
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دوشنبه روز صبح 8:30 ساعت

 

 .. بود شده پراکنده مشاوره اتاق یفضا در توتون یبو ، دیکشیم پیپ تند تند کاوه دکتر

 .. کردیم یکج دهن من به داشت قرار میرو به رو که پر یگاریس یجا

 .. دادم فشار را میها قهیشق و انداختم نییپا را سرم

 .. ذهنم مانند کیتار ، بود کرده کیتار را اتاق یفضا شدیم نور ورود از مانع که یمیضخ یها پرده

 .. بود فکر در سخت و داده لم یفلز زیم پشت من یرو به رو کاوه

 از را شیدکترا مدرک!  نبود دستش یرو یکس ، است تهران روانپزشک نیبهتر گفتندیم بودند کرده اش یمعرف که ییآنها

 بود یموارد نینادرتر از سیک نیا شیخو گفته به اما نداشت وجود کارش در یدیترد چیه و کرده ذاخ کایآمر دانشگاه نیمعتبرتر

 .. بود آمده شیپ شیبرا یمتماد انیسال طول در که

 .. یطوس یچشمها و پشت کم و یگندم جو یموها با ، الغر یمرد ، داشت یسال 60 کاوه دکتر

 .. بود شده پنهان یمشک دسته یلیمستط نکیع پشت چشمش اطراف یسال کهن یها چروک

 کن شروع اول از:  گفت من به رو و کرد رو و ریز پنجم بار یبرا را رعنا پرونده ، گذاشت راکنار پیپ ، دیکش قیعم ینفس

 .. بوده یچ تو داستان بدونم دفعه نیا خوامیم..  اول اول از  ،

 ... زدم زل چشمانش در و کردم سربلند

 

 :  قبل سال چند

 

 .. یلعنت عاشقتم!  یکنیم وونمید یدار..  اریماز ، آخ -

 !  آه..  بسه..  بسه:  کرد ناله و زد چنگ را میموها

 رنگ یزمرد یچشمها در و گرفتم دستانم در را شیموها از یا تره ، دمیکش دراز کنارش و آوردم باال پتو ریز از را سرم

 .. کردم زوم خمارش

 .. ترایم دارم دوستت -

 .. شده کیرمانت سکس از بعد دوباره یاحساس پسر:  گفت و زد یشخندیر

 .. خوامتیم چقدر که یدونیم -

 .. دارم دوستت منم ، زمیعز دونمیم:  گفت عشوه با و کرد نوازش را شمیر ته

  ؟ یکنینم ازدواج باهام چرا پس -

 !  نکن شروع دوباره پوف -

 .. شد بلند تخت یرو از برهنه

  ؟ ونهیم در یکس یپا ، ترایم بگو بهم راستشو -

  ؟ اریماز یک آخه -

 .. پسرعموت -

 .. دیشن نه و کرد یخواستگار ازم فقط اون!   ندارم یکار اوشیس با من ، گفتم بهت بار هی:  گفت و دیپوش را رشیز لباس

 .. یکنیم ردم چرا فهممینم -



 !  یدینم گوش بهم تو نکهیا بخاطر دیشا:  گفت و نشست تخت یرو

 .. ترایم میدار خانوادمونو نجایا ما ؟ اونور یبر یخوایم که داره یچ کایآمر مگه آخه -

 ..  یمستقل دکتر هی!  سالته 25 گهید!  اریماز نباش ننه بچه:  گفت و زد یپوزخند

 .. خوادیم مامانتو دلت هنوزم اما پاته ریز نیماش نیبهتر ، توئه خونه!  کن نگاه خونه نیا به

 .. کردینم درکم هرگز او اما بودم عاشقش نکهیا رغمیعل ، شدم متاسف

 .. کنم خوشبختت خوامیم فقط من -

 یبرا ییجا رانیا تو!  مدلم هی من ، اریماز!  زمیعز شمیم خوشبخت اونجا من:  گفت و گذاشت ام گونه یرو به را دستش

 .. ستین شرفتمیپ

 .. فهممیم -

  ؟ عشقم یکنینم یراض خانوادتو چرا پس -

 .. کردندینم موافقت ترایم و من ازدواج با قیطر چیه به و بودند ستادهیا من مقابل در  یسنگ یوارید همچون ام خانواده رایز

:  گفت تیجد با و شد بلند یصندل یرو از  مادر یجلو ، دیکوب شام زیم به محکم را آبش وانیل میها حرف دنیشن از بعد بابا

 !  کن رونیب سرت از رو زن اون با ازدواج فکر!  گمیم هتب که آخره بار یبرا!  اریماز

 .. بستم را چشمانم و فشردم را مشتم

  ؟ یک تا:  دمیپرس و کردم یا قورچه دندان ، کردیم انیغل خونم در نفرت و خشم

 .. ماند سخنانم ادامه منتظر و زد زل چشمانم در بابا

  ؟ یریبگ میتصم برام یخوایم یک تا -

 .. یکن وصلت ییآبرو یب دختر نیهمچ با تو زارمینم زندم من یوقت تا:  زد داد و انداخت سرش یرو به را شیصدا

 .. دیکن فیتکل نییتع برام زارمینم گهید!  بودم شما پسر سال 25!  بسه بابا:  زدم داد مقابل در و شدم بلند جا از

 نشست یصندل یرو به کبارهی و شد کبود و سرخ اش چهره رنگ اما بکشد نشان و خط میبرا معمول طبق تا برد باال را دستش

.. 

 با نیبب!  اریماز کنه لتیذل خدا:  زد داد و کرد بلند سر سیخ چشمان با سپس  و شتافت کمکش به"  خان رستم" ادیفر با مادرم

 !  بشه کم سرش از مو تار هی اگه کنمینم حاللت رمویش ؟ یکرد کاریچ پدرت

 .. بودم کرده دیام قطع کشانت تک از ، نگرفتم یجد

 ، حتینص از ، شدن عاق یبرا شانیدیتهد از ، اش یشگیهم یها نینفر و ناله و مامان از ، اش هودهیب شینما نیا و بابا از

 .. شدیم مربوط یلعنت خانه نیا به که یزیهرچ و بحث ، مجادله

 .. دیچرخیم گرید نسل به ینسل از خواه سعادت ادهخانو دست در یپدر خانه نیا که بود سالها!  خان رستم ، پدرم خانه

 با دخترعمو و پسرعمو که بود نیا بر رسم شهیهم  ، دادندینم مثبت پاسخ بهیغر دختر کی با ازدواج به هرگز من یسنت خانواده

 .. بودند بسته آسمانها در را عمو دختر و پسرعمو عقد مادرم قول به ، کنند وصلت هم

 !  یکشور کیزیف ادیالمپ نوابغ از ، یبهشت دیشه یپزشک یدانشجو ، هستم خواه سعادت رستم پسر تک

 وطن به عشق و یمل عرق اما بودم کرده افتیدر نامه دعوت لیتحص ادامه یبرا یالملل نیب یها دانشگاه طرف از بار نیچند

 .. داشت سر در یگرید یها الیخ ، اما ترایم ، شدیم مانعم

 

 .. خواندمیم شیها چشم در را مهاجرت به عشق!  بود طلب جاه و جسور ، بایز او



 کالس گو بذله و شوخ پسر همان!  میگویم را بهروز ؛ شدم آشنا لمیتحص دوران دوست نیتر یمیصم یمهمان در او با است ادمی

.. 

 !  بود داده بیترت دخترش دوست ، هنگامه یبرا یا دوستانه تولد شب آن 

 به شدم رفتهیپذ دانشگاه در آنکه از بعد دوسال بایتقر ، یسالگ 20 در هم آن ام یزندگ مختلط یهمانم نیاول ، بود یخاص تجربه

 ! آوردم رونیب مطالعات و درس الک از سر بهروز اصرار

 پاپ یقیموس ، بودم دهینشن یزیچ اشتراوس چاردیر و تنیبر نیبنجام کیکالس یملود جز هنگام آن تا که من مثل یپسر یبرا

 .. دیرسیم نظر به آشنا ان یکم

 نیا جرعه جرعه چگونه آنها گفتم خودم با!  یلعنت بود زهرمار ، است زبانم ریز هنوز یرلندیا یسکیو آن تلخ جرعه نیاول مزه

 .. داد نوازش را گوشم نازک ییصدا بستم که را چشمانم ، سوزاند را حلقم عمق تا! ؟ نوشندیم را ندیناخوشا هیما

 .. ستین خوب حالت نظرم هب ؟ اولته بار -

 لب ، بلوند سوانیگ با باال و قد خوش یدختر ، شدم رو به رو ایدن زن نیباتریز با بار نیاول یبرا آنجا و برگشتم صدا سمت به

 .. زدیم برق درخشان زمرد دو مانند دور از که یخمار و درشت سبز چشمان و یقلم ینیب ، یصورت و درشت یها

 دنباله قرمز دکلته آن بیترک با برنزه پوست ، بردیم جانم از هوش رنگ قرمز دکلته آن در اش زنانه و فیظر اندام تاب و چیپ

 .. بود کرده مبدل یینمایس ستارگان به را او دار

 .. شدم دیسف و سرخ یکم و انداختم نییپا را سرم شرم از

 پسر چه:  گفت و کرد مارمیب دل نثار را ممکن لبخند نیتر نیریش ، میبود ستادهیا یالکل مشروبات زیم کنار ، آمد نزدم به دختر

 .. یا یخجالت

 .. بودم نشده کالم هم کینزد از یا بهیغر زن چیه با شب آن تا ، شدم دستپاچه

 !  هستم..  اریماز:  گفتم شدیم بلند چاه ته از که ییصدا با و کردم پا آن و پا نیا یکم

 !  یبزرگ سعادت چه ، ارخانیماز میدیشن ادیز شما کماالت حسن از ما ؟ هدرست خواه سعادت اریماز ؟ اریماز -

 .. دیدار لطف -

 !  جون هنگامه دخترخاله ، زمیعز هستم زگاریپره ترایم:  گفت و کرد دراز ادب نشانه به را دستش

 !  بود یخودمان و یمیصم چقدر زن نیا

 .. شدم متمرکز کرد یم ییخودنما گرانبها هراتجوا با که اش دهیکش انگشتان و شده نیمز یها ناخن یرو

 !  زگاریپره خانم خوشبختم:  گفتم شرم با و دادم دست او با احترام رسم به 

 !  نییپا یبنداز سرتو یزنیم حرف باهام یوقت ندارم دوست ، یباش یرسم نقدریا ستین الزم ، زمیعز ترایم بگو -

 .. شدم رهیخ شرنگ سبز چشمان به و کردم بلند سر یآرام به

 .. ارجانیماز شد بهتر حاال:  گفت و زد یکشدار لبخند ترایم

 !  زد وانهید من نام به یعاشق قرعه کرد اضافه اسمم آخر به که" جان" پسوند آن با بخورم قسم توانمیم

 .. گفتیم سخن دوستانه و متانت با که جذاب دخترک آن ، بردارم زمیعز یترایم از چشم نتوانستم ییایرو شب آن تمام

 .. زدمیم غفلت به را خودم که کردیم نگاه سمتم به یگهگاه

 .. میدیخندیم زیر یگاه و میبردیم لذت کودکانه یها طنتیش نیا از نفر هردو

 یگفت یشدیم عاشق چو:  گفت طنز به و انداخت ام شانه دور به را دستش ، کرد دنبال را نگاهم رد بود ستادهیا کنارم که بهروز

 .. مقصود گوهر یبرد که

 .. دارد فشان خون موج چه ایدر نیا که ندانستم:  دادم پاسخ او به بودم زده زل میاهایرو دختر به که یحال در



 

 !  بود نگاه کی در اولت عشق پس:  دیپرس و برخاست خود یجا از کاوه دکتر] 

 [ دادم تکان سر و شدم رهیخ بود شده نیمز ورساچه ینگارها و نقش با که رنگ یچوب یگاریرسیز به

 ؟ بودم نگرفته یآدرس ای نشان او از یحت چگونه!  فرستادم لعنت حماقتم بر ، نداشتم یخبر او از هفته دو تا ، شب آن از بعد

 درخواست بهروز از که نبودم شجاع آنقدر یحت ، بودم او عشق تاب و تب در دائما ، دادم دست از کامل طور به را میاشتها

 .. نمک کمک

 .. داشتم را معوقشم آسمان شوق و کردمیم یتاب یب خانه آن نیآهن یها قفس در یگنجشک سان به

 من و کرد دعوت دوستانه کین کیپ کی در یهمراه یبرا من از یبهار روز کی در ، ماه خرداد اواخر بهروز قضا دست از 

 .. کردم قبول چرا و چون یب نمییبب را زمیعز یترایم دیشا آنکه یآرزو به

 نیا اهل ، کرد التماسم تمام روز سه هم هنگامه تولد یبرا هست ادمی ، شدمینم قانع یفور نقدریا هرگز ، خورد جا یکم بهروز

 .. داشت فرق بار نیا اما نبودم ها برنامه گونه

 و نیج شلوار ، کردم بانتخا رنگ یا سرمه راهنیپ کی یخاص وسواس و دقت با ، نمیبب را او دوم بار یبرا که آن دیام به

 ..  دمیپوش یدیسف یکتون

 چشمان ، یمشک و پُر ابروان با ، بودم یمعمول مرد کی ، نداشتم یجذاب چهره ، زدم یسرد عطر و دمیتراش را میها شیر ته

 .. دادمیم حالت باال سمت به معموال که کوتاه یپرکالغ رنگ رهیت یموها و رنگ یا قهوه

 .. نبودم قهیسل خوش چندان لباس انتخاب در اما داشتم یمتوسط قد و شانه چهار کلیه ، ودب بهتر ظاهرم از اندامم

 ! نداشت هم یتیاهم میبرا راستش

 !  نبود مهم یزیچ ینیآفر افتخار و علم جز من یبرا

 مردمو یدخترا لد یبر یخوایم!  مادر یکرد پیخوشت!  اریماز آقا ، به به:  دیپرس و خورد جا یکم دنمید با مادرم روز آن

  ؟ یببر

 .. میدار کین کیپ ، چالوس جاده میریم بهروز با:  گفتم و دمیخند

 !؟ خبره چه نفهمم من ، دهیرس خودش به یقرن از بعد پسرم!  اریماز بگو راستشو ؟ افهیق نیا با -

 .. کنم پنهان را یزیچ او از توانستمینم ، شتریب مادرها اما هستند قیدق و باهوش ها زن

 .. دادیم هشدار طلب فرصت و گر لهیح زنان درباره اما گرفتینم خرده یجوان یها طنتیش از مادرم

 .. دمیگنجینم خود پوست در یخوشحال از ، بود هنگامه همراه ، دمید را ترایم روز آن

 .. میبود نشسته جلو بهروز و من ، راه طول در

 بسنده یتبسم به جوابش در و کرده نگاه بود نشانده اش چهره بر یکمرنگ یها لبخند که ترایم به بغل نهیآ از هوا یب یگهگاه

 ..  کردمیم

 ؟ حالن چه در عشقمون یمرغا:  گفت و برداشت نه و گذاشت نه بهروز آخر دست که میدرآورد یباز عیضا نقدریا است ادمی

 !  میستین بهیغر که ما!  بابا دیدیم خط یمکیقا چرا

 .. بودم شده شرمسار کالمش صراحت از ، دمیگز لب کودکان مثل و شدم سرخ خجالت از

 .. دیخندیم یرکیرزیز و بود انداخته گل شیها گونه ، نداشت من از یکم دست هم ترایم

 .. برنداشتم چشم او از هم لحظه کی ، قیعق یسنت رستوران تا

 .. آمد دانیم به یچا و ونیقل بساط ، میکرد صرف که را ناهار

 .. نزد یتعارف من به پس دانستیم خوب را نیا هم بهروز ، نبودم دم و دود اهل وزهن روزها آن



  ؟ یکشینم شما ، ارجانیماز:  گفت خاصش زنانه عشوه با ترایم

 پاک!  مشروب نه دوده اهل نه ، خانم ترایم حرفاست نیا از تر زهیپاستور ما اریماز آقا نیا:  داد جواب من یجا به بهروز و

 !  آقاست پارچه هی یول اندازه غلط شافیق!  پاک

 .. معصومه و پاک تشونیشخص مثل هم افشونیق اتفاقا:  گفت ترایم و میدیخند یهمگ

 .. خانوم ترایم دیدار لطف -

 .. راحترم ینطوریا ، زمیعز ترایم بگو بهم:  گفت محبت با و گذاشت دستم یرو به را فشیظر دست

 .. جان ترایم چشم -

 .. یشیاول شوما ، باشااا داشته رو ما اریماز نیا یهوا خانم ترایم ، شد آغاز عشق و میگفت یعل ای:  کرد ییگو ذلهب هم باز بهروز

 ؟ دیگیم یجد ؟ وا:  دیپرس تعجب با ترایم

 

 !  برد جمله نیا با را میآبرو بهروز ، کردم حقارت احساس

 .. کنم عوض را بحث که زدم یا سرفه تک

 .. بود شوربخت من درباره احتماال که زدند ییها حرف یگوش در و دندیخند زیر ترایم و هنگامه

 !  برد یپ خود ییگو هودهیب به و خواند نگاهم از را خشم رنگ بهروز

  ؟ اولمه بار یبگ بود الزم واقعا:  دمیپرس و رفتم دنبالش به ، برخاست یجا از گاریس دیخر بهانه به

 !؟ زدم یبد حرف همگ ؟ داداش یکشیم خجالت یچ از -

 !  اسگله پسره نیا یگفت رسما -

  ؟ یستین مگه:  دیپرس و دیخند

  ؟ ادیم خوشت کمان یتیم از:  گفت یشوخ به و دیخر دکه از گاریس بسته کی ، کردم نگاهش چپ چپ

  ؟ هیک کمان یتیم -

 !  من برادر گهید ترایم -

 .. کن تکرار!  خانم ترایم!  یکن صداش ینجوریا ادینم خوشم:  گفتم تیجد با و کردم اخم

 !  یخوایم خاطرشو یبدجور انگار هم تو!  داداش ممیتسل من!  باال زد رتشیغ رگ االن از اوه اوه -

 !  نداشتم یاحساس نیهمچ هرگز ، بودم سردرگم ، ستادمیا نهیس به دست

 .. بهیعج و یعاد ریغ!  جوشه و جنب حال در قلبم یتو که هیلوکم یها سلول مثل درست حس نیا -

 !  کنهیم ریدرگ وجودمو تمام کم کم داره و شده شروع قلبم از

 با یریدرگ از تر راحت(  خون سرطان)  یلوسم با یریدرگ خورمیم قسم:  گفت و انداخت گردنم دور را دستش ، دیخند بهروز

 !  یاومد خوش مرغا جمع به..  زنهاست

 .. دمیخند و زدم کنار را دستش

 .. شدم ترایم خانه و همراه تلفن شماره افتیدر به موفق بنده ، رفت شیپ تر عیسر زیچ همه روز آن از بعد

 .. آمد دانیم به میدادیم انجام روز طول در که یکوتاه بخش لذت یها چت و شبانه یها امکیپ بساط کم کم

 .. شدمینم خسته هرگز یو با مصاحبت از من و بود یاجتماع و راحت دختر ترایم



 تبحر چیه یب!  نداشتم بدهم عاشقانه رابطه شنهادیپ او به آنکه جرئت هنوز ، داشت ادامه یعاد شکل به ماه سه تا یدوست نیا

 !  است حد چه در شدن طرد یبرا تمیظرف زانیم که دانستمینم و بودم گذاشته قدم یعاشق دانیم در یخاص

 دلم در حس نیا ، مینگو امروز اگر ، باد بادا هرچه:  گفتم خودم با باالخره ، قلبم و ذهن با کلنجار هفته دو از بعد شب کی

 .. کرد خواهد هیتجز و کرده حل خودش در را قلبم یها بافت ذره ذره و کندیم رسوب

  ؟ یداریب جان ترایم:  دادم امیپ او به 12 ساعت راس

 .. رود شیپ قیدق و منظم ام برنامه طبق زیچ همه خواستمیم و هستم گرا آل دهیا اریبس یفرد

  ؟ جانم ، بله:  داد جواب قهیدق پنج از بعد تنها

 .. گذاشتم باز مهین را اتاقم پنجره و شدم بلند جا از ، بود خفه و مرطوب اتاقم یهوا ، نشست میشانیپ یرو به یسرد عرق

 .. کردم وارد هام هیر به تازه ژنیاکس یمقدار  و دمیکش یقیعم نفس

 حرف هم با یدار وقت:  نوشتم او یبرا و نشستم داشت قرار ام مطالعه زیم یرو به رو که دارم چرخ یصندل یرو به دوباره

 .. هیمهم مسئله ؟ میبزن

  ؟ شده یزیچ..  زمیعز حتما -

 .. دمیشنیم را قلبم نبض ، بود شده سر اضطراب و استرس حجم از دستانم

 فقط ، میشناسیم همو ستین یادیز مدت ما که دونمیم جان ترایم!  ستمین بلد ینیچ مقدمه ادیز من ، مطلب اصل سر رمیم عیسر -

 .. دارم یاحساس هی کنمیم حس من اما ماهه سه

  ؟ یاحساس هی -

 .. تره یجد رابطه هی منظورم ؟ شم آشنا شتریب باهات تونمیم -

 .. دارم یخاص حس هی بهت نسبت کنمیم احساس خودمم ، ارجانیماز شمیم خوشحال منم:  نوشت بعد و کرد مکث یکم ترایم

 من رابطه ییگو ، گرفت تازه یبو و رنگ مانیها حرف شب آن ، دمیگنجینم خودم پوست در یخوشحال از گفت که را آخر جمله

 .. بود شده یا تازه مرحله وارد معشوقم و

 یمانتو ، یخی جذب نیج شلوار کی ، دمید را او تگریچ پارک در ، میگذاشت قرار دونفره دوستانه قرار کی یبرا بعد روز دو 

 بود ختهیر شیها شانه دور و کرده باز سر فرق از را بلوند یموها ، بود دهیپوش همرنگ یکتون همراه به ، کیش و راحت دیسف

.. 

