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 ے َمـلـَحـفـه خـونـ  : رمان  
 

 

 نویسنده : دنیز .... 
Deniz novel 

 

 2و 1نویسنده آثار : دبیرستان عاشقی جلد  
 2و   1ارباب عاشق منه جلد  
 سنگ قلِب عاشق پیشه! 

 برده سلبریتی و خدمتکار سبیریتی 
 

ــ َمـلـَحـفه  و حاال    ے خــونــ
 

 

دیگر آثار این نویسنده و اطالع از  برای خواندن  
انتشار رمان های آینده پیج اینستاگرام وی را فالو  

 کنید. 
https://www.instagram.com/deniz_novel 
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کپی حرام است، به خاطر تمام شب بیداری  نویسنده :  
رمانمو کپی کنه و  ها و از وقت گذشتن هام هرکسی  
 انتشار بده به خدا واگـذارش می کنم. 

 

 

 

 

 خالصه : 
 

نیال دختری که تو عالم مستی و به خاطر خیانت  
دوست پسرش، یه شب توی اتاق هتل همخواب  
مردی میشه که نمیشناسه و چیزی واسش نمی مونه  
جز یه َملَحفه خونی و فرزندی در بطن بدون پدر اما  

 .. اتفاقی.. بعد ها به صورت  
 

 

 مقدمه : 
 

 عشق 
 

 ایمان اتفاق افتاد. ر تصادفی بود که ب 

 صحنه را ترک کردیم...   " ترس خسارت از " اما  

می کند و    " تردید " در حرشکتش    " رود " اینجاست که  

 می شود...   " مرداب " 



 

 

 1پارت#

 

 :کوبیدم زمین روی رو پام حرص با

 ... بابا اما

 : کشید فریاد سرم خشم با

  می رو درست قید یا خونی می رو  درست ساری همین توی! نیال گفتم که همین

 !نیار حرف هم  حرفم روی ،زنی

 . کرد نگاهم ناراحتی با فقط هم اون که کردم نگاه مامان  به امیدی نا با

 .شدم اتاقم وارد گریه با و کشیدم بلندی اوف

 ! دادن  نمی که دادن  نمی اجازه زدم  می دری هر به رو خودم دادن، نمی اجازه

 سوختم؟ می لیال پای به باید چرا من

 آخه؟ کشیدم می رو لیال گناه رجو باید چرا من

  شده طوری هر باید کشیدم، نمی دست  هدفم از من شد، نمی طوری این نه

 ! کردم می راضی بابارو

 طوری؟ چه اما

 .زدم لبخندی مامان اوری یاد با

 بابام تونست می قطعا شد می راضی مامان اگه نکردم؟ رو کار این زودتر چرا

 می راضی اگه البته بود؛ بلد رو خودش های ترفند اون کنه،  راضی هم رو

 ! شد

 برای وقت هم خیلی ذاتا خوندن،  گوشش تو کردم می شروع  شد می که فردا

 . کردم می نام ثبت تهران زودتر هرچه باید نداشتم، دادن هدر

 که این فکر با و کشیدم دراز تخت روی و کردم پاک  رو اشکام افکار این با

 . رفتم فرو خواب به کنم  راضی رو مامان تونستم می فردا



*** 

 االن کرد، می نگاه تلوزیون و بود نشسته هال توی مامان شدم، هال وارد

 . زدم می حرف باهاش تا بود فرصت بهترین

 : گفتم و گذاشتم پاهام روی دستامو کف نشستم، روییش به رو مبل روی

 مامان؟ 

 :دوخت من به تلوزیون از رو نگاهش

 . بله

 .. گم می من مامان-

 :پرید حرفم بین  اخم با سریع

  راضی خودمم من کن،  فراموشش  کال بزنم حرف پدرت با بگی خوای می اگه

 کنم؟ راضی اونو خوای می نیستم

 : کردم هم در رو ام  قیافه ناراحتی با

 ! شی می ام تو شد فالن اون گینمی هی که ام لیال من مگه مامان؟ چی یعنی

 کنم؟  می کار   چی دونمنمی ندارم؟ رو خودم اختیار من

 شم؟می حامله رم می منم بال و اال االن شده حامله و رفته لیال چون

 . باشین منطقی یکم توروخدا

 : کرد اخمی عصبانیت با مامان

 ! نکنه خدا دختر، بگیر گاز زبونتو

 : کشیدم اوفی حرص با

 !بسوزم لیال پای خوام نمی من مامان

 !بکشم من اونو گناه  جور خوام نمی

 .بفهمین منو  یکمم کنم، می خواهش نکنین خراب لیال خاطر به منو ی آینده

 . شم قبول اونجا تا کردم تالش رشتهاین خاطر به قدر چه دیدی خودت



  کنم؛نمی کاری هیچ  خونم می رو درسم  فقط دممی قول بخدا دم،  می قول مامان

 . خورم می قسم

 

 2پارت#

 

 وقت بهترین پس شد می راضی  داشت کم کم  رفت، فرو فکر تو کمی مامان

 نمونده شدنش راضی تا چیزی چون مغزش، روی رفتممی بیشتر که بود االن

 .بود

 :گفتم  و گرفتم دستم توی رو  هاش دست نشستم، کنارش و شدم پا جام از

 .نکردم نه کردم؟ خطایی االن تا من ببین جونم، مامان

 دیگه چیزنه همین فقط بخونم درس  خواممی فقط من کنم،می بلندتون سر خدا به

 .ای

 . شه راضی هم بابا  تا کنار بذار رو بینیت بد این تو لطفا

 : گفت و کرد نگاه هام چشم به تردید  با مامان

  رفت و داد تحویلم چیزارو همین بود، نکرده کار هیچ موقع اون تا هم لیال

 ! شد چی دیدیم بعدش شیراز،

 : کشیدم  پوفی کالفه

 !توروخدا  بفهمین اینو نیستم،  لیال من مامان

  خودت کن، درکم نکنین، خراب اون خاطر به رو من ی آینده نیال، ام نیال من

  تو نه شه؟ ضایع حقت دیگه یکی گناه خاطر به داشتی دوست من جای بذار رو

 !بگو

 : گفت و کشید بیرون دستام از دستاشو کالفه

  سرمو ورورور کنم،  می فکر روش من برو پاشو خب، خیلی نیال خب خیلی

 ! خوردی

 :گفتم شدمو بلند جام از خوشحالی با



 آره؟ زنی می حرف بابا با شب یعنی

 . زنم می حرف نگفتم کنم  می فکر گفتم-

 :گفتم و بوسیدم رو لپش ذوق با

 . شکونینمی دخترتو  دل تو جونم، مامان زنی می حرف

 . کنم می کار چی ببینم  تا نکن، لوس خودتو برو برو-

  بخونه، درسشو فقط  که مردونه قول! ده  می قول نیال بگو بهش عزیزم، باشه-

 . شه می  الزمم جدید های  لباس کنم، خرید سارا با یکم رم  می من

 :شنیدم رو بلندش صدای که رفتم اتاقم سمت به دو با و

 باش خونه هشت قبل  هم بعدش! ریختی برنامه که نیست معلومهیچی هنوز نیال

 . نکن عصبی رو بابات

 :گفتم بلندی صدای با

 ! چشم مامان چشم

  کردم هماهنگ رو قرار سارا به زنگ  یک با که نیومد مامان از صدایی دیگه

  شب شد، می عالی و بزرگ  شب من واسه  امشب شدم؛ شدن حاضر مشغول و

 .سازم آینده

 .شدم خارج خونه از مامان از خداحافظی و هام لباس پوشیدن با

 . بود منتظرم در دم من از زودتر که بود من صمیمی دوست و همسایه سارا

 : گفت و زد لبخندی دیدنم با

 . سالم

 :گفتم و گرفتم  رد بازوش روبوسی از بعد و گفتمسالمی

 ! شیرم دفعه این که بیا سارا

 : کرد نگاهم متعجب

 !کردن قبول  دانشگاهو که نگو شده؟ چی

 :گفتم ذوق با



 .کنه  می حل مامانم اونم که بابام مونه می شده، راضی مامانم

 : کرد  بغلم محکم و کرد نگاهم خوشحالی با

 . شه می راضی بابات انشاهلل شدم؛ خوشحال خیلی دختر ایول

 .شه باز دلم یکم کنم خرید بریم  بیا فعال شهمی شه می-

 خونه به تاکسی گرفتن با ها پاساژ در کردن خرید و گشتن کلی از بعد

 .برگشتیم

  لب زیر و کشیدم عمیقی نفس شدم؛ خونه حیاط وارد سارا از خداحافظی با

 . بشنوم خوب خبرای امشب کنممی خواهش خودت، امید به خدایا: گفتم

 

 3پارت#

 

 مبل روی و بود فکر توی عمیقا بابا شدم، خونه وارد و کشیدم عمیقی نفس

 .بود زده حرف باهاش مامان کنم گمون بود نشسته

 : کرد نگاهم و شد خارج آشپزخونه از مامان که گفتم بلندی سالم

 . داره حرف باهات پدرت بیا کن عوض رو لباسات برو سالم،

 زودتر که کرد اشاره  اتاق به ابرو با که کردم نگاهش زده برق های چشم با

 . شدم اتاقم وارد سریعا و گفتم بلندی چشم برم

 . شد می درست چیز همه  کرد؛ می قبول  گفتمی بهم حسم

 . شدم هال وارد  و کردم عوض رو هام لباس ذوق با

 : کرد نگاهم و آورد باال رو سرش بابا

 . بشین بیا هم شما خانم نیال، کنارم بشین  بیا

  هردو و نشست کناری مبل روی هم مامان نشستم، کنارش و رفتم سرعت با

 : گفت و  کرد نگاهم بابا که کردیم نگاه بابا به منتظر

 . زدیم حرف مادرت با امروز نیال



 : گفت که کردم نگاهش منتظر زده برق های چشم با

 به تورو حق که این کرد، درگیر  رو ذهنم کهگفت بهم هایی چیز یک مامانت

 . ها حرف این  و نکنیم ضایع لیال خاطر

 :گفتم آرومی صدای با

  رو  اون ولی شد، طوریاون  بخونه درسشو رفت لیال میگم؟ بد مگه بابا خب

 و بخونم معماری  دارم دوست قدر  چه که دونی می جون بابا شیراز، فرستادین

 چیز نه همین، بخونم درس خوام می فقط من بابا تهران، توی اونم شم مهندس

 .ای دیگه

  فکرمون هی  هم مامانت و من باشیتنها بزرگی اون به تهران  توی جان دختر-

  رو سال و سن کم دختر یک نزنن گولش کجاس، دختره این االن که اونجا باشه

 .دیگه خیال و فکر تا هزار  و نشه خواهرش مثل سرنوشتش

 : شم وارد مظلومیت در  از کردم سعی

  من بابا شین، خیال بی من به رو  لیال ی قضیه دادن ربط دیگه لطفا جونم بابا

 منو؟  فهمین می ای دیگه چیز نه بخونم درس  خوام می فقط

 چند هر باشه، راحت خیالتونم آپارتمان یک توی بگیرینبرام شما ام خونه خب

 اتون افکنده سر دم  می قول بیاین زود به زود اصال زنین می سر بهم وقتم

 .نکنم

 :کرد میونی در پا مامان  دفعه این که رفت فرو فکر توی هم باز بابا

 راه قدر چه تهران تا ساری مگه پیشش رم می  زود به زود  خودم علی، آره

 .نکنیم خراب رو نیال ی آینده لیال خاطر به هست؟

 :داد  تکون رو سرش که کردم نگاه بابا  به امید با

 .کنم می اطمینان حرفتون به خب، خیلی ولی نیستم راضی خیلی که این با

 ! شه می بد خیلی که نیال نکن پشیمونم

 :بوسیدم بابارولپ و زدم جیغی ذوق با

 . نکنم شرمندتون دم  می قول بگین شما  هرچی  ،چشم چشم



 :داد تکون سری تنها بابا و کرد نگاهم لبخند با مامان

 !کنیم تعریف و ببینیم

 

 4پارت#

 

 : طاها

 

  زمین رو چمدونم رسید،  می گوش به عمارت حیاط توی از دهل و ساز صدای

 . شدم خیره عمارت به و گذاشتم

 نیما، ازدواجه مراسم خاطر به فقط  هم اون بودم، برگشته دوباره ها سال از بعد

 . بشه داداشم زن بود قرار کی دونستم نمی اصال من و بردارم،

 : برگردوندم رو سرم عمارت های خدمه از یکی صدای با

 داخل؟  ببرم  رو چمدونتون خانی آقای

 : گرفتم  دستم به رو چمدون ی دسته دوباره

 . ممنون  برم، می خودم نه

 . بیارین  ماشین توی از رو بقیه شما

 . شد رد کنارم از و گفتچشمی  که دادم دستش رو ریموت و

 . شدم داخل عمارت در شدن باز با و کشیدم عمیقی نفس

  اقوام و ده اهالی تمامی و بودن زدن  مخصوص ساز و آواز سنتی گروه یک

 .داشتن حضور مجلس توی

 ! وقت هیچ کنم، درک  هارو مجلس این نتونستم وقت هیچ

 . شدم عمارت داخل و کردم علیکی و سالم همه با حوصله بی

  با باشه نقص بی عروسی تا کرد می  صحبت ها  کار خدمت با داشت که مامان

 : اومد سمتم به سریعا من دیدن



 . اومدی خوش برگشتی؟  پسرم؟ طاها

 صورتش به ای بوسه منم که بوسید رو ام گونه  و گرفت دستش توی صورتمو

 : گفتم و زدم

   کجاست؟ نیما مامان، ممنون

 .آد می االن رفت، اومد پیش کاری یک براش-

 داشت؟ عروسیشم از تر مهم کاری  مگه آدم کردم، نگاهش تعجب با

  مهم براش عروسیش از چی دقیقا رفت؟ کجا داماد عروسی تو مامان رفت؟-

 تره؟

 . مراسم تو  بیا بدو، کن عوض رو لباسات برو کارش، پسرم کارش-

 : گفتم و کردم نگاهش متعجب

  هنوز رفته؟ عروسیش از کار واسه دادشم کنین؟می کار چی دارین شما مامان

 ! رفته گذاشته نیما که طور این اونم گرفتینعروسی شما نگذشته بابا چهل از

 . مامان کنمنمی درکتون

 : کرد راهی پله راه سمت به رو من و کرد نگاهم اخم با مامان

 بدو نکن، دخالت نیست مربوط بهت که هایی چیز توی انقدرم طاها، باال برو

 .پسرم

 ! فهمیدمنمیهیچی برداشتم، قدم اتاقم سمت به و کشیدم اوفی حرص با

 بگیرن؟ عروسی نگذشته پدرم مرگ از هیچی هنوز تونستن می طوری چه

 ! اومدمی  مشکوک  نظرم به چیز  همه اینجا

 .بود کاسه نیم زیر ای کاسه یک انگار

 .شدم حیاط وارد هام لباس کردن عوض با و شدم کردن فکر خیال بی

  به اروم آروم بود نشسته عروس  جایگاه صندلی روی تنها که دختری دیدن با

 .برداشتم قدم طرفش

 



 5پارت#

 

 !بود بچه یک فقط که این کردم، نگاهش متعجب دیدنش با

  کردم نگاهش متعجب بود، پایین سرش و بود کرده  قالب هم به رو هاش دست

 :پرسیدم و

 سالته؟  چند تو

 کردم؟  نگاهش مات شدم، رو به رو  گریونش صورت با که آورد باال رو سرش

 رفتن خاطر به شاید کرد؟ می گریه  داشت چرا نبود؟  عروسیش مگه دختر این

 . بود نیما

 : گفت  که کردم نگاه بهش و کردم  مشت رو دستم حرص با

 . سالمه شونزده

 : زدم لب متحیر

 شونزده؟

  یعنی! نداشت سنی که اون کنه؟  ازدواج بچه این با خواست می چی واسه نیما

 !نداشت سنی اصال ساله سی نیمای دربرابر

 : پرسیدم داشتم کنترلش  در سعی که صدایی با و باشدم خونسرد کردم سعی

 کنی؟  می گریه داری چی واسه تو

 . خورد رو  حرفش اومد که جیغی صدای با که بگه چیزی خواست

 زن و افتاده دیگه زن یک بغل تو مامان دیدم که  کردم نگاه عقب به متعجب

 .بودند اون به دادن اب حال در دیگه های

 : گفتم هراسون و نشستم کنارش رفتم، سمتش به دو با و گفتم بلندی مامان

 شده؟ چی مامان مامان؟

 :کشید جیغ گریه با

 ... نیما طاها! نیما



 :پرسیدم استرس با و گرفتم دستم توی رو دستش

 شده؟  چی رو نیما شده؟ چی مامان

 : گفت  و زد پس رو بود کرده  بغلش که زنی دست

 ! کرده تموم خورده، تیر برادرت طاها

 باور رو شنید می هام گوش که چیزی کردم، نگاهش شده گرد های چشم با

 ! کردم نمی

 : گفتم  و کردم عصبی ی خنده

  خورده؟ تیر نیما چی یعنی من؟  با  کنی می شوخی حرف؟  این چی یعنی مامان

 ! نیست قشنگی شوخی اصال

 نیست، بیمارستانم به  نیازی دیگه!  مرده برادرت گممی دارم طاها شوخی چه-

 ! شد تموم

 : زدم داد خشم با

 زده باید چرا باشه؟ خورده تیر باید طوری چه نیما مامان؟  گی می داری چی

 هان؟  بخوره تیر که بره کجا باید عروسیش شب اصال باشنش؟

 ؟ !خبره چه اینجا بگین من به

 ! شدم می دیوونه داشتم کردم، فرو موهام بین خشم با رو دستم 

 ! نیما هم حاال بابام اول

 چی زنش بزنه؟ تیر رو نیما تونست می کی ما؟ جون  از خواست می چی خدا

 شد؟  می

  نشسته خون به چشمای با داشت لب به لبخند که عروس لباس با دختر دیدن با

 !خندید؟می داشت این و بود مرده اش آینده شوهر کردم، نگاهش

 : زدم داد  حرص با و بردم هجوم طرفش به خشم با

 خندی؟ می چرا شوهرت مرگ  خبر باشنیدن تو خندی؟ می داری چرا تو

 : گفت و رفت عقب قدم چند ترس با



 . نداشتم دوست  رو اون من..من نبود، من شوهر اون...اون
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 : داد ادامه که کردم نگاهش مبهوت

 من ... اونـ زن اجبار به  ها طایفه بین  بس خون عنوان به منو...منو

 !! خواستمنمی

 !نداشت رو اتفاق همه این هضم تحمل مغزم دیگه

 : زدم لب و برگشتم مامان  سمت به شوکه ی چهره با

 گه؟ می چی این مامان

 :زدم داد نارین به رو و

 گه؟  می چی داره بچه این آبجی

 شده؟  بس خون که چی یعنی

  ما؟ چندمیم قرن تو مگه

 چی؟یعنی کردن بس خون رو گناه بی بچه دختر یک

 : کرد نگاه هام چشم توی جدیت با و ایستاد سرپا تصورم برعکس مامان

  باید ها طایفه بین صلح برای کار  این بسه؛ خون یه دختر اون! همین یعنی

 . بشه انجام

 : زدم دادخشم با

 کنین؟  کار چی خواین می االن مرده؟ نیما که االن چی؟ که خب

 :کرد نگاهم جدیت با

 !کنی ازدواج برادرت ی بیوه  با باید تو

 .بشی  ها طایفه بین  صلح باعث باید تو



 اما ببینم  صورتش توی شوخی از اثری شاید تا کردم نگاه صورتش اجزای به

 ! بود جدی کامال

  اینجا دیگه  یکم! کنم قبول هم روی رو چیز همه این تونستم  نمی دیگه من نه

 ! شدممی دیوونه  موندم می

 :کشیدم فریاد خشم با

 ! شدین دیوونه شماها مامان

  می چی دارین فهمین نمی اصال! شدین دیوونه شما بابا و نیما و مرگ  خاطر  به

 .گین

 .مونم نمی خونه این توی هم دقیقه یک دیگه من

 : اومد سرم  پشت از صداش که کردم رفتن عزم و

 جایی خونه این از نداری حق هم تو گیرهمی سر ازدواج این نخوای  یا بخوای

 .طاها برگرد االن همین بری،

  که رفتم خدمتکاری همون سمت به عصبانیت با و نکردم حرفش به توجهی

 : گفتم و بود اومده سراغم اول

 برداشتی؟  هارو چمدون بده، ماشینو ریموت

 : گفت  و  داد دستم به رو ریموت سریعا

 .بردارن خواستنمی ها بچه تازه آقا، نه

  های هتل  از یکی سمت به و شدم ماشین سوار عصبانیت با و گفتم ای خوبه

 . رفتم خودمون

 . کردم می خالی ماشین گاز سر رو حرصم که بودم عصبی انقدر

 ! بودن شده دیوونه همشون ها اون

  می ازدواج داداشم زن با باید  طوری چه من گن،میچی دارن فهمیدن نمی

 کردم؟ 

 کنن؟  قبول اینو تونستن می طوری چه

 بود؟ شده کاری چه وارد نیما خورد؟ می تیر عروسیش شب توی باید چرا نیما



 ! کرد می عصبیم بیشتر فقط این و هیچی فهمیدمنمی هیچی

  مرگ  خبر حاال و بودم، داغون پدرم مرگ  خبر خاطر به کافی اندازه به

 .برادرم
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 مامان  های کار خاطر به  یا باشم ناراحت  نیما مرگ  خاطر به باید دونستم نمی

 . شوکه و عصبی

 زندگی توان اصال چون بودن برنداشته رو وسایلم چمدون که بود خوب حداقل

 !نداشتم رو خونه اون توی کردن

 . بیارن برام فرستادممی بعدا هم رو چمدون دونه یک اون

  به ها خدمه از یکی سریعا که شدم  پیاده ماشین از حوصله بی هتل به رسیدن با

 : اومد سمتم

 .بفرمایین  اومدین، خوش

 :گفتم  خودم معرفی با و دادم نشون بهش رو کارتم

 .اتاقم بیارین هم رو ها چمدون کنین پارک  ماشین ممنون،

 . رفتم هتل پذیرش سمت  به و دادم دستش به رو  ریموت گفت چشمی

 :گفتم  و گذاشتم  میزش روی حوصله بی رو کارت

 .بده بهم  اتاق یک 

 کارت به کردن نگاه با و کرد نگاهم متعجب بود نشسته میز پشت که دختری

 :شد بلند صندلی روی از سریعا

 . کنم می رسیدگی سریعا خانی اقای چشم

 : گفت بعد و کرد نگاه  کامپیوتر به لحظه چند



  همراهی شمارو سریعا کارکنانمون بیست و سیصد ی شماره پی  ای وی اتاق

 . کنن می

 : کردم نگاهش کالفه

 . رم می  خودم بده رو کارت نیست  نیازی

 . داد دستم به رو اتاق کارت و گفت چشمی

 . شدم داخل و رفتم آسانسور سمت به اخم با

  گوشه یک رو کراواتم حوصله بی کردم پیدا رو اتاقم که دقیقه چند از بعد

 . کردم پرتاب تخت روی رو خودم و انداختم

 با داشتم هم حق البته بود، شده گیرم گریبان فکر همه این از افتضاحی درد سر

 !هم پشت اتفاق همه این

  دور اخیر های اتفاق این از کمی خوابیدن با تا گذاشتم  هم روی رو هام چشم

 !بشم

 االن پریدم، دوباره در صدای با که بود نشده گرم  کامل هام  چشم هنوز ولی

 ! اخه بود ها چمدون آوردن وقت

 : گفت و شد  ظاهر در پشت فرم لباس  با پسری که  کردم باز رو در حرف بی

 .بذارم کجا رو هاتون  چمدون آقا سالم،

 :گفتم  رفتم می تخت سمت به که  طور همون و انداختم بهش نگاهی نیم 

 . اینجا نیاد فردا تا هم کس هیچ  بیرون، برو در کنار بذار

 .شد خارج اتاق از ها  چمدون گذاشتن از بعد و گفت بلندی چشم

  فرو خواب به که بود نگذشته چیزی و انداختم تخت روی رو خودم دوباره

 .رفتم

*** 

 : بعد روز دو

 



 عینک و رنگ مشکی شلوار و کت با مردی  که بودم ام قهوه نوشیدن مشغول

  اومده سراغم مامان طرف از قطعا ها ادم این زدم پوزخندی شد، نزدیکم دودی

 !بودن

 .دنبالم فرستاد رو یکی سریع نداره ای فایده هاش زدن زنگ دید وقتی

 :گفتم بگه چیزی که این از قبل و گذاشتم میز روی رو ام قهوه فنجون

 خوای؟می چی
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 .خونه برگردین سریعا باید گفتن مادرتون قربان-

 : انداختم باال رو ابروهام خونسردی با

 . نمیاد  بگین بهش  برین نمیام،

 .ببریم رو شما زور به شیممی مجبور نکنین، سخت مارو کار لطفا قربان-

 :گفتم  و کردم نگاهش و شدم بلند جام از خشم با

 نه؟ شی بیکار کار از خواد  می دلت چی؟ دیگه

 :انداخت پایین رو سرش

 . نیستیم ای کاره ما قربان، مادرتونه دستور

 ! کردن کوفتم هم رو صبحانه این 

 .افتادم راه خودم ماشین سمت به ها اون از تر جلو و برداشتم رو کتم حرص با

 .بود  چی حسابش حرف دیدم می رفتم می باید

 . شدم خونه وارد و کردم رانندگی عمارت سمت به سرعت ترین  باال با

 سرجاش دیدنم با زد می قدم حیاط توی که طور همون مشکی لباس با مامان

 : گفتم سینه  به دست و برداشتم قدم سمتش به حرص با ایستاد،



  می آدم چی واسه میومدم، خودم خونه این  توی برگردم  خواستممی اگه من

 من؟ دنبال فرستی

 : کرد نگاهم جدیت با اما مامان

  رو است همه صالح به که کاری باید گم،می چی من فهمی نمی ! ای بچه تو

 . بدی انجام

 :ببرم باال رو صدام کردم سعی

 صالحی اون  اینه برادرم؟ ی بیوه با  من ازدواج اس؟ همه صالح به چی مامان

 زنی؟می حرف ازش که

 . کنین پیدا رو دیگه یکی  برین خوام،  نمی رو صالح این من که صالحه اگه

 : برد باال کمی  رو صداش و کرد اخمی

 !اس همه نفع به این  طاها

 .شه می ها طایفه بین صلح باعث این

 خوای؟می رو این باشه؟  جنگ طایفه هردو بین داری دوست تو

  رو کار این باید و بدی خاتمه ها این  ی همه به سحر با ازدواج با تونی می تو

 .بکنی

 . تو گردن شهمی ریخته ها طایفه جنگ خاطر به که هرکسی خون وگرنه

  می کسی اگه کردم، فرو خرماییم موهای بین رو دستم و کشیدم هوفی خشم با

 تونستم نمی همچنین کنم زندگی وجدان عذاب این با تونستم نمی من چی؟ مرد

 ! بشم همخواب باهاش و کنم ازدواج هم برادرم ی بیوه با

  یک و بیست قرن توی اونم طایفه  و رعیت ارباب داستان این فهمیدم نمی من

 ! بود چی

 . رفتنمی فرو مغزم توی این واقعا

 : برگشتم مامان سمت به و کشیدم  گردنم پشت دستی

 کنم؟ ازدواج  زنش با خوایمی  من از طور چه! مرده تازه  نیما مامان

 .میرن  می هم  بیشتری های ادم نگیره سر ازدواج این اگه-



 : دادم  تکون رو سرم نبودم راضی اصال که این با

 این شدن تموم  خاطر به فقط تو حرف خاطر به نه ولی کنم، می ازدواج باشه،

 .ها بازی مسخره و جنگ
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 : گفت و نشست هاش لب روی رضایت سر از لبخندی

 .منتظرتونه داخل عاقد من، عاقل پسر افرین

 نکنم؟ قبول من داد نمی احتمال اصال یعنی کردم، نگاهش شده گرد های چشم با

  و  گذشتم کنارش از شه نمی باورم گفتن با و فشردم  هم روی رو هام پلک فقط

 . شدم عمارت داخل

 به دادن خاتمه برای فقط گشتممی بر هتل به دوباره  دختر اون کردن عقد از بعد

 . بس و کردم می رو کار این جنگ این

 .نشستم کنارش صندلی روی هیچی به توجه و کردن نگاه بدون

 !شد   چی و داشتم ها برنامه چه ازدواجم واسه

 .کنم ازدواج عشق با و بشم عاشق نبود قسمت انگار

  رو ازدواج سند و گفتم رو بله طوری چه گفت رو بله طوری چه نفهمیدم اصال

 رو بازوم مامان که برم خواستم  کردنش امضا بعد دونم می فقط کردم امضا

 : داشت نگهم و کشید

 ری؟ می داری کجا

 : کردم نگاهش سرد

 .هتل

  تحویل رو هجله  دستمال که آن می  اهالی کل امشب ری، نمی جایی تو خیر نه-

 . بگیرن



 : زدم داد و کشیدم بیرون دستش از ضرب با رو بازوم

 مامان؟  گی می داری چی

 بشم؟  هم خواب هم داداشم زن با من داری انتظار نکنه

 :کرد نگاهم اخم با

  داشته هجله باهاش باید که معلومه داداشت زن نه توئه زن االن دختر اون

 .باشی

 کردم، نگاه نگاهمونترس با که سحر به بود شده  قرمز خشم از که صورتی با

 . وایسم حرفم روی شد می باعث بیشتر اون نگاه

 : گفتم و آوردم باال رو ام اشاره انگشت

  بمیرمم من  ولی نزدم حرفی دراوردی من عقد به زور به رو دختر این مامان

 فهمیدی؟  زنم، نمی دست دختر این به

 خاطر به ازش که جایی همون رم می   دارم برمی بیاری فشار بهم هم دیگه یکم

 .برگشتم شما

  دختر اون به من فهمی؟ می دادم انجام  صلح خاطر به فقط رو ازدواج این من

 به که  هم احمقی های ادم اون به  و کن فرو  مخت توی رو این زنم نمی دست

 از گفتناش طاها طاها به توجه بی و بفهمون اینو هم اینجا میان این خاطر

 . شدم خارج عمارت
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 : نیال

 

  و بود کامل ها اتاق ی همه کشیدم، سرک  خونه های اتاق تمام  توی ذوق با

 .مبله کامال خونه

 . بود شهر  مرکز توی و داشت نگهبان که اپارتمانی یک توی هم خونه و



  و بابا گردن دور رو دستم یک  و برگشتم بابا و مامان سمت به خوشحالی با

 :گفتم خوشحالی با و انداختم مامان گردن دور  رو ام دیگه دست

 .نکنم شرمندتون دم می قول ممنونم خیلی بابا، ممنونم واقعا

 .عاشقتم بابا  عالیه چیزش همه خونه این

 :داد فاصله بغلش از آروم رو من و کرد نگاهم  لبخند با بابا

 ما برای ای هدیه هیچ کنی، بلند سر رو ما  و بخونی درس خوایم می فقط ما

 .نیست این از بهتر

 : کوبیدم  هم به رو هام دست خوشحالی با

 .باباجون دم می قول دم می قول

 :گفت  و گرفت دستش توی رو هام دست مامان

 دانشگاه  راه از راست و بخون رو درست  فقط جون، مامان باش خودت مواظب

 . دخترم خونه برگرد

 .نیال  نمونه پیشت دلم نکنم، سفارش بهت دیگه

 : بوسیدم رو اش گونه و آوردم فشاری دستش به

 .نباش  نگران اصال جون مامان چشم

  ساری راهی دوباره ازم کردن  خداحافظی با و کردن سفارش بهم دیگه یکم

 .شدن

  چیش همه ولی بود کوچیکی ی  خونه شدم، واحدم داخل دوباره خوشحالی با

  امشب بودم مطمئن که داشتم رو دانشگاه  و فردا شوق و ذوق انقدر بود؛ عالی

 .برد نمی خوابم

 و ها رستوران بهترین  لیست از بابا که هایی  کارت و رفتم آشپزخونه سمت به

 پیتزا خودم برای و زدم زنگ یکیشون به و برداشتم رو بود ها بودی فست

 . دادم سفارش

 رو لباسام  تا رفتم اتاقم سمت به نره سر حوصلم غذا اومدن تا که این برای

 . کنم مرتب



  فردا از واقعا یعنی کردم، نگاه بهشون خوشحالی با درسیم  های کتاب دیدن با

 تر؟ نزدیک رویاهام به و شدم می دانشگاه وارد

 بیاد؟  مهندس اسمم کنار  روزی یک شد می یعنی

 باشم؟ داشته رو خودم دفتر منم  شد می یعنی

 . رفتم هام لباس کمد سمت به و گذاشتم قفسه توی روی هام کتاب ذوق با

  کردم می ثابت ام خانواده به باید خوندم، می درس باید فقط و فقط من

 . کنم  نمی دار خدشه رو اعتمادشون

  می بلندشون سر قطعا کنم، استفاده سو ام خانواده اعتماد از که نبودم لیال من

 . کردم

  رو پیتزا پول دادن با شدم هال وارد و شدم خارج فکر از در زنگ صدای با

 . شدم خوردنش مشغول و گرفتم تحویل

 . داشتم رو پیش جدیدی زندگی فردا از
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 با شب و گذروندم اومد نمی خوشم که هایی چیز دادن تغییر با رو وقتم شب تا

 . رفتم خواب به سریعا دانشگاه شوق و ذوق

 

*** 

 

 . بودن گفته بهم که بود همونی کردم، نگاه کالس شماره به ذوق با

  حرف  مشغول ها دانشجو ی همه  شدم،  کالس وارد و کردم باز رو کالس در

 . بودن گرفته گرم گوشه یک و بودن زدن

 جا کناریش صندلی روی و رفتم بود  نشسته تنها که بانمکی دختر یه سمت به

 . گرفتم



 : کردم دراز سمتش به رو دستم و زدم روش به لبخندی

 . نیالم من سالم،

 :زد لبخندی متقابال و کرد جا به جا هاش  چشم روی رو عینکش 

 .ام مینو منم

 .خوشبختم-

 : گذاشت دستم توی رو دستش

 تهرانی؟  مال آی می کجا از همچنین،

 . ساری مازندران، از نه-

 : کشید بیروندستم از رو دستش

 . آم می  شوش از هم من آهان،

 بلند جام از سریعا و موند نصفه حرفم استاد اومدن با که بگم چیزی خواستم

 . شدم

 ! بود جذاب  قدر چه من خدای وای

  رو خوندن  درس من که بودن خوشگل انقدر اینجا های استاد ی همه اگه

 ! کردم می فراموش

 .داد نشستن دستور  همه به کردن سالم با و داد تکون رو سرش

  رو بود دستش که دفتری نشست، میزش  پشت و کشید ایش سرمه کت به دستی

 . کرد ها اسم خوندن به شروع و کرد باز

  رسید من اسم به وقتی که بودم شده  خیره بهش محوی لبخند با مدت تمام من

 . کردم بلند رو دستم سریع

 نفر اسم و داد تکون رو سرش پوزخندی با بعد و کرد  مکث صورتم روی یکم

 . خوند رو بعدی

 : کرد نگاهم خنده با که اومدم خودم به پهلوم  به مینو دست ی ضربه با

 کاری؟ اول  همون کنی؟می کار چی جان نیال



 : زدم راه اون به رو خودم و انداختم باال رو هام شونه

 چیه دیگه روش منم میکنن نگاه استادشونو آدم همه این کردم؟ کار چی مگه

 مگه؟

 : کرد نگاهم خودتی خر حالت یک با

 !لبخند با  طور این نه اما
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  و کرد دادن درس به شروع ها حرف سری یک بعد هم استاد که ندادم جوابی

 .نمینداختم قلم از هم رو حرفش یک دادم،  می گوش دل و جون با هم من

 ! بود عجیب کمی هم خودم برای درس به من شدید ی عالقه این

  در دم و کردم جمع وسایلمو خستگی با ها کالس ی همه  شدن تموم از بعد

 . ایستادم دانشگاه

  جلوی باالیی مدل ماشین که بودم آژانس منتظر دانشگاه از تر طرف اون کمی

  با و آوردبیرون پنجره از رو سرش پسری و داد پایین رو پنجره ایستاد، پام

 :گفتای کریه لبخند

 . عزیزم برسونمت

 !چندش مرتیکه کردم، نگاهش انزجار با

 ! شد نمی خیال بی انگار اما

 که صدایی با که کنم بارش چیزی خواستم  داد،  می ادامه کریهش های حرف به

 پسر جواب اخم با که بود بدیعی استاد کردم، نگاهش متعجب اومد سرم پشت از

 : داد می رو

 ! هری مردم؟ ناموس دنبال افتادی خیابون تو! بچه ببینم کارت رد برو

 گاز روی رو پاش سریعا بود  جربزه بی های آدم این از انگار که هم پسر

 . کرد فرار  و گذاشت



 : کردم نگاهش و برگشتم استاد سمت به شیفتگی با

 .بود  شده خورد اعصابم  واقعا دیگه استاد، ممنون

 : داد تکون رو سرش

 نه؟  نیستی اینجا اهل واینسی، زیاد اینجا بهتره ولی کنم،  می خواهش

 :گفت که دادم تکون منفی ی نشونه به رو سرم

 .خونه رسونمت می من بیا

 خونه؟  رسوند می  رو من  کردم، نگاهش شده گرد های چشم با

 : دادم تکون منفی ی نشونه به رو سرم سریعا

 . دم نمی زحمت بهتون میرم خودم نه،  نه استاد نه

 کجاست؟  مسیرت-

 : دادم ادامه و گفتم  و آدرس آروم

 . نمیدم زحمت شما به واقعا استاد وایمیستم تاکسی منتظر من

 :رفت  ماشینش سمت به و داد تکون رو سرش

 این مگه شه، نمی پیدا ماشین برات ها حاال حاال اینجا ولی دونی، می خودت

 .آژانس بزنی زنگ که

 : کردم نگاهش آویزون ای چهره با

 . ندارم آژانس شماره آخه

 : کرد باز رو راننده در و انداخت باال رو هاش شونه

 .یکیه مسیرمون نشدم، پشیمون  تا بیا خوای می

 .رفتم شاگرد در سمت به و ندونستم جایز رو کردن ناز دیگه
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 ! بودم استاد ماشین توی روز اولین همین از ،نشستم  ماشینش توی خجالت با

 ! شد نمی که هایی  دردسر چه وگرنه بودم ایستاده تر دور دانشگاه از خوبه باز

 تیره خرمایی موهاش کردم، نگاه  رخش نیم به و کردم استفاده حواسیش بی از

 .بود داده باال و بود

  کرده جذابش خیلی هاشم ریش ته سفید، پوستش و بود روشن سبز هاشم چشم

 .بود

 !نداشت حلقه رفت، چپش دست روی چشمم ناخوداگاه

  که چه من به داد،  هشدار بهم  وجدانم که  بود لحظه همون بود؟ مجرد یعنی

 متاهل؟ یا بود مجرد

 های فکر نباید که خونه برسونه  رو  من خواست  می و بود سوخته دلش چون

 ! کردم می پرت چرتو

  که کیفم به و کنم بیرون مغزم از رو پرت و چرت های فکر این کردم سعی

 . شدم خیره بود  پام روی

 :شکست استاد  صدای با شد می  طی سکوت در که مسیری

 کجایی؟ مال تو

 : دادم جواب حالت همون در

 .ساری مازندران،

 . نزد حرفی دیگه ضبط کردن روشن با بعدش و گفت آهانی

 پیاده ماشین از که  حالی در و کردم نگاهش امیز تشکر آپارتمانم به رسیدن با

 : گفتم میشدم

 .استاد ممنونم

  زد که حرفی با که ببندم ماشینو در خواستم گفت، آرومی کنم  می خواهش

 : کردم نگاهش متعجب

 باال؟  کنی دعوتم قهوه یا چای یک واسه خوای نمی



  داد می کردنش شوخی از نشون که خندونش صورت به شده گرد های چشم با

 دادم؟   می جواب چی االن کردم، نگاه

 : زدم رو دلم حرف و کردم جزم رو عزمم

 .شرمنده اما استاد، کردم  می دعوتتون حتما بودن ام خانواده اگه

 :داد تکان را سرش خنده با

 . سالمت به برو

 .شدم آپارتمانم وارد نگهبان به کردن سالم با و گفتم ممنونی دوباره

 می فکر طوری این من یا بود شده صمیمی باهام خیلی سریعا واقعا استاد

 کردم؟ 

 : زد تشر بهم وجدانم

 بسه بسه داشت، برت هوا  کرد شوخی باهات یکی پسره نگو، چرت! نیال ای

 .نکن پرت چرتو فکر  مشقت و درس سر بشین
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  نمی روز یک توی هم اون رو صمیمیت از حد این کردم می فکر طور هر اما

 بود؟ شوخ قدر همین دانشجوهاش ی همه با کنم، هضم تونستم

 حاال؟ اما داد، قورتش شد نمی هم عسل من یک با که  کالس سر

 و انداختم باال بیخیال رو هام شونه کنم، بیرون فکرم از رو این کردم سعی

 . شدم  واحدم وارد

 

 :بعد ماه یک

 

 .نکن اذیت برسون بهم نخوندم، هیچی بخدا نیال-



 :دادم تکون تاسف ی نشونه به رو سرم

 .بگو من به اینو عزیزم؟ خونی می کی تو جان مینو

 : کرد نگاهم ناراحتی با و کشید  هوفی

 . نداشتم حوصله خب؟ کنم کار چی

 : دادم تکون رو سرم  و رفتم ای غره چشم

 !تو و دونم می من بگیره رو مچمون بدیعی ولی باشه

 . شدیم بلند جامون از همه بدیعی استاد شدن وارد با که داد تکون رو سرش

 : کشید گلوش زیر رو انگشتش بدیعی دست توی های برگه دیدن با سارا

 . بخونیم رو فاتحمون

 :زد بهش ای سلقمه طرف اون از رویا

 فاتحه فاتحه ،نویسی می روش از رو همه نشسته کنارت نیال ببند، دهنتو تو

 .نکن

   بدیعی کردم، نگاه بدیعی به و گفتم  بهش کوفتی  که کرد نگاهم باز نیش  با مینو

 : گفت و رفت میزش پشت بشینین  گفتن با

 دیگه؟  امتحان برای این اماده خب

  به مجبور که بود طوری اش چهره  حالت بود، جذاب خیلی هم جدیتش این

 . شدی می دادن گوش

  کردن پخش مشغول و گفت ای خوبه جدیت با که دادن تکون رو سرشون همه

 . شد ها برگه

 زدم لبخندی متقابال که داد دستم به  رو برگه و زد محوی لبخند من به رسیدن با

 . گرفتم دستش از رو برگه و

 . کردم می هنگ خودمم که  کرد می برخورد مهربون باهام انقدر اوقات بعضی

 و آرامش با و پرسیدم می سوال  کلی ازش که بود استادی تنها مدت این توی

 . داد  می جوابم مهربونی



 . بود سوال دلیلش  هم خودم برای که داشتم بدیعی به خوبی حس انقدر

 بلد رو همه خوشبختانه نشست، هام  لب روی رضایت لبخند ها سوال دیدن با

  جواب دقت با رو ها سوال تک تک و شدم نوشتن مشغول سرعت با بودم،

 . دادم

 . دادم جواب بهش تا کشت می رو خودش داشت تقریبا مینو هم طرف اون از
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  با پایید، می  رو همه  چشمی چهار ماشاهلل کردم، نگاه بدیعی به و کشیدم  هوفی

  سفیدی ی برگه ناچارا ملتمسش های چشم دیدن با که کردم نگاه مینو به تردید

 . مونده رو هایی سوال چه  که زدم اشاره بهش چشم با و برداشتم

 : گفتم اروم و رفتم بهش ای غره چشم جوابش شنیدن با

 کشی؟  می خجالت تا سه دو اون از! دیگه  موندم رو همه بگو یهو مینو

 حرص با و کشیدم پوفی که انداخت باال رو هاش شونه و زد نمایی دندون لبخند

  که کردم  دراز طرفش به دستمو شدنش تموم از بعد شدم، جوابا نوشتن مشغول

 .رفتم سکته مرز تا بود من به دقیقا چشمش که بدیعی استاد دیدن با

  فقط و زد محوی لبخند ولی کنه پاره رو ام برگه و اینجا بیاد که االنه گفتم

 . داد تکون رو سرش

 : گفتم لب زیر و کردم نگاه بهش ثانیه چند

 . آخه آدم این خنده می قشنگ قدر چه

 .کنم بیرون ذهنم از رو چرت های فکر این که  زد تشر بهم وجدانم هم باز

 . دادم می نشون العمل عکس بدیعی های کار به نسبت داشتم خیلی جدیدا

 االن؟ اما کرد نمی رحم دید می  تقلب بدیعی دونستم می من که جایی تا ولی

 .انداختم ام برگه به رو آخر نگاه و انداختم باال ابرویی



  بهم چیزی و گرفته رو مچم تقلب سر که این از باشم ناراحت چیه؟ مشکلم وهللا

 نگفته؟ 

 !نکنه تالفی ها نمره سر که کنه خدا البته 

 . نداره مدرکی وگرنه بگیره  رو مچم بیاد االن خواست می نداره؛ حق نه

  رسیدن رو مینو حساب جز کرد می  کم نمره ازم اگه دونستم  می هم خودم البته

 ! اومد نمی بر ازم ای دیگه کار

 : گفت و بشینم کرد اشاره دست با که  بدم تحویلش خواستم و کشیدم عمیقی نفس

 . کنم  می جمع همه  از شد تموم که وقت رحیمیان، خانوم بشینین 

 هم اینا تا پروندم می مگس باید االن نشستم، جام  سر دوباره و گفتم آرومی چشم

 !؟شه تموم امتحانشون

 وقتم آینده به کردن فکر با کردم سعی گذاشتم میز  روی رو سرم و کشیدم  هوفی

 .بگذرونم رو

  چیز همه به داشتم، رو کارم دفتر  و اومد می مهندس اسمم کنار که روزایی به

 . داشتم رو آرزشون که قشنگی های

  که این از شدن  می خوشحال خیلی  و  کردم  می بلند سر رو ام  خانواده که این به

 .تهران فرستادن رو من

 .بشن تبدیل واقعیت به داشتم دوست که بودن هایی رویا ها این
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  رو سرم باال ها برگه گفت می که  بدیعی صدای با که گذشت قدر چه دونمنمی

  برگه ی همه سرعت با بدیعی بردم، باال رو ام برگه و کردم بلند میز روی از

 . نشست میزش  پشت و کرد  جمع هارو

 : گفت ذوق با و کشید رو لپم محکم سارا موقع همون

 . بخدا کنم می جبران نیال، بشم فدات من ای



 :گفتم و گذاشتم ام گونه روی رو دستم حرص با

 . نکش زحمت زیاد بود، بس کردی جبران من برای هارو قبلی همین تو

 : گفت و کرد نگاهم خنده با

 . میدم غذا یه بهت مجانی دانشگاه بوفه کالس این بعد

 : کردم نگاهش چپ چپ

  بهت رو امتحان همه این کنی؟ می  انتخاب رو ارزونه که دانشگاه بوفه بابا؟ نه

 . نیست کمتر  فودی فست یک از حقم رسوندم

 : داد تکون رو سرش

 بریم؟  امروز باشه،

 . نگفت چیزی دیگه که گفتم ای باشه

  فست از یکی سمت به و شدیم سارا ماشین  سوار ها کالس ی همه پایان از بعد

 . رفتیم ها فودی

  هم اون که دادم می سفارش گرون چیز تا چند داشتم سارا کردن اذیت برای

 میز  روی رو منو و  گرفت خندم قیافش از پرید،می رنگش بیشتر رفته رفته

 : گذاشتم

 ! کردم شوخی نکن، نگام طوری  اون باشه

 .خوام می پپرونی پیتزای دونه یک

 : کشید عمیقی نفس و گذاشت اش سینه  روی رو دستش کف حرفم این با

 ! کردم سکته نکن، ها شوخی این از توروخدا

 و گفتیم بهش هارو سفارش گارسون اومدن با که انداختم باال ای شونه خنده با

 : گفت و کرد قالب هم توی رو انگشتاش سارا گارسون رفتن با

 آی؟ نمی تو مهمونی، ریم  می اکیپ با شب فردا

 : کردم ندانستن سر از اخمی

 مهمونی؟ چی



 .گیریم می بار یک ای هفته حداقل دیگه، پارتیه منظورم بابا-

 . هم به لولن می و خورن می مشروب که ها مختلط این از البد-

 : کرد ای خنده تک

 . شه نمی پارتی اسمش که اینا بدون پارتی

 : دادم تکون منفی ی نشونه به رو سرم

 درس اینجا اومدم نمیآد، خوشم ها  مهمونی جور این از من ممنون، عزیزم نه

 .بکنم هارو کار این نه بخونم
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 : کرد نگاهم فیس پوکر

 . شه  نمی شب هزار که شب یک بابا ولکن

 . شه نمی اصال دیگه دادم،  قول هم خانوادم به ضمن در جون، مینو نه-

 ببینتت؟ که اینجان خانوادت مگه بابا خیال بی-

 : انداختم باال رو هام شونه

 .نکن اصرار خیال بی دادم، قول که من نبینن، خب

 : داد تکون رو سرش

 .دیگه بگم چی بابا، باشه

 . بود رسونده خونه به رو من مینو  و بودیم خورده هارو غذا بعد ساعت دو

  کتاب از نگامو گوشیم خوردن زنگ با که بودم فردا درسای خوندن مشغول

  سمت به رو سبز ی دکمه سریعا مامان اسم دیدن با دوختم، گوشی به و گرفتم

 : کشیدم چپ

 جان؟  مامان جانم

 کنی؟ می کارا چی مامان؟ خوبی دخترم سالم نیال،-



 .خوندم  می  درس کنم؟ کار چی مامان هیچی-

 .بخون خوب درساتو نکن دیگه کار دخترم، آفرین-

 :دادم تکون تاسف ی نشونه به رو سرم

 .کنمنمی جان، مامان کنم نمی

 نیال؟ هست خوردنت غذا به حواست-

 !نشدی؟ که الغر

 . هست حواسم نیستم، که بچه جان مامان-

  باهات خوادمی هم بابات گفتن با کرد سفارش  بهم دیگه کمی که این از بعد

 . بابا به داد رو گوشی بزنه حرف

  ام خونه که شد راحت خیالش و  کرد سفارش بهم کلی که این از بعد هم بابا

  از غیر به گذاشتم، تخت روی رو موبایل  و کشیدم  هوفی  کرد، قطع رو تماس

 . رفت  می سر حوصلم واقعا و نداشتم ای دیگه کار خوندن درس

 بگم شد می کاش رفتنامون، بیرون برای بود، شده تنگ سارا برای قدر چه دلم

 . بمونه پیشم بیاد مدت یک

  با  اینجا هم مینو جز تقریبا شد، نمی مطمئنا  و داشت دانشگاه خودش خب ولی

 .نداشتم اعتماد و نبودم صمیمی کسی

  متاسفانه بمونه، اینجا و بیاد بگم که نبودم صمیمی حدی در هم مینو خود با

 . کردم  می تحمل رو تنهایی  این باید انگار

  می تر سرحال گرفتم  می دوش یک شاید گذاشتم، قفسه توی و بستم رو کتابام

 . شدم

 .بگیرم  ساعتِ  نیم دوش یک تا شدم  حموم وارد سریعا فکر این با

 . شدم خارج  حموم از و پوشیدم رو پوشم تن ی حوله ساعت نیم گذشت از بعد

  لباس تا برگشتم اتاقم به و کردم روشن رو ساز قهوه و رفتم آشپزخونه سمت به

 .بپوشم رو هام
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*** 

 : گفتم و رفتم استاد سمت به کالس شدن تمام از بعد کالفه

 کنم؟ کار  چی نشدم، متوجه رو مبحث این واقعا من بدیعی استاد

 : گفت  کرد می  جمع رو میز روی های برگه که حالی در

 . که ندارم وقت دانشگاه توی من شین، می متوجه بخونید  رحیمیان خانم

 : گفتم فکر بدون

 .بدین درس  بهم خونه تو چطور؟ خصوصی تدریس خب

 : کرد نگاهم متعجب

 بدی؟ خصوصی تدریس پول که مهمه انقدر یعنی

 . استاد بله-

 .ندارم کاری همچین ی اجازه دانشگاهه، قوانین خالف این اما-

 :کردم پافشاری

 !لطفا فهمه، نمی کسی نگین هم شما گم،نمی چیزی که من استاد خب

 : داد تکون رو سرش

 کنم مشخص رو ساعتش بزن پیام یک بهم داری که رو  ام شماره خب، خیلی

 . هم تو میره بد کالهمون که بفهمه کسی مبادا رحیمیان خانم. برات

 .شد خارج کالس از و گفت ای خوبه که گفتم آرومی چشم

 بودم؟  کرده درستی کار یعنی رفتم، فرو فکر توی  رفتنش با

 چی؟ آورد می سرم بالیی اگه

 داشت؟ من با کار چی مملکت استاد خندیدم، ذهنم توی فکرای به

 کار؟  چی میخواست منو بود، خوشتیپم بود؛ خوب خیلی که وضعشم



  من با باشن، باهاش شکوندن می  دست و سر نفر هزار بود دختر لنگ اگه

 اخه؟  کنه کار چی  خواستمی

 . اون نه کردم اصرار بهش من تازشم

 .شدم خارج  کالس از و کردم قانع رو خودم افکار این با

 به پس زدم، می گند امتحان توی فهمیدمنمی رو مبحث این اگه مطمئنا چون

 . بودم کرده  رو درست کار نظرم

 

 19_پارت#

 

  ناخواسته اخمی بودن بدیعی استاد دور که دخترایی دیدن با که بودم سالن توی

 . نشست ابروهام بین

  داخل همون داشتین سوالی خب بودن، چسبیده بهش ها ندیده پسر عین

 چیه؟  کار این از قصدتون االن پرسیدینمی

 ! عقب بکشمشون و بگیرم تکشون تک موهای  از برم خواست می دلم

 داشت؟  ربطی چه من به زدم؛ تشر خودم به

 زدم؟ می  جوش داشتم چرا من

 .رفتم دانشگاه ی  بوفه سمت به و انداختم بهشون رو آخر نگاه

  ترسیدم می اومد،نمی خوشم بدیعی سر هام حساسیت و توجه این از اصال

 ! خواستمنمی که بشه گیرم گریبان حسی

 .نشستم ها میز از یکی پشت  کیک و قهوه یک برداشتن با و کشیدم  هوفی

 . زدم بدیعی به پیام یک خودم معرفی با و آوردم در جیبم از رو موبایلم

 .بدیعی آرمان آرمان، داشت، هم قشنگی اسم چه

 : کردم زمزمه حرص با

 کنی؟ فکر بهش نداری دیگه چیز تو ! نیال وای



 !آخه ره نمی بیرون ذهنم از چرا! بدیعی بدیعی

 گوشیم پیامک صدای با که نوشیدم  بودنش داغ به توجه بی رو م قهوه حرص با

 بود، بدیعی از پیام برداشتم، رو موبایلم و گذاشتم میز روی رو لیوان سریعا

 : کردم باز رو پیام و که نشست هام لب روی لبخندی

  هم خواهرم ضمن در آدرس، این به بیا کالسات شدن تموم از بعد امروز سالم،

 . نباش نگران اس خونه

 .بود نوشته رو  آدرس هم زیرش و

 !بود خونده رو دلم ته انگار شد، تر عمیق لبخندم

 ! آخه بود جنتلمن مرد این قدر چه

 تکلیفش که  بودم شده قطبی دو آدم یک به تبدیل زد،  می تشر بهم وجدانم هم باز

 !نبود معلوم خودش با

 .داشت می باز کار این از رو اون مغزم و بدیعی طرف رفت می قلبم

 عاشق گذشته دانشگاه از ماه یک که جنبه بی انقدر آدم داشت هم حق البته

 بشه؟  استادش

 ! نشناخته و ندیده اونم

 ی خونه شیش ساعت حدود یعنی این و شد می تموم پنج ساعت کالسم امروز

 . بودم بدیعی

 : کردم  زمرمه لب زیر

  گیرم،می فاصله بدیعی از بعدش دم می قول بگذرونم خیر به رو امروز خدا

 . خونم می رو  درسم فقط و فقط  هستم، دم می  که قولی سر
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  قول خودم و خانواده به که این از غیر بود، کرده  ام کالفه خیلی دلی دو این

  ته مطمئنا چون بود، محض اشتباه  یک هم شدن دانشگاه استاد عاشق بودم، داده

 !نداشت

  و  بودم گذرونده بدیعی ی خونه به رفتن فکر با رو دانشگاه ساعات اون کل

  دانشگاه استادهای کل با باید دور  یک کنم فکر بودم، نفهمیده هیچی تقریبا

 ! داشتم می بر خصوصی کالس

 . دادم رو استاد ی خونه آدرس تاکسی گرفتن با و زدم لبخندی افکارم به

  ماشین از و کردم حساب رو اش کرایه رسیدیم گفت  می که راننده صدای با

 .شدم پیاده

  کردم  می فکر که چیزی حد در نبود، بزرگ  خیلی ولی بود ویالیی ی خونه

 .بود

  رو قلبم وار دیوانه های تپش داشتم سعی که طور همون و کشیدم عمیقی نفس

  باز تیکی صدای با در که نکشید طولی فشردم، رو آیفون ی دکمه بگیرم نادیده

 . شد

 .شدم حیاط  وارد و کردم باز آروم رو در

 رو اش خونه حیاط نکردم وقت حتی  که بود بدیعی خود درگیر فکرم انقدر

 !کنم انالیز

  صدای زدم، در به ای تقه و ایستادم در پشت اش خونه هال در به رسیدن با

 . کرد می دعوت داخل به رو  من که بود بدیعی خود

 سینی با که گشتم می دنبالش چشم با داشتم بدیعی ندیدن با شدم،  هال وارد آروم

 :کرد نگاهم لبخند با و شد خارج  اشپزخونه از بود شربت لیوان دوتا توش که

 . رویی به رو اتاق برو نیال، اومدی خوش

 صدا سمت به بود خواهرش حتما که دختری صدای با که گفتم آرومی چشم

 . داشت استاد خود به زیادی ای چهره شباهت که بود دختری برگشتم،

 : کرد  دراز طرفم به رو دستش و اومد سمتم به پررنگی لبخند با

 .هستم مانا من  عزیزم، اومدی خوش



 : کردم دراز  سمتش به رو دستم و زدم لبخندی متقابال

 .ممنون ام، نیال منم

 .عزیزم خوشبختم-

 . نشستم زمین روی و رفتم بود گفته استاد که اتاقی سمت به و گفتم همچنینی

  کارش اتاق احتماال یعنی این بود، توش  اینا و تاپ لپ و کار میز که بود اتاقی

 .بود

 توی سینی همون با استاد موقع  همون که  آوردم بیرون رو ام جزوه و کتاب

 .شد اتاق وارد دستش

  شرت تی یک و طوسی ورزشی  شلوار کردم، نگاهش و نشستم صاف سریعا

 .بود تنش ای سرمه

 !کنم انکار رو بودنش جذاب خیلی تونستم نمی وجه هیچ به ولی

  هارو لیوان از یکی نشست، روم به  رو و گذاشت زمین روی رو شربت سینی

 : گفت و  گرفت طرفم به

 .باشی داشته انرژی بخور، کردن کار قبل اینو
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 : زدم رنگی کم لبخند

 . دارم انرژی من ممنون

 : گفت و کرد نچی

 چیزی توش نترس نداشتی، که استراحتم بودی، دانشگاه توی االن  تا صبح از

 .نریختم 

 :برداشتم رو لیوان سریعا و شد گرد چشمام حرفش این با

 .دونم می استاد حرفیه چه این



  سینی توی رو لیوان و نوشیدم رو پرتغال شربت سریعا که کرد ای خنده تک

 : شد تر عمیق آرمان ی خنده گذاشتم،

 !آوردی نمی فشار خودت به طور  این حاال باشه

  طرز کرد، نگاهم خاصی طور  یک که گرفتم دندون به رو لبم زده خجالت

 .بود عجیب نگاهش

 ! بود رنگی خوش سبز  قدر چه زدم، زل هاش چشم توی  اختیار بی

 برای داد نمی رخ قشنگی های اتفاق زدم  می زل بهش دیگه یکم اگه کنم فک

 : گفت  و اومد خودش به هم آرمان که کشیدم عقب سریع همین

 . کنیم شروع رو امروز درس بیار خب خیلی

  بودم شده صمیمی باهاش خودم پیش انقدر کردم، باز رو جزوه  و گفتم چشمی

 ! بود کشیده پر بدیعی و استاد دیگه زدم، می صداش آرمان که

 ! بود درس فهمیدم نمی که چیزی تنها من  ولی داد  می درس اون

  نمی اصال شدم، می جدیت هنگام صورتش و مردونه های انگشت به خیره

 ! بدم درس به رو توجهم تونستم

 :دوختم هاش چشم به رو نگاهم دوباره صداش با

 . شدی متوجه ببینم کن  حل خودت رو یکی  این بیا خب

 !شدم بیچاره قشنگ وای

  اومد خودکار طرف به همزمان هم  اون دست که بردارم رو خودکار خواستم

 به دوباره  نگاهم کرد، برخورد  هم به هامون دست و بده بهم رو خودکار که

 . شد کشیده جنگلش رنگ به های چشم اون

 نکنم؟ نگاه هاش چشم به تونستم نمی اصال چرا

 . کرد می جذب خودش به رو من و داشت جاذبه نیروی انگار

 :کردم نگاهش شده سرخ تقریبا زد که حرفی با

 .دقیقا اسمته مثل ،قشنگن قدر چه هات چشم رنگ

 :گفتم و بگیرم رو لبخندم جلوی نتونستم



  گذاشت، نیال رو  اسمم بود تیره خیلی آبی که چشمام رنگ خاطر به مامانم

 . زد می ای سرمه به کامال  بود، تر تیره خیلی بودم که بچه چشمام

 . زنه می ای سرمه به چشمات هم االن-

 : کردم ای خنده تک

 .نیلی  یعنی نیال، گذاشت ای، سرمه بذاره تونست نمی آره

 . بود قشنگ چیزش همه  مثل هم خندیدنش کردم، نگاهش که خندید هم آرمان
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 فهمیدم؟  نمی ازش هیچی چرا کردم،  نگاه سوال به و انداختم پایین  رو سرم

  نمی هیچی دم می توضیح براش دارم ساعته یک خنگه چقدر دختر میگه االن

 ! فهمه

 : خوردم خودم به تکونی صداش با که بودم سوال محو طور همین

 !نبودی طوری این که قبال نیال؟ نمیدی گوش چرا

 نیست؟ درس سر حواست که افتاده اتفاقی

  حرفات به و شم می تو صورت  محو  رو ساعت کل گفتم می گفتم؟  می چی

 دم؟ نمی گوش

  گر ام چونه زیر به دستش برخورد با که انداختم پایین رو سرم و کردم سکوت

 . گرفتم

 : کرد نگاه هام  چشم تو و آورد باال رو سرم

 . رو مشکلت خب بگو کن، نگاه من به

 . باشه گفتن قابل که نیست  چیزی استاد، نه-

  شده گرد های چشم با نشست، لبم روی و اومد تر باال کمی شستش انگشت

 : کردم نگاهش



 ...شما استاد

  نوازش رو انگشتش شم، ساکت که  داد نشون بهم لبم روی انگشتش حرکت با

 : گفت و کشید لبم روی وار

 کنی؟  جذب خودت به منو انقدر تونستی طور چه کم مدت این توی

 شنیدن؟ می درست گوشام  کردم، نگاهش شده گرد های چشم با

 آد؟  می خوشش من  از گفت می داشت

 :شد تر نزدیک صورتم به صورتش

  بذار رو اسمش نکنم، فکر بهت که  نشد روزم یک دیدمت که روزی اولین از

 .هرچی یا نگاه یک توی عشق

 باشی حس بی من به نسبت توهم کنم  نمی فکر نیال، دارم دوست خیلی من ولی

 نه؟ مگه

  از بدم، نشون العملی عکس چه باید االن دونستم نمی بودم، شوکه هنوز من اما

  حسم طرف یک از و بودن هام چشم جلوی بابا و مامان به هام قول طرف یک

 . آرمان به

 ! نه بگم  اون به تونستم نمی مطمئنا من

 ! محض  الل بودم، شده الل هم االن ولی

 :آورد پایین لبم روی از رو انگشتش

 نیال؟  بگی چیزی خوای نمی

 ! شدم شوکه واقعا االن من استاد، دونم نمی-

  منو هم تو که دونم  می من خوام، می جواب یک فقط آرمان؛ استاد، نگو دیگه-

 .بشنوم خودت زبون از خام می  ولی خوای می

 کردم؟ می اعتراف حسم به اگه بود درست کردم، نگاهش تردید با

 چی؟ فهمید  می یکی اگه ولی

 . شد می واویال و شدیم می اخراج دانشگاه از دو  هر وقت اون
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 : کرد نگاهم محوی لبخند با آرمان

