام که ندیدمتون حرفیه؟ چه این عزیزم نه -

 چیه؟ جنسیتش حاال -

 .کردم بود پرسیده رو سوال این پوزخند با که رادمهر به نگاهی

 .دختره -

 داره؟ بپاش و بریز دیگه دختر پسره، کردم فکر که گرفتید جشن همچین اوه -

 :کرد دستیپیش تارا بدم جواب خواستم تا

 موضوع این! عزیزه باشه چی هر بچه ما یخانواده تو نداره، پسر دختر ونج زیبا نه -

 !مهمه عقبن دنیا از هنوز که افتادهعقب و امل هایخانواده واسه

 کنترل رو خودم خیلی. داد تحویلش نماییدندون لبخند تارا و شد قرمز آنی زیبا صورت

 .نخندم که کردم

 !بزاد پسر بتونه که کرده هنر اونی پدره، جانشین پسر -
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 حرص که نبود مامان و بودند نشسته ما از جدا ترهابزرگ که کردم خداروشکر چقدر

 !کشپیش پسر نداشته، زاییدنم دختر همین هنر جان الله که فعال -!بخوره

 سرگرمی و کردنمی نگاه کلکل این به لبخند با هم رادوین و رامین و نیما! تارا از امان

 .اشونبر  بود شده خوبی

 .کرد نگاه رو تارا عاصی رادمهر

 !خوامنمی بچه فعال خودم من -

 !نده نظر هم بقیه بچه درمورد پس -

 :گفت ایکالفه لحن با و نبود راضی خیلی بحث این از رادمان

 کنید؟می بحث هم با قدراین چرا ها، باشیم هم دور خواییممی شب یه بابا ای -

 :داد ادامه و کرد من به نگاهی بعد

 امبرادرزاده تا منتظرم صبرانهبی! باشه خیر قدمش انشاهللا جان، تیوا میگم تبریک -

 !بیاد دنیا به قراره خاندان این از نوه اولین باالخره. ببینم رو

 .دادم رو جوابش لبخند با

 .ببینه رو عموهاش و بیاد تا منتظره هم من دختر! لطفت از مرسی رادمان، ممنون -

 نگاه این و کرد نگاهم. ندارم جنگ سر بفهمه رادمهر تا بستم جمع رو عمو عمد از

 شده معذب نگاهش زیر. انگار نداشت ازم برداشتن چشم قصد و شد طوالنی زیادی

 به ایضربه آرنجش با آروم. بود شده من به رامهر یخیره نگاه یمتوجه الله. بودم

 .زد پهلوش

 خبر؟ چه شبنم از رادوین -
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 :داد رو جوابش خونسرد خیلی هم رادوین. کنه جبران زهر این با رو نگاه ناو کرد سعی

 بینیمی رو من سری هر که دیدیش چندبار تو اصال گیری؟می رو سراغش من از چرا -

 بگیری؟ خبر ازش خوایمی

 .بست رو الله نیش رادوین، هم در هایاخم و جدی لحن

 .گفتم جوریهمین نه -

 .کنه عوض رو جو کرد سعی و زد چشمکی. شدم ناراحت دفهمی. کرد نگاهم تارا

 !توپ خبر یه تیوا راستی -

 .کردم نگاهش کنجکاو

 !دارن ازدواج قصد داداشمونخان -

 بزرگترین. کردم نگاه گرد هایچشم با بود نشسته رومروبه که نیما سمت به سریع

 .بود دامادی لباس تو نیما دیدن آرزوم

 !بگم بهش خواستممی خودم خوره؟نمی خیس دهنت تو آلو تو تارا بابا ای -

 .بابا باشه -

 :داد ادامه اخم با من به رو

 .کنه ازدواج خوادنمی نیما تیوا -

 .بود گرفته شونخنده تارا حرص پر لحن از همه

 !افتادیم عروسی یه پس بهبه: رادمان

 .میگه چیزی یه تارا بابا، نیست معلوم هنوز -
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 !نکن بدبخت رو خودت نشده دیر هنوز! ها بودی مونده سالم تو ام تو فقط: رادمهر