 کاله و یمشک اسلش شلوار ، ساده شرت یت ، بودم زده یمشک یورزش پیت کی هم بنده ، میداشت یسوار دوچرخه قرار روز آن

 .. رنگ دیسف پک

 .. میدیخند و میزد چرخ پارک محوطه در و میکرد اجاره قرمز دوچرخه دو دوستانه یپرس احوال و سالم از بعد

 !  خوردم نیزم به دوبار و بودم گرفته سر از را یسوار دوچرخه سال 9 از بعد روز آن ، نبودم یماهر سوار دوچرخه

 و وفتادمیم ریگ من یگهگدار یول گذشتیم یزبردست با ها یناهموار و موانع یرو از ، کردیم نیتمر رروز ه انگار ترایم

 .. اوردمیم دیپد را یو خنده موجبات

 

 مطمئنم ، بزنم زل کدستشی و دیسف یها دندان و رنگ یصورت یها لب به روز تمام خواستمیم که دیخندیم بایز و نیریش آنقدر

 .. ساختمیم لیبد یب یا ترانه اش زنانه یها خنده یصدا از دادمیم ادامه را یقیموس اگر

 .. رفتیپذ لیم کمال با یو و کردم دعوت شام از قبل دسر صرف به را او ، میبود خسته هردو یسوار دوچرخه از بعد

 ..  بازگشتم و دمیخر یوپیت یبستن وانیل دو ، کردم پارک نعمت یبستن یرو به رو

 کیک عاشق من یوا!  کیک ، اوممم ، یبستن ، نمیریش یزایچ عاشق من ، اریماز یدونیم:  گفت خوردیم یبستن که یدرحال ترایم

 ! میفرنگ توت



 .. آمد خواهم کارم به یروز دانستمیم ، سپردمیم خاطر به را شیها حرف تک تک

  ؟ یکن امتحانش یخوایم ، خوشمزست یلیخ من یآدامس وپیت نیا -

 دیشا نبود حواسم اصال!  دیببخش:  گفت چون شد مانیپش کدفعهی انگار اما گرفت نمدها سمت به و برداشت یآدامس یبستن یمقدار

 .. ینخور یدهن

 ! نداره تو و من یدهن ، ستین مهم -

 .. بود زیت و نیریش ، داشتم دوست را طعمش ، گذاشت دهانم داخل را یبستن و زد یکشدار لبخند ترایم

 .. گرفتم دهانش سمت به و برداشتم یطالب یمقدار هم من

 .. خوشمزست اومممم -

 !  خودت مثل -

  ؟ خوشمزم من یدونیم کجا از -

 بود دهیفهم را اخالقم از جنبه نیا که ترایم و بودم یخجالت ینیچن نیا مسائل یبرا حد از شیب ، نداشتم یبد قصد میها حرف از

 .. ردمکیم اکتفا یکمرنگ لبخند و سکوت به جواب در من و نداختیم دستم یگهگاه

 .. کنم فکر سکس به ابتدا همان از خواستمینم ، باشد یشهوت و پرشور دختر دیرسیم نظر به

 هر یبرا وجودم ییگرا آل دهیا جنبه خاطر به دورم یپسرها اکثر برخالف ، بود مقدس رابطه کی منزله به سکس من یبرا

 آن به روانم آرامش یبرا اما دیرسیم نظر به تهیمدرن زا دور یکم هرچند که یقواعد ، داشتم را خودم خاص قواعد یا مسئله

 .. داشتم ازین

 .. بودم شده پسرش دوست رسما یبستن روز از بعد ، کردیم حرکت درست ریمس در یمعمول زوج کی مثل ما رابطه خوشبختانه

 .. میکردیم مالقات را گریکدی  بار سه دو یا هفته معموال

 .. میبود دهیچش را یرانیا و ییایدر ، ییایتالیا ، یفرانسو یغذاها انواع و زده سر تهران یها کافه و ها رستوران انواع به

 .. جستیم یدور یلبنان و یکیمکز زیت و تند یغذاها از اما داشت عالقه ییایتالیا یغذاها به ترایم

 یها مکتین یرو ای ام نشسته تهران رستوران نیتر گران در نبود مهم میبرا راستش ، کردمیم تست را زیچ همه او کنار در من

 ..  بود بهشت یمکان هر ترایم کنار در من یبرا ، الله پارک

 مانهیصم و مردانه احساس تمام ، وجودم تمام با ، بودم شده عاشقش کامال که میگویم جرئت به ، عاشقانه رابطه سال کی از بعد

 .. ام

 زده کنار را اطرافم یها زن تمام و بود شده آلم دهیا ، دمیدینم یزن او جز من و بود ام ندهیآ همسر منزله به چشمانم شیپ در ترایم

 .. بودم

 .. گذاشتمیم سر پشت تیموفق با را امتحانات و خواندمیم درس همزمان ، داشتم رابطه او با که مدت نیا در

 ، کنم مشخص خودم با را فمیتکل داابت همان از خواستمیم ، داشتم یادیز فرصت و بودم دهیبرنگز خودم یبرا یتخصص هنوز

 .. دمیبرگز را یپزشک چشم تخصص ترایم عالقه و درخواست به اما داشتم عالقه قلب ای مغز به شتریب

 و درشت یها کلیه با بلند قد یمردان آنها یتمام ، بودم شده سرخورده یکم او اطراف مردان مالقات و ترایم با رابطه از بعد

 .. شدندیم سوار لوکس یها نیماش و دندیپوشیم دار مارک و کیش یها لباس ، بودند یعضالن

 ورساچه یها کفش ، نداشتم یمازرات چون دیشا ، کندیم شرم احساس آنان به بنده یمعرف از ترایم کردمیم احساس یگاه

 .. بودم یمعمول مرد کی و دمیپوشینم

 به یشتریب دقت میها لباس انتخاب در ، کردم نام ثبت یبدنساز اهباشگ کی در ، برسم خودم به شتریب تا گرفتم میتصم آن از بعد

 .. دادم مثبت جواب نیماش دیخر یبرا پدرم شنهادیپ به و دادم خرج

 قبل تا را ام یاقتصاد استقالل و یمال استطاعت که بود آن بر تالشم تمام ، اورمیب یمال فشار ام خانواده به خواستمینم آن از شیپ

 .. آورم دست به یسالگ 25 از



 مادر و شیخو لیم رغم یعل ، کند افتیدر یمبلغ انهیماه من از یقسط صورت به و کند هیته را نظرم مد نیماش تا خواستم او از

 .. کرد قبول

 .. نداشتم مقام و جاه به یا عالقه ، کردمیم کار راهنما کی عنوان به ، پدرم فرش یگالر در

 .. بود یکاف میبرا بدهد را یزندگ کفاف که انهیماه حقوق یاندک

 یولخرج به چه تا او که شد آشکار کامال میبرا یو با رابطه از بعد کسالی مسئله نیا و بود ها حرف نیا از تر پرخرج ترایم اما

 .. دارد عالقه ییگرا لوکس و

 

 داشتند منال و مال بازرگانان و تجار اندازه به بود معاون یدولت یها دستگاه از یکی در پدرش نکهیا با ، داشت یا مرفه خانواده

 .. شناختمیم را هیزعفران در خانه کی تنها کرانیب ثروت نیا از بنده آنکه حال و

 نیباتریز از و رفتیم خارجه یسفرها به کباری یسال حداقل ، کردینم تن به دوبار از شتریب را لباس کی که بود یدختر

 .. کردیم استفاده شیخو آراستن یبرا جواهرات

 در ترایم که کردندیم رفتار یامروز و تهیمدرن آنقدر او خانواده ، بودند یسنت و متوسط خانواده کی ، من خانواده که یدرحال

 یمجلل یغذا و نشستم مادرش و پدر و خواهران حضور در من و کرد دعوت اشان خانه به شام یبرا را بنده رابطه یابتدا همان

 ! کردم لیم

 .. بود برده ییبوها ابتدا همان از مادرم یول بزنم یحرف پدرم به نداشتم جرئت یحت من که بود یحال در ها نیا تمام و

 .. شدم دعوت هیترک به ترایم شنهادیپ به  امان رابطه سال نیاول تابستان در اتفاقا

 او مکرر یاصرارها یوقت اما میبگو وغدر ام خانواده به توانستمیم نه و داشتم یکاف یمال وسعت نه رایز کنم قبول خواستمینم ابتدا

 .. نکند یلق دهن که سپردم بهروز به و کردم هم سر یمصلحت دروغ اجبار به دمید را

 بود دهیپوش یرنگ یصورت شرتییسو و ریحر شال کی تنها که ترایم ، افتادم راه به ایآنتال مقصد سمت به سال آن  ماه مرداد در

 یکوتاه نیج شلوارک و نازک یبند تاپ ، ینتیز شرتییسو آن یجا به و کرد عوض را شیها لباس تمام مرز از عبور با

 .. گذاشتیم شینما به را بدنش یها یبلند و یپست تمام که دهیپوش

 !  هیپیت چه نیا ترایم:  دمیپرس و شدم یعصب مضحک شینما نیا از

 !  گرمه خب ؟ هیچ مگه -

 .. بستیغر مرد هزارتا نجایا ، رونیب افتاده پاچت و پر تمام!  بنداز شلوارکت و تاپت به نگاه هی -

 !  گهید ستیترک ؟ اریماز یاریدرم یباز امل چرا!  هست که نهیهم:  داد جواب و کرد نازک یچشم پشت

 هبند به ییگرا سنت و امل انگ گفتمیم هم یزیچ که یزمان و دیپوشیم کوتاه و تنگ معموال ، داشتم یآگاه او یها لباس وضع از

 !  زدیم

 .. پاهات و شونه رو بنداز یزیچ هی حداقل -

 .. مایاومد سفر هی!  نباش عن اریماز -

 خوش باسن و درشت یها نهیس به که یمردان زیه نگاه متوجه وضوح به میشد ادهیپ مایهواپ از یوقت یول کردم سکوت اجبار به

 .. بودم شده خسته ترایم اندام شینما و یخودسر دست از که بس ادیدرنم خونم یزدیم کارد ، شدمیم زدندیم زل فرمش

 .. کردمیم حقارت احساس فقط من یول بردیم لذت یینما اندام از هم خودش ییگو

 ؟ دونفره:  دمیپرس دیترد با و شدم نفره دو تخت متوجه میشد که هتل اتاق وارد

 

  ؟ یبخواب کنارم ادیم بدت ؟ هیچ:  گفت و گذاشت اتاق گوشه را چمدانش

 .. کردمیم فکر من -



 .. رمیبگ دوش رمیم!  یکردیم فکر اشتباه -

 صحبت بهیغر مردان حضور در پوشش آداب درباره او با دیبا ، کردم باز را چمدانم و نشستم تخت یرو ، رفت حمام به میمستق

 .. دهد گوش من به که بود آن از تر سرکش ترایم که هرچند کردمیم

 زیم و نهیآ  ، دیسف و یزرشک دونفره تخت ، کولر ، ونیزیتلو ، خچالی به مجهز اتاق کی ، داشت رارق چهارم طبقه در ما اتاق

 .. همرنگ توالت

 یبرا من تجربه نیاول آن ، زدم زل داشت قرار میرو به رو که ییایدر و یآب یها سرسره و استخر منظره به و شدم بالکن وارد

 ... کردمیم یشاد احساس بابت نیا از و بود یخارج سفر کی

 .. ارمیب رفت ادمی ؟ یدیم بهم حولمو ، اریماز  : زد داد حمام داخل از ترایم

  ؟ نداره حوله اونجا مگه:  دمیپرس پس ، داشت قرار مسواک و شامپو ، لباس حوله یحمام هر داخل در معموال ، کردم تعجب

 .. خوامیم خودمو حوله -

 ..  ایب:  گفتم بودم داده سوق مخالف جهت به را سرم که یدرحال و زدم را حمام در ، درآوردم یدیسف حوله چمدانش داخل از

 ستادهیا میرو به رو انیعر که ترایم اندام به و چرخاندم سر ناخوداگاه ، افتاد ناگهان یول دیکش دستم از رو حوله ، کرد باز را در

 .. کردم برخورد بود

 .. دادم قورت را دهانم آب و گرفت باال قلبم تپش

 شهوت شعله ، ندیبنش او سیخ یموها و انیعر اندام یتماشا به ها ساعت خواستیم قلبم اما برگردانم یرو او از دیبا گفتیم عقلم

 .. زدیم نبض کم کم یحت ، کردمیم حس را آلتم درون در خون انیجر حرکت ، زدیم جرقه درونم در

 .. ممنونم:  گفت یخمار یصدا و لبخند با و برداشت را حوله و شد خم ترایم

 .. شدم مانعش و کردم ستون را دستم ببندد را در آمد نکهیهم ، کند یباز روانم و روح با خواستیم

  ؟ یکنیم کاریچ:  دیپرس و زد یکار ندانم به را خودش ترایم ، شدم حمام وارد گستاخانه و کردم باز را در

 یعل به را خودش معروف قول به و کند ییگرا ندانم یادعا اکنون تا بود داده قلکقل را شهوتم ابتدا ، بود یخوب گریباز که الحق

 .. زند چپ

 .. کردمیم باز را رنگم دیسف راهنیپ یها دکمه میها قدم با همزمان ، رفتیم عقب به او و شدمیم کینزد او به قدم قدم

 .. انداختم کنار و درآوردم را راهنمیپ ، دیچسب حمام وارید به ترایم

 .. کاشتم لبانش یرو به یا بوسه و کردم ستون سرش طرف دو را دستانم

 .. رعنا نه و ترایم با نه ، نشد تکرار دوباره هرگز اش مزه که بود یجوان اوج در من بوسه نیاول ، بوسه آن

 نداشتم یا بوسه تجربه بقاسا که من!  دهمیم انجام را نکاریا چطور دانستمینم یحت ، زدمیم کیم ماهرانه را سشیخ و نرم لبان

 .. کردیم حرکت شیها نهیس یرو ناخودگاه دستانم و بودم گرفته یباز به را لبانش ماهرانه حاال

 .. میشد سیخ دوش ریز نفر هردو و کرد باز را حمام آب ترایم ، کردم تیهدا فشیظر گردن سمت به را میها بوسه کم کم

 .. بردمیم لذت شیها نهیس از من خوردیم سر میپاها انگشت تا مو نوک از و ختیریم سرم یرو آب قطره قطره که یدرحال

 .. دادیم نوازش را میها گوش که بود داده لیتشک را ایدن یسمفون نیباتریز آب قطرات و ترایم یها ناله یصدا

 یم یا زبانه چنان آتش نیا و ختیر یم شهوتم آتش یرو که بود یخام نفت مانند ، خواندیم را نامم مدام که یزیر یها ناله

 .. نبودم آن کنترل به قادر که دیکش

 .. سوزمیم دارم اریماز:  کردیم زمزمه گوشم ریز ترایم که بود داغ یقدر به تنم

 .. دمیشنینم دادیم سکس و یباز عشق فرمان که مغزم یصدا جز ییصدا که بودم شده غرق شهوت در آنقدر من یول

 .. مالحظه یب و تند سپس و وستهیپ و آرام ابتدا ، یمعطل یب ، دادم انجام را دیبا که یارک و کردم باز را کمربندم



 .. بردمیم او از را یآغوش هم لذت کمال و بودم چسبانده وارید به را ترایم

 .. زدیم چنگ میموها در و دیکشیم یبلند یها غیج زدمیم او به که یضربات با

 .. کردمیم حس را بلندش یها ناخون سوزش یجا هک بود زده چنگ کمرم پشت به انقدر

 .. زدیم یکیرک یها حرف ترایم اما بودم کرده سکوت مدت تمام من

 ییگو ، کردینم هم ناله گرید ترایم ، بودم شده کینزد ارگاسم به ، دیدریم را فینح یآهو نیا تن داشت یببر همچون شهوتم

 .. بود نمانده یباق براش یجان گرید

 .. دمیرس ارگاسم به معمول حد از زودتر بود امان رابطه نیاول چون

 .. خواندمیم اش چهره از را یخستگ ، بود رفته لیتحل یزانوها ، نشست نیزم یرو ترایم

 چطور:  دمیپرس بودم زده زل اش انهیموذ لبخند و رنگ سبز خمار چشمان به آغوشم در که یدرحال و کردم بلندش دوش ریز از

  ؟ بود

 .. بودم نبرده لذت نقدریا تاحاال -

 .. کردم باران بوسه را صورتش یپ در یپ بار چند و دمیکش دراز کنارش ، کردم درازش تخت یرو 

 .. شد منجر ییایرو یها سکس به که بود امان عاشقانه رابطه در شرفتیپ یبرا یبزرگ قدم ، زیانگ دل شب آن

 

 .. نبوده باکره ترایم انگار اما ، دیداشت سکس یگفت:  دیپرس میها حرف انیم دکتر] 

 .. زدم آتش رنگم یمشک براق فندک با و برداشتم پاکت داخل از نستونیو گاریس نخ کی

 هی ، بود زده حرف برام سرگذشتش از قبال ، ستین دونستمیم ، نبود باکره:  گفتم دکتر جواب در و گرفتم گاریس از یکام

 .. کرد ولش و رفت کایآمر به حرومزاده نیا هم بعد ، داشتند رابطه هم با مدت هی که داشت اوشیس نام به پسرعمو

  ؟ نبود مهم برات ؟ یاومد کنار یچجور:  دیپرس یکنجکاو با کاوه

 مرگ حکم فقط!  کنم یزندگ تونمینم اون بدون دمید اما بزنم بهم رابطمو خواستمیم که یطور به!  ادیز یلیخ ، بود مهم لشیاوا -

 .. کردمیم امضا خودمو

 .. یاومد کنار عشق خاطر به پس:  دیپرس و کرد ستون اش چانه ریز به را دستانش دکتر

 ! [  کردم اشتباه یول:  گفتم و دادم تکان مثبت نشانه به را سرم

 .. میدادیم انجام را نکاریا هرشب ما ، میکرد برقرار یجنس رابطه میداشت حضور هیترک در که یمدت تمام در

 .. میبود شده پرست سکس ، پرست اسالم یبجا که ییگو مینداشت یاعتقاد عتیشر و مذهب به کدام چیه ، میبود هم عاشق

 یها زمان در اما دادیم گوش گفتمیم هرچه دیرسیم اوج به شهوتش یوقت!  مراعات هم یگاه ، کرد یم یسرکش همچنان ترایم 

 .. نداشت شنوا گوش یمعمول

 شیع ، کالب سکوید و رقص تا کودکانه یها یباز شن و ساحل از ، بست نقش ذهنمان در یریناپذ تکرار خاطرات حال نیا با

 .. متنوع یها سکس و آخرشب یها نوش و

 .. میبود یجنس ییماجراجو مشتاق ما یهردو ، داشت ادامه زین هیترک از بازگشت از بعد روابط نیا

 یگاه من که هرچقدر ، بود آشنا مرد کی بدن زمیمکان با کامال و ودب بلد خوب را کار لم ، نداشت رینظ یجنس اعمال در ترایم

 .. رساندیم شهوت جنون به مرا او کردمیم عمل انهیناش

 !  میبود گریهمد جفت ، میداشت رابطه دوبار یا هفته حداقل

 اطرافش یمردها تمام از گردن و سر کی حاال بودم زده برهم خودم یبرا که یدیجد  افهیق و پیت و یبدنساز باشگاه وجود با

 الزم مهارت به جذب قانون و نفس به اعتماد شیافزا یراهکارها و یجنس یها لمیف انواع مشاهده و مطالعه با کم کم ، بودم باالتر



 بودم کرده دایپ سکس و یزبان چرب در که یتبحر و تیجذاب مقابل در توانستینم یزن چیه که یا گونه به ، کردم دایپ دست

 .. ندک یسرکش

 پرداخت را پدر یها قسط کم کم ، بود شده لیتبد اریع تمام مرد کی به ترایم با رابطه از بعد سال4 تنها ، ساله 20 اریماز آن

 نیب یها کنفرانس در شرکت با خواندمیم یپزشک چشم یبرا که یدرحال و شدم کار به مشغول یخصوص مارستانیب در ، کردم

 .. دمیخر انقالب در یمتر 200 خانه کی و کردم جمع را میپولها بوطهمر ینارهایسم و یپزشک یالملل

 برقرار رابطه مشترکمان خانه در بار نیاول یبرا یمدت از بعد و کردم انتخاب ترایم قهیسل به را خواب سیسرو و مبلمان تمام

 .. میکرد

 .. بودم دهیکش شیپ را ازدواج بحث سربسته خانواده با بار نیچند مدت نیا در

 

 به ، دادند بیترت را دایش دخترعمو از یخواستگار بساط میبرا ، من از نظر درخواست بدون خبرم یب جا همه از مادر و پدر ،

 زن تو مگه:  دیپرس ازم پدرم یوقت و نکردم شرکت یخواستگار مراسم در یحت که آمدم خشم به یخودسر نیا از یحد

  ؟ هیچ مشکلت!  میردک دایپ زن برات هم ما ؟ اریماز یخواستینم

 .. دیبگرد زن دنبال برام خودسر ستین الزم!  خوامیم ویکی من:  دادم جواب یگستاخ با او به

 .. نداشتند را شیخو عیمط و رام پسر از یبرخورد نیهمچ انتظار ، خوردند جا بابا و مامان

 و یگستاخ با حاال بود خانواده چشم نور و کردیم احترام یادا مادرش به ، اوردینم" نه" کلمه پدرش یجلو که یپسر ، اریماز

 .. زدیم حرف یا بهیغر زن از و بود کرده سربلند خانواده یجلو ییتندخو

 ! بود گذاشته را رشیتاث سرکش اشیع زن کی با رابطه سال 4

 .. دباشن داشته یخصوص مالقات ترایم با شدند حاضر مادرم و پدر  ، من یروز شبانه یاصرارها با باالخره

 و لطافت خود از مراسم آخر تا و گرفتند خود به یعبوس چهره ، کردند ترش ترایم دنید با پدرم و مادر خانه به ورود بدو از

 .. ندادند نشان ینرم

 ! شلوغ و براق ، زننده ، بود زده پیت شهیهم مثل ترایم

 خطاب" پسرم" را من مادرش و داد دست من به یرمگ با پدرش شدم دعوت ترایم خانه به من که یزمان ، دمیکش خجالت قتایحق

 آخر تا بود شده سرخورده کامال من انتخاب از ییگو که پدرم و گفت سالم یسرد به ترایم سالم جواب در مادرم شب آن اما کرد

 .. کرد سکوت مجلس

 .. ومدین خوششون یلیخ کنمیم فکر:  گفت من به او رساندم خانه به را ترایم که شب آن

 !  یدونیم که دخترعمومو هیقض ، ادینم خوششون بهیغر دختر از الک -

 .. قاجاره عهد مگه ؟ هیچ ایباز یسنت نیا بابا -

 !  بگو نویهم:  گفتم و کردم خاموش را لیاتومب

  ؟ یکنیم کاریچ حاال:  دیپرس و کرد من و من یکم ترایم

  ؟ ویچ -

 !  نزارند اگه .. رو خانوادت -

 .. خوامیم رو تو فقط من چون کنند قبول جبورندم ، تونندینم -

 .. داد جواب لبخند با را پاسخم ترایم ، زدم یکمرنگ لبخند و فشردم ام مردانه انگشتان انیم در را فشیظر دستان

 یها سرزنش و یبدبخت از یلیس نکهیا از قبل ، بود طوفان از قبل آرامش شب آن اما ، گذشت هم شب آن و دیبوس رو ام گونه

 .. دیآ فرود سرم بر مادرم و پدر

 .. دیپوشیم لباس فاسد یزنا مثل الل زبونم ؟ بود دهیپوش یچ یدیند ؟ اریماز بود یک نیا اخه:  کردیم غرغر دائما مادرم



 .. ستمینگر مادرم چشمان در خشم با و بستم را ام روزنامه حرف ان دنیشن با

 .. دیکنیم صداش ینجوریا که باشه آخرتون بار:  زدم داد و دمیکش نشان و خط انگشتانم با و ستادمیا ، شدم بلند

 من با یمرد!  اریماز سرجات نیبش:  داد پاسخ و کرد یریگ جبهه واکنشم مقابل در خوردیم یچا صدا و سر یب مدت تمام که بابا

  ؟ یردآو کجا از ویغربت ارهیپت نیا ، زنهیم حق حرف که نبر باال مادرت یجلو صداتو ، بزن حرف

 !  بابا -

  ؟ هیک آقاش ؟ هیک ننش ینیبب یکرد قیتحق اصال!  ندازمینم جلف دختره نیا یتو هم رو تو نعش من..  نمیبب بتمرگ!  زهرمار -

 .. درآمد صدا به لمیموبا زنگ که کنم یدراز زبان خواستم هم باز ، کردم گره را مشتانم

 .. شدم خارج خانه از و برداشتم یصندل یرو از را کتم ، خانواده از یخداحافظ یب ، دادمیم جواب دیبا و بود ترایم

 .. جوجو سالم -

 !  سالم -

  ؟ شلوغه سرت ؟ عشقم شدم مزاحم موقع بد -

 !  کنندیم وونمید دارند ، شد خورد اعصابم کمی ، زمیعز نه:  دادم جواب او به و نشستم لیاتومب فرمان پشت

  ؟ ایک -

 .. گذشته ازم یسن انگار نه انگار ؟ بشنوم غر دیبا هروز من یعنی ! گهید مادرم و پدر -

 .. کرد ینیریش خنده ترایم

  ؟ نمتیبب امیب یکاریب ، بشم هات خنده قربونت من آخ:  گفتم و کردم روشن را لیاتومب

 !  یگالر ایب ، زدلمیعز دارم وقت تو یبرا شهیهم من -

 .. چشم به یا -

 .. افتادم راه به یگالر متس به و کردم قطع را تماس

 

 فقط ، ستین یمناسب دختر ترایم که کردیم اظهار پدرت:  دیپرس من از کردیم یبررس را رعنا پرونده داشت که یدرحال دکتر] 

  ؟ کردیم قضاوت ظاهرش یرو از

 خانواده یبرا ، دندیپرس ترایم التیتحص سطح درباره ازم مالقات قرار از قبل:  دادم جواب و درآوردم را کتم ، شدم بلند جا از

 گرفته زور به هم رو پلمشید!  نداشت یآنچنان التیتحص ترایم ، بود ییبایز و ثروت از تر مهم یعال التیتحص زانیم من یسنت

 .. کردیم کار کاتولوگ مدل عنوان به و کرده سیتاس جوردن در زنانه لباس یگالر هی پدرش پول با عوض در یول بود

 و یکار رزومه من ، دیستین یمعمول مرد کی شما ، خواه سعادت یآقا:  گفت و انداخت من یکار رزومه هب ینگاه دکتر

 .. کردم چک قبل از رو شما یلیتحص

  ؟ گمیم درست ، دیداد ارائه یاضیر یها مقاله یخارج ینارهایسم یتو بارها و دیشیم محسوب یاضیر نابغه هی شما

 احسن نحو به رو نکاریا و باشم اول نفر شهیهم خواستمیم ، دادمیم یادیز تیاهم مطالعه به نم:  گفتم پاسخ در و زدم یپوزخند

 .. عاشقانم روابط یتو چه و درس یتو چه ، دادمیم انجام

 یتو که یجذاب و چهره خوش مرد تنها یمدت از بعد..  شدم موفق و کنم جبرانش کردم یسع ، ترایم با کمبود احساس محض به

 !  بودن اول!  بودن برنده ، دکتر جناب بود من تیخاص نیا ، بودم من شدیم دایپ انشیاطراف و ترایم ستانهدو یها جمع

  ؟ خواه سعادت یآقا دیکنیم استفاده گذشته فعل از چرا:  دیپرس و کرد جا به جا صورتش یرو به را نکشیع دکتر

 [  ندارم باختن یبرا یزیچ گهید:  گفتم و انداختم بود چپم دست در که یازدواج حلقه به ینگاه

 .. میبود خورده شام قبل از ، میرفت مشترکمان خانه به یگالر از بعد شب همان



 و انداخت گردنم دور را دستانش ترایم ، میشد واحد وارد یوقت یول میرساند آخر به ییگو بذله و یشوخ با را پله راه ریمس تمام

 !  خوادیم آمپول دلش که دیدار یشهوت ضیمر هی امشب ، دکتر یآقا:  گفت یلوند با

 .. کنهیم تشیاذ داره دکتر آمپول ، زمیعز نکن معطل پس:  گفتم و کردم حلقه فشیظر کمر دور را دستانم

 .. کردم تیهدا خواب اتاق سمت به و گرفتم را باسنش ریز ، داد سر یا قهقه ترایم

  ؟ اریماز:  گفت کردیم رسم یفرض یها خط انگشت با ام نهیس یرو که یدرحال او و میدیکش دراز هم کنار ، عطش رفع از بعد