 کنم؟ تر راحت دادنتو  جواب خوای می

 : گفت  که دادم تکون رو سرم خواسته خدا از

 . کن همراهیم بود بله جوابت اگه پس

 کردم؟ می همراهیش چی تو کردم، نگاهش گیج

  االن داشتم حتم شدم، منظورش ی متوجه  هام لب روی هاش لب گرفتن قرار با

 ! بود شده سرخ خجالت از صورتم

 .نبود جایز کردن معطل این از بیشتر اما

 ! بکشه منو ناز اومد نمی که عمرش آخر تا

 . کردم همراهیش و گذاشتم اش گونه روی رو دستم یک فکر این با

 .بفهمونم بهش رو جوابم که این برای فقط بود، کوتاه اما

 .کنم نگاه هاش چشم توی نداشتم رو حتی دیگه کشیدم، عقب اون میل خالف بر

 :شدم بلند زیر به سر و انداختم کیفم توی رو وسایلم خجالت با

 . برم دیگه من...من

 نیال؟ شد چی چرا؟-

 : کردم گرد  عقب در سمت به

 .فقط دارم احتیاج تنهایی یکم به نشده، چیزی

 . شدم خارج خونش  از و کردم پاتند عجله با که داد تکون رو سرش ناچارا

 .نداشتم خوبی  حال اصال کوبید، می ام سینه به محکم قلبم



 قول و بابا و مامان حرفای یاد وقتی اما بودم می خوشحال باید االن اصل در

 .شد  می دگرگون حالم افتادم می دادم که هایی

 نداشتم؟  عاشقی حق مگه من ولی

 کردم؟  می  تجربه رو خوب حال نباید لیال خاطر به من

 آرمان عاشق که االن ولی نبود زندگیم  توی کسی من که بود وقتی برای اون

  می  محروم چیز همه  از رو خودم باید چرا داشت  دوست منو  اونم و بودم شده

 کردم؟ 

 قبل تا آرمان حتی کسی ذاشتم نمی من بیاد، سرم لیال مثل بالی نبود قرار من

 .بزنه دست بهم ازدواج

 نداشتم؟ کنم  زندگی داشتم حق صورت این در پس

  به چیز همه و خاستگاری بیاد گفتم می بهش سازیم می باهم دیدیم  که هم وقتی

 . شد می  تموم خوشی خوبی

 شدم بلند جام از لبخند با و کشید پر وجودم از داشتم که استرسی ها فکر این با

 .رفتم بیرون سمت به و
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  قدر چه که گفتم  و دادم رو جوابم  آرمان به شب همون من و گذشت روز اون

  های روز بهترین توی من و گذشتند می باد و برق مثل ها روز  خوامش، می

 . بودم زندگیم

  ورزیدم می  عشق بهش و گذروندم می آرمان با رو وقتم بیشترین که هایی روز

  تا بودیم اومده کافه یک به آرمان با که  بود ماهگردمون سومین امروز و

 . بگیریم جشنش

  دست و کردم نگاه آرمان به ذوق با اومد طرفمون به کیک با گارسون وقتی

 : کوبیدم هم به رو هام

 . ممنونم واقعا! آرمان مرسی وای



 : کرد نگاهم و  گرفت دستش توی رو دستم لبخند با

  غوغا برات سالگردمون توی نیال، من برای  هاس این از بیشتر خیلی تو ارزش

 . کنم می

  رو من که بود معنی این به حرفش این شدم، نمی بند سرجام خوشحالی از

 ! خواست می همیشه واسه

  روی ای بوسه و شدم خم رفتم، صندلیش سمت به و شدم بلند جام از ذوق با

 : گفتم و زدم اش گونه

 . چیز همه  واسه مرسی آرمان، هستی  که خوبه قدر چه

 : گفت و زد روم به رنگی پر لبخند

 . کنیم فوت رو  شمعمون بشین کنارم عزیزم، تو همچنین

  کیک روی رنگ آبی سه عدد شمع نشستم، کناریش صندلی روی لبخند با

 . کرد می نمایی خود شکالتیمون

  ام شونه دور  رو دستش که کردیم  فوت رو شمع دیگه باهم آرمان شمارش با

 :انداخت

 . عشقم مبارک   ماهگردمون سومین

 

*** 

 

 : طاها

 

 مهمت؟  کار این چیه عمارت، بیا زدی زنگ بار بیست بله؟  مامان بله-

 :کرد   اشاره مبل به و کرد  نگاهم سفت و سرد

 . بشین

 : شدم سینه به دست



 .راحتم ایستاده من

 . بشین گفتم طاها-

 : نشستم مبل روی حرص با و کشیدم  هوفی

 . شنوم می بفرما؛

 تنها االن دادیم، دست از رو برادرت و پدر دونی  می که طور همون طاها-

 .تویی مونده ما خانواده توی که پسری
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 : داد  ادامه که  دادم تکون رو سرم

 . بدی ادامه رو برادرت و پدر راه باید تو بعد به حاال از پس

 : کردم نگاهش فیس پوکر

 هتل از منو نبود نیازی فهمیدم گفتیمی هم تلفن پشت از حرفت؟ بود  این باشه،

 .بکشونی  اینجا تا

 :کرد نگاهم اخم با

 آوردمت؟  چرا که درازه زبونتم تازه عمارت، به برگردی باید تو

 عمارت توی کنارش باید نیستی؟ شوهرش نکردی؟ ازدواج سحر با مگه تو

 . خیابون و شهر های هتل تو نه باشی

 : زدم پوزخندی

 .کنم ازدواج باهاش کردین مجبورم شما کردم؟ انتخابش من که زنیه مگه

 . باشم خونه این توی که بینمنمی مجبور  رو خودم منم پس

  اتون مسخره رسومات و رسم این و  شما خاطر به رو این که داشتم انتخاب حق

 . دادم دست از

 .مربوطه  خودم به کارام  و زندگیم محل دیگه



  عمارت از شرکت مقصد به که نگفت چیزی و کرد نگاهم خشم با فقط مامان

 .زدم بیرون

 . قراره چه از اوضاع و چیه بدم  انجامش قراره که کاری ببینم خواستم می

 . افتادم راه شرکت سمت به کردنش روشن با و شدم ماشینم سوار

  به بود قرار که بود دفتری های کار حتما و داشتیم  صادرات و واردات شرکت

 .بیوفته  سرم روی بابا و نیما نبود خاطر

 . شدم شرکت داخل و شدم پیاده ماشین از شرکت به رسیدن با

  اتاق، در های اتیکت روی از مطمئنا  ولی آوردم نمی در سر اینجا از خیلی

 . کنم پیدا بابارو  اتاق

 . شدم متوقف زنی نازک  صدای با که رفتم می بابا اتاق سمت به داشتم

 : کردم نگاهش اخم با که برگشتم سمتش به

 هستی؟ کی  شما طوری؟ همین ری می کجا آقا

 . دید می سال همه این توی منو بود بار اولین بهش دادم می حق

 : زدم بهش ای مسخره لبخند

 .ام طاها

 اصال؟ داری کار کی با هستی،  که هستی خب-

 .شرکت جدید رئیس یعنی خانی،  نیما برادر و خانی حسین پسر  خانی، طاها-

 . کرد نگاهم رفته وا  و شد گچ مثل پرید، روش از رنگ تقریبا

 . شه اخراج ترسید احتماال

 : کردم نگاهش و زدم پوزخندی

 هستی؟  کی تو و

 : گفت کنان  من من و انداخت پایین رو سرش خجالت با

 .ام اینجا منشی من...من

 : دادم تکون رو سرم



 . کارت سر برو خب، خیلی

 : کرد نگاهم متعجب

 کنین؟نمی اخراجم یعنی...یعنی
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 : کردم تصنعی اخم

  درستم  دادی می انجام رو کارت داشتی تو کنم؟ اخراجت الکی چی واسه

 .دادی انجامش

  کارایی شرکت اطالعات ی همه رفتن قبل ولی نیست، تو مشکل نشناختن منو

 .اتاقم بیار رو همه رو نکنیم و بکنیم باید که

 .خوام  می  رو همه نیست هستو  پرونده هرچی

 و کردم پاتند اتاق سمت به هم  من رفتنش با شد، دور  ازم و گفت چشمی

 . شدم واردش

 . بود کرم ای و قهوه بابا اتاق دکور بود، شده عوض چیز همه خیلی اینجا واقعا

  نه و داشت دید بیرون به داخل از فقط که بودن جوری هم شرکتش های شیشه

 .عکس بر

 . بود شهر از قسمتی پشتشم ی منظره

  دور یک و زدم خودم دور چرخی نشستم، صندلی روی و رفتم میزش پشت

 . کردم نگاه جارو همه کامل

  بود معلوم نبود، روش خاک  هم  یکم حتی کشیدم، میز روی آروم رو انگشتم

 !رسیدن می اینجا به خیلی

 با دختره همون اومدم، در فکر از خورد در به که ای تقه با که نکشید طولی

  میز روی رو همه  و شد وارد  بود داده جا بغلش توی بزور که پرونده کلی

 . گذاشت



 :گفتم خنده با که کشید عمیقی نفس

 چیه؟  فامیلیت

 .هستم شیرازی آقا، شیرازی-

 : کردم اشاره بیرون به  ابرو با

 .بیاد جا حالت بخور آب یک برو شیرازی، برو

 که پوشه اولین و کردم ای خنده تک رفت، بیرون اتاق از سریع و گفت چشمی

 . برداشتم بود قرمز رنگ به

  که دیدم می وسط این رو هایی چیز یک و کردم  می بررسی رو همه یکی یکی

 !کردن می گیجم کامال

 داشتن  همشون بودن، همین شون  همه  کردم باز هم رو بعدی ی پرونده اخم با

 ! ایران  به افغانستان از مخدر  مواد قاچاق دادند، می نشون رو قاچاق

 :کشیدم  داد و شدم بلند جام از عصبانیت و خشم با

 . اینجا بیا شیرازی شیرازی،

 : شد اتاق وارد هراسون شیرازی و شد باز سریعا در

 اقا؟ شده چی

 : کردم پرت دیوار طرف به هارو پرونده از یکی خشم با

 چی؟ یعنی مواد قاچاق اوردی؟ من برا ان چی ها کوفتی این شده؟ چی

 : کرد نگاهم ترس با

  بکنین باید که کاری گفتن بهتون، بدم اینارو اومدین وقتی گفتن مادرتون اقا اما

 .ندارم تقصیری من بخدا همینه

 : رفتم سمتش به و اومدم بیرون میز پشت از خشم با

  یعنی گی  نمی هیچی و داری خبر رذالت این از که همین تو  نداری؟ تقصیری

 . مجرمی مقصری؛

 اد؟  می سرت به چی برن لو اینا دونی می  آی، می حساب به جرم شریک
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 :دادم تکون تاسف ی نشونه به سری  که کرد نگاهم کرده بغض

  می کاراتون سزای به شد رو  چیز همه  وقتی فهمی،  می دادم لوتون وقتی

 .رسین

 .شدم خارج اتاق از خشم با و

 با آوردن، می در پول راه این از داشتن  ام خانواده سال همه این شد نمی باورم

 !بود رسیده اینجا به آوردنمی در راه این از که پولی

  خالف و  جرم سرتاسرش ولی بود معمولی  شرکت یک اسما فقط  شرکت این 

 .بود

 باید چطوری دونستم نمی فشردم، گاز  روی رو پام و شدم ماشین سوار خشم با

 ! کردم می تخلیه رو عصبانیتم و خشم از حجم این

 . شدم عمارت وارد عصبانیت با و رسیدم خونه به زمان ترین کم در

 : زدم داد خشم با مامان ندیدن با

 کو؟ مامانم خانوم عطیه خانوم، عطیه

 : کرد نگاهم ترس با و خارج آشپزخونه از هراسون

 ... چیزی ،آقا اتاقشونن داخل

 .رفتم باال مامان اتاق مقصد به ها پله از و ندادم گوش حرفش ی بقیه به

  با بود نشسته تختش روی که مامان کردم، باز رو اتاق در زدنی در هیچ بدون

  کرد، نگاهم متعجب و خورد خودش به تکونی دیوار به در برخورد صدای

 : شد بلند تخت روی از و نشست پیشونیش روی شدیدی اخم که نکشید طولی

 شدنه؟  وارد وضع چه طاها؟ شده چی

 :بردم باال رو صدام



 من؟  مادر بشه چی خواستی می شده؟ چی

 چی؟  یعنی ایران  به افغانستان از مواد قاچاق

 !کردین نمی کاری همچین که بگو! دروغه که بگو

 : داد جواب آرامش با و شد نرمال اش چهره

 کردی؟ پا به قشقرق طور این این واسه

 .بدی اش ادامه باید هم تو بود،  این برادرت و بابا کار هست، که همینی

 چی؟ یعنی ها اصول و ادا این

 ! کرد می برخورد موضوع این با داشت خونسرد انقدر شد نمی باورم

 : گفتم  و زدم چنگ رو موهام حرص با

 کردید؟  می کارو این طور چه 

  تون زدید نون شما یعنی خوندم؟ درس دنیا سر اون خالف پول با من یعنی 

 کنید؟ می زندگی  توش و ساختید قصرو این مردم خون

  این از همه دارین که مالی همه این  دارین که رسمی و اسم همه این یعنی

 راهه؟

 طوری؟ چه واقعا طوری چه

 : آوردم جلو رو ام اشاره انگشت و دادم قورت خشم با رو دهنم آب

  نمی شما  جرم شریک من  دم، می لو چیزو همه پلیس به رم می چیه؟ دونی می

 ! شم

 !آوردین بدست کار این با هرچی کافیه

 . برسین اعمالتون سزای به باید همتون
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 آورد بیرون رو ای اسلحه جیبش از  مامان یهو که برم بیرون در از خواستم و

 این از انقدر من  ولی زد می موج خشم  هاش چشم تو گرفت، سمتم به و

 . کردم می  نگاهش شده مسخ که  بودم شوکه حرکتش

 ! گرفته سمتم به رو اسلحه این که باشه مادرم این شد نمی باورم

 ! بود کرده کور اونو چشم مال و پول

 ! کشید  می اسلحه هم خودش پسر روی  حتی دیگه  بود کرده سنگ از رو قلبش

 : گرفت تر  محکم رو اسلحه و اومد جلو قدمی خشم با

  کنی، خراب کشیده  زحمت واسش ها  سال که تو پدر امپراطوری دم نمی اجازه

 . بدی انجام رو میخوام که کاری باید

 !بدی ادامه رو راه این باید

 . کردن نمی باور رو دیدن می که   رو چیزی هام چشم بودم، شوکه هم هنوز

 : بگم ضعیفی صدای با حالت همون در که بود  این بکنم  تونستم که کاری تنها

 . نمیکنم کارو این من

 : شد تر شدید اخمش

 . طاها کنم نمی حاللت شیرمو نباشی راهش ادامه و نذاری پدرت کار تو پا اگه

 همچین خالف کار یک خاطر به تونست می طور چه کردم؛ نگاهش مبهوت

 بگه؟  من به چیزی

 حتی که بود عزیز براش مال و پول این انقدر یعنی نبودم؟ پسرش مگه من

 شناخت؟ نمی هم رو من دیگه

 .ندارن رو  وزنم تحمل پاهام دیگه کردم  می حس  کم کم

 : زدم پوزخندی و داشتم نگه سفت رو خودم ولی

  واسم میخوای که شیریه از تر حروم بدم انجام خوای می ازم تو که کاری

 ! کنی حروم

 روش شناسیو نمی خودتم پسر حتی دیگه  که کرده کور چشمتو پول انقدر تو

 . کشی می اسلحه



 . کرد نگاهم و آورد پایین آروم رو اسلحه

 ! نشکنه بغضم  این تا دادم بیرون رو نفسم و کشیدم موهام بین دستی

 : گفت مکث کمی از بعد مامان

  تو خواهرتم شوهر بگی  پلیس به و ندی ادامه تو اگه بنداز خواهرت به نگاه یه

 شه؟ بیوه خواهرت و زندان بندازن اونم میخوای کاره این

 زندان؟  بندازی منم میخوای

 کنی؟  نابود خودتو خانواده میخوای

 کنی؟ دار لکه هامون  رعیت جلو رو مون  رسم و اسم

 بذاری؟ سرمون  پشت حرف کلی و کنی خراب رو چیز همه
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 نگاهش پیش لحظه چند های اتفاق از ناباور چشمای با و کشیدم عمیقی نفس

 . بود درست  حرفش این کردم،

 .کنم بیوه  رو نارین تونستم نمی ببرم، بین از رو چیز همه تونستم نمی

 . داد نمی رو اجازه این وجدانم

 !بدن ادامه کاری همچین به نبودم راضی اصال که این با

  می که همین کنم؛ همکاری باهاشون  راه این توی خواست نمی دلم اصال

 ! جرم شریک شدم می  زدم نمی حرفی و دونستم

 :گفتم  رفتم می در سمت به  که  طور همون و دادم تکون رو سرم ناچارا

 تو شه نمی دلیل این ولی وسطه تون زندگی پای چون نمیدم لوتون باشه باشه،

 .بردارم قدم باهاتون کاری کثافت این

 . زدم بیرون عمارت از باشم  ای دیگه چیز شنیدن منتظر که این بدون و

 



*** 

 

 : نیال

 

 :کردم نگاه  مینو به ناباور

 گی؟   می جدی داری

 :انداخت بهم نگاهی

 جشن گرفتن برای و زد می حرف نامزدش با داشت شنیدم خودم چیه؟ دروغم

 .زد  می کله سرو باهاش داشت اینا و عروسی

 حاال؟ شدی  شوکه انقدر چرا تو بعدشم

 : ندم لو رو خودم کردم سعی

 . اومدنمی بهش باشه، داشته نامزد کردم نمی فکر خب...خب

 : کرد ای خنده تک

 . خوردن شکست دخترامون نصف وهللا، آره

 بود؟   من با چرا پس داشته؟ نامزد یعنی

 داد؟ می بازی منو  مدت  همه این داشت چرا

 ! هوس یک! بودم هوس یک فقط

 ! شدنمی باورم شنیدمنمی خودش از تا ولی

 .شدم حیاط وارد پریده رنگی با و  شدم خارج کالس از دستشویی ی بهونه به

  طولی گرفتم، رو آرمان ی شماره و آوردم در رو موبایلم لرزون دستایی با

 : پیچید موبایل تو صداش که نکشید

 نیال؟  جانم

 :گفتم ضعیفی صدای با و دارم نگه صاف رو خودم تا زدم دیوار به رو دستم



 دانشگاهی؟ تو
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 شده؟  چیزی عزیزم آره-

 . آرمان بزنیم  حرف بیا-

 . بینه می یکی نیال؟ طوری چه آخه-

 :شد بلند کمی صدام

 .بیا  االن همین کن بهونه رو درس فوقش! آرمان دونم نمی من

 . کردم قطع رو تماس بگه ای دیگه چیز بذارم که این بدون و

 : کرد نگاهم خشم با و شد  ظاهر جلوم درهم اخمای با بعد دقیقه چند

 ! اینجا بیاری منو خواست دلت هروقت تونی نمی نیال؟ کنی  می کار چی

 کنی؟ بیرونمون دانشگاه از خوای می

 : دادم فرو بغضمو حرفاش به توجه بی

 داری؟ نامزد تو

  با اما نباشه راست کردم می خدا خدا پرید، وضوح به صورتش از رنگ

 : شد ناامید امیدم ی همه حرفش

 دونی؟  می کجا از تو

 :شد  سرازیر چشمام از ناخوداگاه اشکی قطره

 . گی می اینو داری که راسته پس! راسته پس

 ! هستی اشغالی و  الشی آدم خیلی بدون  فقط نگو، هیچی ببین

 . گذشتم کنارش از زار حالی با کنم توجهی بهش که این بدون و

 .نشستم صندلیم روی مبهوت   طور همون و  برگشتم کالس داخل به



  می بازیم داشته کال و نداشته حسی من به مدت همه این یعنی شد نمی باورم

 . داده

 بودم؟  هوس یک براش من  و داشته نامزد مدت این کل یعنی

 شد؟  می چی داشتم من که   حسی همه این شد؟ می چی من عشق پس

  بهش رو بارم اشک نگاه هام کالسی هم از یکی مارال صدای با موقع همون با

 : کرد نگاهم و گذاشت شونم روی رو دستش دوختم،

 خوبی؟ شده؟ چت نیال اِ 

 : بزنم مصنوعی لبخند کردم سعی

  یکم اون واسه خوبه االن ولی بیمارستانه مامانم  دادن خبر بهم اول خوبم، خوبم

 .شد بد حالم

 .نده بد خدا عزیزم آها-

 : کرد نگاهم هم علی امیر موقع همون که گفتم ممنونی

 .شه سرحال  امشب مهمونی ببریمش مارال؟ چشه این

 : گفت مارال  که کردم نگاهش حرفش این با

 .نمیآد نیست، مهمونی اهل نیال نه

 : گفتم سریعا که  بود زده سرم به من اما

 کجاست؟ میآم  آم،می چرا

 : کرد  نگاهم متعجب مارال

 .ما ی خونه واقعا؟

 همچین که بودم عصبی انقدر نزد، حرفی دیگه  هم اون که  دادم تکون رو سرم

 . هیچی! نبود مهم برام هیچی دیگه بکنم، هم رو کاری
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 دختر نصف و کرد می کر رو گوش آهنگ صدای کردم، باز رو اش خونه در

 . رقصیدن می داشتن دست به لیوان پسرا و

 : کرد نگاهم خنده با که نشستم کنارش  و رفتم مارال سمت به

 .نیست راه به رو  حالت هنوز که تو ولی اومدی، خوش اوه

 : گفتم و کردم نگاه بود پوشیده که قرمزی باز  لباس به

 . ام شوکه یکم هنوز

  طرفم به و ریخت مشروب بود میز روی که لیوانی توی و زد لبخندی مارال

 : گرفت

 . ره می یادت هات غصه و غم میاره، جا حالتو بخور،  اینو بیا

 لیوان و شدم پشیمون آن یک که کنم  رد خواستم اول کردم، نگاه بهش تردید با

 . کشیدم سر نفس یک رو

 بود؟  نبود؟ بدتر که قلبم سوزش از اما سوزوند می رو گلوم تلخیش

  و حرص انقدر کردم، پر رو  لیوانم دوباره و گرفتم  رو مشروب بطری

 . کردم می کار  چی داشتم فهمیدم نمی که داشتم عصبانیت

 . گذاشتم باز رو جلوش و کردم باز رو مانتوم های دکمه گرما احساس با

 .رفته پیشم از کی بودم نفهمیده اصال و نبود کنارم  هم مارال دیگه

  ماه چند این ی همه که بودم، هوس یک ارمان واسه کنم باور تونستم نمی

 . بوده پوچ و سراب زندگیم

  داشت که پام روی دستی کردن حس با که نوشیدم هم رو بعدی لیوان داشتم

 صدای و شدم بلند صندلی روی از شدت با کرد می پیشروی طور همین

 . شد گم آهنگ بلندی توی لیوان شکستن

 : زدم جیغ و دادم هولش حرص با

 ! اشغال حیوون عوضی؟ کنی  می کار چی

 .شدم خارج مارال ی خونه از دو با و

 



*** 

 

 : طاها

 

 باز ولی رفتم امروز رسم، می کارا به یکم شرکت میرم  فردا داداش؟ بگم چی-

 . موند اش خورده یه

  سمتم به و ریخت شراب برام  کمی لیوان توی و داد تکون رو سرش معین

 : گرفت

 . زدی ما به هم سری یک کردی لطف  اومدی، خوش حال هر به داداش، باشه

  بر بود سخت برام خیلی گرفتم، دستش از رو لیوان و کردم ای خنده تک

 . بدم نشون خوب رو خودم بود داغون و اشفته که درونم خالف

  نمی آروم من  ولی بود کرده هم شویی  پول شرکت قاچاق کنار شد نمی باورم

 . داشتم  می بر ام خانواده  و شرکت روی از رو ننگ این نشستم،
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  شروع فردا از بمونه، خانواده و شرکت  روی خالف از ردی ذاشتم نمی دیگه

 . کردم می

  هتلم  سمت به ازش خداحافظی با ساعت نیم از بعد که زدیم گپ معین با یکم

 دقیقا اونم جاده وسط دختری دیدن که  بودم فکر توی طور همین افتادم، راه

 . فشردم ترمز روی رو پام سریعا  زده شوک  ماشینم جلوی

  پیاده ماشین از سریعا خورد،می تلو تلو و نیست خوب حالش بود واضح دخترِ 

 . رفتم سمتش به سرعت با و شدم

 پاهام جلوی و داد  دست بهش تهوع حالت لحظه همون که بگم چیزی خواستم

 : کردم نگاهش نگرانی با و نکردم توجهی آورد، باال



 خوبه؟  حالتون خانوم؟ 

 : پرسیدم که  داد تکون رو سرش و کشید دهنش به دستی

 خونه؟ ببرمتون خواین می کجاست؟ ات خونه

  راه سر هم هرکسی  کردم، نگاهش متعجب که زد گریه زیر یهو و کرد نگاهم

 .بود چیزیش یه گرفت می قرار من

 به و نگفتم چیزی هم من  که کرد می  گریه بلندی صدای با و گرفت فاصله ازم

 . رفتم ماشین سمت

  اون و گرفتم  رو دستش برگشتم، سمتش به دوباره و شدم پشیمون آن یک اما

 : اوردم ماشین سمت به رو

 .خونتون  برسونم رو شما من شین سوار بیاین بیاین،

  در که شد، ماشین سوار سریعا و کنه مقاومت بخواد که نبود حالی توی نظر به

 . شدم  سوار هم  خودم و بستم رو سمتش

 : پرسیدم کردم  می روشن رو ماشین  که طور همون

 .خونه برسونمت تا بگو کجاست؟ ات خونه

  به شاید تا که بپرسم ازش دیگه ی  دقیقه چند دادم ترجیح هم من  که نزد حرفی

 .بیاد خودش

 : پرسیدم دوباره که بودیم راه توی

 کجاست؟  خونتون بگین خواین نمی خانوم

 !کردما گیری عجب

 : کشیدم هوفی بستش چشمای دیدن با که برگشتم سمتش به جواب نشنیدن با

 !افتاد خواب بفرما

 ! شم می کباب کنم ثواب میام هی کنم؟ غلطی چه من حاال

  نمی نشون ای دیگه العمل عکس  کوچیک تکون جز اما کردم صداش بار چند

 .داد



  اومدم وقت هر افتادم، راه داشتم اقامت توش خودم که هتلی سمت به  ناچارا

 .افتادم گیر  خودم کنم خوبی
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 . افتادم راه اتاقم سمت به و گرفتم بغلم توی رو اون هتل به رسیدن با

  نیازی بودیم هتل این دارای سهام  از یکی خودمون که اونجایی از خوشبختانه

  ولی بود راحت  کارم حداقل جا یک  این و نبود فالن و نامه عقد شناسنامه، به

 در از احتیاط برای و نرسونن مامانم گوش به سریع هارو خبر که این برای

 . فشردم  رو نظرم مورد ی طبقه ی دکمه و شدم اسانسور وارد پشتی

 : دادم دختره به تکونی و ایستادم اتاقم در کنار آسانسور ایستادن  با

 شین؟  بیدار خواین نمی خانوم

 آزادم دست با انداختم، ام شونه روی رو اون ناچارا که نکرد حرکتی بازم

 . شدم اتاق وارد در کردن باز از بعد و آوردم در جیبم از رو کارت

 هاش پلک باالخره که نکشید  طولی که گذاشتم تخت روی  اروم رو دختره

 .شد باز هاش  چشم و خورد تکون

  نگاهم خمار های چشم با نشست، تخت روی و کرد نگاه اتاق به مکث یکم با

 : رفت لباسش سمت به دستش و کرد

 . گرممه خیلی گرمه، اینجا قدر چه

  سمت به دستش و آورد در تنش از  کامل رو مانتوش  که کردم نگاهش متحیر

 : رفت شلوارش

 نه؟ گرمه اینجا قدر چه

 . مسته شدم متوجه ازش الکل بوی گرفتن با که  کردم نزدیک بهش رو خودم

 . گرفتممی رو جلوش  بود نشده درست برام دردسری تا باید

 : شدم مانع دستم با که رفت تنش توی پیرهن سمت به دستش ایندفعه



  اتاق تو بمون تو میرم االن من  ببین لباساتو، نیار در نکن، جون دختر نکن

 ... ولی بکن خواستی هرکار

 . من  روی هم اون و افتادم تخت روی من که  داد هولم  و بدم ادامه نذاشت

  برخورد با که کنم  جداش خودم  از خواستم و دادم پایین سریعا رو دهنم آب

 . شد عوض حالم گردنم به گرمش نفسای

 : گفتم و زدم پسش سریعا نشم تحریک این از بیشتر که این برای

 .بمون  اینجا هم تو بگیرم دیگه اتاق یک رم  می من

  گرفت رو لباسم ی یقه هاش دست با اومد، سمتم به و شد بلند تخت روی از اما

 : گفت و

 . بمون پیشم آرمان نرو

  یکی با منو حال این تو احتماال  بود؟ کی دیگه آرمان کردم، نگاهش متعجب

 . بود گرفته اشتباه دیگه

 : گفتم و کردم جدا ام یقه از رو هاش دست

 . بخواب بگیر برو نیست، خوش حالت تو

  هر گذاشت، هام لب روی محکم رو لباش و اومد سمتم به حرفم به توجه بی اما

  اش بوسه گرفتن  شدت با و رفت دست از داشتم زدنش پس واسه قدرت قدر چه

  هلش تخت روی  بوسیدمش می که  طور همون و دادم کف از اختیار کم کم منم

 . دادم
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  حین همون  در و رفتم گردنش سمت به و کردم جدا لبش روی از هام لب

 . درآوردم تنش از رو لباساش

 .نبود خودم دست اختیارم دیگه هم  من و بود خواسته خودش که بود چیزی



  نگاهش شوکه اومد  ازش که خونی  دیدن با گذشت کار از کار که این از بعد اما

 . کردم

 بود؟ دختر اون

 بودم؟ کرده زنش و بودم گرفته ازش رو بکارتش من یعنی

 ! بودم کرده تباه رو دختر این ی اینده قشنگ من وای

  بیدار از بعد و بگیرم دوشی یک تا رفتم حموم سمت به داغون اعصابی با

 . بکنم براش تونستم می کار چی ببینم شدنش

 نمی رو کار اون حالش به توجه بی و شدم نمی اراده سست انقدر کاش ای ولی

 ! کردم

 . گرفتم  می گردن رو بودم  کرده که گناهی باید بود، لعنتی من تقصیر چیز همه

 

 : نیال

 

  نگاه اطرافم به متعجب  کردم، باز رو هام چشم دلم زیر کشیدن تیر حس با

 !نبود من اتاق اینجا کردم؛

  من نشستم، تخت روی شده گرد های چشم با ام برهنه  تن دیدن با بودم؟ کجا من

 نداشتم؟  لباس چرا

 بود؟ اومده سرم بالیی چه

 . اومد می یادم داشت چیز  همه کم  کم  گرفت، عجیبی درد سرم ناگهان

 کنه  درازی دست بهم خواست  می که  کسی  دست از رفتن، مهمونی اون به

 . کردن فرار

  کارایی و برسونه خونه به رو من خواست می که پسری اون برگشت راه تو

 ! شد تحریک و کردم من که

  فنا باد به رو  خودم چیز همه و اینده دستی  دستی بودم؟ کرده کار چی من وای

 ! بودم داده



 ! دونستم نمی هم رو اسمش حتی که گشتم پسری همون دنبال چشم با

 .شد اتاق وارد پسرِ  و شد باز اتاق در لحظه همون

  این تونستم طور چه انداختم، پایین رو  سرم و کشیدم تنم روی رو پتو خجالت با

 بکنم؟  کارو
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 کنم؟ استفاده سو پدرم  اعتماد از طوری این تونستم طور چه

 بدم؟  باد به رو چی  همه دستی دستی تونستم طوری چه

 : کرد  نگاهم و اومد سمتم به اروم پسرِ 

 خوبه؟  حالت

 : دادم  جواب زیر به سر طور همون

 .کنم عوض رو لباسام من بیرون؟ بری شه می

 تقصیر چیز همه و نبود خوب حالت تو گیرم، می عهده به چیزو همه من ببین-

 . گیرم می  گردن  من نکردم؛ توجه حالت به که شد من

  کرده کارو این که بودم متنفر خودم  از رفت، نمی سرم تو ها حرف این من اما

 !بودم افتاده روز این به اشغال ارمان اون خاطر به بودم،

 : کردم  تکرار رو حرفم دوباره

 بیرون؟  بری لطفا شه می

 باال رو سرم داد می رفتنش از نشون که در صدای با و گفت آرومی ی باشه

 . گرفتم

 کنم؟ کار  چی خواستم می حاال کردم، باز رو در و پوشیدم رو لباسام گریه با

 کردم؟  می کار چی باید بودم آورده بار به که ننگی این با



 راه بین دوباره که برم آسانسور سمت به خواستم و بستم سرم پشت رو در

 .شدم رو به رو باهاش

 انگار دیشبی آدم اون نداشتم، رو کنم نگاه هاش چشم توی که این روی واقعا

 !نبودم من

 : اومد سمتم به که انداختم پایین رو سرم خجالت با

 که گناهی بری،  طوری این نیستی  مجبور تو هستم؛ حرفم روی هنوزم من ببین

 . گیرم  می گردن به کردم

  ای فایده چه ها حرف این کردم، فرو ام یقه توی بیشتر رو سرم  و نزدم حرفی

 بودم؟ کرده تحریک اونو من و بودم من  اصلی مقصر دونستم می وقتی داشت

  سمتم به رو دستش توی کارت و فرستاد بیرون کالفه رو نفسش سکوتم دیدن با

 : گرفت

 زنگ یک بهم کافیه کنی، حساب من رو میتونی بخوای که وقت هر حال هر به

 .بزنی

  حرف بی و برداشتم رو کارت ناچارا کردم، نگاه دستش توی کارت به تردید با

 . کردم ترک  اونجارو

 .خانی طاها کردم، نگاه کارت روی اسم به

 بخوام که نبودم حالی توی اصال ولی بود، پولداری آدم بود معلوم اطالعاتش از

 .کنم فکر ها چیز این به

 ! نداشتم لیال از کمی  دست هم  من ببخشم، رو خودم تونستم نمی اصال من
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 : طاها

 



  های صحنه تک تک نشستم، تخت  روی و دادم بیرون رو نفسم کالفه رفتنش با

  بازم ولی باشم شده پشیمون که  قدرم  چه هر شد، رد چشمم جلوی از دیشب

 .بود قشنگ حسش بود، خوب خیلی

  برام رابطه اون کنم، فراموش تونستم نمی هارو  حس اون رفت، نمی کاش

 . بود نشدنی فراموش

  بردم جلو رو دستم زد، برق چشمم توی تخت روی  کوچیکی چیز موقع همون

 .داشتم برش و

 . دادم می بهش باید بود، اون ی گوشواره

  همکف  ی دکمه بار چند شدم، اسانسور وارد و رفتم بیرون  اتاق از سرعت با

 ! نداشت اثری که فهمیدم نمی ولی بره زودتر شاید تا زدم می رو

 . برسم بهش که امیدوارم

 خارج هم هتل از نبود،  سالن توی اما رفتم بیرون سرعت با آسانسور ایستادن با

 ! نکردم پیداش اما شدم

 !بود رفته

 کنم؟  پیداش خواستم  می طوری چه زد نمی زنگ بهم اگه

  طالیی ی گوشواره به کردم، فرو موهام بین رو  دستم و کشیدم هوفی کالفه

 . کردم  مشت  رو دستم و کشیدم عمیقی نفس شدم، خیره دستم توی رنگ

 

 : نیال

 

 تونستم طور چه من کشیدم؛ طرفشو دو  و کردم فرو موهام بین دستمو گریه با

 طور؟  چه بکنم؟ رو کار این

 !کنم استفاده سو اعتمادشون از تونستم طور چه

 خودنمایی صورتم روی ناخونام رد  زدم، می رو خودم و کشیدم می جیغ محکم

 !کردن می



 کنم؟ پاک  رو ننگ این تونستم می طور چه من

 بردمش؟ می بین از باید طوری چه

 ! شدم می خاک  ننگ  این با باید! مردم می باید من

  رو شد می که کاری بدترین بودم، کرده استفاده سو ام خانواده اعتماد از من

 ! بودم کرده

 .برداشتم رو تیغ و رفتم حموم سمت به آنی تصمیم یک توی

 ! بود بهتر خیلی مردم می بودم آورده باال که گندی این با اگه من

 ! فهمید  نمی کسی حداقل

 گندی این با تونستم نمی کنم، نگاه کسی روی تو  تونستم نمی وضع این با من

 .کنم نگاه  ام خانواده روی تو و کنم زندگی زدم که

 . گذاشتم دستم رگ  روی رو تیغ همین برای
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 . بود کرده کارو همین هم لیال افتادم، لیال یاد بدم فشارش خواستم وقتی ولی

  هم من  اگه بود، کرده خم رو بابا  و مامان  کمر و بود کشته رو خودش اونم

 اومد؟  می  سرشون به چی کردم می تکرار کارو همین

 . شکوندم می رو کمرشون بیشتر شدن، می امید نا چیز همه از بیشتر

 . کردم پرت حموم ی گوشه یک رو تیغ ناراحتی با و  گرفت  شدت ام گریه

 کردم؟ می کار چی باید من برگشتم، اتاقم توی دوباره

  عهده به بود گفته اون گرفتمش،  دستم توی تردید با تخت روی کارت دیدن با

 . چیزو همه  گیره می

  این شد، می پوشیده چیز همه گند اینجوری خاستگاریم، بیاد زدم می زنگ پس

 .بود راه بهترین



  می  طور چه من زد، حرف دلم دوباره رفت گوشیم سمت به دستم که همین

 کنم؟  زندگی شناختمش نمی که  کسی با رو عمرم کل تونستم

 . کشیدم  رو موهام دوباره  و کشیدم جیغی

 .غلط چی و درسته چی دونستم  نمی اصال که بودم تکلیف بال و کالفه انقدر

 کردم؟ می کار چی باید

 بودم؟ آورده خودم سر بود بالیی چه این خدایا

 : کردم  زمزمه و گرفتم دستام توی گریه با رو سرم

 .درسته همین بمونم،  تنها باید عمر اخر تا

 .هیچی  فهمه، نمی هیچی هیچکس طوری این

 !بود عوضی آرمان اون تقصیر اش همه

  این ذاشتم نمی پا لعنتی مهمونی اون به اون کارای و حرص خاطر به اگه

 . شد نمی طوری

  روز این به رو خودم عوضی  آدم همچین خاطر به که بودم متنفر خودم از

 !بودم انداخته

 .گفتمنمی هیچی هیچکس به و موندم می تنها باید

 هیچ انگار که کردم می رفتار جوری باید گفتم،نمی هیچی هم ام خانواده به

 .نیوفتاده اتفاقی

  رو خودم داشتم سعی که ای هفته  یک گذشت، منوال همین به من ی هفته یک

 .شم سرپا دوباره بتونم و کنم جور و جمع

 !چیز همه زندگی  درس، دانشگاه، بودم، افتاده چیز همه از

  کردن  حذف کردم که کاری اولین گذاشتم، دانشگاه به پا دوباره هفته یک از بعد

 !بود عوضی اون با هام کالس

 باهام تونست نمی هم طوره هیچ و  دادم نمی جواب هاشم تماس از کدوم هیچ به

 !شه رو به رو



  خواست می هوس یک  عنوان به رو من و بود متاهل که عوضی ادم یک با من

 !نداشتم کاری هیچ

  دکش دم می خبر پلیس به که این کردن تهدید با اومد که  هم خونه در جلوی

 ! شد می خارج من زندگی از کل به آدم اون باید کردم،

  درس  جز که نیالیی همون شدم می  باید قبلم، روزای به برگردم تونستم می باید

 ! نداشت فکری درگیری هیچ
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 . کردم  می برداری جزوه و دادم می گوش استاد های گفته به دقت با

 . گشتمی بر باید بود دانشجو بهترین که نیالیی اون

 . کردم رفتن عزم و کشیدم راحتی نفس کالس آخرین شدن تموم با

 :پرید جلوم سریعا مینو که  بودم در دم

 .سالم علیک

 : کردم نگاهش سرد

 کنی؟ می سالم اینجا بینی می منو ها  کالس تو سالم،

 : کرد نگاهم سینه به دست

  و فالن و نه گفتیمی مهمونی بیای  گفتممی بهت همه این من معرفتی، بی خیلی

 !ام خانواده

 رفتی؟ مارال با سریع طور چه

 . کردم شدیدی اخم بعدش  های اتفاق و لعنتی مهمونی اون آوری یاد با

 :گفتم حالت  همون در و زدم کنار رو مینو دست با

 .بود بار آخرین و اولین! کردم غلطی یک بار یک

 .نکن عصبیم و نکن من با اینا و مهمونی بحث



 : کرد نگاهم و رسوند بهم رو خودش متعجب

 شده؟  چی مگه چرا

 !نکن یعنی نکن رو بحثش! هیچی مینو هیچی-

 

*** 

 

  مبل روی از رو موبایلم  و کردم خاموش رو تلوزیون گوشیم زنگ صدای با

 .برداشتم

 . دادم بیرون کالفه رو نفسم کرد،  می خودنمایی روش مامان اسم

 : دادم جواب رو تماس بعد و بیاد نظر به سرحال صدام کردم سعی

 جان؟  مامان جانم

 جون؟ مامان خوبی دخترم، سالم-

 عزیزم؟ کنی  می کار چی

  چیزا همین و درس بکنم خوام می کار چی خوبم، جون، مامان سالمتیت-

 .دیگه

 کنین؟  می کار چی شما

 ! خودت جون  اره گفت  می وجدانم دلم توی

 !بزن حرف  کاریت گند  از داری جرئت! درس فقط

 : شد روشن دلم ته یکم  مامان حرف با

 .نیال دارم برات خوب خبر یک

 .شم خوشحال واقعا که باشه چیزی انشاهلل

 . بگو جون مامان جانم-

 . پیشت آم می دیگه ی هفته من-



 ! پرید روم از رنگ حرفش این با

 !کنم نگاه روشون تو تونستم نمی من

  چشم به کردم استفاده سو اعتمادشون از و زدم که گندی اون با تونستم نمی

 !کنم نگاه یکیشونم  های
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 ! پیچوندممی و کردم می پیدا بهونه  یک باید

 :گفتم سریعا

 بره، سر حوصلت اینجا ممکنه اینا و دارم امتحان من ولی مامان؛ خوبه خیلی

 اینجا؟  بیای چرا الکی افتی می زندگیتم و کار از

 ببینمش؟  نباید شده تنگ دخترم برای دلم خب! واه واه-

 !که بگیرم خوندنتو درس جلوی بیام خوام نمی داری که داری امتحان

 : گرفتم سرم به رو دستم

 . نبود این منظورم  حرفیه، چه این مامان نه

 .پیشت آممی دیگه ی هفته شده تنگ برات دلم نیال، شه نمی سرم حرفا این من-

 : فرستادم بیرون کالفه رو نفسم

 .اومدی خوش بیا،  جان مامان بیا

  خودت خاطر به گفتم هم چیزی ؛ شم می خوشحالم بیا شده تنگ برات دلم منم

 .گفتم

  بزن زنگ بیارم برات داشتی احتیاج چیزی من؟ با نداری کاری عزیزم، باشه-

 .بگو بهم

 . کرد قطع  رو تماس خداحافظی با که گفتم ارومی چشم

 .کردم پرتاب اتاق کف  رو گوشیم حرص با و کشیدم  هوفی



 ریختم؟ می سرم توی خاکی چه من االن بود، کم همینم

 کردم؟ می کار چی باید

 ! کنم نگاه مامان روی تو کردم که کاری اون با تونستم نمی من

  طوری بودم کرده استفاده فجیعی طرز به اعتمادشون از وقتی تونستم نمی

 ! نیوفتاده اتفاقی هیچ انگار که کنم رفتار

 ! بودم کرده در به راه از من هم رو طاها پسر اون بود، من تقصیر چیز همه

 . بده دست از رو اختیارش بودم شده باعث بودم کرده که هایی کار با من

 کنم؟ نگاه مامان روی تو بودم خودم چیز همه  مقصر وقتی تونستم می طور چه

 

*** 

 

  انداخته عقب چرا پس دیگه، بود  وقتش االن کردم، نگاه تقویم به و کردم نچی

 بودم؟

 ! نبود خبری اما شدم  می ماهانه باید روزی چند این توی دقیقا

  مهمی زیاد چیز داشتم، ها سابقه این از انداختم، باال رو هام شونه خیال بی

 .نبود

 بودم، انداخته برق رو اش همه تا بودم کشته  رو خودم کردم، نگاه خونه به

 ! کرد می پر پر من  و اومد می مامان وگرنه

 . کشیدم پر در طرف  به ذوق با در صدای با که خندیدم افکارم به
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 دیدنش از که این این اما کشیدم  می خجالت دیدنشون از خیلی  که بود درست

 . کرد نمی عوض رو شدم  می خوشحال خیلی



 .شد ظاهر پشتش وسایل کلی با مامان که  کردم باز رو در سریعا

 : کرد بغلم محکم و گذاشت زمین روی هارو وسایل دیدنم با

 . عزیزم بود شده تنگ بوت برای دلم قدر چه مامان، بره قربونت آی

 : فشردمش  آغوشم توی محکم منم

 .جونم  مامان بود شده تنگ برات دلم خیلی منم

 : گفت و شد جدا ازم خنده با

 بمونم؟ در پشت جا همین داخل؟ کنی دعوتم خواینمی

 :برداشتم زمین روی از رو وسایل خنده با

 .بیا  جون مامان تو  بیا

 : گفتم  و دادم قرار اپن روی هارو پالستیک هم  من که بست درش پشت رو در

 کشیدی؟  زحمت چرا آوردی چیه اینا اتاق، یکی اون توی ببر رو چمدونت

 : گفت  رفت می اتاق طرف به که طور همون

 .شدی استخون و پوست بگیری جون یکم بخور عزیزم، عالقته مورد غذاهای

 دیگه چیز یک دلیلش من شدن استخون و پوست دونست می چه زدم؛ پوزخندی

 بود؟

 بود؟ زدنم گند خاطر به اشتهایی بی و خوردن جوش و حرص دلیلش

 .گذاشتم یخچال توی رو غذا های بسته و کردم باز هارو پالستیک

 .نداشتم  رو خوردن غذا اشتهای اصال که االن

  کرد عوض رو لباساش و کرد جا به جا رو وسایلش که این از بعد هم مامان

 : کرد نگاهم و  شد هال وارد

 یخچال؟ توی گذاشتی رو غذاها

 : رفت یخچال طرف به اخم با که  دادم تکون رو سرم

  نکرده نگاه که نکردم درست رو  ات عالقه مورد غذاهای همه اون بیخود،

 .یخچال تو کنی پرت



 . خوری  می ارم می کن، پهن سفره برو بدو

 . خورم می  شد گشنم وقت هر باشه مامان، ندارم اشتها-

 : گرفت  طرفم به رو خورشت ظرف و رفت یخچال سمت به توجه بی

 . شه می باز اشتهات سریع کن بو رو، قرمه این ببین

  ام معده محتویات ی همه  کردم حس خورد  مشامم به سبزی قرمه بوی که همین

 . آوردن هجوم دهنم به
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  و رفتم بهداشتی سرویس سمت به سرعت با و گذاشتم دهنم روی رو دستم

 ! کردم خالی نبودو و بود ام معده  توی که هرچی

 به آبی پرسید می  رو حالم هم پشت که سرویس در پشت از مامان صدای با

 : گفتم و زدم صورتم

 . بیرون میام االن خوبم، مامان خوبم

 . اومدم بیرون سرویس از و شستم  دهنمو دور دوباره

 : کرد نگاهم نگرانی   با مامان

 شدی؟  چیزی مریضی نیال؟ شد چت

 : کردم نگاهش تردید با

  مصموم شاید خریدم، جدید جای از  دیشبه پیتزای خاطر به شاید نکنم، فکر نه

 .بود جوری یک حالم  کال شدم

 :داد تکون رو سرش تاسف با

 روز این به که  خوری می رو بیرون های آشغال همین ندارم،  اشتها میگه باز

 ! افتی می



 جون یکم تنت تو بره خونگی غذاهای بخور، یکم کشم می غذا برات من بیا

 . بگیری

 .نشستم میز پشت و دادم تکون رو سرم حرف بی

 غذا پر بشقاب یک برام کرد می نصیحتم لب زیر که  طور همون هم مامان

 . گذاشت جلوم و کشید

  دادم قورتش  که همین ولی گذاشتم  دهنم توی و کردم فرو برنج توی رو قاشق

 . شدم سرویس راهی و داد  دست بهم تهوع حالت دوباره

 !نداشتم ها سابقه این از بود؟ شده مرگم چه خدایا

 . اومدم بیرون زار حالی با موندن سرویس توی دقیقه پنج از بعد

 سرپا نداشتم جون حتی دیگه و بودم آورده باال رو بود تنم توی هرچی انگار

 !وایسم

  نگرانی با مامان که  گذاشتم هم روی  رو هام پلک و گرفتم دیوار به رو دستم

 : کرد نگاهم

 ! نیال شه نمی اینجوری

 . چته ببینم بیمارستان بریم  بپوش پاشو

  راهی هی شه نمی بکنن کاری یک بدن چیزی دارویی یک باشی شده مسمومم

 !که باشی دستشویی

 : دادم تکون منفی ی نشونه به رو سرم

 .بریم نشدم بهتر اگه کنم استراحت بخوابم یکم بذار مامان، خواد نمی

 :کشید اتاق سمت به رو من و کرد نگاهم اخم با

 ! شدی بدتر موقع اون تا و اومد خیر، نه

 چیه؟  تکلیف

 .بدو  بیمارستان بریم نشدی بدتر  تا  بیا 

  راهی و پوشیدم رو هام لباس حالی بی با نداشتم، هم مخالفت نای حتی دیگه

 .شدیم بیمارستان
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 : کرد نگاهم و کشید بیرون دستم از رو سوزن پرستار

  یک تا هم آزمایشت جواب بشه، تموم سرمت تا بکش دراز جا همین فعال تو

 . شه می حاضر دیگه ساعت

 . دادم تکون رو سرم حال بی و  گذاشتم پیشونیم روی رو  ازادم دست ساعد

 : گرفت دستش توی رو دستم و نشست کنارم نگرانی  با مامان

 .نباشه خاصی چیز و باشه ساده مسمومیت یک که انشاهلل

 : داد ادامه که گفتم آرومی انشاهلل

 . شه تموم سرمت و  بیاد ازمایش جواب تا ببند هاتو چشم یکم تو

 .گذاشتم هم  روی رو هام چشم حرف بی و نگفتم چیزی

 ! داشتم کم رو یکی همین فقط باشه، نیومده سرم بدی چیز امیدوارم

 شتاب با رو هام چشم مامان ی شوکه صدای با که بود گذشته قدر چه نمیدونم

 :کردم باز

 . شده اشتباهی یک  حتما ازمایشتون تو نداره، امکان خانوم نه

  ازمایش تا چند تونین می شما نیست درکار اشتباهی هیچ نیست، طوری این نه-

 . بشین  مطمئن تا بگیرین هم دیگه

 : گفتم آروم و کردم نگاه  پرستار به سریعا

 شده؟  چی

 :کرد نگاهم لبخند با

 . بارداری عزیزم، گم می تبریک بهت

 . نمونده روم به رنگی کردم  می حس رفت، تنم از روحم انگار

 ؟!رو شدنم بدبخت گفت؟می تبریک بهم رو چی



 :کرد نگاهم سریعا مامان

  بچه خواد می طوری چه شوهر بدون ادم یک بگو شده، اشتباه بگو بهشون نیال

 نه؟ مگه شه دار

 . شده اشتباه بده ازمایش دوباره بیا

 !بود شده اشتباه کاش  فشردم، هم  روی محکم رو هام پلک

 !نبودم کسی با کاش

 . نزدم حرفی و کردم نگاه مامان  به فقط

 : کرد نگاهم گریون چشمایی با مامان

 !دروغه  که بگو گی؟ نمی هیچی چرا! دروغه نه نه

 ! راسته نگو نیال

 : گرفت رو موهام و آورد یورش سمتم به ناگهان که نزدم حرفی بازم

 سر؟  خیره ی دختره کردی کار چی تو

 ! کردی بدبخت هممونو تو

 قرارت؟  و قول همه اون کو
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  و نشست ام گونه  روی محکمش سیلی  زدم، نمی حرفی و کردم می گریه فقط

 :کشید فریاد دوباره

 !شکستی باباتو منو  کمر تو عوضی، ی دختره

 نیاوردم؟ شانس بچه از چرا من خدایا کردی، ابرومون بی

 : نالیدم فقط

 ! نکن مامان



 . کردن جدا ازم رو مامان  بزور و شدن اتاق وارد پرستار تا چند

 !نداشتم رو کاری هیچ انجام و زدن حرف نای من

 ! گفت  می که چیزی  هر بهم داشت حق داشت، حق

 بزنم؟ که داشتم حرفی چه هم تونستم می اگه ذاتا

 . بودم کرده بدبخت و ابرو بی دستی دستی رو همه و خودم

*** 

  صدا بی که بود هام اشک فقط ،زدم نمی حرفی  و بودم کرده بغل رو هام زانو

 . شدند می سرازیر هام گونه روی

 یک به و  کرد می گریه بود، کرده سکوت فقط بودیم اومده وقتی از هم مامان

 .بود شده خیره نقطه

 کردم؟ می کار چی باید من

 شد؟  می چی تکلیفش بچه این

 : کردم نگاهش  مامان صدای با

 کیه؟ پدرش

 گفتم؟ می بهش دادم، پایین صدا با رو دهانم آب

 !نه اما کنم پیداش تونستم می سریعا و داشتم رو کارتش هنوز

 !کنم ازدواج باهاش کرد می مجبورم  گفتم می بهش اگه

 ! کنم ازدواج اون با تونستم نمی من

 !بدم  اجباری ازدواج به تن تونستم نمی نداشتم، ازش شناختی هیچ من

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم همین برای

 . دونم نمی

  و بود شده گرد هاش چشم آوردم، باال رو سرم نشنیدم مامان از صدایی وقتی

 .بیارم دلیل حرفم واسه بود منتظر یعنی این کرد؛ می نگاهم

 : گفتم آروم و کردم تر لبم با رو زبونم



 .مختلط مهمونی یک بودم رفته من

 . شدم بیهوش وسط اون دادن بهم چیزی یک 

 .نبود اونجا هم کسی بودم بدی وضعیت تو شدم بیدار که صبح

 به رو ادرس دیگه حتی کردم ترک  رو اونجا وقتی که بود بد انقدر وضعیتم 

 . اوردم نمی خاطر
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 :زد صورتش به چنگی گریه و خشم با مامان

 . آری می  سرم بالهارو این که  کردم حقت در گناهی چه من خدایا

 :برگشت من به رو عصبانیت با سپس

 فهمیدی؟ بندازی رو بچه  اون باید

 . بیاری دنیا رو حرومزاده یک تونی نمی

 قوالت؟  همه اون کو

 . رم نمی جا هیچ کنم، نمی کار هیچ  خونم، می درس فقط تهران میآم

 دانشگاه؟ صاف خونه بری صاف بود قرار کو

 !نیال کردیم تو  به که اعتمادی اون حیف

 !بردی آبرومونو

 : دادم تکون رو سرم

 .میندازمش باشه مامان، باشه

 :انداخت بهم بدی نگاه و شد بلند مبل روی از اخم با

 !بشه نبود قرار هم ای دیگه جور

 ! کردی می قبول بایدم



  دوباره گرفتن وقت برای بودن درگیر ساعت یک بعد که  نزدم حرفی دیگه

 : اومد سراغم

 . گرفتم  وقت فردا پس واسه

 . شدم خیره نقطه یک به ساکت فقط و دادم تکون رو سرم بازم

 

*** 

 

 .داخل بفرمایین  رحیمیان، نیال-

 . شدیم دکتر اتاق داخل دیگه باهم و گرفت رو دستم مامان

 : داد قرار خطابم ارومی صدای با مامان در  دم همون

 . کنه می پا به قیامت وگرنه  بشه مطلع موضوع از پدرت نباید  ببین، منو

  می فامیل نمای انگشت وگرنه بشه دار خبر ابرویی بی این از نباید کس هیچ

 .شیم

 : دادم تکون رو سرم

 . دونم می خودم مامان باشه

 . نگفت چیزی و رفت بهم ای غره چشم فقط

 : کرد نگاهم لبخند با بود پوش سفید خانومی که دکتر

 .بیام من تا شو حاضر بکش دراز تخت روی برو عزیزم، سالم

 . کشیدم دراز روش و رفتم بود اونجا که تختی سمت به و کردم آرومی سالم

 . شد کردنم معاینه مشغول  و اومد سمتم به هم دکتر دقیقه چند از بعد

 : کردم نگاهش شوکه گفت که چیزی با که بودم خیره سقف به حرف بی منم

 . بشین حامله نمیتونین دیگه بندازین رو بچه اگه متاسفم،

 . بیاد دنیا به  بچه باید
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 ریختم؟ می سرم توی باید خاکی چه دیگه من خدایا بود، اومده بند زبونم تقریبا

 ! نبود بهتر من از وضعش هم مامان

 :گفتم  سریعا که زد صورتش به چنگی دوباره

 . خوامش نمی نیست مهم برام بندازش،

 : کشید  عقب و کرد نگاهم دکترِ 

 .کنین فکر  خوب ذارم، می تنهاتون دقیقه دو من

 . شدم  ساکت مامان ی اشاره با که کنم رد خواستم

 : گفت و شد نزدیک بهم سریعا دکتر رفتن با

 !ندازی نمی رو بچه خیر، نه

 تنها عمرت اخر تا که شه نمی  ، خواد نمی بزاد بچه نتونه که دختری کسی

 .بمونی

 . بشنویم سرکوفت عمر یه بودنتو  نازا حرف باید گذشته ابرویی بی این از

 : کردم نگاهش عجز با

 . مامان کنم ازدواج خوام نمی

 : رفت برام ای غره چشم 

 . بشنویم اینو سرکوفت و داره مشکلی یک دخترشون بگن بعدم که حتما، اره

 .داری می نگه رو بچه این گفتم، که همین خیر نه

 : کردم نگاهش و زدم گریه زیر عجز با

 ! کنم زندگی مردم حرف به که نمیتونم کنم؟ چیکار میگی پس 

 : کرد نگاهم چپ چپ



 .افتادی نمی وضعیتی همچین به االن بود مهم واست اگه مردم حرف اره

 : داد ادامه که بستم رو هام چشم گریه با

 . بیاری  دنیا به رو بچه باید

 می یا داره نیاز بچه که کسی دیمش می ما اوردی دنیا به رو بچه وقتی

 . پرورشگاه ذاریمش

 کردم،  نگاهش شده گرد های چشم با

 ! بیارم دنیا به رو بچه اون تونستم نمی من نه

 شد؟  می چی دانشگاهم

 : آوردم زبون به رو فکرم

 . بیام و برم تونم نمی که گنده شکم با بخونم درس  خوام می من 

 .کن پاس حضوری غیر یا کن مخفیش طوری یک-

 : کردم نگاهش زار ای چهره با

 شه؟ می چی اون کنم؟ چیکارش رو بابا پس

 .بره و بیاد ذاریم می نشده بزرگ  شمکت تا-

 . کنیم گرم سرشو طوری  یه باید اخر های ماه اون اما 

 .خونه بریم کن جمع پاشو االنم

 .دادم  تکون رو سرم و کشیدم  هوفی حرف بی

 

 : طاها

 

 : کردم نگاه مامان به زده شوک 

 مامان؟ گی؟  می داری چی تو

 اومد؟ در کجا از دیگه این



 : کرد نگاهم مصمم

 .بکنی کارو همین باید گفتم، که همین
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 چی؟  یعنی گفتی که همین دونی می-

 :کرد نگاهم اخم با

 .کنی ثابت مردونگیتو باید و خوام  می نوه من  فهمم، می آره

 .نیفتاده تون بین اتفاقی هنوز اما شوهرید و زن ماهه چند االن

 کنی؟ می امتناع چرا تو نزده دست بهش برادرتم

 .نگردوندیم طایفه های زن بین رو دختر دستمال هنوز ما

 بگیم؟  مردم به چی باید نبوده  پاک  دختره بشه معلوم مدت همه این بعد اگه

 که بشیم الل باید باشه دراز مون زبون پدرش خانواده سر که این جای به

 . نشده خواب هم دختره با هنوز پسرم نفهمن

 کنی؟ می فکر اینا به اصال تو

 کردم؟   می فکر اینا  به باید چرا من  کردم، نگاهش زده شوک 

 بود؟ شده بس خون که داشت گناهی چه بچه دختر اون من غیر به اصال

 داد؟ می بچه  اون رو بقیه جنگ  و گناه تاوان باید چرا

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس همین برای

 .است بچه دختر بک فقط اون مامان

 درس باید شده ها خانواده قربانی! بزنی حرف بهش راجع طور این نباید 

 ! چیزا این نه بخونه

 : نکرد حرفم به توجهی اما 



 .کنه  می عادت اونم میزان، بچه سن همین تو  دخترا اینجا

  نمی رو مادرم اصال انگار  دادم،  می دست از رو عقلم داشتم واقعا دیگه

 ! شناختم

 ! بود داده دست از رو منطقش تمام

 : کردم فرو موهام بین رو دستم

 . ندارم بهش ای عالقه من اما درست  نزده دست بهش برادرم دونم، می من

  نه کرده تن به که اون واسه عروس لباس بشه، بوده قرار که برادرم زن ضمنا

 .من

 :شد  ترم نزدیک قدمی  و گرفت باال رو سرش

 آخرته؟ حرف

 : کشید مشکیش حریر شال  به دستی که دادم تکون  اطمینان با رو سرم

  و بخوابه  باهاش  نگهبانا از یکی دم می کنی نمی کارو این تو که حاال باشه،

 .بشه رنگی اگه البته ،کنه رنگی واسم رو پارچه اون

 .کشتن پدرتو که چیزه همه بی خانواده اون بس خون دختر این

 سوزه؟   می براش دلت طوری چه

 .کنم تعجب تونستم نمی  این از بیشتر دیگه

 !باشه من مادر تونست نمی رحم بی و وجدان بی زن این

 بود؟  اومده سرش بالیی چه  کردم، می نگاهش باز دهن با فقط دقیقه چند

 بود؟ رفته کجا  رحمش و وجدان

 منه؟ مهربون مادر همون زن این کردم می باور باید طور چه من
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 ! داد نمی جواب زن این با خوش زبون با زدن حرف دیگه



 : گفتم و  کردم  هم  در رو هام اخم

 .بشی نزدیکش نداری حق منه زن اون

 : کرد نگاهم و زد پوزخندی

 . دارم خودمو های راه منم وگرنه تختش تو میری امشب زنته اگه

 ! بود جدی کامال کردم،  فرو موهام بین رو دستم و کشیدم  هوفی

 اجازه این به تونستم نمی من و داد  می انجام معصوم ی بچه  اون با رو کار این

 .رفتم کارم اتاق سمت به و انداختم بهش تنفری پر نگاه فقط همین برای بدم

  همون ی گوشواره به چشمم که خوردم می چرخ خودم دور حرص با و کالفه

 . برداشتم میز روی از رو  اش گوشواره و  کردم  مکثی خورد، دختر

 . شد رد چشمام جلوی از بار چندمین برای شب اون و شدم خیره گوشواره به 

 کرد؟ می  کار چی داشت االن یعنی

 نزده؟ زنگ بهم چرا داشت که وضعیتی اون با

 !باشم نکرده فکر بهش که نبود روزم یک وقت چند این توی

 . گذشت می چشمام جلوی از شب اون لحظه هر و همیشه

 بودم؟  نپرسیده اسمشو چرا اخه لعنتی من

*** 

 . بود اماده جا همه و بودند کرده بارون گل  جارو همه شدم، دخترِ  اتاق وارد

 ترس با و بود کرده کز تخت ی  گوشه ولی بود شده  آماده هم دختر اون حتی

 . کرد  می نگاهم

 !بکنم کاری باهاش عمرا اومد نمی دلم

 : گفتم و کردم نگاهش لبخند با نشستم، تخت روی و رفتم سمتش به همین برای

 خب؟  نترس  ببین منو

 . کنم می حلش جوری یک من  نباش، نگران ندارم کاریت من

 : گفت لکنت با و کرد نگاهم ترس با



 طوری؟ چه...چه

 کسی به افته می اتاق این توی امشب که اتفاقاتی از فقط نباش، نگران تو-

 باشه؟ گی، نمی چیزی

  حموم سمت به و گفتم ای خوبه که  داد تکون متوالی صورت به رو سرش

 .رفتم

 .انداختم شدیدی خراش رو دستم از قسمتی و برداشتم حموم توی از تیغی

 . شدم خارج حموم از و مالیدم دستمال به رو اومد  ازش که خونی
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  در گذاشتم، بینیم روی ساکت معنای به رو انگشتم که کرد نگاهم تعجب با سحر

 . کردم قفل رو در و  گذاشتم  در پشت رو  دستمال و کردم باز رو

 : گفتم و کردم نگاه بود گرد هاش چشم هنوزم که سحر به

 .خوابم می می کاناپه روی  هم من بخواب، تخت روی

 . تخت روی بیاین شما نه-

 : کشیدم دراز روش و رفتم کاناپه سمت به

 .بخواب بگیر کشیدم،  نمی خجالت ازت خواستم می اگه

 . ممنون خیلی چشم-

 . نزدم حرفی و دادم تکون رو سرم فقط

 

 : نیال

  

 کوچولوی ی پسرونه های کفش به  ذوق با و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 :کردم اشاره ویترین پشت



 .خوشگلن چه ببین اینارو مامان

 :کرد نگاه بهشون لبخند با هم مامان

  باال هم پله تا چند این دیگه تو برات بخرمشون برم من بذار بانمکن، خیلی اره

 . نیا

  طور همون  من و شد  مغازه وارد مامان  که دادم تکون رو سرم خواسته خدا از

 .ایستادم بیرون

  بیرون  پاساژ کنار ساختمون از که خورد اشنایی فرد به چشمم لحظه همون

 . شد باالش مدل ماشین سوار اومد

 : کردم  زمزمه لب زیر

 .بخدا  خودشه! طاهاس این وای

 .ببینه  منو نباید نه نه

  بهم چشمش تا شدم  مغازه وارد و  رفتم  باال  پله دوتا اون از سریعا فکر این با

 . نیوفته

 :کرد نگاهم تعجب با  دیدنم با مامان

 !دیگه  برات خرم می گفتم داخل؟ اومدی چی برای

 :زدم تصنعی لبخند

 . اومد خوشم خواستم هم دیگه چیز شاید ببینم، بیام گفتم

 . نزد حرفی و داد تکون رو سرش

  از پر جا همه کردم، نگاه اطراف به  و کشیدم شکمم روی وار نوازش رو دستم

 .بود بچه وسایل

  از خواست نمی دلم بودم، کرده باز حساب بچه این روی ناخواه خواه من

 .بدم دستش

 .کنم مادری براش خواست  می دلم و بودم کرده عادت بهش من
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  دل دم می  پرورشش دارم ماهه هشت  که ای بچه از تونستم می طور چه من