 .برد باال رو هاشدست تسلیم ینشانه به رادمهر و شد بلند الله اعتراض صدای

 فرشته که ندارن هاشانس این از من مثل همه بود این منظورم. کردم شوخی عزیزم -

 .بشه نصیبشون

 !ذاشتنمی سرش به سر ههم و بود شده شاد جو نیما ازدواج خبر با

 کنی؟ بدبخت خوایمی رو کی حاال: رادوین

 .آموزشگاهه هایمدرس از یکی -

 چون برم؛ تدریس برای بود کرده اصرار هم من به خیلی و داشت زبان آموزشگاه نیما

 که بود وقتی البته. نداد بهم رو اجازه این هیچوقت رادوین اما. بودم مترجمی لیسانس

 .بود جنگ نمیدو ما زندگی

 !کن تحقیق بیشتر داده مثبت جواب بهت اگر: رامین

 چرا؟ -

 .داره مشکلی یه دختره صد در صد چون -

 .بوسیدم محکم رو صورتش. رفتم نیما سمت به و شدم بلند جا از

 !الهی من برم قربونت. بخواد دلشون هم خیلی! رو داداشم کنید اذیت کمتر -

 .یدبوس رو صورتم متقابال و شد بلند

 !ستفرشته که نیست خواهر. بگیرید یاد -

 چی؟ من پس: تارا
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 !ایفرشته هم تو-

 چی؟ من چی، من: رامین

 !ابلیسی تو زهرمار، و چی من -

 از! تارا سر تو خورد دقیقش گیرینشونه از و کرد پرتاب نیما سمت به سیبی رامین

 خواهرهاش و رامین نثار دنبو و بود بلد فحش چی هر هم تارا. بودیم گرفته درد دل خنده

 تو از طنین. نشستم رادوین کنار برگشتم. بود افتاده کردن غلط به رامین طفلی. کرد

 تو بپره خواست و دویید سمتم به. بودیم نشسته ایوان تو که ما پیش اومد پذیرایی

 .گرفتش هوا رو رادوین که بغلم،

 .خوشگله خانوم عجله این با کجا -

 .(خاله بغل رمب. )خاله بخل بلم -

 !عزیزم کنه بغلت تونهنمی خاله. بمون عمو بغل -

 (چرا؟) چال؟ -

 !داره نینی خاله آخه -

 .بهم زد زل کوچولوش هایچشم با

 کوش؟ -

 .گذاشت شکمم روی آروم و گرفت رو دستش رادوین

 .تارا بغل دویید و زد جیغ بعد رادوین، به نگاه یه کرد، من به نگاه یه طنین

! خورهمی دردت به بگیر یاد دادنه؟ توضیح وضع چه این رادوین، ترسید مهبچ: تارا

 .میدن توضیح بچه برای اینجوری
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 :گفت جدی خیلی و طنین به کرد رو بعد

 کنی اذیت رو من اگر هم تو شکمش، تو رفته و خورده رو نینیش خاله خوشگلم، ببین -

 دخترم؟ شدی متوجه خورمت،می هم من

 .تو رفت و زد جیغ دوباره کرد نگاه اتار  به یکم طنین

 !ترسید بچه! دادنت توضیح این با برسرت خاک: نیما

 :انداخت پا روی رو پاش تارا

 .میره داییش به زادهحالل بچه البته! گیرهمی دیر یکم مبچه چه؟ من به -

 .کرد نگاهم نگران رادوین

 .مونهمی دستمون رو وگرنه نره، نیما به ما بچه کنه خدا -

 .کرد رادوین به شاکی نگاه نیما

 نه شه، من شکل تبچه که شی دعا به دست باید االن از برسرت، خاک هم تو -

 !منگلش عموهای

 :گفت رادمهر به و خندید بلند رادمان

 !ها گفت رو تو رادمهر -

 !بشه من مثل بچه انشاهللا نکنید، دعوا اصال  : زیبا

 در یک شانس این ولی گرفت رو تو اومد رادمان درسته حاال زیبا، قربونت نه: رادوین

 !ترشهمی مونهمی شهنمی من بچه نصیب شانس یهو میلیونه،
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 من و خندیدنمی گفتنمی همه. بودیم شده دور قبل ستیز و جنگ اون از خداروشکر