  ؟ دلم جون -

  ؟ یبگ یزیچ یخوایم -

 !  عاشقتم بگم خوامیم ، آره -

  ؟ یشیم کیرمانت نقدریا سکس از بعد شهیهم چرا:  دیپرس یشوخ به

 کمیرمانت شهیهم من:  گفتم و زدم زل نشیزمرد چشمان در ، داشت قرار گریکدی مقابل ما یهردو صورت ، دمیخواب پهلو به

 .. اریماز نفس

 من یدونستیم:  گفت و چسباند ام نهیس یرو به را سرش ، دمیکش آغوش در را اش زنانه تن و دمیبوس دانه به دانه را انگشتانش

  ؟ دارم رو تو که امیدن زن نیتر خوشتبخت

 .. وونهید یمرد نیا یزندگ تمام تو -

 .. کنارتم شهیهم ، من مهربون مرد:  گفت ناز با و کرد ارانب بوسه را ام نهیس

 .. منم:  گفتم رلبیز و بستم را چشمانم

  ؟ داشت ادامه یک تا شهیهم نیا اما:  دیپرس دکتر] 

 .. رابطمون سال نیپنجم اواسط تا:  گفتم و انداختم هم یرو به را میپاها ، زدم آتش را دوم نخ

 ستین فشن و مد یجا رانیا که بود دهیرس جهینت نیا به او و  شده ورشکست یگالر ، بشه خارج انریا از که گرفت میتصم ترایم

 .. ریبگ رو کایآمر اقامت برام کنم قبول ازدواجتو درخواست یخوایم اگه  گفت و آورد یشتریب فشار بهم ازدواج یبرا پس

  ؟ نبود یدولت دستگاه از یجزو مگه ؟ کردینم رو نکاریا پدرش چرا -

 سقوط فرش به عرش از ترایم پرنسس و کردند مصادره رو اموالشون از یمین ، شد بازداشت یخوار رشوه جرم به پدرش -

  باشیز اندام و چهره خاطر به ، بشه خارج کشور از که زدیم یدر هر به و شدیم وونهید داشت کم کم ، کرد

 نیبهتر من ، زود نقدریا نه یول داشت کایآمر عشق هم اول از ، کنندیم استخدامش یخارج نگیمدل یها آژانس که نداشت یشک

 .. بودم کرده افتیدر یکار اقامت و یلیتحص هیبورس لیتحص ادامه یبرا هم کایآمر از یحت چون بودم فرارش راه

  ؟ خانواده ای ینکرد قبول یمل عرق بخاطر -

 ! [ جفتشون..  دیشا:  گفتم و انداختم باال یا شانه

 

 .. اوشیس..  یراست:  گفت و کرد باز را اوشیس بحث لیاتومب در ترایم که بود امان رابطه پنجم لسا لیاوا

 .. کردم صبر قرمز چراغ پشت و زدم ترمز یرو به را میپا ، ستادیا قلبم مرد آن از دنیشن با

  ؟ یچ اوشیس -

 !  برگشته:  گفت یینما مظلوم با و انداخت نییپا را سرش

  ؟ برگشته اوشیس -

 !  دمشید..  روزید -



 .. دمیکوب لیاتومب فرمان یرو به محکم و شدم یعصب

  ؟ یکنیم نیهمچ چرا ؟ چته:  زد داد وحشت با ترایم

 !  یدید رو کثافت اون یجرئت چه به تو:  زدم داد و نشاندم یشانیپ یرو به یظیغل اخم

 .. بودند مدهاو اونا ؟ خواستم خودم مگه:  داد جواب یبلند یصدا با مقابل در

 !  یخواستگار بود اومده خانوادش با:  گفت و آورد تر نییپا را شیصدا تن ، ماندم رهیخ او به یپرسشگر نگاه با

 .. بود شده سرد ترایم یها حرف با تنم تمام ، دادم قورت صدا با را دهانم آب ، بست خی میها رگ در خون

 .. زدیم تند تند ام هقیشق نبض و کردیم سرد عرق هم سر پشت دستانم کف

  ؟ یگفت..  یچ..  بهش..  تو:  دمیپرس او از دهیبر دهیبر

  ؟ هیسوال چه نیا!  اریماز نه گفتم که معلومه -

 .. کردمیم حرکت دیبا اجبار به و بود شده سبز چراغ ، شد راحت یکم المیخ

  ؟ یشد ناراحت -

 .. ندادم محلش

 !  کنم پنهون ازت خواستمینم بشم قربونت:  گفت و دیکش وار نوازش رانم یرو به را دستش

 .. ستین مهم ، رفت شد تموم یگفت نه -

  ؟ یستین دلخور باشم مطمئن -

 ..  دادم تکان مثبت نشانه به را سرم

  ؟ نه مگه بود نشده تموم اما:  دیپرس رکانهیز کاوه] 

 .. دکتر شندینم تکرار یزندگ یتو زایچ یسر هی -

 .. خواه سعادت یآقا دیبزن مثال -

 !  عشق..  نیاول و سکس نیاول ، قرار نیاول ، زمستون نیاول -

 .. بود اوشیس ، ترایم عشق نیاول -

 !  هست و:  دادم جواب و کردم باز مبل شانه یرو به را دستانم

  ؟ برگشت ینگفت مگه -

 .. بود رید یلیخ که برگشت یوقت -

 ؟ یبرگشت بهش چرا بود رید اگه -

 ! [  اول خونه به میگردیبرم دوباره:  دمز پوزخند

 که اوشیس ، شد باز رانیا از مهاجرت ریمس در معشوقم یبرا یدیام یسو کور ، ترایم از او یخواستگار و اوشیس بازگشت با

 .. شدیم محسوب زین آن شهروندان از بلکه بود کرده پا به کایآمر در یرونق پر کار و کسب تنها نه

 دل نه ، بسپرد یفراموش دست به را خاطراتمان خواستینم انگار ، بود مطلع باره نیا در من و خانواده شکارآ مخالفت با ترایم

 .. ستادنیا یپا نه و داشت رفتن

 ، نداشتم او از ییجدا یبرا یا نهیزم شیپ چیه ، دمیفهمیم شیها حرف و نگاه از اواخر همان را نیا ، یدوراه بر بود مانده

 .. کنم یآمادگ کسب بخواهم آنکه به برسد چه کردمینم هم را فکرش میبگو را راستش

 در آزگار سال پنج ما ؟ بدهد مثبت جواب کردیم ادی او از نفرت با سالها که یمرد به ترایم شودیم مگر اصال گفتمیم خودم با

 .. میساخت خاطره و میزد رقم یرینظ یب یها شب ، میستیگر و میدیخند ، میبود هم کنار



 .. دادمیم جان او یبرا که یزن ، بود میاهایرو همسر ناو

 ییالال به شودیم مگر ؟ ینبند دل و یبگذار یمرد نهیس بر سر هرشب شودیم مگر ، نبود عاشق ترایم که کنم انکار خواهمینم

 یسمفون ، مانیپا ریز در یزییپا یها برگ خش خش و نفره دو یها قدم آن ؟ یباش توجه یب او شبانه یها بوسه و عاشقانه یها

 چکدامیه ، مانیها یباز عشق ، مانیسوگندها ، مانیها قسم ، آسمان در دیخورش غروب و طلوع یتماشا و ماریب یها گنشجک

 .. کرد فراموش شدینم را

 میترس ، میدادیم انجام نیماش در یزییپا باران ریز که یزیآم طنتیش یها بوسه دیشا ، بود گرفته مریآلزا اواخر آن ترایم دیشا

 دانمینم..  بود کرده فراموش یکل به را ایدر یها ماسه کنار دنیدو و مازندران سرسبز یها جنگل به مسافرت ، مانیاهایرو خانه

 ..  انگار مستم و جیگ! 

 .. رفت دست از آسمان شاخه از پر کی سقوط فاصله به ، دادم دستش از ، گذشت زود زیچ همه

 پاک بود دهیجوش چشمم گوشه که ینم و کرده باز یبیج یکاغذ دستمال عدد کی ، انداخت نییپا را سرش و شد متاسف دکتر] 

 .. کردم

  ؟ افتاد اتفاق یچجور -

 [  نداد میخداحافظ مهلت بهم یحت..  عیسر یلیخ -

 قرار یوبچ جعبه درون که کیش تک حلقه گردبند و اش عالقه مورد گل ، قرمز رز یها گل از یسبد با ، وریشهر 23 عصر

 .. افتادم راه به داشت دوست که ییایتالیا رستوران همان ، امان یشگیهم پاتوق سمت به داشت

 .. بودم کرده اصالح کامال را میها شیر و کرده کوتاه تازه را میموها ، است ادمی یخوب به را روز آن

 حهیرا با که بودم کرده یداریخر تولدش یبرا قبل روز چند از نشستیم ام دهیورز اندام یرو به که یرنگ یمشک شلوار و کت

 .. بود شده لیتکم گرمم خوشبو عطر

  ؟ پسرم یریم یخواستگار:  دیپرس ییرو خوش با داشت عهده بر را میها گل سبد نییتز که یمسن خانوم یفروش گل در

 ! تولد هم یخواستگار هم -

 .. ایخوریم چشم الل زبونم ، مادر بده دود اسپند هی خونه یریم!  تخته به بزنم ، به به ، یخوشبخت خانوم چه -

 .. کردم پرداخت را سبد نهیهز و زدم لبخند

 

 کرد شروع شیخو کودکانه لحن همان با و شد لمیاتومب کینزد یفروش گل خردسال دختر ، ستادمیا قرمز چراغ پشت راه نیب در

 .. زنت یبرا ببر ریبگ شاخه هی ! قشنگه چقدر گالم نیبب عمو ؟ یخریم گل عمو..  عمو:  گفت و

 !  برمیم دارم:  گفتم و زدم اشاره بود کنارم در که یکل سبد به

 !  عمو ترند خوشگل من یگال اما:  گفت و انداخت نییپا را سرش یدیناام با کودک

  ؟ چنده یا شاخه!  زینر زبون حاال خب یلیخ -

  ؟ بدم دوتا!  عمو تومنه هزار یا شاخه -

 .. بدهم جواب بودم مجبور ، بود ترایم ، خورد زنگ لمیموبا درآوردم را پولم فیک که نیهم

 راه به سرعت نیاخر با و کردم نظر صرف گل دیخر از ، بود شده سبز چراغ یطرف از و کردیم صدا و سر هم دختربچه آن

 .. افتادم

  ؟ ترایم جانم -

 .. نجامیا قستیدق ده ؟ اریماز ییکجا -

 .. بودم اغچر پشت دیببخش -

 !  شدم خسته ، گهید ایب -



 .. زمیعز رسمیم االن -

 .. داشتم هم دلشوره ، دیکشیم ریت میپاها نوک تا سر فرق از ، دمیمال را میها قهیشق و کردم قطع را تماس

 یخلق کج مداوم طور به و آمد یم دنمید به یلیم یب با ، نداختیم عقب را مانیقرارها ، بود شده شهیهم از سردتر اواخر آن ترایم

 .. ردیگیم نشات گرید یجا از او یرفتارها لیدل که دانستمیم دیبا اما دارد زنانه مشکالت دیشا گفتیم بهروز ، کردیم

 آنکه به نه ، کنم التماسش شدم مجبور تمام هفته کی ، نداشت آمدن به یلیتما اصال که او ، دادم بیترت یبدبخت با را تولدش قرار

 ساده تولد کی یبرا دیبا نکهیا به نه دیخریم تاب لپ و گرانبها ساعت مرد روز و تولد در میبرا و کردیم دعوت هیترک به مرا

 .. زدمیم آتش و آب به را خودم

 یکی و آمد ینم مشترکمان خانه به ، کردیم اجتناب میها لمس و بوسه از ، دادینم نشان یا عالقه مانیها سکس به گرید یحت او

 متهم یوانگید و یشکاک به مرا یمهر یب با دمیپرسیم را شیرفتارها لیدل او از که هم هربار ، دادیم را میها تماس ابجو انیدرم

 یادآوری با را تولدش روز خواستمینم ، شدمیم مشکوک او به داشتم کم کم!  دادینم هم را امکمیپ جواب روز شش پنج تا و کردیم

 .. بود من محبوب دختر هم آخر لحظه تا او ، کنم خراب امان رابطه اواخر

 .. بود نشسته منتظرم یصورت یها صندل و همرنگ جذب شلوار ، جلوباز دیسف یمانتو و یصورت کمرنگ شال کی با روز آن

 .. اریماز عشق مبارک تولدت:  گفتم و شدم کینزد او به لبخند با

 .. یمرس ، سالم:  داد جواب یسرد به

 متنفر آن از چقدر دانستمیم ، گذاشتم رمیتاخ حساب به را یمحل کم و یسرد نیا نادان من اما زد را خالص ریت ابتدا همان از

 .. است

 .. کردم میتقد او به بود آن در ام حلقه جعبه که را گل سبد و نشستم زیم پشت

 .. عشق با میتقد -

 ، نزد هم یخال و خشک لبخند کی یحت!  کند باز را جعبه در حداقل داشتم انتظار ، گذاشت شیپا ریز و گرفت دستم از را سبد

 .. کردم مدارا هم باز یول شدم ریدلگ دستش از

 ؟ زمیعز یخوریم یچ:  دمیپرس و کردم باز را منو

 .. میبزن حرف دیبا اریماز -

 !  زنهینم حرف گرسنه شکم با که آدم:  گفتم یشوخ به

 !  اوشهیس درباره ، هیجد:  داد جواب یمحکم لحن با

 .. بستم را منو و دیماس لبم یرو لبخند اوشیس نام دنیشن با

  ؟ گفته یزیچ ؟ شده یچ اوشیس -

 !  گرفتم یمیتصم هی من اریماز..  نه -

  ؟ یچ:  دمیپرس لرزان ییصدا با و کردم شل یکم را کراواتم ، دیرس خود اوج به قلبم تپش یصدا

 .. کنمیم ازدواج اوشیس با دارم من -

 .. کرد هم سر یداستان چه و گفت چه که دمینفهم گرید ، شد کر میها گوش آخرش جمله ندیشن از بعد

 نیا تحمل اما نداشتم یگرنیم درد سابقه ، گرفت جان میشانیپ در یدیشد درد ، افتاد و شد جدا مغزم داخل از یخون لخته ییگو

 .. بود طاقتم از شیب شد وارد سرم بر ناگهان که یروان فشار از حجم

 .. زد صدا را نامم وحشت با دید را نگرانم حال که ترایم

 از ترایم یادهایفر به توجه یب و شدم بلند جا از درنگ یب ، دادمیم جان داشتم فضا یسو کم نور ریز ، بود خفه رستوران یهوا

 .. شدم خارج رستوران

 .. شود یمتالش داشت انامک لحظه هر و بود دهیرس انفجار حالت به سرم ، کردمیم حس را دستانم لرزش



 .. شدم لیاتومب سوار و کرده رها ابانیخ وسط را کتم

 .. بود سابقه یب یقلب حمله کی هیشب شتریب عالئمم ، کردمیم یتاب یب سرکنده یمرغ مثل ، بود شده بسته تنفسم راه

 .. زدم زنگ همراهم تلفن نیمخاطب شماره نیاول به یمعطل یب

  ؟ داداش جونم:  داد جواب بوق دو از بعد بهروز

 .. شدیم قفل کم کم داشت میها دندان ، زدمیم حرف یسخت به

 !  ام ییایتالیا ، ام یمشک سمند تو من!  بزن زنگ اورژانس به..  بهروز -

 .. است تمام کار بدهم که را ینشان دانستمیم ، نبود ییپا و دست یب آدم ، شد نگران

 

 .. است موثر سکته خطر رفع یبرا دانستمیم ، کنم کنترل را یقلب حمله تا کردم سرفه تند تند و گذاشتم کنار را لیموبا

 .. دمیکشیم نفس یسخت به هم باز اما شد بهتر یکم اوضاع ، دادم ادامه را نکاریا و بستم را چشمانم

 .. نبود یادیز فاصله آنجا تا اورژانس از خوشبختانه ، دیرس راه از آمبوالنس

 .. میافتاد راه به مارستانیب نیکترینزد سمت به و زدند ژنیاکس ماسک ، شدم آمبوالنس نیماش وارد دبرانکار یرو به 

 .. شومیم یبستر که دانستمیم خوب را نیا ، شود یم جمع یخون لخته مارهایب اکثر قلب در یقلب حمله از بعد ساعت 5 4 تنها

 ICU به فورا را من ، نبود یادار یها یکاغذباز به یازین ، شناختندیم مرا یخوب به شدم منتقل آن به که یمارستانیب یها پرسنل

 .. بردند خون شیآزما و ECG گرفتن یبرا

  ؟ یشد مارستانیب یراه ساده حرف هی با!  خواه سعادت یآقا یباش جنبه کم نقدریا ادینم بهت:  گفت طعنه به کاوه دکتر] 

 شوک اون و آخر قرار ، باشم داشته یقلب یناراحت کردمینم فکر چوقتیه:  گفتم و دمیکش رنگم یمشک پرپشت یموها در یدست

 .. کنه جادیا یجد مشکالت ندهیآ در بود ممکن که شدم یدیتهد متوجه قلب نوار و CK-MBشیآزما هی با چون بود نفعم به یعصب

 !  کردمینم شک اصال یموضع یدردها گردن و کمردرد وجود با

 !  یهست ترایم ونیمد یقیطر به پس:  گفت و داد لم دارش چرخ یصندل یرو به

 [  دیشا -

 .. زد میصدا نییپا طبقه از مادرم ، خواندم یم کتاب و نشسته اتاق در تنها یپدر خانه در که یزمان ، بعد هفته سه به کینزد

 .. نییپا ایب!  اریماز -

 من به غذا اعتصاب رفع یبرا یدرمان و یاهیگ یداروها زور به ای کند حتمینص خواهدیم هم باز حتما گفتم ، نکردم یتوجه ابتدا

 .. بخوراند

 مارستانیب یماجرا از بعد مادرم و خوردمینم یزیچ آب جز هفته سه به کینزد ، نداشتم یلیم ، بودم نکرده اعتصاب من واقع در

 .. برگردم ام خانه به گذاشت ینم اصال ، بود شده تر حساس

 .. دادمینم نشان یا عالقه میها درس به یحت و بودم شده مبحوس تاقما در ، سن سال 25 وجود با

 اتاق گوشه چرکم یها لباس از یانبوه و بود شده تلمبار هم یرو یها کتاب ، خواندمیم چشم تخصص یبرا که است ادمی

 .. کردیم ییخودنما

 !  اومده دختره نیا!  اریماز:  زد صدا دوباره مادرم

 راه نییپا طبقه سمت به و گرفتم یسخت و سفت گارد و انداختم تخت یرو به را کتابم ، زد خشکم"  خترهد نیا"  کلمه دنیشن با

 .. افتادم

 دختره برو بردار دست!  نتتیبب ادینم گفتم یاومد شمیپ روز سه:  دیگویم او به و داشته نگه در یجلو را ترایم که دمید را مادرم

 .. ومدین زدم صداشم که یدید!  ارهیپت



 .. بدم یزیچ هی بهش خوامیم ، خانوم ندارم یکار باهاش من -

 اولم از من!  یش لیذل شاهللیا ؟ یندار شیکار یگیم االن پسرم یزندگ وسط یانداخت خودتو بختک مثل دیسف چشم دختره -

 .. ایح یب ستین آدم تو دونستمیم

 .. زد صدا را نامم یآرام لحن با بعد و کرد زوم ام چهره یرو به یا لحظه ترایم ، شدم ظاهر مادرم سر پشت از

  ؟ بله:  دادم جواب ممکن حالت نیخونسردتر با

  ؟ میبزن حرف میتونیم -

 .. دییبفرما..  خانوم دییبفرما!  ریخ نه:  گفت و کرد نازک یچشم پشت من یجا به مادرم

 .. گذاشتم در یال را دستم و شدم مانعش ببندد او یرو به را در آمد نکهیهم

 .. رفت عقب قدم کی و خورد جا مادرم

  ؟ یبزار تنهامون شهیم -

 .. اریماز -

 !  لطفا -

 .. گذاشت تنها را ما یلیم یب با بعد و دیچرخ ترایم و من نیب مادرم نگاه

  ؟ خب:  دمیپرس و شدم نهیس به دست ، دادم هیتک در چهارچوب به

  ؟ یخوب:  گفت و داد گوش تپش را بلوندش یموها از یا تره ، دیدزد را نگاهش

  ؟ یبپرس حالمو یاومد راه همه نیا:  دمیپرس و انداختم باال را میابرو یتا هی

 .. بود بد حالت دمیشن -

 !  رسهیم زود خبرا -

 .. وفتهیب یاتفاق نیهمچ خواستمینم من ؟ یکنیم خودت با نکارویا چرا اریماز -

 .. یباش داشته جدانو عذاب ستین یازین ، خودمه مشکل من مشکل -

 .. کرد برخورد خوردیم چشم به چپش دست در که یا شده یکار نینگ فیظر حلقه به نگاهم کالمم انیم در

 .. دیکرد نامزد زودم چه:  گفتم و زدم یتلخ لبخند

 !  ستین یزیچ..  نیا..  نیا:  گفت کنان من من و کرد میقا سر پشت را دستش

 ..  یکرد یکار نیهمچ شهینم باورم -

 !  بمونم رانیا یتو تونمینم من ؟ یکنینم درکم چرا!  اریماز -

  ؟ بستم دل یغربت دختر نیا به چگونه ، دادم تکان تاسف با را سرم

 .. کن باور!  مونمیم و بودم عاشقت شهیهم یول -

  ؟ نیهم ؟ خب:  زدم یپوزخند

  ؟ یندار دوسم تو -

  ؟ ستین زشت کمی متاهل زن هی یبرا حرفا نیا -

 ؟ کنم یخال سرت هامو عقده منم خوبه..  یندازیم کهیت چقدر!  بسه!  خب یلیخ:  داد جواب و گرفت حرصش

 ! آخه کنم خوش دل تیچ به من!  سرتره یلیخ تو از اوشیس بدبخت

 



 .. یدیخر انقالب یتو خونه هی یکرد پاره خودتو!  باال مدل نیماش هی نه یدار رو شده خراب نیا از کندن دل فکر نه که ییتو

 .. چقدر مدت نیهم یتو اوشیس یدونیم ؟ هان یگیم یچ دادم من تمیترک خرج که ییتو

 .. بودم داده دست از را کنترلم  ، کردیم یعصب مرا داشت اش گزنده و تند یها حرف با او

 .. کردمیم حس ام وردهخ گره یها مشت در را قدرتم تمام و شده برجسته گردنم یها رگ ، ادیدرنم خونم یزدیم کارد

 .. خواباندم گوشش در محکم یلیس کی و کند یگستاخ نیا از شیب نگذاشتم

 .. ستینگر من به تعجب با و برگرداند سر ترایم

 !  تو با دونمیم من شه داتیپ ورا نیا گهید بار کی:  گفتم و بردم باال دیتهد نشانه به را ام اشاره انگشت

 !  تحفه -

 .. انداخت میپا یجلو و درآورد فشیک از بودم دهیخر شیبرا که یا حلقه جعبه

 !  یعوض!  سرت تو بخوره هم کتیف یتومن 1 حلقه -

 .. برداشتم را حلقه جعبه و شدم خم ، رفت رونیب خانه از بلند یها قدم با ترایم

 .. ستمینگر داشت قرار آن در که ینینگ تک حلقه به حسرت با و کردم بازش

 معشوقم دست در نکهیا یجا به حاال و دادم خرج به انتخابش یبرا یوسواس چه!  بودم دهیخر را آن یمشقت چه با ، ریبخ ادشی

 .. بخورد خاک اتاق کنج در دیبا بدرخشد

 .. بود بایز خاطرات از مملو میبرا ، ندازمیب دورش آمد ینم دلم

 بانیگر در سر و نشستم تختم گوشه مادرم یها البه و ناله به توجه یب و کردم قفل را در ، گذاشتم رمیتحر زیم گوشه را حلقه

 .. بردم فرو

 .. دکتر یآقا میندار شکر متاسفانه:  گفت و نشست میرو به رو ، کرد حاضر تلخ قهوه فنجان دو کاوه] 

 ..  خورمیم تلخ ، ستین مهم -

  ؟ دیدار دوست یا قهوه نوع چه -

 .. دیشا ؟ ترک ، دونمینم -

 .. نهیتر تلخ مگمون به -

 ..  میدیم جون اتیح نام به نیزهرآگ کابوس هی یتو ما!  دکتر ستین نیریش یزندگ ، ندارم یا عالقه ینیریش به من -

 تا میاومد ایدن به ما کنمیم فکر ؟ کنهینم پر رو درد یجا یلذت چیه چرا ؟ انیپا یب رنج و درد و دارهیناپا و زودگذر لذت چرا

 .. میبش کشته یزندگ یفشارها ریز آخر در و میبش تهیمدرن یها برده ، میبکش یسخت

 !  ارندیب زبون به ها پزشک اکثر که ستین یزیچ معمول طور به نیا -

 .. باشم نجایا دیبا من رعنا یجا به امروز دیشا ، دونمینم -

..  دیشد یبستر یبازپرور مرکز در هما سه شما که شده ذکر نجایا:  گفت زدیم ورق که یدرحال و برداشت را ام پرونده دکتر

  ؟ دیداشت ادیاعت

 [  کرد معتادم خاطراتش ، کاوه جناب خاطراتش به -

 ... گرفتمینم سخت چندان و دیرسیم نظر به آسان یفراموش ییجدا لیاوا

 .. کرده مهاجرت کایآمر به ترایم که دمیشن دوستان یخبرها یال به ال از ، شد تر سخت زیچ همه رفته رفته