 بکنم؟ 

  زندگی به تونه می اون که بودم  کرده باور و بودم شده اخت باهاش دیگه من

 .بده ای دیگه بوی و رنگ من

 ! شد نمی این سرنوشتش شد، نمی طوری این کاش ولی

  و خوشی با تورو بقیه مثل هم من  کاش اومدی، نمی وجود به طوری این کاش

 . دادم می پرورشت خوشحالی

*** 

 

 . کردم نگاه اطرافم به کردم، باز حال بی رو هام چشم

 نمی اتاق توی رو ای دیگه فرد چون بود، گرفته خصوصی اتاق برام مامان

 . بود من برای اینجا تخت تنها و دیدم

  دستش توی رو دستم بازم های چشم دیدن با کردم، نگاه بود کنارم که مامان به

 : گرفت

 مامان؟ خوبی اومدی، هوش به باالخره

 نگاه در شدن باز با که کردم تایید  رو بودنم خوب هام پلک گذاشتن هم روی با

 . شد کشیده  در به هردومون

 : اومد سمتم به و شد وارد کریر با پرستار

 .داره احتیاج شیر به بچه این که بگیرش گلت، پسر اینم خوشگل، خانوم بیا

  بور ابروهاش کردم، نگاه سفیدش صورت به دادن، بهم رو دنیا انگار دیدنش با

 .داشت زیادی پف هنوز و بودن

 :کردم نگاه مامان به  و شد سرازیر هام چشم از اشک ناخودگاه

 منه؟  ی بچه این



 به داد بغلم لبخند با رو بچه پرستار که  کرد نگاهم کرده بغض هم مامان

 : کشیدم بورش ابروهای روی دستی و شدم خیره قشنگش صورت

 . من خوشگل پسر مامان، جونم

 : نالیدم و  کردم نگاه  مامان به اشک با پرستار رفتن با

 ! ادنمی دلم بخدا مامان کسی، به دم نمی بچمو من مامان

 : کرد  نگاهم و کشید هاش چشم به دستی نداشت من  از کمی  دست هم مامان

 داریم؟ هم ای دیگه ی چاره ولی نیال دونم می

 کنی؟ بزرگش پدر بی بکنی؟ خوای می کار چی

 : کشیدم مشامم توی روی بوش و کردم تر نزدیک خودم به رو بچه

  من ای دیگه چیز نه مردم حرف نه نیست، مهم هیچی برام مامان، دونم نمی

 .باشه خودم پیش بچم خوام می فقط
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 ما به ساکت و  نزد حرفی که بود فکر  هم من با و بود شده نرم انگار هم مامان

 .کرد نگاه

  کردم می پیدا طاهارو باید کنم، بزرگ  پدر بی رو بچه این تونستم نمی من ولی

 .باشه حرفش روی هم هنوز که  بودم امیدوار دادم، می خبر بهش  و

 :گفتم  اروم و کردم نگاه  بچه به لبخند با

 .آمین ذارم می اسمتو آمین،

 . بشی من دعاهای تموم آمین قراره تو

*** 

 . کردم تحقیق بهش راجع گفتین که ادم این-

 :نشستم مبل روی و گذاشتم دهنم توی رو ناخونم استرس با



 شد؟  چی خب؟

  و واردات بزرگ  شرکت یک  و شدن فوت برادرش و پدرش  خانی، طاها-

 . رهمی  باال پارو از پولشون بگم بهتون یعنی رسیده، بهش صادرات

 .خونده اقتصاد هم خارج توی و

 .بود اوکی اینجاش تا پس گفتم، ای خوبه لب زیر

 .بود حسابی ادم یک بچم پدر

 : گفتم  و دادم انتقال راستم گوش به چپم گوش از رو موبایل

 .چیه متاهله مجرده فهمیدی؟ چی دیگه خب

 . کرده ازدواج  که شه می سال یک نزدیک متاهله،-

 بودم؟ خوابیده دار زن مرد یک   با من یعنی رفتم، وا حرف این شنیدن با

 . شدم خیره دستم توی کارت به و  کردم  قطع رو تماس سرسری

 بگم؟ رو حقیقت بهش تونستم می طوری چه داشت زن اون که این وجود با من

 گفتم؟  می چی رفتم می ماه نه بعد اصال

 بودی؟  جهنمی کدوم االن تا گفت نمی

 ! سراغش رفتم پول خاطر به کرد  می فکر

 به بار یک کنم، خراب رو زنش و  اون زندگی حقیقت گفتن با تونستم نمی من

 ! بکنم کارو این تونستم نمی دوم بار برای بودم زده گند چیز همه

 .کنه ازدواج من با اومد نمی زن داشتن وجود با هم اون هم بعدش

 !هیچی به هیچی یعنی

 

 :  طاها

 

  یک چرا کردم،  می فکر دختر اون به و دادم می تکون انگشتم با رو گوشواره

 بره؟ بیرون فکرم  از که نبود هم روز



 کنم؟  ازاد ازش رو فکرم تونستم نمی چرا

 با آدمای از یکی ی شماره و رفتم  موبایلم سمت به یهویی تصمیم یک توی

  که نکشید طولی گرفتم؛ رو بود راستم  دست شرکت و هتل توی که نفوذی

 :پیچید موبایل توی صداش

 . قربان بفرمایین
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  ازت شه، انجام سریع خوام می ولی خوام، می  ازت کاری یک رحمانی سالم،-

 .بگی بهم باید رو اش همه فردا تا ولی خوام می نفرو یک اطالعات

 .کنین امر قربان چشم-

 رو پارسال خرداد ۲ تاریخ ی مداربسته دوریین فیلمای بگو ما، هتل برو  ببین-

 . کنم  می هماهنگ باهاشون هم من بدن بهت

 اونجا از رو عکسش خوام می  هتل، اد می من همراه دختری یک شب اون

  با نباید هیچکس هم موضوع این از  بدی، من به رو اطالعاتش تموم و بگیری

 . بزن رو کارت قید وگرنه شه؛ خبر

 . کنم می حلش سریعا راحت، خیالتون قربان چشم-

  و گرفتم تماس هم هتل با که این از  بعد کردم، قطع رو تماس و گفتم ای خوبه

 . شدم سالن  وارد کردم هماهنگ باهاشون

  می اذیتش وارث داشتن برای و زد  می زبون زخم سحر به داشت هم باز مامان

 . کرد

 اذیت با کرد می  فکر شه نمی بلند من از آبی دید می و بود گفته من به چون

 بر من  دست از کاری دفعه این ولی کنه راضی رو من تونه می اون کردن

 . اومد نمی

 . نبود مربوط من به چیزی دیگه



  اطالعات برام کردم می فکر که چیزی از زودتر رحمانی و گذشت روز اون

 . بود اورده دست به رو

 :نشستم روش  به رو و کردم دعوت کارم اتاق به رو اون

 . شنوم می خب

 : گرفت سمتم به و آورد در سامسونتش کیف از ای پوشه

 . ساری شهر مازندران اهل رحیمیانه، نیال اسمشون عکساشونه، این

 .اینجا اومده خاطرش به و شده قبول معماری تهران توی

  می خودکشی به دست و شه می حامله  شوهر بدون که داشته  هم خواهر یک

 . شه  می فوت و زنه

 .کنن می زندگی ساری توی هم مادرش و پدر

 یک برای و شه می باردار یهویی ولی اومده می و رفته می رو دانشگاهش

 .کنه  می  ترک  رو دانشگاه مدت

 .شده پسر یک صاحب ولی نکرده ازدواج اما

 .دانشگاهشه و خونه آدرس ایناهم

 . نیست مشخص بچه پدر هنوز بنابراین

 . کردم اش بدرقه ازش تشکر با و دادم تکون رو سرم اخم با

 بود؟ اومده باال شکمش نکرده ازدواج و یهویی یعنی

 بود؟  من مال بچه اون نکنه

 . داشتم فهمیدن برای راه یک فقط خورد، می زمان اون به تاریخشم
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 : نیال

 



 : کشیدم نرمش خرمایی موهای به دستی

 نه؟ مگه خواد می بازی دلش مامانی خوشگل

 با که بدم شیر بهش خواستم و زدم پیشونیش به ای بوسه ذوق با که زد لبخند

 باشه؟ تونست می کی یعنی کردم، نگاه در به متعجب در زنگ صدای

 .بیاد که نداشتم رو ای دیگه فرد من ساری، بود برگشته تازه که هم مامان

  تقریبا در  پشت فرد دیدن با کردم باز که  رو در رفتم، در سمت به اخم همون با

 !رفت تنم از روح

 : گفت و کرد تر زبون با رو لبش که کردم می نگاهش شده مسخ طور همون

 . سالم

 : گفتم و کردم جفت یکم  رو در ببینه رو آمین نکنه اینکه ترس از

 . برین اینجا از لطفا

 : داد  هول دست با رو در  که بذارم کامل رو در خواستم

 .بزنیم حرف کن صبر کن، صبر نیال نه نه

 : شدم زده شوک  زبونش از اسمم شنیدن با

 دونست؟   می کجا از منو اسم اون

 ! دونست  می اسممو بود کرده پیدا خونمو که طوری همون طبیعیه البته

 : گفتم و کردم اخمی

 .برین  اینجا از لطفا نداریم، باهم حرفی شما منو

 . میخوام ازت لحظه چند فقط-

  هراسون  و کردم ول رو در آمین بلند ی گریه صدای با که بگم چیزی خواست

 .رفتم سمتش به

 : چسبوندمش خودم به و کردم بغلش مبل روی از

 نه؟  گشنته مامانی، جونم عزیزم، جونم

 . ده می غذا بهت مامانی االن



 آشپزخونه سمت به خواستم شد آروم که زدم حرف باهاش و دادم تکونش یکم

 نگاهش شده گرد های چشم با بود ایستاده سرم پشت که طاها دیدن با که برم

 : کردم

 .بیرون برو داخل؟ اومدی چرا تو

 :کرد نگاه  آمین به اخم با

 اومده؟ کجا از بچه این

 ! اومد سرم ترسیدم می ازش که  چیزی خدا وای کردم؛ نگاه بهش استرس با

 گفتم؟  می چی االن

 : گفتم و کردم نگاهش اخم با

 . بپرسی سوال ازم و ام خونه تو بیای اجازه بی نداری حق بیرون، برو  اینجا از

 کیه؟  از بچه این بودم، خودم زندگیتم مرد اولین نکردی، ازدواج دارم خبر-

 ! بود نمونده برام گفتن دروغ برای راهی بود، اورده در  رو چیزم همه آمار

 :گفت  و داد تکون رو سرش دید که رو سکوتم

 .اینجا ام می ای ان دی آزمایش برای فردا

 :گفتم  و کردم نگاهش ترس با که بره خواست

 . خواهرمه ی بچه این تو؟ گی  می چی

 :زد پوزخندی

  می پنهون ازم رو چیزی یک داری واقعا پس شده، فوت خواهرت دارم خبر

 .باش منتظرم فردا کنی،

 خونه از و انداخت آمین به دور از نگاهی باشه جوابم منتظر اینکه بدون و

 .شد خارج
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 ریختم؟ می سرم توی خاکی  چه باید االن نشستم، مبل روی زار حالی با

 دیگه رو یکی این کنه اش آماده و  بگه  بابا به چیزارو این بود رفته تازه مامان

 گفتم؟  می بهش طوری چه

  بدبختی به بودم آمین به دادن شیر  مشغول  که طور همون و زدم باال رو لباسم

 . کردم  می فکر بود اومده سرم که

 کردم؟  می فرار مخمصه این از طوری چه گفتم؟ می چی مامان به

 اینی از وضع کنه،  کمکم بگم و بخوام حل راه  ازش که نداشتم هم رو هیچکسی

 ! شد بدتر بود که

  نمی باز رو در  اومد که  فردا دادم، تکیه مبل به رو  سرم و کشیدم عمیقی نفس

 ! داخل بیاد زور به که  تونست نمی کردم؛

  خواستم می  ازش و گفتم می بهش  بعدش و کردم می صبر مامان اومدن تا

 .بود راه بهترین همین کنیم؛ عوض رو خونه

  چی دارم فهمیدم نمی اصال و نبود دلم تو دل استرس از بشه فردا که وقتی تا

 ! کنم می کار

 ! بود اومده وای لرزیدم، خودم به تقریبا در زنگ صدای با

 ! نبود طاها که این کردم، نگاه در چشمی از و رفتم در سمت به ترس با

 !بود شده خیال بی شاید گذاشتم، قلبم روی  رو دستم و کشیدم راحتی نفس

 تا کردم می باز رو در بود بهتر بودن، در پشت رسمی تیپ با زن و مرد دوتا

 .داشتن کار چی ببینم

 : کردم باز رو در و برداشتم شالی اویز روی از

 . بفرمایین

 رحیمیان؟  خانوم سالم-

 . خودمم بله -

 :کرد نگاهم جدیت با زن

 .اومدیم بچه از آزمایش برای و هستیم خانی طاها آقای وکیالی ما



 ! بودم خورده گول قشنگ چه  کردم، نگاهش زده شوک 

  پشت هم زن شد؛ خونه وارد و  کرد استفاده سکوتم و زدگی شوک  از مردِ 

 . سرش

 پاک  گوش یک زن همون دیدم که  بستم رو در اخم با اومدم، خودم به سریعا

  سمتش به حرص با گذاشت جعبه  یک توی رو اون و کرد آمین دهن توی کن

 : گفتم و رفتم

 ! بکنین کارو این اجازه بدون  ندارین حق خانوم؟ کنین  می کار چی

 : شد دارم جلو مرد همون  که بگیرم دستش از رو جعبه خواستم و

  بکشه دادگاه و پلیس به کار این رحیمیان، خانوم نکنین سخت رو کار لطفا

 .شه نمی شما نفع به اصال
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 کردن؟  می تهدید منو داشتن اونا کردم، نگاهش شوکه

 ریختم؟ می سرم توی خاکی چه خدایا وای

 . رسید گوشم به در شدن بسته صدای و نگفتن چیزی دیگه

 ریختم؟ می سرم توی خاکی چه باید خدایا افتادم، زمین روی زار حال همون با

 ! بود تموم کارم  فهمید می

 ! شدم می بیچاره قشنگ

 

 : طاها

 

 بودم؟ من بچه اون  پدر یعنی کردم، می طی رو اتاق دور کالفه

 نداشتم؟ خبر ازش و داشتم بچه  یک االن تا من یعنی



 بگه؟  بهم تا بود نزده زنگ بهم داشت رو کارتم اینکه وجود با چرا

 نیال بودم نتونسته وقت هیچ من شد،  تکرار سرم توی شب اون هزارم بار برای

 !کنم بیرون ذهنم از رو شب اون و

 دختر اون بکارت گرفتن با که  این به و  شب اون به که بود نشده روزم یک

 !نکنم فکر باشم کرده بدبختش

 بوده؟ اون و من از بچه یک شب اون حاصل یعنی االن

 بودم؟  نکرده کاری هیچ براش من و بوده حامله منو ی بچه مدت این یعنی

 چی؟  داشت سختی زندگی بود حامله اونو که مدت این تو اگه

 من؟  ولی کردم می فراهم براش  باید من که داشت احتیاج چیزا خیلی به

 . نشستم تخت روی و زدم  اتاق توی ی زباله سطل به لگدی حرص با

 ! شدم می  دیوونه فکرا این با من شد، نمی طوری این

 . گرفتم می  رو آزمایش اون جواب زودتر هرچه باید

 : داد جواب  که نکشید طولی گرفتم،  رو وکیل ی شماره

 .خانی اقای بفرمایین

 شین؟  موفق تونستین شد؟ چی سالم-

  بزاق تونستیم هرحال به اما بگیره رو جلومون کرد سعی خیلی مادرش آره-

 . بگیریم رو بچه دهان

 شه؟  می حاضر کی جوابش خوبه،-

 .دیگه  ی هفته یک تا-
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 ! دادم می  خودم دست کاری یه  قطعا دیگه ی هفته یک تا کشید؛ سوت مغزم

 : گفتم  و کردم نچی



 . خوام می رو جوابش فردا همین خیلیه، نه

 ...اما-

 . خوام می رو جواب کنین ردیفش فردا تا گفتم که همین-

 .کردم قطع رو تماس و بگه چیزی نذاشتم دیگه

  با که مامان با شدم وارد که همین اما رفتم خونه  سمت به و شدم خارج هتل از

 : شدم رو به رو کرد می نگاهم حرص

 ببینم؟  خوش روی تو از و خونه این  توی بیام من شد بار یک چیه؟ باز مامان

 : گفت  و نکرد حرفم به توجهی

 . داشتم باهات مهمی کار یک حتما دی؟ نمی جواب زنم می زنگ انقدر چرا

 .مهمتو کار بگو اینجام، االن بفرما-

 .طاها خوام می وارث من-

هوفی  و تکراری حرفای همون بازم کردم، فرو موهام بین رو دستم و کشیدم ً 

 . کن خورد عصاب

 خوب چیز یک واسه بارم یک! بخواه من از خوب چیز یک بارم یک مامان-

 نه؟ شه نمی بزن؛  زنگ من به

 : گفت و کرد نگاهم خشم با

 هان؟  نازاست زن اون نکنه

 .زنن می حرف پشتمون دارن طایفه کل

 ببری؟ آبرومونو خوای می

 .خوایم می وارث ما بخوابی باهاش باید امشب 

  نگه زنده رو خانواده رسم و اسم که نداره پسری هیچ مون خانواده تو جز االن

 . داره

 . گیرم می جدید زن واست نشد حامله دختر این اگه مردی کنی ثابت باید

 ! بودم شده قرمز خشم از که مطمئنم کردم، نگاهش خشم با



 گرفت؟ می تصمیم برام اون که بودم بچه من مگه

 : زدم داد و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه

 !مامان کن تمومش

 !کنین می پیشروی بیشتر شما گم نمی هیچی من هی

 چشم؟ چشم بگین شما هرچی که ام ساله دو ی بچه من مگه

 چی؟  دیگه بگیری؟ دیگه زن

 ! بشنوم مورد این در  هیچی خوام نمی دیگه

 : کردم نگاه بهش و ایستادم یهو که برم باال ی طبقه به خواستم سپس

  تا کن صبر یکم باشی، شده من بچه بزرگ  مادر االنم همین ممکنه راستی

 .ببینی
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 : کرد نگاهم شده گیج و  شد وا هم از هاش اخم مامان

 حرف؟ این چی یعنی

 . فهمی  می کنی صبر که گفتم-

  تقه ایستادم، سحر اتاق در پشت و نکردم توجهی گفتناش طاها طاها به هم دیگه

  و بود نشسته صندلی روی شدم، اتاق وارد بفرمایینش گفتن با که زدم در به ای

 : کرد نگاهم و شد بلند جاش از سریعا دیدنم با کرد، می نگاه  آینه به

 .اومدین خوش...خوش...طاها اقا

 : گفتم و کردم استرسش این به ای خنده تک

 !شی می بلند نیومده که رئیست بشین،

 :گفتم که نشست صندلی روی دوباره خجالت با

 بری؟  مدرسه  داری دوست



 : گفتم که کرد فرو اش یقه  تو بیشتر رو سرش خجالت با

 . بده منو جواب نکش خجالت

 نه؟  یا بری خوای می

 . برم دارم دوست بله-

 آوردم در دستم توی پالستیک توی از رو موبایل کارتون و  دادم تکون رو سرم

 : گرفتم سمتش به و

 سر حوصلت تا باشه دستت این بشه شروع مدرسه فصل تا  موبایله، یه این بیا

 .نره

 توش کاغذ یک توی هم اش استفاده طرز و ریختم توش بازی تا چند برات

 باشه؟ بگو، بهم داشتی احتیاج هرچیزی هست،

 .بزنی زنگ  بهم تونی می سیوه توش هم ام شماره

 :کرد نگاه موبایل به زده برق های چشم با

 منه؟  برای  واقعا این...این

 :شد تبدیل ترس به نگاهش برق ناگهان که  دادم تکون رو سرم

 چی؟  بزرگ  خانوم ولی..ولی

 !بود ترسونده رو بچه  این قدر چه مامان نیست معلوم کردم، اخمی

 :زدم لبخندی

  گفت هرچیزم ،بگه بهت تونه نمی چیزی بزرگ  خانوم خریدم، برات من اینو

 . خریده برام طاها گی می

 : دادم ادامه که گفت چشمی

  خودم دی،  نمی اهمیت گفت چیزی  بهت هم ها چیز این و وارث ی درباره اگه

 .نگو چیزی تو دم می رو جوابش

 : دادم ادامه که گفت چشمی دوباره

 دیگه؟  بلدی نوشتن خوندن



 . خوندم  رو درسم هشتم کالس تا من بله-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 سر حوصلت که وقتایی برای بیارن کتابم تا چند برات گم می پس خوبه، خیلی

 . ره می

 :کرد نگاهم ذوق با

 .خوبین خیلی شما ازتون ممنونم خیلی ممنونم،

 .شدم خارج اتاق از کنم می خواهش گفتن با و زدم لبخندی فقط
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 صدام شام برای که خونه خدمتکارای از یکی صدای با که بود  نه ساعت تقریبا

 : گفتم بلندی  صدای با بره پایین که این از قبل شدم، خارج اتاق از زد می

 . کنین صبر لحظه یک خانوم زهرا

 : گفتم که برگشت سمتم به سریعا

 زدین؟ صدا هم رو سحر

 . اتاقشون توی  ببرم گه می رو غذاش همیشه خانوم اقا، نه-

 ! تو دست از مامان ای دادم، تکون تاسف ی نشونه به سری

 !بود گرفته زندونی انگار

 :گفتم اخم با

 .نباشم چه باشم من چه خوره، می غذا بقیه با پایین سحر بعد به این از

 فهمیدین؟

 . قربان بله-

 : دادم تکون رو سرم



 .بذار  اضافه بشقاب یک براش برو االنم خوبه

 . رفت پایین ها پله از و گفت چشمی 

  سحر اتاق سمت به دادم می تکون تاسف ی نشونه به رو سرم که همونطور

 .رفتم

 !بود بدتر زندون یک از بزرگیش همه این با عمارت این

 براش من  که بود گوشی همون با  رفتن  ور مشغول زدم، اتاقش در به ای تقه

 : گفتم و زدم لبخندی بودم، گرفته

 .شام پایین بیا شو اماده

 : کرد نگاهم متعجب

 . خورم می غذا اینجا همیشه من شام؟

 : انداختم باال رو ابروهام

 . خوری می غذا بقیه با  پایین نباشم چه باشم من چه بعد به این از

 نیستی؟   من زن و کنی نمی زندگی خونه این تو مگه

 :انداخت پایین رو سرش

 . بله

 ننداز پایین رو سرت گناهکارن که هایی  آدم مثل  انقدرم مونه، نمی حرفی پس-

 . بیا شو حاضر پاشو

 .رفتم پایین  سمت به و بستم رو در که گفت چشمی

  نداشت گناهی اون شد، برخورد گناهکارا مثل باهاش قدر چه هر بود بس دیگه

 .شه زندونی خونه این توی بیاد که

 . بود شده چیده میز روی غذاها انواع و بودن نشسته میز پشت همه

 . بود منتظر و بود نشسته میز  سر ها رئیس مثل مامان که ای نفره ده میز
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 رو سرش دیدنم با مامان نشستم، روش  و کشیدم عقب هارو صندلی از یکی

 : گفت و داد تکون

 .کنیم  شروع تونیم می اومدن، همه دیگه خب

 طرفین به رو سرم و انداختم باال رو ابروهام کنه  شروع خواست که همین ولی

 :دادم تکون

 . نشده کامل خانواده که هنوز نشد نه، نه

 .رسید سر سحر  موقع  همون که  کرد نگاه بهم سوالی

 : کردم اشاره سحر به و زدم لبخندی

  شه نمی که اون بدون است، خانواده این جز دیگه منم  همسر شدیم؛ کامل االن

 شه؟  می

  می قرمزی به رو رنگش تقریبا اومد، نمی در خونش زنی می کارد رو مامان

 . رفت

 . کردم اشاره خودم  کنار به ابرو با که کرد نگاهم ترس با سحر

 . نشست کنارم  و اومد اروم های قدم با

 : کرد نگاهم حرص با و اومد حرف به باالخره مامان

 .اتاقش برگرده باید االن همین دختر اون

 .نداره حقی هیچ بسه، خون یه اون

 خوای؟  می وارث ازش طور چه نداره حقی هیچ و بسه خون یک اون اگه-

  همه حال به وای خوره می غذا  بقیه با بعد به این از سحر گفتم من که همین

 . بشنوم غیرشو اگه شه می

 :کوبید میز روی رو چنگالش ی دسته خشم با مامان

 کنی؟  می تهدید منو دختر اون خاطر به داری االن تو

 : گرفتم گاز رو لبم



 دارم؟  جسارتی همچین جان، مامان حاشا

 . گفتم کلی طور به من

 . کردم خوردن غذا به شروع خنده با خشمشون و حرص به توجه بی و

*** 

 !شدم نمی بند  پا روی ازمایش جواب دیدن با

 !بود من از بچه اون بود، من پسر اون

 . کردم می جبران رو هام کاری  کم تموم که بود وقتش االن

 .روندم نیال ی خونه سمت به مستقیم گاز با و شدم ماشینم سوار سرعت با

 ای تقه بودم خیره دستم توی ی برگه به که طور همون اش خونه به رسیدن با

 ظاهر در پشت طلبکارش ی وچهره شد باز در که نکشید طولی زدم، در به

 : شد

 بذاری؟  راحتم خوای نمی تو چیه؟ دیگه

 :گفتم بود رفته بناگوش تا که نیشی با

 !منه ی بچه

 : کرد زمزمه اروم و کرد نگاهم تاسف حالت یک با فیس پوکر

 ! ای بچه هنوز خودت تو
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 :باشم جدی کردم  سعی  و کردم  جمع رو لبخندم کمی

 ! گفتیا چی شنیدم

 : کرد نازک  برام چشمی پشت

 .بشنوی که گفتم منم



 :گفت حرص با و کرد نازک  برام چشمی پشت

 نداری؟ زن مگه تو اصال

 بچه؟  ی قضیه و من دنبال افتادی چی واسه

 !دیگه زندگیت خونه سر برو

 کنه؟ می عوض رو چی نبودنش یا بودن تو ی بچه

 جدیدمونه؟  ی بچه این بگی زنت  به ببری بگیری ازم رو بچه بیای خوای می

 !توروخدا کارت دنبال برو

 :گفتم یهویی که ببنده رو در خواست

 .کن ازدواج من با

 : شد ظاهر در پشت از شده گرد  های چشم با صورتش و شد متوقف یهو

 کنم؟  کار چی

 :گفتم  اوردم می در  رو هام کفش  که طور همون

 .بزنیم حرف مفصل داخل، بیام بذار

 . گم می  چی من کنی  گوش خوای نمی حتی

 آبیش های چشم ی خیره فقط اما من  کرد، باز رو در اخم با و کشید  هوفی

 .بودم

 ! بودن خوشگل هاش چشم قدر چه

 . نبازم رو خودم سریع و باشم عادی کردم سعی

 . شد وارد  سرم پشت و بست رو  در که شدم خونه وارد و کشیدم عمیقی نفس

 بچه اون من، ی بچه بود، هال وسط رنگ شکالتی ی نفره سه مبل روی بچه

 .بود من ی

 دورش رنگی ابی نازک  پتوی نشستم، مبل روی و رفتم طرفش به ذوق با

 . بود پسر یعنی این پس بود، رنگی آبی کاله هم سرش و بود شده پیچیده

 :گفتم و کردم لمس رو کوچیکش دست لبخند با



 چیه؟ اسمش

 .آمین-

 . بود قشنگ خودش مثل  اسمشم کردم، تکرار اسمشو لب زیر

  با باید اول اما کنم بارونش بوسه و  بگیرمش آغوشم توی خواست می دلم خیلی

 . کردم می صحبت نیال

 : گفتم و برگشتم طرفش به

 توی دیگه خوام نمی کن، ازدواج من با همینه من حرف گفتم، بهت درم دم ببین

 . کنی بزرگ  پدر بی رو ام بچه و باشی وضعیت این

 :داد تکون منفی ی نشونه به را سرش

  اشتباه افتاده اتفاق که  هرچی  هم شب اون شناسم، نمی تورو اصال من شه، نمی

 . نبودم خودم حال توی من و بوده

  باالی ببری دیگه ی بچه یک  و هوو خوای می نداری؟ زن مگه تو بعدشم

 سرش؟
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 مجبور من نزدم دستم بهش حتی من  دم می طالقش شو، بیخیال زنو اون  ببین-

 .کنم ازدواج باهاش شدم

  اینده که این به و تو به نبوده شبم یک شدم، عاشقت بعد به شب اون از من نیال

 ! نکنم فکر گرفتم ازت رو ات

 .بود تو پیش دلم  مدت این کل

 کرده؟ گناهی چه بچه  این داریم، ام بچه یک  االن ببین

 شه؟  بزرگ  پدر بی داری دوست تو

  بزرگ  پدر بی ام بچه هستیم هردومون  وقتی خوام نمی منم من پس  نه مطمئنا

 .شه



 ندیدی؟  رو ها سنتی ازدواج این بعدشم

 . نه شناختن؟ می  همو مگه

  فرصت بهمون  تو کافیه شناسیم  می همو قشنگ باهم شیم می اشنا ام تو منو

 .بدی

  دیگه یکم کرد؛  می  فکر داشت انگار کشید؛ عمیقی نفس و کرد نگاهم تردید با

 : گرفتم دوباره همین برای شد  می قانع زدم می حرف باهاش

  حتی بودیم، مقصر هردومون باشه بوده اشتباه قدرم چه هر شب اون نیال  ببین

  می پیدات زودتر باید من شه، درست چیز همه تونست می ها این از زودتر

 . شدم کار به دست دیر ولی کردم

 .کن فکر  خودت به کن، فکر آمین ی آینده به نیال

 نه؟  باشی تنها بچه   این با تو نیست راضی هم پدرت مطمئنا

 . ده می شوهر رو تو باالخره دیگه نفر یک چه من چه

 .نیال بده فرصت یک بهمون

 : داد تکون رو سرش و کشید  هوفی

 . باشه باشه خب خیلی

 .بری زندگیم از کال باید نخواستم اگه ولی  دم  می فرصت

  کاری هر شه، نمی طوری این دونستم می گفتم؛ ای باشه و  دادم تکون رو سرم

 . دادم می انجام شدنش قانع برای اومد می بر دستم از که

 

 : نیال

 

 ! طاها باش بچه مواظب بگیر، رو سرش کن؛ بغلش طوری  این ببین نه-

 : کرد نگاهم و  گذاشت آمین سر زیر رو دستش لبخند با

 .شو حاضر برو شما مواظبم من باشه، باشه



 : گفتم و کردم نگاهش تردید با

 . گهواره توی بذارش تونی نمی اگه خب

 :کرد نگاهم حرص با

 ! کنم بغل  بچه یک ندارم عرضه انگار! دیگه برو نیال

 .شدم اتاقم وارد و کردم قیافش به ای خنده تک
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  رو دیگه  هم کم کم بود قرار بخوریم، شام باهم تا دنبالم بود اومده امشب

  کرده راضی منو زدن حرف و  کشیدن ناز قدر چه با که بماند البته بشناسیم،

 !بود

 پوشیدم؟ می چی االن خب

 . پوشیدم جین شلوار و سفید شال با و برداشتم رو رنگی ای سرمه مانتوی

 دستی فقط همین برای نداشتم آرایش حوصله دیگه  زدم،  کمرنگی صورتی رژ

 .شدم خارج اتاق از و کشیدم موهام به

 : گفت و انداخت بهم نگاهی طاها

 آد؟  می کی مامانت

 . آد می سریع گفت مغازه بود رفته برسه، دیگه که االناست-

 طرف به سریعا اومد در صدا به در  زنگ موقع همون  که داد تکون رو سرش

 : گفت و کرد طاها به نگاهی دستش توی پالستیک با مامان  که رفتم در

 برین؟  خواین می

 : گفت و  رفت آمین طرف به که  دادم تکون رو سرم

 . باشین خودتون مواظب باشه

 .شدیم خارج خونه از مامان  از خداحافظی با و گفتم چشمی



  بود کرده سرزنش منو فقط بود کرده تعریف رو قضیه براش طاها وقتی مامان

 ! دونست می داستان ی خوبه آدم رو اون و

 !احمقه دختر من و داستان ی خوبه و وجدان با ادم بود شده طاها االن

 ! بودم شده سرزنش گفتن دروغ برای هم قدر چه که بماند

 :کرد نگاهم لبخند با طاها شدیم که ماشین سوار

 خانوم؟  نیال بریم کجا خب

 : کردم نگاهش و اومدم بیرون فکر از

 . نداره فرقی برام وهللا، دونم نمی

 : کرد نچی و انداخت باال رو ابروهاش

 . بگی تا وایمیسم خیابون وسط جا همین بریم کجا نگی شما نشد، دیگه نه

 : گفت که زدم لبخند ناخوداگاه

 . ببین وایمیسم وهللا خندی؟ می

 :خندیدم واقعا که زد ترمز روی رو پاش

 اری؟ می در بازی دیوونه چرا

 ! دیگه برو جایی یه

 . خوام نمی-

 :دادم تکیه ماشین صندلی به رو سرم خنده با

 .کنم بزرگ  بچه دوتا  باید کنم ازدواج تو با بخوام اگه من کنم فکر

 .بریم کجا که بنداز کار مورد این توی فکرتو اون شما حاال-

 !شد نمی خیال بی گفتم نمی تا انگار

 : گفتم و دادم تکون تاسف ی نشونه به سری همین برای

 . ارکیده رستوران برو خب

 : کرد  حرکت دوباره و داد تکون رو سرش



 .چشم به ای
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 : گفتم و رفتم ضبط سمت به دستم

 کنم؟  روشنش شه می

 : کرد تصنعی اخم

 گیرن؟ می اجازه آخه اینم

 خوندن به شروع آهنگی که  کردم روشن رو ضبط و انداختم باال رو هام شونه

 : کرد

 

 اومدی  باز اومدی

  اومدی آواز رقصو با

   که آخ ولی بردی دلمو

 اومدی ناز با چه

 

   اومدی ماه  و شد شب

   اومدی راه من دله با

   ولی بردی دلمو

 اومدی  دلخواه چه که آخ

 

   نشو دور ازم نه

  نفسی که نیا بند



  و منی زیبای راز

 کسی پیشه نشو فاش

 

   بزن  لبخند باز

  تو  گونه بیفته چال

  منو این کنی گرفتار که

 دیوونتو  این

 

   رو تو آهوی چشم

 شدم  بیخواب دیدمو

   و زدی شرابی مو

  شدم بیتاب بدجوری

  زیبایی وحشیانه چه آخ

 خودت  نمیدونی

 

  و برگشتم سمتش به که  کردم حس خودم  روی رو طاها نگاه  تیکه این خوندن با

 . کردم نگاهش

 . شد خیره روش به رو به  لبخند با و کشید عمیقی نفس

 

   رو تو آهوی چشم

 شدم  بیخواب دیدمو

   و زدی شرابی مو

  شدم بیتاب بدجوری



  زیبایی وحشیانه چه آخ

 خودت  نمیدونی

 

  خوشه آهنگ تو صدای

  واسم بارونه

   بمونه جا تو عطر بذار

 لباسم  روی بازم

 

   دوباره نکن غریبگی

   دیگه دیره که چون

   دل گوش تویه تو اسم جز به

 دیگه نمیره

 

  که الالیی تو صدای

  خوابو میاره

  میسازه تو نوازشه

 خرابو خونه منه

 

   دوباره نکن غریبگی

  قلبم میگیره چون

   توئه به رو بره طرف هر به

 قلبم مسیر

 



   رو تو آهوی چشم

 شدم  بیخواب دیدمو

   و زدی شرابی مو

  شدم بیتاب بدجوری

  زیبایی وحشیانه چه آخ

 خودت  نمیدونی

 

   دیدمو رو تو آهوی چشم

 شدم  بیخواب

 و  زدی شرابی مو

  شدم بیتاب بدجوری

  زیبایی وحشیانه چه آخ

 خودت  نمیدونی
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  هاش  شوخی با کرد می سعی طاها جاهایی یک اهنگ از غیر به مسیر توی

 . شد می هم  موفق که بخندونه  منو

 . بود بانمکی پسر گفت شد می تقریبا

 : گفت که شدیم وارد رستوران به رسیدن با

 بشینیم؟  کجا خب

 : کردم  اشاره بود جلوتر کمی که میزی به

 خوبه؟  اون



 .بریم اره-

 : کشید عقب برام رو صندلی و  رفت جلو من  از قبل که رفتیم میز سمت به

 . خانوم بفرمایین

  روم به رو هم  خودش و گفت  کنمی می خواهش که کردم تشکری لبخند با

 .نشست

 .داد دستمون به رو منو  و اومد طرفمون به گارسون

  گرفتم می  رو داشتم دوست که چیزی کردم، نگاه منو به که کرد تشکری طاها

 . نبود منو به  نیازی

 : گفتم و گذاشتم میز روی رو منو

 . خواممی برگ  کباب یک من

 : داد تکون رو سرش

 دسر؟ برای و بیاره دوتا بگیم پس خوام، می همینو منم

 .بگیر خودت برای خوای می اد، نمی خوشم من-

 !که کنی نگاه تو بگیرم من شه نمی نه-

 : کردم ای خنده تک

 .مونه  نمی دلم  که من داره ربطی چه

 . کنه می حکم اینجوری ادب حال هر به-

  خواست نمی خورم نمی من که این خاطر به واقعا کردم، نگاهش متعجب

 بخوره؟

  می ولع با جوری یک جلوم خوردمم نمی من اومدیم می ارمان با هروقت یادمه

 ! موند می واقعا دلم که خورد

 ! کرد می عصبیم هم آوردنش یاد به حتی اشغال، عوضی ی مرتیکه

 ! کردم می خراب  رو امشب عوضی ادم  اون یاد  با نباید

 :گفتم و زدم لبخندی بنابراین



 .بگیر منم برای گیری  می خودت برای هرچی

 . گفت هارو سفارش و  زد صدا رو گارسون داد، تکون رو سرش

 : داد  ادامه و گفت چشمی کرد  یادداشت رو همه که این از بعد گارسون

 نوشیدنی؟  برای و

 : گفتم که کرد نگاه من به سوالی طاها

 ! شون مخصوص نوشیدنی

 : کرد نگاه گارسون به و داد تکون رو سرش

 تون مخصوص نوشیدنی
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 !دیوونه ی پسره گرفت، می  رو همون  گرفتم  می من  که هرچی

  باالیی که رنگی خرمایی موهای کردم، نگاهش و گذاشتم ام چونه زیر رو دستم

 بوری ریش ته و بود روشن ای قهوه هاشم  چشم بود، زده رو دورش و بود داده

 . داشت

 . ورزیده کامال هیکلش  و بود گندمی پوستشم

  که بود بلندش های مژه بود چشمم توی بیشتر همه از صورتش توی که چیزی

 . کرد می اش بامزه

 !بود بس کردن نگاه ضایع خب خیلی

 : گفتم کردم می نگاهش عادی که طور همون و نشستم صاف دوباره

 بپرسم؟ چیزی یک شه می

 . بپرس چیز دوتا-

 :گفتم  و کردم ای خنده تک

 . کنی تعریف برام کامل  خوام می شدی، مجبور گفتی زنتو، ی قضیه



 نه؟  بشناسیم همو باید دیگه

 : شد خم  میز طرف به کمی و داد تکون رو سرش

 . شه نمی باورت کنم تعریف اگه ولی داری حق اره

  می  خودمم بخدا اما نداره امکان چیزایی همچین یک و بیست قرن توی گی می

 . چیزا این تو مونم

 باشه؟  عجیب برام انقدر بود قرار که بود چی یعنی انداختم، باال رو ابروهام

 : گفتم و  دادم تکون رو سرم

 . شه می چی ببینیم بگو، تو حاال

  من  گفت می بیشتر هرچی کردن تعریف به کرد شروع و داد تکون رو سرش

  شاید گفت می داشت حق که رسیدم می نتیجه این به و موند می باز دهنم بیشتر

 . نکنم باور

 : گفتم  شده گرد های چشم با

  اوردن رو ساله شونزده ی بچه یک دیگه یکی  گناه خاطر به یعنی...یعنی

 بس؟  خون عنوان به تو زن کردن

 بشه؟ داداشت زن بود قرار که ای بچه اونم تازه

 . طوره همین متاسفانه-

 !شه نمی باورم واقعا وای-

 چیزی؟ همچین  شه می مگه

 شما؟ کنین می زندگی کجا

 : کرد کج رو سرش خنده با

 . مونم می هتل  و رم نمی خونه من چون ما،  گفت شه نمی

 .دونی می  که هتلی همون

 !رو چیزی همچین شد نمی باورم واقعا

 ! کرد می تعریف جوک  برام داشت انگار



 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 دی؟  می طالقش کنیم، ازدواج باهم ما اگه...اگه

 . بدم طالقش خوام می االنشم همین  من صد، در صد-
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  شنوم می که باره اولین قدیماس برای چیزا این کردم می  فکر وهللا، بگم چی-

 .افته می اتفاق قرن این توی چیزی همچین

  که تو شم می  متعجب  روز هر کنم  می زندگی دارم ساله  هشت و بیست که من-

 . داری خود جای

 : گفت  که شدم خوردن غذا مشغول و نگفتم چیزی دیگه گارسون اومدن با

 دیگه؟ کرده صحبت بابات با مامانت راستی

 گفته رو بقیه رفته نبود کار در تویی موقع اون تا یعنی نگفته، تورو ولی آره-

 . اومدی ام تو یهو که

 گفت؟ چی رو اش بقیه بابات خب-

 .بشه من نفع به که کرده تعریف جوری یک مامانم-

  بیاد دیگه ماه یک تا قراره و مسلما شده عصبی و کرده بیداد و داد کلی بابامم

  یک باش  مطمئن ببینه تورو بابام و راهه در حسابی دعوای یک یعنی  اینجا،

 .کنم ازدواج باهات کنه می   مجبورم و داریم حسابی و درست دعوای

 : شد  باز بناگوش تا نیشش آخرم ی جمله شنیدن با

 بیاد؟  زودتر بابات شه نمی خوب، چه خب

 و ریخت اب مصرف بار یک لیوان توی سریعا که پرید گلوم توی غذا تقریبا

 : گرفت طرفم به

 خوبی؟ نیال شد؟ چی



  به رو چی همه بود حاضر یعنی خوردم،  ازش کمی و گرفتم دستش از رو اب

 کنه؟  ازدواج من با فقط و بخره جون

 : گفتم شده  گرد های چشم با و گذاشتم میز روی رو اب

 نشنیدی؟ زدم حرف همه این من

 طاها؟ خوبی فهمیدی؟ ازدواجشو فقط

 :کرد نگاهم مظلوم و انداخت باال رو هاش شونه

 .کنه حل کارو این زودتر که  ام هرچیزی منتظر کنم؟ کار چی خب

 ! دعوا با نه دیگه-

 . ازدواجه که تهشه مهم شد می راضی زدیم می حرف بابات با نداره، فرقی-

 : گفتم و  خوردم  اب کمی دوباره

 ! دیوونه بخدا ای دیوونه تو

 .شد خوردن غذا مشغول حرف بی و نگفت چیزی

 بود؟ عاشقم انقدر واقعا یعنی کردم، نگاهش متعجب

 بذاره؟  سر  پشت هم رو چیزا اینجور خاطرم به بود حاضر که بود عاشقم حتما

 : کرد نگاهم آورد باال رو سرش و بودم شده  محوش همونطوری

 !دیگه بخور خوری؟ نمی غذاتو چرا
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 . خورم می  خورم، می-

 . شدم خوردن غذا مشغول بودم فکر تو که همونطور و

 

 :بعد هفته سه



 

 کنی؟  می گریه چرا اخه جونم مامان-

 !برم قربونت اخه باش آروم یکم

 ! نه اما

  نمی که  شد نمی ساکت کردم می کاری  هر و  کرد می گریه بند یک دیشب از

 ! شد

 : گفت و کرد نگاهم حرص با مامان

 کنم؟  اروم کدومتونو من نیال

 رو؟  آمین یا تورو

 کنی؟  می گریه چرا دیگه تو کنه می گریه بچه

 ! چشه دونم نمی اخه مامان-

 !نیست خبری ولی  شه می  ساکت االن گم می  هی دیشب از

 : گفت و کرد نچی مامان

 ! باشه  چیزیش یک شاید بیمارستان،  ببرین رو بچه  بیاد  طاها  به بزن زنگ بگیر

 : گرفت  شدت ام گریه

 شده؟ چش یعنی! نگو مامان

 :کوبید سرش به دست با مامان

 ! وای نیال وای

 ! باشم بوده طوری این اگه بخدا لیال و تو سر من

 .ببینم بزن زنگ پاشو

  توی و گرفتم رو طاها ی شماره گریه با طور همون و  دادم تکون رو سرم

 : داد جواب که نکشید طولی ایستادم، اتاق

 . نیال جانم



 : گفتم گریه با

 ! طاها

 :شد نگران صداش گریونم صدای شنیدن با

 کنی؟  می گریه داری نیال؟ شده چی

 . اینجا بیا طاها-

 !دختر کردی جونم نصف نه؟ یا شده چی  گی می-

 . شه نمی ساکت  کنه؛ می گریه بند یک دیشب از آمین-

 ! باشه شده چیزیش یک ترسم می

 : گفت و فرستاد بیرون اسوده رو نفسش

 ! شدم  زنده و مردم من بود؟ همین نیال اخ

 بگی؟ خواستی می اینو

 !کرد نمی درک  منو اونم کشیدم؛ جیغ حرص با

  گی می فقط کنه  می گریه داره بچمون گم می همین؟ همین گی  می هم تو-

 همین؟

 ریم می شین حاضر باش آروم ام، می االن دختر نزن جیغ! گوشم نیال ای-

 . بیمارستان
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 .پوشیدم چیزی یه  سرسری  و کردم قطع رو تماس حرص با

  زنگ بهش من تا مرد می نفر یک باید حتما انگار که همین گفت  می جوری

 ! زدم می

  مامان که پیچیدم هم پتو یک دورش  و کردم تنش هم رو آمین کاله و ژاکت

 : گفت



 ! نپوشون اونجور رو بچه نیال

 .شه می عرق خیس بچه تابستونه

 !اری می سرش بالیی یک تو نیست چیزیش که اون

 چی؟ باشه خورده سرما اگه! مامان خوام نمی-

 .کنه  نمی عیب کاری محکم از کار

  کرد می باز رو پتوش که همونطور اومد، آمین سمت به و گفت ای... اال ال

 : گفت

 ! کردی خفه  رو بچه پیچیدی، سفت قدرم چه کن نگاه

  ارومش کرد سعی و کرد بغلش مامان  که جویدم می هامو ناخون استرس با فقط

 ! نبود خبری اما کنه

 : کرد نگاهم متعجب طاها که رفتم  در سمت به بدو بدو در زنگ صدای با

 زدی؟ خودتو کردی کار چی! شدی سرخ نیال

 :گفتم بود  گرفته گریه شدت از که صدایی و اخم با

 .بریم  بیا طاها نیار در بازی مسخره

  آمین و اومد طرفمون به آمین همراه مامان موقع همون که بگه چیزی خواست

 : گرفت طاها سمت به رو

  گریه دیگه یکم دخترِ  این بپوشم، رو کفشم من کن بغل رو بچه دقیقه یک پسرم

 .افته می پس کنه

 : گفت و کشید شکمش به دستی کرد، بغل رو آمین و کرد نگاهم  تاسف با طاها

 کنه؟ می گریه انقدر مامانت که شده چی باباجون؟ چیه

 !اومد بند آمین ی گریه صدای موقع همون عجیبی طرز به

 ! نداشت من از کمی دست هم  اون که کردم نگاه مامان به باز دهن با

 : آوردم زبون به ذهنمو توی فکر زده شوک 

 شد؟ ساکت چرا بچه مامان



 شه؟ ساکت باید چرا االن نشد ساکت این کشتیم خودمونو تو و من دیشب از

 : گفت  و کرد نگاهم چپ چپ طاها

 .باشه نشده چیزیش شیم مطمئن  بیمارستان بریم بیا شده؟ اروم ناراحتی االن
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 : گفت مامان که دادم تکون رو سرم و کشیدم هام چشم به دستی

 .نیام دیگه من پس شده اروم که االن

 .باشه   نیال به حواستم برین خودتون پسرم

 . بدو نیال راحت، خیالتون چشم-

 : دراورد ادامو حرص با که رفتم دنبالش و پوشیدم هامو کفش سریعا

 . کنم بزرگ  بچه  دوتا باید کنم ازدواج تو با بخوام اگه من

 :گفت جدی لحن با سپس

 تو؟  یا من

 !کوبیدم زمین روی پامو حرص با و کردم اخمی

 ! طاها اِ 

 !کردی گریه بیشتر تو بچه این از گم؟می دروغ-

  عوض رو چیزی اوضاع کردن بدتر  جز تو کردن گریه  مگه خوب دختر اخه

 کنه؟ می

 :کرد باز رو ماشین در  و گرفت سمتم به رو آمین که  نزدم حرفی

 . ببینم بشین

  که همونطور و نشست فرمون پشت هم خودش که نشستم ماشین توی حرف بی

 : گفت کرد می حرکت



  شده چیزی یک الل زبونم نکرده خدایی گفتم من کردی می گریه طوری یعنی

 ! خوردی چیزی تیری خودت مرده، یکی

 : انداختم باال رو هام شونه

 !بشه چیزیش ترسیدم خب

 . رسوندی نمی خودتو سریع انقدر ترسیدی نمی اگه هم تو

 . رسوندم می خودمو تو حرف با هم ترسیدم نمی چه  و ترسیدم می چه من-

 . نزدم حرفی و کردم نگاهش فقط

 بود؟  شده ساکت انقدر اون بغل توی آمین چرا که  بود سوال برام هنوز واقعا

 !حدش این تا نه ولی پسر و پدر گفتن دیگه

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 کردی؟ کاری بود بغلت بچه طاها

 شد؟  ساکت چرا

 !دیگه کردم بغلش فقط بکنم؟ تونستم می کار چی-

 : گفت که  کشیدم اوفی

 دردی اونجاش شاید بود ماساژ مثل  حالتی یک زدم،  دست شکمش به من اها

 ! کرده می چیزی

  صداهای فقط دادم، ماساژش و زدم دست شکمش به آروم و گفتم آهانی

 . کرد نمی گریه  خوشبختانه و میاورد در  خودش از کوچیکی

 . کرد  می درد همونجاش هم واقعا احتماال

 

 : طاها

 

 :کرد نگاه دکتر به لبخند  با نیال

 دیگه؟  نیست هیچیش یعنی



 :زد بهش لبخندی دکتر

 .تره سالم منم از  بچتون راحت، خیالتون
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 : کردم نگاهش لبخند با

 نیست؟ چیزیش دیدی شد؟ راحت خیالت خب

 .انداخت بغلم توی  رو خودش و گفت لب زیر خدایاشکری

 بودن افتاده دورم شوکه که رو هام دست  ریخت، فرو دلم توی  چیزی یک انگار

 . گذاشتم کمرش پشت و آوردم باال سریعا رو

  می منتقل بهم خوبی حس انقدر گرفتنش آغوش توی که داشت چی دختر این

 کرد؟ 

 :گفتم  و کشیدم  کمرش روی وار نوازش رو دستم

 !کردی اذیت خودتو الکی نبود؟ چیزی دیدی اره

 با رفت، تخت سمت به شد، خارج  بغلم از و داد تکون رو سرش خوشحالی با

  بیمارستان از دکتر از تشکر با و  گرفت بغل رو اون آمین لباس کردن درست

 .شدیم خارج

 :گفتم بهش رو که بودیم راه بین

 کنیم؟ ازدواج زودتر نیست بهتر نیال

 .نداره شناسنامه هنوز ولی شده ماهش چهار بچه این

 : گفت  کرد می نوازش رو آمین سر  که طور همون و داد تکون رو سرش

 .شیم کار به دست زودتر باید گی، می راست آره

 .کنیم می حل رو چیز همه میاد بابام هفته همین

 : گفتم و  دادم تکون رو سرم



 .هتل  بیاین من با رو امشب نیال گم می باشه،

  نظرت هوم؟ بیا بگو مامانتم به بگیره، چیزی ای بهونه  آمین صبح  تا حاال شاید

 چیه؟ 

  چون میارم بهونه موندنش برای دارم  که بود ضایع خیلی کرد، نگاهم تردید با

 . نبود چیزیش اصال که آمین

  راجع هرچیزی  که داشت استرس و بود نگران  قضیه این سر انقدر نیال اما

 .میوفتاد  شک به سریع گفتم می بهش

  می استفاده سو داشتنش نگه خودم پیش برای نگرانیش از گفت شد می تقریبا

 ! کردم

 : گفت سکوت یکم از بعد

 .برو میایم، باشه

 ای خوبه و گرفتم رو بگیره جا  لبام روی داشت  سعی که رو لبخندی جلوی

 .گفتم

  بود برده خوابش دیگه که رو آمین هم نیال شدیم، اتاقم وارد هتل به رسیدن با

 . نشست کنارش هم  خودش  و گذاشت  تخت روی آروم رو

 :گفتم  بودن بیرون  لباسای که لباساش آوری یاد با

   شه؟ نمی سختت اینا با

 خونه؟  از بیارن رو لباسات بفرستم
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 .راحتم همینا با من نه-

 ! نشه سختت نیال؟ مطمئنی-

 .ممنون خوبه نه-



 . نزدم حرفی  دیگه و  دادم تکون رو سرم

 

 : نیال

 

 : گفت  و کشید دست موهام روی

 آمین برای جدید سیسمونی بریم بعدش و مامانت به بدیم رو آمین صبح فردا

 هوم؟ بخریم

 چیه؟  نظرت

 : دادم تکون رو سرم

 . بریم باشه

 : گفت و کرد نچی

  که کنیم ازدواج زودتر دادیم زحمت خیلی مامانت به! نشدا هم طوری این ولی

 .کنم  می جبران براش وهللا شه؛ راحت مامانتم

  می  آرومم انقدر بغلش گفتم، اوهومی و کردم جا بغلش توی بیشتر رو خودم

 . گرفت می  خوابم که کرد

  با وقت هیچ که حسی  داد،  می دست بهم قشنگی حس بهش نزدیکی هر با جدیدا

 . بود نداده دست بهم آرمان

 : گفت  که گذاشتم  هم روی رو هام چشم

 .بپرسم ازت  خوام می وقته خیلی رو چیزی یک نیال

 .بپرس هوم-

 کردی؟ می کار چی خیابون توی حال اون با شب اون-

 بود؟  شده چت یعنی

 ! داد می عذابم خیلی موقع اون اوری یاد کردم، باز شتاب با رو هام چشم



  رو خودم طوری این و بودم شده آرمان عاشق ها احمق مثل طور چه که این

 !بودم داده فنا به

 : گفت دید رو سکوتم وقتی

 . نگو خوای نمی اگه خب

 : گفتم و کردم جا به جا بغلش توی رو خودم

 . کنه اذیتم که  قدرم چه هر بگمش، باید زود یا دیر نه

 . کنم نمی اصرار من راحتی طور هر-

 کردم؟ می شروع کجا از باید کشیدم، عمیقی نفس

 .گفتم می جایی یک از باید باالخره

  نشست حرفی  هیچ بدون اون و کردم می گریه هم بینش و گفتن به کردم شروع

 . کنم خالی رو خودم تا

 چشمام زیر رو انگشتش و زد پیشونیم روی ای بوسه حرفام شدن تموم از بعد

 :کشید

  خوام نمی دیگه ولی کنی، خالی خودتو گذاشتم بار  این باش، آروم عزیزم باشه

 مفهومه؟ بریزی، اشک عوضی اون خاطر به اصال
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 . گذاشتم هم  روی رو هام  چشم و گفتم آرومی ی باشه

*** 

 بخری؟ صورتی  تخت خوای می که دختره مگه بچه طاها-

 :انداخت  باال رو هاش شونه تخس  های بچه پسر عین

 شه؟  میچی مگه خوشگله بخرم، هم اینو خواممی من خب

 : کردم ای خنده تک



 . خوره نمی  آمین بدرد گممی زشته، گم نمی منم خب

 : گفت شده گشاد نیش با و کرد نچی

 . خورهمی که دخترمون  درد به نخوره، آمین درد به خب

 بود؟ کجا دخترمون  کردم، نگاهش شده گرد های چشم با

 : گفت جانب به حق دید که قیافمو

  به خوام می دختر یک منم ان، مامانی پسرا که داریم پسر یک چیه؟ خب

 نه؟  بابایی بشه که مامانش خوشگلی

 خوشگلم؟  من بود این منظورش یعنی گرفتم، گر تعریفش از

 : دادم تکون رو سرم و نشست لبام روی لبخندی

  در تری جدید چیزای بعدا خری؟ می چرا نیست خبری که االن ولی باشه، خب

 . بگیری اونارو خواد می دلت آد می

 :انداخت باال رو هاش شونه

 .کنیم  می عوضش فوقش باشه، خب

 . شدم قدم هم باهاش  و دادم تکون تاسف ی نشونه به سری

  خوام می اینو گفت می و اومد می  خوشش چیز  همه از رفتیم می که قدم  هر

 .خونه ببره داشت می  بر رو مغازه کل داشت تقریبا خوام می اونو

 ! رفت نمی که رفت نمی گوشش تو نکنه خرید اضافه گفتم می قدرم چه هر و

 و بنویسه گفت می خواست می  که کدومو هر طاها و  اومد مغازه فروشنده

 .عمارتشون دم بفرسته

 : گفت  و برگشت من سمت به نوشت رو خواست می که  چی هر که این از بعد

 نیومد؟ خوشت چیزی از تو نیال راستی

 :گفتم و انداختم نگاهی مغازه به خنده با

  لیست این توی بیاد خوشم هم چیزی یک از مطمئنا  خریدی، رو مغازه کل وهللا

 . هست



 .نگفت چیزی و داد تکون رو سرش خنده با

  چرا کردم؛ نگاهش خیره طور همین زد می حرف  دار مغازه با داشت وقتی

 بود؟ مهربون و جذاب انقدر
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  و  کردم رو اشتباه اون شب اون شد  خوب قدر  چه گفتم می خودم با خیلی جدیدا

 .بشه زندگیم وارد طاها شدم باعث

 من مقصر که این با حتی موند چیز همه پای که  مردی  بود، مرد واقعا که کسی

 .بود کنارم و بود مونده چیز همه پای نبود اون و بودم

  کنارش لوندی و کرده آرایش دختر دیدن با که  بودم شده خیره بهش طور همون

 : گفت و کرد نگاه طاها به لبخند با دختر رفتم، جلو کنجکاوی با

 خریدین؟ شما رو ست این آقا ببخشید

 :داد تکون رو سرش طاها

 هست؟   مشکلی آره،

 : گفت ناز  با و پیچید انگشتش دور رو موهاش دخترِ 

  بود اومده خوشش این از منم خواهر این، سلیقه خوش خیلی مشکلی، چه نه

 .بگیریم ما نگرفتین اگه گفتم

 :گفتم بگه چیزی طاها که این قبل و رفتم جلو اخم با

 .بردارین دیگه ست یک برین شما محترم، خانوم خریده که بینینمی

 : گفت  و کرد  نازک  برام چشمی پشت دختر

 .عجبا بپرسم؟  تونم نمی چیه؟ خب وا

 : گفتم و کردم حلقه طاها بازوی دور رو دستم حرص با

 .کارت رد برو بپرسی، تونی نمی نه



 : گفتم و نشنیدم که گفت چیزی لب زیر دخترِ 

 .بگیر جوابتو بگو بلند گی می چی هر

 . شد ساکت که دید چی طاها صورت تو دونم نمی که بگه چیزی خواست دخترِ 

  خشمم و حرص خندونش صورت  دیدن با و برگشتم طاها سمت به حرص با

 :شد بیشتر

 !طاها نخند خندی؟ می داری چرا تو

 خندیدی؟ می داشتی دخترِ  اون به

 :کشید دستمو و داد تکون طرفین به رو سرش

 دیوونه؟ کنی می  کار چی خندم، می تو به دارم من عزیزم نه

 :گفتم حرص با

 شد؟ می آویزونت داشت چه ندیدی

 !شدن حیا بی چه زمونه دوره این دخترای

 !دیگه داره بچه و زن حتما! ها کنه  می خرید داره بچه برای بینی می داری

 !پرو ان پرو

 : گفت  و برد فروشنده میز سمت به منو و داد عقب رو سرش خنده با

 ! زنی می حرص قدر چه باشه، نیال باشه

 ! مخم تو ره نمی آخه-

 !چیزی؟ همچین اصال شه می
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 : گفت و داد تکون رو سرش خنده با

 .دونستیم نمی ما و بودی حسودی چه



 بودم؟  کرده برخورد ضایع انقدر یعنی کردم، اخم سریع حرف این شنیدن با

 : انداختم باال رو هام شونه

 . نکردم حسودی من خیر، نه

 :انداخت باال رو ابروهاش

 .واضحه بله

 :گفتم  و کردم ول بازوش دور از دستمو حرص با

 ! نزن حرف طاها، کن حساب برو

 .نگفت چیزی و  رفت مغازه دخل سمت به خنده با

 : گفت و اومد سمتم به شد تموم که این از بعد

 چیزی؟ ای کافه بریم خوای می

 :انداختم باال رو ابروهام آمین آوری یاد با

 چی؟ بگیره بهونه آمینه، به دلم

  می گرفت می بهونه اگه گه، می  چی ببین بپرس، مامانت از بزن زنگ خب-

 .خونه ریم

 : داد جواب بوق چند از بعد که گرفتم رو مامان  ی شماره و کردم تایید حرفشو

 نیال؟  بله

 کنه؟ نمی که گریه طوره؟ چه آمین گم می مامان سالم،-

 کنه؟ گریه که مونه می غریبه پیش مگه وا-

 .خوبه حالش هم خیلی

 . شد راحت خیالم  و گفتم خداروشکری

 . شد برداشته دوشم روی از باری یک انگار

 :شدم روح قبض تقریبا زد مامان که حرفی با

 .میاد امشب بابات راستی



 : گفتم و کردم نگاه طاها به ترسیده و متحیر

 امشب؟  چی؟

 . بکنیم تونیم می  کار چی ببینم اینجا  بیاین طاها با شب آره،-

 : کرد نگاهم نگرانی با دید قیافمو که طاها

 پریده؟ رنگت چرا نیال؟ شده چی

 : گفتم  و دادم فشار رو طاها دست ناخوداگاه

 کنیم؟ ارومش خوایم می طوری چه..طوری چه...مامان

 . دارم استرس من مامان

 . بگیم بهش و ببینه  طاهارو باید زود یا دیر نیال؟ کنیم کار چی-

  دیگه نیاد، فشار بهش که بگیم رو قضیه کنیم  می سعی طوری یک حاال

 . کردی خودت که هست خرابکاری

 !شد نمی طوری این خاستگاریت بیاد طاها گفتی  می آدم عین اول همون از اگه

 بود؟  من کردن سرزنش وقت االن آخه

 مردم؟ می استرس از داشتم وقتی
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  و کشید دستم از رو موبایل زنم نمی هم حرفی دید وقتی قیافم دیدن با طاها

 .شد مامان با زدن حرف مشغول

 !داشتیم راه تو حسابی دعوای یک یعنی این اومد، می امشب بابا

 ! دم می نذر من  شه تموم خوشی و خوبی به  قضیه این خدایا

 : گفت اخم با و گرفت دستمو زیر  سریع کرد قطع رو تلفن طاها که وقتی

 ترسیدی؟  انقدر این واسه نیال؟ چیه



 شی؟ رو به رو پدرت با تنهایی خوای می مگه

 باشه؟ شه می حل چیز همه نترس؛ هست، مامانت هستم من

 ! بودم شرمنده خیلی من ولی گفت می چیزی یک اون دادم؛ بیرون رو نفسم

  اش همه خوندن، درس برای بودم داده بابا به که هایی  قول و  قسم همه اون

 ! بود چشمم جلوی

 دانشگاه  مدرک  جای که شه رو به رو  دختری با خواست می سال یک بعد حاال

 داد؟ می نشون بچه بهش باالش های نمره و

 بود؟ نامشروع که ای بچه

 :گفت  و کرد  نچی که کردم نگاه طاها به بغض با

 گم؟   می چی من شی می متوجه نیال

 : گفتم و  دادم تکون رو سرم

 . نیست اینا و تنهایی و دعوا بحث طاها

  هزار با دادم، قول بابام به کلی تهران بیام خواستم می وقتی من که اینه بحث

 .بخونم درس و اینجا بیام کردم راضیش قسم

 روی تو االن طوری چه بخونم، درس که این از غیر کردم کاری  هر من ولی

 کنم؟  نگاه بابام

 بگیرم؟  باال سرمو پیشش کردم که کاری که این با طوری چه

 : گفت برد می ماشین  سمت به رو من  که طور همون

  چیز هر یا کردم درازی دست بهت  من بگم بگیرم، گردن  رو چیز همه من بذار

 ها؟  ای دیگه

 . شی می شرمنده تر کم طوری این

 مهربون و ساده انقدر تونست می  طوری چه آدم یک کردم، نگاه بهش متحیر

 باشه؟ 

  رو چیزی همچین دیگه یکی نشدن شرمنده خاطر به شد نمی حاضر کس هیچ

 !بگیره گردن



 تموم برای اونو خدا که ای فرشته بود، من زندگی توی فرشته یک واقعا طاها

 . بود فرستاده برام مشکالتم شدن
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 : گفتم و دادم تکیه صندلی به رو سرم ماشین توی  نشستن با