 .ببینم رو هالحظه این باز تونستم که کردممی شکر رو خدا هزارم بار برای

*** 

 با تمام ماهسه. دختره بچه فهمیدیم و کردیم سونوگرافی بیمارستان تو موقعهمون

 یعنی تیدا،. بودیم رسیده تفاهم به اسم یه سر آخر و کردیم فکر اسمش به رادوین

! شدیم خبر با حضورش و وجودش از که ایلحظه از ما زندگی خورشید! خورشید دختر

 پشت بچه یه وجود با که وزهاییر  به وقتی. کرد مقاومت و کشید سختی من پایبهپا

 و بود بارداریم آخر روزهای. میارم ایمان معجزه قدرت به کنممی فکر گذاشتم سر

 .کشیدممی زور به هم نفس. بودم شده سنگین حسابی

 !میدی طولش چقدر دیگه بیا زن، قلقله کدو -

 .دادمی حرص رو من و بود گذاشته روم جدیدا رادوین که بود اسمی

 !خورمنمی شام من اصال ین،رادو -

. نشست تخت ی.لبه کنارم و اومد سمتم به. برداشت اتاق چهارچوب از رو اشتکیه

 .بوسید رو موهام روی و کرد حلقه هامشونه دور رو دستش

 صدتا از و میاد دلم ته از لقب این دیگه، شدی گرد خب که، نداره کردن قهر عزیزم -

 !بهتره صدقهقربون

 .پاش رو زدم محکم و کردم نگاهش چپچپ

 !خورهمی جانت عمه درد به! رو محبت مدل این خوامنمی خوام،نمی -

 !میشی خوردنی دیگه، نکن قهر -
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 :داد ادامه و فشردم خودش به

 کدوی من، برم قربونش! گرسنگی از کرد غش طفلی مامان گلی خانمم، شو بلند -

 !خودمه

 دوباره آخرش گفتن کدو با که بود شده باز هاشحرف و رفتنش صدقهقربون از نیشم

 عملش سرعت متاسفانه. برداشتم تخت روی از رو بالشت حرص با. شد بسته نیشم

 .کرد فرار اتاق از بزنمش اینکه از قبل و بود من از تندتر

 .زدمی صدام اینجوری بار هر خوردممی حرص چقدر

*** 

 رادوین که جدیدی خونه به رفتیم پری مامان خونه از اتفاقات اون از بعد چهارماه

 و پری مامان هم وسایل تمام. بود ساخته و بود کشیده رو اشنقشه قبل از خودش

 من تازه چیدمان از بعد! ببینم برم خودم بودن نذاشته حتی و بودن چیده تارا و مامانم

 به توش نفرهسه زندگی یه بود قرار که ایخونه. دیدم رو جدیدمون خونه و بردن رو

 آورده رو بودن خریده دخترم برای که سیسمونی کشیاسباب موقع مامان! بیفته جریان

 بغلش عروسک یا اومدمی موقع هر هم رادوین. بود چیده وسایل یبقیه همراه و بود

 نشون عالقه و عشق بچه این به کردممی فکر که چیزی از بیشتر! لباس و کفش یا بود

 مراقب و برسم بچم به جنینی دوران تو که نشد باباها یبقیه مثل گفتمی. دادمی

 براتون االن باید پس کنم؛ پیدا سنگ زیر از رو مامانش هایویارونه یا باشم سالمتیش

 آخر روزهای این! اشپدرانه محبت همه این از کردممی کیف چقدر من و کنم جبران

 خیالشون همه نیست خونه نرادوی که هاییوقت تا باشه کنارم که بود اومده مامان گلی

 درد یکم دیشب از. بخره حلیم و نون بود رفته رادوین و بود جمعه صبح. باشه راحت

 استرس. بود شده بیشتر مدتش صبح از اما. شدمی خوب زود و بود گذرا ولی داشتم
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 شدم بلند. بود مونده بود کرده مشخص دکتر که تاریخی تا روز دوازده هنوز. بودم گرفته