 تمام رفت یوقت یول داشتم آرامش بود تهران در یوقت تا انگار ، شد خراب سرم یرو به ایدن ستین نجایا گرید دمیفهم که روز آن

 .. برد جا کی را قلبم



 .. بودم تماسش منتظر هنوز ، کردمیم مرور را مانیها عکس ، کردمیم حس را شیخال یجا کمبود کم کم

 حال از دیدیم را آرامشم یوقت و بود شده نگرانم یگرید فرد هر از شتریب بهروز ، شده تمام زیچ همه شدینم باورم که ییگو

 .. کردیم تعجب بمیعج

 .. دمیخندینم بلند دوستانه یها جمع در گرید اما بودم آرام ، دندیجویم را قلبم یدلتنگ یها انهیمور درون از اما بودم آرام

 .. نداشتم را وضعم و سر به دنیسر و باشگاه حوصله گرید اما بودم آرام

 .. شدم مشروط ترم کی و کنم پاس یخوب به را امتحاناتم نتوانستم یحت بلکه کردمینم مطالعه قبل مثل تنها نه اما بودم آرام

 .. شدم سرگرم مشروب یها شهیش از یانبوه با و کردم قطع را میارتباط یها راه تمام ، برگشتم یپدر خانه از

 .. دمینوش ترایم حضور در بار نیاول که بود شده یرلندیا یزهرمار یها مشروب همان دنینوش شب تا صبح از کارم

 .. رفتمینم کنفرانس ، نوشتمینم مقاله ، کردمینم شرکت دانشگاه یها کالس در گرید

 .. کردمینم یباز بالیوال بهروز با ، زدمینم سر مادرم و پدر به

 .. دیخراشیم را روحم خانه نیا ، بودم شده تنها

 .. دمیکشیم عذاب ستمینگریم بود شده زانیآو مشترکمان کمد یتو که ییها لباس به و بودم دهیخر او قهیسل به که یمبلمان به یوقت

 ..  بود بسته نهیپ میتاندوها استخوان که بودم زده مشت خانه یوارهاید به آنقدر

 شماره به همچنان من یول بود رفته رانیا از ، بود خاموش اش شماره ، مزدیم زنگ او به و دمیچرخیم خودم دور ها وانهید مثل

 .. دهم گوش اش زنانه و فیظر یصدا به گرید کباری و بردارد آنکه دیام به زدمیم زنگ اش یرانیا

 .. داشتم نگه قلبم در را ییها حرف چه دینفهم چوقتیه ، برنداشت چوقتیه

 !  گشتیبازنم هرگز او ، دمیکش انتظار ها ماه که یمن جز به بودند دهکر قبول را نیا همه ، بود رفته ترایم

 .. شدمیم نعشه و خمار خوردمینم روز کی اگر ، کردم دایپ ادیاعت الکل به که شدم متوجه یمدت از بعد

 .. میبرآ مشکالت پس از ییتنها به توانستمینم ، بود ختهیر بهم یکل به میزندگ اوضاع

 ییتنها خانه نیا گوشه خواستیم دلم ، نکردم باز او یرو به هم را در یحت من اما زد سر ام خانه به رهابا مدت نیا در مادرم

 ... بپوسم و رمیبم

 

 از اما بزنم دار را خودم تا زدم گره بهم را یروبالشت و تخت رنگ دیسف یها ملحفه بود زده مغزم شهیر به شهیت ییتنها که کباری

 .. نشدم یخودکش به موفق من و شد پاره ملحفه نحسم بخت

 .. بود شده تر رنگ پر ذهنم در یخودکش فکر ، حبسم دوره اواخر

 !  بدهم باال جا کی را همه تا برداشتم قرص جعبه چند نتیکاب یتو از که است ادمی

 .. کنم فکر ییتنها به توانستمینم یحت ، بودم شده ناتوان و فیضع حد از شیب من

 کینزد یابد آرامش به را من و خواندیم را وجودم بند بند که ییندا ، بود مرگ خوش آواز دیچیپیم مگوش در که ییصدا تنها

 .. ساختیم

 میبرا چکدامیه ، یالملل نیب یها رنامهیتقد ، طال یها مدال ، کردم نگاه بود افتخاراتم از مملو که یا طاقچه به آخر بار یبرا

 .. نداشت یارزش

 ... دادم باال کجای را ها قرص تمام و شردمف دستم در را ترایم عکس

 !  یا زنده هم باز نیا وجود با:  گفت یشوخ به کاوه] 

 در ها قرص خوردن از بعد قهیدق کی درست ، زدند خونیشب خونم به شب همون خبرم یب جا همه از و نگران مادر و پدر -

 .. شدند داخل اونها و شکست خونم



 ! بود باز مامچش شدند اتاق وارد یوقت یحت

 .. دارم یبیعج ریتقد یول ، نه ای بود یشانس خوش از دونمینم

  ؟ شد یچ بعد -

 .. [  دکتر دیدونیم بهتر که خودتون ، ها داستان نیا و یبازپرور مرکز:  گفتم و انداختم باال یا شونه

 .. برآمدم ادیاعت پس از یراحت به و بود یبهبود به رو میجسم حال ، بودم یبستر یبازپرور مرکز در ماه سه به کینزد

 و نظم نابسامانم یزندگ به کردم یسع یاجتماع یها مشارکت و یگروه یروانشناس یها کالس در شرکت و یپاکساز از بعد

 .. دهم یبیترت

 !  فروختم زاتیتجه تمام با را لمیاتومب و خانه قدم نیاول در

 .. شدم لیتبد دیجد مرد کی به هم باز یسالگ 27 به ورود بدو در و برگردد سابق روال به میزندگ تا دیکش طول یماه شش

 جبران ریناپذ یخستگ یها تالش با را میکمبودها تا بود الزم ، برگشتم خود یلیتحص یها تیفعال و پرافتخار یزندگ به دوباره

 .. کنم

 .. بودم پخته و افتاده جا مرد کی گشتمبر رانیا به که یزمان و خواندم درس شیاتر در سال 4 یپزشک چشم تخصص اخذ یبرا

 نیا در ، برسم هستم قشیال که یگاهیجا به تا کردم لمیتحص صرف را تمرکزم تمام ، نشدم رابطه وارد یزن چیه با مدت نیا در

 .. کرد بنده به یانیشا کمک دوستانم و خانواده تیحما راه

 ، عذرخواستم آنان از سال پنج آن تمام بابت و کردم باز پدرم و درما با را دلم سنگ شب کی ، بودم مانیپش میها یگستاخ از

 مادرم یبرا ، کردم دعوت شام صرف به را ام خانواده مطب افتتاح از بعد اشتباهاتم جبران یبرا یبار گشتند خوشحال اریبس

 .. دادم هیهد قیعق انگشتر کی پسندم یسنت پدر به و دمیخر یکیش یطال گردنبند

 .. کرد ازدواج هنگامه با قبل سال دو و شده حلق و گوش تخصص افتیدر به فقمو هم بهروز

 .. بازگشتم رانیا به شیاتر از دوستم نیبهتر جشن در شرکت یبرا و بودم دعوت شانیعروس به هم من اتفاقا

 .. بود شده تنگ شیها یکار نیریش و بهروز یبرا چقدر دلم داندیم خدا

 ایشیاتر دختر ؟ هم رو یختیر یک با ، اریماز بگو راستشو:  گفتیم و داشتیبرنم یشوخ از دست هم یعروس شب یحت

  ؟ خوشگلن

 .. میدیخندیم فقط او جواب در من و

 .. داداشم ایافتاد بوم اونور از هم تو!  زهینر هم رو یچکیه با بمونه بیغر مملکت تو دوسال آدم شهیم مگه بابا -

 !  که کنم یتربازدخ نرفتم ، بهروز بخونم درس رفتم -

  ؟ یچ ماچ هی حد در -

 .. کردیم خوب را حالم شهیهم خود طنزپرداز هیروح با پسر نیا

 عشقش هنوز مدت نیا وجود با ، بودم کرده آماده دارشید یبرا را خودم قبل از ، داشت حضور جشن در انتظار طبق هم ترایم

 !  احمقانه اشعار ؟ رود دهید از هآنک هر برود دل از گفتندینم مگر ، بود زنده دلم در هم

 .. بود دهیدزد را مردان تمام نگاه و کردیم یدلبر جشن در فرش بلوند یموها و یا نقره یماکس لباس آن با ترایم

 .. شدم زنده و مردم بارها شب آن ، کردمیم نگاه خوردیم تاب اوشیس آغوش در که او به حسرت با

 .. انداخت چنگ میگلو به یبغض و شد تر پررنگ چشمم یجلو خاطراتمان

 .. داشت قرار زیم یرو یدنینوش و یمجلس یها ینیریش انواع ، بود شده برگزار مختلط مجلل باغ کی در جشنشان

 !  بود شده بیج به دست یحساب مراسم نیا یبرگزار یبرا بهروز

 .. داشتم را نکاریا یگستاخ نه بودم بلد دنیرقص نه ، زدمیم دست و بودم نشسته زیم دور انیآشنا از یگروه شیپ من



 .. نداشت بیرق یباز دلقک در پسر نیا ، دیرقصیم هنگامه کنار در مراسم آخر تا اول از که بهروز

 

 .. خورد گره ترایم نگاه با نگاهم دوباره رفتم سیسرو سلف زیم سراغ به شام دنیکش یبرا یوقت

 .. بودم نشیریش طعم تشنه ، کردم مکث رنگش یصورت یها لب یرو هیثان چند یبرا

  ؟ یخوب:  دیپرس و زد لبخند ترایم

 .. بود لحظه آن در جهان یا کلمه تک نیتر احمقانه

 .. شد دایپ شیشوهرنما حرامزاده آن کله و سر رمیبگ را او احوال خواستم تا و دادم تکان بله نشانه به را سرم

 ؟ شده یزیچ ؟ عشقم:  دیپرس ترایم از و کرد حلقه معشوقم کمر دور را دستش

 .. کردمیم یپرس احوال خواه سعادت یآقا با داشتم ، زمیعز نه:  داد جواب یلوند با ترایم

 "  ؟ یدید ، شد من مال"  گفتیم که یا هیکر یها لبخند همون از ، زد یا مغرورانه پوزخند اوشیس

 .. جان اوشیس شوهرم:  گفت و کرد یمعرف هم به رو ما ترایم حال نیا با شناسدیم را من بودم مطمئن

 .. هستم پور یسیع اوشیس ، جناب خوشبختم:  گفت و کرد دراز دست شوهرش اصالح به یآقا 

 .. کنم ضعف احساس ترایم یجلو خواستمینم ، انداختم احمقانه لبخند آن به یسرد نگاه

 .. خوشبختم ، اریماز:  گفتم و دادم دست محکم

 عشقم:  گفت او به پس کند کیتحر مرا حسادت خواستیم که ییگو ، داد چیپ انگشتانش یال را ترایم بلوند یموها اوشیس

 !  یبریم زود رو مردا دل ، یکنیم خوشگل ینجوریا

 .. ایس توام مال فقط که یدونیم:  داد جواب ناز با ترایم

 .. عاشقتم!  من ملکه دونمیم -

 .. کنند یخوشبخت به تظاهر خواستندیم مثال ، گرفتم تهوع حالت شانیباز عشق از

 راه و بود گرفته یسخت مریآلزا من یترایم!  کرد یمعرف کشیشر عنوان به را من ییروزها که انگار نه انگار ، نامرد یترایم

 .. نداشت نجات

 .. برگشتم زمیم به دوباره و شد کور میاشتها

 .. بودم گذاشته جا یکی لمیاتومب در من یول نداشت همراه به یکس ، خواست فندک ما از انیآشنا از یکی

 .. کردم برخورد یا بهیغر زن با بازگشت هنگام اما برداشتم را فندک و رفتم لمیاتومب سمت به جا از پوزش عرض با

 .. رفتیم راه یسخت به بلند پاشنه یها کفش آن با و بود دهیپوش قرمز شل قهی دار دنباله راهنیپ کی او

  ؟ دیخوایم کمک ؟ خانوم:  گفتم او به و کرد گل ام یباز نیفرد حس ، باشد داشته ازین کمک دیشا گفتم

 .. داشت یمعصوم چهره ، برگشتم سمتم به زن

 .. داشت یکیکوچ ینیب و یا قهوه درشت چشمان ، بود ختهیر شانه دور به را رنگش رهیت بلند یموها

 ..  آمد چشمم به ینییپا لب از بزرگتر شیباال لب اول نظر در رایز ، بود بیعج شیها لب 

 !  برم راه نایا با تونمینم من..  من -

  ؟ یدیپوش چرا پس -

 ..  باشم زنونه خواستمیم -

  ؟ ادیبرم دستم از یکار -



  ؟ یدار ییدمپا -

  ؟ یجد:  دمیپرس تعجب با دمید را منتظرش نگاه یوقت اما کندیم یشوخ کردم گمان ابتدا

 .. ادد تکان مثبت نشانه به را سرش

 .. داشتم دوستانه یسفرها یبرا ییدمپا جفت کی شهیهم که است ادمی

 .. نشست جلو یصندل یرو و کرد باز را نیماش در زن

 .. بود شده یزخم شیپاها تمام یطفلک ، درآوردم را بلند پاشنه یها کفش و زدم زانو شیپا یجلو

 ! یکرد کاریچ خودت با -

 .. زدم زخم چسب را انگشتانش و تمبرداش زخم چسب چند داشبورد یتو از

 چپش یپا از هم ییطال بندیپا کی و بود شده نیمر قرمز الک با که ییها ناخن و زنانه و دهیکش انگشتان ، داشت ییبایز یپاها

 .. بود زانیآو

 .. آورد باال را سرش ، دمیکش انگشتانش یرو نوازش حالت به را دستم ناخودآگاه

  ؟ شده یزیچ:  دمیپرس و خوردم جا ، بود یباران چشمانش

 .. تنهام یلیخ من:  گفت و کرد پاک را چشمش گوشه دست کف با

 .. میدار شیپ در یبارش کردم گمان ، کرد غرش آسمان

 .. داشت صحبت هم به ازین و بود زده چمپاته دلش که ینیسنگ غم که ییگو ، زد یتلخ لبخند زن

 .. است ستم یکم گفتیم احساسم ، دادیم هم الکل یبو

 !  دانستمینم را دوستانه صحبت روش و راه اصال ، نبودم یا یاجتماع آدم

 ؟ یبزن حرف دربارش یخوایم:  دمیپرس او از نحالیا با

 

  ؟ یبرگرد جشن به یخواینم:  دیپرس و داد تکان نه نشانه به را سرش

 .. کنندست کسل -

  ؟ نه ندکنیم یشاد گهید نفر دو سکس یبرا که هییآدما از پر -

 .. دادم سر یتصنع سرفه و خوردم جا یکم ، نداشتم را یحرف نیهمچ انتظار

 .. کنندیم یشاد وندیپ یبرا شتریب -

 .. شم عروس خوادیم دلم -

 !  وفتهیم اتفاق نیا یروز هی حتما -

 .. سخلم* من!  وفتهینم ، نه:  گفت و دیخند

 .. امدینم خوشم رفتارش نیا از ، بود یبددهن دختر

 .. جشن به دیبرگرد بهتره:  گفتم و کردم رها را شیپاها

 .. پروندم هم رو تو االن نیهم -

  ؟ منظور:  دمیپرس و انداختم باال را ابروم یتا هی

  ؟ هوم!  یشد الیخیب سخل* گفتم نکهیا محض به یول ومدیم خوشت ازم -

  ؟ خواند را فکرم چگونه ، بود یزبل دختر



 چون کن نگاه گوشه از یبزن دید عشقتو یخوایم اگه ، کنمیم بهت دوستانه حتینص هی یول ییدمپا ابتب ممنون صورت هر در -

 .. یعاشقش دنیفهم همه یزد زل ترایم به تو که ینجوریا

  ؟ یگفت یچ:  دمیپرس دیترد با و گرفتم را شیبازو بگذرد کنارم از آمد که نیهم ، شدم خشک مجسمه مثل

 .. بود حتینص هی -

 !  ستمین یکس عاشق نم -

 !  شدم واکنشت نیا با ، یهست هنوز نبودم مطمئن منم -

 ! یدست هی:  زد یچشمک

 .. ستمینگر چشمانش در خشم با

 .. یطوالن و مقدمه یب بوسه کی ، دیبوس را لبانم ناگهان و دیکش ام گونم یرو به را دستش

 

 .. است اولش بار که ییگو ، نبود کاربلد چندان ، دیمکیم قنداقه بچه مثل را میها لب و ستادهیا انگشتانش نوک یرو

 .. کردم او برجسته یها لب دنیبوس به شروع هم من کم کم اما دادمینم نشان یواکنش چیه و بودم رتیح در اول لحظه چند

 دنمیبوس یبرا یسخت به و بود کوتاه قدش ترایم برخالف ، چسباندم خودم به را فشیظر تن و کرده حلقه کمرش دور به را دستانم

 .. کردیم تالش

 .. کندم شیها لب از دل یا لحظه و خوردم جا ، برد شلوارم سمت به را دستش داغمان و آبدار بوسه انیم در

 .. دندیبار نیزم صورت و سر به سرعت با آب قطرات و شد آغاز غرش نیآخر با باران

 .بست باید را چترها:  گفت کنان زمزمه و کرد کینزد گوشم به را لبانش زن

 .رفت باید باران زیر

 .برد باید باران زیر را، خاطره را، فكر

 .رفت باید باران زیر ، شهر مردم همه با

 .دید باید باران زیر را، دوست

 .جست باید باران زیر را، عشق

 .خوابید زن با باید باران زیر

 .. باران زیر

 .. كرد بازي باید 

 .. زد ام گونه به کوتاه بوسه و گرفت یزیر گاز را مگوش الله جمله نیآخر با

 .. شدقم لیاتومب سوار و گرفتم را دستش ، دیکش زبانه درونم در سال نیچند از بعد شهوت شعله

 .. دادمیم پا ناشناس زن کی به داشتم شهوت و حرص شدت از ، داشتم ازین رابطه نیا به ترایم با مالقات از بعد

 .. میبود تنها ما کیتار یباران شب آن در و بود یودد لمیاتومب یها شهیش

 خواستمیم فقط لحظه آن!  کنمیم کار چه دارم دمیفهمینم هم خودم ، میبرد هجوم گریکدی یها لب سمت به و نشست میپاها یرو

 .. بندازم چنگ ، بدرم ، ببوسم

 .. کرد باز را کمربندم و شد خم او

 رگ در خون که دادیم انجام عالقه با چنان زن نیا یول بود متنفر نکاریا از ترایم ، بودم نکرده کسب یا تجربه نیهمچ شب آن تا

 .. کردمیم ناله اریاخت یب ، کردیم انیغل میها



 .. دادمیم فشار را سرش و دمیکشیم بلندش یموها در دست ، شدیم خمار چشمانم

 .. بود ندهنما حرف یبرا یفرصت ، مینزد حرف هم کلمه کی رابطه مدت تمام در

 خوردیم رقم بخش لذت رابطه کی با که بود ما یعروس نبود هنگامه و بهروز یعروس امشب ، میبود س*س تشنه فقط نفر هردو

.. 

 .. دمیشنیم را هقش هق یصدا ، ختیریم اشک صدا یب و بسته را چشمانش یکینزد هنگام

 .. نداشت ارزش یزیپش میبرا ، بپرسم را شیها اشک علت خواستمینم 

 .. دیکشیم باال را شینیب آب و کردیم ناله یا خورده زخم بره همچون

 .. شدیم باز زور به چشمانش که بود کرده هیگر آنقدر ، انداختم صورتش به را لمیموبا نور

 .. تو..  تو:  دمیپرس و انداختم کنار را زن یفور ، کردم وحشت گشت ظاهر دامنش ریز از که یخون با

 .. کرد پنهان زانوان نیب در را سرش و زد اتهچمپ یصندل گوشه

 !  باشم کرده یحماقت نیهمچ که شدینم باورم ، بود شده یخون آلتم

 ! دانستمینم من و بود باکره دختر آن

  ؟ یبساز دردسر برام یخوایم ؟ یکرد نکارویا چرا!  بهت لعنت -

 .. کنم ارضات زارب:  گفت ختیریم اشک که یدرحال و داد تکان نه نشانه به را سرش

 .. مکار دختره!  گمشو -

 

 و شناسمینم رو تو من!  کن رونیب سرت از یکن یاخاذ ازم نکهیا فکر:  کردم دیتهد را او و کرده پاک را آلتم یکاغذ دستمال با

  ؟ افتاد!  دمیند هم چوقتیه

 فقط من!  مرده مامانم..  هوی.. . شدم نهووید هوی!  خواستمینم..  من..  من:  گفت زدیم هق هق هیگر شدت از که یحال در

 !  متاسفم!  کنم آروم خودمو..  خودمو خواستمیم فقط..  خواستمیم

 !  یا وونهید تو:  گفتم و دادم سرتکان تاسف با

 ..  ختیر اشک دیباریم نیماش سقف و شهیش به که یباران مثل و کرد پرتاب اغوشم به را خودش

 ..  بودم کرده یبدرفتار ، آمد رحم به دلم

 ..  شیه:  گفتم رلبیز و بردم فرو بلندش یموها در یدست

 یب خود از نیا مثل یسال و سن کم دختر هی برابر  در چگونه!  بودم یعصب خودم از ، کنم آرامش توانستمینم ، زدیم نفس نفس

  ؟ شدم خود

 .. کنم ارضات بزار -

 .. جون بچه خوبم من -

 !  لطفا!  ستمین بچه!  کنم ارضات بلدم -

 !  بزرگه چقدر یوا یوا -

 .. کنم مقاومت او برابر در توانستمینم چرا دانمینم ، نشست میپاها یرو  دوباره و داد هلم شاگرد یصندل یرو

 نیا نیبب حاال:  گفت من به میکردیم یکینزد که یدرحال و کرده پاک را شیها اشک!   بود کرده سلب را ارمیاخت شهوت قدرت

 .. بلده ییکارا چه بچه

 .. بردمیم لذت صحنه نیا دنید از ، خوردیم تاب تاب چشمم یجلو درشتش یها نهیس



 .. نداشتم مقابله قدرت اما ام افتاده مهلکه در دانستمیم ، کنمیم اشتباه دانستمیم

 .. دهم بها عقلم فرمان به خواستمینم یبهشت کوچک یحور نیا وجود با حاال و بود نشده ارگاسم جسمم که بود ها مدت

 جشن در که بود یزیچ نیدورتر باکره دختر نیا با احمقانه رابطه کی ، کردمیم ریس شهوت یفضا در و شدیم تار یگاه چشمانم

 !  کردمیم فکر آن به یعروس

 .. کردمیم نیتحس را تحملش اما بود یعیطب نیا و داشت درد ، کردیم ناله دختر

 .. شدمیم کینزد ارگاسم به داشتم

 .. شمیم ارضا دارم -

  ؟ خب -

 .. شو بلند خب -

 .. خوامینم -

 .. شدم ارگاسم من و داد ادامه یلجباز با دختر

  ؟ یکنیم یغلط چه یدار معلومه:  دمیپرس و زدم پس را او تیعصبان با

  ؟ یکنیم یغلط چه یدار معلومه:  گفت و درآورد را من یادا ،  دیخندیم که یدرحال و افتاد راننده یصندل یرو

 .. کرده مضحکه مرا دختر نیا شدم مطمئن ، دمیکش باال را شلوارم

 .. رونیب نیماش از گمشو -

  ؟ یزنیم حرف هرزه با یدار مگه -

 !  رونیب برو -

 !  کردم یشوخ ، نشو ناراحت -

 .. نیبش:  گفتم شود باردار من از است ممکن نکهیا فکر با ، کند باز را در آمد تا

 .. خونه برم خوامیم شده تموم کارم من!  برو یگیم یه نیبش یگیم یه ؟ بهخو حالت -

 .. گمیم نیبش -

 .. دادم او به و درآوردم یمسافرت نازک پتو کی عقب صندوق از ، نشست نهیس به دست

 .. بخوره سرما هام بچه مادر خوامینم ، خودت دور چیبپ -

 .. رفتم غره چشم و گفتم طعنه به را آخر جمله

 !  اومد خوشم!  هام بچه مادر:  گفت و دیخند نز

 .. افتمی یروز شبانه داروخانه کی یسخت به و شدم خارج باغ از

 .. خوراندم او به یمعدن اب با و دمیخر یضدباردا قرص

 ! ودمهیپر گهید روز دو!  شمینم حامله من ، زمیعز نترس -

 !  باشه داشته حرومزاده هی خوادینم چکسیه -

  ؟ نه باشه خواه سعادت اریماز دکتر اگه مخصوصا و باشه دکتر گها مثال -

 .. کجا از:  دمیپرس تعجب با و شد بزرگ چشمانم کاسه

 .. یگرفت ازم بکارتمو تو که خوشحالم!  بخوابم شناسمشینم که یمرد با که ستمین احمق نقدریا -

 ؟ کرده رتیاج یک ؟ نه بود نقشه همش پس:  زدم یپوزخند



 .. بچشم رو نابغه هی با یآغوش هم لذت خواستمیم فقط ؟ یکنیم شییجنا چرا!  چکسیه:  گفت و کرد یا انهمست خنده

  ؟ یچ که حاال -

 .. رمیم و شمیم ادهیپ!  اطرافه نیهم خونم -

 .. دیکرد سهیدس بفهمم اگه ، نشه داتیپ دوباره فردا بهتره -

 ریشبخ .. داشتم ازین بهش یلیخ ، یزد رقم خوب شب هی برام که ممنون:  گفت نازکش یصدا با سپس دیبوس را ام گونه و شد خم

.. 