 کنم؟  می فکر چی به اوقات بعضی دونی می

 :زد رو ماشین استارت

 چی؟ به

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .بهترین هم و بود زندگیم شب بدترین هم شب اون که این به

  طرفم یک از و کردم کارارو اون که  بهم لعنت گم  می خودم با اوقات بعضی

 . کردم خوب  گم می

  شدم باعث بشکنه، مادرم و پدر کمر  شدم باعث چون فرستممی لعنت خودم به

  این خاطر به شد طوری این شد  خوب گم  می که  وقتی ولی شم شرمنده خیلی

 . شی زندگیم وارد تو شد باعث که

 . واقعی مرد یک من، زندگی توی بیاد تو خوبی به آدم یک شد باعث

 :کرد نزدیک لبش به و گرفت رو دستم   بود جاده به چشمش که  حالت همون در

 . شی من مال تو که شه طوری این بود قرار نیال، بوده این قسمت

  می قرار  من راه سر جوری یک تورو بازم خدا افتاد نمی هم اتفاق این اگه ولی

 .داد

 چیز  همه شه، می حل هم پدرت ی  مسئله نخور، رو چیزی ی غصه هم دیگه

 . شه می  تموم خوشی و خوبی به

 . زد ای بوسه دستم روی و زد لبخندی که گفتم لب زیر ای انشاهلل



 

 : طاها

 

 : پرید جاش از سریع نیال در صدای با

 ! اومد که خدا به! اومد بابا وای

 :گفت  و رفت ای غره چشم بهش فرشته مامان

 . نیال باش آروم نیاد؟ بود قرار مگه

 . نباز خودتو االن همین از

 : گفت  و کشید هوفی نیال

 !بگذره امشب تا  شم می زنده میرمو می من طوری؟ چه اخه

 : گرفتم دستم توی دستشو و کردم اخمی

 بود؟ چی قرارمون نیال

 .باش آروم نداشتیم، خودخوری و گرفتن استرس
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 . نزد حرفی و داد تکون رو سرش

 . شد خونه وارد نیال بابای کرد باز رو در که فرشته مامان

 .شدیم بلند مبل روی از دیگه باهم و چسبید تر سفت رو دستم نیال

 :گفت بلند و کرد غلیظی اخم افتاد ما به که چشمش باباش

 کیه؟ این  خانم

  بهش آوردم دستش به که فشاری با و کردم می  حس رو نیال دست لرزش

 .باشه آروم فهموندم



 :گفت و ایستاد پدرش کنار  بود، گرفته استرس هم خانم فرشته دیگه

 .زنیم می حرف بشین بشین، حسین حاج

  چه بود جدی کل به هم  اش چهره حتی شد، می قرمز بیشتر لحظه هر اما باباش

 ! بشه عصبانی وقتی برسه

 . بود هیکلی و پر تقریبا هم هیکلش و  داشت جوگندمی موهای

 : گفت و کرد نگاه من به خشم با

 چیه؟  زنیم می حرف بشین

 کیه؟ گرفته رو دستش دخترم  ی خونه توی که غریبه پسر این بگو من به

 : گفت و کرد نگاهش بغض  با نیال

 ... بابا

 : پرید حرفش بین فریاد با

 بشنوم؟  و ببینم جدیدی چیزای باید روز هر

 ! دارم دامادم انگار بینم می اینجا ولی شدم دار نوه که گه می من به میاد مامانت

 بکنی؟ کارارو  اینجور یا بخونی درس اینجا بودی اومده تو

 ... من بابا-

 :شد تر بلند فریادش

 !نیال ببر صداتو

  می  کمرمو هردوتون  که کردم اشتباهی چه خواهرت اون و تو تربیت توی من

 شکونین؟ 

  روزارو این و مردم می من کاش  ای! شن می دار بچه نامشروع دخترم هردو

 ! دیدم نمی

 : رفت پدرش سمت به و کرد ول دستمو گریه با نیال

 .دم می توضیح!  نگو طوری این توروخدا بابا



  نیال که خوابوند نیال ی گونه روی  محکمی سیلی خشم با که بود پدرش اما

 .افتاد زمین روی

 !شد نمی اما نکنم دخالت  گفتم  می هی کردم، نگاه پدرش به حرص با

 :کشید فریاد باباش که شد بلند نیال ی گریه صدای

 ! احمق ی دختره شو خفه! نیال شو خفه

 ! منی دختر تو که بدبختم قدر چه

 .کردی  سیاهم رو بردی، همه پیش منو آبروی

  در گناهی چه من خدایا کردی، داغونم زدی هم تو که بود خوش تو به فقط دلم

 کردم؟ حقت
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 : گفتم و گرفتم رو دستش زیر رفتم، نیال سمت به سرعت با

 . گیم می چی ما بدین گوش اول شما رحیمیان آقای

 و کشید بلندی جیغ نیال که  گرفت  رو ام یقه و کرد حمله سمتم به عصبانیت با

 :گفتم که بیاد جلو خواست

 .نیا  جلو عقب، برو نیال

 ... طاها اما-

 : کردم تر بلند رو صدام

 . نیا جلو گفتم نیال

 : گفتم باباش به رو که ایستاد عقب ناچارا

 .کنین  قضاوت خواستین هرچی اونوقت کنین گوش شما

 یک بهش که بود دوستش ی خونه  بود، شده بد  حالش نیال نداره، تقصیری نیال

 . شه می بد حالش و دن می چیزی



  کارمم پای و کردم استفاده سو ازش حالش به توجه بی و دیدمش خیابون تو من

  بگین هرچیزی و بزنین خواین می کیو هر  کردم؛ اشتباه دارم قبول من هستم،

 .نیال نه منم، فرد اون

 !نداشت اون از  کمی دست هم نیال کرد، نگاهم متحیر باباش

 اما بود مقصر  کمی هم نیال درسته گرفتم،  می گردن رو چیز همه باید من اما

  بخوره کتک که نبود اون حق شد، نمی طوری این زدم نمی دست بهش من اگه

 . شه شرمنده و

  روی رو دستش نشست، زمین روی و شد شل ام یقه روی از باباش های دست

 .دوید سمتش به  و کشید جیغی خانوم فرشته  که گذاشت قلبش

 : گفت و کشید عمیقی نفس پدر

 !دین می سکته منو

 !بکشین منو خواین می همتون

 از پس بچه بخونه درس بود اومده که من ی ساله بیست دختر! انداخته پس بچه

 . انداخته

 :زد پسش و شد بلند جاش از خشم  با که کنه  ارومش خواست خانوم فرشته

 !من به نزن دست خانوم ولکن

  رو چیز همه  و کردی همکاری باهاشون نشستی نداری، دوتا این از کم هم تو

 . کردی پنهون ازم

 ...اما-

 : گفت و آورد باال رو دستش

 ! نزنین حرف دیگه

  شما  و گممی من بعد به  این از شدین، من ننگ ی مایه همتون کافی ی اندازه به

 .دین  می گوش

 .بکشه طول این از بیشتر خوام نمی کنین، می ازدواج سریعا

 : کردم بلندش جدیت با و گرفتم  نیالرو دست و  دادم تکون رو سرم



 .باشی شرمنده بخوای انقدر که نکردی کاری تو پاشو،
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 ...اما-

 : گفتم و آوردم باال رو دستم

  کنیم می ازدواج کن، خودخوری تو هی حاال رفته، و شده که چیزیه بسه، نیال

 . میره  شه می تموم

 : برگشتم باباش سمت به اخم و جدیت همون با سپس

  حل رو عروسی کارای زودتر چه  هر  و دیم می آزمایش ریم می فردا همین ما

 . کنیم می

 

 : نیال

 

 خوبه؟  حالت-

 :نشستم ماشین توی و گرفتم سرم به رو دستم

 .افتاده فشارم یکم کنم فکر خوبم،

 . نشست ماشین توی و داد تکون رو سرش

 :گفت و ایستاد کافه یک جلوی بعد دقیقه چند

 .ناشتاییم دوتامونم بخوریم، چیزایی یک بریم  بیا

 . شدیم کافه  داخل طاها همراه و شدم پیاده ماشین از حرف بی و نگفتم چیزی

  دستشویی مقصد به و شد بلند صندلی روی از طاها دادیم سفارش که این از بعد

 . کرد ترک  رو میز



  رو سرم میز روی کسی نشستن با که بودم نشسته میز روی بیکار طور همین 

 . کردم بلند

 لبخند با کردم، نگاهش اخم  با غریبه پسر  یک دیدن با اما طاهاس کردم فکر

 : گفت و زد  بهم چشمکی

 نشستی؟  تنها چرا

 :شد تر غلیظ اخمم

 . کارت رد برو  پاشو! بتوچه

 : کشید جلو خودشو کمی  و کشید مشکیش موهای توی دستی

 .میاد  خوشت شیممی  اشنا نده، ناز حاال

  روی  از حرکت یک توی و نشست پسره ی یقه رو دستی بگم چیزی خواستم تا

 :کرد بلندش صندلی

 ناموس؟ بی شی آشنا خوای می کی با

 قبض پسره جای من  که داشت اخمی چنان گرفتم، گاز رو لبم طاها دیدن با

 ! بودم شده روح

 جیغ صدای و کوبید صورتش توی مشتی طاها که کرد نگاهش ترس با پسره

 .شد بلند من
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 :گفت داد با و زد پاش به لگدی

 زنی؟ می الس من زن با نشستی  اینجا

 ! شم نمی خالی االن بکشمتم بزنم

 : گفتم و گرفتم رو بازوش ترس با

 ! شه می شر کن ولش طاها



 :گفت و زد پاش به لگدی دوباره

 ! کنه غلطی چه خواد می ببینم شه شر

 :گفت عجز با پسره

 .نزن کردم غلط نزن

 :کرد نگاه پسره  به خشم با که کشیدم رو بازوش دوباره

 ! ندادم دستت کار تا گمشو چشمم جلوی از پاشو

 . رفت بیرون کافه از کنان بدو خواسته خدا از هم پسرخ

 . نشستم صندلی روی و کشیدم عمیقی نفس

 !بودم ندیده دیگه روشو این

 ! باشه غیرتی بخواد حد این تا کردم نمی فکر

 : گفت اخم با و کشید پیرهنش ی یقه به دستی خشم با

 !من زن دنبال افتاده راه کافه تو! کن نگاه رو پسره

 نزدم؟  بیشتر اینو چرا من آخه

 ! کشتمش می کاش

 : گفتم  و کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 گی؟  می چی فهمی می عزیزم

 !سرتا به زده

 ! کنن می دیوونه آدمو-

 : گفتم لبخند با که  گذاشت میز روی سفارشارو و رسید گارسون موقع همون

 .بدتره من از تو وضعیت بخور  اینو بیا عزیزم، بیا

 . گذاشت دهنش توی رو نی حرص با و نگفت چیزی

 

 : طاها



 

 . دارم حرف کلوم دو بشین بیا مامان-

 : گفت  و کرد نگاه بود زده بار رو بچه سیسمونی که کامیونی به متعجب

 طاها؟  چیه اینا

 . زنم می حرف داخل بری گم می دارم منم-

 . رفتم سرش  پشت منم و شد خونه  داخل کشید،  هوفی

 : کردم اشاره روییم به رو مبل به و نشستم مبل روی

 . نیست سرپایی حرفم بشین،

 : نشست روش و رفت مبل  سمت به کالفه

 . شده چی بگو خب
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 : گفتم و کردم قالب هم توی رو انگشتام

 . رسیدی خواستی می خیلی که چیزی به

 : کرد نگاهم متعجب

 چی؟ به

 .داری وارث یک دیگه االن-

 ی واسه که بود من نوبت دیگه بودم،  خونسرد من اما کرد، نگاهم زده شوک 

 . بگیرم تصمیم چیزم همه

 ! بودم  کرده زندگی اون اینو حرف با قدر چه هر بود بس

 :زد لب حیرت با

 چی؟ یعنی..یعنی



 . دارم پسر یک شدی، دار نوه من، مادر همین یعنی-

 .نیست حامله که سحر اما-

 : انداختم باال رو هام شونه

 این عروس بشه زودی به قراره که دیگه زن یک اس، حامله  سحر نگفت کسی

 .خونه

 : کرد نگاهم تعجب و اخم با

 طاها؟ گی می داری چی

 شدی؟ دار  بچه و خوابیدی دیگه زن یک  با تو یعنی

 بکنی؟  کارو این تونستی طور چه

 ؟!کیه دختر اون اصال

 :کردم نگاهش جدیت با

  بچه ازش خواستم  کردم کارو  این بودم عاشقش چون عاشقشم، من که زنیه

 .باشم داشته

 بدم؟ انجام بگین شما هرچی که ام بچه من مگه

 . کردم که کردم می انتخاب خودم باید رو زندگیم شریک

 .خونه این توی میارم  پسرمو اونو هم زودی به و

 . نمونده ازدواجمون به هم چیزی

 !بکنی کارو این تونی نمی تو-

 .داری زن یک تو

 : دادم جواب مکث بدون

 . دمش می طالق

 :کنه کنترل خودشو داره سعی بود معلوم کشید، عمیقی نفس

 دیگه؟  اینجاس مال کیه؟ زن اون-



 : دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو

 .شهریه نه،

 :کرد نگاهم و شد بلند جاش از خشم با

 !نداره امکان چیزی همچین

 ! خونه این توی بیاریش  و کنی ازدواج شهری دختر با ذارم نمی من

 ! خونه توی بیاری رو ام نوه داری حق فقط

 :شدم بلند جام از عصبانیت با هم من

 !بینی نمی هم منو هیچوقت دیگه یا خونه این توی میایم باهم بچم زنو منو یا
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 .طاها شه خونه این وارد تونه نمی شهری دختر اون-

 : کردم نگاهش و شدم بلند مبل روی از خونسردی با

  می اینجا از هم من یا کنی می قبول  هم  رو ات نوه مادر یا زدم؛  حرفمو من

 . رم

 مشکیش لباس ی یقه ی دکمه سمت به دستش و کشید عمیقی نفس خشم با مامان

 : کرد بازش داد  می بیرون رو نفسش که طور همون و رفت

 !  بود کم کارت یک همین

 !نیستی ما آبروی فکر به اصال تو

 : گفتم و زدم پوزخندی

 آبرو؟ کدوم مامان آبرو؟

 اومده؟ بدست مخدر  مواد صادرات با که همونی

 اومده؟  بدست شویی پول با که اونی



 زنی؟  می حرف آبرو اون از داری

 : اومد جلو و کرد غلیظی اخم

 !باش زدنت حرف مواظب طاها

 . گممی هارو حقیقت دارم من-

  خوام می شم، نمی پابند شما مزخرف های رسوم و رسم این به دیگه من

 !مزخرفتون های طایفه این و شما نه بریزم برنامه خودم رو خودم زندگی

 ! شد می دیوونه  عصبانیت از داشت واقعا دیگه مامان

 . شدم کارم اتاق وارد و ندادم اهمیتی

 ردیف رو چیز همه تا بیارم داخلی معمار یک بچه اتاق ی واسه خواستم می

 .کنه

  کنه ردیف معمار یک امروز برای  گفتم  و گرفتم رو کارمندام از یکی ی شماره

 .برسه غروب تا که

 : داد جواب بوق چند از بعد  که گرفتم رو نیال ی شماره هماهنگی از بعد

 جانم؟ 

 کنه؟ می کار چی آمین چطورین، سالم-

 شده؟ چیزی  دادم، می شیر بهش داشتم هیچی-

 : چرخیدم صندلیم با دور یک و انداختم باال رو ابروهام

 .عمارت بیای خوام می دنبالت،  میام باش آماده غروب نه، که چیزی

 : گفت  لحظه چند از بعد و کرد مکث کمی

 نیست؟ زود چرا؟ شما عمارت

 معمار بچه اتاق برای قراره و شن  آشنا جدیدشون عروس با باید همه باالخره-

 . بدی نظر و باشی باید بیاد

 :گفت استرس با

 شم؟ رو به رو مامانت با االن



 . ترسم می که بخدا گفتی که هایی چیز این با

 :گفتم اخم با

 .بگه بهت تر نازک  گل از تونه نمی هستم من تا بترسی؟ که مردم من مگه

 : گفت و اومد عمیقش نفس صدای

 نه؟ کنم مخالفت تونم نمی

 .نه-

 : گفت  و کشید آهی

 . شم حاضر بده خبر  بهم اومدنی خب خیلی

 

 82_پارت#

 

 . کردم قطع رو تماس و گفتم ای باشه

 عقب به سحر صدای با که برم  پایین ها پله از خواستم و شدم خارج اتاق از

 :برگشتم

 طاها؟  آقا

 : انداختم باال رو ابروم تای یک

 بله؟ 

 : گفت و کرد قالب هم توی رو هاش انگشت

   گفتم داشتم، احتیاج لباس تا چند یک من

 ... که گفتم...

 :گفتم خونسردی با پریدم حرفش بین

 . بخر خوای می هرچی برو راننده با خب

 : رفت وا چهرش



 برم؟ راننده با

 : کشیدم رنگم طوسی پیرهن ی یقه به دستی

 بیام؟  باهات من داشتی انتظار اره،

 :انداخت پایین رو سرش سریع

 .پرسیدم طوری همین نه، نه

 : دادم تکون رو سرم

 .خوبه نکنی باور ازدواجو این خوبه،

 .شو حاضر برو تو کنم می هماهنگ راننده با من

 . برگشت اتاقش به دوباره و گفت چشمی

 ماشینم سوار راننده با هماهنگی از بعد شدم حیاط وارد و رفتم پایین ها پله از

 .رفتم نیال ی خونه  سمت به و شدم

 . ببینمش زودتر  خواستم می کنم  صبر غروب تا تونستم نمی

 بهش که این از شدم، آپارتمان وارد و شدم پیاده ماشین از خونش به رسیدن با

 ! شد می شاکی مطمئنا بودم نداده خبر

 :زد لبخندی دیدنم با شد، ظاهر در پشت مامانش  که فشردم رو آپارتمانش زنگ

 . تو بیا اومدی خوش جان، طاها سالم اِ 

 :زدم لبخندی متقابال

 .ما عمارت  بریم شن حاضر آمین و نیال بگین نه سالم،

 .شن می حاضر اونا داخل بیا تو خب-

 : رسید سر نیال موقع همون که شدم خونه وارد و گفتم ای باشه

 کیه؟  مامان

 : کرد نگاهم شده گرد های چشم با من دیدن با

 بدی؟  خبر اومدن قبل نبود قرار مگه تو



 :رفتم سمتش به و انداختم باال رو ابروهام

 شده؟   چی مگه ندادم، خبر که حاال

 :گفتم بشنوه خودش فقط  که طوری و بردم تر نزدیک سرم

 نه؟ مگه  شیم می آماده باهم
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 . شدم اتاقش وارد سرش پشت و خندیدم که رفت برام ای غره چشم و گزید لب

 

 : نیال

 

  و شد حلقه کمرم دور دستش که بیارم در مانتو یک تا کردم باز رو کمد در

 : کرد فرو  گردنم توی رو سرش

 . خانومم ده  می خوبی بوی قدر چه

 :گذاشتم    روی رو دستم  و شد آب دلم توی قند

 طاها؟ شم حاضر ذاری نمی

 :نشوند گردنم  روی عمیقی ی بوسه و کرد نچی

 شه؟ نمی کنیم، خلوت باشیم  یکم رفتن، برای هست وقت حاال

 !بود دیوونه پسر این کردم، ای خنده تک

 ! شه می شر میاد یهو مامانم شه، نمی نه-

 : گفتم و گرفتم  گر که داد بیرون گردنم توی رو نفسش

 . شم حاضر بذار نکن اذیت طاها



  نکردم؛ فراموش اصال رو شب  اون شده، تموم صبرم دیگه من چیه، اذیت-

  دارم نیال، دندونمه زیر هنوز ات مزه نکنم، فکر بهش نشده روزم یک یعنی

 . شم یکی باهات دوباره که این برای کنم می شماری لحظه

  حس کلی  و گرفت می گر تنم بیشتر لحظه هر زد می که هایی حرف این با

 . شد می سرازیر قلبم به قشنگ های

 شب تا باید اما باشم  باهاش دوباره داشتم  دوست  که شدم نمی این منکر  خودمم

 .بشیم محرم  هم به که شبی کردم،  می صبر ازدواجمون

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 . شیم محرم هم  به باید شه، می حل کنی صبر دیگه هفته دو

 : چرخوند خودش سمت به رو من و داد بیرون عمیق رو نفسش

 نه؟ حقمه دیگه که یکی این حداقل پس 

  ام کله از برق لبام روی گرمش های لب گرفتن قرار با که کردم نگاهش گیج

 .پرید

 . چشیدم  می رو هاش لب طعم که بود بار دومین این شب اون از بعد

 . بود عشق با بار این بود، واقعی بار این اما

 . کردم همراهی باهاش و گذاشتم اش گونه روی رو دستم

 . بوسیدمش می  داشتم خودم ی اراده با بار این نبودم، مست دیگه بار این

 

 84_پارت#

 

  سرم پشت دیوار به رو من کشید می دندون به رو هام لب خشن که طور همون

 . شد تر شدید حرکاتش و چسبوند

  جدا ازش آروم و گذاشتم اش سینه  روی رو دستم  آوردم کم نفس که این از بعد

 . بودیم افتاده نفس نفس  به هردو و خورد گره  هم تو نگاهمون شدم،

 : گرفتم فاصله ازش اروم و کشیدم لبام دور رو زبونم



 . شم حاضر برم من

 : کرد  نگاهم و کشید لبش ی گوشه رو دستش

 . بشه نصیبش عزیز خواهر یک آمین االن همین ممکنه وگرنه نفعته، به آره

 : زدم تشر و کردم نگاهش بودنش رک  همه این از خجالت با

 ! طاها

 لباساش آمین کشوی از و شدم خم که نشست آمین کنار و نگفت چیزی خندید،

 : گفتم و آوردم در رو

 . بگیری یاد  تا کن تنش اینارو نشین بیکار

 :چرخوند آمین و من بین رو نگاهش تردید با

 چی؟ بشه چیزیش

 : کردم نگاهش حرفش این از متعجب

 بشه؟ چی رو بچه بپوشونی بخوای لباس طاها

 :انداخت باال رو هاش شونه

 .بگیره درد اینا دستش وقت یک چمیدونم

 : گفتم و کردم نگاهش خنده با

 . نمیاد دردش بپوشون آروم نباش، نگران نه

  کرده حاضر آمین برای که هایی  لباس و زدم لبخندی که داشت تردید بازم

 : گفت که  گرفتم سمتش به رو بودم

 خواد؟ می شدن حاضر ماهه پنج بچه آخه

 ! دیگه خوبه همینا

 : نشستم تخت روی کنارش و کردم اخمی

 بخوره؟ سرما بیرون بچه خوای می

 : دادم ادامه و گفتم ای خوبه که داد تکون منفی ی نشونه به رو سرش اخم با



 .بگیر یاد  و ببین شما  کنم می عوض رو لباسش من حاال خب

  براش کردم می تعویض رو آمین های لباس که  طوری همون  که نزد حرفی

 . مکید می رو پستونکش باباش به خیره هم آمین و دادم می توضیح

 .کنه گریه خیلی که نبود ای بچه کال برم قربونش

 دیدم که نه یا گرفته یاد ببینم تا کردم نگاه طاها به شد تموم کارم که این از بعد

 .کنه می نگاه من به لبخند با

 : گفتم و  کردم تصنعی اخم

 گفتم؟  چی من فهمیدی اصال تو طاها

 : گرفت خودش به جدی ی چهره و کرد جمع رو لبخندش

 . باشم نفهمیده چرا آره

 . بودی زده زل من به مدت تمام که باشه  این خاطر به تونه می-

 :گفت جدیت با و انداخت باال رو هاش شونه

 . شدی قشنگی مادر انقدر که خودته تقصیر
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 : زدم اش شونه به  آرومی مشت و شد هام لب چاشنی لبخندی

 ! کنیمی لوسم طاها

 : کرد بغل رو آمین آروم و کرد ای خنده تک

 . منتظرتیم بیرون پسرم و من ها، شدن لوس این از باشه تا

 . شدم  شدن حاضر مشغول و  دادم تکون رو سرم

 . رفتیم می  عمارت سمت  به و بودیم نشسته ماشین توی بعد دقیقه چند

 خیلی مادرش با رویی روبه از بود، گرفته رو وجودم سرتاسر عجیبی استرس

 . ترسیدم می



 حرف با و  ام شهری دختر که این خاطر به نمیاد خوشش من از بودم مطمئن

 ! بود کرده خوبی  حقم در خیلی اوردنمی سرم بالیی اگه بود زده طاها که هایی

 چی؟  شد می ازدواجمون مانع اگه

 بره؟  پایین گلومون از عمارت اون توی خوش  اب یک ذاشت نمی اگه

 چی؟  میاورد آمین سر بالیی حرصش روی از اگه درک  به من اصال

 ! مردم می من که  وهللا موقع اون

 : شدم خارج فکر از طاها صدای با که بودم ها فکر همین توی

 .لبتو کردی تموم نیال کنیمی کار چی

 !بودم گرفته دندون به رو لبم کی از بودم نفهمیده اصال

 : کرد نگاهم اخم با که نزدم حرفی و کشیدم عمیقی نفس

 طوری؟ این داری رو چی استرس شده؟ چی

 :گفتم نهایت در و کردم پا اون و پا این یکم

 نکنیم؟ زندگی عمارت اون توی ما شهنمی طاها

 .بخریم جدا ی خونه یک

 : داد جواب حالت همون در

 مگه؟  شده چی چرا؟

  خودش انگار ولی داشتم تردید حرفم گفتن  واسه فرستادم؛ بیرون کالفه رو نفسم

 : فهمید

 گی؟ می مامانم خاطر به

 : گفت بود خیره روش به رو به که  طور همون  که کردم سکوت فقط

  شما با کاری هیچ تونه نمی مامانم  ام اونجا من وقتی تا ام؛ زنده من وقتی تا

 .شه رد من ی جنازه رو از که این مگه بکنه،

 کردن زور به اونا که دختری اون نه شن، بزرگ  اونجا باید من ی بچه و زن

 !من زن



 فهمیدی؟   گی می من به گفت بهت هم چیزی مامانم هم  وقت هر

 .ندادم ادامه دیگه و گفتم ای باشه

 گفتم؟  می  چی ولی نبود راضی دلم

 .کردم می قبول باید نداشتم، ای دیگه راه انگار

 

 86_پارت#

 

  از حرفی هیچ  چرا کردم، اخمی بود زنش هنوز که دختری اون آوری یاد با

 زد؟  نمی دادنش طالق

 طالقش؟ برای کنه اقدام خواست می کی پس

  عمارت توی رفتیم وقت هر بپرسم، ازش هم رو این تونستم نمی دیگه االن

 . کشیدم می پیش هم رو این بحث

 برم، سقف یک زیر داره دیگه زن  یک که کسی با کنم قبول تونستم نمی من

 !اختیاری زن چه و اجباری زن چه حاال

 ! رفت نمی فرو من مغز توی موضوع این

 . رسیدیم عمارت به و شدیم روستاشون وارد ساعت نیم  تقریبا از بعد

 .بود گذاشته باز رو دهنم بودنش بزرگ  که عمارتی

 کاشته توش قشنگی های گیاه و  گل و  داشت باغ که داشت بزرگ   حیاط یک

 .بود حیاط وسط طبقه سه نمای آب یک و بودن شده

  از ها پنجره دور و ها نرده واسه که بود رنگ شیری نماش هم عمارت خود

 . بود شده استفاده مشکی رنگ

 پیاده ماشین از کرد باز رو ماشین در طاها وقتی و کردم بغل سفت رو آمین

 . شدم

 . کرد راهنمایی عمارت داخل سمت به رو من  و گذاشت کمرم پشت رو دستش



 .شد می بیشتر  و بیشتر لحظه هر وجودم داخل استرس اون

  دلشوره کردم می حس بیشتر شدم  می تر نزدیک مادرش دیدن به که لحظه هر

 .میوفته وجودم به

 با و گذاشت هم روی اطمینان با رو  هاش پلک که کردم نگاه طاها به استرس با

 . زد صدا رو مادرش بلندی صدای

 ! زد نمی صداش اصال کاش ای گرفتم، دندون به رو لبم

  زنی و پیچید عمارت سکوت توی صالبتی با های  قدم صدای که نکشید طولی

 . شد نزدیکمون بود سرش روی هم حریری شال که مشکی تاپا سر لباس با

  اسلحه خودش پسر روی که کسی فشردم، خودم به بیشتر رو آمین دیدنش با

 کنه؟   رحم پسرم و من به خواست می بود کشیده

  کشیده هاش چشم دور که ای سرمه رفت،  هم در شدید من دیدن با هاش اخم

  می بیشتر لحظه هر رو من و بود  کرده تر خشن رو مشکیش های چشم بود

 .ترسوند

  می رو قتلم ی نقشه داشت ذهنش توی نطرم به که کرد می نگاهم طوری

 !کشید

  نوازش و گذاشت کمرم پشت رو دستش که چسبوندم طاها به رو خودم ناخواگاه

 : داد حرکتش وارد

 .نیال  زدم، می حرف ازش که زنی اینم  مامان

 

 87_پارت#

 

  جلو قدم چند کرد، نگاه آمین و من به بعد و دوخت طاها به رو چپش چپ نگاه

 . شد نزدیک بهم کامل و اومد تر

 : گفت جدیت با و کرد براندازم  سرتاپا

 .تویی شهری دختر اون پس



  آمین به و شد باز هم از هاش اخم دوخت، آمین به رو نگاهش که  نزدم حرفی

 : شد دقیق بود پستونکش مکیدن  مشغول ساکت که

 منه؟  ی نوه و تو پسر این مطمئنی

  اینو به خودشون انداختن قصدشون که نیست بعید اصال ها شهری دختر این از

 . باشه اون

 !کنه خطابم دروغگو و کنه توهین من به نداشت حق کردم، نگاهش خشم با

 :کرد نگاهش جدیت با طاها  که رفتم عقب قدمی و چسبیدم سفت رو آمین

 . نبودیم  اینجا االن نبودم مطمئن اگه

 باید بعد به  این از مامان، ببری سوال زیر رو من ی بچه و زن نداری حق

 .بشی تر دقیق من زن با برخوردت روی

 : کرد نگاه طاها به و کرد اخم دوباره

  این نه نشسته، باال ی طبقه اونم که داری زن یک تو نکن، من زن من زن

 .نداره  باهات نسبتی هیچ هنوز و  اومده کجا  از نیست معلوم  که شهری دختر

 ! گرفتم می اتیش هاش حرف این از داشتم 

 ! گفت؟ می بهم هارو چیز این خودم جلوی رویی چه با

 !بده رو جوابش طاها که وایسم تونستم نمی دیگه

 : شدم کار به دست خودم همین برای

 ! کنین من بار خواست دلتون هرچی تونین نمی شما

 . مشخصه  هم  اومدم ازش که جایی و دارم خانواده من

  عروس با بهتره هم شما شم، می زودی  به ولی نشدم پسرتون زن هنوز درسته

 . بیاین کنار بهتر  ایندتون

  حرف جواب خواست نمی دلش انگار اومد، نمی در خونش زنی می کارد

 !بگیره هاشو

 : داد قرار خطاب رو طاها کرد  می نگاه منو خشم با که طور همون



 !آوردی برداشتی ای فتنه چه ببین

 ! وایمیسته مادرت روی تو دومتره زبونش

  بود طاها مادر که حیف ولی آبادته جدو هفت فتنه  بگم خواست می دلم که وای

 ! دارم نگه رو احترامش بودم مجبور بود، باال سنش و

 : گفتم و کردم اخمی

  خواین می که عروسی یا و دیگتون عروس مثل تونم نمی من که ببخشید

 . کنم سکوت هاتون توهین مقابل در و چشم بگم گفتین هرچی

 . کنم دفاع حقم از گرفتم یاد من
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 :گفت مادرش به رو و کرد نگاهم  تحسین با طاها

  ندارم دوست مامان، کنی صحبت درست من ی آینده زن با باید گفتم االن همین

 !بشنوم بهش ای دیگه هرچیز و توهین

 ! گیمی بهش من جلوی داری االن از تو که خصوص به

  به رو من دستش با طاها که نزد حرفی  و کرد نگاه طاها و من به خشم با فقط

 : داد هول جلو

 .اتاقم توی بریم   باال برو ها پله از

 :کرد تر بلند رو صداش سپس

 . من اتاق توی فرستیش می اومد معمار  هروقت هم تو مامان

  اتاق وارد و رفتیم باال ها پله از هم  همراه توجه بی که نیومد مادرش از جوابی

 .شدیم طاها کار

  اتاق آنالیز ی حوصله که بود ریخته هم به رو عصابم مادرش های حرف انقدر

 و رفتم اتاق ی گوشه ای قهوه  چرم نفره سه  مبل سمت به فقط و نداشتم رو

 .نشستم روش



 .شد اتاق وارد و بست سرش پشت رو در هم طاها

 کارش میز روی اشنایی شی به چشمم لحظه همون که کشیدم عمیقی نفس

 . خورد

 .ایستادم میزش پیش شده ریز های چشم با و  گذاشتم مبل روی رو آمین

  به شب اون از که ای گوشواره  همون بود، اینجا که بود من ی گوشواره این

 !بود طاها دست پس بودم؛ کرده گمش بعد

 : گفت که کردم نگاه طاها به و گذاشتم دستم کف رو گوشواره

  برات خواستم و دیدمش رفتی که صبح گذاشتیش، جا هتل توی شب اون

 .بودی رفته که بیارمش

 وقتی و داشتم ازت که بود چیزی  تنها این چون بودی، رفته که شد خوب البته

 تو به و کردم  می نگاه گوشواره این به نداشتم دسترسی بهت و شدممی دلتنگت

 . کردم  می فکر

 داشت؟  دوست منو انقدر واقعا  یعنی کردم، نگاهش شوق پر های چشم با

 باشه؟  داشته نگه خودش پیش  سال یک رو گوشواره ی لنگه یک که انقدر

 : اومد جلو و کرد نگاهم لبخند با

  اون به نیازی و دارم خودتو دیگه  چون داری برش تونی می خواستی اگه

 . نیست گوشواره

 : دوختم چشماش تو رو نگاهم و انداختم باال رو ابروهام

 .طاها بگم چی دونم نمی واقعا من...من

 ... تو کردم نمی فکر من

 : پرید حرفم بین و فرستاد گوشم پشت رو موهام دستش با

 .باشم داشته دوست انقدر کردی نمی فکر
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 توی عشق اون به بودم، نکرده باورش من  بود، کرده کامل  درست  رو حرفم

  کرده باورش خیلی که بود شده  طوری االن اما نداشتم باور خیلی نگاه یک

 !بودم

  صداش ای سرفه تک با که گرفتم فاصله  ازش سریع خورد در به که ای تقه با

 :گفت تر بلند و کرد صاف رو

 .تو   بیا

  وارد باشه معمار  زدم  می حدس که  پوشی شیک و جوون خانوم و شد باز در

 :اومد سمتم به و شد اتاق

 . داخلی معمار هستم، روحی خانوم من سالم

  و فشردم دستش توی رو دستم لبخند با که کرد دراز سمتم به رو دستش سپس

 :زدم لبخندی

 .خوشبختم

 . طور همین منم-

 :کرد نگاه بهش جدیت با طاها

 . کنم راهنماییتون اتاق سمت به  من بفرمایین

  پشت کردنش بغل با و رفتم آمین سمت به که داد تکون رو سرش خانوم

 .افتادم راه اتاق سمت به سرشون

 بزرگ  کامال و بود خالی کامال اتاق کردم، اطرافش به نگاهی  اتاق به رسیدن با

 . بود اتاق توی موجود چیز تنها رنگ ای قهوه های پارکت فقط و

 : گفت و انداخت بهم نگاهی طاها

 پارکت رنگ حتی بگو، بهش رو  رنگی هر  و داری دوست که طور هر ببین

 .بیاد خوشت تو فقط کنیممی عوض هم رو

 . کردم نگاهش  لبخند با و آمیز تشکر

 . بود سپرده من به رو اتاق های چیز تموم که بود مهربون قدر چه



 : گفت و کرد نگاهم مهربونی با

 . باشی راحت تو من بغل بده رو آمین

  نگاه بهش لبخند با گرفتشمی که طور همون که  گرفتم سمتش به رو آمین آروم

 : گفت و کرد

 . ببینم بابایی بغل  بیا

 : پرسید که شدم همراه روحی خانم با دادم بهش رو آمین که این از بعد

 دارین؟ نظر در اتاق برای رو رنگی چه خب

 یک برای قشنگی ترکیب سفید و آبی نظرم  به انداختم،  اتاق به نگاهی متفکر

 . شد می بچه پسر

 :آوردم زبون به رو نظرم

 . شه می قشنگ ترکیبش سفید و آبی گم  می من خب

  بهش رو بود ذهنم توی که هایی چیز رفتممی راه اتاق توی که طور همون و

 . گفتم می
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 : گفت  و کرد نگاهم کنجکاوی با شد تموم حرفام که این از بعد

 خونین؟ می معماری شما

 ! نداشتم که آرزوها چه زدم؛ تلخی لبخند

 ! شد چی و خواستم می چی

 : کردم زمزمه آروم

 .میارم  در سر رو کوچیک های چیز همین بدم ادامه نشد ولی خوندم، می آره

 . دونی می رو ای حرفه های چیز تقریبا نیست، کوچیک همچینم-



  این از بگذریم حاال خوندم می کنارش که بود ای متفرقه های کتاب خاطر به-

 همین؟ خوبه ها حرف

 .بگو بهم شه می خوب کنیم کم یا اضافه اگه چیزی

 : کرد ای خنده تک

 . گفتن برای نذاشتی چیزی وهللا، نه

 : گفت طاها که  زدم لبخندی زده خجالت

 . بگیریم تصمیم براش باید که هست هم دیگه اتاق دوتا بیاین شدین تموم اگه پس

 بود؟  چی واسه دیگه اتاق دوتا برگشتم، سمتش به شده گرد های چشم با

 با کردم می نگاهش واج و هاج طور همون من  ولی داد تکون رو  سرش معمار

 : گفت خنده

  و گیریم می تصمیم باهم رو اولی دخترمون، اتاق یکیش و خودمونه اتاق یکیش

 .من  کامل  رو دومی

 هیچ  هنوز وقتی ولی بود دختر ی بچه ی دیوونه بشر این فهمیدم من که اینجور

  برام زیادی یکم واقعا دیگه این کرد می آماده اتاق براش داشت نبود خبری

 .بود عجیب

 برق دیدم، می صورتش توی رو  ذوق زد می حرف دختر اتاق واسه وقتی

 . دیدم می رو هاش چشم

  طاها های نظر شدن عوض خاطر به حسابی هم  روحی خانم که ساعت دو بعد

 . کرد رفتن عزم بود شده کالفه

 .بود برده خوابش  بغلم توی حالت همون  در که هم آمین

 : گفتم طاها به رو و کشیدم  کالهش به دستی

 خونه؟  رسونی می مارو

 : رفت  هم در کمی اش چهره

 بری؟ خوایمی

 : کردم نگاهش متعجب



 . آره مسلما

 : گفت و کشید  هوفی

  این از شدم خسته باشی، خودم دل ور  ساعت چهار و بیست که کنیم ازدواج کی

 .ها آمد و رفت

  می حس که خونه این توی اگه عمرا ولی شد می تنگ براش دلم هم خودم

 ! موندم  می ندارم جانی امنیت توش کردم
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 .شدیم خارج اتاق از هم همراه و برداشتم رو پالتوم حرف بی

  هام چشم جلوی هام خیال همه دوباره بودم دیده  رو معمار  دختر اون که امروز

 به رسیدن برای و بودمشون بافته عمر یک که هایی خیال بودن، گرفته جون

 .بودم  اینجا اونا

  و بود کوچیک خیلی هنوز برسم، دانشگاهم  به تونستم نمی من آمین بودن  با اما

 .بذارم تنهاش اومد نمی دلم

  یکی از که ای بچه دختر دیدن با که برم بیرون ها پله از خواستم و  کشیدم آهی

 !بود طاها زن همون این گمونم به  کردم، نگاهش اخم با شد خارج ها اتاق از

  باباشو ارث کردم می حس که  کرد  می نگاهم تخم و اخم با طوری دختر

 . خوردم

 : دادم قرار خطاب رو طاها و شدم خیره بهش خشم با

 اینه؟ 

 :فرستاد بیرون کالفه رو نفسش

 .آره

 : کرد  نگاهمون سحره اسمش دونستم  می که دخترِ 

 باشی؟  کی شما و  دارم اسم من



 !کنم آویزون مشکیش های گیس اون از رو اون برم خواست می دلم که آخ

 : زدم دراری حرص لبخند و انداختم باال رو ابروهام

 . نیال عزیزم، ام نیال

 .طاها ی آینده همسر

 !نداشت خبر انگار طفلکی کرد، نگاه طاها و من به شده گرد های چشم با

 .افتاد راه  سرم پشت سریعا هم طاها دادم، ادامه راهم به و نکردم بهش توجهی

 مادر و هوو با عمارت این توی باید من گرفتم، دندون به رو لبم  حرص با

 کردم؟   می  زندگی خالفکارم شوهر

 ! عمرا رو دختر این اما کنم تحمل رو مادرش تونستم می شاید

 :پرسید و شد حالم متوجه طاها که نشستم ماشین توی هم در های اخم با

 نیال؟ شده چیزی

 :دادم تکون منفی ی نشونه به رو سرم اخم با

 .نه

 : چرخوند خودش طرف به رو صورتم و گذاشت ام چونه زیر رو دستش اخم با

 درهمه؟  صورتت انقدر چرا پس
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 : زدم پس رو دستش حوصله بی

 .نیست چیزیم که گفتم

 : چسبید سفت  رو ام چونه و کرد نچی

 . نکن بازی لج کنیم حلش که  شده چت بگو کنده پوست و رک  منو، ببین

 ! کردم می لجبازی داشتم من لجبازی، زدم، پوزخندی



 بپرم ذوق با داشت انتظار حتما االن و بودم دیده رو هووم پیش لحظه چند

 ! کنم شوق و ذوق و بغلش

 :کردم نگاهش حرص با

 کنم؟ می لجبازی لجبازی؟

 با راست راست  که شدم رو به رو عزیزم هووی با  خونه توی پیش لحظه چند

  چرخید، می من ی آینده ی خونه توی خواد می دلش که  وضعی هر و باز موی

 نه؟  جالبه

 و تو خاطر به ندارم خوبی حس خونه اون توی که این با گفتم باشه، گفتم

  یک دختر اون با تونم نمی من ولی میام کنار مادرت با گفتم مونم، می حرفت

 .طاها کنم زندگی جا

 : گفت و کرد نگاهم اخم با

 حرفیه؟  چه این باشی؟ جا یک اون با قراره مگه

 . دم می طالقش که گفتم

 : کردم عصبی ی خنده

  می کی بدونم شه می دقیقا دی؟ نمی طالق چرا عملت؟ کجاست گفتی، فقط

 کنی؟  اقدام خوای

 . گرفت خو باباش زن با و شد سالش ده آمین که این بعد البد

  و سرم به زده  حسادت شدت از دونستم می  هم  خودم کرد، نگاهم شدیدی اخم با

 . گممی پرت چرتو دارم

 ! نبود خودم  دست واقعا ولی

 فرو رنگش خوش موهای بین رو دستش و فرستاد بیرون عمیق رو نفسش

 :کنه می کنترل  خودشو داره بود مشخص کرد،

 گی؟   می پرت و چرت چرا نیال

 های  رسوم و رسم طوریه، چه شرایط دونی می  دم، می طالقش که گفتم

 . دونی  می رو مسخره



 . دم می  طالقش وقت اسرع در بزنم حرف سحر با من بذار عزیزم

  من عزیز دارم دوست تورو من باشی، جا یک دختر اون با نیست قرار که تو

 بدم؟  طالق اونو نباید چرا

 : انداختم باال حرص با رو هام شونه

 .سواله برام همین منم وهللا، دونم نمی
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 : فشرد هم  روی محکم رو هاش پلک

 . کنم  می ردیفش سریع بزنم، حرف نتونستم هنوز نیال، دم می طالق

 : کردم  نگاهش چشم ی گوشه از

 دیگه؟  ازدواجمون قبل

 : گفت و کشید  هوفی

 مگه؟  راحتیاس این به طالق

 نیال؟ بزنم کله سرو کار کدوم با من کنیم ازدواج زود ما خواد می تو پدر بعدشم

 . داشت  حق گفت، نمی هم بیراه

  ازدواج واسه طرف اون از کرد، برخورد موضوع این با منطقی غیر شد نمی

 تحت هم طوری این تونستم نمی بود فشار تحت من ی خانواده طرف از هم

 . بذارم فشارش

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 . کن حرکت گی، می راست طاها، باشه

 : کشید  ام گونه روی وار نوازش رو دستش

 نیستی؟  ناراحت دیگه



  و گرفت هاش دست بین رو سرم که دادم تکون منفی ی نشونه به رو سرم

 : زد پیشونیم روی ای بوسه

 .دم  می قول بهت کنم  می درست رو چی همه

 . کشیدم دستش روی وار نوازش رو دستم و زدم لبخندی

 . کرد حرکت ماشین کردن روشن با و داد بیرون رو نفسش

  به سریعا مامان  که شدم هال وارد ازش خداحافظی و خونه به رسیدن با

 : کرد دراز رو دستش آمین گرفتن برای و اومد سمتمون

 . بزرگشو مامان  خوشگل من بده

 : کرد نگاهم نگرانی با که دادم بغلش رو آمین پکر ای چهره با

 کردن؟ برخورد بد باهات اونجا؟ افتاد اتفاقی نیال؟ شد چی

 : رفتم اتاقم سمت به حوصله بی

 .میزنیم حرف میام کنم، عوض رو لباسم من

  بیارم در رو لباسام خواستم که  همین رفتم؛ اتاقم سمت به که نگفت چیزی

 .شد بلند موبایلم زنگ صدای

 جیب از رو موبایلم ام دیگه دست با و کشیدم سرم از رو شالم دست یک با

 . آوردم در مانتوم

 . شد گرد هام چشم بود افتاده گوشی  ی صفحه روی که آشنایی ی شماره دیدن با

  متعلق شماره اون که بود نرفته یادم ولی بودم کرده پاک  رو اش شماره درسته

 ! آرمانه به

 زد؟ می زنگ من به باید چی برای اون
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 باشه؟  داشته من با تونست می کاری چه  مدت همه این بعد



  چه بود گفته دروغ هزاران بهم و بود کرده  خراب رو زندگیم کل که این از بعد

 باشه؟  داشته باهام تونست می کاری

 تا چند یک حداقل که این و شد مانع کنجکاوی  ولی بدم تماس رد خواستم اول

 ! کردم می بارش چیز

  که کسی از بهتر کی نفر، یک سر حرصم کردن خالی دنبال و بودم عصبانی

 بود؟  کشیده  گند به رو زندگیم کل

  گوشم در رو موبایل و کشیدم راست  سمت به رو سبز ی دکمه حرص با

 . نزدم حرفی ولی گذاشتم

 : رسید  گوشم به خودش صدای

 جان؟  نیال الو؟

  فقط و کردم کنترل  رو خودم اما زهرمار و جان نیال بگم اومد زبونم نوک 

 :گفتم

 . استاد فرمایشتون

 خوبه؟  حالت-

 داشت؟  ربطی چه اون به من حال کشیدم، عمیقی نفس

 : گفتم و کشیدم صورتم به دستی

 .بگو کارتو  دکتر، نه استادی شما یادمه که جایی تا

 .ببینمت خوام می من نیال-

 ! من خدای وای

 ! بود گذشته هم پرویی از دیگه ادم این

 ! بود زده زنگ بهم رویی چه با رفت نمی کتم تو هنوزم

 :گفتم  عصبانیت با و کنم کنترل رو خودم نتونستم

 مناسبت؟  چه به  ببینی؟ منو تو؟ گی  می چی

 مرتیکه؟  زنی می زنگ من به کشی نمی خجالت تو



 .نیال دارم و  داشتم دوست تورو من کن، گوش بهم نیال-

 . کردم فرو موهام بین خشم با رو دستم

 . گفت  می دروغ بهم داشت هم باز گفت،  می  دروغ بهم داشت هنوزم

 :گفتم حرص با

 .دروغاتو نه و دارم خودتو ی حوصله نه  من منو، ببین

  بیوفته اتفاق این ذارم نمی دیگه شد  کشیده گند به زندگیم تو خاطر به بار یک

 فهمیدی؟

 ! بزنی زنگ من به نداری حق دیگه

 . کردم قطع رو تماس بگه چیزی بذارم که این بدون و

 میز  صندلی روی کردم؛ پرتاب تخت روی رو موبایل و کشیدم عمیقی نفس

 . کشیدم عقب به  رو موهام کمی هام دست با و نشستم آرایش
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 ! لرزیدم می عصبانیت از

 !بود برگشته دوباره بودم افتاده روز و حال این به اون خاطر به که کسی

 !بود افتضاحی روز من برای کال امروز

  زده زنگ بهم باز چی واسه گرفت  می سامون سرو زندگیم داشت تازه وقتی

 بود؟

 . رفت و شد تموم که بود مسخره تماس یک کشیدم، عمیقی نفس

 . بریزه هم به منو دوباره فکرش ذاشتم می نباید کردم، می فکر بهش نباید

 . ندم نشون رو  بدم حال که کشیدم صورتم به دستی سریعا مامان صدای با

 : کرد نگاهم متعجب و شد اتاق داخل

 نکردی؟ عوض رو لباست هنوز تو وا



 اتاق؟  توی ساعته یک کنیمی کار چی

 : زدم مصنوعی لبخند

 . زدم می حرف داشتم بود زده زنگ طاها

 ! که رسوندت تازه وا-

 : کردم مصنوعی ی خنده تک

 .بگم چی دیگه، نگرانه خب

 : نشست روش و  رفت تخت سمت به

 کردی؟  صحبت اش خانواده  با اومد؟ معمار کردین؟ کار چی خب

 !افتادم دختر اون و مادرش یاد بازهم

 !که نبود دوتا یکی دردم

 : دادم تکون رو سرم

 . زدم حرف آره

 بود؟  خوب بود؟ طوری چه خب-

 !بیوفتم پس بود مونده کم بودنش خوب از آره

  می اگه مخصوصا کنم، ناراحتش بیشتر و بگم رو راستش تونستم نمی ولی

 !هیچی دیگه که داشت دیگه زن یک که فهمیدن

 : گفتم و زدم لبخندی

 . بودن شده آمین عاشق هم خیلی بودن، خوب خیلی آره

 :زد عمیقی لبخند مامان

 خوب ی خانواده یک  با بدبختی و  آبروریزی همه  اون بعد حداقل خداروشکر،

 .کنیم  می وصلت داریم

 .خوبه که مالیشونم وضع

 من ی آینده شوهر دونست نمی مامان زدم؛ پوزخندی و انداختم باال رو ابروهام

 ! داشت هم دیگه زن یک



 .کارقاچاقه تو  و کشیده اسلحه روش  مادرش دونست نمی

  یک استرس دقیقه هر  ذارم می خونه اون توی که رو پام من دونست نمی

 . داشتم  رو پسرم و خودم به رسیدن آسیب

 . کنه زندگی هووش با وقتی چند قراره دخترش دونست نمی
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 . بود خوشحال و  دونست نمیهیچی

 !دونست نمی که بهتر چه البته

 رو یکی این طاقت دیگه قطعا دونست می بابا یا دونست می اون اگه

 !نمیاوردن

*** 

 .بود مثبت جوابش-

 :گفتم  و کردم ای خنده تک

 طاها؟ باشه ای دیگه چیز جوابش بود قرار مگه

 ! مثبته مسلما سالمه هم بچه و داریم بچه ازدواج قبل ما که اونجایی از

 :نیومد  پایین خودش موضع از

 . بدونی که گفتم من هرحال به

 : گفتم و خندیدم

 نداری؟   کاری طاها، باشه

 ری؟  می کجا-

 .دیگه  کنم  قطع شد تموم کارت رم نمی جایی-

 .کن باز درو  کردن قطع قبل ولی باشه-



 کردم؟   می باز رو کجا در  شد، گرد هام چشم

 :گفتم تعجب با

 اینجایی؟  تو نکنه طاها کنم؟ کار چی

 . کن باز درو بیا بدو اینجام، آره-

 . کرد قطع رو تماس بگم ای دیگه چیز بده فرصت که این بدون و

 ساعت نیم تا بابا و مغازه بود رفته  مامان کردم، نگاه موبایل به مبهوت و مات

 !اینجا رسید می ساری از دیگه

 ! شدم می  بدبخت من دید می رو طاها اگه و

  ایستاده در پشت جدیت با طاها کردم، باز رو در  و رفتم در  سمت به هراسون

 . کرد می نگاهم و بود

 :گفتم حرص با

 من؟  به بدی خبر یک نباید کنی؟ می کار چی اینجا تو

 :کشید  طوسیش لباس ی یقه به دستی و کرد اخمی

 بگیرم؟  اجازه باید خودمم پسر دیدن واسه

 : دادم بیرون حرص پر رو نفسم

 نه؟  دونی می اینو نکردیم ازدواج هنوز ما طاها

 ! بیای خواستی  هروقت که کنم نمی زندگی تنها من هم اینجا

 : گفت و کرد نگاهم جدیت با

  خبر بدون که هم تو نداره، مشکلی من با کال که مامانت نکن، زندگی تنها خب

 بگیرم؟ اجازه باید چرا پس ری نمی جایی من

 ! شد بلند سرم از دود انگار حرفش این با

 ! گرفت می باال دست رو خودش چه
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 :گفتم حرص با و بیارم طاقت نتونستم

 نرم؟  جایی تو ی اجازه بدون من چی؟

 !طاها خوندی کور

 : گفت و داد تکون رو سرش

 .رفتی و نداشتم خبر من که ببر نام نمونه یک

 :زد پوزخندی که  کردم نگاهش حرص پر سکوت توی

 تو؟  بیام من کنار بری خوای نمی حاال کردم؛ می  فکرو همین منم

 : گفتم  و کردم جفت رو در سریعا

 .برگرد خیر، نه

 : انداخت باال رو ابروش تای یک

 چی؟ واسه

  من ببینه تورو و اینجا بیاد وقتی میاد؛ داره و راهه تو بابام که این واسه-

 ! شم می بیچاره

 .نرسیده تا طاها برو

 :اومد جلوتر  و آورد در  رو کفشش حرفم به توجه بی

 .دیگه ببینم رو پسرم خوام می یکی رم، می نیومده بابات تا حاال

 . رفت اتاق سمت به و شد خونه وارد کنم اعتراض بذاره که این بدون و

 !شد نمی حالیش حرف مرد این من خدای وای

 ! کرد می بدبختم امشب که وهللا

  بابا نکرده خدایی وقت یک اگه تا آوردم داخل و برداشتم رو کفشش حرص با

 !نرم لو رسید

 لب به لبخند دو هر و بود بغلش طاها که آمین دیدن با و رفتم اتاق سمت به

 .ایستادم در چوب چهار توی داشتن



 . شنیدم نمی رو اش گریه صدای و  خندید می بود طاها بغل توی وقت هر آمین

 .بده براش جونشم بود حاضر  که  پدری پدرشه، اون کرد می حس مطمئنا

 : برگردوند عقب به رو  سرش و شد حضورم ی متوجه طاها

 .داخل بیا ایستادی؟ اونجا چرا

 :گفت لبخند با که نزدم حرفی و انداختم باال رو هام شونه

 . خنده می هم همیشه نمیاد، در  صداش اصال رفته، من به پسرم مطمئنم من

 ساعت چهار و بیست من انگار زد  می حرف طوری کردم، نگاهش حرص با

 ! کردم می گریه و داشتم اخم

 : زد پیشونیش روی ای بوسه و دوخت آمین به رو نگاهش دوباره

 . من  برم اخالقم خوش پسر قربون

 : گفتم حرص با و کنم تحمل  نتونستم دیگه

 اخالقم؟ بد من انگار که زنی می حرف جوری چرا طاها
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 : کرد نگاهم جانب به حق

 نیستی؟  مگه

 بودم؟ اخالق  بد من  کردم، نگاهش گرد های چشم با

 : گفتم و رفتم جلو  شده گرد های چشم با

 اخالق؟ بد شدم که  کردم کار چی  تو حق  در من بگی شه می ولی ببخشیدا

  روی لبخندی که دید ام چهره توی چی  دونم نمی ولی برگشت سمتم به جدیت با

 :نشست صورتش

 ! حرص از شده سرخ نگاه، قیافشو



 : دادم تکون صورتش جلوی رو ام اشاره انگشت

 .بیار حرفت اون واسه مثال یک نرو، در سوال زیر از

 : گفت  و گذاشت  گردنش پشت دستشو

 . هستی زاری و گریه حال در اکثرا ولی اخالق، بد خیلی نه حاال

 : گفتم اخم با فقط و شدم متوقف گوشیم زنگ صدای با که بگم چیزی خواستم

 .برات دارم کیه، ببینم کن صبر

 :کرد نگاهم داشت خوردنم حرص از که لذتی با

 .عزیزم منتظرم

  تقریبا آرمان ی شماره دیدن با که برداشتم رو موبایلم و کردم نگاهش چپ چپ

 .پرید روم از رنگ

 کردم؟  می کار چی باید طاها جلوی من االن

 : شد بلند تخت روی از اخم با که شد ام پریده رنگ ی متوجه انگار طاها

 دی؟ نمی جواب چرا نیال؟ شده چی

 : زدم مصنوعی لبخند و  گذاشتم میز  روی برعکس رو گوشی سریعا

 . ندارم رو اش حوصله دوستمه، نیست هیچکس..هیچکس

 : کرد نگاهم مشکوک 

 پریده؟ رنگت چرا پس مطمئنی؟

 .فهمیدی اشتباه نپریده، رنگم نه-

 دقیقه یک اما شد، بیخیال هم طاها و کشیدم عمیقی نفس موبایل شدن قطع با

 . کرد  خوردن زنگ به شروع دوباره که نشد

 : گفت  و برداشت رو موبایل طاها من قبل دفعه این

 .نیستی گم  می دم می  جواب من خب

 . کنم  می حلش خودم نیست  نیازی  طاها نه-



  غلیظی اخم گوشی ی صفحه دیدن با که بگیرم دستش از رو  گوشی خواستم

 : کشید عقب رو موبایل و کرد

 نکردی؟ سیو  رو دوستت ی شماره

 ! شدم می بیچاره و فهمید می االن که وهللا دادم، پایین صدا با رو دهانم آب

 : کنم کشی وقت کردم  سعی کنه قطع آرمان شاید که این برای

 . کنم سیو نکردم وقت کرده؛  عوض جدیدشه خط این ولی کردم سیو
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 . کشید  راست سمت به رو سبز ی دکمه و داد تکون رو سرش

 ! جوشیدمی سرکه و سیر مثل دلم

 :اومد آرمان بلند صدای گذاشت   گوشش در رو موبایل طاها که همین

 . دادی جواب باالخره عزیزم نیال؟ الو

 . نیال ببینمت بذار

 !طوفانه قبل آرامش این داشتم حتم انداخت، باال رو ابروهاش آرامش با طاها 

 : گفت و زد پوزخندی

 پسره؟  دوستت

 : داد رو آرمان جواب خونسردی با که  نزدم حرفی و کردم نگاهش ترس با فقط

 . همو ببینیم باهم میام منم ببینش، بیا آره؛

 : گفت من به رو طاها که نرسید گوش به دیگه آرمان صدای

 .بیرون برو بگیر رو بچه

 ..اما-

 : شد بلند کمی صداش



 . بیرون برو بردار رو آمین گفتم نیال

 .شدم خارج  اتاق از آمین با و دادم تکون رو سرم سریع

 .ببرم رو آمین  گفت که کنه فریاد و داد خواد می داشتم حتم

 .ایستادم در پشت  استرس با و رفتم خونه ی دیگه اتاق توی

 . اومد می هم اینجا تا که بود بلند انقدر دادش صدای

 .بود عصبانی حسابی  و کشید می نشون و خط آرمان واسه داشت

 ! بودم من  گرفت می قرار عصبانیتش تیر اصابت مورد که بعدی نفر مطمئنا

 

 :رسید گوشم به دوباره بلندش صدای

 ! شوهرش  ناموس بی شوهرشم ام؟ کی من ام؟ کی من

 !کثافت من زن به زنی می زنگ بر برو کنی می غلط تو

 سیاه رو روزگارت ببینم گوشی این روی ات شماره دیگه بار یک اگه واله به

 ! کنم می

 .باشه کرده قطع رو تماس که زدم  حدس اومد نمی صداش دیگه که اونجایی از

 . برم بیرون اتاق از نداشتم جرعت که بودم ترسیده انقدر

  ازش خشم که هایی  چشم و شده سرخ صورت با خودش که نکشید طولی ولی

 . شد اتاق وارد کرد می فوران
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 : گذاشت هم  روی محکم رو هاش پلک

 .اینجا  بیا سریع خودت ببند، سرش پشت درم گهواره، تو بذار ببر رو آمین

 .بدم انجام اطاعت جز کاری نکنم جرئت که بودم ترسیده اش قیافه از انقدر



 . اتاق اون توی برگشتم گهواره توی آمین گذاشتن با و شدم خارج اتاق از

 !شه طوری این االن که بودم گفته  دروغ چرا که فرستادممی لعنت خودم به

  دیوار به و شد کشیده محکم بازوم  که بود نرسیده اتاق اون توی پام هنوز

 . شدم کوبیده

 با کردم، می نگاهش شده گشاد های چشم با و کوبید می سینه به محکم قلبم

 : گفت و  داد فشار رو بازوم خشم

 آره؟ دوستته که

 ..من طاها-

 : گذاشت  لبم روی رو اش دیگه دست

 .خوام نمی دلیل! نکن توجیه

 . ندارم خبر من و زنه می زنگ بهت بار چندمین برای عوضی ی مرتیکه اون

 کنه؟  توجیه اینو بخواد که داری چیزی دی؛  می تحویلم دروغ پرسم می ازتم

 بود؟ چی دلیلم گفتم؟  می چی

 کنم؟  حلش خودم خواستم می و زنه  نمی زنگ دیگه کردم می فکر که این

 :گفتم  آروم و کشیدم عمیقی نفس

 .زنه نمی زنگ دیگه  کردم  فکر کردم؛ دکش زدزنگ  که بار یک

 خشم با و شد بیشتر دستم روی فشارش که شد بیشتر خشمش حرفم این با انگار

 :غرید

 دلیل؟  شد این حرف؟ شد این

 ازم؟  کردی پنهون چرا نیال دوستمه؟ گفتی چرا زد زنگ که االن

 .بستم رو  هام چشم و لرزیدم خودم به که گفت بلند چنان رو آخرش حرف این

 : گفت و کوبید دیوار توی آرومی مشت و داد بیرون حرص پر رو نفسش

 ! کنی می روانیم! نیال کنی می روانیم

 !ببرم باال رو صدام کنی می مجبورم بچه وجود با



 : کردم نگاه اش شده سرخ صورت به و گذاشتم  دستش روی رو دستم

 دم؟  می توضیح بهت من  باش آروم تو  باشه؟ باش آروم

 : گفت و زد سرم کنار دیوار روی ای ضربه دست کف با

 و زنه  می زنگ بهش من زن قبلی پسر دوست باشم؟ آروم طوری چه من د

 ! گه  می دروغ من به اون

 باشم؟ آروم من بعد
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  می زنش و کرد می خطاب زنم رو  من همیشه ام، آینده زن گفت نمی وقت هیچ

 . دونست

 به زن بودم شده زن خودش توسط که اونجایی از نبود دروغم همچین البته

 . میومدم حساب

  می بهش جوابی یک نشده عصبی بیشتر تا بود بهتر شدم؛ فکرا این خیال بی

 . دادم

 با و شدن گشاد هام چشم بابا صدای و در صدای با که بگم چیزی خواستم تا

 :گفتم ترس

 ! بابام طاها

 : کرد اخمی

 چی؟

 :گفتم  و گذاشتم دهنش روی رو دستم

 !شی قایم باید اومد بابام! نزن داد

 : گفت جدیت با و زد کنار رو دستم

  این ببینم رو  ام بچه اومدم داشتم دوست   شم شوهرت قراره شم؟ قایم چی واسه

 داره؟ شدن قایم چیش



 !کن حالی  حرفتو بشر این به ساعت یک بیا حاال وای

  بابا رفتم، در سمت به آروم و گذاشتم بینیم روی ساکت عالمت به رو انگشتم

 . اتاق اون به طاها بردن برای بود وقت بهترین این و بود ایستاده در دم هنوز

 :گفتم و برگشتم سمتش به سریعا

 .من اتاق تو برو نشده داخل بابام تا

 .نشده تموم تو با حرفم هنوزم بعدشم شم، قایم خوام نمی من-

 بود؟ لجبازی وقت االن آخه وای

 :گفتم و کوبیدم پیشونیم روی حرص با

 ! اتاق توی برو بیا کنی می بدبختم بخدا طاها

 .برسی حسابم به هست وقت هم بعدا

 .نکن اذیت برو من جون

 : کرد نگاهم و کرد غلیظی اخم

 ! نده قسم

 :کوبیدم زمین به رو پام حرص با

 . برو طاها

 . شد اتاقم وارد خشم با و کشید پوفی

 . شدم اتاق وارد  سرش پشت و کشیدم راحتی نفس

 کردم؟ می قایم کجا باید رو هیکل این من حاال

 ! دید  می رو طاها و شد می اتاق این وارد آمین دیدن برای  بابا مطمئنا

 مامان صدای و خورد در به ای تقه موقع همون که گشتممی جا دنبال استرس با

 : اومد

 . ببینه رو آمین خوادمی اومده بابات اتاقی؟ توی مامان  نیال
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 .کردم نگاه  طاها به ترس با و کشیدم هینی