. نشه دلواپس مامان گلی و شه آروم دردم بلکه خونه تو رفتن راه به کردم شروع ومآر  و

 سر از عرق. شد بیشتر دردم شدت و کشید تیر دلم*یر*ز آشپزخونه تو برم خواستم تا

 از بعد ولی اومد بند نفسم. بود رفته باال قلبم ضربان ترس از. ریختمی صورتم و

 دیوار کمک با تا بودم گرفته دیوار به رو ستمد. شد خوب دوباره عمیق نفس چندتا

 به سریع افتاد بهم که نگاهش. داخل اومد و کرد باز رو در رادوین. بردارم قدم بتونم

 .کرد تند پا سمتم

 کردی؟ عرق چرا خانومی؟ چیشده -

 !دارم درد بگم ترسیدممی چرا دونمنمی. بزنم لبخند کردم سعی

 صدا هم رو مامان گلی. کن عوض رو لباست چینممی رو میز تا عزیزم، نیست چیزی -

 .صبحانه بیاین کن

 و کردم باز رو کابینت در. بشه راحت خیالش تا بردارم قدم عادی کردم سعی هم بعد

 دردم شدت دوباره. شدمی بیشتر لحظه هر دردم و لرزیدمی دستم. برداشتم رو لیوان

 گلی. افتاد دستم از لیوان و زدم لندیب جیغ درد از که کشید تیر جوری دلم و شد زیاد

 رادوین به رو دید رو مقیافه تا مامان گلی. دوییدند سمتم به هول با رادوین و مامان

 :گفت

 !بیمارستان ببریمش باید بدو وقتشه مادر رادوین -

 بیرون دویید تنها هولش از رادوین. نکشم جیغ تا دادممی فشار هم روی رو هامب**ل

 درد اون تو حاال. کشید رو بازوش و رادوین دنبال افتاد و کرد ول رو من نماما گلی که

 .بود گرفته م.خنده
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 !درد از شد هالک مبچه کن کمک بیا که بیمارستان بری تنها نگفتم مادر، کجا -

 !مبچه... ساک... س -

 !دارمبرمی من مادر، نباش نگران: مامان گلی

 با رادوین. شدم ماشین سوار و پوشیدم لباس ینرادو و مامان گلی کمک به بدبختی با

 افتضاحش رانندگی با. بیمارستان برسیم زود تا روندمی تونستمی که سرعتی آخرین

 دیگه. رسیدیم سالم که کردم شکر رو خدا چقدر. رفتمی یادم کال درد جاهایی یه

 جیغ دل ته از پیچیدمی بدنم تو که دردی هر با و کنم کنترل رو خودم تونستمنمی

 رادوین زدممی که جیغی هر با! انگار بودن دردم تسکین جورایییه هاجیغ اون. زدممی

 .بوسیدمی رو صورتم و سر و رفتمی مصدقهقربون

 !بیار طاقت دیگه یکم عروسکم، جان برم، قربونت الهی، بمیره رادوین -

 به عزیزم تیدای دنکشی درد ساعتهشت از بعد باالخره! آرامش این بود خوب چقدر

 .شد رادوین و من زندگی برکت و اومد دنیا

 !نیما به هم صورتش گردی رفته من به دهنش و دماغ و چشم کن نگاه -

 و تو شبیه بچه بعد بود هااون با اصلی نقش چی؟ مادرش و پدر پس جان تارا: رامین

 نیماست؟

 !نیست وارد هم اعتراض منه، شکل بچه -

 .گرفت ازش رو بچه و رفت تارا سمت به نیما

 !نشد باباش شکل خداروشکر خودمه، شکل چیشهمه بچه -
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 بغل رو بچه کردن کاری هر اما بود؛ تیدا به خیره بود اومده که آخر تا اول از رادمان

 .بیفته بغلش از ترسیدمی. نکرد

 نیدتونمی داره مشکل هاتونچشم شماها ها،منه اصل برابر کپی نظرم به ولی: رادمان

 !بدید تشخیص درست

 به فیس پوکر. بود نشسته تخت یلبه کنارم هم رادوین و بودم خوابیده تخت روی من

 .کردیممی گوش دخترم شمایل و شکل درمورد بقیه نظر اظهار

 .بوسید رو تیدا دست آروم و وایستاد نیما یدیگه طرف رادمهر

 !رفته من به هاشخوشگلی خودمه، شکل -

 !باباشه و مامان شکل آخه؟ باشه شماها شکل باید چرا بچه اکبر، هللا: پری مامان

 زباله سطل تو رو ظرفش شد راحت خیالش دهنم تو کمپوت کل چپوندن از که مامان

 .گرفت نیما از رو بچه و انداخت

 !براتون باشه خیر قدمش بره، قربونش مادر الهی -

 جون من و کرد نگاهم بغض با و وندچرخ تیدا سر دور و تومانی هزارده چندتا جونم آقا

 .صداش بغض واسه دادم

 !شد راحت هم زندگیت و تو بابت از خیالم بابا، خداروشکر -

 .کرد حلقه بابا یشونه دور رو دستش بود نشسته بابا کنار که رامبد بابا

 !شکر الهی. آورد مونهمه زندگی به رو شادی بچه این -

 بود حسرت دونمنمی. کردنمی نگاه و بودن ایستاده وشهگ یه آخر تا اول از الله و زیبا

 .کردم آرزو جفتشون واسه رو لحظه این دلم ته از من ولی حسادت، یا
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 تیوا؟ چیشد اسمش: تارا