 .. بپرسم را نامش رفت ادمی یحت ، گشت محو نظرم از آرام آرام و شد ادهیپ نیماش از او

 !  یدلسوز یکم و شهوت ، ترس از یا ختهیآم ، داشتم یبیعج احساس

 .. نمینب را او گرید که بودم دواریام و بود یمرموز شب ، برگشتم خانه به و بردم ادی از یکل به را ترایم و یعروس یماجرا

 

 .. دکتر یآقا دیباش راحت:  گفتم و زدم بهم را ام قهوه فنجان ، دیخندیم گلو در دکتر] 

 ییگرا آل دهیا آدم که یگفت کنم فکر ، تتهیشخص یژگیو از دور کمی!  یدیخواب یدونستینم اسمشم که یزن با کنم باور خوامینم -

 .. یهست

 !  بود العاده فوق..  واقعا دختر اون و نداشتم رابطه یکس با که بود یادیز مدت ، میدیم انجام یاشتباهات هی یزندگ تو هممون -

 !  خواه سعادت یآقا یشکست رو نتیقوان پس -

 .. دادم تکان سر و کردم نگاه قهوه یمحتوا به

 ! [  شهیم جالب داره داستان..  بده ادامه -

 .. سپردم یفراموش دست به را بیعج باکره دختر آن و بازگشتم شیاتر به بعد شب

 .. بودم مجرد و جذاب ساله 30 مرد کی ، بازگشتم رانیا به برنامه طبق دوسال از بعد اما

 پسرعمو و عمو دختر ینآسما ازدواج یبال و کرد ازدواج شیپ سال پنج همان دایش ، بودند من با ازدواج خواهان یادیز دختران

 .. دادمیم حق او به یگاه ، نبود بردار دست مادرم اما گشت خارج خانواده از

 .. نداشتند را یکس من جز ایدن دار از ، بودم خانواده پسر تک من

 .. کردیم نگاه حوض و باغ به حسرت با و نشست یم میبود گذاشته اطیح داخل در که یسنت تخت یرو یگاه مادرم

 سیخ آب حوض یتو ، کردندیم یباز اطیح نیا یتو هام نوه االن کن فکرشو پسرم:  گفت من به بود شده طاق طاقتش که کباری

 به یگاه!  کوره و سوت یلیخ خونه یستین هم تو یوقت از ، بشم فداشون من آخ!  کردمیم قاچ هندونه برش دو براشون ، شدندیم

 و میبخر یآپارتمان هی میبر میبفروش هم رو نجایا!  میرمردیپ و رزنیپ هی ؟ میدار یازین چه درندشت خونه نیا به ما گمیم پدرت

 نه که االن اما ادمهی هاتو خنده یصدا هنوز ، بود قشنگ یلیخ یدیدویم اطیح یتو و یبود بچه تو یوقت تا نجایا!  میکن مونویزندگ

 .. مادر نمینب هامو هنو ترسمیم..  رهیم ازم داره یسن گهید!  یا بچه نه دارم یا نوه

 کنمیم فکر هاتم نوه به ، شم جور و جمع کمی بزار!  بشم قربونت:  گفتم و دمیبوس را رنگش دیسپ یموها ، گرفتم آغوش در را او

 !  من زدلیعز شونینیبیم که معلومه.. 

 .. خوامینم خدا از یزیچ تو یخوشبخت جز که من ، باشم زنده روز اون تا شاهللیا -

 یخودخواه گرفتم میتصم پس نبود میزندگ در یخاص زن ، بودم ازدواج و خانواده لیتشک یبرا ام خانواده اقیاشت و ورش متوجه

 .. دهم بیترت مالقات قرار مادرم دییتا مورد دختران از تن چند با و بگذارم کنار را

 .. کرد جلب را نظرم نفر کی تنها ، گذاشتم رقرا تهران یها کافه از یکی در کدام هر با که ساله 26 تا 23 دختر پنج میب در

 از بزرگتر خواهر و برادر کی ، بود شده لیالتحص فارغ یپزشک دندان رشته از یتازگ به که عاطفه نام به یا ساله 26 دختر

 .. داشت خود



 .. داشتم دوست را پوشش نوع ، بود یباوقار و نیمت دختر هم خودش ، بودند یا لکردهیتحص و خوب خانواده

 و کرد جلب را نظرم کافه به ورود بدو در که نیمت و متشخص خانوم کی!  شیآال یب و ساده نه و زننده و جلف حد از شیب نه

 .. شوم آشنا او با شتریب که گرفتم میتصم

 حساسا بابت نیا از و کردمیم سهیمقا ترایم با را شیرفتارها یگاه که اگرچه ، نکردم شهیپ یعاشق شیپ سال ده برخالف

 .. کردمیم رفتار تر یمنطق و تر پخته سنم یاقتضا به نسبت اما داشتم یناراحت

 

 ، کرد انیب یحساب و درست جمله پانزده زور به گذاشتمیم قرار او با که یدوماه تمام در ، بود یخجالت و رو کم یدختر عاطفه

 !  یخاموش بعد و دادیم بجوا یدیپرسیم او از که یسوال هر به تنها ، بود رجوشید و آرام اریبس

 .. من برخالف درست ، امدیم نظر به مزاج سرد هم یجنس نظر از

 ، تعجب کمال در عاطفه اما بگذرام انیدرم را میها خواسته او با گرفتم میتصم پس خورمیبرم مشکل به او با ندهیآ در که دانستمیم

 آدم ازدواج از قبل ، دیدار فیتشر جنتلمن شما کردمیم فکر نم!  دکتر یآقا که واقعا:  گفت و خواند یگستاخ را من خواسته

  ؟ کنهیم بحث اونکارا درباره

  ؟ میبزن حرف دیبا یک پس مینزن حرف ازدواج از قبل اگه -

 .. آوره شرم که واقعا ، دونمیچم من -

 درخواست او از من که بود گفته هم رمماد به ، نشد شیدایپ گرید گذاشتم انیدرم را مسئله نیا او با پارک در که روز آن از بعد

 .. شدم سرزنش مادرم جانب از سوتفاهم نیا بابت چقدر که بماند و کردم ازدواج از قبل رابطه

 .. شدم شیخو یمجرد یزندگ و کار ریدرگ گرید بار و خورد بهم عاطفه و من دوماهه رابطه بیترت نیا به

 اجرا مطب یبرا را یا طبقه دو ساختمان پدر کمک به ابتدا ، انداختم راه یخوب کار و کسب ، بازگشتم رانیا به که یکم مدت در

 .. ساختم کیش یاتاق یزیآم رنگ و یبازساز از بعد و کرده

 اتاق و مبلمان ، آشپزخانه لیوسا ییتنها به بار نیا و کردم یداریخر غرب شهرک در خوابه چهار یمتر 300 نو خانه کی

 .. نمودم یداریخر را خواب

 .. بود مطب در یطوالن کار ساعت نیچند از بعد من امن پناهگاه بود شده نیزاید خودم قهیسل با که خانه نیا  

 .. داشت قرار دیسف - بنفش یمتر 6 فرش و Full HD نچیا 40 خانواده ینمایس کی و رنگ بنفش L مبلمان دست کی منینش در

 نییتز دیسف - یا سرمه رنگ دو با را ام یاصل خواب اتاق و بود رهیت یطبلو داشت منینش به مشرف یاپن که ام آشپزخانه ست

 .. داشت یا مردانه جو ، بودم کرده

 .. بود پر زنانه لوازم از که ام یقبل خانه برخالف درست ، نبود توالت زیم یرو شیآرا لوازم و الک از یخبر

 .. کردمیم یداریخر هم لیاتومب ندهیآ ماه تا و بودم دهیخر خانه ، دادیم ازارم تخت یرو به زن کی یخال یجا

 .. دادیم آزارم یجنس و یعاطف رابطه کمبود یول داشتم هم یخوب کار و کسب

 

 

 یم چه یعاطف خال با اما شد یم محسوب ازمین رفع یبرا یخوب فرصت نیا و بودند من با یجنس رابطه خواستار یادیز یزنها

  ؟ کردم

 یشینم آشنا یکی با چرا:  داد جواب او و گذاشتم انیدرم را هیقض نیا داشتم نگیبول یبرا یا انهمرد قرار بهروز با که شب کی

  ؟ داداشم

 !  زد سرم به یگل چه شدم آشنا که قبل دفعه -

  ؟ ارهیدرم یباز یکول نقدریا سکس درباره ساده سوال هی بخاطر آدم مگه بود کم تختش هی دختره بابا -



 .. شد محسوب Strike ضربه و افتاد کجای همه ، کردم پرتاب اه لهیم سمت به را توپ

 دادم سکس شنهادیپ بهش من بود گفته مادرم به!  نداره التیتحص با یارتباط چیه شعور دمیفهم عاطفه وجود با:  دادم جواب او به

 !  احمق دختره ،

 !  یا ضربه عجب ولیا -

 .. نشستم یصندل یرو به و کردم باز دلستر یبطر کی

  ؟ سازهیم بهت ؟ چطوره یمتاهل یزندگ -

  ؟ بسازه زنا با تونهیم آدم مگه!  واال نه -

 .. نمیبیم دارم:  گفتم و کردم اشاره بود افتاده رونیب که شکمش به

 

 !! بودا یر یر ؟ بهروز یدید:  گفت همسرش به یواشکی هنگامه لحظه نیهم در

 .. نشناختم اصال!  بابا نه:  بهروز

  ؟ یر یر:  دمیپرس تعجب با

 هم تئاتر یافتخار یگاه اما سازه عروسک ، یر یر گنیم بهش یول رعناست اسمش!  گفتمیم که یخانوادگ دوست همون -

 !  کنهیم یباز

 .. کردمیم شیستا را هنرمندان اما اوردمیدرنم سر هنر از!  هنرمند زن کی ، بود جالب میبرا

 .. کردند یمعرف بیترت به را خود گرانیباز و میزد کف و میشد بلند یهمگ رعنا ماهرانه یباز و شینما اتمام با

 .. زدم یکمرنگ لبخند و کردم زوم اش یداشتن دوست چهره یرو دیرس که رعنا به نوبت

 .. میشد معطل تئاتر نگیپارک در هنگامه یاصرارها بخاطر یول میداشت برنامه هم شام امشب ، میشد بهروز لیاتومب سوار

  ؟ ادیب هم رعنا یبگ یبود مجبور حاال:  دیپرس یحوصلگ یب با بهروز

 .. بهروز یزنیم غر چقدر!  گهید ادیم االن کنه پاک رو مشیگر ، ساعت مین کن صبر!  ها دوستمه -

 .. کردمیم نگاه رونیب به پنجره از آنان یشوهر و زن یگو و گفت به توجه یب و بودم نشسته بهروز کنار من

 .. شد دایپ رعنا کله و سر و گذشت شتریب ای قهیدق 40

  ؟ شد رید یلیخ:  دیپرس و نشست لیاتومب داخل به مشوش

 .. یبرگشت موقع خوب ، دلم زیعز نه:  داد جواب ییرو خوش با هنگامه

 !  همان من رتیح و همانا نگاه مین آن ، کردم نگاه رعنا به بغل نهیآ از

 .. نداشت خبر هم روحم اما دمید ییجا را او که بودم کرده احساس ، باشد یسعرو باکره دختر همان رعنا شدینم باورم

 .. دهم نشان یواکنش چه دیبا که دانستمینم ، شد گرد یخور سوپ کاسه دو مانند به تعجب سر از چشمانم

 .. داشتم شرم احساس رفتارم بابت راستش ، نمینب را زن آن گرید بودم دواریام

 تمام در من و آمد دیپد من در یجنس یفشارها اثر بر که کودکانه طنتیش کی تنها ، نبود من شان در عنامشرو یجنس رابطه کی

 .. کنم یدور آن از که داشتم یسع سال دو نیا

 ببرم ادی از را نادرش یها لب و دختر آن یها اشک بود محال ، شد ختهیر که یپاک خون بعد و لذت یا لحظه ، شهوت یا لحظه

.. 

  ؟ زمیعز نه مگه میشد بزرگ هم با یبچگ از!  خواهرم مثل ، خوبمه دوست جون رعنا:  گفت و کرد یمعرف بهم را ام هنگامه

 .. نشاند هنگامه سخنان بر دییتا مهر و زد لبخند دختر ، فشرد رعنا فیظر انگشتان یال را انگشتانش سپس



 ، رعناجان یشناسیم که ارمیماز:  گفت و گذاشت بغلم ریز هندوانه ، کند ینینش عقب خود موضع از خواستینم که هم بهروز

 !  منه کیفار قیرف

 .. شده بزرگ هنگامه و خانوم مونس شیپ یبچگ از!  خانوممه خواهر مثل شونیا اریماز:  گفت و زد اشاره دختر به سپس

  ؟ دمشیند چوقتیه چرا..  چرا پس:  گفتم ناخودآگاه

 .. ارجانیماز دینکرد توجه شما حتما ، بوده شهیهم امیمهمون یتو اتفاقا:  داد جواب و دیخند هنگامه

 .. بودم ینامرئ شهیهم من ، ستین مهم:  گفت مظلومانه رعنا

 .. برد یحاضر رستوران به را ما ییگو بذله و یشوخ با و کرد عوض را بحث بهروز

 ینیب همان!  بود کرده کوتاه یمصر مدل را شیموها که تفاوت نیا با بود شیپ دوسال دختر همان ، بود نشسته میرو به رو رعنا

 .. سرخ یلبها و درشت چشمان ، کیکوچ

 .. یمعمول زنانه اندام و درشت یها نهیس ، کیبار کمر ، بود یبانمک سبزه

 از یوارن اش نهیس یها دکمه و مانتو نیآست لبه دور ، دیرسیم زانو یرو تا اش یبلند که بود دهیپوش یلجن سبز ساده یمانتو کی

 به کهیزرشک شال ، بود دهیپوش یزرشک تخت یها کفش و رنگ یمشک ساپورت و شده یطراح یزرشک و یصورت زیر یگلها

 .. بود کرده دایپ یجذاب یهارمون ماتش لب رژ و کفش با گذاشته سر

 یول نبود یشک اوردیم ادی به ار من هم او که نیا در ، کردمیم کج را سرم مدام و کنم نگاه چشمانش در توانستمینم شرم سر از

 .. وفتادهین یاتفاق چیه ییگو که کردیم جلوه یعاد و خونسرد آنچنان

 !  بود یزبردست گریباز که الحق

 رفتار با وگرنه بودم خرسند بابت نیا از ، کردینم توجه رعنا و من به چکسیه و بودند گو و گفت سرگرم بهروز و هنگامه

 .. کردیم شک هم قنداهه بچه من بیعج

 پوزش ما از شیها دست شستن یبرا او که یزمان ، بکشم حرف زبانش ریز از و شوم تنها رعنا با یا لحظه خواستیم دلم

 .. شدم خارج جمع از من او از بعد هیثان چند تنها و شد فراهم فرصت نیبهتر خواست

 

 شیها دست که ماندم منتظر و دادم هیتک راهرو وارید به ، داشت قرار مجزا مکان دو و راهرو کی در مردانه و زنانه ییدستشو

 .. بشورد را

 و شدم مانعش بگذرد کنارم از آمد نکهیهم یول زد ینیدلنش لبخند ، خورد جا یکم دید را من و آمد رونیب ییدستشو از یوقت

 .. گرفتم را شیبازو

 .. بست را چشمانش و دیچرخ شیبازو و من چشمان نیب نگاهش

  ؟ دیدوست هنگامه و تو ینگفت بهم چرا:  دمیپرس مقدمه یب

 .. یدینپرس ازم -

 !  یگفتیم دیبا -

 .. کنندینم دعوت که رو بهیغر!  آشنام بهروز ای هنگامه با یعنی بودم یعروس یتو یوقت ؟ داره یفرق چه -

 .. باشد داشته آتو من از خواهدیم و شده ریاج یکس طرف از او کردمیم احساس هم هنوز ، نداشت جواب حق حرف

 .. اونشب چرا..  چرا -

 !  بزنم حرف دربارش خوامینم -

 .. بدونم خوامیم من -

 رابطمون از نخوام که یدیترس یحساب کنمیم م فکر ، چرا یبپرس و دنبالم یایب زدمیم حدس:  داد جواب و دیکش یقیعم نفس

 تمام یطرف از ، کردمیم ییتنها احساس و بودم ناراحت من ، بود مرده مادرم نهیا قتیحق!  بندازم بهت خودمو و کنم سواستفاده



 یلجباز خودم با داشتم فقط!  شم کینزد بهت کردم یسع رونیب یاومد یوقت ، ینشست تنها که داشتم نظر ریز رو تو مدت

 ..  دکتر کردمیم

 که یموجود نیتر مظلوم و نیآزارتر یب باش مطمئن!  کنمینم دیتهد رو تتیمحبوب من ، نباش نگران:  داد ادامه طعنه به سپس

 .. منم شهیم دایپ یخاک کره نیا یتو

 .. یفسقل یبگ رو قتیحق دوارمیام -

 .. برگشتم جمع به او از بعد یکم و نشمردم زیجا را یکنجکاو آن از شیب..  گذشت کنارم از و زد یکمرنگ لبخند

 .. زدیم ناخونک فقط هم را آن و داده سفارش مرغ ناگت که است ادمی ، بود ساکت شام طول در رعنا

  ؟ شدند غرق هات یکشت!  یساکت ، زمیعز ، یر یر:  دیپرس او از تعجب با هنگامه

 .. االن فقط!  شکموام چقدر که یدونیم خودت -

 .. کرد مرتب را شالش گوشه و گذاشت تمام مهین را حرفش

 .. دارند یخاص یتلپات هم با دمکریم گمان ، فشرد را او دست و زد یمعنادار لبخند هنگامه

 بهم انگشتانمان یا لحظه ردیبگ دستم از را برش آن خواستیم یوقت و شد دیسف و سرخ یکم ، زدم تعارف تزایپ برش کی او به

 .. بست را شیها چشم رعنا و کرد برخورد

 .. دمیفهمینم را او بیعج یرفتارها نیا لیدل

 .. کردندیم یرو ادهیپ ما از جلوتر هم دست در دست هنگامه و بهروز ، میزنب قدم یکم تا میگرفت میتصم شام از بعد

 !  زن بهم حال یها زوج ، میدار وجود هم رعنا و من که انگار نه انگار

 .. کردمینم تیامن احساس ، کوتاه قد بیعج خطرناک زن نیا کنار

 .. دمیفهمینم هم را لشیدل یحت ، داشت لب به شب تمام که یمضحک لبخند آن خصوص به

 .. یشناختیم هنگامه قیطر از رو من پس:  دمیپرس و بشکنم را نیسهمگ سکوت آن تا زدم یا سرفه تک

 !  اریماز نشناسه رو تو که ستین یکس -

 !  اریماز!  شودیم خاله پسر هم زود چه گفتمیم دلم در

  ؟ میمعروف آدم مگه -

 .. نینشدن فراموش ها نابغه -

  ؟ یکنیم صدا نابغه منو چرا -

  ؟ گنیم یچ باشند داده شنهادیپ بهش ایدن یها دانشکده نیبهتر از و گرفته طال مدال یکشور ادیالمپ یتو که یکس به -

  ؟ یدار اطالع قیدق نقدریا بهروز و هنگامه یدوستا همه درباره:  گفتم و بردم فرو میها بیج در را دستانم ، زدم یپوزخند

 .. تو فقط ، نه -

  ؟ یبش متمرکز نقدریا من یرو شده باعث که هست یزیچ -

 نیهم تفاوتت تنها ، گشتم هیبق با تفاوتت دنبال به مدام:  کرد زمزمه و داد تکان چشمم یجلو را دستانش کف ، ستادیا راهم یجلو

 .. بود

 .. دیخند هم او ، گرفت ام خنده

  ؟ بزرگان سخن -

 .. خودمه یها البداهه یف معموال -

  ؟ یخونیم کتاب و شعر ادیز تو -



 : داد جواب شعر زبان با و دیپر بود رو ادهیپ لبه که یجدول یرو به

 است کتاب ییتنها کنج سیان 

 است کتاب ییدانا صبح فروغ

 یاوستاد منت و مزد یب بود

 یگشاد دم هر بخشدت دانش ز

 یجام* 

 ! بارهیم هنر هی انگشتت هر از هللماشا!  گو البداهه یف هم ، ساز عروسک هم ، یگریباز هم تو پس -

 !  بدشم نوع از هستم یزیچ هر:  داد جواب کند حفظ کیبار لبه یرو را تعادلش تا بود کرده باز را دستانش که یدرحال

  ؟ هنرمند خانوم یخونیم ییکتابا چه حاال -

 !  یهست ، قتیحق ، عشق -

 .. انداختم یم گوش پشت یشوخ جنبه به را شیها حرف تمام

 !!  محتوا پر چه -

 ..  فیلط و بخش آرامش حال نیع در و باشه قهار و کشنده تونهیم عشق:  داد جواب و دیپر نییپا جدول یرو از

  ؟ ینوعش کدوم از تو -

 ! بدشم نوع از که گفتم:  گفت و زد یکج لبخند

 

 !  یبیعج دختر چه:  گفت و دیخند کاوه] 

 .. لحظشه هی یبرا بیعج -

  ؟ دینیبب رو رعنا دوباره کردیم فکرشو یک ، دکتر یآقا دیدار یالبج سرگذشت -

 .. زدم یپوزخند

 .. باشند یمیصم یدوستا هنگامه و اون کردمینم فکرشم یحت ، بود رفته ادمی از کامال دوسال از بعد واقع در -

 .. ومدین چشمم به هم ارکبی رعنا که بودم ترایم ریدرگ و عاشق اونقدر اما بود مراسمات یتو هربار نکهیا با

  ؟ بود کرده کور رو شما که دیدار قبول ، خواه سعادت یآقا باشه قدرتمند تونهیم چقدر عشق -

!  نداره یمعن جنون بدون عشق ، دکتر عشقه تیخاص نیا!  فتهیش و وونهید بلکه کور تنها نه:  دادم تکان بله نشانه به را سرم

  ؟ دیشد عاشق تاحاال

 .. داد تکان بله نشانه به را سرش یتلخ دلبخن با دکتر

  ؟ رعنا مثل ای من مثل -

 هی اون!  یبود معشوقش و معبود و بود ساخته بت هی تو از ، دیپرستیم رو تو اون ، اریماز بود خاص حد از شیب رعنا عشق -

 !  یبود خداش تو ، نبود ساده عشق

  ؟ مقصرم من دیکنیم فکر..  دیرس جنون به من عشق از -

!  مقصره یک بگم تونمینم:  گفت بود زده زل مارستانیت اطیح منظره به که یدرحال و ستادیا پنجره پشت ، شد بلند جا از از کاوه

 !  دخترت..  رعنا..  ترایم..  تو ، هیقربان خودش نوبه به یهرکس شما داستان یتو

 .. شد داغ چشمانم کاسه ، گرفت بغضم



 .. شده تنگ براشون دلم -

  ؟ یک یبرا:  دیپرس و برگشت سمتم به

 ! [  دخترم..  خانوادم -

 یساز نهیقر درباره یمطالب یسیانگل یعلم یها تیسا در و بودم نشسته مطبم در عصر ، شب آن قرار از بعد هفته کی بایتقر

 .. زد رو اتاق درب یماریب که خواندمیم

 .. دییبفرما -

 .. دیماس لبم یرو لبخند شد وارد که رعنا

 !  رفته باال چشمم شماره کنمیم احساس دایجد یول مینکیع من..  نجایا فرستاده منو هنگامه!  کنم دتیتهد ومدمین ، نترس -

 .. نیبش:  گفتم و زدم اشاره بود میرو به رو که یا یصندل به

 .. رمیبگ یسنج یینایب تست هی ازت ایب:  گفتم و زد سرم به یزیآم  طنتیش فکر که گرفتم را سابقش یپزشک چشم نسخه

 .. داشت قرار وارید یرو به یسنج یینایب اشکال ستیل

 .. ریبگ چپتو چشم:  گفتم او به و دادم قرار آن یرو به رو را اش یصندل

 .. زدم اشاره نییپا متوسط تمیلگار به ینازک چوب با سپس

 .. نییپا -

 !  اشتباهه -

 .. زدم اشاره باال بزرگ تمیلگار به

  ؟ باال -

 !  یشد کور تو گمیم کیتبر خب -

  ؟ هیا نهیمعا نوع چه گهید نیا ؟ جان:  دیپرس باز دهان با رعنا

 یبعد!  کرد شهینم شمیکار ، یدار میبدخ دیمروار آب!  یشیم کور گهید دوماه تا ، متاسفم:  گفتم یجد لحن با و نشستم زمیم پشت

  ؟

 .. یبدجنس یلیخ:  دیغر و کرد زیر را چشمانش رعنا

  ؟ یدیترس:  دمیپرس و زدم یا انهیموذ لبخند

 !  دمیترس..  آره -

 .. نداشت یخاص مشکل ، کردم نهیمعا را چشمانش ، دندیبنش لمپ تیاسل دستگاه پشت تا دادم اشاره او به

 ! یندار هیقرن اختالل ، بدم انجام الزک زریل برات تونمیم:   گفتم او به الزم آپ چک انجام از بعد