 .بود ایستاده اتاق وسط خونسرد کامال اون ولی

 :گفتم بلندی صدای با

 . وایسا لحظه یک مامان پوشم می لباس دارم

 :گفتم طاها به رو و کشیدم عمیقی نفس

 . بالکن تو برو

 : شد گرد هاش چشم

 چی؟

 شی؟ می جا دیگه جای مگه بالکن برو طاها-

 .شد بالکن وارد و کشید پوفی حرص با

 :گفتم بلندی صدای با  بالکن ی  پرده کشیدن از بعد و کشیدم لباسم به دستی

 . مامان بیاین

 . شدن وارد باهم  بابا و مامان و شد باز در که نکشید طولی

 :بوسیدم رو دستش و رفتم بابا سمت به لبخند با

 .اومدی خوش باباجون، سالم

 .رفت آمین سمت به و داد تکون رو سرش فقط

  صاف باهام دلش ها حاال حاال  مطمئنا و بود سرسنگین باهام قضیه اون بعد

 . شد نمی

 :گفت و چرخوند اتاق توی رو نگاهش مامان

 . بکشم رو پرده بذار اتاقت، تاریکه چقدر

 : ایستادم بالکن جلوی سریعا  و کردم نگاهش شده گرد های چشم با



 ! نکش نه

 : کرد نگاهم متعجب

 چی؟ برای وا

 کردم؟ می پیدا ای بهونه چه حاال وای

 : گفتم  سریع ولی کردم من من یکم

 .شه می اذیت آمین چشم داخل، میاد نور خیلی

 . شه اذیت بچه که کشیم نمی اونقدری حاال-

 : گفتم  و کردم نچی

 . کافیه نور همین خوبه، براش طوری همین دیگه؛ شناسمش می من مامان نه

 .نکرد اصرار دیگه خوشبختانه و گفت ای. ..الاال مامان

  بلند جاش از آمین با کردن بازی دقیقه چند از بعد بابا که کشیدم عمیقی نفس

 : شد

 .کن حاضر رو لباسام و حوله خانوم،  حموم رم  می من

 .شد خارج اتاق  از بابا از زودتر و گفت  چشمی سریع مامان

 .شد خارج اتاق از من صورت به کردن نگاه بدون هم بابا
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  جواب زور به و کرد نمی نگاه رومم توی که این از بودم ناراحت قدر چه

 . داد  می  رو سالمم

 . بودم اش شرمنده  هم هنوز  که قدر چه

 .بودم  شکونده  رو غرورش که این ی شرمنده

 . بودم کرده  استفاده سو اعتمادش از چون بودم شرمندش

  بود فرصت بهترین مطمئنا و شده  حموم وارد بابا شدم متوجه آب صدای با

 . طاها فرستادن برای



  سمت به و برگشتم  اتاق توی راهرو به آخر نگاه از بعد و  رفتم در سمت به

 .بود ایستاده من به پشت بالکن توی سینه به دست طاها رفتم، بالکن 

 : گفتم و بستم سرم پشت  آروم رو در

 . برو حمومه بابام تا بری، باید طاها

 : کرد نگاهم اخم با و برگشت سمتم به

 . نشده تموم باهم هنوز ما حساب

 ! گفت می رو آرمان داستان فشردم، هم روی رو هام پلک

 : گفتم و فرستادم بیرون کالفه رو نفسم

 .زنیم  می حرف بعدا برو االن نیست، وقتش االن

 : گفت  و اومد سمتم به اخم  با

 . هتل میای دنبالت، میام غروب

 : کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 طاها؟  بیام ای بهونه چه با من

 :رفت بالکن در سمت به اخم با

 . میام خودم نیای اگه نیست، مربوط من به اونش

 !بود دنده یک و لجباز قدر چه مرد این که وای

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

  بیاین باید شما یعنی شه، آشنا تو ی خانواده با خواد می بابام کن؛ گوش ببین،

 . اینجا

 . بشه باید یکی این نبوده خاستگاری چون

 .زنیم  می حرف اومدین وقت هر

 : گفت جدیت با و داد تکون رو سرش

 . بس و همین نیال، هتل میای امشب تو ولی نیال، خودش جای اون



 : شدم دارش جلو سریعا که بیرون بره در از خواست سپس

 . برو تو بود امان و امن وضعیت اگه رم می من اول کجا؟

 : کرد نگاهم کالفه و کرد نچی

 !دید که دید بابات  چیه؟ کارا این

 ترسی؟ می این از نترسیدی شدی دار بچه من از تو

 !شد نمی نمیاورد یادم هارو این اگه انگار رفتم، بهش ای غره چشم

 

 104_پارت#

 

  رسیدیم خونه در دم دقیقا  اومد سرم  پشت هم اون و رفتم جلوتر ازش حرص با

 .شدیم رو به رو مامان با که

 با و زدم نمایی دندون لبخند که کرد می نگاهمون شده گرد های چشم  با مامان

 . بستم سرش پشت رو در سریعا دستش طاها های کفش دادن

 :گفت مبهوت و مات طور همون رفتنش با مامان

 بود؟  اینجا پسر این 

 . ببینه آمینو بود اومده-

 : گفت و زد دستش روی محکم مامان

 باز خواستی می دید؟ می اینو وقت یک بابات گی نمی احمقی؟ تو دختر نیال

 بندازی؟ راه قشقرق

  وارد من حرف به توجه بدون و نشد حالیش حرف خودش بگم خواست می دلم

 : کردم داری آبرو اما شد

 . شه طوری این کردم نمی فکر ره، می شه می تموم کارش موقع اون تا گفتم

 :داد تکون رو سرش تاسف  با مامان

 .تو های  فکری بی این از کشیم می هرچی



 : انداختم باال رو هام شونه

 . گذشت که حاال مامان، بیخیال

 :گفتم  که بره خواست و کرد نگاهم چپ چپ فقط

 .مامان

 : برگشت سمتم به

 چیه؟  دوباره

 : شد حرصی  مامان که کردم پا اون و پا این کمی

 .دختر دیگه بگو د

 : گفتم و دادم بیرون رو نفسم

 . طاها پیش برم خوام می غروب من مامان

 : گفت  و کرد  نگاهم شده گرد های چشم با

 اونجا؟ بری خوای می چی واسه باز نبود؟ اینجا االن همین پسر این

 به راجع نتونستیم اصال گذروند وقت آمین با فقط بود، اومده تازه مامان-

 برنامه و اینا و خانواده دیدار به راجع خوایم می بزنیم؛ حرف اینا و عروسی

 .بزنیم حرف هامون

 کنی؟  جورش شه   می نداریم وقت خیلی که دونی می مامان

  ولی کنه می  قبول دونستم می کرد؛ نگاه ملتمسم های چشم به تردید  با مامان

 ! بود جالب من کردن اصرار

  حسابی کردم که کاری ی واسه که طاها پیش برم کردم  می اصرار داشتم

 !کنه  ام مواخذه
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 : گفت و داد بیرون کالفه رو نفسش



 بری؟  تو بگم چی بابات به االن من

 . لطفا کن جور ای بهونه یک لطفا مامان دونم نمی-

 و رسید من ذهن به چیزی یک اون از تر سریع که  رفت فرو فکر توی مامان

 :گفتم

 . میاد ساعته دو و آمین برای خرید رفته دوستاش از یکی  با بگو

 : گفت و کرد نگاهم حرص با

 ! کنی می گفتن دروغ به مجبور آدمو! اوف نیال اوف

 بری؟ خوای  می کی

 . رم می دیگه یکم شم حاضر االن-

 . برو زودتر نیومده بابات تا خب خیلی-

 :کاشتم اش گونه روی محکمی ی بوسه و رفتم سمتش به ذوق با

 . عاشقتم مامان  مرسی

 : کرد  جدا خودش از رو من حرص با

 . داره ام بچه تازه اس بچه خودش برو، بدو خب خیلی

 .شدم اتاقم وارد عجله با و نگفتم هیچی

 نیست انتظارم در قشنگی چیز  هتل برم دونستم می که این با من دونم نمی

 !داشتم ذوق رفتن برای انقدر

  نمی هم باز اما میاد پیش بزرگ  دلخوری   و دعوا یک برم که االن دونستم می

 .بگیرم شوقمو جلوی تونستم

  می خارج ذهنم از رو بد های فکر ی همه دیدنش و طاها با بودن تنها انگار

 ! کرد

  حل رو آرمان موضوع دلبری و  ریختن زبون یکم با تونستم می شاید امروز

 ! شاید البته کردم، می



  از زدم آمین ی گونه به محکمی  ی بوسه که این از بعد و شدم حاضر سریعا

 :شد خارج آشپزخونه از سریعا دیدنم با مامان شدم خارج اتاقم

 ری؟  می داری

 .آره-

 ! نکن درست کار واسمون  نکن دیرم باش، مواظب خب خیلی-

 .گفتم بلندی چشم  شدم می خارج خونه  از که طور همون

 . دادم رو  هتل آدرس و شدم تاکسی سوار

 خبر طاها به شدم، پیاده ماشین از و کردم حساب رو کرایه هتل به رسیدن با

 !نبود منتظرم زود انقدر مطمئنا و بودم نداده
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 . فشردم رو طبقه ی دکمه و شدم آسانسور سوار

 ! کنم سورپرایزش خواستم می  انگار که بود ذوق و شوق دلم تو انقدری

 .اومدم بیرون ازش و کشیدم عمیقی نفس آسانسور ایستادن با

 . زدم در به ای تقه و رفتم اتاقش سمت به

 اتاق داخل  و کرد باز رو در کنه نگاه در پشت به که این بدون که نکشید طولی

 : گفت حالت همون  در و شد

 . بیرون برو اتاق داخل بذار غذارو

 : گفتم بستم می سرم پشت رو در که طور همین و زدم محوی لبخند

 چی؟ بیرون بریم خوایم نمی و اومدیم غذا بدون ما حاال

 :شد جا به جا گردنش های  مهره کردم  حس که چرخید سمتم به جوری

 نیال؟ 

 : انداختم باال را ابرویم تای یک لبخند با



 جانم؟ 

 وسط گرمکن شلوار یک با فقط و بود لخت اش باالتنه که افتاد بدنش به نگاهم

 . بود ایستاده اتاق

 : کرد  نگاهم شده گرد های چشم با

 اومدی؟ چرا االن

 :رفتم سمتش به آروم آروم و گرفتم بدنش از رو نگاهم

 بیام؟  نداشتی دوست شدی؟ ناراحت

 : شد جدی و کرد عوض رو حالتش سریعا

  بیام خودم بزنی زنگ و بیای غروب بود قرار فقط نبود، این منظورم نه

 . دنبالت

 داشت عضله قدر چه افتاد، بدنش  به نگاهم دوباره و انداختم باال رو هام شونه

 !بود هیکلی و

 تازگی برام االن بدنش دیدن و بود یادم طاها از هاله یک فقط شب اون از من

 . داشت

 :گفت رفته باال ابروهای با و شد متوجه باالخره

 بزنی؟  زل بدنم به  یا بزنی حرف من با اومدی نیست؟ بس نیال

 : گفتم و کردم نگاهش خجالت از شده سرخ

 ! دیگه افتاد چشمم  جلوم اومدی طوری همین نزدم، زل
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  نگاهم جدیت با و گرفت و اومد می هاش  لب روی داشت که لبخندی جلوی

 : کرد

 . بود تر طوالنی بیوفته چشم که این از



 !کنه  ام زده خجالت بود  داده گیر انگار نزدم، حرفی  و کردم نچی

 همین ایستاد؛ من به پشت پنجره پیش ازم گرفتن فاصله با و زد پوزخندی

 :گفت بود خیره بیرون ی منظره به که طوری

 گفتی؟ دروغ چرا که بدی توضیحی بهم خوای نمی آرومم که االن خب؟

 مطمئنا  ولی بود منطقی خودم نظر از داشتم که دلیلی گرفتم، دندون به رو لبم

 ! نبود طور این طاها نظر از

 : آوردم زبون به رو دلم  حرف و شدم نزدیک بهش پشت از

  اول همون همین برای زنه، نمی  زنگ بهم دیگه بودم کرده فکر من طاها

  گفتم شی می عصبانی دونستم می  من زد زنگ که شبم اون نگفتم، بهت چیزی

 .نداشتم ای دیگه دلیل  بخدا کنم، حلش خودم

  ام چهره تو چی دونم  نمی کرد؛ نگاهم و برگشت سمتم به رفته باال  ابروهای با

 : گفت  و کرد  اخمی که دید

 !ها کنه  نمی کم گناهت  از این طوری، اون نکن مظلوم خودتو نیال

 : کردم نگاهش مظلومانه طور همون و کشیدم عمیقی نفس

  دم می  قول  ولی کردم می پنهون نباید دونم  می کردم، اشتباه دونم می طاها

 .نکنم پنهون ازت رو هیچی دیگه  دم می قول کنم، نمی کارو این دیگه

 : کرد نگاهم  چپ چپ و انداخت باال رو ابروش تای یک

 !کن پنهون بیا پس نه

 :کوبیدم زمین به رو پام و  کشیدم اوفی

 کنم؟  کار چی دیگه خواستم  معذرت که من! دیگه نکن اذیت! طاها اوف

 : گذاشت ام  گونه روی رو دستش و داد تکون رو سرش

  عزاش به مادرشو من رو آرمان اون ولی نیال، رفتی در  قِسر رو دفعه این

 . نیستم طاها نشونم
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 ! داد می دستمون کار وقت یک نکنه کردم، نگاهش ترس با

 . شه دردسر برات خوام نمی باش  نداشته کاریش خیالش، بی طاها-

 :برداشت پاتختیش روی  از رو قهوه لیوان و زد پوزخندی

 .من نه شه،  می اون برای دردسر

 ! اومد نمی کوتاه طوره هیچ اومد می نظر به که طور این

 . کنم خراب رو روزمون و  بدم ادامه رو آرمان بحث دیگه خواستم نمی

 : کشیدم اش گونه روی وار نوازش رو انگشتم و شدم تر نزدیک بهش  بنابراین

 . تو و من آمین، بدون تنهاییم، امروز خب

 کنیم؟  خرابش آرمان بحث با خوای می

  جفت خودش به منو و گذاشت کمرم پشت رو دستش  اومد، کش لبش ی گوشه

 : کند سرم روی از  رو اون و اومد شالم سمت به دستش کرد،

 . شی می عاقل داری کم کم که بینم می

 : زدم لبش روی کوتاه ای بوسه و ایستادم پام ی پنجه روی شیطنت با

 . بشم عاقل داری  دوست تو که قدری اون نه

 :گفت حالت همون در و بگیره رو لبخندش جلوی نتونست

 . آم نمی راه ازدواج موقع تا گی می پس

  های دکمه سمت به دستش که دادم تکون طرفین به منفی ی نشونه به رو سرم

 :رفت مانتوم

 گمونم به تر کوچیک های چیز با ولی کنیم، می قبول هم ما نداره اشکال خب

 . نداری مشکلی

 . نداشتم مشکلی ها مورد این با اصال من و بود بوسه منظورش دونستم می

 مانتوم های دکمه کردن باز مشغول  سخت  که طوری همون رو اون همین برای

 . گذاشتم هاش لب روی رو هام لب و کردم غافلگیر بود



  که  طور همون  و اومد خودش به  که نکشید طولی ولی  نکرد همراهیم اولش

 .کند تنم از رو مانتوم مکید  می رو هام  لب محکم

 به بوسید می رو من که طور همون طاها و گذاشتم  سرش پشت رو هام دست

 . کرد هدایتم تخت سمت
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 بدنم روی رو سنگینیش که این بدون هم طاها و افتادم تخت روی ضرب با

  کرد  فرو گردنم توی رو سرش آورد کم نفس که این از بعد شد، خم روم بندازه

 : گفت آروم و

 . کنم  فراموش رو شب اون نتونستم وقت هیچ  چرا فهمممی حاال

 :کردم  کج رو  سرم کمی و کشیدم عمیقی نفس

 چرا؟  خب اوم

 : زد گردنم به عمیقی مک

 . ای خوشمزه خیلی چون

  طاها خورد، در به ای تقه موقع همون  که بردم لباسش زیر پشت از رو دستم

 : گفت و  داد بیرون گردنم توی حرص پر رو نفسش

 !محل بی خروس به لعنت! شانس خشک به ای

 :کشیدم بیرون لباسش زیر از رو دستم  و کردم ای خنده تک

 . کیه ببین برو پاشو

 : گفت  و زد گردنم روی ای بوسه دوباره

 . ره می  گیره نمی جواب زنه می در  انقدر خودش خوام، نمی

 : گفتم  و دادم هلش آروم خنده با

 . پاشو  طاها، برو پاشو



 با که بره در  سمت به خواست و  شد بلند تخت روی از اخم با و کشید  هوفی

 :گفتم بلندی صدای

 کجا؟  طاها

 : برگشت سمتم به متعجب

 .اوردن رو غذا احتماال دیگه، کیه ببینم برم خب

 : گفتم و کردم اشاره بدنش به اخم با

 نیویورکه؟   اینجا مگه بود، زن خدمتکار اومدو وضع؟ این با

 : برداشت صندلی روی از رو شرتش تی و انداخت باال ابرویی خنده با

 .تسلیم من باشه، خب خیلی

 . رفت در سمت به و پوشید حرکت یک با رو شرتش تی

 اتاق داخل رو غذا و بود زن  بود آورده رو غذا که کسی حدسم طبق دقیقا

 . شد خارج خودش و گذاشت

 : کردم نگاه  طاها به تعجب با غذا از حجم این دیدن با

 بخوری؟  رو غذا همه این خواستی می تو

 داره؟  جا ات معده انقدر طوری چه آخه
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 :گفت و انداخت باال رو ابروش تای یک

 . داره جا هم دیگه چیز  یک واسه داره، جا اینا واسه تنها نه ام معده

 : کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 چی؟ واسه دیگه

 :انداخت باال رو ابروش تای یک شیطنت با



 . تو خوردن واسه

  سمت به و خندید که کردم نثارش تربیتی بی و گرفتم گاز رو لبم حرفش این با

 : اومد تخت

 نه؟  مگه خوریمش، می دونفرس االن ولی بخورم تنهایی بود قرار

  نگاهم و آورد تخت سمت به رو غذا حاوی شی اون که  دادم تکون رو سرم

 : کرد

 خوریم؟  می کدومو خب

 : گفتم  و کشیدم باال کمی  رو خودم

 . خورم  می رو فسنجون من

  ها میوه دیدن با که داد دستم به سینی همراه رو بشقابش و داد تکون رو سرش

 :گفتم

 ... و هلو و  فرهنگی توت! ها رسی می خودت به خوب

 لبخند با که آورد دهنم سمت به و برداشت  هارو فرهنگی توت از یکی لبخند با

 : گرفتم دستش از و زدم بهش گازی

 . شم می خفه بزرگه بدم، جا دهنم توی جا یک تونمنمی

  دهن سمت به و  برداشت فرهنگی توت یکی و انداخت باال رو ابروش تای یک

 :داد جا دهنش توی حرکت یک توی و برد خودش

 . تونی می هم تو شد، تموم خوردمش راحتی، همین به  ببین

 : کردم فرو برنج توی رو قاشقم و کردم نگاهش خنده با

 .بخورم اینو  منم بهتره، بخوری تو همون عزیزم، ممنونم

 : گفت و کرد نگاهم شیطنت با

 .نشسته کنارم من اصلی غذای غذاس، پیش  اینا

  که  جویدم برنجو شده سرخ صورت با خودم به اش دوباره مستقیم اشاره با

 :شد بلند خندش صدای



 ! کشه می خجالتی چه نگاه
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 : زدم بازوش  به آرومی مشت  و جویدم رو لبم ی گوشه

 !تو دست از! طاها

 . زد لبم روی کوتاهی ی بوسه و خندید

 . شدیم مشغول  غذا خوردن به آرامش در و

 .داشتیم نیاز تنهایی و آرامش این به هردومون نظرم به

 .رو مادرش و زن داستان من  و کنه فراموش رو آرمان داستان اون که

 که این فکر ذهنم، توی  بیاد دختر  اون فکر دوباره که شم تنها بود کافی ولی

 بهش تونستم نمی عروسیمون خاطر به من و  بود پسرم پدر دار زن مرد یک

 . بیارم فشاری هیچ

  نمی آروم من  دل کرد نمی امضا رو طالق دادخواست دختر اون وقتی تا

 . گرفت

 

*** 

 

 : طاها

 

  آدم تموم کن، تحقیق گفتم که طور  همون هستم، خبرت منتظر متین خب خیلی-

  می همکاری شرکتمون با موضوع دوتا این توی که شرکتی هر و ها باند ها،

  بستن ها آدم  این با که ای دیگه هرچیز یا داد قرار ی همه باید کن، پیدا رو کرد

 .بشه کنسل



 . دم می  خبر بهتون وقت اسرع در خان، طاها چشم-

 . فعال میشم ممنون-

 . گذاشتم میز روی رو موبایلم و کردم قطع رو تماس حرف این گفتن با

  هوف سحر اسم دیدن با کرد، لرزیدن به شروع دوباره که نکشید طولی اما

 . کشیدم گردنم پشت رو دستم و کشیدم بلندی

  روی حسابی و بود شده خطی پشت زدم می حرف متین با داشتم وقتی از ذاتا

 !بود رفته نروم

 ! زد  می زنگ بهم بکوب انقدر که داشت مهمی کار چه دیدم می باید

 : گذاشتم گوشم دم رو موبایل و کشیدم رو سبز ی دکمه حرص با

 ! زنی می زنگ بهم داری بند یک که  باشه بوده مهم خیلی کارت  امیدوارم سحر

 . سالم-

 ! شدم می روانی که بخدا فشردم، هم روی رو هام پلک

 ! زدم؟ می کله سرو بچه این با باید هم االن نبود بس برام فشار و کار همه این

 : کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی

 ! ندارم وقت سرم ریخته کار کلی بگو بگی خوایمی  چی هر سالم، علیک

 . طاها بپرسم رو حالت زدم زنگ اوم-
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 ! شم دیوونه  بود مونده کم

  رو حالم بود زده زنگ هم این بودم آشفته و بود ریخته سرم کار همه این

 !بپرسه

  صدام توی عصبانیت و حرص ولی باشم داشته کنترل صدام روی کردم سعی

 : بود مشهود



  رو حالم تونستی می هم خونه اومدم  وقتی من شلوغه، خیلی  سرم من سحر،

 !بپرسی

 زنی؟  می  زنگ بهم الکی چی واسه

 .شم می نگرانت ببینمت تونم نمی خونه، اصال آی نمی که تو آخه...آخه خب-

 شی؟  می من نگران چرا سحر، نشو نگرانم-

 نه؟ مگه نگرفتی که جدی رو ازدواج این تو جون، بچه سحر،

 کردم؟ اشتباه بپرسم، رو حالت خواستم زنتم، من طاها خب-

  بین زوری ازدواج این که اشتباهه این نیست اشتباه پرسیدن منو حال سحر،-

 گم؟   می چی فهمی می بگیری، جدی مارو

 : گرفت تعجب رنگ  کمی صداش

 چی؟ یعنی

 بود چیزی آخرین دختر این با زدن  کله سرو االن گذاشتم، گردنم پشت رو دستم

 ! خواستم می که

  هنوز خونه تو نیست، کار در ازدواجی دونی می که طور همون که این یعنی-

 جدید؟  ی قضیه نرسیده گوشت به

 : گفت متعجب

 ای؟  قضیه چه

 :گفتم جدیت با

 .کنم  می ازدواج دارم من سحر

 : گفت ای رفته وا صدای با بعدش اما نیومد صداش لحظه چند

 !زنتم من کردی، ازدواج که تو چی؟ یعنی چی؟

 و ایستاد در دم بخش روح خانم آوردم، باال رو  سرم خورد در به که ای تقه با

 : گفت

 میارین؟  تشریف شه، می شروع داره تون جلسه خانی آقای



 : دادم تکون رو سرم

 . بفرمایین شما میام االن آره

 : دادم  قرار خطاب رو سحر که شد خارج اتاق از و داد تکون رو سرش

 . گممی بهت خونه میام شب برم، باید سحر، دارم کار من

 .بگی تو هرچی باشه،-

 که این! بود همین  داشتم کم که چیزی تنها کردم، قطع رو تماس و گفتم فعالنی

 !بشه امیدوار و ببنده دل ازدواج این و من به دختر این

  رو ای دیگه چیز انتظار کردن می  کارا این وارد رو بچه دختر یک وقتی البته

 ! داشت شد نمی هم

 

 113_پارت#

 

 شرکت با جلسه این نشستم، صندلیم روی کردن سالم با و شدم جلسه اتاق وارد

 با داد  قرار هرچی داشتم کنم، همکاری باهاشون بود قرار که بود جدیدی های

  کردم، می  لغو رو داشتن دست کثیف های کار این تو و بود قدیمی های  شرکت

 .کنم باز همه زندگی واسه سفید ی صفحه یک بود وقتش دیگه

 

*** 

 

 : زد صدام مامان که برم باال ی طبقه به خواستم و شدم خونه سالن وارد

 . وایسا طاها

 : کردم نگاهش و ایستادم که بودم دوم ی پله روی

 بله؟ 

 ِکیه؟ شهری دختر اون با عقدت-



 :ایستادم روش به رو و اومدم پایین ها پله از

  و عقد کردم ردیف رو هاش کار ی همه شنبه، پنج همین گفتم  که طور همون

 . کنی می حلش خودت کنممی فکر  که ها دعوتی  مونده فقط باهمه، عروسی

 :کرد نگاهم اخم با

 .جدیه تصمیمت پس

 : داد  ادامه که  دادم تکون رو سرم

 .کرد کاریش نمیشه بسه خون یه اون شه؟ می چی دختر این تکلیف خب

  توی عروس یک عنوان به شهری دختر اون آوردن با اصال من بدون اینم و

 ! نیستم موافق اصال خونه این

 : انداختم باال رو ابروم تای یک

  بعدشم کنم، زندگی دخترِ  با قراره من منم، باشه موافق قراره که کسی مامان

 !بچه دارم، بچه یک دختر اون از من

 نمی که دختری اون با و چاه توی رفتم تو حرف با  بار یک گفتم ها بار بهت

 . کنم نمی رو کار این دوباره  کردم، ازدواج خواستم

 . شم  می جدا دختر اون از و  کنم می ازدواج دارم  دوسش که کسی با من

 :کرد نگاهم حرص با

 چاه؟ توی رفتی من حرف با مادرته؟ با صحبت طرز چه

 . شد می انجام باید که بود چیزی این کردم، کارو این همه صالح خاطر به من

  طالقش تونی نمی بسه، خون یک دختر اون گم، می بازم گفتم بار یک بهت

 .کنی  شروع رو جنگ دوباره تونی نمی بدی،

 : کردم حرصی پر ی خنده

 بود؟ ام بچه دختر اون و من صالح همه صالح مامان همه؟ صالح

 چی؟  من هیچی، بچه دختر اون

 ! بقیه نه کردی می فکر من صالح به باید همه از اول تو نبودم؟ پسرت من
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 : دادم ادامه که کرد نگاهم ساکت و اخم با

  این یکیم؟ قرن تو ما مگه نیست، مهم  برام هم هیچکس  حرف میدم، طالقش

 !موندین  یک قرن توی که این قبیله این و شما

 ! نیست من مشکل این نشه تموم هم  اگه رو، قدیمی فرهنگ این کنین تموم باید

 . کنم  می رو خودم کار من

 !مامان  کنی من کت توی رو هیچی زور با تونین نمی بابام،  نه و ام نیما نه من

  طوری این من با تونی نمی بوده، همه صالح خاطر به کردم هرکاری من-

 ! مادرتم من! کنی صحبت

 : زدم عمیقی پوزخند

 آره؟ کشه می اسلحه پسرش روی  که مادری مادرم،

  تا رفتم باال ی طبقه به اهمیت بی که  کرد سکوت دیدم، رو صورتش رفتن مات

 .کنم صحبت سحر با

 . ببنده دل پوچ و هیچ به بچه اون بذارم تونستم نمی

 آروم رو در گفتنش بیا صدای با زدم، در به ای تقه و رسیدم اتاقش در پشت

 ابروم  تای یک بود نشسته تخت روی شلوارک  و تاپ  با که دیدنش با کردم، باز

 بود؟ من برای کردن دلبری قصدش انداختم، باال رو

 ! سرجاش آوردم می رو بچه این عقل و فهمیدم می تر زود کاش

  بلند تخت روی از لبخند با که دادم تکیه بهش و بستم سرم پشت رو در اخم با

 : شد

 . اومدی خوش سالم،

 : کردم اشاره تخت به و  دادم تکون رو سرم



 . بزنیم حرف باید بشین ممنون،

  برداشتم در از رو ام تکیه که نشست تخت روی و گفت چشمی لبخند همون با

 :نشستم تخت روی کنارش و

 . مطلب اصل سر میرم و نمیدم طولش الکی سحر، ببین

 : کرد نگاهم نگرانی با

 شم؟ نگران  باید که چیزیه

 : کردم حلقه هم توی رو هام انگشت

 . شدم می خوشحال بودم تو جای من ولی داره، خودت به بستگی دونم، نمی

 : کرد نگاهم و گذاشت دستم روی رو دستش اومد، صورتش توی امید کمی

 دیگه؟ دروغه گرفتنت زن داستان این بگو، پس

 : کشیدم بیرون دستش زیر از رو دستم  و دادم تکون منفی ی نشونه به رو سرم

 .بزنم حرف باهات همین به راجع خوام می نیست، دروغ نه

 : دادم ادامه که  کرد نگاهم ساکت

 . بود مسخره و محض اجبار یک تو و من ازدواج که دونی می ببین، سحر

 میل به رو شدن عاشق و کردن  زندگی حق ای دیگه آدم هر مثل تو و من

 . داریم  رو خودمون
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 : دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

  نکردم، سلب  خودم از رو حق این من کنم،  نمی دار کش  و فلسفی رو بحث

 . بکنی هم تو خوام نمی

 کنم، ازدواج باهاش خوام می روزا همین  االنم دارم  دوست رو دختری یک من

 . دارم هم بچه یک ازش



 نیاورد طاقت باالخره شد، می گرد  بیشتر هاش  چشم گفتم  می بیشتر من چی هر

 : گفت و

 ! فهمم  نمی هیچی من آخه؟ شدی دار  بچه کی تو شد؟ طور چه چی؟ یعنی االن

 :کردم نگاهش جدیت با

  من زندگی توی که اینه بفهمی باید که چیزی تنها بفهمی،  اینو نیست  نیازی

 . طور همین هم خونه این توی نیست،  تو برای جایی دیگه

 .تحصیل برای خارج فرستمت می و گیریم می طالق

 :داد تکون طرفین به رو سرش و ترکید داشت که بغضی

 !شه نمی خوام، نمی نه، نه

 این بده فرصت بهم لطفا شم، جدا تو از و برم خواد نمی دلم من من، طاها

 !نکن کارو

 : شدم بلند تخت روی از و کردم اخمی

  چیز به  نه من به نه نباید نیست، واقعی ازدواج این دونستی  می هم اولش از تو

  این وارد زوده خیلی برات ای؛ بچه یک هنوز تو بعدشم بستی، می دل ای دیگه

 ! بشی ها داستان

 می چی بیشتر این از خونی می  رو درست عالی موقعیت یک توی میری

 ! فهمم نمی من خوای

 : اومد سمتم به و شد بلند تخت روی از گریه همون با

  تو خوام، می تورو من شم، جدا تو از خوام نمی من طاها، خوام نمی اینارو من

 . برم خوام نمی من بهتر تر؛ مهربون تو نبودی، برادرت مثل

 .باشم تو پیش اینجا خوام می من

 ! گم می چی من فهمید نمی  انگار کردم؛ نگاهش اخم با

 : رفت باال کمی صدام خواسته نا و کشیدم  پوفی کالفه

 ! نیست من  زندگی توی جایی تو واسه گم  می دارم

 حالیته؟  خوام، می رو دیگه یکی من



 کردم؟ ازدواج باهات خودم خواست به من مگه

 . گذاشت هام لب روی رو  هاش لب و اومد جلو ناگهان و نزد حرفی

 کرد؟ می غلطی  چه داشت بچه این کردم؛ نگاهش زده شوک 

 .شد اتاق وارد کسی و شد باز در  بدم نشون العملی عکس خودم از خواستم تا
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 . شدم جدا ازش و  دادم هل رو سحر سریعا

  کرد می  نگاهمون مبهوت و مات که نیال دیدن با و کردم نگاه سرم پشت به

 . شدم خشک سرجام

  اتاق از دو با و شد سرازیر اشکاش که زدم صدا رو اسمش شوک  با لب زیر

 .شد خارج

 .افتادم راه  سرش پشت سرعت با و گفتم بلندی لعنتِ 

 

*** 

 

 : نیال

 

 ! کردم نمی باور رو  دیدم می که چیزی

 بوسید؟ می رو دیگه دختر یک داشت که بود من طاهای واقعا این

 با و نیاوردم طاقت که  کرد زمزمه رو  اسمم شوکه و شد متوجه رو حضورم

 . شدم خارج اتاق از گریه

 زد؟   می بهم که قشنگ حرفای همه اون بود دروغ یعنی

 بود؟  دیگه دختر یک با مچش گرفتن اش  نتیجه دیوونتم و عاشقتم همه این



 : برگشتم سمتش به و شد کشیده بازوم که بودم فکرا همین توی

 . بزنیم حرف وایسا نیال، وایسا

 : کردم تقال دستم کشیدن برای گریه با

 !طاها نداریم باهم حرفی هیچ تو منو مونه؟  می حرفی چه کن، ولم

 : کشید اتاقش سمت به رو من و کرد اخمی

 !نکن قضاوت الکی دم، می توضیح برات اینجا بیا

 :بردم باال رو صدام

 میدی؟  توضیح رو چی میدی؟ توضیح

 داره؟ هم توضیحی مگه

 من؟  سمت اومدی چی واسه داشتی دوست زنتو که تو

 دادی؟   الکی امید بهم چی واسه

 ! کردم  می رو زندگیم داشتم که من

 :کرد اتاق وارد رو من و کرد باز رو اتاقش در

 .بزنم حرف منم کن صبر نگو پرت چرتو

 ! نزن حرف! طاها نزن حرف-

 ! دیدم رو دیدم  می باید که هرچی

 طالقش نیست هم نیازی دختر، اون نه پسرمیم منو اس اضافه اینجا که اونی

 .میرم من بدی،

  خودش سمت به منو  و کشید رو بازوم اخم با که  برم در سمت به خواستم سپس

 : برگردوند

 هرته؟  شهر مگه !میری کردی غلط تو

 : گفتم بود سرازیر اشکام که طور همین

 بگیرم؟ مچتونو خواب تخت توی بعد ی دفعه که بمونم بمونم؟ داری انتظار
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 !نیست کنیمی فکر که طوری اون هیچی نیال-

 میری؟ قاضی به طرفه یک چرا

 : زدم جیغ خشم با

 بکنم؟ فکری چه داری انتظار

  پس جواب عمارت، میام  کردنت سورپرایز برای خونه از شم می بلند من

 ! شم می رو به رو چی با ببین اما خرم  می جون به رو مادرت به دادن

 کنم؟  فکر مثبت  خوای می ازم تو بعد

 : کشید موهاش توی کالفه رو دستش

  بهم اول کن؛  گوش بهم ولی هستی عصبانی دونم می نیال دیدی چی دونم می

 . کن  قضاوت بعد کن گوش

 !ندارم تقصیری من

 : زدم پوزخندی

 !بوسیدی می رو هرزه دختر اون داشتی رسما نداری؟ تقصیری

 : گفت و کشید ای کالفه پوف

 تو با دارم  که گفتم می بهش داشتم بزنم،  حرف باهاش رفتم من نیال،  ببین

 یهو که گفتم می بهش اینارو داشتم  شم، جدا ازش خوام می و کنم می ازدواج

 بوسید، منو  اومد هم خودش بعد فالن و خوام می تورو من نه گفت و کرد قاطی

 .اتاق تو اومدی تو شم جدا و بیام خودم به تا من شد، لحظه همون بخدا

 ! گم نمی دروغ ترینمین عزیز که آمین و تو جون به

 نمی خارج  طوره هیج من ذهن از بوسه اون ی صحنه کردم، نگاهش تردید با

 ! شد



 ما؟ جون بالی بشه بره که وقتی تا بود قرار عوضی ی دختره این

  توی باهاش داره حس طاها به دونستم  می  که کسی دادم می اجازه طور چه

 کنه؟ زندگی خونه یک

 : کردم حرصی پر ی خنده

 آره؟ بوسید تورو و داری دوست رو دیگه یکی تو دونست می یعنی

 : داد تکون کالفه رو سرش

  مگه آخه دارم دوست قدر چه دونی می خودت بگم، دروغ بهت نمیام من نیال

 کنم؟ خیانت بهت تونم می

 ! نداشت که  نداشت تمومی من های  درد گرفتم، سرم به رو دستم و کشیدم  هوفی

 ! شد می  ترم اضافه روز به روز هیچ شد  نمی که کم

 :دادم تکون  صورتش جلوی رو ام اشاره انگشت خشم با

 نداری حق نبودم خونه این توی خودم و نکردی ازدواج من با که وقتی تا

 ! طاها بگردی دختر این اطراف

  دختری با کنم فرو مخم توی تونم نمی من میدی، طالقشو ازدواجمون محض به

 !باشی خونه یک  توی زنته قضا از و داره عالقه بهت که
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 : کرد صورتم قاب  رو هاش دست

 خب؟ باش آروم بگی، تو هرچی باشه، عزیزم باشه

  رو سرم و زد پیشونیم به ای بوسه که کردم نگاهش دلخوری با و نزدم حرفی

 : چسبوند اش سینه به

 آخه؟ کنم خیانت بهت تونم می مگه من دیوونه دختر

 : گفتم آرومی صدای با و گذاشتم اش سینه روی رو دستم



  نمی هیچی به نداد، قد عقلم دیگه دیدم حالت اون توی شمارو آن یک وقتی من

 .کنم فکر تونستم

 ! گرفتم آتیش درون از واقعا

  شک من به دیگه ام کنی گوشی که  این قبل ولی نکن، فکر بهش خب، خیلی-

 !نکن الکی

 : گفت که کردم نگاه هاش  چشم توی و کردم جدا اش سینه از رو سرم

 گرفتی؟ من سورپرایز به تصمیم شد چی حاال خب

 : انداختم باال رو هام شونه

 پیشت، بیام گفتم خونه میری داری گفتی زدم زنگ بهت وقتی جوری، همین

 !کرد بارم حرف قدر چه مادرت پایین که بماند

 !بسازم باهاش عمر یک قراره طوری چه دونم نمی واقعا

 : زد محوی لبخند

 . بزنه آسیبی شما به هیچکس نمیذارم زندم من وقتی تا

 : کردم کج  کمی رو سرم

 ! زنه می نیش حسابی حرفاش با مامانت ولی نه که آسیب

 : کرد فرو  گردنم توی رو سرش

 .نخور رو  هیچی ی غصه تو کنم، می درستش اونم

 : گفتم  متعجب گردنم روی لباش گرمی با

 کنی؟  می کار چی

 : کرد  زمزمه خمار صدای همون با

 ! نیال شده تنگ تنت عطر برای خیلی دلم

 . کردم نوازش آروم و گذاشتم موهاش روی رو دستم

 :گفتم اما بودم دلتنگش خیلی هم خودم که شدم نمی این منکر

 .ازدواج شب برای بمونه باید گفتم که من



 : کرد پرت تخت روی حرکت  یک توی و برد تخت سمت به رو من

 کنی؟  مخالفت خوای می هم رو اش بقیه اس، حجله برای اصلیش قسمت اون

 : کردم ای خنده تک

 !نبودنه محرم مشکلم من کنه؟ می  فرقی چه

 شیم؟  آبرو بی بیاد یکی خوای می بازه در بعدشم

 : گفت رفت می  در سمت به که طور همون

 بودنی؟ محرم فکر به هنوز تو داریم بچه دیگه تو منو

 ! عروسی شب واسه بذاریم که نداری بکارتی بعدشم
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 :شد خم تنم روی و کرد قفل رو در  که گفتم آرومی اوهوم

 !نیال دلتنگتم خیلی کنار،  کشم می  خواستی وقت هر هست؟ اجازه دیگه االن

 : بوسید لبامو و  روم شد خم و کشید بدنم روی رو دستاش 

 .ندارم طاقت واقعا دیگه

 . شد حبس نفسم زد حرف  که گوشم زیر

 . دادم می وا داشتم منم  کم کم

 با که  کرد لمس رو هام سینه سوتین روی از و رفت لباسم زیر گرمش دستای 

  در و گرفت نشونه رو هام لب دوباره هاش لب و کردم نگاهش خمار چشمای

 . کرد باز رو لباسم های دکمه حالت همون

  صورتم از که طور همون و آورد در هم  خودش  شرت تی و شد جدا روم از

  رو شلوارم زیپ  و دکمه رسید، شلوارم  پیش کرد می باران بوسه رو بدنم کل

 . بودم جلوش  پوششی هیچ بدون بعد لحظه چند و کرد باز



  کامال که  االن ولی نبودم خودم توی اول ی دفعه کردم، می حس رو شدنم سرخ

 . کشیدم می خجالت انگار بودم هشیار

 : کرد نگاه صورتم به و شد سکوتم  ی متوجه طاها انگار

 ...خوای نمی اگه نیال

 : گذاشتم لبش روی رو ام اشاره انگشت

 .بکن کارتو نگو چرت

 مطمئنی؟-

  که داد نشون بهش رو بودنم مطمئن نشوندم هاش لب روی که عمیقی ی بوسه

 . کشید بهشتم روی رو دستش زد لبخندی

 ! شده طاقت بی کامال دیگه میدونستم

 . پاهام بین کرد فرو و برد پایین رو سرش عطش با

 :گفتم بین همون توی ولی بود شده بلند هام آه صدای

 . صدامونو نشنوه کسی...کسی..طاها...آخ

 : کشید بهشتم روی رو زبونش

 .بیرون بده صداتو عزیزم باش راحت صداست، عایق در

 . نبودم خودم تو اصال دیگه حرفش این با

 . کوبیدم می تخت  روی لذت شدت  از کمرمو ومن بود مشغول

 : کرد نگاهم خمار که شد بلند آخم داخلم انگشتش یک رفتن فرو با

 !تنگی همونقدر هنوزم

 ! بگم چیزی نداشتم نا اصال

 . شد  لخت کامال  و کرد باز که رو کمربندش

 با این بودم کرده تحمل طوری چه من شد، گرد هام چشم مردونگیش دیدن با

 بره؟  داخلم درازی و کلفتی انقدر
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 : کرد نگاهم ام چهره دیدن با

 ترسی؟  می

 :دادم پایین رو دهنم آب

 ! دارم رو بارمه اولین که اینو حس  االن ولی نبودم، خودم حال تو شب اون من

 .ترسم می انگار یکم

 :زد گردنم به مکی و شد خم بدنم روی مهربونی با

 لذت فقط که بسپار من به خودتو بکشه، درد خانومم ذارم نمی من نباش، نگران

 .لذت و باشه

 .سپردم دستش به رو خودم  و نزدم حرفی دیگه

 هام لب روی هاش لب گذاشتن با که  شد بلند صدام داخلم کلفتیش کردن حس با

 . کرد خفه رو صدام

 .افتاد کنارم زد می نفس نفس که حالی در و خسته ساعت یک گذشت از بعد

 : کرد  زمزمه گوشم زیر و چسبوند بدنم به رو اش برهنه بدن پشت از

 شدی؟ اذیت نیال؟ داری درد

 :گفتم آرومی صدای با

 . نیست چیزی خوبم، االن ولی داشت درد

 : کاشت گردنم روی ای بوسه و گفت ای باشه

  هستی  که خوبه خیلی کردم، تجربه رو زندگیم لذت بزرگترین بار دومین برای

 . نیال

 :گذاشتم بود شکمم روی که  دستش روی رو دستم

 .تو همچنین



  فرو خواب به و  گذاشتم هم روی رو هام چشم هم من و نگفت چیزی دیگه

 .رفتم

 

*** 

 .عزیزم کن نگاه آینه توی رو خودت-

 ! بودم کرده تغییر خیلی کردم، نگاه آینه به و شدم بلند صندلی روی از

 من ایستاده آینه به رو که اینی شد  نمی باورم که بودم شده خوشگل انقدر یعنی

 !باشم

 نمای حسابی که  بودند کرده خاکستری شاین آرایش رو ام تیره آبی های چشم

 . بود کرده زیبا رو هام چشم

 . بودند زده ایم قلوه های لب روی هم ای تیره صورتی لب رژ

 . بودند شده برجسته حسابی رنگ مسی ی گونه رژ با هم هام گونه

 ! بود آورده ماهر آرایشگر یک پیش رو من واقعا طاها

 : برگشتم سمتش به آرایشگر صدای با

 هستی؟  راضی

 :کردم نگاهش ذوق با

 ! عالیه خیلی خیلی آره
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 :زد عمیقی لبخند

 ازت؟ بگیرم عکس یک میشه پس هستی،  راضی که خوشحالم

 عکس ازم مختلف ی زاویه چند توی که دادم تکون مثبت ی نشونه به رو سرم

 . گرفت



 : اومد طرفمون به شاگرداش از یکی موقع همون

 . عروس دنبال اومدن جون فرزانه

 :کرد نگاه بهم لبخند با فرزانه

 . عزیزم بشی خوشبخت

  خارج آرایشگاه از پوشیدنش با  و داد  بهم رو شنلم شاگردش که گفتم ممنونی

 . شدم

  استرس طرف یک از ولی بودم خوشحال طرف یک از داشتم، عجیبی حس

 .داشتم

 .باشم داشته بچه یک که این شه، طوری این ازدواجم کردم نمی فکر اصال

 به ولی باشه داشته  هم دیگه زن یک شوهرم که این

 . کرد می اذیتم  هم مادرش با موندن خونه یک توی استرس

 .بود یکی جوابش ولی بریم دیگه خونه یک توی خواستم ازش

 .بیاد کنار من ی خانواده با بگیره یاد باید مامانم

  کاری گل ماشین دیدن با که شدم خارج هم حیاط در از و کشیدم عمیقی نفس

 .زدم لبخندی بود زده تکیه ماشین به که طاها خود و رنگ مشکی ی شده

 صورتم دیدن با دوخت، صورتم به رو نگاهش و  شد حضورم ی متوجه

  که  شدم نزدیک کامل بهش و کردم  ای خنده تک گرفت، تعجب رنگ نگاهش

 :کرد نگاه صورتم به

 ! کرده چه ارایشگر این

 : انداختم باال رو ابروم تای یک

 کرده؟  چه

 ! کرده هلو به تبدیل رو لولو-

  روی ای بوسه و خندید که گفتم  رو اسمش جیغ با و کردم نگاهش حرص با

 : زد پیشونیم



 . خانومم خوشگلی همیشه تو میشی؟ حرصی چرا بابا کردم شوخی

  باز برام رو ماشین در خنده با که  کردم نازک  براش چشمی پشت قهر حالت با

 : کرد

  اتون آینده شوهر با خواین نمی که عروسیتون روز خانوم، خوشگل بفرمایین

 کنین؟ قهر

 . نشست دستم بغل هم خودش و  بست رو در  که شدم ماشین سوار حرف بی

 :گفتم  کردم می روشنش  که  طور همون  و رفت ضبط سمت به دستم

 آتلیه؟  ریم می االن
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 . عزیزم آره-

 .نگفتم چیزی دیگه و کردم زیاد کمی رو ضبط صدای

 . نبود خواستم می که  طور اون ازدواجم بود، درگیر حسابی فکرم

 !نبود این ازدواجم از من تصورات

 .نداشتن بهم ای عالقه هیچ که شوهری ی خانواده و بغل  توی بچه یک  با نه

 .باشه  ناراضی ازم و کنه نگاه رومم تو نخواد بابام که طوری این نه

 !باشم سقف یک زیر هوو یک با که این نه

 !بود  تر قشنگ خیلی ازدواجم من تصور توی

 چیز این به شدن می باعث که بودن طاها و آمین بود  وسط این که چیزی تنها

 . کنم خوشحالی احساس یکم که نکنم، فکر ها

 : گفت  که نزدم حرفی و  کشیدم آهی

 !هستی طوری یه اومدی وقتی از نیال؟ شده چیزی

 : زدم کمرنگی لبخند و ندم نشون رو بودنم ناراحت کردم سعی



 مگه؟ طور چه خوبم، نه

 : کرد اخمی

 نشناسم تورو من  فهمم، می که نزن ام مصنوعی های لبخند این از ای، گرفته

 !نیال هیچی که

 ! نداشت فایده کردن انکار انگار کشیدم، عمیقی نفس

 : گفتم ناراحتی  با  بنابراین

 !ناراحت یا خوشحالم دونم نمی  دارم،  حسی چه دونم نمی واقعا من طاها

 ! گیجم واقعا

 !نبود این ازدواجم از تصورم من

 . نه  بدی تو بگم یا بخوره بر تو به خوام نمی

 . کرده دگرگون حالمو یکم...یکم شرایط این ولی

 یک توی خواست می دلم رسیدم، اینجا به که شد  چی نفهمیدم اصال گیجم،

 .شدم می آشنا تو  با دیگه شرایط

  اومد، می دنیا ازدواجمون بعد آمین باشه، نداشته وجود توش سحر که شرایطی

  می بخت ی خونه راهی منو خوشحالی با مادرم  و پدر داشت؛ دوستم مامانت

 حاال؟ اما کردن

 . هیچی!  نشد کردم  می  فکر که طوری اون هیچی

 : گفت و کرد اخمی

 . شه می  کنده کلکش وقتی چند همین نده، عذاب رو خودت سحر داستان با انقدر

 . باشه داشته کاریت تونه نمی گفتم که مامانم

 ناشکری قشنگم، نبود کار  در هم تویی منو نبود آمین اگه کن، فکر مثبت یکم

 !نکن
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 : دادم تکون طرفین به رو سرم سریعا

 !نیست  این اصال منظورم ناشکری؟ چه نه

 !بودم مطلق هیچ نبود آمین اگه من

 . شد می تر قشنگ بود ای دیگه جور چیز همه اگه گم می فقط

 : بوسید رو پشتش و برداشت رو دستم  بود خیره روش به رو به که طور همون

 تو بذار، میون در من با رو چیز همه همیشه فقط نیال، نباش چیزی نگران

 .نریز خودت

 عزیزم؟ باشه کنیم؛  حل هم با رو مشکالت تموم بذار

 حرفی دیگه و آورد پایین اروم  رو رو دستم که گفتم ای باشه و زدم لبخندی

 .نزد

 .شدیم باغش وارد آتلیه به رسیدن با

 از که طاها های غر غر با که داد می هارو ژست اقسام انواع بهمون عکاس

 . شد  می تموم میاد بدم گرفتن عکس

  پایان به هامون عکس عکاس های رفتن غره چشم و طاها زدن غر هزار با

 .رسید

 .کردیم حرکت عمارت مقصد دفعه این به و شدیم ماشین سوار دوباره

 . کرد باز رو من سمت در و شد پیاده ماشین از طاها عمارت به رسیدن با

  از و گذاشتم دستش روی رو دستم لبخند با که کرد  دراز سمتم به رو دستش

 . شدم پیاده ماشین

  این واسه که بودم نکرده انتخاب دار پف زیاد رو عروسم لباس خوشبختانه

 ! شم اذیت جاها جور

 . کردم نگاه صورتش به و  کردم حلقه تنومندش بازوی دور رو دستم

 صورتش روی مرتبی ریش ته و بودن داده باالیی رو رنگش  ای قهوه موهای

 .بود



 . بود سفید هم زیریش لباس و بود پوشیده هم ای مشکی  شلوار و کت

 ! بود شده جذابی داماد حسابی که من نظر به

 . شدیم حیاط وارد هم همراه به

  و بود اورده دیجی طاها من حرف خاطر به و نبود درکار سنتی موسیقی

 . شد می برگذار امروزی کامال مراسم

 ! بود شده  حرصی و شاکی درخاستم این از قدر چه مادرش که بماند

  خودم برای رو زندگی تونستم نمی میتازوندم، منم یکم بایدم کم کم دیگه ولی

 ! کنم زهر

  چه ریختن، پول سرمون روی بودن ایستاده در دم که هایی خانم از تا چند

 !شناختم نمی جشن این توی هارو خیلی که حیف

 .نزدیک های فامیل تا چند و بودن بابام و مامان فقط
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  نمی شد، می ابرو بی چون کنه دعوت رو زیادی های  آدم شد نمی روش بابام

 هاش فامیل به بغل توی بچه یک با رو شده عروس که رو دخترش تونست

 .بده نشون

 !اینجوری نه کرده ازدواج دخترم بگه افتخار با خواست می اون

 . بودن مادری درصدشون  نود بودن اومده که هم فامیلی تا چند همین

 .نشوندم لبم  روی لبخندی اجبارا و کشیدم عمیقی نفس

  و کردن می نگاهم باشن دیده عجیبی چیز انگار که طوری ها روستایی ی همه

 . ندم اهمیتی بهشون کردم می سعی باید من

 .بود نشسته میز کنار عاقد و بود شده آماده برامون میزی و صندلی

 ! شد می شاهدم و کردم   می دعوتش که نداشتم دوستم یک حتی



 ! بگم چیزی سارا به نتونستم حتی

 .کرد خطبه خوندن به شروع سریعا عاقد و نشستیم ها صندلی روی

 !بودم دیگه دنیای یک توی انگار اصال فهمیدم؛ نمی هیچی

 .بدم رو بله باید فهمیدم  آورد دستم به طاها که آرومی فشار با

 :گفت سوم بار برای عاقد

 آقای دائم عقد به معلوم ی مهریه با  را شما وکیلم آیا رحیمیان نیال خانم سرکار

 دربیاورم؟  خانی طاها

  خدا از دلم توی کردم، باز رو بود پام روی و  بود داده بهم مامان که قرآنی

  و زدم لبخندی طه ی سوره دیدن با کردم، بازش و خواستم کمک بار هزاران

 : گرفتم باال رو سرم مطمئن

 .بله 

  مکث بی هم اون و پرسید طاها از عاقد بار این و شد بلند ها دست صدای

 . داد جواب

 : کرد نگاه شناختمشون  نمی اصال که شاهدمون دو به عاقد سپس

 شاهدین؟ شماهم

 . داد دستمون به کردن امضا برای رو ازدواج سند عاقد و گفتن بله هردوشون

 باز رو قران که این از بعد کردم، نگاه بهش لبخند با کردیم امضا که این از بعد

  خدا انگار داشتم، بهتری حس انگار بود دراومده  برام طه ی سوره و  بودم کرده

 . بود کرده تاییدم هم
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  تموم کال  عقد مراسم دیگه دادیم دیگه هم دهن به هم اینا و عسل که این از بعد

 .شد بیشتر آهنگ صدای و شد

 : کرد صورتم  قاب رو هاش  دست و اومد سمتم به مامان



 . دخترم آرزومه تنها خوشبختیت نیال، شی خوشبخت

 : کردم نگاهش لبخند با

 کجاست؟ آمین شم، می جون، مامان  شم می

 .نشسته بابات دل به مهرش حسابی باباته، پیش-

 :گفت و بوسید رو پیشونیم که زدم لبخندی

  خوام نمی کردی؛ شرمندش مردِ  ولی پیشته دلش بابات، پیش برو سر یک حتما

 . دخترم دونی می بهتر خودت شی، ناراحت که بزنم هایی حرف االن

 . خواد نمی هیچی خوشبختیت  جز اونم باش مطمئن بیار؛ در دلش از برو

 : دادم تکون رو سرم

 . رم می حتما  چشم، جون، مامان دونم می

 . شد دور  ازم و بوسید رو پیشونیم دوباره لبخند با

 نمی چیزی کردنم ناراحت برای که   هم قدر چه هر مامان کشیدم؛ عمیقی نفس

 ! بودم شکونده بابامو کمر قدر  چه دونستم می  که من گفت

 ! اومدم روش من نشده هضم لیال درد

 : شد جلب بهش توجهم دیجی صدای با

  داماد و عروس رقص برای ریم  می ذاریم می که مخصوصی آهنگ با خب

 .کنین  همراهیشون هاتون دست صدای با خوشگلمون،

 چیزای این از هم ها روستایی انگار شد، بلند جمعیت های دست صدای سپس

 ! بود نیومده بدشون شهری

 : کرد دراز سمتم به رو دستش طاها که کردم ای خنده تک فکر این با

 دین؟   می رو شوهرتون با رقص دور یک افتخار

 . رفتم وسط همراهش به و گذاشتم دستش توی رو دستم لبخند با

  قرار باریکم کمر دور اون های دست و کردم حلقه گردنش دور  رو هام دست

 . گرفت



 : کرد خوندن به شروع آهنگ

 

 خوشگلم یار میبینم که رو تو

 دلم  مرحم و عشقمی که تو

 شدم  چشات عاشق من

 شدم لبات اون ی خنده

 

 خوشگلم  یار بشم فدات

 هستی  تو دلم عزیز

 من زبون  هم من مهربون

 هستی  تو من عشق همه

 

 جونم ی وصله تویی خانومم

 مهربونم ای تو با زیباست چه زندگی

 زمینی  ی فرشته آسمونو و ماه تو

 خانومم بهترینی

 

 دارم رو تو وقتی تا خانومم

 ندارم  کم چیزی قشنگه واسم دنیا

 من  ی ترانه تویی

 بهترینم  من آرزوی اوج

 خانومم خانومم
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  کردیم  می نگاه هم های چشم تو و  خوردیم می تکون باهم آروم آهنگ ریتم با

 :گفت لبخند با که

 شدی؟  خودم مال آخرش دیدی

 پنجره پشت از سحر خورد، طاها پشت به چشمم که نزدم حرفی و خندیدم

 حسادت چنین هم و دیدم می هاش  چشم توی رو حرص کرد، می نگاه بهمون

 !رو

 !ساله شانزده دختر یک اونم باشم داشته  هوو کردم  نمی فکر وقت هیچ

  رو سرم و برداشتم طاها گردن از  رو هام دست بدم عذابش بیشتر که این برای

 .دادم تکیه اش سینه به

 !کس هیچ! کنه  خراب رو امشبم کس هیچ ذاشتم نمی

 : سپردم گوش آهنگ ی ادامه به

 

 تنهام قلب این تو با آرومه

 دنیام  تو تو مثل نمیشه پیدا هیشکی

   زندگیم ی همه خانومم

 خانومم تو آرزوم تمام تو

 

 جونم ی وصله تویی خانومم

 مهربونم ای تو با زیباست چه زندگی

 زمینی  ی فرشته آسمونو و ماه تو

 خانومم بهترینی

 



 دارم رو تو وقتی تا خانومم

 ندارم  کم چیزی قشنگه واسم دنیا

 من  ی ترانه تویی

 بهترینم  من آرزوی اوج

 خانومم خانومم

 

 نمی رو من کس هیچ خونه این تو  کرد؛ می نگاهم نفرت با دور از هم مامانش

 .کنن  زهر برام رو شبم نمیذاشتم من  ولی خواست

 ما های فامیل جوون های دختر و برگشتیم سرجامون آهنگ شدن تموم از بعد

 بودن شده جایگاه وارد ها اون از تقلید به هم اهالی شدن، رقص جایگاه وارد

  رو دار خنده فضای یک و خورد نمی  هم به اصال هاشون رقصیدن سبک ولی

 ! بود کرده ایجاد

  نگاهم و گذاشت ام چونه زیر رو دستش طاها که  کردم می نگاهشون خنده با

 : کرد

 ! شی می  خوشگل چه ببین بخند، جوری همین همیشه

 : دادم فشار دستم توی رو دستش

 نخندم؟ چرا من باشه خوب چیز همه اگه

 :زد محبتی پر لبخند

 . دم می  قول بهت شه، می  خوب چیز همه

 :شدم بلند صندلی روی  از و شدم تر دلگرم  کمی حرفش این با

 ی اندازه به من  ،شه جدا ازم چرکینی دل با خوام نمی  بابام؛ پیش بریم طاها

 . کردم اذیتش کافی

 . رفتیم بابام طرف به هم همراه به و داد تکون رو سرش
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 هاش لب روی لبخند و بود من ی  ماهه شش آمین با کردن بازی مشغول بابام

 . بودن واقعی

 : گفتم آرومی صدای با و شدم نزدیک بهشون لبخند با

 . بابا

  و من بین نگاهش آورد، باال رو سرش و شد  محو کمی لبخندش صدام شنیدن با

 .کرد نگاهم منتظر دوباره و چرخید طاها

  خراب رو آرایشم و نزنم گریه زیر تا کردم  می کنترل رو خودم داشتم خیلی

 .نکنم

 قرار خطاب رو بابا و اومد سمتمون به قصدم فهمیدن با بود جا همون که مامان

 :داد

 . بزنین حرف راحت شما من، به بده رو آمین آقا حسین

 . کرد نگاهم و داد مامان دست به رو آمین حرف بی بابا

 : نشستم صندلی روی و کشیدم عمیقی نفس

 . بزنیم حرف باهم یکم بشینی، شه می لطفا جون بابا

 : کرد نگاهم دلخوری با بابا

 جون؟ دختر بزنیم مونده  هم  حرفی مگه

  تازه بابات، پیش اومدی بغل به بچه آخرم کردی، خواستی  می کاری هر که تو

 بزنی؟  حرف باهام خوای می افتاده یادت

  کردم می کنترل رو خودم باید طوری  چه من اخه کردم، نگاهش ناراحتی با

 نکنم؟  گریه

 :گفتم و دادم فرو سختی به رو داشتم که بغضی



  خیلی من داری، حق بگی هرچی داری،  حق میگی، چی دونم می جون بابا

  چرکینی  دل و دلخوری با خوام نمی بزنیم، حرف بذار بشین لطفا اتم، شرمنده

 .بری پیشم از

 دست بغض  با با که نشست روییم به رو صندلی روی ناچارا اخمش همون با

 : گرفتم دستم توی رو هاش

  بهت همه اون که این با دونم می کردم،  ات شرمنده  قدر چه دونم می جون بابا

  بیام، خوندن  درس برای بودم داده قول   بهت نموندم، هام قول سر بازم دادم قول

  منم لیال داستان بعد نتونستم؛ نشد؛ متاسفانه اما نکنم ای دیگه کار تحصیل جز

 . کردم شرمنده تورو

 یک به بدمش بگذرم، آمین از خواستم اولش بکشه،  اینجا به نخواستم من بابا

 هم طاها به حتی بشه، حفظ آبروت که نشی ناراحت تو که دیگه ی خانواده

 . داره  وجود آمینی دونست نمی بودم، نگفته چیزی

 .اومد دنبالم  و کرد مردونگی خودش ولی نزدم بهش حرفی هیچ من

 ... کردم نگاهش وقتی  دیدمش، وقتی ولی بدم رو آمین خواستم بابا

 

 128_پارت#

 

  انگشتش دوختم، آمین معصوم  صورت به رو نگاهم و کردم قطع  رو حرفم

 .بود نشسته آروم مامان بغل توی و بود دهنش توی

 . گرفتم هام حرف ی ادامه برای ای تازه جون انگار صورتش به کردن نگاه با

 : زدم محوی لبخند و دادم فرو رو بغضم

  نمی تونم، نمی دیدم  دیدم رو معصومش صورت اون وقتی دیدم؛ رو آمین وقتی

 .بسپرم دیگه  کس دست به رو بود خونم و جون از که ای بچه تونستم

 فکر و ها اتفاق اون بعد من گرفت، ای دیگه رنگ من زندگی آمین اومدن با

 از منو آمین ولی شدم می نابود داشتم کردم شرمنده قدر چه تورو که این



  منم  بود شده که بود کاری نتونستم، دیگه بابا آورد؛ در بودم توش که باتالقی

 .بیام کنار چیز همه با شدم مجبور

 : زدم روش عمیقی ی بوسه و آوردم باال رو دستش

 این با کردم، اذیتت همه این که این  با باباجون گم، می  ولی بگم که ندارم رو

  ببخشی، منو که خوام می ازت نموندم  قوالم سر که این با کردم،  خوردت که

  کن حالل رو دخترت بشم، شوهرم ی خونه وارد تو خیر دعای با خوام می

 . باباجون

 بخونم، تونستم می صورتش توی از رو ناراحتیش کرد؛ نگاه صورتم به بابا

 .ناراحته قدر چه اونم که ببینم تونستم می

 : گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش کردم نگاهش که شد بلند صندلی روی از

 .دخترم شو بلند

 توی رو دستم لبخند با بودن، داده بهم رو دنیا انگار زبونش از دخترم شنیدن با

 . شدم بلند و گذاشتم دستش

 : کرد نگاه هام چشم  توی و  کرد صورتم قاب  رو هاش دست

 خطای کردی، خطا چیه، فرزند به عشق دونم  می دخترم، چیه اوالد دونم می

 . شده که کاریه اما کردی بزرگی

  شی می خوشبخت مطمئنی اگه بوده، تو خوشبختی خواستم که چیزی تنها من

 .باشه حاللت نیال، بخشیدمت ندارم، حرفی من که

  جلوی تونستم نمی دیگه کردم، بغلش ذوق با باشن داده بهم  رو دنیا که انگار

 پدری همچین داشتن خاطر به و باریدن هام اشک بگیرم، رو هام اشک

 . کردم خداروشکر بار هزاران

 :اومد  در نوازش به موهام روی هم بابا دست

  دنیا این از هیچی باشه، آروم منم دل  ته تا شو خوشبخت  دخترم، شو خوشبخت

 نوه  به میایم بازم باش؛ مواظبش رفتیم که ما باش، آمینمم مواظب خوام، نمی

 . نیال ما پیش بیا توهم زنیم،  می سر امون
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 .میایم حتما چشم، باباجون چشم-