 رو بود دستش تو که دستم. گرفتم مهرش پر نگاه با رو جوابم و کردم نگاه رادوین به

 .فشرد

 .تیدا -

 !مادر کنه فظشح خدا قشنگی، اسم چه: مامان گلی

 !بهبه خالشه مثل هم اسمش حتی بفرما،: تارا

 !نیما و تیدا شبیهه، بهم چقدر ببین منه، اسم مثل نخیر: نیما

 :شد مانع رادمهر صدای بزنه، حرفی خواست تا و کرد نازک براش چشمیپشت تارا

 .تیدا و رادمهر عموشه، اسم مثل اسمش بابا، نکنید دعوا -

 !شباهت همه این از اصال کردم کف شبیهه، خیلی تو جان آره: نیما

 .نیست کشید درد ساعتهشت که بدبختش مامان اسم مثل هم اصال آره: رادوین

 .شد وارد باباش کنید، جمع اوه: رادمان

 نه باشه رفاقت سر از دشمنی، نه باشه دوستی سر از که هاییکلکل قشنگه چقدر

 دراومد اشگریه باالخره که چرخید و شد دست به دست تیدا اینقدر! حسادت و حرص

 کردنمی ولش و بود چسبیده بهش تیدا انگار که نیما بخصوص رو همه زور به پرستار و

 خیره دو هر. بدم شیر بچه به کنه کمکم تا موند کنارم رادوین فقط. کرد بیرون اتاق از رو

 و چشم و نم به دهنش و ب**ل و پوستش که دخترم سفید کوچولو صورت به بودیم

 هزارتا بچه این و کنهنمی معلوم االن گفتمی مامانم البته. بود رفته رادوین به ابروش
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 خورشید فرشته یه که برلیان گردنبند و بوسید رو پیشونیم رادوین. کنهمی عوض شکل

 .انداخت گردنم به رو بود دستاش تو کوچیکی

 !ممنونم یداد بهم که ایفرشته خاطربه خانومم، نباشی خسته -

 .بوسیدم رو صورتش

 !رادوین دارم دوستت -

 شوهر بعد به این از میدم قول! ببخش رو من گذشته اتفاقات خاطربه تیوا، عاشقتم -

 .باشم برات خوبی

 خواستمی که موقعی افغانستان، به بردنم و من دزدیدن از بعد ماه یک دقیقا شبنم

 تکه چند فقط ازش و گرفت قرار اذیت و آزار دمور  بره اروپا به دریا طریق از قانونی غیر

 پلیس و بود تعقیب تحت همچنان هم شهاب. موند باقی هاکوسه دست از استخوان

 کردم صحبت آمنه با که باریآخرین. نداشت بهش راجع اطالعاتی ترینکوچک

 مردن از بعد! خوردمی بهش سنش و خواستمی که کسی با. بود نزدیک عروسیش

 به مربوط اطالعات تمام. بود رسیده همسراش بقیه و ثریا به زیادی ثروت قادرعلی،

 شونهمه و بگیره رو پدرش مرگ انتقام بتونه تا دادهمی پلیس به شایسته رو قادرعلی

 دخترمون حضور با رادوین و من زندگی از جدیدی فصل. داشتن خوبی زندگی حاال

 دوران تو که هاییسختی تمام با نم تیدای و شد ترتکمیل خوشبختیمون و شد آغاز

 !شد خانواده دو شادی باعث و دنیا این تو گذاشت پا باالخره کشید بارداریم

 فرخیان مهسا

 پایان

98/11/26 
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 تمام که عزیزم مادر و پدر به کنممی پیشکش رو شد نوشته قلبم ته از که رمان این

 قدم به قدم که ریحانه زیزمع دوست از تشکر با. ستوابسته وجودشون به من هستی

 بود همراهم رمان این نوشتن برای من پایبهپا و

 نظرات منتظر صبرانهبی. گذاشتید رمان این برای که وقتی بابت عزیزان شما از مرسی و

 .هستم انتقاداتتون و

 شدنش تموم محض به و هست تایپ حال در تاریک صبح اسم با من بعدی رمان

 .کرد خواهم منتشر حتما

 

 

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 

 رمان توبه ی گرگ
 رمان سهم من از عاشقانه هایت

 از قنوت تا غنا رمان

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%87-%db%8c-%da%af%d8%b1%da%af/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d9%86%d9%88%d8%aa-%d8%aa%d8%a7-%d8%ba%d9%86%d8%a7/
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 https://forum.1roman.ir/threads/97052/:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 رمان که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 وب به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما ایتس

 

 

 پیشنهاد می شود
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