 ..  نشیهز:  دیپرس یندگشرم با

 .. مین و کی -

 !  بخرم دیجد یعدس دمیم حیترج من خب:  گفت و خورد جا

 !  نداره یقابل -

 ..  چشمم شماره ، دکتر یآقا ممنون -

 !  یداداشم زن دوست تو!  رمیگینم میا نهیهز ، بدم انجام برات تونمیم -

 .. دمیم یچوب عروسک هی بهت منم:  گفت و زد یمهربان لبخند



 

  ؟ جان -

 .. سازمیم خودم ، نجایا یبزار که دمیم بهت یچوب عروسک هی!  دکتر هیخال یلیخ زتیم:  گفت و زد اشاره کارم زیم به

 !  هیخوب معامله -

 نیا دمید را او یمال یناتوان و فیضع چشمان تیوضع یوقت و بودم یدلرحم مرد ، کردم زریل خودم نهیهز با را رعنا چشمان

 .. دانستم خود یپزشک فهیوظ را کار

 .. کرد یمفصل تشکر رعنا بابت و زد زنگ من به هنگامه ، فرستادم خانه به و کردم هیتوص را الزم یپزشک یها مراقبت او به

 !  شد محو ذهنم از او یاخاذ و توطئه یتئور کم کم و بودم داده انجام یدرست کار ، کردمیم تیرضا و یخرسند احساس

 .. کنم هیته بایز فرش تابلو عدد کی تهران بازار از که داد شنهادیپ پدرم ، مادرم یسالگ 58 تولد یبرا

 .. رفتم تهران بازار به تولد از قبل روز که است ادمی ، دیرسینم نظر به یبد شنهادیپ

 .. کردندیم ادی یخوب به او از همه یگفتیم خواه سعادت تا ، آبرو با و اعتبار خوش یمرد ، بود بازار نیا یها یمیقد از پدرم

 .. دمیپرس را یقادر یآقا فرش تابلو مغازه نشان یصراف از و کردم گم را راه ، امدمینم بازار نیا به ادیز من که ییآنجا از

 داشت قرار مغازه در یکونیلیس و یچوب یها عروسک از یانبوه ، افتاد یکنار دکان به چشمم ، آمدم رونیب یصراف از نکهیهم 

 .. بودند کار مشغول هم کنار یگرید دختر و رعنا و

  ؟ یکنیم کاریچ نجایا..  اریماز:  دیپرس و شد زده جانیه من دنید از رعنا ، شدم مغازه وارد و زدم تق تق

 .. ییجورای شدم گم ، بخرم فرش تابلو اومدم -

  ؟ یبر کجا یخوایم -

 !  یقادر یاقا شیپ -

 .. ترهجلو کمی اون ، ببرمت تونمیم -

 .. شمینم مزاحم ، ممنون نه -

  ؟ یکنیم درست رو نایا تو:  دمیپرس و برداشتم را ها عروسک از یکی

 !  محفوظه اون ، ارمیب برات عروسکمو رفت ادمی ینکن فکر ، اهوم -

 .. شدمیم خوشحال شتریب اوردینم اگر راستش ، نبودند ییبایز یها عروسک

 .. افتادم راه یقادر یاقا مغازه افتنی یبرا او دنبال به رعنا اصرار با

 .. کرد استقبال رعنا و من از تیمیصم با و زد پشتم به مردانه یا ضربه ، شناخت کردم یمعرف را خودم تا

 .. بودم مردد یهخامنش زن و اسب طرح نیب ، کنم انتخاب را فرش تابلو کدام دانستمینم 

  ؟ بدم نظر تونمیم:  دیپرس اجازه با رعنا

 .. شمیم ممنون -

  ؟ یریگینم رو تابلو اون چرا:  گفت و زد اشاره یا جداگانه ریتصو به

 .. یآب و شفاف آسمان و یچوب یا کلبه ، سرسبز دشت کی منظره از یفرش تابلو

 .. دهیم یزندگ حس بهم منظره اون اما ستمین فرش تابلو اهل من:  داد ادامه عالقه با و بست رو چشماش رعنا

 ها پروانه  ، کشمیم دراز چمن کف ، سازمیم رو اهامیرو ؟ ستین بایز ، رمیبگ آفتاب و بدوم برهنه پا ها چمن یرو مدار دوست

 ..  نوشمیم تازه ریش یبرف و دیسف یگوسفندها ریش از شب و رقصمیم اطرافه اون که یچوپون تنها ین ینوا با ، کنمیم دنبال رو



 ، مادربزرگ داغ تنور یرو!  اومده دست به مزرعه یها گندم مخمر از که تازه ننو ، ادیم نون یبو:  دیکش یقیعم نفس

 دامن کنان سوسو که ییها ستاره به نگاه ، یچوب وونیا ریز شب و مرطوب یهوا ، کنهیم زمزمه رلبیز که ییفولکورها

 .. کردند بارون نگاره رو آسمون

 همه!  هستند بایز همه!  هیپر هیشب یکی ، خرسه هیشب یکی ، دیزنیم اشاره ها ستاره به هم با ، نشیس یرو یزاریم رو سرت

 .. زندیآم سحر و ییایرو

  ؟ نه مگه:  دیپرس و زد زل ینادر یآقا و من ریمتح افهیق به و کرد باز را چشمانش

 رو تابلو نیا الهس هی که من!  یدار یعیوس ذهن چه تو دخترم:  گفت یقادر یآقا که زد حرف منظره از ذوق و شوق با نقدریا

 .. خالقت ذهن به احسنت ، نکردم یتصورات نیهمچ دارم

 ! پردازم ایرو کمی فقط.. . فقط من:  گفت کردیم یباز انگشتانش با که یدرحال و دیکش خجالت رعنا

 .. نیآفر:  گفتم او به لبخند با ، کردمیم نشیتحس را تشیخالق

:  گفت و کرد اشاره رعنا به بعد و زد تعارف یکم وجه پرداخت هنگام ، دمکر یداریخر را فرش تابلو یقادر یآقا از سپس

 !  داره ولیا یخواهر چشم به ، جان اریماز یدار یهنرمند خانوم

 .. نه ای بداند را ما نسبت او که نداشت یتیاهم راستش!  نگفتم یزیچ ، شد سرخ رعنا

 

 .. برگردم دیبا من:  گفتم و کردم تشکر انتخابش حسن بابت دختر از

  ؟ یدیخر خودت یبرا -

 !  تولدشه ، مادرمه یبرا نه -

  ؟ یستین گرسنه!  مبارک تولدشون -

 .. برگردم خوامیم گفتم کنم فکر:  گفتم و دادم باال را میابرو یتا هی

 ..  دمینشن:  گفت یشرمندگ با و فشرد را شیمانتو لبه

  ؟ گشنته -

 .. یدکتر تو آخه یدار کار حتما برو!  ادیز نه ، نه -

 !  دارم وقت ساعته مین ناهار هی یبرا -

 .. مینشست یچوب یها زیم پشت آن یباصفا اطیح در و میرفت داشت قرار بازار در که یا یسنت رستوران سمت به ما

 اگه یول خورمیم آبگوشت معموال من ، داره میخوب یها یا تابه کباب!  رگ تو یبزن!  دوغ و ازیپ با!  چسبهیم آبگوشتش نجایا -

.. 

 .. ستین یخوب زیچ یپرحرف به عادت:  گفتم و بستم سکوت نشانه به را چشمانم

 .. نجایا ومدمیم اریماز با شهیهم!  زدم جانیه کمی ، شرمنده -

  ؟ اریماز:  دمیپرس تعجب با

  ؟ یخوریم یچ!  کن ولش!  یچیه:  گفت و کرد عوض را بجث

 .. داشت یخوب مطع ، میداد سفارش آبگوشت پرس دو

 .. جستمیم یدور حراف زنان از ، کند یم یپرحرف نقدریا چرا دانستمینم ، زدیم حرف یدر هر از رعنا

  ؟ یزنینم یحرف چرا تو ؟ اریماز:  دیپرس و آمد خودش به آن کی

 !  بگم یچ دونمینم -



 !  ندارم دوجو انگار که نکن وانمود یجور ؟ باشه!  بزن حرف فقط..  یدار دوست یزیهرچ -

 .. نکردم یکار نیهمچ من -

 .. دارم ازین صدات به اما دونمیم:  گفت و کرد لمس بود زیم یرو به که را دستم

 فرو خود حس یب و سرد پوسته در و کردم جدا یآرام به را دستم ، دیچرخ مهربانش لبخند و دستان برخورد صحنه نیب چشمانم

 .. رفتم

 .. زدمیم حدس اول از دیبا ، باختیم دل نگاه کی با که بود یا شهیپ عاشق یها دخترک آن از حتما

  ؟ اریماز یشد ناراحت:  دیپرس ینگران با

 .. ریخ -

 .. خدا یا!  زنمیم گند همش!  ندارم  کردنتو ناراحت قصد ، دیببخش:  گفت تند تند و کرد بغض

  ؟ مشکته دم اشکت ها بچه مثل چرا نشدم ناراحت گفتم -

 .. ارمیپردرب خوامیم ، میخوریم ناهار یدونفر میدار که خوشحالم چقدر یدونینم -

 !  دمیفهمینم را منظورش اصال ، انداختم او به یگنگ نگاه

 .. شرمنده!  احمقم من!  بخور!  کردم کوفت غذاتو!  الیخیب الیخیب -

 .. آمد خوشش اریسب ام هیهد از ، رفتم مادرم خانه به و کردم یخداحافظ او از ناهار صرف از بعد

 .. دمیخر خود یبرا را ها صدقه و قربان تمام و ستیگرید شخص قهیسل نگفتم

 .. شد دایپ اش کله و سر برگشتم خانه به کوفته و خسته که چهارم شب اما نکردم مشاهده بعد روز سه تا را رعنا

  ؟ ارمیب رو عروسکت تونمیم ، سالم:  داد امیپ یناشناس شماره

 .. ستین مهم هم یارین گفتم دلم در

 ..  اریب:  زدم تکست اما

 ! اونجام گهید ساعت مین:  داد جواب که دینرس هیثان به

 

  ؟ یکنیم هیگر وقت چند به وقت چند تو!  شهیم یخال اشکت یمجرا!  خوبه یگاه یعلم نظر از هیگر -

 .. هرشب:  داد جواب بود زده زل شهیش پشت منظره به که یدرحال

  ؟ هرشب -

 !  باشه نیهم فمیضع چشم لیدل کنم فکر -

  ؟ یهست یزیچ یا افسرده ، ستین یعیطب هرشب یول شه یخستگ باعث ممکنه ، کنهینم فیضع رو چشم هیگر -

 .. کرد روشن یرنگ ییطال فندک با و درآورد فشیک داخل از گاریس نخ کی

 !  کشد یم گاریس دانستمینم ، خوردم جا یکم ابتدا

 قاب هی مثل من یایدن ، نشسته روشون عادت از یخاک گرده که یتکرار یها صحنه ، ییتنها یها هیثان از شده پر من ذهن - 

 .. یخاکستر منظره هی از یخال عکس قاب کی ، تحرکه یب عکس

 .. داره قرار کادر هیحاش تو که یدرخت تک و یخال مکتین ، رهیت دیخورش ، ابرها ، ساکنه زیچ همه

 .. مرده زیچ همه من یایدن یتو ، کشمیم نفس عکس نیا پشت که هستم من فقط و

 !  حس یب ، تفاوت یب ، گردمیم گارمیس دنبال فقط ، نهیبینم منو یکس یول گذرندیم تابلو کنار از یگاه ها آدم



 .. ردمبینم یپ او درد عمق به هم باز و شدمیم متمرکز کلماتش تک تک یرو هیثان چند یگاه ، دیگو یم چه دمیفهمینم

 ! است ترسناک و بیعج چقدر او که کردمیم فکر نیا به تنها من و زدیم حرف خود یخاکستر یایدن از صادقانه چه

 !  کرد دود لیاتومب در را پنجم و سوم نخ ، بردم یپاساژ سمت به را او

  ؟ نجایا یآورد منو چرا -

 .. ایب دنبالم ، نپرس سوال -

 .. داشت یرایبس لباس یها فروشگاه پاساژ آن

 .. کردم تیهدا ها فروشگاه از یکی سمت به را او

  ؟ یبخر لباس یاومد -

 .. دادم سوق داشت قرار شیرو به رو که یا نهیآ سمت به و گرفتم را شیها شانه

 .. میبود ستادهیا کردیم ییخودنما ما یرو به رو که یقد و پهن نهیآ مقابل در نفر دو هر

 .. نیبب:  زدم اشاره نهیآ به و شدم مانعش ، ندینب را ریتصو تا کرد کج سر

 !  زشتم من..  خوامینم -

 !  نیبب گفتم:  خواندم گوشش ریز تحکم با

 .. کنمیم خواهش:  کرد زمزمه و شد سیخ چشمانش

 !  نیبب..  رعنا -

 .. کردمیم حس را شیها شانه لرزش ، کرد بلند سر یآرام به

 .. دیلرزیم راباضط از و بود کرده عرق پا تا سر

 .. انداخت ینگاه مین نهیآ به و کرد بلند سر یسخت به

 !  یکن قبولش دیبا ، بده گوش من به ؟ خب!  یستین زشت تو -

 !  کنمیم قبول من پس..  یگیم تو اگه. . یگیم تو اگه -

 .. کن نگاه قشنگ حاال -

 .. نمیبیم:  داد جواب و کرد نگاه نهیآ به سیخ چشمان همان با

  ؟ ینیبیم یچ بگو بهم -

 ..  رو تو -

  ؟ نمیبیم یچ بگم من حاال -

  ؟ یچ -

 .. داره یطعم خوش یها لب که خاص  و قلب خوش و سالم ، یمعمول زن هی -

 !  یخجالت و صادق ، احساس با زن هی

 !  پاک و عاشق ، هنرمند زن هی ، خودش معنادار یایدن با زن هی

 ..  عنار ینیهم تو!  نمیبیم نویا من

 !  یخوب ینجوریهم تو ؟ یباش بلوند یخوایم چرا

  ؟ یکنیم فکر ینجوریا واقعا تو..  تو:  دیپرس مردد



 .. کامال!  بله -

  برمینم ادی از رو روز نیا چوقتیه -

 ! زد ینیدلنش لبخند

 .. آمد خوشش اریبس ام هیهد از ، رفتم مادرم خانه به شب

 

 .. دمیخر خود یبرا را ها صدقه و قربان تمام و ستیگرید شخص قهیسل نگفتم

 .. شد دایپ اش کله و سر برگشتم خانه به کوفته و خسته که چهارم شب اما نکردم مشاهده بعد روز سه تا را رعنا

  ؟ ارمیب رو عروسکت تونمیم ، سالم:  داد امیپ یناشناس شماره

 .. ستین مهم هم یارین گفتم دلم در

 ..  اریب:  زدم تکست اما

 ! اونجام گهید ساعت مین:  داد جواب که دینرس هیثان هب

 !  بود هنگامه و بهروز گل دست حتما!  داشت هم را ام خانه آدرس

 را در و دمیپوش را رنگم قرمز شرت یت درآمد صدا به که در زنگ ، دادم لم مبل یرو سیخ یموها با و گرفتم یعیسر دوش

 .. کردم باز

 .. شد رید کمی که دیببخش:  گفت و شد خانه داخل کوچک جعبه کی با

 .. کنمیم خواهش -

 !  محبت با میتقد:  گفت و داد من به را جعبه

 .. دیکرد لطف ، ممنون -

 .. دمیدینم شهیپ عاشق دختر نیا با شتریب تیمیصم بر یلیدل ، کرد بغ سردم لحن از

 .. رو ام شماره -

 !  تتیسا یتو از -

 .. ام خونه آدرس -

 !  هنگامه:  گفت و انداخت االب یا شانه

  ؟ نمیبش تونمیم:  دیپرس سپس

 .. گذاشتم او یرو شیپ و کردم حاضر قهوه وانیل دو ، کنم ییرایپذ او از کردیم حکم ادب

  ؟ خودته قهیسل:  دیپرس کردیم یبررس را ام خانه یکنجکاو با که یدرحال

 !  درصدش 80 -

 .. بنفشم عاشق!  دارم دوست بنفش ست من!  یا قهیسل خوش ، اریماز قشنگه یلیخ -

  ؟ احمق دخترک دارد یربط چه من به:  گفتم دلم در

 .. کردم اکتفا کوتاه یلبخند به واقع در اما

  ؟ اومدم سرزده یشد ناراحت -

  ؟ شنینم نگرانت خانوادت!  شبه ازدهی مثال!  آره ساعت نیا یتو -



 .. کنمیم یزندگ تنها ، ندارم خانواده که نم:  گفت و فشرد را شیمانتو لبه یشرمندگ با

 .. مجرد پسر هی خونه ادینم ساعت نیا یدختر چیه!  معلومه شجاعتت از -

  ؟ باشه خوادیم یچ گهید ، میرفت شیپ تهشو ته که ما:  داد جواب ییپروو با

 .. نداشت وجود ترس یبرا یلیدل او یبرا ، گفتیم راست

  ؟ یکن باز رو تیهد یخواینم -

 پنبه و یرنگ پارچه با که بانمک ینکیع مرد کی از یعروسک و کردم باز بود شده یبند بسته ییطال یها روبان با که را جعبه

 .. آوردم رونیب بود شده دوخته

 ! کنمیم کار روش وقته یلیخ ؟ قشنگه:  دیپرس دیترد با

 .. هیداشتن دوست!  آره:  دادم جواب و زدم لبخند

 .. خوردمیم غصه یلیخ ینجوریا!  اشغال سطل یتو شیبنداز و ادیب بدت دمیترس ، اومد شتخو که شکر رو خدا -

 .. کنمینم نکارویا چوقتیه -

 .. احساس پر و رهیخ نگاه کی ، زد زل من به مهربانش و درشت چشمان با

 .. کردمیم حض بود معشوقم اگر که کردیم نگاه عالقه و عشق با چنان ، شناسدیم مرا که سالهاست ایگو

 

 من ؟ یخودت ، اریماز:  گفت بغض با و برد فرو میموها در دست رعنا سپس شد برپا ما نیب نیسنگ یسکوت هیثان چند یبرا

  ؟ یبرگشت واقعا تو ؟ ستمین خواب

 !  زندیم حرف چه از دمیفهمینم

 .. کردم نگاهش سردرگم

  ؟ دممون منتظرت چقدر یدونیم!  یینجایا واقعا تو ، بشم قربونت -

  ؟ خوبه حالت -

 دارم!  من نفس ، من مرد ، من عشق!  نجاستیا من یزندگ!  شمینم نیا از بهتر:  داد تکان سر تند تند و شد ریسراز شیها اشک

 .. اریماز کنم سکته یخوشحال از که االنه ، خونشم یتو!  زنمیم حرف باهاش

 .. یگرفت اشتباه یا گهید کس با منو کنمیم حس ، یبرگرد بهتره:  گفتم و کردم جدا را دستش ، شده وانهید او که نداشتم شک

  ؟ رمیبگ اشتباه تونمیم مگه..  دمیخواب عکست با هرشب سال 15 به کینزد ؟ رمیبگ اشتباهت تونمیم مگه ؟ عشقم شهیم مگه -

 .. کنم حس بوتو تونمیم!  یینجایا باالخره:  داد ادامه و انداخت آغوشم در را خودش

 .. کنمیم لمست دارم اریماز!  کنم لمست تونمیم:  داد ادامه میها گونه و چانه تا نهیس از نوازش حالت به را شیاه دست

 

 فرو بهت در را من که اوردیم زبان به را یجمالت بار وانهید او و کردیم تر را اش برجسته یها گونه دانه دانه شیها اشک

 .. بردیم

 .. فشرد را مرمک ذوق با و شد زوانیآو گردنم از

 .. بکشم شیآت به رو تنت بزار ، من کس همه ، من زیچ همه ، من ستاره و دیخورش و ماه:  گفت و دیبوس را میها نهیس

 ..  میش ور غوطه یآغوش هم امواج یتو ، میبزن صدا هم با رو شهوت پادشاه بزار ، بکشه یکی نفسامون بزار

 .. لقب از تر محکم بار نیا ، دیبوس را لبانم

 .. دادمیم خبر هنگامه به دیبا!  نداشت میسل عقل دخترک ، راندم عقب را او و شدم مانعش



 .. شد کمرم دنیبوس مشغول و کرد بغلم پشت از رعنا برداشتم را لمیموبا نکهیهم

 ! کن ولم -

 ..  بگذرم ازت تونمینم -

 .. خوادینم دلم که زنمیم ییها حرف یبد ادامه اگه ، زنمیم زنگ هنگامه به دارم -

 االنم نیهم تو ارمیماز ؟ کنهیم اغفالم داره و نجایا اومده وونهید زن هی ؟ یبگ یخوایم یچ:  گفتیم و دیکشیم بو سگ مثل را تنم

 !  یکن رونیب منو یتونیم

  ؟ یهست یزیچ یفاسد تو:  گفتم تیعصبان با و کردم باز کمرم دور از رو دستانش

 ..  تو یبرا فقط ، فاسدم تو یبرا فقط -

 ؟ یاریدرم کجات از رو حرفا نیا!  یشناسیم منو روزه دو کال!  شهینم باورم!  من یخدا:  گفتم و دادم سر یکیستریه خنده

 که رمیبگ گرم رسهیم راه از که یقمر ننه هر با من بود قرار اگه!  یریم باال کولم و سر از یدار دادم رو بهت!  احمق دختره

 زونمیآو ینجوریا نیهم بخاطر ، دمیخواب باهات و کردم یغلط هی یناراحت اوج یتو شیپ سال چند من!  بودن نیا اوضاعم االن

 !  کردمیم فکرشو دیبا!  یشد

 عاشقت یبود یرستانیدب پسربچه هی یوقت از که ممیتی ساله 15 دختر همون من ، ستمین قمر ننه من:  گفت و زد یحیمل لبخند رعنا

 .. میگذروند هم با که ییایرو شب اون از نه ، بود

 .. سازان ندهیآ زهوشانیت مدرسه از ، خواه سعادت اریماز یآقا

 قلقک را ذهنم اعماق که محو یا چهره و دور یسالها از یدخترک ، امدیم ادمی به یخاطرات داشت کم کم ، کردم زیر را چشمانم

 .. دادیم

 :  کرد شروع بود زده زل قهوه فنجان به که یلدرحا و کرده قفل را انگشتانش ، نشست مبل یرو رعنا

 .. داشت ترس و هیگر ، زجر ، یکنواختی یبو شهیهم بودم ساله 5 بچه دختر هی یوقت یحت من یبرا یزندگ

 .. تهران گوشه افتاده دور شهرستان هی ، اومدم ایدن به قرچک شهرستان از یمذهب خانواده هی یتو

 .. داشت یبزرگ یآرزوها تولد بدو از که ییایرو دختر هی ، بودم خانواده دختر نیسوم من

 !  شه لیتبد تیواقع به نداشت امکان کثافتم پدر وجود با که ییآرزوها

 ندارم ادی به اش رحمانه یب یها کتک و یفحاش جز یخاطرات که یبان زندان!  بود مستبد مرد هی اسمش برخالف ، پدرم رحمان

 هیتنب جهت یب ، زدیم کتکمون خواستیم یزمان هر که میبود یولگرد یها سگ منزله به درمما و خواهرام ، من رحمان یبرا ،

 .. شدیم ارضا مادرم به تجاوز و ریتحق از و کردیم

 !  دمیشنیم همشو ، دمیشنیم غاشویج یصدا:  داد ادامه و کرد پاک مانتو نیآست با را چشمانش گوشه

 مچاله اتاق گوشه من و دیلرزیم مادرم ادیفر با که بود یچوب در اون زدیم پا و دست توش مادرم که یجهنم و من نیب فاصله تنها

 .. دمیجویم رو زشتم دست زیر یها ناخن  و دمیلرزیم خودم به ، شدمیم

 .. کردمیم لذت احساس شدیم اغشته زبونم نوک با یخون و دیچیپیم انگشتام یال که یزیت درد حس از

 نیا یگاه و شدیم بیترک هم با زدیم داد شهوت سر از که پدرم یصدا و خواهرام یها هیگر ، رمماد یها غیج با خون شور مزه

 ..  کردیم سیخ رو شرتم بخش لذت احساس

 .. بودم داغ داغ دمیفهمینم شهوت از یزیچ یوقت یحت ، شدمیم ارگاسم

 .. گذروندمیم یآجر خونه اون پنجره پشت رو روزها و درد و ترس با رو ها شب

 یمالقات هرگز که تفاوت نیا با ، نبود زندان به شباهت یب که یا پنجره یها لهیم پشت ، بودم گاه شکنجه اون در مبحوس من

 .. شهیم یسالخ اش خانواده توسط هروز و شده مبحوس نجایا ساله شش دختربچه هی جسم و روح دیفهمینم چکسیه!  نداشتم

 



 کردمیم نگاه آسمون به کدر شهیش از و نشستمیم ها لهیم پشت ها ساعت که بودم مخود فقط نیا و کردینم هم فکر من به چکسیه

 .. کردمیم میترس رو یآزاد یایرو مارمیب ذهن تو و

 .. کردیم خفه رو روحم داشت کم کم که یسنگ یوارهاید نیا بند از یآزاد

 و کردندیم یباز ، زدندیم حرف من با ، ومدندیم سراغم به شدمیم تنها یوقت یگاه که بودند یالیخ یدوستا ، من یدوستا تنها

 !  میدیخندیم و میدیکشیم رو پدرم قتل نقشه هم با یگاه

 ، بردم فرو شکمش و قلب یتو جلو از و برداشتم بود طاقچه یرو که یا قمه بارها ، کشتم بارها ذهنم یتو رو کثافت اون

 .. دمیخندیم من و زدیم رونیب حدقه از چشماش

 و کردندیم قمیتشو میالیخ یدوستا

 .. دونستمیم هام یبدبخت تمام مسبب رو پدرم!  کردمیم نابود رو کثافت اون دیبا من ، درسته کارم که خوندندیم گوشم یتو مدام

 !  کنم تماشا کرد وادارم و کرده ذبح چشمم یجلو که یگوسفند همون مثل ، دمیبر رو گلوش چاقو با و نشستم پدرم سر یباال بارها

 ! بود افتاده جونش به یسخت رعشه و زدیم رونیب شاهرگش از قلپ قلپ خون

 .. کردندینم تیشکا دستم از هم مادرم و خواهرام

 خون تا دادمیم فشار رو شکمش کوچولوم یپاها با و بودم ستادهیا سرش یباال نجس و آلوده یدستا ، یخون دیسف راهنیپ با من

 .. ارهیب باال یشتریب

 .. نمیبب رو تو و برسم بلوغ سن به نکهیا از قبل ، شدمیم ارضا ینجوریا من

 .. بردمیم لذت مالوندش و افکار نیا از یول هیچ ییخودارضا دمیفهمینم ، کردمیم شرتم یتو دست فکر نیا با

 !  برنداشتم دست هرگز اما شدم هیتنب و خوردم کتک بخاطرتش بارها

 .. نداشتم مردونه آلت از یتصور چیه ، کنندیم سکس یچجور آدما دونستمینم اصال من

 .. کنه انیغل وجودم یتو ارگاسم خوب احساس اون روز هر خواستمیم فقط

 .. بدم نجات مامانمو و کنم میترس رو مرگش صحنه خواستمیم فقط

 مدرسه ، شدم داریب خواب از روز هی که بود سالم هشت ، کنم پرواز خواستمیم یخوشحال از دادند رو مرگش خبر که یروز

 .. نداشتم اجازه چون رفتمینم

 شیپ در که ینامعلوم ندهیآ به و بودند نشسته هم یرو به رو بهت با خواهرام و مادر ، بود شده غرق سکوت یتو خونه تمام

 .. کردندیم فکر داشتند

  ؟ کجاست بان زندان پس دمیپرس ازش و نشستم مامانم بغل یتو من

 ، شد مرخص بان زندان:  گفت و داد فشار چونمو ، بودم دهیند لبش یرو هم کباری روز اون ات که یبخش تیرضا لبخند با او و

 .. میآزاد هممون حاال

 عاجزم فشیتوص از یحت ، شدم شاد چقدر داد مرگشو خبر و زد لبخند مامان که لحظه اون بگم تونمینم ، شد صادر یآزاد حکم

... 