 طاها سمت به کردم  خالی رو خودم و زدم حرف بابا با دیگه یکم که این از بعد

 رو ابروش تای یک صورتم دیدن با کرد، می بازی آمین با داشت که برگشتم

 : انداخت باال

 کردی؟  گریه آخرش

 : دادم تکون رو سرم

 .نتونستم اما دارم، نگه رو خودم خواستم خیلی

 . کردن  می فرار ها دعوتی  کل وگرنه نشده؛ خراب آرایشت خوبه باز-

 : رفتم براش ای غره چشم حرص با

  من کرد نمی فرار کسی  شد می  چیزی هم اگه خان، طاها ریمل بود آب ضد

 ! خوشگلم جوره همه

 :کرد نگاه صورتم به لذت با ایستاد، کنارم و داد مامان دست به رو آمین

 .خوشگله همیشه من خانوم البته، صد که اون

 

*** 

  شدن پاک  از بعد کردم؛ نگاه آینه توی خودم به و کشیدم  موهام روی رو برس

 . کردم می سبکی احساس حسابی دوش یک و ها آرایش

 .بخورم آب لیوان یک تا شدم  خارج اتاق از و گذاشتم میز روی رو برس

 . بود حموم داخل  فعال من بعد هم طاها

 .شدم آشپزخونه وارد و رفتم پایین ها پله از

 !باشه کسی نبایدم صبح دو ساعت مطمئنا نبود، آشپزخونه توی کسی



  یک و کردم پر رو لیوان آوردم، بیرون رو آب پارچ و کردم باز رو یخچال در

 .نوشیدمش نفس

 . شدم رو به رو سحر با که برگشتم اتاق سمت به دوباره شدنش تموم از بعد

 با که شم اتاق وارد خواستم و  نکردم توجهی که کرد نگاهم سینه به دست

 : شدم متوقف صداش

 بری؟ حجله برای امشب خوای می

 :انداختم باال رو ابروم تای یک باشم، خونسرد کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 مربوطه؟  تو به

 :برداشت دیوار از رو اش تکیه و زد پوزخندی

  بهت خواستم می پرسیدم؛ طوری همین ولی نه، شایدم باشه، داشته ربط شاید

 . میشه برات قشنگی ی حجله بگم

 بود؟ چی منظورش کردم، ندونستن سر از اخمی

 : کردم نگاهش غلیظی اخم با

 هم؟ به بافی می داری پرتی چرتو چه چیه؟ منظورت
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 : کرد ای خنده تک

 . گم می داشتم تجربه چون نیست، پرت چرتو

 بود؟  چی منظورش کردم، نگاهش متحیر

 گفت؟  می داشت چی این پس نزده، دست دختر اون به بود گفته که طاها

 :گفتم اخم همون با و نباختم رو خودم

 .نکن دخالت نیست مربوط ها بچه به که چیزایی توی



 درس سر باید االن تو نکن، درگیر خودتو عزیزم ساله هیجده باالی مسائل این

 . باشی مشقت و

  پشیزی تو  ی تجربه مطمئنا و کردی،  اشتباه کردی تجربه که  هم هرکسی با

 ! نداره اهمیت من برای

 : شد خشک دستگیره روی دستم حرفش با که کنم باز رو اتاق در خواستم و

 باشه؟  مشترکمون شوهر با من ی تجربه اگه حتی

 ! نداشت امکان نه شد؛ گرد هام چشم

 ! گفت  می دروغ داشت من  کردن اذیت برای گفت،  می دروغ داشت

 :برگشتم سمتش به اخم همون با

 . نیستم بچه من  دار، نگه خودت برای رو دروغات

 :گفت پوزخند با

 .نکردیم که گناه  شوهرمه، خب بگم؟ دروغ چرا

 کنار  ترسم می  قدر چه دید وقتی  نزد، دست بهم اول شب دونی؟ می راستش

 مامانش به رو خونش و کرد زخمی  رو خودش دست من خاطر به و کشید

 . هستم و بودم عزیز براش قدر چه ببین داد، نشون

  مردِ  اونم بودم زنش  که دونی می  خب سراغم، اومد دیگه شب یک بعدش ولی

 .پیشم اومد و بیاره طاقت نتونست

  دردی هیچ اش؛ مردونه بدن اون هاش، لب طعم جون، نیال بود خوب خیلی

 ! لذت و  بود لذت همش نموند برام

 تونم می تا و بگیرمش موهاش  از برم سمتش، کنم حمله خواست می دلم

 .شد نمی اما بزنمش،

  قدر  چه هاش حرف که دادم می نشون نباید کنم؛ کنترل رو خودم بودم مجبور

 !کرده عصبیم

 . بود من کردن عصبی برای صرفا فقط گفت،  می  دروغ داشت اون

 ! باشه زده دست اون به تونست نمی  طاها نه



 : برگشتم سمتش به و زدم پوزخندی

 خونه این توی آخرت روزای نبودی، رفتنی تو داشت دوست تورو اگه طاها

 ! نکنی استفاده من به گفتن دروغ برای ازشون بهتره اس،

  سرم پشت رو در و شدم اتاق وارد بگه ای دیگه چیز بذارم که این بدون و

 .بستم
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 .باریدن  اختیار بی اشکام و دادم تکیه در به

 چی؟ باشن بوده باهم واقعا اگه

 چی؟  گفت می راست اگه

 !بوده زنش واقعا اون

 بزنه؟ دست من به بودم داده اجازه طور چه من

 . کشیدم دراز روش گریه با و  رفتم تخت سمت به گرفته ای چهره با

  رو چیز همه برام باید خودش طاها زدم، نمی حرفی هیچ گفتم، نمی هیچی 

 ! کرد می مشخص

 

 : طاها

 

 . شدم خارج حموم از کشیدم می  گردنم  دور رو حوله که طور همون

  شده خودم مال باالخره زدم، لبخندی بود کشیده دراز تخت روی که نیال دیدن با

 . بود شده خودم ی خونه خانوم بود،

 .بود خوابیده آروم تخت کنار  ی گهواره توی هم آمین

 . باشن خودم کنار  ام بچه و زن خواستم؛ می که چیزی همون



 . شن اذیت من کنار ذاشتم نمی کردم، می آرامششون برای رو سعیم تموم من

 با زدم؛ صدا رو نیال آروم و زدم پیشونیش روی ای بوسه و رفتم آمین سمت به

 ! شدم متعجب ندادنش جواب

 ازدواجمون؟ شب اولین اونم بود؟ خوابیده واقعا یعنی

 ! کرد نمی کاری همچین نیال نه

 .برد خوابش ناخواسته که بود خسته واقعا شاید

 .رفتم لباسم کمد سمت به و انداختم باال ابرویی فکر این با

  حموم که این از قبل تا من بودم، درگیر پوشیدم می  رو لباسم که طور همون

 شد؟  چی یهو پس بود، خوب نیال برم

 رو به رو مامان با که شدم خارج  اتاق از هام لباس پوشیدن با و کشیدم  هوفی

 . شدم

  می اتاقش سمت به خوابش لباس با خورد  می رو هاش  قرص که حالی در

 . رفت

 : برگشت سمتم به پوزخند با و  شد حضورم ی متوجه

 نیست؟  ات حجله شب مگه تو

 جون؟  پسر کنی می کار چی اینجا پس
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 ! کنه پا به دیگه قشقرق یک تا خوابیده نیال فهمید می بود کافی االن

 :گفتم جدیت با

 . نداریم براش ای عجله جان؛ مادر شده انجام که وقته خیلی ما ی حجله

 :شد تر عمیق پوزخندش

 ! خوردم رو هات حرف این گول منم



 باشین بوده باهم هم قبلش اگه حتی میدن، انجامش همه که چیزیه حجله شب

 . باشین هم با باید شدین، محرم رسما االن

 کرده؟ ردت دخترِ  شم نمی متوجه من  کردی فکر

 ! کردم  می فکر که  چیزی همون  درست کردم، نگاهش اخم با

 :گفتم سینه به دست

 آخه؟ داره ربطی چه جان، مادر  نکرده رد  و من کسی

 !همین خوابیده، بود خسته فقط نیال

  کنیم، نمی که فرار ندارم، اعتقادی مسخره رسومات و رسم این به من بعدشم

 !شما حتی بدم، توضیح کسی به خصوصیم روابط ی درباره نمیاد خوشم بعدشم

 کاری همچین عمرا نیال چون لنگه، می کار جای یک دونستم می  هم خودم اما

 ! کرد می

 : اومد تر جلو کمی پوزخندش همون با مامان

 ! خواد نمی تورو دختر این جون، پسر بیرون بیا واهی فکرای از

  و مال به چشمش وقتی ولی بده، تو به رو بچه این خواست نمی هم اولش از

 !پرید جا از خورد منالت

 ! کرد  نمی ول تورو پی هم  اولش از که خواست می تورو اگه

  گذشت  پل از خرش که االن ولی داشتین  هم رابطه حتی اومد کنار باهات قبلش

 !نمیده محل تو به

  می استفاده سو داره کنه ولش تونه  نمی و عاشقشه قدر چه من  خل پسر که دیده

 !کنه

 !شناسم می  رو دختر این جنس من طاها، مادرتم من

  واقعیت، زن پیش برو بخوری پرستو پول و شهری دختر این ناز که این جای

 .بسپره تو به رو  خودش جوره همه حاضره و داره دوستت تورو که زنی
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 ! بزنه حرف طوری این من نیالی من، زن به راجع بذارم تونستم نمی

  ازدواج این برای طوری چه که  دونستم می خودم نبود، دختری همچین نیال

 ! بودم کرده راضیش

 ! کرد نمی رو کار این دلیل بی نیال

 !فهمیدم می رو دلیلش و زدم می حرف باهاش

 :کردم نگاه  مامان به اخم با

 ! کنی می بزرگش داری

 پرست؟ پول شد خوابید و بود خسته چون

 جنسی ی رابطه خاطر به که گرفتم جنسی ی رابطه خاطر به رو زنم مگه من

 دیگه؟  یکی با برم

  هر و بشکونم هامونو حرمت شم می  مجبور که زنی می هایی حرف یه مامان

 !بیارم زبون به رو چیزی

 و طوری این نداری حق کردم؛ راضی ازدواج برای زور به من رو دختر اون

 !کنی قضاوتش الکی

 :کرد عصبیش بیشتر نیال از طرفداریم

  دندون رسیده تو به که میراث و ارث همه این دیدن با اش خانواده و دختر اون

 !بهت انداختن و دخترشون و کردن تیز

 : بردم باال کمی رو صدام و کردم نگاهش عصبی

 ! بدم گوش چرت حرفای این به خوام نمی دیگه کن، تمومش بسه، مامان

 !طاها کنی  می فرار ازش حقیقته چون نیست، چرت-

 :رفت باالتر صدام

 !بسه گفتم مامان

 . رفت اتاقش سمت به حرف بی و کرد نگاهم حرص با فقط



 . زدم دیوار به مشتی  و کشیدم موهام بین رو دستم کالفه

 ! زندگی این کردن زهر به بودن کرده شروع شب اولین همون از

 .برگشتم اتاق داخل  عصبی و شدم خوردن آب خیال بی

 .کنه آرومم یکم تونست می بودن نیال کنار االن

 . کردم فرو بوش خوش موهای بین رو  سرم و کشیدم دراز تخت روی کنارش

  تا شد می  فردا زودتر باید کردم، بغلش  پشت از و گذاشتم بدنش روی رو دستم

  بحث مامانم با حسابی فردا قطعا  چون پرسیدم، می ازش رو کارش این دلیل

 .کردن می
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 . رفتم فرو خواب به فکرا همین با و چسبوندم  خودم به کامل رو اون

 

 : نیال

 

 . کردم باز رو هام  چشم خورد  می چشمم به که آفتاب نور با

 .نبود طاها کشیدم، تخت روی رو دستم

 !سرکار بود رفته حتما

 !ازدواج روز اولین اونم

 به من  ولی باشه، شده دلخور باید قدر چه خوابیدنم برای که  زدم  می حدس

 !بود رفته بود گذاشته که االن مخصوصا  دادم؛ می حق خودم

 . کردم نگاه آمین به و کشیدم عمیقی نفس

 . بود خیره اتاق سقف به و بود دهنش توی انگشتش 

 . کشیدم لَختش موهای روی  رو دستم و گرفتم بغلم توی رو اون لبخند با



 !بود شده اش گشنه حسابی حتما

  تخت روی مخصوصش ی پارچه و پوشک برداشتن با و شدم بلند جام از

 بچه های  صدا خودش از کردم می عوض رو پوشکش که این حین نشستم،

 : شد لبخندم باعث که آورد می در ای گونه

 بزنی؟ حرف خوای می تو مامانی؟ جونم

 بزنی؟ حرف مامانی با داری دوست

 مامان؟ عمر بگی بهش چی خوای می

 :بوسیدم رو اش گونه ذوق با که زد لبخند هم آمین من ی خنده با

 . عزیزم بره هات خنده قربون مامان

 . شد گرد چشام طاها دیدن با و  آوردم باال رو سرم در شدن باز با

 سرکار؟ بود نرفته مگه این

 :داد تکون رو سرش قیافم دیدن با

 کنی؟  می نگاهم طوری این چرا چیه؟

 : کردم حفظ رو خودم موضع

 کار؟ سر بودی نرفته مگه تو

 : انداخت باال رو ابروش تای یک

 شرکت؟ میرم میذارم عروسیم رو اولین نه،

 : انداختم باال رو هام شونه

 .بدم شیر آمین به خوام می بیرون؟ بری شه می حال هر به شاید، دونم، نمی

 :نشست  پاف روی خیال بی

 دارم؟  شما به کار  چی من بده، خب
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 .نیستم راحت من ولی نداری کاری-

 به ممکنه لحظه هر دونستم می انداخت، باال رو ابروش تای یک حرص با

 ! بترکه بمبش دیشب ی قضیه خاطر

 :کرد نگاهم طلبکارانه و شد بلند پاف روی از سینه به دست

  قراره نباشی راحت شوهرت جلوی من؟ جلوی نیستی؟ راحت جدیده؟ عه؟

 باشی؟  راحت کی جلوی

 گفت؟  می چرت  خودش برای چی کردم، نگاهش اخم با

 : آوردم زبون به رو حرفم

 !همین سختمه یکم گفتم فقط من طاها؟ گی می چرت چرا

 : گفت و نشست کنارم تخت روی

 کردی؟   قاطی دیشب از چرا نیال؟ شده چت

 .ندم لو رو چیزی و نبازم رو خودم کردم سعی

 :کردم نگاهش تفاوت بی

 ! نکردم کاری که من دیشب؟ از

 . گذاشتم آمین دهن توی رو ام سینه نوک  و زدم باال رو لباسم سپس

 :کرد نگاه صورتم  به و انداخت ام سینه به گذرایی نگاه

 خوابیدم؟  گرفتم یهو خبر بی بودم من نکردی؟ کاری

 شد؟ چی یهو منتظرتم گفتی می قبلش تا

 : زدم پوزخندی

 !اینه مشکلت پس آها

  شبتو یکی اون سراغ برو خوابید یکیش داری، زن دوتا که تو نبود مهم خب

 داره؟  هم فرقی برات مگه بگذرون باهاش

 !شد آتیشی حسابی انگار حرفم این با



 :نبره  باال رو صداش آمین خاطر به کرد سعی

 سرت؟  به زده دوباره تو گی؟ می  پرت چرتو خودت برای چی

 نیال؟  حرف این چی یعنی

 : برگردوندم ازش رو روم خیال بی

 اون اتاق رفتی می شدی  می ناراحت خیلی گم، می حقیقتارو دارم دروغه؟ مگه

 . بود خدمتت در دربست زنت، یکی

 : کشید موهاش بین رو دستش و شد بلند تخت روی از خشم با

 زنی؟  می  رو خودت حرف باز تو گم  می چی هر چرا من! وای ، وای

 نزدیم؟  حرف سحر ی مسئله ی درباره باهم ما مگه

 خارج؟  میره میدم طالقش نگفتم مگه

 بافی؟ می چرت هم به داری چرا باز
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 : زدم پوزخندی

 ! بینم نمی چیزی  که  من عمل؟ کو  گفتی، فقط ولی گفتی؛ آره

 : گفت حرص با و کشید صورتش به دستی

 بینی؟  نمی چیزی بینی؟ نمی

   هیچ که  بودم عروسی کارای درگیر آمینم، و تو پیش ساعت چهار و بیست من

  وکیلی یه گفتم حال این با ولی بودم شرکتم کارای درگیر نباشه، کسری و کم

  بدمش خواستم می و آورد برام امروز همین که کنه آماده رو طالق های برگه

 .سحر به

 کنی؟ می لج داری بازم چرا دونی نمی چیزی وقتی

 چی؟ بود راست سحر های حرف اگه ولی شدم، خوشحال دلم ته از



 چی؟ باشن بوده باهم واقعا اگه

 : گفت دید رو سکوتم وقتی

 نه؟  یا شده چت میگی نیال

 : گفتم و کردم جزم رو عزمم

 . دیدم سحرو دیشب

 : انداخت باال رو ابروش تای یک

 خب؟

  نتونستی ولی بریدی دستتو خاطرش به حجله  شب گفت بودین، هم با گفت بهم-

 ! داشتین رابطه  هم با گفت سراغش، رفتی دیگه شب یک و

  لذت خیلی گفت میشه، خوبی ی  حجله گفت میشه، برام خوبی ی تجربه گفت

 بگم؟  بازم ها، حرف این از و خوبه خیلی تو بدن و بخشه

 : کرد نگاهم  ناباور و شد درشت عصبانیت از هاش چشم

 ای؟  بچه نیال؟ ای بچه تو

 کنی؟  می باور تو زد که زری هر اون

 باشه؟ میگی تو هست که کوفتی هر طاها بگه  بیاد ساله شونزده ی بچه اون

 من؟  به اعتمادت اینه

 زندگیمون؟ به بزنی گند  خوای می  کسی هر حرف هر با

 کردی؟ ازدواج چرا بود طوری این اگه

 نیال؟ کردی  قبول چرا دونستی می که این با

 کردم؟ مجبورت ازدواج این به من انگار که کنی  می رفتار جوری چرا

 . برگردوندم گهواره توی بود رفته خواب به که رو آمین و کشیدم  هوفی

 . کنم می اذیت الکی رو دوتاییمون و کنم می رفتار بچگونه دارم دونستم می
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 ! بودم شده دیوونه دیگه ولی

  بوسه اون که وقتی از مخصوصا میذاشت تاثیر روم ناخوداگاه سحر های حرف

 ! بودم دیده رو

  می اونو زودتر چه هر بود،  کرده حاضر رو طالق های برگه طاها ولی

 .کرد می کم  زندگی این از رو شرش و فرستاد

  کرده عصبی حرفام با االنم و بودم کرده رو کار اون دیشب خودی بی من ولی

 !بودمش

  سمت به رو من  و گرفت رو بازوم خشم با و شد تر عصبی دید که رو سکوتم

 : برگردوند خودش

 دی؟  نمی جواب چرا

 کنی؟  می زندگی  من با داری اجبارا نیال؟ کردم مجبورت من

 ! بگو بهم اول روز از اینه بر قرار اگه

 : گفتم و کردم نگاهش ناراحتی با آورد، فشار گلوم به بغض ناخوداگاه

 . نیست خودم دست ولی طاها کنم می  لج الکی فهمم می  کنم، می اشتباه دونم می

  فکری هیچ خودم که انگار گیرم، می تاثیر ناخوداگاه میگه  چی هر  هرکی

 ! باشم نداشته

  با واقعا ترسم می هی ترسم، می  ولی ندارم توجیهی نیست، خودم دست واقعا

 .باشی بوده اون

 : فشرد هم روی رو هاش پلک خشم با

 !نبودم! نیال نبودم

 کنی؟  باور  بخورم قسم  کی جون به بخورم؟ قسم چی به

 کنم؟ اثبات بهت رو خودم کنم سعی دیگه قدر چه



 بیشتر تو کنم  می دفاع  ازت آدم و عالم جلوی میام،  در پشتت که قدر چه هر من

 ! کنی می خالی پشتمو

 کردم؟  باور من اومدی، سمتم منال و مال و پول خاطر به گفت مامانم دیشب

 کنم؟  زهر شبتو اومدم

 !افتم می شک به دارم  کم کم تورو ولی عاشقتم، من چون چرا؟ نه،

 : انداختم پایین شرمنده رو سرم

 ..فقط...فقط   دارم دوست بخدا طاها، دارم دوستت من

 : گذاشت لبم روی رو اش اشاره انگشت

 !بسه صبح امروز واسه بشنوم؛ چیزی خوام نمی واقعا نیال، نگو چیزی دیگه
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 .شد خارج  اتاق از بگم چیزی بذاره که این بدون سپس

  رو کار این بودم تونسته طور چه  من. کشیدم موهام بین رو دستم حرص با

 بکنم؟ 

 می هاشون خواسته به رو طاها مادر و دختر اون کارام این با داشتم من

 ! رسوندم

 

 : طاها

 

 رفتم، سحر اتاق سمت به و برداشتم میزم روی از هارو برگه عصبانیت با

 . کردم باز رو در شتاب با بزنم در که این بدون

 و پرید جاش از بود گوشیش توی  سرش و بود نشسته تخت روی که حالی در 

 : کرد نگاهم متعجب



 طاها؟ شده چی

 : کوبیدم روش رو خودکار و گذاشتم میز  روی رو ها برگه هم در های اخم با

 .کن امضا

 : کرد نگاه ها برگه به و شد بلند تخت روی از متعجب

 شده؟ چی بگی میشه چیه؟ اینا

 :کردم نگاهش عصبانیت با

  طالق، های برگه بودم، کرده صحبت باهات بهش راجع که چیزیه همون این

 . شه می حل کارش سریع توافقیه کن، امضا

 : کرد نگاهم و کرد اخم ناراحتی با

 خوام نمی من باشه؟ زوری باید طالقمم بود زوری ازدواجم چی؟ یعنی آخه

 ! شم جدا ازت

 ! شم دیوونه  بود مونده کم

 دختر این با باید باید هم حاال بود کرده داغون رو اعصابم کم نیال های رفتار

 ! زدم می کله و سر بچه

 :گفتم  و گرفتم هام دست بین رو اش چونه خشم با

  دادم هشدار بار هزار بهت نبندی،  دل کوفتی ازدواج این به گفتم بهت اولشم از

 !نفهمیدی ولی

  این کانادا میری تحصیل برای تو و شیم  می جدا گفتم بهت هم پیش وقت چند

 ! شده تموم وقته خیلی بحث

 جنگ یک و اومدی ازش که دونی آشغال همون به برگردی خوای نمی اگه

 !کن امضا هارو برگه این آدم عین شه شروع تازه

  نمی که جایی همون گردونم می برت و کنم نمی رحم بچگیت به وگرنه

 !خوانت

 گند عصابم به و زندگیم به هم کافی ی اندازه به نزن، لگد خودت ی آینده به

 ! نکنه پیدا کش دیگه نفعته به زدی،
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 : زد مظلومیت به رو خودش

 زنی؟  می حرف باهام طوری این که  کردم کار  چی مگه من

 تو؟  داشتن دوست جز چیه من گناه

 :گفتم خشم با

 !کافیه خونه می  وری دری  من زن گوش تو میری که همین

 من شدنه، اشتباهی فرد یک عاشق گناهت نیست شدن عاشق گناهت هم بعدش

 نیست جایی هیچ تو ی واسه من زندگی توی گم می بازم گفتم بار صد بهت

 !جایی هیچ سحر،

 . کن امضاش یاال پس

  و زدم امضاش سریعا منم که زد امضاش و گرفت رو خودکار بغض با  ناچارا

 .شدم خارج اتاق از ها برگه  برداشتن با

 

 : بعد هفته دو

 

 ! بود داغ داغِ  گذاشتم، بدنش و پیشونی روی رو دستم نگرانی با

 ! کرد  می گریه هم خیلی اواخر این

  زنگ بهش خواستم نمی بود چرکین دل کمی   ازم هنوزم  و بود شرکت هم طاها

 !بگیرم رو وقتش و بزنم

 شه، آروم اش گریه یکم شاید تا بدم دور سالن توی رو آمین یکم گرفتم تصمیم

 . بیمارستان ببرمش  بودم مجبور اومد نمی  پایین تبش اگه

 :گفتم  دادم  می دورش سالن توی که طور همون و شدم سالن وارد



 شدی؟ مریض جون؟ مامان  شده چت

 ! نبردم هم جایی  تورو که من چی واسه اخه

 !بزنم گریه زیر منم  و شم بچه دوباره طاها قول به بود مونده کم

  پوزخندی که چسبوندم خودم به رو آمین ناخوداگاه مادرش دیدن با لحظه همون

 : کرد درست سرش روی رو بود سرش همیشه  که مشکی شال و زد

 جون؟ دختر  کنی می حفظ من از رو بچه

  خودمه، استخون و گوشت از که نیست ام نوه بزنم آسیب کسی به بخوام اگه من

 ! مردمی دختر که تویی اون

 ! رو بچه نه کن حفظ رو خودت پس
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 آمین سالمتی  بود مهم برام که چیزی  تنها االن ندادم؛ هاش حرف به اهمیتی

 !بود

 . شده چیزی یه که شد متوجه آمین و من های قراری بی دیدن با

  گذاشت؛ آمین پیشونی روی رو دستش  پشت و اومد آمین سمت به اخم همون با

 :گفت ای طلبکارانه لحن با

 داره؟ تب انقدر چرا بچه این

 :کردم نگاهش حرص با

 تبش بتونم و شه آروم اش گریه شاید  که همینم  درگیر منم! خانوم چمیدونم من

 !بیارم پایین رو

 : کرد دراز رو دستش آمین کردن بغل برای و کرد نگاهم چپ چپ

 ! رو بچه این من به بده

 شدی؟  مادر بعد چیه به چی دونی نمی ای بچه هنوز خودت تو



  کمک حسابی هم شما پسر و نکردم رو کار این تنهایی من بگم خواست می دلم

 : کردم بغل تر محکم رو آمین و گرفتم دهن به زبون اما کرده

 .کنم  می  آروم پسرمو خودم نیست،  نیازی

 : کرد نگاهم چپ چپ

 !رو بچه این من بده

 ! جون دختر  فهمم می بیشتر خیلی تو از کردم بزرگ  بچه تا سه من

 !گریه از کرد غش بچه کنم  آرومش من بده

 ! زنم نمی آسیبی خودم ی نوه به که گفتم

  بودم ندیده ازش که مهربونی با که  دادم بغلش رو آمین و شدم تسلیم  ناچارا

 .نشد  ساکت اما داد آمین دادن ماساژ به شروع

  چیزی یک یخچال توی از دیگه دست با و داشت نگه رو آمین دست یک با

 .داد آمین دهن به و آورد بیرون

 . نداد جوابی دی می  بچم به چی داری  پرسیدم که منم سوال به و

 ! نمیاره آمین  سر بالیی که بودم مطمئن اما چرا دونم نمی

 گریه دیگه  و شد ساکت صداش عجیبی طرز به داد آمین به چیز اون از که یکم

 .نکرد

 : برگشت سمتم به جدیت با خانوم مینو که کردم نگاهش متعجب

  بهونه این و کردن تب احتماال نه، میاره  در دندون داره ببینم من کن بغلش  بیا

 . باشه همین خاطر به هاش گیری

 بود؟ نرسیده خودم عقل به چرا گفت،  می راست

 !بود ماهش شیش دیگه آمین

  فرو آمین دهن داخل و برداشت کوچیکی قاشق که کردم بغل رو آمین حرف بی

 : کرد

 . کن  جمع حواستو خوب ده، می صدا دندونش به بخوره قاشق اگه
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 تیکی صدای با که کردم گوش حرف بی

 ! آورد می در دندون داشت واقعا  من پسر کردم، نگاه آمین به ذوق با اومد که

 : گفت جدیت  با و کشید بیرون رو قاشق خانوم مینو

 .همینه برای هاشم گریه و تب میاره، در دندون  داره زدم حدس که طور همون

 !کنی می لج حالیمه بیشتر بچه الف یک توی از من گم  می بهت وقتی

 سیاه درونش شاید ولی اومد، نمی بدی زن هم خیلی نظرم به کردم، نگاه بهش

 . بود شده

 ! بود انداخته روز این به اونو جا یک پسرش و شوهر مرگ  شاید

 . دیدم می سیاهش های چشم توی رو شوق انگار ولی

 ولی داره سنا اسم  به ساله پنج ی خواهرزاده یه بود گفته طاها یادمه که جایی تا

 چیز اون برای کنه  دار ادامه رو  ها اون ی ریشه بتونه که پسری ی نوه خب

 !بود ای دیگه

 به زودتر رو خوش خبر این باید کردم، بغل محکم رو آمین و نزدم حرفی

 . دادم می طاها

 ! آورد می در دندون  دیگه و شد  می بزرگ  داشت پسرمون

 :اومد سمتم به خانوم  مینو برم باال ها پله از خواستم که همین اما

 .پایین  بیارم رو تبش من به بده رو بچه

  وارث یک اون نمیاره؛ خودش ی نوه سر بالیی بود مطمئن قلبم اما داشتم تردید

 ! بود وارث همون آمین و  خواست می

  کم کم خواست می  دلم دادم، بغلش رو بچه حرف بی و نپرسیدم چیزی هیچ

 . نباشه کس هیچ بین مشکلی دیگه و کنم باز جا دلش توی



 . گرفتم رو طاها ی شماره و شدم اتاقم وارد

 پیش و دادم می خبر بهش زودتر باید

 . گشتم می بر آمین

 : داد جواب بوق  چند خوردن  از بعد که گرفتم رو اش شماره

 بله؟ 

 . داد نمی رو جوابم جانم با که  بود دلخور ازم یکم هنوزه که هنوز

 :گفتم شوق با

 ... آمین طاها

 : پرید حرفم بین نگرانی با

 شده؟  چیزیش آمین شده؟ چی چی؟ آمین

 : گفتم زده هول

 .آره می   در دندون داره آمین نشده،  چیزیش نه، نه
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  شوق  و ذوق دیگه بعدش اومد،  اش آسوده نفس صدای بعد و کرد مکث یکم

 : بود هویدا هم اون صدای توی

 شده؟  بزرگ  انقدر یعنی میگی؟ جدی

 : زدم خنده زیر حرفش این از

 !بودی پسرت پیش امروز همین طاها شده؟ بزرگ  انقدر مگه چی، یعنی

 ! نداشت دندون امروز تا ولی-

 : دادم ادامه و گفتم لب زیر ای دیوونه



  که داد بهش چیزی یک اومد مامانت  کرد، می هم  قراری بی داشت، تب خیلی

 .شد ساکت عجیبی طرز به

  متوجه و دهنش تو گذاشت قاشق اومد مامانت نرسید من عقل به خب که بعدشم

 . درمیاره دندون  داره شد

 :شد بلند متعجبش صدای

 کنی؟  می شوخی من با داری تو

 شوخی؟  چه-

 من؟ مامان دست دادی رو بچه...تو یعنی-

 آورده؟ بند رو اش گریه مامانم یعنی

 میاره؟  در دندون داره فهمیده مامانم االن

 کردین؟   می رسیدگی آمین به دیگه باهم کال یعنی

 : کردم ای خنده تک

 . فقط کرد کمک نبود، که شوخی و خنده با هم با ولی آره،

 : بود متعجب هنوزم صداش

 !نیال خیلیه من مامان واسه همونم

 !فهمیدی می شناختیش می اگه

 : انداختم باال رو هام شونه-

 تبش خواست می مامانت آمین، پیش برم منم برس کارت به تو وهللا، دونم نمی

 . پایین بیاره رو

   باالیی؟ تو و مامانمه پیش بچه االن یعنی-

  مامانت ترسم می من گفتی نمی دیروز همین تا تو جلدت؟ توی رفته کسی نیال

 بیاره؟  آمین یا من سر بالیی

 یهو؟  شد چی



 بودم، ندیده  آمین با رو خانوم مینو برخورد دیروز تا من اما گفت،  می راست

  ازش جونش مثل آمین بودن وارث خاطر به اون اما متنفره ازش کردم  می فکر

 . کرد  می مراقبت

 : آوردم زبون به رو دلم حرف

 سرش بالیی هیچ اونه، وارث آمین کردم، نگاه مامانت به امروز من اما درسته

 . داره دوسشم نظرم به حتی نمیاره،

 بیاره؟  آمین سر بالیی ممکنه کنی  می فکر تو مگه

 

 143_پارت#

 

 . بیاره آمین سر بالیی مامانم نیست ممکن نه، نیال نه-

 . نیال نیست قاتل من مامان نداره، کاری هیچ من خاطر به هم تو به اون

 . اورد نمی من سر بالیی وگرنه بود تهدید برای بود کشیده اسلحه منم روی اگه

 : دادم ادامه تر بلند و گفتم آرومی اوهوم

 اینجا؟  میان اینا خواهرت امشب

 . اونجا میان قطعا شب شمال، از برگشتن تازه آره-

 :زدم لبخندی

  باهاشون امشب حداقل کیه، به کی ببینم خوب نتونستم که عروسی تو خوبه،

 .شم آشنا

 : کرد ای خنده تک

 کنار باهاش بتونی احتماال نیست، خشک مامانم مثل یعنی  خوبیه زن نارین آره،

 . بیای

 : کشیدم عمیقی نفس

 . امیدوارم عزیزم امیدوارم



 کنم؟ قطع نداری من با کاری اگه جان نیال عزیزم، باشه-

 . شلوغه سرم

 : زدم رو دلم حرف ولی کردم من من یکم

 ... یعنی...گم می طاها

 شده؟ چی نیال؟ بگو-

 :زدم دریا به رو دلم و کشیدم عمیقی نفس

 بخشیدی؟ رو من یعنی کردیم؟ آشتی دیگه االن ما  گم می

 ایم؟  بچه ما مگه نیال، نبودیم قهر-

 :پیچیدم انگشتم دور رو موهام از تار چند

 . نبودی قبل مثل سرد، یعنی بودی، طوری یک باهام تو ولی نه که  قهر خب

 :داد بیرون رو نفسش

 . داشتی می بر هات بازی بچه از دست باید بود، الزم تنبیهت برای

 : کشیدم  هوفی

 !دیگه شو خوب باهام نیست؟ بس  دیگه شه، نمی تکرار دیگه  گفتم که من خب

 : کرد ای خنده تک

 .نیستیم قهر تو قول به دیگه نکن، لوس خودتو نیال خب خیلی

 : شد جمع ناخوداگاه لبخندم بعدیش حرف با اما رفت بناگوش  تا نیشم

  آشتی برای اصرار و خودت کردن لوس تاوان بفهمی که  هستم خدمتت در شب

 !چی یعنی

 :شد بلند صدام اعتراض با

 . نکن استفاده سو سریع! طاها

 ! نزدم دست بهت بارم یک ازدواجممون ی هفته دو از استفاده؟ سو-



  تو  بازیای بچه تقصیر بازم که بعدشم نذاشتی تو که رو اولش بگم بهتره یعنی

 .بود

 بشه؟ تنگ دلم ندارم حق
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 : داد ادامه که کردم سکوت

 !نیال تو دست از

 ! بزنم هایی حرف  چه کنی می  مجبورم شرکت تو  ببین

 !آدمیه عجب رئیسمون بگن باشه در پشت یکی بدتر

 ! برو دخترجون برس آمین به برو

 : گفت که  زدم خنده زیر حرفش این با

 !زنه  می جیغ کی شب ببینیم بخند، آره

 . کرد قطع رو تماس عزیزم فعال گفتن با و خندید که گفتم طاهایی جیغ با

  شده تنگ قدیمم طاهای برای دلم خیلی چسبوندم، ام سینه به رو موبایل لبخند با

  یکی باهاش دوباره  زد می لک خودمم  دل اما کردم می انکار که این با بود،

 . شم

 .کنم گناه احساس که این بدون راحت، خیال با دفعه این اما

  هم مامانم به رو آمین آوردن در دندون خبر اینکه از بعد و کشیدم عمیقی نفس

 .رفتم پایین ی طبقه سمت به رفت آمین ی صدقه قربون حسابی و دادم

  و زد می حرف باهاش مهربونی  با و بود گرفته بغلش تو رو آمین خانوم مینو

 . خندید می هم آمین

 رو من واقعا آمین با برخوردش و بودن نشده من حضور ی متوجه هنوز

 ! بود کرده متعجب



 ! نبود بدی زن واقعا شاید

 تفاوت بی شد، محو لبخندش و باال آورد رو  سرش کردم که ای سرفه تک با

 تبش واقعا زدم،  دست سرش و بدن به رفتم، آمین سمت به و کردم نگاهش

 !بود اومده پایین

  سمت به و شد بلند جاش از که گرفتم  بغلم توی رو اون و گفتم خداروشکری

 . رفت آشپزخونه

 خونه خدمتکار با که صداش شنیدن با اما برگردم اتاقمون به خواستم هم من

 :ایستادم پله روی  زد می حرف

  درست آش دیگ  چند خوام می بیار، کمکی خودت برای امروز خانوم زهرا

 . کنیم پخش روستا کل توی و کنین

 .باشه آماده خوام می شب تا گلمه، ی نوه دندونی آش

 .بگین شما  چی هر خانوم، چشم-

 .ببینم خوام نمی  کسری و کم هیچ خوبه،-

 .خانوم چشم-

 .رفتم باال ها پله از سرعت با و گرفتم بغل سفت رو آمین پاش صدای شنیدن با

 خوش جا کانادا توی و بود شده کم  خونه این از که  بود روزی چند سحر شر

 . بود کرده

 !بود زیادی عوضی دختر اون برای همینم من نظر از البته
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 .کردم سرگرم آمین با رو خودم طاها اومدن تا

 پشت طاها ی خسته قامت و شد باز اتاق در که بود گذشته ساعت چند دونم نمی

 . شد ظاهر در

 .شدم بلند جام از و  گرفتم بود خواب حاال که آمین از رو نگاهم



 .بارید می روش و سر از خستگی  و بود ریخته صورتش روی موهاش

 : گرفتم پشت از رو کتش و رفتم سمتش به

 .نباشی خسته سالم،

 : داد تکونی رو سرش

 . عزیزم مرسی

  ذاشتم می  کمد توی که حالی در و گرفتم دوشش روی از لبخند با رو کتش

 :گفتم

 .بخوریم شام باید دیگه ساعت نیم کن، استراحت یکم  بیا

 . اومدن هم اینا خواهرت

 : داد تکون رو سرش

 . دیدمشون دونم، می

 :گفتم مهربونی با  همین برای اس کالفه زیادی  یکم کردم حس

 .ای خسته زیادی کنم  می حس شده؟ چیزی

 :داد بیرون رو نفسش و انداخت تخت روی ضرب با رو خودش

 .ام عصبی یکم همین برای نرفت پیش خوب داشتم که ای جلسه

 : کشیدم دراز تخت روی کنارش و انداختم باال رو ابروهام

 بود؟ مهمی ی جلسه

 :گذاشت ستبرش ی سینه  روی رو سرم و کشید آغوشش توی رو من

 خیلی بستیم می داد  قرار اگه نشد، بسته که بود، ها  شرکت از یکی با قرارداد

  موقعیت خورده، عصابم یکم همین خاطر به نشد، اما شد  می شرکت نفع به

 . دادیم  دست از رو خوبی

 کار این تو که  شرکتی هر با کردم، پاک  شرکت از هارو خالف ی همه تقریبا

 . کردم  قطع رو شرکت ارتباط داشت دست



  خب اما کرد می کمک خیلی شرکت این با داد قرار و باال بکشمش وقتشه دیگه

 .نبود یار شانس گفتم  که طور همون

 : گفتم و کشیدم اش سینه روی فرضی خطای انگشتم با

 .نکن درگیر رو فکرت خیلی میاد، گیرتون بهتری موقعیت انشاهلل

 .گفت ای انشاهلل و داد بیرون رو نفسش
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 : گفت و چرخوند  آمین ی گهواره طرف به رو سرش

 خوابه؟  بابا پسر

 .خوابید تازه آره-

 : کرد جمع رو اش چهره اعتراض با

 خوابیده؟ بچه این خونه میام من وقت هر چرا

 : کردم ای خنده تک

 میای؟  دیر تو که باشه  این خاطر به تونه می

 :انداخت باال رو هاش شونه تخس های بچه پسر مثل

 . ببینیم پسرمونو تونیم نمی شب یک هرچی، حاال

 . درمیاره دندون داره وقتی اونم

  از و گرفتم فاصله طاها از خورد در به که ای تقه با که بگم چیزی خواستم

 : دادم تغییر نشسته به کشیده دراز حالت

 . تو  بیا

 : شد اتاق وارد خانوم زهرا و شد باز در

 . شام برای بیاین گفتن خانوم مینو



 :داد تکون رو سرش طاها

 . بری تونی می باشه،

 .شد خارج اتاق از و داد تکون رو سرش هم خانوم زهرا

 .رفتم  کمدم  سمت به و شدم بلند تخت روی از

 که شلواری و تونیک انداختم، سرم  روی و برداشتم ای ساده رنگ مشکی شال

 . بود امشب مناسب بودم کرده تنم

 :گفتم و برگشتم طاها سمت به

 .باشه  آمین پیش بیاد  بگم خانوم مبینا به برم من شی حاضر تو تا

  مبینا دیدن با شدم، آشپزخونه وارد و  شدم خارج اتاق از که داد تکون رو سرش

 :گفتم کرد  می کمک خانوم زهرا به داشت که خانوم

 . کن خبرم شد چیزی بمون، آمین پیش برو لطفا شما جان مبینا

 .شد خارج اشپزخونه از چشم گفتن با و داد تکون رو سرش

  گهگاهی و بودم کرده استخدامش آمین از داری نگه برای من که بود کسی مبینا

 . کرد می کمک آشپزخونه های کار توی هم

  اقسام و انواع که میزی بودیم، نشسته میز دور ما ی همه که نکشید طولی

 . بود آماده روش غذاها

 درد؟  به چه پولداری و تجمالت همه این

 !بودن غریبه هم با همه انگار نبود، کیفی و صفا هیچ خونه توی وقتی

 تقریبا اش چهره که ای ساله دو  و سی زن کردم، نگاه طاها خواهر نارین به

 .بود اون شبیه طاها بگم بهتره یا بود؛ طاها به شبیه
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  تو و خوشگل حسابی هم دخترش  و داشت ای قهوه  موهای و عسلی های چشم

 ! بود برو دل

 .بودن سبز هاش چشم  و داشت لختی زیتونی و طالیی موهای

 .بود مامانش کپی گفت شه می تقریبا و بود سفید حسابی پوستشم

  غذا به اخم با و بود نشسته نارین کنار بود سعید  اسمش که هم نارین شوهر

 . بود مشغول خوردن

  به و بود معمولی هم کامال بود، مشکی ابرو و چشم و داشت  جدی ی چهره

 .نداشت جذابیتی هیچ نظرم

 . شد نمی شنیده ای دیگه چیز چنگال و قاشق صدای جز و بود سنگین جو

 مخاطب رو طاها که سنا صدای که  خوردم می غذا و بودم کرده سکوت هم من

 : شد بلند داد  می قرار

 طاها؟  دایی

 : کرد نگاهش مهربونی با طاها

 دایی؟  جانم

 داییمو؟  پسر یعنی ببینم؟ پسرتو شه می شام بعد من-

 :کشید کوچیکش صورت به دستی لبخند با طاها

 . ببینش باهم باال ریم  می خوردی غذاتو نشه؟ چرا جون دایی آره

 بشقابش داخل ماکارونی خوردن به  دوباره و کوبید هم به رو هاش دست ذوق با

 :زد لبخندی نارین که داد ادامه

 .طاها رو ام زاده برادر ببینم خوام می منم

 : داد پایین رو دهانش داخل ی لقمه طاها

 گرفته؟ جلوتو کسی مگه من خواهر ببین بیا خب

 . ببین بیا هم شما

 .رسید خوردنش غذا ی ادامه به و گفت ای باشه  نارین



  خوبی حس شدم، متوجه طاها و خودم  روی رو شوهرش تیز نگاه  بین این در

 .نباشه  پشتش خوبی نیت که انگار نداشتم، نگاهش به

 !نداشت خوبی نگاه که بود چی هر دیدم، می تنفر توش انگار

  رو زهرا جدیت با و کرد بلند رو سرش خانوم مینو هال در زنگ صدای با

 : داد قرار خطاب

 .کیه  ببین برو زهرا

  در سمت به خانوم چشم گفتن  با و شد خارج آشپزخونه از سرعت با زهرا

 . رفت

 .شدیم رو به رو ها نگهبان از یکی قامت با که کرد باز رو در

 : گفت و کرد نگاه خانوم مینو به جدیت با

 دیگه  امر کردیم، پخش نذری آش از اهالی کل به گفتین که طور همون خانوم

 ندارین؟   ما با ای
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 : داد تکون رو سرش

 .برین  تونین می ندارم ای دیگه کار نه خوبه،

 . شد خارج خونه از و گفت چشمی

 : گفت و انداخت باال ابرویی نارین

 مناسبتی؟  چه به دادین؟ نذری آش

 : زد لبخندی خانوم مینو

 . دادم می بیشتر باید بود،  کمم حتی درمیاره، دندون داره پسریم ی نوه

 . داره می نگه  پابرجا رو خانی نسل که کسیه آمین باالخره



 به بدن و بخرن مغازه از ضروری میز چیز تا چند فرستم می  هم فردا

 . دارن نیاز که هایی روستایی

 !بود عزیز براش آمین خاطر قدر چه انداختم، باال رو ابروهام

 .شد بیشتر نگاهش توی خشم کردم حس خورد سعید به نگاهم ناخوداگاه

 :بردم طاها گوش زیر  آروم رو  سرم و دارم نگه رو خودم نتونستم

 کنه؟ نمی نگاه طوری یک  دامادتون این نظرت به

 : گفت و کرد نگاه سعید به و انداخت باال رو ابروهاش

 کرد؟  کار  چی مگه دیگه خوره می  رو غذاش داره

 : انداختم باال رو هام شونه

 . هاشه چشم توی نفرتی و خشم یک کردم حس انگار دونم نمی

 . شدی متوجه طوری این بینیش می باره  اولین چون شاید نه-

 . گذاشتم دهنم توی و کردم پر برنج از رو قاشقم و گفتم آرومی شاید

  یا توهم یک بود نگاهش توی که چیزی اون دونستم می  خوب خودم اما

 . بود چیزیش یک واقعا اون نبوده، سوتفاهم

 . گرفتم می دلشوره یکم شاید و ترسیدم می نگاهش این از

 به تونم نمی خالفکارن شما ی خانواده کل  که اونجایی از بگم خواست می دلم

  و کردم کنترل رو  خودم نشه ناراحت که این خاطر به اما کنم اعتماد هیچکدوم

 . نزدم حرفی

 : گفت  همه به رو و شد بلند جاش از خانوم مینو غذا خوردن از بعد

 تدارک  االن همین از من بگیریم، سورون ختنه آمین برای باید دیگه ی هفته دو

 . باشین خبر با هم شما چینم، می رو هاش

 ! دربیارم شاخ  بود مونده کم دیگه

 بود؟ الزم عجله انقدر



  در رو ای دیگه چیز شدنم خورد جز مطمئنا چون بگم چیزی هم تونستم نمی

 .نداشت پی
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 نگاهم  متاسفانه اما بخونه هام چشم  از رو حرفم شاید تا کردم نگاه طاها به فقط

 .نکرد

 : گفت و داد تکون رو سرش خیال بی

  می شاید کردی، می مشورت هم ما  با قبلش کاش ولی خوبیه فکر مامان، باشه

 .داشتیم دیگه ی برنامه یک یا بریم جایی خواستیم

 دونستم؟  نمی من که داشتیم ای برنامه چه ما کردم، نگاهش متعجب

 : نباخت رو خودش اما کرد تعجب کمی هم خانوم مینو

 باشه؟ تر مهم پسرت سورون ختنه مراسم از که چیه یعنی  ای؟ برنامه چه

 : گفت و فشرد دستش بین رو دستم طاها

 .ترکیه ریم می بودیم، ریخته عسل ماه ی برنامه ما

 نداشتم؟ خبر من که بودیم ریخته برنامه کی ما شد،  گرد چشمام

 ! اومد نمی در خونش زدی می کارد انگار خانوم مینو

 . کرد  ترک  رو هال حرف بی و انداخت  من صورت  به ای خصمانه نگاه فقط

 به زبون شوهرش و نارین وجود  با اما بپرسم ازش رو دلیلش خواست می دلم

 . اتاق توی بریم تا گرفتم دهن

 :گفت سنا به مهربونی با و شد بلند  جاش از خیال بی طاها

 . بیا هم تو آبجی سنا، ببینی رو آمین اتاقمون بریم  بیا

 . افتادیم راه اونا از تر جلو طاها و من و شدن بلند هم با همزمان سنا و نارین

 :گفتم ارومی صدای با



 ندارم؟ خبر هیچی از من چرا ای؟ ترکیه چه عسلی؟ ماه چه

 :انداخت باال رو هاش شونه

 وارث آمین چون کنه فکر نباید مامانم  گرفتم، تصمیم االن همین  خودمم چون

 . اونه دست چیش همه اختیار اونه

  مجبور خواد  می اون هرچی و ره نمی پیش اون مراد وقف چی همه بدونه باید

 . بدیم انجام نیستیم

 . نشست هام لب روی محوی لبخند ناخوداگاه

  بود نکرده ول خودش حال به رو مادرش  که این از اومد، خوشم کارش این از

 .بود نشده خیال بی رو داستان و

 .بود نذاشته خالی مادرش برای رو میدون  دیدم می که بود خوب

 .شد خارج اتاق از خانوم مبینا شدیم اتاق وارد که ما
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  ی گهواره سمت به ذوق با سنا شدن، اتاق وارد سرمون پشت هم سنا و نارین

 :گفت دیدنش با و رفت آمین

 !کوچولوئه قدر چه وای

 : کشید آمین کوچیک دست روی انگشت با

 .نرمه پوستش خیلی

 :گفت و خندید طاها

 . جون دایی بود نرم پوستتم بودی، کوچولو  قدر همین هم تو

 :کرد نگاه  طاها به مظلومیت با

 کنم؟ بازی باهاش تونم می شد که بیدار خوابه، االن

 :گفتم  و کردم ای خنده تک



 . جون سنا کنه بازی  باهات بشینه تونه نمی کوچولوئه، هنوز اون

  سعی اونم بدی، یادش زدن حرف و  بزنی حرف باهاش تونی می شد که بیدار

 . خنده می و بزنه حرف باهات کنه می

 . شد همراه باهاش هم نارین دفعه این و کرد نگاه آمین به دوباره ذوق با سنا

  و گذاشت پام ران روی رو دستش نشست،  کنارم هم طاها که نشستم تخت روی

 : گفت  گوشم زیر آرومی صدای با

 ببینن؟  آمینو بخوان نبود دیگه وقت

 کنم؟  خلوت زنم با خوام  می من که االن اد

 چی؟  شنیدن می رو هاش حرف اگه شد؛ گرد هام چشم

 :گفتم  و گزیدم لب

 !شنون می دیوونه طاها؟ گی  می چی

 : انداخت باال خیال بی رو هاش شونه

 ! گم نمی که بیراه دیگه، زنمی بشنون

 . نزدم حرفی و رفتم براش ای غره چشم فقط

 هاش بازی پرو به و اومد نمی پایین  خودش موضع از اون گفتم می چی هر

 . داد  می ادامه

 اتاقمون از بخیر شب گفتن با  سنا و نارین ربع یک گذشت از بعد باالخره

 . موندم تنها  طاها با من و شدن خارج

 .انداخت تخت روی رو من  و اومد سمتم به که نکشید طولی

 : کردم نگاه رنگش خوش های چشم توی خنده با

 دیوونه؟  چته بابا کن صبر خب

 :کشید صورتم روی رو دستش

  خواد می  زنمو دلم دیگه بود کافی کردن صبر برای هفته دو تونم، نمی دیگه

 مشکلیه؟



 . گذاشت هام لب روی  رو هاش لب که دادم تکون رو سرم خنده با

 . شدم همراه باهاش عشق با منم
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  می خفیفی لرز ناخواسته و میکردم  حس پاهام وسط درست پاشو بین برجستگی

 . گرفتم

  کنده ازجاش داره لبام میکردم  حس که گرفت می کام ازم باعطش طوری

 !میشه

 .زد چنگ هام سینه به وحشیا مثل  و رفت هام سینه سمت به دستش

 . بود آورده فشار بهش هفته دو این واقعا

  تونیک  این که این یادآوری با که کنه پاره وسط از خواست گرفت رو لباسم

 :گفتم  و کشیدم  عقب رو خودم بود مامان ی هدیه

 . دارم دوست لباسمو  این! دیوونه نکن

 : کرد نگاهم باشم زده حال ضد بهش انگار که طوری

 ! دیگه خرم می عینشو برات خودم وسط؟ این بود چی این االن

 : گذاشتم  دستش روی رو دستم

 !دیگه  میارم در وایساخودم دیوونه، اس هدیه نه نه

 . دراوردم  رو لباسم که کشید عقب آروم و کشید پوفی

 طوری رو سینم سوتین روی از دادو  قورت دهنشو آب ام برهنه  بدن دیدن با 

 . رفتم ضعف که گرفت چنگ تو

 به سرش سوتینم کردن باز از بعد  و چرخوند پشت به حرکت یک توی منو

 . اومد هام سینه سمت

 . مکید می  رو هام سینه نخورده شیر بود وقت خیلی که ای بچه یک مثل



  و خودم آروم مردونگیش دیدن با که  دراورد حالت همون توی رو شلوارش 

 :گفتم باترس و کشیدم عقب

 ! ترسم می بازم سومه بار که این با چرا دونم نمی

 :گفت پایین میکشید شورتمو  که همونطور حرفم به توجه بی

 بگیری؟ درد بشم باعث و کنم اذیتت من دیدی کی  عزیزم، کنی می عادت

 ! بوده لذت همش و بکشم درد رابطه توی بود نذاشته وقت هیچ گفت،  می راست

 کرد  تنظیم روم رو مردونگیش و  کشید بهشتم روی رو دستش که  نزدم حرفی

  سیاهی لحظه یک هام چشم بدنم توی مردونگیش از حجم اون رفتن فرو با

 . رفت

  کرد سعی مالیدنش با و گذاشت بهشتم  روی رو دستش که شد بلند اهم صدای

 . کنه کم  رو دردم

 !تنگی بازم تو گذره می که بار هر  چرا دونم نمی من-
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  سپرده اون به رو خودم لذت با فقط و بود شده گرفته ازم زدن حرف توان دیگه

 .بودم

 

 : طاها

 

 :گرفتم بخش روح خانوم سمت به رو هارو جعبه

 . پسرمه دراوردن دندون شیرینی  کن، پخش شرکت کل توی رو جعبه دو این

 :کرد نگاهم لبخند با

 . کنم  می پخشش االن همین چشم خانی، آقای باشه مبارکتون



 .شد خارج اتاق از  هم اون که  نشستم میزم پشت و گفتم ممنونی

  پرواز بلیط دیگه ی هفته دو برای تا شدم سایت وارد و کردم باز رو تاپ لپ

 . بگیرم ترکیه به

  توی که ذاشتم،  می خودم جای رو  یکی و کردم می ردیف رو کارام باید البته

 . موند نمی برام ای دیگه اعتماد مورد فرد معین جز ها گزینه این

  می کجا از بسپرم، بهش رو شرکت مدیریت که نداشتم اعتماد اصال سعید به

 کشه؟ نمی تباهی  و خالف به رو شرکت مسیر دوباره دونستم

  کار من  و موند می  بودم داده بهش که سمتی این توی که بهتر همون بنابراین

 . سپردم می معین دست هارو

 : داد جواب بوق چند خوردن  از بعد که گرفتم رو اش شماره فکر این با

 ! دیدیم گوشی این روی رو شما ی شماره ما عجب چه! خان طاها به به

 : کردم ای خنده تک

 نزدم؟ زنگ بهت عروسیم خاطر به پیش وقت چند همین پسر، نباش معرفت بی

 !داری رفیق افته می یادت داری کار وقت هر دیگه آره-

 . بیای خوای می یا  دعوتیه یا

 کدومشه؟ دفعه این

  نمی اصال که  بود شلوغ سرم  وقت چند این انقدر ولی داشت، حق خندیدم،

  فکر ای دیگه های چیز به شرکت همچنین و ها داستان این و نیال جز تونستم

 !کنم

 : آوردم زبون به رو حرفم

 با عروسی کارای کردم، گیر وضعی چه توی اواخر این که دونی  می داداش

  سر وقت واقعا دیگه شرکت از خالف کردن پاک  سحر، از جدایی نیال

 !نداشتم هم خاروندن

 گیره؟ کجا کارت دفعه این بگو کارتو بابا، خب خیلی-

 : زد می رو خودش حرف  حال هر به کردم، ای خنده تک



  جام شرکت بیای خوام  می عسل، ماه ترکیه، برم دیگه هفته دو  خوام می من

 . ندارم اعتماد تو جز کسی به که  دونی می وایسی،
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 .ردیفه میام،  خب خیلی سالمتی، به اوهو-

 . داداش نوکرتم-

 

 : نیال

 

 : گفتم و زدم لبخندی مبینا اومدن با

 .بخورم هوا یکم حیاط توی پایین برم من باشه، بچه به حواست عزیزم

 . شه اذیت خوام نمی داره سوز هوا همچنین و خوابه

 . برسین کارتون به شما خانوم چشم-

 .شدم خارج اتاق از و گفتم ممنونی

 شده تنگ ساری برای دلم نشستم، تاب روی  و شدم عمارت بزرگ  حیاط وارد

 لوس بابام برای خودمو و کنم شیطنت  خرید، برم سارا با که این برای بود،

 .کنم

 . بود شده تنگ هم دانشگاه برای دلم

  چی اما بشم مهندسی خودم برای کنم تحصیل بخونم، درس داشتم  دوست من

 شد؟

 ! شد عوض کل به زندگیم مسیر اون خاطر به که  شد زندگیم وارد آرمانی

 .داشتم بچه یک سالگی یک و بیست سن با من و  شدم دور اهدافم ی همه از



  برام مشکلی هر و کنم لوس مامانم  بغل رو  خودم خواست می دلم هنوز من

 .داشتم  بچه یک حاال اما ببرم پناه بهشون اومد پیش

  گرم من به رو  خودش پشت شد  بزرگ  وقتی بود قرار اون دیگه که ای بچه

 .ببینه 

 ! شد چی و خواستم می چی

 نعمت یک برام زندگی توی طاها  وجود چون کنم، ناشکری خواستم نمی ولی

 .بود

  اون وجود اما نبودم راحت خیلی که این با خواست، نمی منو مادرش که این با

 . داد  می آرامش بهم آمین و

  بشن آمین و طاها و شه طوری این زندگیم مسیر که این بوده، این قسمتم شاید

 . من آرامش

  آرزو خواستم نمی من دادم، می ادامه رو تحصیلم شد می بزرگتر آمین که یکم

 .بمونم شدن مهندس دل به

 ! خواستم نمی واقعا

  عمارت داخل تا شدم بلند تاب روی از بنابراین و کردم سرما احساس کم کم

 .بشم

 . ریختم خودم برای آب لیوان یک و رفتم آشپزخونه سمت به

 به رو سعید قامت با که برم باال ها پله از خواستم و شدم خارج آشپزخونه از

 . شدم رو

 بود؟  خونه چرا باشه؟ شرکت نباید االن این

 . حسادت از  پر و تنفر پر نگاه همون نگاه، همون هم باز

 .نکنم نگاه بهش و ندم اهمیت بهش کردم سعی

 دستم از لیوان اون به ناگهانیم برخورد با که رفتم باال ها پله از بهش اهمیت بی

 ! شکست بدی  صدای با و افتاد



 اون به باید چرا االن بودم کشیده تر  طرف اون رو خودم من یادمه که جایی تا

 کردم؟   می برخورد
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 :گفت و  دوخت هام چشم توی رو تنفرش پر نگاه

 . ذارم نمی

 : کردم نگاهش متعجب

 چی؟

 : غرید و گرفت دستش توی محکم رو بازوم

  رو چی همه  شدین زندگیمون وارد وقتی از پسرتون توله اون و شوهرت و تو

 !کشیدین گند به

 مرد؟  این گفت می چی شد، گرد هام چشم

 :بکشم بیرون دستش  از رو بازوم کردم سعی

 کنین؟ ول رو دستم لطفا شه  می شما؟ گین می دارین چی

 :داد ادامه بیشتری خشم با

 من تو شوهر برگشتن با ولی بودم  چیز همه  بودم، دوم مدیر شرکت اون تو من

 !ساده دستیار یک شدم فقط

  فقط! بود من برای اموال و مال خونه؛ این ی همه نبودین پسرت اون و تو اگه

 .ام خانواده و من

 باال رو کشیدم زحمت براشون من  که چیزایی مفت مفت تا سه شما نمیذارم

 مفهومه؟ بکشین

  بیهوده ترسم این داد نشون بهم بعدیش حرف و ترسیدم می داشتم واقعا  کم کم

 :نبود



 . کنم می شروع تو از اولم و  دارم،  می بر راهم سر از شمارو یکی یکی

 :گفت ترسناکی لبخند با که کردم نگاهش ترس با

 !خانوم نیال کن خداحافظی زندگی با

 . داد هلم ها پله روی از محکم  و زد ام سینه به که محکمی ی ضربه و

 ! نفهمیدم چیزی دیگه سرم به  ضربه با و پیچید عمارت توی جیغم صدای

 

 : طاها

 

 .بگیرم نیال برای خوشگل گل یک تا کردم می نگاه ها گل بین داشتم

 نارین ی شماره دیدن با آوردم، در  جیبم توی از رو اون موبایلم زنگ صدای با

 :گفت نگرانی صدای با گذاشتم، گوشم دم رو اون و انداختم باال ابرویی

 کجایی؟  طاها

 : کردم اخمی

 شده؟   چی مغازه

 ! بیمارستان  بیا بدو-

 : شد روونه وجودم توی استرس

 چی؟  برای بیمارستان چی؟ یعنی

 ... نیال-

 :پریدم حرفش بین ترس با

 ! نارین بزن حرف المصب د چی؟ نیال نیال؟
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 . بیمارستانه توی خورده، لیز ها پله از نیال-

 ! کشیدم موهام بین رو دستم و گفتم وایی

 :گفتم لرزونی صدای با

 کجاست؟  االن شد؟ طور چه چی؟ یعنی

 . بیا فقط نیست خوب خیلی حالش داداش، کنم تعریف برات اینجا بیا-

 بیمارستان؟  کدوم خب خیلی-

 ... بیمارستان-

 . شدم ماشین سوار سرعت با و کردم قطع رو تماس ای دیگه حرف هیچ بدون

 چی؟  میومد نیال سر بالیی اگه

 ! مردم می قطعا! مردم می من

 ! شدم می دیوونه استرس و نگرانی از داشتم

 !  شد می چیزیش نباید نیال

 !چیزی هیچ

 توی رو ساعته یک مسیر و کشیدم می الیی ها ماشین بین از زیادی سرعت با

 . رسیدم بیمارستان به و کردم خالصه ساعت نیم

 : گفتم رفتم پذیرش سمت به سرعت با

 کجاست؟ اینجا اوردن زنمو.. .زنم

 : کرد نگاهم و  گرفت  سیستم از رو چشمش

 چیه؟ اسمشون

 . رحیمیان نیال...نیال -

 .کنین  صبر لحظه یک-

 : گفت ثانیه چند از بعد

 . راست دست راهرو انتهای دوم ی طبقه ویژه، های مراقبت بخش برین



 ! شد خراب سرم روی دنیا حرفش این با

 بود؟  شده چش یعنی

 .رفتم آسانسور سمت به سرعت با

 ! رسیدم کی و  زدم رو آسانسور ی دکمه  کی نفهمیدم اصال

 : گفتم و رسوندم بهشون رو خودم سرعت با سعید و نارین دیدن با

 اینجاست؟ چی برای نیال شده؟ چی

 : گفت ناراحتی با سعید

  دارم،  برش بودم اومده بودم گذاشته جا چیزی یک خونه من داداش، بگم چی

 زن پله، لب ریخته آب و شکسته لیوان یک دیدم بیرون اومدم اتاق از وقتی

 . شد چی نفهمیدم منم  وهللا رفت، می ازش خون و ها پله پایین بود افتاده داداشم

  و بودن شده سرخ هام چشم نداشتم شک کردم، فرو موهام بین رو دستم کالفه

 ! شم رسوا و بریزه هام  اشک ترسیدم می

 !شد می چیزیش نباید نیال نه

 :گفتم نارین به رو نگرانی با

 طوره؟  چه وضعش االن

 .بگه بیرون  بیاد دکتر منتظریم داداش، دونیم نمی-

 . فرستادم بیرون رو ام کالفه نفس

 ! کرد  می خیر به خودش خدا

 ! فهمیدم نمی بود افتاده اتفاق داستان این طور چه اما

 ! باشه؟ پرت حواس انقدر تونست می طور چه نیال

 : رفتم سمتش به نگران و شدم  خارج فکر از اتاق از دکتر اومدن بیرون با

 طوره؟  چه زنم حال دکتر؟ شد چی
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 :کشید پایین صورتش روی از رو ماسکش

  بدیم انتقالش خوایم می شده رفع خطرش خداروشکر کردیم، چک رو وضعیتش

 . بخش به

  جزئی دیدگی اسیب کتفشونم شکسته،  سرشون و دیده آسیب زانوشون فقط

 .گذشت  خیر به نبود چیزی خداروشکر دارن،

 .گفتم خداروشکری و فرستادم بیرون رو ام آسوده نفس

  و من به خدا اما دم می دستش از  کردم  فکر و دادم راه بعد دلم به بار هزار

 . بود کرده رحم پسرم

 : دادم  قرار خطاب رو دکتر دوباره

 ببینمش؟  تونم می بخش رفت وقتی

 . نفر یک فقط اما بله،-

 . گرفت فاصله ازمون بگذره خیر به گفتن با دکتر که  دادم تکون رو سرم

 .شدم اتاق وارد سریعا کردن بخش وارد رو نیال که  مدتی گذشت از بعد

 .بود شده پیچی باند سرش و بود سرم زیر من نیالی شد، مچاله قلبم دیدنش با

 .بودن بسته پزشکی بند گردن با هم گردنش

  کنارش صندلی روی و رفتم  سمتش به ناراحتی با بودن، بسته هاش چشم

 .نشستم

 : گفتم لب زیر و  کردم نوازشش و  گرفتم دستم توی بود سرم زیر که رو دستش

 .من  زندگی ای زنده که  خداروشکر خداروشکر،

 با داد، تکون رو انگشتش کردم  حس  که بودم خیره صورتش به طور همون

 . شد باز کم  کم هاش  چشم  که کردم نگاه بهش امیدواری

 :گفتم آروم و  کشیدم نرمش ی گونه به رو دستم

 عزیزم؟  خوبی نیال نیال؟



 