 .. زدندیم چشمک ها شکوفه بیس درخت یرو و دبو بهار لیاوا ، کردم باز رو در ادمهی

 .. دیرقصیم باد ونیم در کوتاهم یموها و دیوز یم یخنک مینس ، بود معتدل هوا

 .. شدم کینزد بود برداشته ترک سنگش کف یآب یب از که یمیقد حوض به قدم قدم و بستم چشمامو ، دمیکش یقیعم نفس

 .. کردم حس دونم دون پوست یرو به ور یزندگ سیخ طعم و کردم باز رو آب ریش

 .. کردیم ینیسنگ نشونیس یرو بان زندان خشم ترس هنوز که انگار ، شدند خارج دیترد با در از خواهرام

 .. زدم اشاره بود شده ریش آب از مملو که یحوض به و کردم دراز دستمو



 .. بردند فرو آب یتو وپاهاشون و نشستند حوض دور من مثل و زدند لبخند بهم حانهیر و حنانه

 .. بود شده رهیخ ما به در یال از یگل گل چادر با مادر

 ..  میدیکش یبلند غیج خواهرام با و زد خی مغزم اعماق تا ، ختمیر صورتم یرو و کردم جمع آب مشت هی دستام یتو

 .. یآزاد غیج..  یآزاد غیج

 و زدم لب تنها ، بود قاصر یبخش نیتسک جمله هر یادا از زبانم و بودم سپرده گوش دقت با او یها حرف به مدت تمام که من

 .. منو یچجور:  دمیپرس

 .. کن صبر ، داره ادامه هنوز:  داد ادامه و زد یتلخ لبخند

 

 فرو بهت در را من که اوردیم زبان به را یجمالت بار وانهید او و کردیم تر را اش برجسته یها گونه دانه دانه شیها اشک

 .. بردیم

 .. فشرد را کمرم ذوق با و شد زوانیآو گردنم از

 .. بکشم شیآت به رو تنت بزار ، من کس همه ، من زیچ همه ، من ستاره و دیخورش و ماه:  گفت و دیبوس را میها نهیس

 ..  میش ور غوطه یآغوش هم امواج یتو ، میبزن صدا هم با رو شهوت پادشاه بزار ، بکشه یکی نفسامون بزار

 .. قبل از تر محکم بار نیا ، دیبوس را لبانم

 .. دادمیم خبر هنگامه به دیبا!  نداشت میسل عقل دخترک ، راندم عقب را او و شدم مانعش

 .. شد کمرم دنیبوس مشغول و کرد بغلم پشت از رعنا برداشتم را لمیموبا نکهیهم

 ! کن ولم -

 ..  بگذرم ازت تونمینم -

 .. خوادینم دلم که زنمیم ییها حرف یبد ادامه اگه ، زنمیم زنگ هنگامه به دارم -

 االنم نیهم تو ارمیماز ؟ کنهیم اغفالم داره و نجایا اومده وونهید زن هی ؟ یبگ یخوایم یچ:  گفتیم و دیکشیم بو سگ مثل را تنم

 !  یکن رونیب منو یتونیم

  ؟ یهست یزیچ یفاسد تو:  گفتم تیعصبان با و کردم باز کمرم دور از رو دستانش

 ..  تو یبرا فقط ، فاسدم تو یبرا فقط -

 ؟ یاریدرم کجات از رو حرفا نیا!  یشناسیم منو روزه دو کال!  شهینم باورم!  من یخدا:  گفتم و دادم سر یکیستریه خنده

 که رمیبگ گرم سهریم راه از که یقمر ننه هر با من بود قرار اگه!  یریم باال کولم و سر از یدار دادم رو بهت!  احمق دختره

 زونمیآو ینجوریا نیهم بخاطر ، دمیخواب باهات و کردم یغلط هی یناراحت اوج یتو شیپ سال چند من!  نبود نیا اوضاعم االن

 !  کردمیم فکرشو دیبا!  یشد

 عاشقت یبود یانرستیدب پسربچه هی یوقت از که ممیتی ساله 15 دختر همون من ، ستمین قمر ننه من:  گفت و زد یحیمل لبخند رعنا

 .. میگذروند هم با که ییایرو شب اون از نه ، بود

 .. سازان ندهیآ زهوشانیت مدرسه از ، خواه سعادت اریماز یآقا

 قلقک را ذهنم اعماق که محو یا چهره و دور یسالها از یدخترک ، امدیم ادمی به یخاطرات داشت کم کم ، کردم زیر را چشمانم

 .. دادیم

 :  کرد شروع بود زده زل قهوه فنجان به که یدرحال و کرده قفل را انگشتانش ، شستن مبل یرو رعنا

 .. داشت ترس و هیگر ، زجر ، یکنواختی یبو شهیهم بودم ساله 5 بچه دختر هی یوقت یحت من یبرا یزندگ

 .. تهران گوشه افتاده دور شهرستان هی ، اومدم ایدن به قرچک شهرستان از یمذهب خانواده هی یتو



 .. داشت یبزرگ یآرزوها تولد بدو از که ییایرو دختر هی ، بودم خانواده دختر نیسوم من

 !  شه لیتبد تیواقع به نداشت امکان کثافتم پدر وجود با که ییآرزوها

 رمندا ادی به اش رحمانه یب یها کتک و یفحاش جز یخاطرات که یبان زندان!  بود مستبد مرد هی اسمش برخالف ، پدرم رحمان

 هیتنب جهت یب ، زدیم کتکمون خواستیم یزمان هر که میبود یولگرد یها سگ منزله به مادرم و خواهرام ، من رحمان یبرا ،

 .. شدیم ارضا مادرم به تجاوز و ریتحق از و کردیم

 !  دمیشنیم همشو ، دمیشنیم غاشویج یصدا:  داد ادامه و کرد پاک مانتو نیآست با را چشمانش گوشه

 مچاله اتاق گوشه من و دیلرزیم مادرم ادیفر با که بود یچوب در اون زدیم پا و دست توش مادرم که یجهنم و من نیب اصلهف تنها

 .. دمیجویم رو زشتم دست زیر یها ناخن  و دمیلرزیم خودم به ، شدمیم

 .. ردمکیم لذت احساس شدیم اغشته زبونم نوک با یخون و دیچیپیم انگشتام یال که یزیت درد حس از

 نیا یگاه و شدیم بیترک هم با زدیم داد شهوت سر از که پدرم یصدا و خواهرام یها هیگر ، مادرم یها غیج با خون شور مزه

 ..  کردیم سیخ رو شرتم بخش لذت احساس

 .. بودم داغ داغ دمیفهمینم شهوت از یزیچ یوقت یحت ، شدمیم ارگاسم

 .. گذروندمیم یآجر خونه اون جرهپن پشت رو روزها و درد و ترس با رو ها شب

 یمالقات هرگز که تفاوت نیا با ، نبود زندان به شباهت یب که یا پنجره یها لهیم پشت ، بودم گاه شکنجه اون در مبحوس من

 .. شهیم یسالخ اش خانواده توسط هروز و شده مبحوس نجایا ساله شش دختربچه هی جسم و روح دیفهمینم چکسیه!  نداشتم

 

 کردمیم نگاه آسمون به کدر شهیش از و نشستمیم ها لهیم پشت ها ساعت که بودم خودم فقط نیا و کردینم هم فکر من به چکسیه

 .. کردمیم میترس رو یآزاد یایرو مارمیب ذهن تو و

 .. کردیم خفه رو روحم داشت کم کم که یسنگ یوارهاید نیا بند از یآزاد

 و کردندیم یباز ، زدندیم حرف من با ، ومدندیم سراغم به شدمیم تنها یوقت یگاه هک بودند یالیخ یدوستا ، من یدوستا تنها

 !  میدیخندیم و میدیکشیم رو پدرم قتل نقشه هم با یگاه

 ، بردم فرو شکمش و قلب یتو جلو از و برداشتم بود طاقچه یرو که یا قمه بارها ، کشتم بارها ذهنم یتو رو کثافت اون

 .. دمیخندیم من و زدیم رونیب حدقه از چشماش

 و کردندیم قمیتشو میالیخ یدوستا

 .. دونستمیم هام یبدبخت تمام مسبب رو پدرم!  کردمیم نابود رو کثافت اون دیبا من ، درسته کارم که خوندندیم گوشم یتو مدام

 !  کنم تماشا کرد وادارم و ردهک ذبح چشمم یجلو که یگوسفند همون مثل ، دمیبر رو گلوش چاقو با و نشستم پدرم سر یباال بارها

 ! بود افتاده جونش به یسخت رعشه و زدیم رونیب شاهرگش از قلپ قلپ خون

 .. کردندینم تیشکا دستم از هم مادرم و خواهرام

 خون تا دادمیم فشار رو شکمش کوچولوم یپاها با و بودم ستادهیا سرش یباال نجس و آلوده یدستا ، یخون دیسف راهنیپ با من

 .. ارهیب باال یترشیب

 .. نمیبب رو تو و برسم بلوغ سن به نکهیا از قبل ، شدمیم ارضا ینجوریا من

 .. بردمیم لذت مالوندش و افکار نیا از یول هیچ ییخودارضا دمیفهمینم ، کردمیم شرتم یتو دست فکر نیا با

 !  برنداشتم دست هرگز اما شدم هیتنب و خوردم کتک بخاطرتش بارها

 .. نداشتم مردونه آلت از یتصور چیه ، کنندیم سکس یچجور آدما دونستمیمن اصال من

 .. کنه انیغل وجودم یتو ارگاسم خوب احساس اون روز هر خواستمیم فقط



 .. بدم نجات مامانمو و کنم میترس رو مرگش صحنه خواستمیم فقط

 مدرسه ، شدم داریب خواب از روز هی که بود سالم هشت ، کنم پرواز خواستمیم یخوشحال از دادند رو مرگش خبر که یروز

 .. نداشتم اجازه چون رفتمینم

 شیپ در که ینامعلوم ندهیآ به و بودند نشسته هم یرو به رو بهت با خواهرام و مادر ، بود شده غرق سکوت یتو خونه تمام

 .. کردندیم فکر داشتند

  ؟ کجاست بان زندان پس دمیپرس ازش و نشستم مامانم بغل یتو من

 ، شد مرخص بان زندان:  گفت و داد فشار چونمو ، بودم دهیند لبش یرو هم کباری روز اون تا که یبخش تیرضا لبخند با او و

 .. میآزاد هممون حاال

 عاجزم فشیتوص از یحت ، شدم شاد چقدر داد مرگشو خبر و زد لبخند مامان که لحظه اون بگم تونمینم ، شد صادر یآزاد حکم

... 

 .. زدندیم چشمک ها شکوفه بیس درخت یرو و بود بهار لیاوا ، کردم باز رو در مهادی

 .. دیرقصیم باد ونیم در کوتاهم یموها و دیوز یم یخنک مینس ، بود معتدل هوا

 .. شدم کینزد بود برداشته ترک سنگش کف یآب یب از که یمیقد حوض به قدم قدم و بستم چشمامو ، دمیکش یقیعم نفس

 .. کردم حس دونم دون پوست یرو به رو یزندگ سیخ طعم و کردم باز رو آب ریش

 .. کردیم ینیسنگ نشونیس یرو بان زندان خشم ترس هنوز که انگار ، شدند خارج دیترد با در از خواهرام

 .. زدم اشاره بود شده ریش آب از مملو که یحوض به و کردم دراز دستمو

 .. بردند فرو آب یتو پاهاشونو و نشستند حوض دور من مثل و زدند لبخند بهم حانهیر و حنانه

 .. بود شده رهیخ ما به در یال از یگل گل چادر با مادر

 ..  میدیکش یبلند غیج خواهرام با و زد خی مغزم اعماق تا ، ختمیر صورتم یرو و کردم جمع آب مشت هی دستام یتو

 .. یآزاد غیج..  یآزاد غیج

 و زدم لب تنها ، بود قاصر یبخش نیتسک جمله هر یادا از زبانم و بودم سپرده گوش دقت با او یها رفح به مدت تمام که من

 .. منو یچجور:  دمیپرس

 .. کن صبر ، داره ادامه هنوز:  داد ادامه و زد یتلخ لبخند

 

 آمد و رفت بودند یدبستان یوقت که بود مادرم یمیصم دوست اون ، یشناسیم حتما ، اتهیادب استاد که هنگامه مادر!  خانوم مونس

 .. شد باز ما خونه به یشتریب یدوستا یپا پدرم مرگ از بعد!  داشتند یخانوادگ

 ومدیبرنم ما همه مخارج پس از مادرم و میبود دختر تا سه ما ، شد عاشقم خوند منو انشا دفتر یاتفاق طور به یوقت خانوم مونس 

 ، بود خانوم مونس دختر تک که هنگامه ، فرستاد تهران به شیباطن لیم رغم یعل بودم خانواده خور مفت نیکوچکتر که من پس

 .. شد من دوست نیبهتر

 .. فرستاد  یانسان رشته به دید رو اتیادب و هنر به عالقم یوقت و ، کرد بزرگم شیواقع دختر مثل ، نگذاشت کم برام یچیه از

 .. بود موفق یحد تا ، کنه درمان رو زمیآم جنون رافکا و مسموم خاطرات تا کرد تالش مدت نیا یتو

 .. شدم دیجد دختر هی یسالگ 15 به ورود بدو در چون

 .. بشم حبس تو عشق زندان یتو قراره پدرم زندان از یآزاد با ، نکهیا از غافل

 .. بود تر نییپا شما مدرسه از کوچه تا سه که همون ؟ ادتهی رو نور دخترونه رستانیدب

 .. دادم تکان آره نشانه هب را سرم



 .. نبودم درس اهل چندان من بود یزهوشانیت که هنگامه برخالف ، گشتمیبرم و ومدمیم مدرسه به ادهیپ صبح روز هر -

 مقنعم  ، شدمیم گم اهیس چادر یال که بودم سوخته اهیس ینکیع دختر هی ، گذشتمیم شما رستانیدب یجلو از دیبا راه نیب ادمهی

 .. کردندیم مسخرم شهیهم مدرستون یپسرا!  داشتم یخاک یایکتون و بود جک خدا شهیهم

 با بودم کور موش مثل که منم ، برد خودش با نکویع آب انیجر و افتاد آب یتو نکمیع دمیپریم جوب یرو از داشتم که بار هی

 .. افتادم نکیع دنبال هیگر

 .. کردند مسخرم و دندیخند بهم ، ادندد آزارم بودند جوب کنار که یرستانیدب یپسرا از گروه هی

 از و نشستمیم اتاق پشت که امیاال میقد مثل درست ، دمییجویم ناخن و بودم نشسته جوب گوشه ، بود گرفته میگر چقدر که ادمهی

 یگرفت سمتم به و یکرد پاکش برام ، یکرد دایپ جوب یتو از رو نکیع من عشق تو..  تو بار نیا یول کردمیم هیتغذ خودم خون

.. 

 ..  دمید تو یلبا یرو رو ایدن لبخند نیباتریز ، زدم چشمام به رو نکیع یوقت

 !  نشد پاک ذهنم یتو از مهربونت لبخند و کوتاه یموها ، یمشک یچشما اون چوقتیه

 .. کوتاهت یموها ، چشمات ، لبخندت خواب ، دمیدیم رو خوابت تمام هفته کی

 از بعد سال چهار نیا از هروز ، اریماز یبود برده سرم از هوش ، تیمشک یا پارچه وارشل و ینفت یآب فرمیونی اون خواب

 یدیخندیم و رونیب یومدیم دوستات با یوقت ، نمتیبب دور از تا ستادمیمیوا پا لنگه هی رستانتونیدب برق ریت پشت مدرسه یلیتعط

 .. رفتمیم صدقت و قربون یکل دلم یتو

 .. دونستمینم اسمتم یحت ، یتیموقع هر و جا همه ، تو به نکرد فکر بود شده کارم گهید

 برتر آموزان دانش یاسام از بزرگ لبوردیب هی و شد تموم اول ترم امتحانات که ماه بهمن تا نکردم دایپ اسمتو یول کشتم خودمو

 .. دیدرخشیم جدول صدر در اسمت که اونجا ، کردند نصب مدرسه وارید یرو

 !  20 معدل با رستانیدب اول ، خواه سعادت اریماز ، ارمیماز ، یهست یک دمیفهم که بود اونجا

 .. دیدرخشیم لبوردیب صدر تو که بود تو اسم تنها سال چهار هر

 چون گفتمینم یچیه من و هیک اریماز دندیپرسیم همه ، بود تو اسم خوردیم چشم به کتابام و دفتر یرو که یاسم تنها اون از بعد

 !  بشناسنت خواستمینم یحت ، باشه عاشقت تونستیم خودم یکوچولو قلب فقط

 .. بودم احمق یلیخ!  ندم یسوت که کردم دنبالت ناشناس یدیآ هی با ، کردم داتیپ بوک سیف یتو

 به و کردمیم یمعن یبیج یکشنرید با نبود خوب زبانم نکهیا با یزاشتیم یسیانگل به که یپست هر ، کردمیم ویس عکساتو تک تک

 .. سپردمیم رخاط

 .. کردمیم دنبال رو ادتیالمپ برنامه ، خوندمیم رستانتویدب یعلم و یادب مقاالت تک تک

 یاموز دانش کفش طرح با باالخره ، کنم شرکت یخوارزم جشنواره تو و کنم ثبت اختراع هی که زدم زور یکل مدرسه یتو یحت

 .. دمتید اونجا و شدم جشنواره وارد

 افتخار بهت ، گرفتیم آروم قلبم دمیشنیم رو صدات یوقت ، یکردیم یمعرف رو طرحت یداشت یوقت دیزلریم پام و دست تمام

 .. کردمیم نتیتحس ، کردمیم

 .. باختم خودمو کامال و نشدم موفق اما شم قبول یخونیم درس توش تو که یدانشگاه تا کردم تالش یلیخ

 .. یبود شده امیدن تمام ، باشه حواسم گذاشتند تو از یزیچ اگه که بودم کرده دنبال بوک سیف یتو از رو دوستات تمام

 رفتمیم قرارارشون سر زور به ، ارمیدرب بال خواستمیم شده دوست بهروز دوستت نیتر یمیصم با هنگامه دمیفهم آخر سال یوقت

 .. یبود درسات ریدرگ چون یومدینم چوقتیه تو یول ارهیب رو تو بهروز دیشا که

 .. یگیم یچ کنم درک بتونم ، بفهمم قشنگ ستویانگل یپستا که گرفتم ادی زبان رفتم ، زبان کالس مرفت تو بخاطر

 .. دمیخر رو همه و کتاب شهر رفتم روز همون ، یکرد یمعرف ینجوم کتاب چندتا بار هی

 .. رو تکشون تک ، خوندم رو تکشون تک



 .. کردمیم هیگر یکل ادتی به هرشب..  دمیبوسیم کستوع هرشب ، بودم گذاشته بالشتم  ریز و بودم کرده چاپ عکست

 .. بودم عاشقت. . یلعنت بودم شده عاشقت:  گفت و دیکوب اش نهیس به ، زد هق هق دیرس نجایا به 

 ! بودم شده عاشقت..  عا

 

 .. دده انجام من یبرا ییکارها نیهمچ سال 15 نفر کی که کردینم خطور ذهنمم به یحت ، بودم شوک در همچنان

 .. نشدم خاطراتم و حوادث پرده پشت در ناشناس دخترک حضور متوجه گاه چیه که بودم یعلم یکارها و درس ریدرگ چنان

 .. نشستم او کنار در مبل یرو و شد سست میزانوها

 .. کرد پاک را شیها اشک و آورد رونیب یکاغذ دستمال چند بشیج داخل از

 ؟ یومدین جلو چوقتیه..  چوقتیه چرا..  چرا:  دمیپرس دهیبر دهیبر

 ..  اون از بعد و یدادینم یتیاهم عشق به و یبود درس ریدرگ که یسالگ 18 تا -

 .. پاس و آس اتیادب یدانشجو من و یبود دکتر هی تو ، ستمین حدت در کردم احساس یول امیب جلو خواستم بار چند

 .. کردمیم نتیتحس و بودم ستادهیا سالن گوشه ، هنگامه تولد جشن یتو

 .. یکردیم وونمید یداشت آراسته یموها و شیر ته ، یمشک راهنیپ اون با تا

 .. یبود شده من خواسته تمام شب اون!  نکنم فکر بهت که نبود هم قهیدق کی و ساعت کی ، روز کی میزندگ یتو

 .. یشد ترایم محو تو ، شم کینزد بهت و هام ترس یرو بزارم پا خواستم تا

 یکن نگاهم یاونجور بار هی تو که دادمیم رو میزندگ..  داشتم رو آرزوش من که ییها نگاه همون از ، یکردیم اهشنگ عشق با

.. 