 : نیال

 

  اطرافم فضای سفیدی از کردم،  نگاه اطرافم به کردم، باز آروم رو هام چشم

 . بیمارستانم توی شدم متوجه

 . بود نشسته کنارم که خورد طاها به چشمم و پیچید سرم توی عجیبی درد

 :پیچید گوشم توی صداش

 عزیزم؟  خوبی نیال نیال؟

 بودم؟  اینجا چرا بود؟ شده چم من

  با همین برای نداشتم، نا که بود تشنم انقدر ولی بزنم حرف خواست می دلم

 : گفتم ای گرفته صدای

 . بده آب...آب

  بین رو لیوان ی لبه و ریخت برام آب لیوان یک و شد بلند جاش از زده هول

 سرازیر وجودم به خنکیش انگار که  خوردم آب از جرعه چند گذاشت، دهنم

 . شد

 رفتم آب لیوان یک با بعد حیاط، بودم رفته آورد، هجوم  ذهنم به چیز همه  کم کم

 . داد هولم  بعد و کرد  تهدیدم سعید مرد؛ اون که باال

 !کشه می هم رو طاها و آمین بود گفته حتی اون
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 : گفتم و کردم نگاه طاها به استرس با

 کجاست؟ سعید...سعید

 : رفت هم  در هاش اخم حرفم این با



 داری؟ کار چی سعید با تو سعید؟

 چی؟ بیاره آمین سر بالیی بود رفته اگه

 :گفتم سریعا

 . بود خودش بخدا طاها، داد هول ها پله از منو اون...اون

 : دادم ادامه بغض با که شد گرد  هاش چشم حرفم این با

  کشه، می هم رو آمین بود گفته بهم کنم، می خواهش کجاست، ببین برو طاها

 .کجاست ببین توروخدا

 : گفت و شد بلند جاش از هراسون حرفم این با طاها

 بده؟ هول تورو باید چی برای سعید نیال؟ گی می داری چی

 : ریخت فرو بغضم

  بده نجات رو آمین جون کنم می خواهش نیست، ها حرف این وقت االن طاها

 !مرد اون کجاست ببین

 :کشید موهاش بین کالفه رو دستش

 . بود بیمارستان توی که االن تا

 رفته ممکنه ام زنده دونه می که  االن نه، یا میرم می ببینه خواست می اون-

 ! طاها بجنب عمارت، باشه

  دوختم، سقف به رو چشمم اشک با که شد خارج اتاقم از سرعت با حرفم این با

 ! باش مراقبش خودت! بده نجات پسرمو خودت خدایا

 

 : طاها

 

  که نارین دیدن با برگشتم،  بیمارستان  سالن به و شدم خارج اتاقش از سرعت با

 : دادم ادامه تر بلند و گفتم وایی بود تنها

 کجاست؟  سعید نارین



 : کرد نگاهم متعجب

 شده؟  چی سنا، پیش عمارت رفت

  تونست می که کسی تنها االن گرفتم، رو مامان ی شماره سریعا و گفتم لعنتی

 . بود اون بده نجاتمون

 : داد جواب که نکشید چیزی

 طاها؟  بله

 :گفتم سریعا

 کجایی؟  مامان مامان؟

 باشم؟ کجا  خواستی می عمارت،-

 : دادم ادامه و گفتم خداروشکری

 خب؟ اونجا میاد داره سعید مامان

 کنم؟ کار چی خونشه، بیاد؛ خب-

 : کشیدم عمیقی نفس

  آمین منو که کرده تهدیدش حتی  بوده، سعید داده هول رو نیال که اونی مامان

 . کشه می هم رو

  مرد تا صد از که دونم  می سپردم،  تو  با رو پسرم باشه، آمین به حواست مامان

 .بشه کم ات نوه سر از مو یک ذاری نمی که دونم می تری، قوی
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 : گفت تعجب  با مامان

 آمین و تو باید چرا بده؟ هول نیالرو باید چرا سعید طاها؟ گی می داری چی

 بکشه؟ رو



  ثروت ی همه و بپاشونه هم از مارو ی خانواده که زنته پرتای چرتو همه اینا

 . بگیره خودش رو

 انقدر چرا تو بزنه، حرفارو این بیاد که کرده پرت رو خودش قصد از شایدم

 ای؟ ساده

 : گفتم  و کشیدم موهام بین رو دستم

 !کنه نمی کاری همچین نیال مامان

  می معلوم چیز همه خونه بیام وقتی گذاشتم مخفی دوربین خونه اون توی من

 ! سپردم امانت بهت باشه، آمین به حواست فقط تو شه،

  نوه به حواسم  جوره همه خودم بسپره، امانت بهم رو ام نوه کسی نیست الزم-

 . هست ام

 . کردم قطع رو تماس و نگفتم چیزی دیگه

  برسم رو سعید حساب برم خودم  و بمونه نیال پیش نارین بگم خواست می دلم

 ! نداشتم اعتماد هم نارین به دیگه حتی اما

 .بیاره سرش بالیی یک و بذارم  تنها نیال با رو اون ترسیدم می

 نیستن؟  همدست  باهم شوهر و زن  که دونستم می کجا از

 :گفتم و کردم نارین به رو

 .هستم اینجا من عمارت، برگرد دیگه تو

 : کرد نگاهم نگرانی با

 ندارین؟  احتیاج چیزی به داداش؟ مطمئنی

 :گفتم خشم با  فقط و دادم تکون منفی ی نشونه به رو سرم

 . الکاتبینه کرام با حسابش  برگردم بگو بهش  نارین، باشه شوهرت به حواست

 : کرد نگاهم متعجب

 شده؟  چی مگه سعید؟

 : دادم تکونی رو سرم



 . عمارت برگرد و بده انجام رو گفتم که کاری فعال فهمی،  می موقعش به اونو

 نیال اتاق داخل و کشیدم موهام بین رو دستم کالفه بزنه، حرفی نذاشتم دیگه

 .برگشتم

 کنم؟  اعتماد کسی به تونستم نمی چرا خدایا

  گوشه افتاد می شد، می بیکار باید کار  از کنم، کار چی سعید با دونستم می ولی

 !سرجاش میومد عقلش تا زندان ی

  از جوره هیچ  من ولی دادم می رو  خرجش خودم بود  تقصیر بی نارین هم اگه

 ! گذشتم نمی بود کرده رو ام خانواده  و خودم  جون قصد که  کسی سعید،

 :کرد نگاهم نگرانی  با دیدنم با نیال

 خوبه؟  حالش آمین طاها؟ شد چی

 کجاست؟  سعید

 : فشردم  هم روی مطمئن رو هام پلک

 .باش آروم عزیزم، راحت خیالت

 .سپردم بهش رو آمین اس، خونه مامانم

 :کشید عمیقی نفس

  خدا فقط کنه،  می مراقبت آمین از جونش مثل مامانت مطمئنم  من خداروشکر،

 ! کنه رحم بهمون

 .نشستم کنارش  و زدم بهش دلگرمی برای لبخندی

 : گفتم  و گرفتم دستم توی رو دستش

 بگی؟  بهم کامل  رو چیز همه االن تونی می

 گفت؟ چی  بهت و کرد کارو این چرا سعید شد، چی

 . نیال بگو بهم خوبه حالت اگه
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 :گفت و داد پایین رو دهنش اب

 .بودم نشسته تاب روی بخورم، هوا حیاط بودم رفته من...من

  رو  آب همون ریختم، خودم برای آب لیوان یک آشپزخونه، توی رفتم بعد...بعد

 . اتاق توی ببرم خودم با خواستم می

 . ایستاده ها پله باالی سعید دیدم که برم باال ها پله از خواستم می

 . کرد می نگاهم تنفر با طور همون گفتم، بهت که نگاهی طرز همون

  خوردم دیدم باال رفتم وقتی ولی نکنم برخورد بهش که کردم کج  راهمو من

 .افتاد دستم از لیوان و بهش

 طوری یک و زمین روی بریزه آب که بود اش نقشه از بخشی این نظرم به که

 . خوردم لیز من انگار که کنه جلوه

 . ریختی هم به رو چیز همه  برگشتی تو وقتی از گفت... گفت بهم بعدش

  ی همه هستیم آمین و من که االن و بده دست از رو کارش شدی باعث گفت

 . رسه می ما به ها ثروت

 . داره می بر راهش سر از و کشه می تکمونو تک گفت

 بود؟ کرده جرئت طور چه  سعید فشردم، هم روی رو هام پلک خشم با

 ثروت؟ و پول خاطر به فقط

 شناختم؟ نمی رو اطرافیانم زودتر من چرا

 : کشیدم اش گونه روی وار نوازش رو دستم

 من، با سعیدم حساب کنم،  می حل رو چیز همه من باش، آروم تو عزیزم، باشه

 . باشه راحت خیالت تو

 

 : نیال

 



 . شدم عمارت وارد و برداشتم قدم طاها کمک به

 :کرد نگاه بهم و بود ایستاده آمین همراه که مبینا

 خوبه؟  حالتون خانوم، نده بد خدا

 : چرخید دورم کرد می دود اسفند که حالی در خانوم زهرا که زدم لبخندی

 . بخدا زدن چشمتون خانوم، نده بد خدا

 .بودن محبت با که قدر چه شد، تر عمیق لبخندم

 :گفتم مهربونی با

 . ازتون ممنونم خانوما، خوبم

  ی چهره دلتنگ قدر چه  دوروز همین تو قدر چه کردم، نگاه آمین به

 . بودم شده  معصومش

 : گفت و شد مانع طاها که کنم بغلش خواستم

  می خسته خودتو طوری این بغلت، دم می تخت روی باال بریم  بذار نیال، نه

 .کنی

 .رفتم باال ها پله از همراهش و کردم قبول ناچارا

  دستش که  فشردم طاها به محکم رو خودم سعید و نارین دیدن با باال سالن توی

 . کرد حلقه دورم  محکم رو

 : گفت ظاهری نگرانی با و اومد جلو سعید

 ! نده بد خدا داداش؟ زن خوبی

 اتاقمون سمت به رو من بگه چیزی که این بدون و کرد نگاهش اخم با طاها

 .برد

  بازی نمایش داشت که بود نگفته چیزی بهش هنوز هم خانوم مینو که این مثل

 . کرد می
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 .دادم تکیه تخت به دراز نیمه  حالت و نشستم تخت روی کوفته بدنی با

 :کرد نگاهم و کرد تنظیم پشتم رو بالشت طاها

 عزیزم؟ نداری الزم چیزی

 : دادم تکون منفی ی نشونه به رو سرم

 .ممنون عزیزم، نه

 : گذاشتم بازوش روی رو دستم  که داد تکون رو سرش

 راحت خیالم من کن، بیرون خونه این از رو سعید زودتر زودتر، فقط طاها

 !نیست

 : فشرد هم روی اطمینان با رو هاش پلک

 باهاش دونم می  گذاشتم، کار مخفی دوربین خونه توی من نیال، راحت خیالت

 . کنم کار چی

  کرد نمی فکر کسی دیگه طوری این حداقل کشیدم، راحتی نفس حرفش این با

 . گم می دروغ

 : گفت طاها که کشیدم بازوش روی  از رو دستم خورد در به که ای تقه با

 . تو  بیا

 . شد داخل آمین همراه مبینا و شد باز در حرفش این با

 . کردم نگاه بهش شوق  با و گرفتم ای تازه  جون انگار پسرم دیدن با

 . شد اتاق وارد خانوم مینو مبینا بند پشت

 :گفت خانوم مینو که گرفتم مبینا بغل از رو آمین

 . بیرون برو  مبینا

 .خانوم چشم-

 .شد خارج اتاق از سپس

 :گفت گوشم در و زد ام گونه به ای بوسه طاها



 .باشه خودت به حواست دوربینا سراغ میرم من

  اتاق از که زدم لبخندی فقط اما  نذار تنها مامانت با منو بگم خواست می دلم

 .شد خارج

 : گفتم خانوم مینو به رو رفتنش با

 کنین؟  ابراز بهم نمردم اینکه از رو ناراحتیتون اومدین خانوم؟ مینو شده چیزی

 : گفت و زد پوزخندی

  اومدم ولی اول از بود واضح برام این ذاشتی نمی راحتمون زودیا این به تو

  حالیت بگم بهتره  یا بزنم؛ حرف باهات  ای دیگه چیز یک به راجع که اینجا

 .کنم

 . کردم نگاه بود نشسته آروم بغلم توی که آمینی به و کشیدم  هوفی

 کنم؟ خلوت پسرم با یکم بذاره خواست نمی چرا

 : کردم نگاهش مجبورا

 . دم می گوش بفرمایین،

 :کرد نگاهم جدیت با

 ! بپاشونی هم  از مارو ی خانواده تو دم نمی اجازه من

 : داد ادامه که کردم نگاهش گنگ

  خورم نمی گول  من داده  هول تورو دامادم  گی می که حرفا و ها دروغ این با

 ! خانوم نیال

 ! بزن کله سرو باهاش و کن ثابت  زن این به و بیا حاال کردم، عصبی ی خنده

 !بکشم زیادی زحمت من نبود  نیازی البته

  کرد می ثابت همه به بود کرده وصل که دوربینی فیلمای با زودتر چه هر طاها

 ! دروغ کی و گه می راست کی که
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 :داد ادامه اخم با

  انداختی خودتو و کردی ازدواج باهاش  طاها پول خاطر به اولشم همون از تو

 !بهش

  ی خانواده میخوای و دوختی بهشون چشمتو  اموال و مال همه این دیدن با االنم

 ! بگیری خودت برای رو اموال و مال این ی همه تا بپاشونی هم از مارو

 فهمیدی؟ ذارم نمی من ولی

 ! دامادم گردن بندازی  بعد و بندازی ها پله از رو خودت که

 صاحب بشی خودت تا کنی بیرون خونه این از رو دخترم و داماد خوای می تو

 ! جون دختر دم نمی بهت رو اجازه این من ولی چیز، همه

 ! بود زده  خشکم زد می که هایی حرف با

 !بود افتاده  اتفاقی چه من برای و گفت می چی این

 .باشم خونسرد کردم سعی

  می آشکار رو حقایق زودتر چه هر  دونستم می و بود گرم طاها به پشتم چون

 !کنه

 :گفتم فقط همین برای

 به چون شماست مغز تفکرات فقط و  نیست حقیقت زنین می که هایی حرف این

 .ندارین خوبی دید من

 ! ندارم و نداشتم کسی مال به چشم وقت هیچ من

 دیگران منال  و مال به چشمم که داشتن پول کافی ی اندازه به خودم ی خانواده

 ! نباشه شما خصوص به و

 !دارین تفکراتی همچین چرا شما دونم نمی من ببینین

  یا کنم زخمی چیزا این خاطر به صرفا رو خودم نیستم دیوونه واقعا من ولی

 ! ببرم مرگ  به رو



 شما ذهن به طور چه دونم نمی و  کرد نمی خطور منم ذهن به حتی چیزا این

 ! رسیده

  کسی تا زده کار این به دست منال و مال و ثروت خاطر به که کسی ثانی در

 ! شماست داماد برداره راهش سر از رو

 !طاها و آمین سراغ بره  بعدش و برداره راه سر از و من خواسته که

 .بیاد مدرک  با طاها کنین صبر نیست سند شما برای من حرف اگه

 : کرد نگاهم تردید با و افتاد شک به کمی آخرم حرف با

 مدرکی؟ چه

 : زدم ای مسخره لبخند

 .بینین  می میاد طاها

 :نباخت رو خودش

 مثل های شاهد کارته، این کردن ثابت  برای هات نقشه از دیگه یکی حتما اینم

 . کنن تایید حرفاتو که آوردی رو خودت

 تقه موقع همون که  نزدم حرفی و دادم تکون تاسف ی نشونه به فقط رو سرم

 .شد اتاق وارد دست به تاپ لپ طاها و خورد در به ای

 :کرد نگاهش تعجب با خانوم مینو

 طاها؟  چیه اون

 : گفت و نشست تخت روی حرص با

 .گرامیتون  داماد کردن  قصد سو  مدرک 
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 خانوم مینو  سمت به و کرد پلی رو فیلم طاها که شد بیشتر تعجبش خانوم مینو

 . گرفت



 عمیق من پوزخند و شد می تر گرد هاش چشم خانوم مینو  میگذشت  که چی هر

 .تر

 . بود شده آشکار سرعت همین با حقایق که بود خوب خیلی

 : کرد بلند رو صداش و شد بلند خشم با خانوم مینو

  چیزی بهش دادی، نخ بهش تو حتما بکنه؟ کاری همچین باید چی برای سعید

 !شه عصبانی که گفتی

 !بندازی دامادمم به  رو خودت پسرم ی عالوه به خواستی شایدم

  من به تونست می راحت انقدر طور  چه شد، گرد هام چشم حرفش این شنیدن با

 بزنه؟ تهمت

 بیاره؟  زبون به هارو حرف این شرمانه بی انقدر تونست می طور چه

 :گفتم متحیر

 گین؟  می دارین چی شما

 : کرد نگاه مامانش به خشم با طاها

 ! میگی چی داری بفهم مامان

 ! بگی من زن به خواد می دلت هرچی نداری حق ولی واجبه احترامت مادرمی

 !بچم زن منو یا میره شرکت و خونه این از سعید یا

 اوکیه؟  مونم، نمی نباشه ام خانواده برای جانی امنیت که جایی من

 ! گی می زنم به داری چی باشه حواست هم تو پس

  ام خانواده و من خواد  می ثروت و پول  خاطر به که تو ناموس بی داماد این

  زن به نداری  حق چیه داستان بینی می داری وقتی پس برداره، راه سر از رو

 !بزنی افترا من

 :کرد نگاه طاها به خشم با خانوم مینو

 ! برده سرت از عقل زن این

 ! کرده جادو رو تو کرده، کور چشماتو



 !رو ای دیگه کس هیچ نه  و رو خواهرت نه شناسی  می رو مادرت نه

 . توییم کنار توییم، ی خانواده اومدی دنیا وقتی از ما

 !شناختیش شه نمی سالم یک که بچه دختر این نه

 تو؟  با ثروت خاطر به فقط بینی نمی گرفته، ازت رو عقلت

 ! اونه ی نقشه همش اینا

 دیگه دلیل تونه نمی داستان این شده، عصبی که گفته چیزی یک سعید به قطعا

 ! باشه داشته ای

 .کردم نگاه بهش اشک با و ترکید بغضم

 من  و کنه می قضاوت منو و زنه می  تهمت انقدر بهم کنم تحمل تونستم نمی

 !بودم تقصیر بی کامال

 :گفت بیشتری خشم با

 ندارم؟ خبر من و گذاشتی بسته مدار دوربین خونه این توی چی واسه اصال

 !کنه  اجرا خوب رو هاش نقشه بتونه که بوده دختر اون ی گفته حتما اینم

 :کرد نگاهش حیرت با طاها

 گی؟   می داری چی مامان

 اس؟  خونه این توی من گذاشتن کار مداربسته دوربین مسئله االن

 ! ببینی؟ رو حقیقت خوای نمی چرا

  کار به  خونه این توی کنم ازدواج نیال با خواستم وقتی از رو دوربین این

 !ندارن امنیت من ی بچه و زن خونه این توی دونستم می چون گذاشتم،

 باشم؟  داشته تونستم می بقیه از انتظاری چه کشه  می اسلحه روم من مادر وقتی
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 : گفتم گریه با و بشم ساکت نتونستم دیگه



 !ندارین وجدان واقعا! ندارین قلب واقعا شما

 روز این به پسرتون و شوهر دادن دست از خاطر به شما کردم  می فکر من

 !تاریکه  سیاهه، درونتون واقعا شما اما افتادین

  نباشه نفعتون به که چیزی تونین  نمی که کرده لونه وجودتون توی بدی انقدر

 ! ببینین رو کسی مظلومیت تونین نمی ببینین، رو

 ! دارن قرضی و قصد یک همه! خبیثن همه کنین  می فکر

 .بینین می خودتون مثل رو همه بگم بهتره یا

 . سیاهه همه درون کنین  می فکر

  کدوم هیچ نه و شرکت نه عمارت این نه من گم، می بازم گفتم بار یک من ولی

 ! خوام نمی رو شما منال و مال از

  دیگه چیز جور هزار و زمین و خونه توش حتما ی مهریه  االن خواستم می اگه

 ! نیست اما بود ای

 به رو کنارتون بد و خوب های ادم کنین سعی کنین، باز رو هاتون چشم لطفا

 ! ببینین درستی

 . باشم تنها پسرم با خوام می بیرون برین اتاقم از لطفا االنم

 ! کنه تلخ رو اوقاتم این از  بیشتر شما های حرف این خوام نمی دیگه

 : گفتم حالت همون با که کرد نگاه بهم حیرت با طاها

  حرف...هاش حرف واقعا ولی  مامانته دونم می طاها، خوام می معذرت من

 خودم نتونستم که بودن حدی به افتراهاش  و هاش تهمت بودن، بد خیلی هاش

 . دارم نگه رو

 . خوام می  معذرت بازم من

 : گفت و کاشت لبام روی کوچیکی ی بوسه اومد سمتم به

 !بزن هاتو حرف اتفاقا نشدم، ناراحت  من نه، نیال نه

 ! گذشته حدش از ولی  واجبه احترامش و مادرمه بگم خوام می هی

 باشه؟  عزیزم خودت توی نریز تو



 باشه خوبی مرد تونست می انقدر  طور چه کردم، نگاه بهش تحسین و لبخند با

 آخه؟

  بوسه و کرد  فرو گردنم توی رو سرش  اونم که نزدم حرفی و کردم بغلش فقط

 . زد روش ای

 

 :بعد ماه یک

 

 :گفتم و کردم نگاه خانوم مینو به خنده با

 . میکروبلیدینگ خانوم، مینو میکروبلیدینگ

 : کرد نگاهم جدیت و اخم با

 چشه؟  خودم ابروهای مگه  بکنم؟ رو کار این باید چرا من چی؟ که خب

 : گفتم و خندیدم

 تر قشنگ فرمش و حالت شه؛ می خوشگلتر خیلی این با ولی نیست هیچیش

 . میره بین از ابروتون های نقص و شه می

 گیرین؟ می سوران ختنه  پسریتون ی نوه واسه بار چند مگه ثانی در

 بدرخشین؟ خوش خواین نمی
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 : کرد نگاه بهم تردید با

 ! ببینم بده دیگه بار یک رو هاش نمونه عکس خب خیلی

  ها شهری شما که چیه ها بازی مسخره ها و بازی قرتی این دونم نمی من

 !دارین



 با اونم که دادم نشون بهش و آوردم هارو مشتری از یکی عکس لبخند همون با

 .ببینه  تا کرد زوم عکس روی دقت

 . بود شده خوب حالم تقریبا دیگه من و بود گذشته سعید داستان از ماه یک

 من با کمی سعید سراغ بود رفته  و بودم کرده صحبت خانوم مینو با وقتی از

 .بود شده بهتر رفتارش

  رو ها فیلم و  شد اخراج شرکت از وقتی  ولی بود زده چیز همه زیر سعید اولش

 توی رو اون طاها و کرد اعتراف چیز همه به حرص با دادن نشون بهش

 .انداخت زندان

 از و بود گرفته افسردگی تقریبا داستان اون بعد و نداشت خبر هیچی از نارین

 . اومد نمی  بیرون اتاقش

 .کرد می  سرگرم ما و آمین با رو خودش هم سنا

 داشتیم آمین با که مشترکی مسائل خاطر به زمان گذشت با هم خانوم مینو

 . رفت می پیش خوب چیز همه تقریبا و اومد می کنار من با داشت

  و بگیریم  تاالر توی رو آمین سورون ختنه مراسم  بودم کرده راضیشون

 . نبود سخت زیاد خداروشکر

  توی مجلل مراسم یک تا بودم  کرده  دعوت ساری از رو هام فامیل ی همه

 . باشیم داشته تهران

  دل خیلی که رو ام خانواده بود قرار  فردا پس که بودم خوشحال این از و

 . ببینم رو عزیزم سارای همچنین و بودم تنگشون

  به صفا کمی تا کردم می آشنا میکروبیلدینگ با رو خانوم مینو داشتم هم االن

 !بیاد در جدیت این از و بده صورتش و سر

  داره  شک هنوز بود معلوم که لحنی با و داد دستم به رو موبایلم موقع همون

 : گفت

 !دختر بشم بد حالت به وای ولی بکن، کنی می کاری هر خب، خیلی

 .گفتم ای باشه خنده همون با



  برخورد باهاش خوشی و خنده با من کرد می تا بد باهام اون که قدرم چه هر

 . کردم می

 .بشه ناراحت و کنه گیر مادرش و من بین طاها خواستم نمی دیگه چون

  روش و شد می نرم کمی من خوب های رفتار با هم خانوم مینو خوشبختانه و

 .داشت تاثیر

 : گفت و کرد نگاه بهم دوباره

 گرفتی؟  نوبت کی واسه

 :زدم نمایی دندون لبخند

  دیگه ساعت دو شین، می راضی باالخره دونستم  می بودم، کرده رزرو قبل از

 .داریم نوبت

 : گفت و  کرد نگاه بهم متعجب

 !دختر ای ورپریده قدر چه باز تو

 .نگفتم چیزی و خندیدم

  و نیست پشتش چیزی دونستم می بودم، کرده عادت هاش حرف این به دیگه

 .بده نشون مهربونیشو تونه نمی فقط

  خوب روی خواست می دلم من و  داشت خوب روی یک بدی آدم هر باالخره

 .بدم نشون زودتر رو خانوم مینو
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 : گفتم بهش رو

 اتاقم؟  بیاین لحظه یک شدین حاضر که این از بعد شه می خانوم مینو

 :کرد نگاهم اخم با

 جون؟  دختر بشه چی که



 . لطفا داشتم، باهاتون کوچیک کار یک هیچی،-

 . شدم شدن حاضر مشغول و رفتم اتاقم سمت به که داد تکون رو سرش فقط

 برای که  رنگی زرشکی دار طرح سری رو  شدم حاضر کامل که این از بعد

 . گرفتم دستم به رو بودم گرفته خانوم مینو

 !درمیاورد سرش از رو همیشگیش مشکی شال اون باید دیگه من نظر به

 . بود جوون هم هنوز سن سال پنج و چهل با

 اتاقش سمت به من بود نیومده و بود نشده حاضر هنوز اون که اونجایی از

 .رفتم

 . شدم داخل زبونش از تو  بیا شنیدن با و زدم در به ای تقه

  رسیده موقع به دقیقا کرد، می سرش رو شالش داشت و بود ایستاده آینه جلوی

 .بودم

 :گفتم و رفتم جلو لبخند با

 . سرتون روی نذارین رو اون لطفا

 :برگشت سمتم به اخم با

 چی؟ یعنی

 :گفتم و  گرفتم سمتش به رو بودم خریده که روسری

 . میگذره پسرتون و شوهر مرگ  از نیم و سال یک

 . پوشیدن  سیاه کافیه من نظر به

 :نیومد  پایین خودش موضع از

  می بازم گذاشتم  سرم روی و پوشیدم مشکی سال همه این من نداره، ربطی

 . ذارم

 . کشیدی زحمت بیخودی

 :ایستادم روش به رو  و کردم نچی

 .اومد خوشتون شاید بکنین، امتحان یک شما



  می دیده تر جوون خیلی ها رنگ این با بره، می باال رو شما سن مشکی بعدشم

 .شین

 دارین؟  دوست باالست سنتون کنن  فکر ندارین دوست که شما

 . دونستم می رو ضعفش نقطه افتاد، شک به حرفم این با

 . شه دیده پیر خواست نمی دلش

 : گفت ذاشت  می سرش روی که حالی در و گرفت  دستم از رو روسری سریعا

 شم؟  می دیده پیر مشکی این با واقعا جون؟ دختر گی  می جدی

 : دادم نشون متعجب  رو خودم

 ده؟  می نشون پیر شمارو مشکی نگفته بهتون کسی حاال تا واقعا یهنی وا

 ! تعجبم در واقعا

 : برگشت سمتم به و گذاشت  سرش روی  رو روسری  سریع و کرد نچی

 طور؟ چه االن

 : کردم صاف رو باالش و کردم درست سرش روی رو روسری

 ! ساله سی های زن عین شدین

 ! بگم دروغ اگه بخدا
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با کمی وسواس روسری رو روی سرش جا به جا کرد اما خودش رو نباخت و 

 گفت: 

 خب، اما فکر نکن چون هدیه ات رو گرفتم همه چیز بینمون حل شده! خیلی 

 من فقط به خاطر ناراحت نشدن طاها دارم باهات کنار میام.

 و همچنین به خاطر این که مادر نوه امی، هیچ فکر دیگه ای نکن!



 سرم رو تکون دادم و حرفی نزدم. 

راننده مارو به آرایشگاه  اون هم حاضر شد و همراه هم سوار ماشین شدیم تا 

 ببره.

من هم می خواستم موهام رو هایالیت کنم هم برای ختنه سورون آمین و هم 

برای این که پیش طاها خوب دیده شم و خودم رو برای شوهرم آراسته کرده  

 باشم.

توی مسیر بودیم که با زنگ خوردن موبایلم اون رو از کیفم بیرون آوردم، با 

 س اخم کم رنگی کردم و تماس رو جواب دادم: دیدن شماره ی ناشنا

 بله؟ 

 با شنیدن صدای آشنایی روح از تنم جدا شد:

 نیال؟ 

 با استرس به مینو خانوم نگاه کردم که نگاهش به خیابون بود.

 سعی کردم هول کردنم رو لو ندم و با لبخند مصنوعی گفتم:

 سالم سارا جان.

 آرمان پوفی کشید و گفت: 

 ازی در نیاری و بهم گوش کنی؟نیال میشه مسخره ب

 من دارم میرم بیرون کار دارم میشه بعدا بهت زنگ بزنم؟-

 نیال قطع نکن لطفا! -

 باشه عزیزم خداحافظ.-

 و سریعا تماس رو قطع کردم. 

 مینو خانون هنوز هم توی همون حالت بود و خداروشکر بهم شک نکرده بود. 

 نزنه توی کتش نمی رفت!  هر چه قدر به این مرتیکه می گفتم که بهم زنگ

شماره ی خودش رو توی لیست سیاه گذاشته بودم حاال نوبت به شماره های 

 ناشناس رسیده بود!



انگار هر چه قدر می گفتم شوهر دارم و نمی خوام باهاش حرف بزنم توی  

 کتش نمی رفت که نمی رفت! 

 سریعا بهش پیام دادم:

ه رو میدم دست شوهرم، این اگه یک بار دیگه بهم زنگ بزنی نه تنها شمار

 دفعه به عنوان مزاحم به پلیسم میدم! 

 و موبایل رو توی جیبم گذاشتم.

 نفس عمیقی کشیدم، چرا راحتم نمی ذاشت؟ 

 چی از جونم می خواست؟ مگه خودش منو ترک نکرده بود؟ 

 ماهی یک بار یادش می افتاد منی هم وجود داره که بیاد سراغش و اذیتش کنه!

 نکشید که به آرایشگاه رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم.طولی 
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دکمه ی آیفون رو فشردیم که در با صدای تیکی باز شد و همراه مینو خانوم 

 داخل شدیم. 

 آرایشگاه حسابی شلوغ بود و هر کی توی هر قسمتی مشغول یک کاری بود.

 روی صندلی نشستیم تا نوبتمون بشه. 

ل نکشید که نوبت هردوتامون رسید و به بخش های مورد خوشبختانه خیلی طو

 نظر رفتیم.

 نمی دونم چه قدر گذشته بود که با صدای مینو خانوم از آینه بهش نگاه کردم: 

 هی دختر، چه طور شدم؟ 

 با دیدنش لبام به لبخند وا شد، واقعا بهش می اومد! 

 حرف دلم رو زدم: 

 ت عالی شدین.خیلی بهتون میاد مینو خانوم، خیالتون راح



با تردید به آینه نگاه کرد؛ معلوم بود خودشم خیلی بدش نیومده وگرنه با نیش  

 زدناش منو دیوونه می کرد! 

طولی نکشید که کار موهای منم تموم شد و بعد از خشک شدنش جلوی آینه 

 ایستادم و به موهام تکونی دادم.

د تیره و یخی به کار  زمینه ی موهای خودم قهوه ای روشن بود و هایالیتش بلون

 برده بودن که حسابی به دلم نشسته بود.

 مینو خانوم به سمتم اومد و گفت: 

 لباست رو بپوش برو بیرون، راننده االناست که برسه من حساب می کنم. 

 ابروهام رو باال انداختم و باشه ای گفتم. 

 بعد از این که لباس هام رو پوشیدم از آرایشگاه خارج شدم.

 همانا رو به رویی با آرمان همانا. خارج شدنم

 با دیدمش چشم هام گرد شد، اون اینجا چی کار می کرد؟ 

 متاسفانه راننده هم هنوز نیومده بود! 

 این اصال چه طوری منو پیدا کرده بود؟

 با اخم گفتم:

 تو اینجا چه غلطی می کنی؟ نمی خوای دست از سرم برداری؟ 

 با التماس نگاهم کرد:

 .حرف بزنیم، خواهش می کنم بهم گوش بدهنیال بذار 

 با خشم بهش نگاه کردم، عجب رویی داشت! 

 با همون عصبانیت گفتم: 

 به چی گوش بدم هان؟ به چی گوش بدم؟ 

 زندگیم رو خراب کردی بس نبود؟

 گولم زدی بس نبود؟

 دیگه چی از جونم می خوای؟



 با التماس جلو اومد، چه قدر نسبت به قبل داغون شده بود! 

 با عجز گفت:

 نیال نامزدم همه چیز رو فهمید، ولم کرد! 

من تورو دوست داشتم؛ من تورو می خوام؛ حاال که اون نیست می خوام  

 دوباره با من باشی، کنارم باشی.

 االن که هیچی ندارم می خوام تو حداقل کنارم باشی!

 با حرص پوزخندی زدم و گفتم:

 کرد؟چیه االن بدبخت شدی فیلت یاد هندستون 

 نمی فهمی من شوهر دارم؟

 اون موقع عقلت کجا بود که وقتی نامزد داشتی با دخترای دیگه الس نزنی؟ 

 بعدشم من مثل تو نیستم که وقتی شوهر دارم چشمم دنبال بقیه باشه فهمیدی؟ 

 همه مثل تو ذاتشون کثیف نیست!
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 سرش رو مثل دیوونه ها به طرفین تکون داد:

 شه تو هنوز عاشق منی! نه نه! نمی 

 عاشق اون مرتیکه نیستی! 

با شنیدن این که به طاها گفت مرتیکه عصبی یقه اش روی توی دستم گرفتم و  

 گفتم:

 منو ببین استاد قدیمی، حرف دهنت رو بفهم! 

 مرتیکه خودتی و امثال خودت! 

 دیگه هم حق نداری سر راه من سبز بشی فهمیدی؟



سرت رو می ذاره رو سینه ات که دیگه دست  این دفعه همون شوهرم طوری  

 پلیس بهت نرسه، حاال هم از جلو چشمام گمشو!

 من زاپاست نیستم که بدبخت شدی بیای سراغ من!

 با ناراحتی نگاهم کرد:

 اما من دوست دارم! 

خنده ی عصبی کردم، مطمئن بودم داره دروغ میگه و از تنهایی دوباره به منی  

 دوسش دارم! رو آورده که فکر می کرد 

 .ولی بازم تیرش به سنگ خورد

 با پوزخند گفتم: 

 برو دوست داشتن دروغت رو جای دیگه خرج کن!

 من دیگه اون دختر احمق قبلی که فکر می کنی نیستم. 

دیوونه هم نیستم که با شوهر خوب و یه بچه و زندگی عالی بیام سراغ توی 

 عوضی دختر باز فهمیدی؟

یگه حواله کنه، دیگه هم پیگیر من نباش و دست به پس برو خدا روزیتو جای د

 تعقیب کردنم نزن!

با صدای نفسی که از پشت سرم می اومد متوجه شدم مینو خانوم پشت سرم  

 .ایستاده 

 توی دل اشهد خودم رو خوندم. 

 معلوم نیست از کی اینجا ایستاده بود و حرف هامون رو گوش کرده بود. 

اف نشده بود، اگه می رفت همه رو می  اون که هنوز دلش کامل با من ص

 ذاشت کف دست طاها چی؟

اونم حسابم رو می رسید به خاطر این که با این که بهم زنگ می زد بازم  

 چیزی نگفتم! 

 چه بهتر که خودم اول به طاها می گفتم!



در هر حال حسابی آتیشی می شد و حسابم رو می رسید اما اگه خودم می گفتم  

 این کمتر بود.

 چهره ی مینو خانوم نگاه کردم. به 

 . بی تفاوت بود، سرد بود؛ نمی تونستم از چشم هاش هیچی رو بخونم

 این که میره میذاره کف دست طاها یا نه رو هم نمی دونستم. 

همون موقع راننده هم سر رسید که بی حرف به سمت ماشین رفتم و سوارش  

 . شدم

 آرمان هم با دیدن مینو خانوم موش شده بود! 

 مینو خانوم سوار ماشین شد و رو به راننده گفت:

 . حرکت کن به سمت خونه

 چشم خانوم.-

 و ماشین به حرکت دراومد. 

 . دل تو دلم نبود و فقط و فقط استرس داشتم

 یعنی از کجاش شنیده بود؟

گرچه من حرف بدی نزده بودم و به نفع خودم بود هر چی که گفته بودم اما 

 کالم شدم کافی بود برای آتیشی شدن طاها! همین که باهاش هم 
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 طولی نکشید که مینو خانوم بی تفاوت نگاهم کرد: 

 اون مرد کی بود؟ 

 آب دهانم رو قورت دادم، همون چیزی که ازش می ترسیدم! 

اما نباید ترسیدنم رو نشون می دادم، برای همین سعی کردم عادی باشم و 

 حقیقت رو بگم:



ک مدت هم قبل طاها باهم بودیم، ولی نامزد داشت و منم بعد  استادم بود، ی

 فهمیدنش ازش جدا شدم. 

 ابرویی باال انداخت و گفت: 

 طاها از این موضوع خبر داره؟

 بند کیفم رو توی دستم فشردم: 

آره خبر داره، ولی این اواخر که بهم زنگ می زد بهش نگفتم تا عصبانی نشه 

 واب نمی دادم. و خودم میذاشتمش لیست سیاه و ج

 اما نمی دونم از کجا تونست پیدام کنه!

 واقعا هیچ آدم مشترکی هم باهم نداشتیم. 

 هوم آرومی گفت و دیگه ادامه نداد. 

واقعا درگیر شده بودم، آرمان چه طور تونسته بود بفهمه من کجا میرم و کجا 

 میام؟ 

 واقعا دیگه مغزم نمی کشید! 

بود، دلشوره ای که می گفت مینو خانوم  ولی دلشوره حسابی به جونم افتاده 

 قراره همه چیز رو به طاها بگه. 

 ولی بهتر بود خودم زودتر همه چیز رو بهش می گفتم. 

 با رسیدن به خونه از ماشین پیاده شدیم و وارد عمارت شدیم. 

طاها توی هال نشسته بود و همین طوری که آمین توی بغلش بود تلوزیون نگاه  

 می کرد. 

وری با دقت به تلویزون زل زده بود که انگار می فهمید چی به  آمین هم ط

 چیه!

 با ذوق به این صحنه نگاه کردم که طاها متوجه ی حضورم شد و لبخندی زد: 

 به به، خانمای خونه تشریف آوردن.

 . با لبخند به سمتشون رفتم و آمین رو توی بغلم گرفتم



 با لبخند پر رنگی نگاهش کردم و گفتم: 

 سالم عشق مامان؛ دلم برات تنگ شد عزیز دلم. 

آمین صدا های بچه گونه ای از خودش در آورد که با ذوق خندیدم و اون رو  

 به خودم فشردم که طاها گفت: 

 این بچه هم مثل خودته، فقط دوست داره حرف بزنه. 

 چشم غره ای براش رفتم: 

 من پر حرف نیستم طاها! 

 اتفاقا تو از من پر حرف تری! 

 نه هاش رو باال انداخت:شو

 واال اکثر غرغر هارو باید از دهن تو بشنویم نیال جان! 

فقط پر حرص نگاهش کردم و حرفی نزدم که به مینو خانوم نگاه کرد و سوتی  

 زد:

 به به، مینو خانومو چی کار کردی خانومم؟ 

 با شنیدن کلمه ی خانومم دلم قنج رفت که مینو خانوم با تردید گفت: 

 شدم طاها؟ این زنت مجبورم کرد! بد 

 طاها با لبخند از جاش بلند شد:

نه اتفاقا خیلی قشنگ شدی، مخصوصا که شال مشکیت رو هم از سرت در  

 آوردی که جوون تر شدی. 
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مینو خانوم سرش رو با رضایت تکون داد و بی حرف به سمت آشپزخونه 

 رفت. 

 به سمت طاها برگشتم و گفتم:



 ای باال؟ باید حرف بزنیم. می شه بی

 یک تای ابروش رو باال انداخت: 

 راجع به؟

 خب تو بیا می فهمی. -

 .خیلی خب، تو برو منم االن میام-

 سرم رو تکون دادم و آمین رو به سمتش گرفتم:

 بچه بغلت باشه من می خوام لباس عوض کنم، تموم که شدی بیا. 

که البته کاش تنهاش نمی   سرش رو تکون داد که من هم به سمت اتاقم رفتم

 ذاشتم!

لباس هام رو عوض کردم و کش موهام رو باز کردم و دستی بین موهام 

کشیدم، قد موهام تا باالی سینه هام بود و موج هاش زیبایی زیادی بهش داده 

 بود.

 تقریبا فکر کنم ده دقیقه ای می شد که طاها نیومده بود باال!

رفته خواستم از در برم بیرون تا دوباره صداش کنم با فکر این که حتما یادش 

 که همین که در رو باز کردم با قامتش پشت در رو به رو شدم. 

 لبخندی زدم:

 تازه می خواستم صدات کنم.

 حرفی نزد و در رو پشت سرش بست. 

 با ندیدن آمین گفتم:

 پس آمین رو چرا نیاوردی؟ 

 شم و قرمزش شدم. به سمتم برگشت که تازه متوجه ی چشم های پر خ

 . با نگرانی بهش نگاه کردم

 نکنه مینو خانوم همه چیز رو گذاشته بود کف دستش؟

 صداش اجازه ی بیشتر فکر کردن رو به من نداد:



 مامانم چی میگه نیال؟ 

 با ترس قدمی به عقب برداشتم، می دونستم این آرامش قبل از طوفانشه!

 چرا مینو خانوم بهش گفته بود؟ 

 خودم بگم؟  چرا نذاشت

 من احمق رو بگو فکر می کردم خصومتش با من تموم شده! 

 با صدای لرزونی بهش گفتم:

 می خواستم بهت بگم طاها، بخدا می خواستم بهت بگم.

 برای همین گفتم بیای باال حرف بزنیم. 

 با خشم ابروهاش رو باال انداخت: 

 می خواستی بگی ها؟ که می خواستی بگی؟ 

 رشم نمی کنی؟ روت می شد بگی؟ انکا

 متحیر نگاهش کردم: 

 چی داری می گی طاها؟ چرا باید انکارش کنم؟

 مگه بده بخوام بیام بهت حقیقت رو بگم؟

 با خشم چونه ام رو بین دستش گرفت و محکم فشرد: 

 تو می خوای منو دیوونه کنی؟

 خجالتم نمی کشی؟ چه بالیی سرت اومده نیال؟ خودتی؟
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 نگاه کردم. متعجب بهش 

 چرا همچین می کرد؟ 

 با حیرت گفتم:



 طاها من نمی فهمم چرا همچین می کنی؟ 

 این که بخوام بهت بگم کجاش اشتباهه؟ 

من متوجه ی اشتباهم شدم، می دونم نباید ازت مخفی می کردم ولی نمی  

 خواستم عصبی شی. 

 می خواستم االن بهت بگم که نمی دونم چرا مامانت پا پیش گذاشت!

 شم نگاهم کرد و صداش رو باال برد: با خ

پشیمونی؟ این از پشیمون شدن فرا تره!تو با وجود شوهرت غلط اضافه کردی  

 و فقط پشیمونی؟

من باید از مامانم بشنوم زن من ر ب ر توی خونه با دوست پسر قدیمیش الس 

 می زده و جلوی آرایشگاه هم گل می گفتن و گل می شنیدن!

 یته و اگه نبودم می رفتی با اون الشی آره؟ که حضور من مزاحم زندگ

 با حیرت نگاهش کردم که با حرص به دیوار کنارم چند بار مشت زد: 

خاک تو سر من نیال! خاک تو سر من احمق که مثل چشم هام بهت اعتماد  

 کردم و هر چی گفتی بی چون و چرا باور کردم! 

خر چشمت دنبال اون االن می بینم مجبورا منو تحمل می کردی و از اول تا آ

 استاد حرومیت بوده! 

من احمق رو بگو گفتم حتما یکی از نقشه های مامانمه، االن نیال راستش رو  

 بهم میگه ولی خیاالت پوچ بود!

 فقط هاج و واج نگاهش می کردم. 

 حتی یک کلمه از حرف هاش رو هم نمی فهمیدم! 

 هش دروغ گفته بود!این داستان هیچ توجیه دیگه ای جز این که مینو خانوم ب

من احمق رو بگو که فکر می کردم رابطه امون درست شده ولی زهی خیال 

 باطل! 

 سکوتم رو که دید خشمش بیشتر شد: 

 چیه چرا الل مونی گرفتی؟ تا االن که عین بلبل حرف می زدی طلبکار بودی!



 با همون حیرت گفتم:

 نه طاها نه! صبر کن. 

 مامانت...مامانت بهت چی گفته؟

 حرص گفت: با

 چی می خواستی بگه؟ حقیقتارو گفته! 

 همون چیزایی که تا االن با کیف داشتی تایید می کردی! 

 سرم رو به نشونه ی منفی به طرفین تکون دادم: 

 طاها سو تفاهم شده، مامانت بهت دروغ گفته قسم می خورم! 

 پوزخند عصبی زد:

 نفعت نیست شد دروغ؟ تو که تا االن داشتی تایید می کردی، چی شد دیدی به 

 متحیر بهش نگاه کردم، باورم نمی کرد؟ 

 واقعا فکر می کرد دارم دروغ می گم؟ 
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 از استرس به تته و پته افتاده بودم، چرا حرفم رو باور نمی کرد؟ 

 سعی کردم لرزش صدام مشهود نباشه:

 طاها من واقعا به آرمان همچین چیزایی نگفتم!

 صداش بلند تر شد:

 مش رو به زبونت نیار، منو سگ تر از اینی که هستم نکن!اس

 کم کم داشت گریه ام می گرفت: 

 طاها من واقعا با اون آدم هیچ ارتباطی ندارم!

 چرا باورم نمی کنی؟



اگه ارتباط نداری پس اون از کجا می دونست تو کدوم آرایشگاهی که بیاد -

 اونجا؟ 

 می تونی این رو برای من روشن کنی؟

 گفتم: با عجز

 نمی دونم به قران نمی دونم، من از هیچی خبر ندارم!

 . منم شوکه شدم

 به خدا یک مدت بود بهم زنگ می زد و منم لیست سیاه گذاشتمش. 

 بیا برو گوشیم رو بیین! 

حتی توی ماشین دوباره زنگ زد منم جلوی مامانت نتونستم چیزی بگم دست 

 پیامم هست بیا ببین، بیا نگاه کن.به سرش کردم بعدم بهش پیام دادم، 

با تردید بهم نگاه کرد که با دستای لرزون موبایلم رو در آوردم و پیام رو بهش 

 نشون دادم. 

 با دیدن پیام ها حس کردم کمی آروم شده ولی نه کامل! 

 گوشی رو روی تخت پرتاب کرد و گفت: 

 از کجا می دونست تو کجایی؟

 گفتی ولی رو در رو یک چیز دیگه!اصال شاید اینجا این طوری 

 من از کجا باید بدونم؟ 

 هنگ کرده بودم، اصال نمی دونستم چی باید بگم!

 اشک هام سرازیر شد: 

 بخدا دارم راستشو می گم! 

 همونجا هم همین حرفارو بهش زدم بخدا مامانت هم شنید!

 نمی دونم چرا بهت دروغ گفته! 

 ابروهاش رو با خشم باال انداخت: 

 ین جواب سوال من نشد! نشد، ا



 از کجا می دونست تو کجایی نیال؟ 

 چرا زودتر از اینا بهم نگفتی؟ 

 چرا وقتی دوباره زنگ زد بهم هیچی نگفتی؟

 با گریه گفتم: 

 به من اعتماد نداری؟ 

 با خشم موهاش رو کشید: 

 اعتماد دارم ولی لعنتی همین سوال ها داره دیوونم می کنه!

 ک کنم! داره یک کاری می کنه بهت ش

 در ثانی مامانم چرا باید دروغ بگه؟

 مگه رابطه ی شما باهم خوب نشده؟ 

 چرا باید همچین چیزی بگه؟ 

 

 173#پارت_

 

 با گریه گفتم: 

 نمی دونم بخدا منم نمی دونم!

 منم نمی فهمم! 

ولی مامانت انگار نقشه اش بوده که خودشو با من خوب نشون بده که این کارو 

 .بکنه 

 خندید و گفت:با حرص 

 نیال چرت نگو!

مامان من مگه علم غیب داشت که اون مرتیکه میاد جلوی آرایشگاه یا به تو  

 زنگ می زنه؟



 با این حرفش توی فکر فرو رفتم، راست می گفت! 

 اون از کجا باید می دونست؟

گوشم صدا کرد، اصال همین که آرمان من رو پیدا کرده بود و جلوی آرایشگاه  

 بو دار می کرد.  بود قضیه رو

این قضیه طور دیگه ای ممکن نبود مگه این که همه ی این هماهنگی ها کار 

 مینو خانوم بوده باشه! 

توی همین فکرا بودم که با فشرده شدن محکم فکم توی دست طاها به خودم 

 لرزیدم:

فقط به خاطر اون پیام، به خاطر اون پیام تا فردا شب بهت وقت می دم خودتو  

 ! ثابت کنی

 وگرنه نیال پشت گوشت رو دیدی آمین رو دیدی!

 نذار دستم روت بلند شه، خودتو ثابت کن نیال!

و بدون این که بذاره چیز دیگه ای بگم از اتاق خارج شد و محکم در رو به هم  

 کوبید که چشم هام روی هم افتاد. 

راست  با گریه دستم رو بین موهام کشیدم، حاال چه طوری ثابت می کردم دارم 

 می گم؟ 

اون خیلی عصبی بود و این که من بهش چیزی نگفته بودم هم به شکش دامن  

 می زد. 

من نمی تونستم یک لحظه هم از آمین و طاها جدا بمونم، حاال باید چی کار می  

 کردم؟ 

تقصیر خود احمقم بود! تقصیر خودم بود که به مینو خانوم اعتماد کرده بودم و  

 ی بینمون نیست!فکر کرده بودم دیگه مشکل

نگو این همه رفتار های خوبش به خاطر این بوده که وقتی زهرشو می ریزه  

 طاها اونو باور کنه! 

 حتی منم گولشو خورده بودم چه برسه به طاها!



 اما اون چه طوری زنگ های آرمان رو به من فهمیده بود؟ 

 چه طور تونسته بود این کار رو بکنه؟! 

 تر به نتیجه می رسیدم! هر چی بیشتر فکر می کردم کم

 راهی جز این که با خودش حرف بزنم هم نداشتم!

 اما االن هرکاری می کردم به ضررم می شد!

 چون عصبانیت طاها تازه بود و ممکن بود وضع بدتر بشه!

 . با گریه روی تخت نشستم و زانو هام رو بغل کردم

تر می شد و  از آرمان هم نمی تونستم چیزی بپرسم چون قطعا طاها عصبانی

 همه چیز خراب تر! 

 دستی به زیر چشم هام کشیدم، من باید چی کار می کردم؟

 با فکری که به سرم زد با امیدواری لبخند زدم، هیچ راهی بهتر از این نداشتم!
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 آره همین بود! 

و مکالمه امون   فردا باید با مینو خانوم حرف می زدم و دلیلش رو می پرسیدم

 ضبط می کردم. رو 

 وگرنه امکان نداشت طور دیگه ای طاها باورم کنه!

 

 طاها: 

 

 با خشم سوار ماشین شدم و با بیشترین سرعت به سمت خونه ی معین رفتم. 

 انقدر فکرم درگیر بود که کم مونده بود دود از سرم بزنه بیرون!



 توی مخم نمی رفت نیال چه طور می تونست همچین کاری با من بکنه؟ 

 م نمی شد که بتونه بهم خیانت کنه! باور

 نیالیی که من می شناختم همچین دختری نبود!

اون تا می تونست به من و پسرمون عشق می ورزید، پس این چه معنی می  

 داد؟

 با خشم روی فرمون کوبیدم، عقلم به هیچ جا نمی کشید! 

 دیگه داشتم دیوونه می شدم! 

 نمی دونستم نیال درست می گه یا مامانم.

 ولی مامانم که باهاش خوب شده بود چرا باید زیرابشو می زد؟ 

پوفی کشیدم، باید آروم می شدم، هرچی بیشتر فکر می کردم بیشتر دیوونه می 

 شدم! 

باید تا فردا خونسردی خودم رو حفظ می کردم، باید تا قبل ثابت کردن نیال  

 . آروم می شدم

 با همین فکر ها به سمت خونه ی معین روندم.

رسیدن به آپارتمانش دکمه ی آیفون رو فشردم که صدای متعجبش توی آیفون   با

 پیچید: 

 طاها؟ 

 معین باز کن عصاب ندارم.-

 .خیلی خب بیا باال -

 سپس در با صدای تیکی باز شد.

 .بی حوصله در رو به داخل هل دادم و وارد آپارتمان شدم 

 شدنم نبود.خونه طبقه ی اول بود و نیازی به آسانسور سوار 

به واحدش رسیدم، با شلوار راحتی و باال تنه ی برهنه منتظرم وایساده بود، با  

 دیدنش گفتم:



 همین طوری میای دم واحد دختر مختر نیست اینجا؟ 

 لبخند دندون نمایی زد:

 .باشه چه بهتر، شاید عاشق سیکس پکا شد یک فیضی بردیم

 دم نمی شی داخل واحد شدم. سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و با گفتن آ

 عصبی روی مبل سه نفره اش ولو شدم که گفت:

 باز چه مرگته؟ 

 با خشم شقیقه هامو مالیدم:

 مشروب داری تو بساطت؟

سرش رو تکون داد و به سمت آشپزخونه رفت، همون طور که در کابینت رو  

 باز می کرد گفت: 

 االن می ریزم یک پیک، ولی بگو چی شده. 

 گفتم:با حرص 

 چی می خوای بشه؟ طبق معمول بین مامانمو نیال گیر کردم! 

 اصال نمی فهمم کی راست می گه کی دروغ.

 تک خنده ای کرد و در حالی که برام مشروب می ریخت گفت: 

 اینا که همیشگیه، چرا عصبی شدی؟ 

 تو که همیشه نیال رو باور داشتی.
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 با حرص گفتم:

 دفعه نمی تونم نیال رو باور کنم چون مخفی کاری کرده! ِد مشکلم همینه! این 

 ولشکن داداش اصال حوصله ی این بحث رو ندارم!



 بهش تا فردا وقت دادم ثابت کنه، وگرنه من می دونم و نیال! 

 بده اونو بخورم که شاید یادم بره.

 ابرویی باال انداخت و بی حرف لیوان رو به سمتم گرفت. 

 نفس سر کشیدم. با حرص شراب رو یک 

 دیگه گلوم رو نمی سوزوند، عادت کرده بودم به خوردنش.

 می خواستم انقدر بخورم تا همه چیز یادم بره!

 بخورم و وقتی به خودم اومدم ببینم نیال همون نیالی پاک خودمه! 

 شیشه ی مشروب رو گرفتم و پیک پشت پیک می خوردم. 

 رفت!  معین می گفت زیاده روی نکنم اما توی سرم نمی

می خواستم فراموش کنم، می خواستم شک کردن به نیال رو تا جایی که بشه 

 فراموش کنم. 

نمی دونم چه قدر خوردم که دیگه دیدم نای حرف زدن و بیدار موندن برام 

 نموند و چشم هام روی هم افتاد. 

 

 نیال: 

 

 با نگرانی اتاق رو دوره می کردم، چرا طاها نمی اومد خونه؟

 ه بود؟یعنی کجا رفت

 هر چه قدرم که عصبانی می شد سابقه نداشت شب ها نیاد خونه!

 نگاهم به گوشیم افتاد، یعنی بهش زنگ می زدم؟

 ولی اگه عصبانی تر می شد چی؟ 

 اما خیلی نگرانش بودم و این طوری هم دلم آروم نمی شد! 

دل رو به دریا زدم و شماره اش رو گرفتم که بعد از خوردن چند بوق ممتد  

 ی مردونه ی نا آشنایی توی موبایل پیچید:صدا



 نیال خانوم؟ 

 متعجب گفتم: 

 شما؟ من با گوشی طاها خانی تماس نگرفتم؟ 

 چرا، چرا درست تماس گرفتین، من دوستشم معین. -

 خودش خوابیده. 

 نفس راحتی کشیدم؛ خداروشکر که حالش خوب بود!

 ولی چرا نیومد خونه بخوابه؟ 

 متعجب گفتم: 

 چرا اونجا خوابیده؟ خونه ی شماست؟ 

یکم بی اعصاب بود، متاسفانه به حرف هام گوش نکرد و تا می تونست  -

 مشروب خورد و االنم خواب افتاد.
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 وای آرومی زیر لب گفتم که ادامه داد: 

نمی خوام دخالت کنم نیال خانوم، طاها هم بهم کامل توضیح نداد فقط گفت تا 

 بشه.فردا باید بهش ثابت 

گفتم بهتون بگم شاید به دردتون خورد، من نمی خوام رفیقم این طوری خودش  

 رو اذیت کنه.

درست می گین، منم نمی خوام طاها اذیت شه، نگران نباشین خودم حلش می  -

 کنم.

 خیلی خب؛ شبتون خوش.-

 همچنینی گفتم و تماس رو قطع کردم. 

 باید فردا اول وقت این کار رو حل می کردم.



ا به حال یک شبم بدون طاها نخوابیده بودم و االن برام سخت بود بدون من ت

 این که توی بغلش باشم بخوابم!

 هوفی کشیدم و با بغض روی تخت دراز کشیدم. 

 مینو خانوم چه طور می تونست انقدر بد باشه؟

من که برای خوب شدن رابطه امون هرکاری از دستم بر می اومد کردم و  

 مشکلی نیست! حتی فکر کردم دیگه

 اما زهی خیال باطل!

من به خاطر طاها هر کاری از دستم بر می اومد کردم اما مینو خانوم نمی 

 خواست به خاطر پسرش دست از این نفرت بی اساسش برداره!

 شاید می تونست طاها رو گول بزنه اما منو نه!

یزی من باید زود تر از اینا می فهمیدم پشت این رفتار خوبش با من یه چ 

 خوابیده و اون داستان آرمان بود! 

 ولی هنوز هم متوجه نمی شدم چه طور تونسته بود به ارمان دسترسی پیدا کنه! 

 با همین فکر ها چشم هام روی هم افتاد و به خواب رفتم. 

 

 *روز بعد***** 

 

تقه ای به در اتاقش زدم و موبایلم رو که روی ضبط صدا بود توی جیبم 

 گذاشتم. 

 دای بیا گفتنش در اتاق رو باز کردم و با اخم واردش شدم. با شنیدن ص

 با دیدنم پوزخندی زد و گفت:

 به به عروس شهری! البد اومدی حساب پس بگیری آره؟ 

 با خشم دستم رو مشت کردم و گفتم: 

 چرا این کار رو کردین؟



 با همون پوزخند گفت:

دختر شهری کنار یعنی تو نمی دونی؟ تو فکر می کردی انقدر راحت با یک 

 میام؟ 

 اونم با دختری که زندگی و خانواده ی ما رو از هم پاشونده؟

تو تنها پسری که برام مونده بود رو ازم دور کردی و باعث شدی زندگی  

 دخترم نابود شه!

 سری به نشونه ی تاسف تکون دادم:

 کسی که پسرتون رو از شما دور کرد فقط خودتون بودین و بس! 

 اد شما هم به من هیچ ارتباطی نداره مینو خانوم!قاتل بودن دام

فقط به من بگین شما چه طوری وجدانتون اجازه میده انقدر راحت دروغ بگین 

 و زندگی پسرتون رو خراب کنین؟ 

 شما خودتون دیدین من چه رفتاری کردم و چه قدر از طاها دفاع کردم! 

 اون وقت رفتین برعکسش رو به طاها گفتین؟ که چی بشه؟

 که از من جدا شه و به آرزوتون برسین؟
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 پوزخندی زدم و ادامه دادم: 

 اگه من از این خونه برم آمین رو هم با خودم می برم! 

 دادگاه اون رو به شما نمیده و میده به مادرش!

 چون یک بچه ی کوچیکه!

کر  همچنین طاها بعد از من پاش رو توی این خونه نمیذاره، به این چیز هاش ف

 نکردین؟ 

 زهرخندی زد: 



 دادگاه حضانت نوه ام رو میده به تو ولی تا وقتی که تو زنده باشی!

 متحیر نگاهش کردم که ادامه داد: 

 پسرم رو هم بعد از مرگ تو خودم می دونم چه طوری ارومش کنم! 

پس اگه جونت رو دوست داری قید آمین و پسرم رو می زنی و از این خونه 

 گم می شی و میری!

 هاج و واج نگاهش می کردم! 

 من چه طور تونسته بودم فکر کنم این زن با من خوب شده؟

 نه تنها خوب نشده بود بلکه بدترم شده بود!

 طاها با گوش دادن اینا خودش خوب می دونست چی کار کنه!

 با همون حیرت گفتم:

 کنین!هر روز بیشتر روی تاریکتون رو نشونم میدین و حیرت زده ترم می  

فقط خیلی دوست دارم بدونم شما چه طوری تونستین به آرمان دسترسی داشته 

 باشین! 

 لبخند خبیثی زد:

 تو منو دست کم گرفتی دختر جون!

 من بخوام می تونم دوستی رو که یک بار دیدیش رو پیدا کنم.

 چه برسه به دوست پسر قبلیت!

 ساکت نگاهش کردم که ادامه داد: 

زنگ زد پیش من بودی، یک بار که به خاطر آمین  چندین باری که بهت 

 مجبور شدی بری باال موبایلت رو گرفتم.

 . شماره اش رو گرفتم و بهش زنگ زدم

تورو می خواست، منم گفتم بهش پول میدم که بیاد سراغت، اون طوری هم 

 کلی پول می گرفت و هم تورو! 

 کسی هست که این پیشنهاد رو قبول نکنه؟ 



 یشگاهم کار من بود و به چیزی که می خواستم رسیدم. اومدن جلوی آرا

هاج و واج نگاهش می کردم، فکر می کردم کار اون باشه ولی تا این حدش 

 رو حدس نمی زدم! 

 .فقط با خشم نگاهش کردم و بی حرف از اتاق خارج شدم

این بهترین کاری بود که می تونستم بکنم، چون اگه حرفی می زدم ممکن بود 

 تضاحی بگم و چون طاها اینو گوش می داد اصال به نفعم نبود! یه چیز اف

وارد اتاقم شدم و بعد سیو کردن صدای ضبط شده شماره ی طاها رو گرفتم،  

 طولی نکشید که صدای گرفته اش توی موبایل پیچید:

 بگو نیال. 
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 قلبم مچاله شد، خدا تورو لعنت کنه مینو خانوم!

تر بهم نمی گفت حتی با این که دعوا کرده بودیم اما هیچ وقت از جان پایین 

 انگار این دفعه فرق داشت! 

 البته حق داشت، فکر می کرد زنش بهش خیانت کرده! 

 با اومدن صداش از فکر خارج شدم: 

 زنگ زدی بهم سکوت کنی؟ حرفتو بزن!

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 دروغ، پس بیا خونه. خواستی بهت ثابت کنم من راست می گم و مامانت 

 فقط صدای نفس هاش اومد و بعد از چند لحظه صداش بلند شد:

 باشه، دارم میام.

 حرفی نزدم و تماس رو قطع کردم. 

 این دفعه دیگه نمیذاشتم مینو خانوم به خواسته هاش برسه!



 

 طاها: 

 

 با رسیدن به خونه نفس عمیقی کشیدم و از ماشین پیاده شدم.

 کمی آروم شده بودم. 

دلم می خواست نیال راست بگه، دلم می خواست حق با اون باشه و من پشیمون  

 شم! 

 حاضر بودم این رو به جون بخرم ولی حرف های مامان راست در نیاد! 

 ولی این دفعه می دونستم باید چی کار کنم!

از پله ها باال رفتم و در اتاق رو باز کردم. نیال داشت با آمینی که توی گهواره  

 ی می کرد. بود باز

 با شنیدن صدای در به سمتم برگشت و نگاهم کرد: 

 خوش اومدی. 

 سرم رو تکون دادم: 

 ممنون، بدو منتظرم.

سرش رو تکون داد و موبایلش رو از جیبش دراورد؛ یکم باهاش ور رفت و  

 به سمتم گرفت: 

بیا اینو گوش کن، حرف منو که باور نمی کنی، بیا حرف همون مامانت رو 

 باور کن.

 بی حرف دکمه پلی رو زدم و موبایل رو به گوشم نزدیک کردم. 

 هرچی جلوتر که می رفت چشم هام بیشتر گرد می شد! 

 مامان من همچین آدمی بود؟ 

 واقعا آدمی بود که این کار رو بکنه؟

 من فکر می کردم اون دیگه این کار هاش رو ترک کرده! 



 برگردوند. با حیرت به نیال نگاه کردم که با دلخوری روش رو 
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 . بعد از تموم شدن فایل صوتی مات رفته گوشی رو روی تخت گذاشتم

 مادر من زنم رو به مرگ تهدید می کرد؟ 

 این واقعیت داشت؟

 به خاطر خراب کردن زندگی من دوست پسر قبلی زنم رو وارد کار می کرد؟ 

 رفتم. با خشم دست هام رو مشت کردم و به سمت اتاق مامان 

 در رو یک ضرب باز کردم که به خودش لرزید و متعجب نگاهم کرد: 

 چی شده پسرم؟

با اخم به سمت کمدش رفتم و چمدون رو از باالی کمد برداشتم و جلوی پاش 

 پرتاب کردم:

 .وسایلت رو جمع کن مامان، از این خونه میری

 متحیر نگاهم کرد: 

 چی؟ چی داری می گی طاها؟

 یعنی چی برو؟

 جدیت گفتم:با 

این خونه، این مال و منال، اون همه هتل و شرکت، این ماشینا، همه اش برای 

 منه نه مامان؟ 

 همه اش به اسم تک پسر باقی مونده ی توئه، اینجوری نیست؟ 

 برو هتل مامان، برو همون هتلی که تو و نارین توش سهم دارین!

 ما توی خونمون یک قاتل نمی خوایم!



بمونی که زن و بچم اونجا باشن و بخوای جونشون رو توی  من نمیذارم جایی 

 خطر بندازی.

 با تعجب ظاهری نگاهم کرد:

 چی داری میگی پسرم؟

 چی شده طاها من هیچی نمی فهمم! 

 سرم رو تکون دادم: 

 می فهمی مامان، خوبم می فهمی! 

 زودتر جمع و جور کن؛ شب راننده رو می گم برسونتت.

 با ناراحتی گفت:

 کارت چیه؟  دلیل این

 داری مادر خودت رو از خونه بیرون می کنی؟

 به چه گناهی؟

 صدام رو باال بردم:

به گناه تهدید کردن زنم برای گرفتن جونش؛ به گناه این که یک مرتیکه ی بی 

 ناموس رو وارد زندگیمون کردی تا من از نیال جدا شم، کافیه یا بازم بگم؟ 

 داد: سرش رو به نشونه ی تاسف تکون 

 نه طاها نه!

 اون دختر داره بهت دروغ می گه تا گناه خودش رو بپوشونه!

 من همچین کاری نکردم! 

 با حرص و ناباور نگاهش کردم: 

 مامان چه طور می تونی انکارش کنی؟

 واقعا روت می شه؟

 من صدای خودت رو شنیدم، نیال صدای تورو بهم داد گوش کردم! 



وقتی یادمه فقط داره به خاطر بهم زدن زندگیم  مادری که باید کنارم باشه از 

 تالش می کنه! 

 چرا مامان؟ چرا؟ 

 وقتی می دونی به نیال عالقه دارم چرا این کارو می کنی؟ 
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 با خشم نگاهم کرد: 

 چون اون دختر لیاقت تورو نداره!

 اون دختر شهری که فقط به خاطر پولت باهاته لیاقتت رو نداره!

 رو بین موهام فرو کردم: با حرص دستم 

 پول پول پول!

 چرا فکر می کنی همه فقط دنبال مال و اموالن؟

 مامان این تویی که به خاطر پول دست به هرکاری حتی قتل می زنی! 

 من فقط می خوام تو، نوه و ثروتمون رو از چنگ اون دختر نجات بدم.-

 دستم رو به سرم گرفتم و با حرص گفتم: 

 هیچی نگو مامان!

 فقط برو! خواهش می کنم! 

 از اینجا برو.

 سپس بی حرف از اتاق خارج شدم.

 سرم داشت می ترکید! 

 دیگه توانایی هضم این اتفاق هارو نداشتم!



تازه داشت مشکالتم حل می شد که دوباره مامان شروع کرد، شروع کرد به 

 این مسخره بازی های همیشگیش!

 خونه می رفت، یا ما و یا مامان. واقعا دیگه نمی کشیدم، باید یکی از این 

االن من مونده بودم و نیال، نیالیی که حسابی به خاطر این که باورش نکرده 

 بودم ازم شاکی و دلخور بود. 

 سرم داشت می ترکید. 

 واقعا نمی دونستم در برابر این همه اتفاق باید چی بگم! 

 در برابر این مادر باید چی می گفتم؟ 

 ش رو به یدک می کشید؟واقعا مادر بود یا اسم

با صدای بلندی زهرا خانوم رو صدا زدم که طولی نکشید که با سرعت از پله 

 ها باال اومد:

 جانم آقا؟ 

 دستم رو به سرم گرفتم: 

یکی مسکن با یک لیوان آب بهم بده، یه گل گاو زبونم تا نیم ساعت دیگه بیار  

 اتاقمون.

 چشم آقا.-

 سپس از پله ها پایین رفت. 

 ابی داغون وارد اتاقمون شدم.با اعص 

نیال که پیش پنجره ایستاده بود نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره روش رو  

 برگردوند. 

 .پوفی کشیدم و خودم رو با ضرب روی تخت انداختم

 بهش نگاه کردم و گفتم: 

 نیال؟ 

 عکس العملی به حرفم نشون نداد که خودم رو کمی جلوتر کشیدم: 



 نیال خانوم؟ 

برام نازک کرد که لبخند کم رنگی زدم، فقط این دختر بود که می   پشت چشمی

 تونست منو یکم از دردام جدا کنه.

 خواستم چیزی بگم که با تقه ای که به در خورد حرفی نزدم و فقط گفتم: 

 بیا تو. 
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زهرا خانوم با یک سینی که حاوی قرص و آب بود جلو اومد و روی پاتختی  

 گذاشت: 

 دیگه ای با من ندارین؟ امر 

 نه می تونی بری، دمنوش رو هم فعال نیار اگه اروم نشدم بهت می گم. -

 چشمی گفت و از اتاق خارج شد.

 نیال نگاه چپی بهم انداخت و گفت:

 برو پیش مامانت بخواب، من می خوام روی تختم بخوابم. 

 یا نه برو همون جایی که دیشب خوابیده بودی.

 باال انداختم: ابروهام رو 

 پس حسابی از دستم شکاری!

 نیال خانوم بیا بغلم حاال باهام قهر نکن!

 با اخم نگاهم کرد:

 طاها باهات شوخی ندارم! 

 برو پیش مامانت بخواب.

 مامانمو از خونه انداخته باشم بیرون چی؟ -



 متعجب نگاهم کرد که دستش رو کشیدم و محکم روی تخت افتاد.

 خودم چسبوندمش که با حرص گفت:محکم بغلش کردم و به 

 ولم کن طاها! ولم کن که از دلم بیرون نرفته کارت!

 بعدشم مینو خانوم رو چی کار کردی؟ 

 دستم رو نوازش وار روی موهاش کشیدم و گفتم:

 کسی که زن من رو تهدید به مرگ کنه جاش اینجا نیست! 

 حتی اگه مادرم باشه.

 دم:حرفی نزد که اون رو محکم به خودم فشر

 دلم برات تنگ شده بود خانومم. 

 ابروهاش رو باال انداخت و با حرص گفت:

 عه؟ نه بابا! 

 تا دیروز که دروغگو و نمی دونم ال و بل بودم! 

 انگشت َشستم رو روی گونه اش کشیدم: 

 چرا ازم پنهون می کنی که اینجوری شه؟

 کردی؟ یک بار پنهون کردی گفتم نکن، دوباره این کارو تکرار 

 انتظار داشتی چه برداشتی کنم؟

 با اخم نگاهم کرد:

 این دلیل نمی شد با من اون طوری برخورد کنی و هرچی خواستی بهم بگی! 

 باور نداشتی باید صبر می کردی ثابت کنم؛ اونم با آرامش.

 نه این که داد و فریاد کنی و بعدش بگی بیا بهم ثابت کن!

شت؛ باید با آرامش برخورد می کردم اما بوسه ای روی پیشونیش زدم، حق دا

 وقتی حرف از یک مرد دیگه می شد ناخوداگاه دیوونه می شدم! 

 توی چشم های آبیش نگاه کردم و گفتم:



 درست می گی شما، من معذرت می خوام، باشه؟ 

 پشت چشمی نازک کرد و حرفی نزد که بوسه ی کوتاهی روی لبش زدم: 

 نمی خوای شوهرت رو ببخشی؟ 
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ابروهاش رو باال انداخت که شروع کردم به قلقلک دادنش، صدای خنده هاش  

 بلند شد و بریده بریده گفت: 

 باشه...وای طاها...نکن باشه...باشه بخشیدم.

 با این حرفش ولش کردم که نفس عمیقی کشید.

 دوباره اون رو توی بغلم چلوندم و سرم رو بین موهاش بردم.

 نیم کشیدم و گفتم:عطر موهاش رو توی بی

 حتی یک شبم بدون تو برام سخته! 

 با انگشتش روی سینه ام خط های فرضی کشید:

 اوهوم، از این که دیشب ولم کردی و رفتی مشخص بود.

 اذیت نکن دیگه! می دونی عصبانی بودم، رفتم آروم شم. -

 می موندم خونه دعوامون می شد خوب بود؟

 ...خب نه-

 بین حرفش پریدم:

 پس حرف الکی نزن.-

 و به لب هام روی لب های برجسته اش قرار دادم. 

 انقدر دلتنگش بودم که حوصله ی یک لحظه صبر کردنم نداشتم!

 



 نیال: 

 

 همه چیز آماده است؟ هیچ کم و کسری نمی خواما!-

 خانومه سرش رو تکون داد: 

  بله خانوم به همه ی میز ها هم سر زدیم، هیچ چیزی کم نیست چیزی هم

 نخواستن. 

 خوبه ای گفتم که طاها به سمتم اومد، دستش رو دور شونه هام گذاشت و گفت: 

 یک امشب رو داری بدون گریه های آمین می گذرونی نه؟ 

 با خنده نگاهش کردم:

 وای اره! دست همه ی فامیل هام هست، به خودم نمی رسه! 

 مامانت اینا با ما می مونن دیگه؟-

مونه، گفتم تا چند ماه دیگه که تولد یک سالگی   آره، سارا هم باهاشون می-

 .آمینه بمونن 

 البته سارا یک هفته بعد می ره. 

 خوب کردی، تو هم تنهایی حوصله ات سر نمی ره. -

 با لبخند نگاهش کردم و گفتم: 

 آره، تا تو بیای خونه ساعت هارو می شمارم هر روز! 

 خندید و گفت: 

 ولی شب قبل اومدن من خونه ای. تا سارا هست برین بگردین دور بزنین،

 سری تکون دادم: 

 چشم طاها جان چشم، می دونم قوانین خاص شمارو!

با جدیت سرش رو تکون داد، خواستم چیزی بگم که چشمم به مینو خانوم 

 خورد که از در ورودی داخل می شد. 

 متعجب به سمت طاها برگشتم و گفتم: 



 طاها چیزی که من می بینمو تو هم می بینی؟
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 با اخم گفت:

 مگه چی شده؟

 مامانت...-

با این حرفم به در ورودی نگاه کرد و با دیدن مینو خانوم اخماشو توی هم 

 کشید.

 دستم رو گرفت و با هم به سمت مینو خانوم رفتیم.

مینو خانوم با دیدن طاها با بغض نگاهش کرد و دست هاش رو به سمتش دراز  

 کرد: 

 پسرم.

 خواست بغلش کنه طاها دستش رو باال آورد و با اخم گفت: اما تا 

 اینجا چی می خوای؟ باز اومدی چی رو به هم بریزی؟

 با ناراحتی نگاهش رو بینمون رد و بدل کرد:

 طاها من نمی خوام چیزی رو بهم بریزم. 

 طاها یک تای ابروش رو باال انداخت:

 پس واسه چی اومدی اینجا؟ 

 قاب صورت طاها کرد و گفت: با ناراحتی دست هاش رو 

من می دونم چه قدر اذیتتون کردم، چه قدر باعث دعوا و همه چیز شدم اما 

 پسرم من واقعا پشیمونم! 

 واقعا هم از تو هم نیال معذرت می خوام. 

 من بدون تو، نارین، آمین و سنا هیچم. 



 نمی تونم طاها. 

 حقتون رو حاللم کنین.ازتون می خوام منو ببخشین، از دوتاییتون می خوام 

 قول میدم جبران کنم.

 با تردید به طاها نگاه کردم، اگه اینم یک نقشه ی جدید بود چی؟

 حرفم رو از چشم هام خوند و رو به مادر گفت:

 ما االن چه طوری بهت اعتماد کنیم مادر من؟

 یک بار با نیال خوب شدی نتیجه اش رو دیدیم، دومی می خواد چی در بیاد؟ 

 ا بدونیم اینم یه بازی جدید نیست؟از کج

 در کمال تعجب دیدم اشکی از گوشه ی چشم مینو خانوم اومد:

 می دونم پسرم، می دونم ولی بخدا پشیمونم.

 من نیما رو از دست دادم نمی تونم دیگه از تو و نارینم جدا بمونم! 

 لطفا، لطفا ببخشیدم.

 دست من رو گرفت و با همون گریه گفت: 

 مادری نیال جان، تو منو می فهمی مگه نه؟ توهم 

 می دونی دوری اوالد چه قدر سخته! 

خواهش می کنم بذارین برگردم، قول میدم این دفعه همه ی اشتباهاتم رو جبران  

 کنم.

 به چشم هاش نگاه کردم تا صداقتش رو بخونم، انگار داشت راست می گفت! 

اومد به من التماس نمی   مینو خانومی که من می شناختم اسمون به زمین می

کرد اما انگار واقعا دوری از خانواده اش باعث شده بود از این رو به اون رو  

 بشه!
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دلم برای مادر بودنش سوخت، با یک فرصت دیگه بهش دادن ضرر که نمی  

 کردیم! 

 فکر نمی کنم دیگه بخواد به من هیچ آسیبی بزنه!

 ن آوردم و گفتم:برای همین دستم رو از دستش بیرو

 من مشکلی با برگشتنتون ندارم، اما تصمیم آخر رو طاها می گیره. 

 با این حرفم طاها متعجب نگاهم کرد که لبخندی زدم: 

 مادرته طاها، من چی می تونم بگم؟

 اونم یک مادره، شاید واقعا از کار هاش پشیمون شده. 

 شاید باید یک فرصت دیگه بهش بدیم.

 متعجب گفت: 

 دیگه بدیم؟ یه فرصت

 نمی ترسی بالیی سرت بیاره؟ تهدیدت نکرده بود؟

مامانت می دونه با این کار تو رو از دست میده، فکر نکنم بخواد دست به این -

 کار بزنه! 

 مگه نه مینو خانوم؟ 

 با این حرفم مینو خانوم سریعا سرش رو تکون داد:

 اتم رو جبران کنم. آره پسرم، قول می دم، قول می دم کاری نکنم و فقط اشتباه

 طاها ناچارا پوفی کشید و گفت: 

خیلی خب مامان؛ برگرد؛ اما من اگه کوچیک ترین چیزی ببینم دیگه نمی 

 بخشم!

 دیگه هیچ راه برگشتی برات نمی مونه! 

 این آخرین فرصتته! 

 مینو خانوم با امیدواری و خوشحال صورت طاها رو بوسید: 

 قربونت بره مادر.باشه عزیزم، باشه یکی یدونم، 



 طاها سرد نگاهش کرد و گفت: 

 از من نه، از نیال تشکر کن.

 اگه اون نمی خواست من هیچ وقت تورو برنمی گردوندم! 

واقعا هم نمی دونم با این که تهدیدش کردی و انقدر اذیتش کردی چه طور قبول  

 می کنه بیای توی این خونه! 

 .مینو خانوم سرش رو شرمنده پایین انداخت 

 طاها خواست چیزی بگه که با صدای معین بهش نگاه کرد:

 داداش یک لحظه میای؟ کارت دارم.

 طاها بهم نگاه کرد:

 من برم، بر می گردم، کاری داشتی صدام کن.

 باشه ای گفتم که با لبخند ازمون فاصله گرفت.

 مینو خانوم با اشک نگاهم کرد و گفت: 

 ممنونم دخترم، بخدا جبران می کنم.
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هنوز هم شک داشتم اما اشک هاش، التماس کردن هاش باعث می شد بهش  

 اعتماد کنم.

 چون مینو خانوم کسی نبود که به هیچکس التماس کنه، به خصوص من!

 منی که چشم نداشت ببینتش! 

 سرم رو با جدیت تکون دادم: 

پسرتون هم   باشه مینو خانوم، ولی امیدوارم این دفعه دیگه کاری نکنین که حتی

 نخواد شما رو ببینه! 

 نه، این دفعه دیگه کاری نمی کنم.-



 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 باشه بفرمایین بشینین، سرپا واینسین. 

 ممنونی گفت و به طرف یکی از میز ها رفت.

 من هم به سمت میزی که مامان و بابا روش نشسته بودن رفتم.

 گفت: سارا با دیدنم سریعا به سمتم اومد و 

 آخ نیال! فقط دلم می خواد با هم تنها شیم پوستتو بکنم!

 تک خنده ای کردم: 

 برای چی؟

 با حرص نگاهم کرد:

 بی شعور تو نباید به من یک خبر بدی؟ 

 بگی خیر سرم دارم ازدواج می کنم، این به درک خیر سرم بچه دارم! 

 نباید بگی خاله شدی؟ 

 اصال تو یک زنگ به من زدی نیال؟ 

 انقدر بی معرفت!؟آدم هم 

 پوزخندی زدم، اون چه می دونست من چی کشیده بودم؟ 

 می دونست چه چیز هایی رو از سر گذرونده بودم؟

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 حق داری اما اصال وقت نکردم سارا!

 اتفاق پشت اتفاق! 

 یک دقیقه هم نتونستم نفس راحت بکشم!

بهت زنگ زدم و برای همین وقتی هم سرم خلوت شد و همه چیز آروم شد 

 مراسم دعوتت کردم. 



حاال نگران نباش یک هفته ور دلمی هر چه قدر خواستی حرصت رو خالی  

 کن.

 پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 خوب کسی هم تور کردی! 

 هم خوشگله هم پولدار، رفیق مفیق نداره به من معرفی کنی؟ 

 اگه باشه شاید بخشیدمت!

 دم و گفتم:با یاد اوری معین لبخندی ز

 چرا داره، اتفاقا اونم هم خوشگله هم پولدار! 

 قیافه اش هم یکم شبیه طاهاس اتفاقا! 

 گرچه من طاها رو دونسته انتخاب نکردم، اتفاقی شد! 

 با شنیدن اسم معین نیشش باز شد:-

 باشه منم خرم، کو این معین؟ ببینم پسند می شه؟

به دنبال طاها گشتم تا کنارش  سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و با چشم 

 معین رو پیدا کنم و به سارا نشون بدم.
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 با پیدا کردن طاها و دیدن معین کنارش نا محسوس اشاره کردم: 

 طاها رو می بینی؟ بغل دستیش لباس سفیده، اون معینه.

 سارا با چشم های گرد شده نگاهشون کرد: 

 همن؟اینا دو قلو ان؟ چرا انقدر شبیه 

 خندیدم:

 نه فقط دوستن.



بابا این موهاش مشکیه، شوهر تو هم همینه، چشم های هردوشونم قهوه ای  -

 روشنه.

 یکی یکی بگم؟ همه چیشون عین همه!

 و دماغش متناسب تر! فقط پوست این معین سفید تره

 این معین هم یکم هیکلی تره نسبت به طاها. 

 چپ چپ نگاهش کردم: 

 دماغ شوهر من بده؟  یعنی تو می خوای بگی

 خندید:

 .نه ولی برا معین بهتره

 خیلی خب، پیش من مقایسه نکن برو مخشو بزن!-

 نیشش رو باز کرد و گفت: 

خیلی خب، تو هم برو بگو یک اهنگ رقص دو نفره بذارن من اینو خر می  

 کنم!

 سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و به سمت دی جی رفتم.

 رفت. اون هم به سمت طاهاشون 

به دی جی گفتم یک اهنگ رقص دو نفره بذاره که چشمی گفت و قبلش  

 میکروفون رو برداشت: 

 خانوم ها و اقایون خوشگل جمع. 

می خوایم یک اهنگ بذاریم زوج های قشنگمون دوتایی بیان وسط برامون 

 برقصن اگه حاضرین دست و سوتا بره باال! 

 .صدای آهنگ بلند شدصدای جیغ و دست دخترای جوون بلند شد و 

 اتفاقا آهنگی که بود که بلدشم بودم!

 طولی نکشید که طاها به سمتم اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد: 

 افتخار می دین؟



 با لبخند دستم رو توی دست مردونش گذاشتم:

 .با کمال میل

 لبخند رضایت مندی زد و به عنوان اولین زوج وسط رفتیم.

 می خوندم توی چشم های قهوه ایش زل زدم:  همون طور که با اهنگ

 

 من در تب و تاب توام خانه خراب توام 

 من منه دیوانه عاشق 

 ای تو سر و سامان من نیمه ی پنهان من  

 جان تو و جان یه عاشق 

 

 من عاشقتم تا ابد دور شود چشم بد  

 از تو و دنیای من و تو 

 ای ماه الهی فقط کم نشود سایه ات 

 من و تواز شب و روزای  

 

 سوگند به لبخند تو دل من بند تو  

 ای مهر و ماه تو جان بخواه

 ای تو همه ی خواهشم تویی آرامشم  

 ای مهر و ماه تو جان بخواه

 

بین آهنگ بود که دیدم سارا با نیش باز دست معین رو گرفته و باهم دارن میان  

 .وسط



که نیشش باز تر  لبخندی زدم و فقط سری به نشونه ی تاسف براش تکون دادم

 شد. 

 

 همون طور که توی چشم های طاها نگاه می کردم گفتم:

 یک چیزی ازت بپرسم؟

 دوتا چیز بپرس. -

 سرم رو کمی کج کردم و گفتم: 

 قبل من با کسی بودی؟ یعنی کسی رو دوست داشتی؟
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 لبخند از روی لب هاش محو شد و گفت: 

 یهو چرا اینو پرسیدی؟ 

 باال انداختم و گفتم:شونه هام رو 

 همین طوری، خواستم بدونم. 

 سرش رو تکون داد: 

 آره یکی رو دوست داشتم. 

 حسادت وجودم رو گرفت، اصال دلم نمی خواست بگه بوده!

 دوست داشتم بگه نه، هیچکس نبوده! 

 اما ظاهرم رو حفظ کردم و گفتم: 

 خب اسمش چی بود؟ کی بود؟ چی شد؟

باهم بودیم یعنی اشنا شده بودیم، اما خیانت   اسمش مهتاب بود، توی آمریکا-

 کرد، رفت با یکی دیگه ریخت رو هم. 



 منم قیدشو زدم. 

 ابروهام رو باال انداختم و ایشی گفتم:

 بهتر مرده شور هر چی مهتابه ببرن! 

 خندید و سرش رو تکون داد: 

 دیوونه ی حسود!

م چرخی  جوابش رو ندادم و با سرمستی همونطور که دستش رو گرفته بود

 دور خودم زدم و ادامه ی آهنگ رو خوندم: 

 

 من در تب و تاب توام خانه خراب توام 

 من منه دیوانه عاشق 

 ای تو سر و سامان من نیمه ی پنهان من  

 جان تو و جان یه عاشق 

 

 من عاشقتم تا ابد دور شود چشم بد  

 از تو و دنیای من و تو 

 ای ماه الهی فقط کم نوشد سایه ات 

 از شب و روزای من و تو

 

 سوگند به لبخند تو دل من بند تو  

 ای مهر و ماه تو جان بخواه

 ای تو همه ی خواهشم تویی آرامشم  

 ای مهر و ماه تو جان بخواه

 



بعد از تموم شدن آهنگ خودم رو توی آغوش طاها انداختم و بوسه ای روی  

 گردنش زدم: 

 ست دارم طاها، مرسی که توی زندگیمی. خیلی دو

 لبخند پر رنگی بهم زد و پیشونیم رو بوسید: 

 منم خیلی دوست دارم خانومم. 

 

 سه روز بعد: 

 

 سارا رفتی یک کار بکنیا! -

 کل اشپزخونه رو ریختی به هم! 

 میذاشتی زهرا خانوم می کرد دیگه!

 با حرص نگاهم کرد و دوباره یک کاسه ی دیگه برداشت:

 وام، معین داره میاد باید یک کوفتی بلد باشم که بیاد منو بگیره دیگه! نمی خ

 . حداقل اومد بهش می گین سارا درست کرده بهم امیدوار می شه

 سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و با عجز گفتم:

 خواهش می کنم وقتی بلد نیستی فقط اینجارو به هم نریز!

 کار زن بیچاره رو بیشتر نکن! 

 بذار خودش درست کنه ما می گیم تو درست کردی خوبه؟

 با این حرفم دست نگه داشت و نیشش رو باز کرد: 

 راست می گیا! چرا به عقل خودم نرسید؟

 چشم غره ای براش رفتم و گفتم:

 تو عقلم داری؟ سه روزه فقط چپو راستت شده معین! 

 کل مغزت پر شده از معین!



 به اپن تکیه داد و گفت:

 خیلیی جذابه، خیلی هم شوخه، خیلی هم پولداره، دیگه چی می خوام؟  خب آخه
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 ولی اینم در نظر بگیر حسابی دختر باز و شره! -

 ممکنه سر دوروز ولت کنه، بعد این که دلش رو زدی. 

 لبخندی زد و گفت: 

 نه عزیزم نه، من می دونم این طور پسرا رو چه طوری آدم کنم! 

 ونه زندگی سارا نیستم! اینو من نبرم سر خ

 . خواستم چیزی بگم که با صدای جیغ سارا متعجب نگاش کردم

 با لبخند پررنگی با صدای بلندی گفت:

 وای ببین کی اومده!

 عشق خاله اومده، آمین دعاهای همه اومده. 

 .آمین هم توی بغل مامان با ذوق برای سارا دستو پا می زد

 و گفتم:سری به نشونه ی تاسف تکون دادم 

نمی دونم چی کار کردی که سر پنج روز بچه ای که با کسی مچ نمی شه شده  

 عاشق پیشه ی تو!

 با ذوق آمین رو بغل گرفت و گفت: 

 حسودیت می شه؟

خون خونو می کشه، بچه می فهمه من خالشم، می فهمه چه دختر ماهیم میاد 

 طرفم! 

 سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و گفتم:



 م عین تو پر حرف نشه! فقط امیدوار

 سارا فقط پشت چشمی برام نازک کرد و حرفی نزد که مامان با لبخند گفت:

 دختر عجب مادر شوهر ماهی داری! 

 کاش زودتر آشنامون می کردی، خیلی زن خوبیه، اصال خیلی مهمون نوازه. 

 لبخند مصنوعی زدم، اگه قبال مینو خانوم رو می دید چی می گفت؟

 دادم و گفتم: سری تکون 

همین طوره مامان جون، خیلی زن خوبیه، توی کل ازدواجم واسمون کم  

 نذاشته.

 توی دلم ادامه دادم: 

 البته از ظلم و بدی کردن بهمون کم نذاشته!

 مامان با لبخند حرفمو تایید کرد:

 آره مشخصه، خدا از خانومی کمش نکنه. 

 گرفت. فقط کاش پدرشوهرتم زنده بود، پدرت باهاش گرم می 

از اشپزخونه نگاهی به بابا کردم که سنا رو روی پاش نشونده بود و داشت 

 باهاش بازی می کرد؛ با لبخند گفتم:

 بابا که بهش بد نمی گذره، با بچه ها مشغوله.

 مامان هم بهش نگاه کرد و با لبخند گفت:

 .آره می دونی که چه قدر عاشق بچه هاس

 بذار خوش باشه مرد بیچاره.

 هام رو باال انداختم: شونه 

 باشه مامان جون من که چیزی نگفتم. 

 با وارد شدن زهرا خانوم توی اشپزخونه بهش نگاه کردم و گفتم: 

زهرا خانوم بی زحمت برامون کیک فنجونی درست کنین، مثل همیشه عالی 

 باشه فقط! 



 کسی هم پرسید بگین سارا درست کرده باشه؟
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 لبخند سرش رو تکون داد که سارا با وسواس گفت:زهرا خانوم با 

 اره زهرا خانوم، قربون دستت آبرومو بخر.

زهرا خانوم با خنده چشمی گفت که از آشپزخونه خارج شدیم و توی هال 

 نشستیم. 

یهو با حس کردن این که تموم مهتویات معده ام به دهنم هجوم آورده دستم رو  

 دستشویی رفتم.  روی دهنم گذاشتم و با سرعت به سمت

 توی این سه روز چندمین بارم بود! 

 و عادت ماهیانه ام هم عقب افتاده بود.

 با صدای مامان دور دهنم رو شستم و از دستشویی خارج شدم: 

 چی شده نیال؟ این چندمین باره؟ 

 دستم رو به سرم گرفتم: 

 نمی دونم مامان!

 چشم هاش رو ریز کرد و گفت: 

 نکنه حامله ای نیال؟ 

 تردید بهش نگاه کردم: با 

 شک دارم، باید تست بگیرم.

 برو هر چه زودتر بخر. -

 آره فردا میرم. -

 مامان هم دیگه چیزی نگفت و باهم وارد هال شدیم. 



هر کی هم می پرسید چی شده با گفتن این که مسموم شدم و االن خوبم ردش  

 . می کردم

 با صدای زنگ در از جام بلند شدم.

 سیده بودن.قطعا طاها و معین ر

به خاطر اصرار های مکرر سارا معین رو شام دعوت کرده بودیم اینجا تا به  

 قول خودش مخش رو بزنه! 

 با لبخند به سمت در رفتم که طاها و معین وارد عمارت شدن. 

 مبینا با لبخند بهشون نگاه کرد:

 خوش اومدین. 

 طاها لبخند پر رنگی زد:

 ممنونم.

 ه سارا نگاه کرد.معین هم تشکر آرومی کرد و ب

 سارا با نیش باز همراه آمین به سمتش رفت و گفت: 

 .خوش اومدین اقا معین

 معین هم متقابال لبخندی زد:

 مرسی سارا خانوم. 

 . با عشق به طاها نگاه کردم و به سمتش رفتم

 بوسه ای روی گونه اش زدم و گفتم: 

 خسته نباشی عزیزم. 

 بوسید:اون هم متقابال گونه ام رو 

 تو هم همین طور زندگیم. 

 برو لباست رو عوض کن بیا شام بخوریم.-

چشم بلند و باالیی گفت و بعد از سالم و علیک با همه به سمت طبقه ی باال  

 رفت. 



 من هم با صدای بلندی زهرا خانوم رو خطاب قرار دادم: 

 زهرا خانوم میز رو بچین لطفا. 

 چشم خانوم.-

 هاش رو برای گرفتن آمین باز کرد:معین با لبخند گشادی دست 

 بیا بغل عمو ببینم. 

 سارا و معین رو باهم تنها گذاشتم تا به بهونه ی آمین باهم دیگه خلوت کنن.

 بعد از ده دقیقه همگی پشت میز برای صرف شام نشسته بودیم. 

 مامان آمین رو روی صندلی مخصوصش نشونده بود و بهش غذا می داد. 

اینجا بودن آمین توی بغل اونا بود کال رسیدگیش به من نمی وقتی مامان شون 

 رسید.
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 بعد از صرف شام همگی توی هال نشسته بودن.

 با اشارات پی در پی سارا وارد آشپزخونه شدم. 

 زهرا خانوم داشت ظرف ها رو میذاشت توی ماشین ظرف شویی.

 با لبخند گفتم:

زحمت کیک ها رو بیارین با چایی، اینم زهرا خانوم کارتون که تموم شد بی 

 بگین که سارا درست کرده. 

 تک خنده ای کرد: 

 .چشم خانوم

 سرم به نشونه ی تاسف تکون دادم، ممنونی گفتم و وارد هال شدم. 

 روی مبل دو نفره کنار طاها جا گرفتم که دستش رو دورم حلقه کرد. 



شتن با هم پچ پچ می لبخندی بهش زدم و به سارا و معین اشاره کردم که دا 

 کردن: 

 معین راجع به سارا بهت چیزی نگفت؟

 یک تای ابروش رو باال انداخت: 

 چه طور؟

 شونه هام رو باال انداختم و گفتم:

 همین طوری.

 تک خنده ای کرد: 

 چون سارا به تو گفته می پرسی؟

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: 

 دوستت!آره من بهت بگم تو هم برو بذار کف دست  

 خنده اش بلند شد:

 نمی گم عزیزم نمی گم. 

 ولی همین قدر رو بدون که معینم بدش نیومده.

ابروهام رو باال انداختم، سارا اگه می شنید از خوشحالی سر از پا نمی  

 شناخت!

 با اومدن زهرا خانوم نیش سارا تا بناگوش باز شد. 

ذاشت و مبینا هم زهرا خانوم با لبخند ظرف کیک فنجونی هارو روی میز گ

 سینی چای رو کنارش. 

 زهرا خانوم به سمت سارا برگشت و گفت: 

 خیلی خوب درست کردین خانوم، واقعا دست مریزاد. 

 خیلی خودم رو کنترل کردم از این نقش بازی کردنش زیر خنده نزنم! 

 بابام نگاه متعجبی به سارا انداخت و گفت: 

 شما درست کردی سارا خانوم؟



 یادمون بود زیاد با آشپزی میونه نداشتی. تا جایی که ما

 سارا که دید داره ضایع می شه لب گزید و گفت:

 خب نه، ولی دارم یاد می گیرم، باالخره الزم می شه دیگه.

 .صدای خنده ی آروم طاها اومد که باعث شد منم بخندم

 امان از دست این سارا!

 وارد اتاقمون شدیم.بعد از چند ساعت خوش و بش و گپ زدن برای خوابیدن 

آمین رو که خواب بود بسم هللا گویان توی گهواره گذاشتم و خودم روی تخت  

 دراز کشیدم. 

طاها هم بلوزش رو در آورد و خودش رو روی تخت پرتاب کرد که با حرص 

 گفتم:

 انقدر خودت رو پرت نکن روی این تخت!

 قشنگ دراز بکش آخر سر فنر این تخت رو خراب می کنی! 
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 شیطون نگاهم کرد و گفت: 

فنر این تخت با عملیات های ما که شدتش از این کار بیشتره خراب نمی شه، با 

 این خراب شه؟

از این همه رک بودنش چشم هام گرد شد و پرویی نثارش کردم که خندید و 

 محکم من رو توی آغوشش کشید: 

 تو چرا انقدر بغلی هستی دختر؟

 کردم: خودمو لوس  

 برای این که توی بغل تو جا بشم.

 ابروهاش رو باال انداخت و من رو بیشتر به خودش جفت کرد: 



 دلبری نکن می خورمتا!

 خندیدم و گفتم: 

 خیلی خب بی جنبه!

دستش به سمت سینه ام رفت و فشار آرومی بهش آورد که جیغ آرومی زدم و  

 گفتم:

 نکن طاها! دردم میاد دیوونه. 

 ت لب هام حمله کرد. خندید و به سم

 منم دستم رو روی صورتش گذاشتم و با عشق همراهیش کردم. 

بعد از گذشت چند ثانیه با نفس کم آوردن ازم جدا شد و سرم رو به سینه اش 

 تکیه داد:

 برو دعا کن خسته ام؛ وگرنه داشتم برات. 

 با خنده بوسه ای روی سینه اش زدم و گفتم:

 .شبت بخیر

 یزم. شب تو هم بخیر عز-

 چشم هام رو بستم و بعد از گذشت یک مدت به خواب رفتم.  سپس

 

 طاها: 

 

 .خیلی خب معین، همون دوتا ماشین و موتوری که گفتم رو بگو بفرستن خونه-

 باشه داداش حل شده بدون. -

 . ممنونی گفتم و تماس رو قطع کردم

 با تقه ای که به در خورد سرم رو باال آوردم و گفتم:

 بیا تو. 



 خانم روح بخش وارد شد و گفت: 

 آقای خانی یک خانومی اومدن می خوان شما رو ببینن. 

 یک تای ابروم رو باال انداختم: 

 کیه؟

 گفتن اسمشون مهتاب سعیدیه. -

 ابروهام رو متعجب باال انداختم، مهتاب؟

 مهتاب اینجا چی کار می کرد؟ 

 با همون حالت متعجب گفتم: 

 خیلی خب بگو بیاد داخل.

 گفت و از اتاق خارج شد که پشت بندش مهتاب وارد اتاق شد.چشمی 

 با دیدنش تعجبم بیشتر شد، نه مثل این که واقعا خودش بود! 

 اون اینجا چی کار داشت؟ مگه خارج نبود؟ 

 ظاهرم رو حفظ کردم و با جدیت گفتم: 

 سالم، خوش اومدی. 

 لبخندی زد:

 سالم؛ ممنون. 

 به مبل اشاره کردم و گفتم: 

 ین، چیزی می خوری بگم بیارن؟ بفرما بش
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 نه عزیزم ممنون.-

 سرم رو تکون دادم و روی مبل رو به روییش نشستم:



 خب؟ کنجکاوم بدونم چی باعث شده بیای ایران و اونم پیش من! 

 خودش رو روی مبل جا به جا کرد:

 من تازه یک هفته ای می شه که اومدم ایران.

 ورشکست شد و هر چی که داشتیم از دست دادیم. متاسفانه بابام 

 .منم ترجیح دادم بیام ایران و دنبال یک کاری برای خودم باشم

گفتم بیام به تو هم یک سری بزنم و شایدم توی شرکت خودت یا شرکت های 

 دوستان یک کاری برام سراغ داشته باشی.

ب نداشتم، پس اگه  ابروهام رو باال انداختم، من دیگه هیچ حسی نسبت به مهتا

 می اومد و اینجا کار می کرد اتفاق خاصی نمی افتاد.

 برای همین گفتم:

 خیلی خب، بیا اینجا کار کن، بخش حسابداری.

 با ذوق نگاهم کرد و گفت: 

 جدی می گی؟ 

 سرم رو با جدیت تکون دادم که گفت: 

 وای مرسی طاها، خیلی خوبی. 

 خواهش می کنم. -

 روی میزم بود خورد و گفت: چشمش به قاب عکس آمین که 

 وای چه پسر نازیه، کیه؟ 

 پسرمه.-

 با چشم های گرد شده به سمتم برگشت: 

 پسرت؟

 آره.-

 متعجب گفت: 



 جدی؟ تو کی ازدواج کردی کی بچه دار شدی؟

 تو نبودت خیلی اتفاق های زیادی افتاده،  زیاد سخت نگیر.-

 منو بی خیال از خودت بگو، چی شد که ورشکست شدین؟

 ست پسرت چی شد؟ دو

 با این حرفم انگار که داغ دلش تازه شده باشه با ناراحتی نگاهم کرد:

 . بابام یک سرمایه گذاری خیلی بزرگ کرد ولی موفق نشد

 تموم اموالمون مصادره شد و هیچی برامون نموند.

باربد...باربد هم منو به خاطر پولمون می خواست وقتی همه چیزمون رو از  

 دادیم اونم گذاشت رفت. دست 

 . بابام هم سکته کرد و حال درستی نداره

 هیچی برامون نمونده طاها!

 از روی مبل بلند شدم و گفتم: 

 متاسفم، خیلی ناراحت شدم، من هر کاری از دستم بر بیاد برات می کنم.

 با گریه خودش رو توی بغلم انداخت:

 مرسی طاها.

 تو خیلی خوبی.

 . ام که بهت خیانت کردم و اذیتت کردممن واقعا معذرت می خو

 دستم رو پشت کمرش گذاشتم و با لحن سردی گفتم:

 بی خیال مهتاب، گذشته ها گذشته. 

هرکی االن زندگی خودش رو داره و خوشحالم که این طوری شد، من با نیال  

 خیلی خوشبختم.

 خواست چیزی بگه که با باز شدن در هردو متعجب به سمت در برگشتیم. 

 



 دیدن نیال چشم هام گرد شد....  با
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 و سریعا از مهتاب جدا شدم. 

 

 نیال: 

 

 همون طور که توی ماشین نشسته بودیم با ذوق رو به مامان گفتم:

 باورم نمی شه مامان! واقعا باورم نمی شه دوباره دارم بچه دار می شم! 

 مامان با خنده سرشو تکون داد: 

این نعمت خیلی از خانواده ها محرومن؛  خدا دوست داره دخترم، از 

 خداروشکر کن عزیزم. 

 با لبخند سرم رو به شیشه ی ماشین تکیه دادم.

 خدارو شاکر بودم، اونم خیلی زیاد! 

 به خاطر همه چیز خدا رو شاکر بودم. 

 به خاطر داشتن آمین، به خاطر داشتن طاها. 

 بودم. به خاطر این که به آرامشی که می خواستم رسیده 

 به خاطر این که مینو خانوم دیگه دشمنمون نبود و کنارمون بود.

 به خاطر این که بابا دیگه ازم عصبانی نبود و اونم حسابی خوشحال بود.

و االن به خاطر نخود لوبیای کوچیک توی شکمم، به خاطر دومین بچه ای که 

 قرار بود بیاد توی زندگیمون و شیرین ترش کنه.

نجام داده بودم مثبت شده بود اما اعتماد نکرده بودم و آزمایش جواب تستی که ا

 داده بودم که اون هم مثبت شده بود. 



 حس می کردم قراره دختر شه. 

 .دختری که عاشق باباش باشه و خودش رو براش لوس کنه

 دختری که به قولی بشه هووی مادر! 

 لحظه شماری می کردم که این خبر رو به طاها بدم.

م عکس العملش رو ببینم، سر امین که نتونستیم خوشحالیمون رو با  دوست داشت

 هم شریک شیم، حداقل سر این می شدیم. 

 بنابراین به سمت مامان برگشتم و گفتم: 

 .من می رم شرکت به طاها خبر بدم، راننده شما رو می بره خونه

 باشه ای گفت که به راننده گفتم بره شرکت. 

 خداحافظی کردم و از ماشین پیاده شدم. با رسیدن به شرکت با مامان

 به جواب آزمایش توی دستم نگاه کردم و با لبخند وارد شرکت شدم. 

 سوار آسانسور شدم و دکمه ی طبقه ی مورد نظر رو زدم. 

 با رسیدن به طبقه به سمت منشی رفتم و گفتم:

 سالم خانوم روح بخش، طاها مساعده؟

 با لبخند نگاهم کرد:

 .وم خانی، نه متاسفانه یک خانمی توی اتاقشونه خوش اومدین خان

 یک تای ابروم رو باال انداختم: 

 یک خانمی؟ کیه؟ 

 گفتن اسمشون مهتاب سعیدیه و یکی از دوستای آقای خانی ان. -

 با این حرفش ابروهام باال پرید. 

 مهتاب سعیدی! 

 من فقط یک مهتاب می شناختم که اونم عشق قبلی طاها بود! 

 اومد و همو می دیدن؟چرا باید می 



با این افکار با اخم به سمت اتاق طاها پا تند کردم و در رو یک ضرب باز  

 کردم. 

 . با دیدنشون توی بغل هم چشم هام گرد شد و نگاهشون کردم

 این چه معنی می داد؟ 

 چه طور ممکن بود؟ 

 من اومده بودم خبر بچه دار شدنمون رو بهش بدم اما اون؟
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 ا دیدنم چشم هاش گرد شد و سریعا از اون دختر جدا شد. طاها ب 

بغض گلوم رو گرفت و بی هیچ حرفی با سرعت از شرکت و اتاقش خارج 

 شدم. 

 برگه آزمایش رو مچاله کردم و توی کیفم انداختم.

 چه طور تونسته بود این کار رو با من بکنه؟ 

 پس چی شد اون همه ادعاش؟

 بهم خیانت کنه؟ تهش این بود که این طوری 

با شنیدن صدای نیال نیال گفتناش با سرعت به سمت خیابون رفتم و سریعا 

 سوار یک تاکسی شدم و آدرس خونه رو دادم.

 . توی مسیر حتی یک لحظه هم اشک هام بند نمی اومد

 چه طور تونسته بود آخه؟ 

 ما یک بچه داشتیم! 

 اصال هیچی نمی فهمیدم و فقط توی شوک بودم! 

 . ن به خونه کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدمبا رسید

 همون طور با گریه به سمت اتاقم رفتم و خودم رو روی تخت انداختم. 



 هر چه قدر بیشتر فکر می کردم بیشتر داغون می شدم! 

 طاها همچین آدمی نبود بخدا که نبود!

 چه طور تونسته بود اون دختر رو بغل کنه؟

 وشگلی هم بود! البته حق داشت دختر خ

 اندامش هم حسابی جذاب بود. 

 بایدم اون رو به منی که یک بار بچه دار شده بودم ترجیح می داد! 

 با باز شدن در با گریه بهش نگاه کردم.

 دستش رو کالفه بین موهاش کشید و گفت: 

 کجا رفتی آخه دیوونه؟

 شوکه نگاهم کرد: با گریه از جام بلند شدم و چمدونم رو از باالی کمد گرفتم که 

 چی کار می کنی نیال؟

 دستی به زیر چشم هام کشیدم: 

 می بینی که!

 منو پسرم می ریم تو بمون و مهتاب جونت!

 دستم رو گرفت و با اخم نگاهم کرد: 

 منو نگاه کن ببینم، دیوونه شدی تو؟ 

 مهتاب جونت چیه؟ توضیح می دم برات.

 با جیغ گفتم:  

 توضیح می دی؟ چی رو توضیح می دی ها؟ چی رو 

 این که عشقت برگشت و یادت رفته زن داری؟

 اینو می خوای برام توضیح بدی طاها؟ 

 نچی کرد و گفت: 

 نیال اروم باش، هیچی اونطوری که فکر می کنی نیست!



 چه طوریه؟ پس چه طوریه؟ بگو بدونم! -

 عزیز من بشین بهم گوش کن؛ آروم باش.-

 کنارم نشست و گفت:   حرفی نزدم و با گریه روی تخت نشستم که

مهتاب اومده بود ازم کار بگیره، باباش ورشکست شده، اموالشون مصادره شده  

 و هیچی براشون نمونده. 

 برای همین برای کار گرفتن اومد اول سراغ من.

 وقتی هم داشت تعریف می کرد یهو زیر گریه زد و بغلم کرد. 

 منم برای دلداری دادنش بغلش کردم فقط همین.

 نگاهش کردم:با حرص 

 تو غلط کردی! هرکی ناراحت شد برای دلداری دادن باید بغلش کنی؟ 

 دستش رو روی صورتم کشید:

 باشه عزیزم باشه، من معذرت می خوام. 

 دیگه تکرار نمی شه قول می دم. 

 حرفی نزدم و فقط نفسم رو بیرون دادم که گفت:

 حاال واسه چی اومده بودی شرکت؟

 حقیقت رو نمی گفتم! نمی گفتم، االن 

 برای همین گفتم:

 هیچی همین طوری خواستم ببینمت.

 سرم رو به سینه اش چسبوند و گفت: 

 باشه عزیزم؛ بیا یک قولی به هم بدیم نیال. 

 چه قولی؟-

که دیگه هیچ کدوممون به اون یکی شک نکنه؛ چیزی هم شد اول بپرسیم بعد  -

 قضاوت کنیم؛ هوم؟ 



 نفس عمیقی کشیدم: 

 باشه قول می دم. 

 دو ماه بعد: 

 امروز روز تولد آمین بود، تولد پسرم. 

 .روزی که قرار بود خانوادگی جشنش بگیریم
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 بعد از تموم شدن مکالمه ام با سارا تماس رو قطع کردم و رو به نگهبان گفتم:

 لطفا خریدام رو ببر داخل.

 چشمی گفت و همراه وسایل داخل شد. 

 اتاقمون رفتم. منم به سمت 

در اتاق رو باز کردم که دیدم طاها روی تخت خوابش برده و آمین کنارش 

دراز کشیده داره با یکی از اسباب بازی هاش ور می ره با لبخند نگاهشون 

 کردم و به در تکیه دادم. 

 .چه قدر که این صحنه قشنگ بود

 دمش: آمین بهم نگاه کرد و لبخند زد که به سمتش رفتم و محکم بوسی

 جونم؟ قربون خنده هات بره مامان.

دوباره صاف ایستادم، کیفم رو روی میز گذاشتم که چشمم به یک دسته گل رز  

 خورد. 

با شیفتگی به طاها نگاه کردم و گل هارو توی دستم گرفتم و عمیقا بوشون 

 کردم. 

 چه قدر اخه این مرد ظریف و خوب بود! 

 کاشتم، آروم گفتم: به سمتش رفتم و بوسه ای روی گونه اش 



 آخه من فدات بشم عشق من!

 با شنیدن صدام تکون خورد و آروم چشم هاش رو باز کرد. 

 لب گزیدم و عقب کشیدم: 

 ببخشید نمی خواستم بیدارت کنم.

 اول گنگ نگاهم کرد ولی وقتی به خودش اومد لبخندی زد: 

 . نه اشکال نداره، فوقش دوباره می خوابم

 گل ها نگاه کرد:  تک خنده ای کردم که به

 خوشت اومد؟

 گل هارو به سینه ام چسبوندم: 

 آره عزیزم، دستت درد نکنه.

 چشمکی زد: 

 قابل خانومم رو که نداره، داره؟

دوباره خم شدم و بوسه ای روی گونه اش کاشتم که دستم رو کشید و محکم از  

 . لب هام کام گرفت

لب قرمزم دور لبش پخش  با جدا شدن ازش با خنده به لب هاش نگاه کردم، رژ 

 . شده بود

 با همون خنده گفتم:

 رژم دور لبت پخش شده. 

 اخم کمرنگی کرد: 

 خب چرا می مالی این چیزارو؟

 چشم هام رو گرد کردم: 

 وا حاال افتاد گردن من؟ من مثل روح برم بیرون که تو لبت رنگی نشه؟

دادم و لباس هام  نچی کرد و حرفی نزد که سرم رو به نشونه ی تاسف تکون 

 . رو عوض کردم



دل تو دلم نبود تا این خبر رو بهش بدم، می دونستم که چه قدر خوشحال می  

 شه.

 تولدی که برای آمین می خواستیم بگیریم خودمونی بود و فقط خانواده ها بودن. 

 البته که معین هم در نقش عمو حضور داشت و حسابی جای سارا خالی بود! 

خواستم بپوشم رو از توی کمد در آوردم و روی تخت  لباس هایی که می 

 گذاشتم. 

لباس هام کت و شلوار سرمه ای بود، برای ست کردن پیرهن سرمه ای رنگ 

 طاها رو هم در آوردم و روی تخت گذاشتم. 

 رو بهش گفتم: 

 شلوار جین می پوشی دیگه؟ 

 سرش رو تکون داد که جین زغالیش رو هم در آوردم و کنارش گذاشتم: 

 ینارو می پوشی ها! ست باشیم. هم

 تک خنده ای کرد: 

 باشه خانومم، برای آمین هم سرمه ایه؟ 
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 سرم رو تکون دادم: 

 .آره همینه، تمشم که می دونی آبیه

 بله بله می دونم.-

 لبخندی زدم و گفتم: 

حتما تا االن تزئیناتی که می خواستم رو انجام دادن، ما هم کم کم حاضر شیم  

 م پایین. بری

 البته اگه تو خسته ای بخواب دیر تر بیا. 



 از روی تخت بلند شد:

 نه دیگه خوابم پرید، یک دوش بگیرم میام. 

 سرم رو تکون دادم و جلوی آمین نشستم.

همون طور که باهاش حرف می زدم لباس هاش رو تنش کردم و بعد از تموم  

 شدنش بهش نگاه کردم. 

 حسابی خوشگل شده بود پسرم. 

 م گونه اش رو بوسیدم و اون رو توی گهواره گذاشتم. محک

توی گهواره ایستاده بود و در حالی که نرده هاش رو نگه داشته بود نگاهم می  

 کرد. 

 آرایش مالیمی کردم و لباس هام رو هم پوشیدم. 

موهام رو هم با یک سربند سرمه ای عقب دادم و با رضایت به خودم توی آینه  

 . نگاه کردم

ق بوسی برای خودم فرستادم که همون موقع طاها با یک حوله دور با ذو

 کمرش از حموم خارج شد و نگاهم کرد: 

 اِ چه قدر زود آماده شدی. 

 چه طور؟-

 لبخند شیطونی زد:

 گفتم حاال که من اماده از حموم اومدم بیرون یک دور...

 گفتم:با جیغ اسمش رو صدا کردم که با صدای بلندی خندید؛ با حرص 

 یعنی فقط فکرت همینه! فقط و فقط همین!

 با خنده گفت:

 من چی کار کنم تو انقدر خوشمزه ای؟ 

دلم می خواست بگم اره برای همینه که بچه ی اولم یک سال نشده دوباره  

 حامله ام ولی زبون به دهن گرفتم تا کامل سورپرایزش کنم.



 ایین رفتیم. بعد از این که اونم آماده شد سه نفری از پله ها پ

 مامان با دیدنمون اسفندی که دستش بود و دورمون چرخوند: 

آی من قربونتون برم، چشم نخورین، چشم حسود ازتون دور باشه عزیزای 

 من.

لبخندی زدم که ظرف اسفند رو به دست زهرا خانوم داد و دستش رو برای  

 گرفتن آمین دراز کرد: 

 ه شده! من فدای پسرم بشم نگاش کن عین یک تیکه ما

 دستی به موهای بور امین کشید و چپ چپ نگاهم کرد: 

 نباید موهای این بچه رو یک شونه بکشی؟ 

 لب گزیدم و گفتم:

 مامان این بچه اصال اونقدر مو داره؟ 

 بعدشم می دونی که به موهاش دست می زنی جیغ می زنه! 

 صدای مینو خانوم اومد که با لبخند گفت:

 بود به موهاش نمی ذاشت دست بزنیم. به طاها رفته، اونم بچه 

 چپ چپ به طاها نگاه کردم و گفتم: 

آقا طاها که همین االنم به موهاش دست بزنی و یکم حالتش به هم بریزه 

 صداش بلند می شه! 
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 طاها با خنده شونه هاش رو باال انداخت و گفت:

 پسر خودمه دیگه! 

 نین؟ حق داره دیگه چرا به موهای ما دست می ز 

 چشم غره ای براش رفتم و گفتم:



 به بچه جز قیافه چیز خوب دیگه ای ندادی!

 فقط اخالق های بدتو به ارث برده!

 خب حاال تو ام!-

 دیگه چیزی نگفتم که همون موقع صدای زنگ در اومد و معین هم وارد شد. 

 طاها دست هاش رو به هم کوبید و گفت: 

 شروع می کنیم. خب دیگه حاال که همه اومدن جشن رو 

 معین پاکت کادویی که دستش بود رو به سمتم گرفت و گفت: 

 .مبارک باشه زن داداش

 لبخندی زدم و گفتم: 

 مرسی معین جان راضی به زحمتت نبودم.

 . خواهش می شه زن داداش، کاری نکردم-

 آمین کو یکم بغلش کنم؟

 سری به نشونه ی تاسف تکون دادم:

بچه رو بذارین زمین تو حال خودش باشه، بغلی  بغل مامانمه، یک دقیقه این

 کردین حسابی پسرمو! 

 معین توجهی به حرفم نکرد و سراغ امین رفت که طاها گفت: 

 گیر نده نیال، باز مامانت اینا برن بچه به اندازه ی کافی زمینی می شه! 

 با خنده سرم رو تکون دادم: 

 زمینی؟ واژه ی دیگه ای نبود؟ 

 داخت که حرفی نزدم و زهرا خانوم رو خطاب قرار دادم: شونه هاش رو باال ان

 زهرا خانوم بی زحمت کیک رو بیار.

 رو به مبینا ادامه دادم: 

 شما هم با دوربینی که دادم عکس و فیلم بگیر باشه؟ 



 می خوام چاپشون کنما حواست باشه. 

چشمی گفت که منو طاها روی مبل دو نفره نشستیم و آمین هم توی بغل طاها  

 .بود

زهرا خانوم کیک طرح ماشین آبی رنگ آمین رو روی میز رو به روییمون 

 گذاشت و شمع صفر رو هم که روش بود رو روشن کرد. 

 اول از همه مبینا چند تا عکس ازمون گرفت و دیگه فیلم رو شروع کرد. 

طاها سعی داشت به آمین فوت کردن رو یاد بده اما آمین فقط گنگ نگاهش می 

 کرد. 

 خنده بهشون نگاه کردم و حسابی برای این زندگی خوب خداروشکر کردم. با 

آمین آخرش موفق نشد که طاها به جاش فوت کرد و برای آمین دست زد  

 طوری که انگار اون فوت کرده باشه.

 فقط بهشون نگاه کردم و خندیدم که مینو خانوم جلو اومد و یک جعبه بهم داد: 

 .م، همیشه زنده باشین هزار سال بمونین برای هم دختر

 لبخند عمیقی زدم و بوسه ای روی گونه اش زدم: 

 راضی به زحمتتون نبودم مینو خانوم، خیلی ممنون.

 دستم رو توی دستش گرفت و با لبخند گفت:

 از این به بعد بهم بگو مامان. 
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 با این حرفش لبخندم عمیق تر شد و گفتم:

 چشم مامان جون.

 سخت بود ولی عادت می کردم! یکم برام 

 اون هم لبخندی به حرفم زد و ازمون فاصله گرفت. 



مامان و بابا هم اومدن و یک سکه ی طال به آمین دادن که هردوشون رو بغل  

 کردم و گونه هاشون رو بوسیدم: 

 قربونتون بشم واقعا الزم نبود.

 همین حضور شما واسه ما هدیه ی بزرگیه.

 ورتم کرد و پیشونیم رو بوسید:بابا دست هاش رو قاب ص

 قربون شکلت بشم دخترم، خیلی مواظب خودتون باشین. 

 چشمی گفتم و رو به مامان گفتم:

 بهشون گفتین؟ 

 بابا گنگ نگاهم کرد: 

 چی رو؟

 مامان لبخندی زد رو به بابا گفت: 

 داری دوباره نوه دار می شی حاج علی!

 ی آرومی گفتم: بابا با چشم های گرد شده نگاهم کرد که با صدا

 آره بابا جون، یک نوه ی دیگه براتون تو راهه.

 ولی هنوز به طاها نگفتم حواستون باشه ها. 

 با با ذوق نگاهم کرد و گفت: 

 جدی می گی دختر جون؟ 

 سرم رو با خنده تکون دادم که دستش رو به سمت آسمون گرفت: 

 خدایا شکرت، صد هزار بار شکرت. 

 دنیا بیاد نوکریتو می کنم.خدایا این بچه هم سالم 

 با لبخند گفتم:

 میاد بابا جون انشاهلل که میاد.

 انشاهلل دخترم، چند وقته؟ به شوهرت چرا نگفتی؟-



 می دونی دامادم چه قدر خوشحال می شه؟ 

 خندیدم:

 می گم بابا جون بهش می گم، دوماهه. 

 شما هم حسابی داماد دوست شدینا! 

 اد که خندیدم و حرفی نزدم. سرش رو به نشونه ی تاسف تکون د

 این روز ها لبخند و خنده از لب های هیچ کدوممون نمی افتاد. 

 خدارو هزاران بار به خاطر این همه خوشبختی و خوشحالی شکر می کردم. 

 رو به زهرا خانوم گفتم:

 بی زحمت کیک رو بِبُرین و با چای بیارین. 

 چشم خانوم.-

 سپس همراه کیک به سمت اشپزخونه رفت. 

 طاها همراه آمین به سمتم اومد و گفت: 

 مامانش؟ بریم هدیه ی آمین رو بهش نشون بدیم؟

 ابروهام رو باال انداختم: 

 راستی اصال بهم نگفتی ها، چی خریدی براش؟

 شما بیا باهم ببینیم. -

 سرم رو تکون دادم و همراه هم جلو رفتیم. 
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پاپیون زده شده ی گوشه ی هال با لبخند نگاهش با دیدن ماشین و موتور قرمز 

 کردم: 

 حاال چرا دوتا؟ 



 نمی دونیم به کدوم عالقه داره که، ببینیم کدوم رو انتخاب می کنه. -

سرم رو تکون دادم که آمین رو روی زمین بین ماشین و موتور گذاشت و 

 همون طور که از باال دست هاش رو گرفته بود گفت: 

 بینم سمت کدومش می ری.برو بابا جون، برو ب 

آمین با ذوق به هردو نگاه کرد و با قدم های تند تند به سمت ماشین رفت که  

 طاها با خنده پشتش رفت و گفت: 

 اوهو بابا جون آروم تر! 

 چه سرعتی داری شما ماشاهلل! 

 دیدی نیال؟ پسرم مثل باباش ماشین دوست داره. 

 سرم رو با خنده تکون دادم: 

 .دمدیدم آقا طاها دی

طاها با لبی خندون آمین رو توی ماشین نشوند و مشغول بازی کردن باهاش 

 شد که به سمت مامان رفتم و گفتم: 

و االن می خوام بهش بگم، شما به مینو  من می خوام طاها رو سورپرایز کنم

 خانوم بگو یکم خوشحال شن.

 مامان دستش رو نوازش وار روی سرم کشید:

 .باش باشه دخترم تو نگران ن 

لبخندی زدم و با دیدن معین که با کنجکاوی نگاهمون می کرد سرم رو به 

 نشونه ی تاسف تکون دادم و گفتم:

 شما هم بفرما گوش کن؛ بدردت می خوره خوشحالم می شی! 

 سارا خبر داره تعجب کردم چه طور هنوز بهت نگفته!

 نیشش رو تا بناگوش باز کرد:

 رف بزنیم که!وقت نمی شه راجع به این چیزا ح

 فقط سرم رو تکون دادم و حرفی نزدم. 



با دیدن زهرا خانوم دوتا بشقاب کیک از توی سینی توی دستش برداشتم و به  

 . سمت طاها رفتم

با دیدن کیک توی دستم کمر بند آمین رو بست و گذاشت خودش با فرمون  

 .ماشین و دیگر چیز هاش ور بره

 به سمتش گرفتم:همین که صاف ایستاد ظرف کیک رو 

 بفرمایین. 

 ممنونی گفت و ظرف کیک رو از دستم گرفت.

 برشی از کیک رو توی دهنم گذاشتم و گفتم: 

 طاها؟ 

 همون طور که داشت کیک رو نصف می کرد گفت: 

 جون دل؟ 

 لبخند عمیقی زدم و بهش نزدیک تر شدم: 

 می خوام یک چیزی رو بهت بگم. 

 کنجکاو نگاهم کرد: 

 خب بگو.

 هدیه ی من به آمین و تو. این -

 ابروهاش رو باال انداخت:

 به من؟ مگه تولد منه؟ 

 بعدشم کو؟ توی دستت که چیزی نیست!

 با این حرفش خندیدم و گفتم: 

 ارزش مادی نداره، معنویه.

 از اونجایی که امین هنوز متوجه نمی شه بیشتر می شه هدیه ی تو.

کیک رو به سمت دهنش   کنجکاویش بیشتر شد و همون طور که چنگال حاوی

 می برد گفت: 



 خب بگو دیگه!
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 دست هام رو توی هم قفل کردم و گفتم: 

 طاها من حامله ام.

 چشم هاش گرد شد و کیک توی دهنش بهش چسبید و به سرفه افتاد.

 با خنده ضربه ای به پشتش زدم و گفتم:

 چته دیوونه؟ آب بدم؟ 

 به زور کیک رو قورت داد: با همون چشم های گرد نگاهم کرد و 

 چی؟ چی گفتی؟ 

 برای دست انداختنش با خنده گفتم:

 هیچی، گفتم آب بدم؟ 

 با همون چهره ی هنگ کرده گفت: 

 نه نه نیال نه؛ قبلش چی گفتی؟ 

 با شیطنت ابروهام رو باال انداختم: 

 نمی دونم، چی گفتم؟ 

 با چشم های گرد گفت: 

 تو حا؟ حامله ای؟ 

 کردم: تک خنده ای 

 این طور به نظر میاد.

 با همون حالت متعجب تک خنده ای کرد: 

 اصال چی شد؟ چجوری شد؟



 از کی شد؟ چرا به من نگفتی؟

 تو کی فهمیدی؟ 

 ابروهام رو باال انداختم و گفتم:

 بابا یواش، االن کدوم رو جواب بدم؟ 

 همه رو! -

 با خنده گفتم:

شد رو هم باید بگم چه طوری شدنش رو که تو بهتر می دونی، از کی 

 دوماهمه. 

 منم امروز فهمیدم. 

شک کرده بودم رفتم بیبی چک گرفتم مثبت بود، اما اعتماد نکردم و رفتم 

 .آزمایش که دیدم بله

 دستش رو روی شکمم گذاشتم و گفتم: 

 یک نخود لوبیای کوچولوی دو ماهه تو راه داریم طاها. 

 چشمش رو از شکمم گرفت و به چشم هام دوخت. 

 وز هم توی شوک بود و باور نمی کرد. هن

 کم کم به خودش اومد و با لبخند پت و پهنی گفت: 

 جدی، جدی می گی؟ 

 آره عزیزم، دوباره داری بابا می شی.-

 با شوق دستی به صورتش کشید و گفت: 

 شکرت، خدایا شکرت! 

 چشمش رو به من دوخت و توی یکی حرکت یهویی از روی زمین بلندم کرد: 

 قربونت برم نیال!

 من نوکرتم دختر جون! 



 چی بگم من به تو؟ تو منو خوشبخت ترین مرد روی زمین می کنی! 

 . سرمستانه خندیدم بوسه ی کوتاهی روی لبش زدم

 صدای خنده ی خوشحالش بلند شد و شروع کرد به چرخوندن من: 

 خدایا شکرت هزاران بار شکرت! 

 من دوباره دارم بابا می شم!

 . ی زدم و دستم رو دور گردنش حلقه کردمفقط لبخند

همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده بود، دیگه توی زندگیم هیچ مشکلی نبود 

 و من این رو مدیون طاها و خدام بودم. 

 

 ای کاش که من پیر شوم در بغلت 

 با دست تو زنجیر شوم در بغلت 

 پرواز پر از حس رهایی ست ولی 

 بغلت ای کاش زمین گیر شوم در 
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