 !  یدیند رو سوخته اهیس کوچولو دختر نیا یحت مراسم یتو تو اما

 .. شدم شکسته یلیخ ، ختیریم هم پشت اشکام ، گرفت درد قلبم

 .. اریماز بگم بهت نکردم جرئت یحت و بودم عاشقت سال همه اون احمق من هک یدرحال دیدزد دلتو یراحت به ترایم

 سال 15 به کینزد از بعد بار نیاول یبرا را دلش یها حرف ، گرفت آرام یکم و کرد پاک مانتو نیآست با مجددا را شیها اشک

 .. بودم خبر یب آن از عمر تمام که زد یعشق از دم و ختیر رونیب

 غوطه افکارمان در هردو ، امدینم در ییصدا چکداممانیه از ، میبود نشسته تنها خانه کنج در ما و بود شب 1 به کینزد ساعت

 .. میبود ور

 و بهروز ؟ دادمینم بها اش عالقه به ای شناختمیم شتریب را او دیبا ، بست نقش ام آشفته ذهن در یادیز یسوالها رعنا اعترافات با

  ؟ بودم پرت حواس حد نیا تا چرا ؟ نکردم توجه او به هرگز چرا ؟ دانستندیم هنگامه

 .. کنم دارشیب امدین دلم ، برد خوابش مبل یرو دخترک

 !  ببافد دروغ توانستینم  آرام چهره نیا ، شدم معصومش صورت یتماشا محو و انداختم شیرو به نازک ییپتو

 ... کردیم هیگر رو ادهیپ گوشه و ودب افتاده جوب در نکشیع ، است ادمی شیب و کم را ینکیع دختر آن

 جلب را توجهم چندان و نبود ییبایز دختر ، کردیم پرواز هوا در چادرش و داشت تن به همرنگ مقنعه و یا قهوه فرمیونی کی

 .. نکرد

 !  است یکس چه دمینفهم هرگز یول کندیم بمیتعق یکس که کردمیم احساس یگاه

 کی عشق که شودیم باورش یکس چه!  بود زده رقم میبرا یسرنوشت عجب ریتقد دست ، مکرد فکر و ماندم داریب صبح تا شب آن

 که یدرحال ، کرد من میتقد را بکارتش و بست دل لبخند کی با تنها که یدختر ؟ کند جلوه ایر یب و پاک حد نیا تا ساله 15 دختر



 پست ، دیخوابیم من عکس با هرشب او آنکه حال ، نکردم رفک او به هم قهیدق کی سالها نیا تمام در و دانستمینم هم را نامش من

  ؟ کنم دایپ یناب عشق نیهمچ توانستمیم ایدن یکجا!  بود گرفته ادی یسیانگل من بخاطر یحت و خواندیم را میها

 .. زدم کنار را کوتاهش یموها از یا تره و نشستم نیزم یرو ، مبل کنار

 در و خانواده یب ، داشت یبار نکبت یزندگ!  نداشتم ترحم جز یحس او به ، شدیم ییتماشا خواب در نشینمک و سبزه صورت

 .. دیند را او هرگز که بود یمرد عاشق  و شده بزرگ بیغر یجمع

 درب از توانستینم یسالگ 8 تا و کردیم سکس مادرش با چشمش یجلو پدرش ، شدیم ریتحق ، خوردیم کتک پدرش جانب از

 رعنا یول ، دادندینم دختران به لیتحص حق که داشتند وجود یمردان هم باز شیپ سال 15 که شدینم باورم ، شود خارج خانه

 و بودم بخت نگون دختران همان از یکی ، زدیم کاذب انیمدع تمام بر دییتا مهر که یواقع شاهد کی ، بود من چشم شیپ درست

 .. بودند شده ها خانواده تعصبات یقربان که یدختران اریبس چه

 .. کرد زمزمه را نامم رلبیز من دنید با و کرد باز یآرام به را شیها چشم

  ؟ بله -

  ؟ چنده ساعت -

 5 به قهیدق ده -

  ؟ یچ:  دیپرس تعجب با

 !  مونده صبح تا ساعت دو فقط ؟ یریم کجا:  گفتم و شدم مانعش شود بلند خواست نکهیهم

 .. برد خوابم یچجور دمینفهم اصال!  کردم یزشت کار ، یکردیم دارمیب دیبا:  گفت یکالفگ با و دیمال را الودش خواب چشمان

 .. بخواب تختم یرو برو -

 .. شدم مزاحمت یکاف اندازه به -

 !  شهیم خشک بدنت ، ستین مناسب خواب یبرا مبل نیا -

 .. قبوله یبخواب هم تو اگه ؟ یخوابیم کنارم هم تو:  دیپرس ییپرو با

 .. خوابمینم من نه:  دادم جواب تیجد با

 !  یچیه پس -

  ؟ یکنیم دیتهد -

 !  بکنم غلط من:  گفت و داد تکان یمنف نشانه به را سرش

 .. کرد استشمام را بالشت یبو و دیکش دراز تخت یرو یروسر و شلوار و مانتو همان با

 .. دهیم اریماز یبو -

 .. خونم صبح فردا من!  کن استراحت حاال ، خب -

  ؟ یدار خواب چراغ:  دیپرس تیمظلوم با

 .. بخوابم یکیتار یتو دارم عادت من نه -

 .. بخوابم خواب چراغ بدون تونمینم ، ترسمیم ینجوریا من -

 

  ؟ چرا:  دمیپرس یکنجکاو با و نشستم تخت یرو

 کیتار زندان اون به بارهدو و ببندم رو چشمام ترسمیم:  گفت کردیم یباز شیمانتو یها نیچ با که یدرحال و دیدزد را نگاهش

 .. برگردم



 و کنه رها حموم یتو لخت منو و بشه دایپ بان زندان کله و سر دوباره ترسمیم ، بدم گوش مامانم یها غیج به و نمیبش در پشت

 .. رهیبگ سرد آب ریش تنم یرو

 !  بدوزه لبامو داغ موم با ترسمیم

 .. ترسمیم یلیخ من:  داد ادامه بود کرده بغض که یدرحال و دیلرز شیها شانه

 !  یا برجسته نیوالد چه ، بودند داده شکنجه یحساب را دخترک ، شدم متاسف شیها حرف دنیشن از

 .. نجامیا من ، بکش دراز ، شیه:  گفتم و دمیکش اش گونه یرو به را ام سبابه انگشت

 ، گرفت یجا بغلم در و خورد قل توپ کی مثل ناگهان که بستم را چشمانم و دمیکش دراز او از فاصله در من و ، شد دراز رعنا

 .. چسباند ام نهیس به را سرش و کرد حلقه کمرش دور را دستانم

 .. بجوام مختو و بزنم حرف یه مجبورم اونوقت برهینم خوابم ینکن بغلم اگه -

 .. یکنیم دیتهد منو چطور تو -

 .. بخارونند کمرمو و کنند بغلم دیبا که هیماریب هی!  گمیم راست ، ستین دیتهد -

 !  نداره وجود یا یماریب نیهمچ ، دکترم من -

  ؟ نه دیخورینم گول ینجوریا!  سخته دکتر هی با یزندگ:  گفت و دیبرچ لب

 .. خواه سعادت یآقا هیادیز زمان انتظار سال 15!  ستین یکردن باورم -] 

 .. شما طرف از ، خانواده طرف از ، شد متحمل رو یادیز یها رنج دختر اون

 !  سوختیم براش دلم فقط ، فقط من..  نبود خودمم یبرا -

  ؟ یدار هنوز رو عروسک اون:  دیپرس لبخند با کاوه

 !  دهیم دیام بهم ییجورا هی ، کنمیم نگاه بهش روز هر!  کارمه زیم یرو -

  ؟ نه کردیم یهرکار تیخوشحال یبرا اون!  خاصه رعنا گمیم نیهم یبرا -

 ! [ یهرکار:  زدم لب گذشته یادآوری با و زدم زل ینامعلوم نقطه به

 

 .. مینشست بود حوض کینزد که یتخت یرو و میرفت ها رستوران از یکی به ما

  ؟ نه نازن یلیخ:  دیپرس و آورد رونیب یرنگ زیر سنگ چند حوض داخل از و شد بلند رعنا

  ؟ یبود نجایا قبال -

 .. ادد تکان نه نشانه به را سرش

 .. دارم نگه اولمون قرار از یادگاری نیاول عنوان به رو نایا خوامیم -

 .. یلیما جور هر:  گفتم و کردم باز را منو

  ؟ دیدار لیم یچ ؟ جانم:  دیپرس لبخند با پس میده سفارش میخواهیم که کرد گمان خدا بنده ، زد اشاره گارسون به او

  ؟ ببرم خودم با هست اجازه ، برداشتم شما حوض یتو از رو تا پنج نیا نم:  گفت و کرد اشاره ها سنگ به رعنا

 .. دیبردار شتریب دیدار دوست ، دیدار اریاخت -

 .. دارم نگه خاطره عنوان به رو نایا خوامیم!  آقام نیا عاشق من و اولمونه قرار امشب آخه:  گفت و زد اشاره من به رعنا

 .. دیباش داشته رستورانمون از یخوب خاطره که شاهللیا:  گفت و زد ینیدلنش لبخند مرد

 .. آبشارم یصدا عاشق من ، قشنگه یلیخ نجایا -



 .. دادم سفارش جوجه پرس دو رعنا انتخاب به جا همان

 :  گفت کنان زمزمه و بست را چشمانش ، داد جا اغوشم در را خودش که دادم لم یپشت به و کردم باز را دستانم

 حضور همیشه اى دارم دوستت

 نور تا خزد مى كه یاسى مثل

 مست ى َرَونده نیلوفر مثل

 حصار انزواى احساس روى

 عبور جواز   ى غصه از فارغ

 .. سپید شعرهاى بوم   آسمان،

 .. بید و گندم رقص   آواز   دشت،

 پیچد مى ، باد هیاهوى در

 افكارم كوه رشته سر   آن

 .. دور از سركشى رخش   ى شیهه

 دارم ـــتدوست لبخند، مثل

 اشعــــارم میان بغض   مثل

 اشكم گـــل   چیدن عاشق

 تنهایى كویــــــر سكوت   در

 بلور آبشار   زیر   شدن تَر

 آرامش غزل*

 

 .. شد مزاحم گل دسته با یا پسربچه ، میستادیا که قرمز چراغ پشت

 .. بخرم گل خواستیم من از اصرار با او و بود نییپا ام شهیش

 .. خدا رو تو..  گشنمه ، نخوردم یچیه عمو!  بخر نامزدت یبرا گل هی فقط گل هی ! خدا رو تو عمو -

 .. شد مزاحممان یسال و سن کم پسر نیهمچ و کردم ریگ قرمز چراغ پشت ترایم با که یزمان ، افتادم قبل سال چند ادی به

 چرک یبو رو نیماش کل ؟ میبخر یچ سهوا رو تو یگال!  میخواینم گل اه!  گهید گمشو:  زد غر و کرد یظیغل اخم ترایم

 .. برداشت

 .. دمید چشمانش در را اشک نم ، کرد بغ کودک

 !  بچستااا ؟ برخورده طرز چه نیا:  گفتم او به تعجب با

 .. شندیم ریتکث شهر یتو موش مثل ، نمینب رو گودوال گدا نیا افهیق ، گاز رو بزن:  دیغر ترایم و شد سبز چراغ لحظه همان

 .. شدم سرافکنده او زشت رفتار از چقدر رودینم ادمی

  ؟ چنده یا شاخه ، زمیعز یدار یقشنگ یگال چه:  گفت کودک به رو و زد یگشاد لبخند ، آمدم خودم به رعنا یصدا با

 !  یآبج تومن پنج -

 به بدمش خوامیم ، بده شگلخو گل هی:  گفت و کرد پسر میتقد را همان!  نداشت شتریب یهزار پنج کی کال ، کرد فشیک در دست

 !  پهیخوشت آقا نیا



 .. دیبرعکس شما ، یآبج دندیم گل خانوماشون به آقاها همه:  گفت و دیخند پسر

 !  آقام نیا عاشق من آخه:  گفت و زد یینما دندان لبخند رعنا

 .. زدم یپوزخند

 .. داد رعنا به و کرد جدا سرخ گل شاخه کی پسر

  ؟ چند گالت تمام:  دمیپرس سرپ از و بردم بمیج در دست

 !  100:  گفت ذوق با

 .. خرمیم همشو -

 .. گذاشتم دستش کف در یپنجاه تراول دو من و کرد ممیتقد را ها گل یخوشحال با کودک

  ؟ میبد شام بهش میببر شهیم -

 .. کردم نگاه او به تعجب با ، دیپرس من از رعنا که بود یسوال نیا

 نیا از تر ارزش با رعنا یبرا قرار نیا کردمیم فکر!  بدهم یجواب چه دانستمینم ، بود زده زل لبانم به مظلوم یا گربه مثل

 .. باشد ها حرف

 .. ادیب بتونه کنمینم فکر -

  ؟ میبخور شام میبر یایم ؟ کوچولو آقا:  زد ادیفر و داد نییپا را شهیش رعنا

 !  جونتون نوش ، دیبر شما!  یآبج نه -

  ؟ ادیب تونهینم چرا:  دیپرس و شد زانیآو عنار لوچه و لب

 .. افتادم راه به چراغ شدن سبز با و کردم جا به جا را دنده

 .. تونندینم چکدومشونیه -

 .. گل یبرا گل:  داد ادامه و کرد ممیتقد را گلش شاخه راه طول در

 .. دادم او به را گل دسته هم من

  ؟ منه مال همش:  دیپرس لرزان ییصدا با ، بود هگرفت بغصش ، گذاشت قلبش یرو به را دستش

 .. دادم تکان بله نشانه به را سرم

 .. دیبوس آرام را ام گونه و دیپر ، ختیر شوق اشک قطره چند

 .. ماند یباق رنگش یصورت مات لب رژ یجا ، زدم یکج لبخند و گرفت گر تنم تمام

 .. تاس هفته آخر عاشقانه و یخانوادگ مکان نیبهتر دربند

 .. میدیرس بود گرسنه یتیجمع از مملو که یسنت یها رستوران به تا میرفت ادهیپ ییسرباال صورت به را راه نصف

 یکنیم نگاه را طرف هر ، شده بنا آنها نیتر مدرن تا گرفته یمیقد یها رستوران از ، رنگارنگ و یسنت یها یکباب از دربند

 .. داستیپ ها سنگ ریز از آبشار شرشر یداص یطرف از و رسدیم مشام به کباب خوش یبو

 .. ستین ظیغل دود مه ای خراش گوش یصوت یآلودگ از یخبر ، است دور به تهران آلوده یهوا و حال از

 .. نوازندیم یریدلپذ یقیموس و اند ستادهیا راه نیب در ینمد کاله و قبا با نوازندگان ، است ین و سنتور ، تار سه دربند یقیموس

 یبر یب گلدان آن از یحت ، گرفتیم عکس زیچ همه از خود یمیقد لیموبا نیدورب با و کردیم نگاه مناظر نیا به عشق اب رعنا

:  دادیم جواب یکنیم یعکسبردار هودهیب و زشت ریتصاو آن از چرا دمیپرسیم او از یوقت و بود دوانده شهیر خاک در تنها که

 .. خورهیم غصه حتما گل اون ، رندیگیم عکس بایز یگال و ادرخت از همه نجایا ؟ ندارند دل زشتا مگه

 .. هاست نگرش نوع در آدمها ما تفاوت ، دهم توانستمینم یجواب او یبزرگوار و متانت از حجم آن برابر در



 و گفتیم سخن آنها با ، گرفتیم عکس یخال یها گلدان از رعنا ، بودند خکیم ای بنفشه گل یتماشا محو مردم که یزمان

 !!  نخورند غصه خواستیم

 ..  ها بنفشه و خکیم مثل ، یدیم گل یروز هی هم تو ، کوچولو گلدون نباش نگران اصال -

  ؟ خب دارم دوستت من یول بشند رد یتفاوت یب با کنارت از همه دیشا!  نداره غصه که نیا

 دکتر و دانستیم را موجودات و نباتات تمام نزبا که بود یمانیسل حضرت ، بشنود را جوابش تا بردیم گلدان کینزد را گوشش

 سمت به داشت قرار گلدان یباال که یدرخت شاخه کردم احساس لحظه کی فقط ، شد بلند گلدان کنار از رعنا یوقت ، خورمیم قسم

 .. پرستدیم را او عتیطب کردم احساس لحظه کی فقط ، کرد نگاه او

 .. دیکشیم او گونه یور به نوازش دست ، زدیم شالق ما به اگر باد

 .. ساختیم ینیزر تاج او یبرا ، کردیم ذوب خود یگرما ریز را ما اگر دیخورش

 .. کردمیم حس وجود تمام با را نیا ، بود رعنا عاشق عتیطب

 

 .. مینشست بود حوض کینزد که یتخت یرو و میرفت ها رستوران از یکی به ما

  ؟ نه نازن یلیخ:  دیپرس و آورد رونیب ینگر زیر سنگ چند حوض داخل از و شد بلند رعنا

  ؟ یبود نجایا قبال -

 .. داد تکان نه نشانه به را سرش

 .. دارم نگه اولمون قرار از یادگاری نیاول عنوان به رو نایا خوامیم -

 .. یلیما جور هر:  گفتم و کردم باز را منو

  ؟ دیدار لیم یچ ؟ جانم:  دیپرس لبخند با پس میده فارشس میخواهیم که کرد گمان خدا بنده ، زد اشاره گارسون به او

  ؟ ببرم خودم با هست اجازه ، برداشتم شما حوض یتو از رو تا پنج نیا من:  گفت و کرد اشاره ها سنگ به رعنا

 .. ندارند یارزش ها سنگ نیا ، دیبردار شتریب دیدار دوست ، دیدار اریاخت -

 .. دارم نگه یادگاری عنوان به رو نایا خوامیم!  آقام نیا عاشق من و اولمونه قرار امشب آخه:  گفت و زد اشاره من به رعنا

 .. دیباش داشته رستورانمون از یخوب خاطره که شاهللیا:  گفت و زد ینیدلنش لبخند مرد

 .. آبشارم یصدا عاشق من ، قشنگه یلیخ نجایا -

 .. دادم سفارش جوجه پرس دو رعنا انتخاب به جا همان

 :  گفت کنان زمزمه و بست را چشمانش ، داد جا اغوشم در را خودش که دادم لم یپشت به و کردم باز را دستانم

 حضور همیشه اى دارم دوستت

 نور تا خزد مى كه یاسى مثل

 مست ى َرَونده نیلوفر مثل

 حصار انزواى احساس روى

 عبور جواز   ى غصه از فارغ

 .. سپید شعرهاى بوم   آسمان،

 .. بید و گندم رقص   آواز   دشت،

 پیچد مى ، باد هیاهوى در



 افكارم كوه رشته سر   آن

 .. دور از سركشى رخش   ى شیهه

 دارم دوستـــت لبخند، مثل

 اشعــــارم میان بغض   مثل

 اشكم گـــل   چیدن عاشق

 تنهایى كویــــــر سكوت   در

 بلور آبشار   زیر   شدن تَر

  آرامش غزل*

 !  کردیم آرام را قلبم حضورش ، بود که چه هر..  شهیپ عاشق ، دختر دوست ، دوست ، نمک شیصدا چه دانستمینم

 .. کردمیم یجوان احساس شیپ سال چند مثل درست ، شد شروع مانیها یباز امیپ کم کم شب آن از بعد

 .. لوکس یها یمهمان نه ، بود پاش و ختیر و تجمالت اهل نه ، داشت فاصله عمر کی ترایم با رعنا

 .. جامعه یها شهیکل از دور به ، یخاک و ساده دختر کی

 .. اپردازیرو زن کی ، نیراست عاشق کی

 !  نبود بد یدست دم یبرا اما ستین من شان در نظر چیه از که دانستمیم ، نبودم عاشقش اما امدیم خوشم او از

 .. دادمینم ییبها و گرفتمیم دهیناد رحمانه یب را احساساتش ، دمیخندیم خط ور آن در من و گفتیم سخن عشق از میبرا او

 .. کردمینم وصلت یزن نیهمچ با هرگز من!  کمتر نه و شتریب نه بود شهیپ عاشق دختر کی حد در میبرا

 .. کردیم رفتار عشاق مانند و انگاشت یم خود پسر دوست را من ، داشت سر در یگرید یها الیخ او

 .. کردیم حسادت داشتم مشارکت یزنان با اگر ، شدیم ریدلگ من از بودم حوصله یب اگر

 ! است شهیپ عاشق دوست کی حد در میبرا که میبگو او به توانستمینم ، کنم حیتشر را امان رابطه او یبرا توانستمینم

 .. زدیم هیگر ریز و کردیم یپافشار ، دیفهمینم او

 ! نداشت هم یمیسل عقل شوربخت دخترک ، سوختیم حالش به دلم

 ! شد افتضاح که بار کی

 .. گرفت من از را شیهما آدرس اصرار با قبل شب از هم رعنا ، داشتم شرکت چشم از مراقبت شیهما در که بود یزمان 

 !  برد را میآبرو و کرده یمعرف من نامزد را خودش پزشکان از یجمع انیم در

 دکتر خانوم یجلو که یزمان مخصوصا نشست ام چهره بر شرم عرق پزشکان پوزخند با و شدم مردم ینما انگشت نشده یچیه

 دوست منو فقط اون!  یکن نگاه بهش یتونینم!  منه مال اریماز:  کرد زد گوش برجسته یبانو آن به و دیچسب میبازو به یرابیخ

 .. داره

 .. کرد سرزنش را من و شد ناراحت سخت بود یانسالیم زن که یرابیخ دکتر خانوم

 ! نبود شما شان در برخورد نیا ، دکتر یآقا تاسفمم براتون واقعا -

 ! بودم کرده یگستاخ او به من که ییگو 

 .. شکستیم را جمع سکوت و کردیم قیتشو ، زدیم دست دائما رعنا بودم دادن کنفرانس مشغول سن یرو که یزمان ای

 !  دانستندیم مقصر را من تنها پزشکان



 ، ستین بردار یشوخ اصال یپزشک شیهما نیا ، خواه سعادت یآقا:  گفت من به مانهمحتر یمحمد یآقا که دیرس ییجا به کار

 .. دیکن کنترل رو نامزدتون لطفا

 ... گفتم یچشم رلبیز و شدم سرخ خجالت از ، کرد دیتاک تمسخر به"  نامزدتان" کلمه یرو و

 

  ؟ یکرد یغلط چه تو:  دمیکش داد سرش وتخل ییراهرو یانتها در و آوردم رونیب و گرفتم را رعنا دست مجلس همان از

 !  نکردم یکار که من!  یچیه یچیه:  گفت تند تند و دیترس موش مثل

 .. بودم داده دست از را خشمم کنترل

 دعوات میمنش با ، نگفتم یچیه یکرد بحث ینیرحسیم دکتر خانوم با من یپزشک پست ریز:  زدم ادیفر و دمیکش دست میموها در 

!  رعنا کنم تحمل تونمینم ویکی نیا یول ومدیدرنم صدام کردم یخواستگار ازت من یگفت هنگامه به ، کردم وتسک بازم شد

  ؟ یکرد نیتوه بهش و یزد زل یرابیخ خانوم یچشما یتو چطور ؟ نامزدتم من یگفت جمع هی به یجرئت چه هی تو!  تونمینم

 سرم..  س:  گفت دهیبر دهیبر  و گرفت شیها گوش یرو به را شیها دست دیلرزیم که یدرحال ، گرفت یکیستریه حالت رعنا

 !  کنمیم..  هش.. خوا..  خوا..  نزن داد.. 

 به خودتو یتونیم یکن فکر شده باعث یچ!  احمق ستین نجایا تو یجا:  دادم ادامه ظالمانه لحن همان با و کردم اشاره راهرو به

 یستین من حد در تو رعنا ؟ شدم چاکت نهیس عاشق یکرد فکر دادم رات ونمخ یتو و دمیخند روت به بار دو ؟ یبچسبون من

  ؟ یدونیم من حد در خودتو چطور تو ؟ یهست یچ تو!  یپزشک نابغه!  خواهم سعادت اریماز دکتر من ؟ یفهمیم

 .. کنمیم خواهش:  گفت ملستسمانه و زد حلقه چشمانش در اشک

 !  رونیب میدگزن از گمشو!  نمتیبب خوامینم گهید -

 .. خدا رو تو دیببخش -

 !  گمشو..  گفتم -

 اونکارا ، داشتم دوستت چون:  گفت معصومانه و شد ریدلگ رعنا ، زدم پس را دستش اما کند لمس را ام گونه که کرد دراز دست

 !  گفت بهم یالیخ اریماز چون ، کردم رو

 .. شد خارج و کرد حرکت آرام آرام در متس به راهرو از بود گرفته را شیها شانه که یدرحال سپس

 .. کردمیم وجدان عذاب احساس دارمانید نیآخر بابت ، دمیند را او یماه سه

 دختر آن مگر ، ندارد یا دهیفا دمید کردم دوچهارتا دودوتا هرچقدر اما کنم یعذرخواه و بزنم زنگ او به گرفتم میتصم چندبار

  ؟ داشت یارزش چه

 .. افتادم یم رفت خواب به آغوشم در که شب آن ادی دمیکشیم دراز که تخت یرو

 !  بود تیرضا و تیامن احساس از پر آغوشش

 .. دمیخواب آرام نوزاد بچه کی مثل دیخواب کنارم در او که یشب

 .. بود شده تنگ شیها یباز وانهید یبرا دلم ، کردیم گرمم و خوردیم ام نهیس به شیها نفس عطر

 .. کنم لیم را یمطبخ طعم بد یغذاها بودم مجبور ، اوردینم هارنا میبرا یکس گرید

 .. است شور مطبخ یها مهیق چقدر که بودم دهینفهم روز آن تا یراست

 ..  است رو و رنگ یب شیها یسبز قرمه چقدر

 .. کنم یعذرخواه او از گذاشتینم غرورم اما کردمیم حس قلبم عمق به را شیخال یجا

 گذاشت میتنها تمام ماه سه ، امدین رعنا اما کنم یآشت او با دوباره بعد و بگذارم سرش به سر یکم ، دیآ اغمسر به او بودم منتظر

.. 



  ؟ یزدیم دم ازش که یعشق آن بود نیا ، گفتمیم و دمیخندیم دلم در

 !  دینگز هم ککت و یماند خبر یب من از تمام ماه سه

 که بود یدربند رستوران در نفره تک عکس کی ، پستش نیآخر ، شدینم نیآنال هم یاجتماع یها شبکه در که بود نجایا مشکل

 .. گرفتم او از شیپ ماه سه همان

 رهیخ بودم گذاشته کارم زیم یرو را آن و ساخته میبرا یقدردان نشان به که یعروسک به و دمیکش دست معصومش صورت یرو

 .. شدم

 .. زدم یکج لبخند ، برداشتم را عروسک

 .. بودم شیها یپرحرف دلتنگ اندازه چه که کنمیمن انکار

 چگونه که کردم تعجب بابت نیا از ، کرد ازدواج متوسط سطح از دار خانه یزن با پزشکم دوستان از یکی دوران همان در

 و التیتحص زانیم با نه کنمیم یزندگ او مهربان قلب و عشق با من:  داد جواب او و آورد نییپا حد نیا تا را خود تیشخص

 ! اش خانواده

 

 .. هستم متکبر و ریحق اندازه چه او شعور و تواضع برابر در من که دمیفهم و کرد دگرگون را حالم جمله نیا

 .. زدیم لک شیبرا دلم ، کردیم ییخودنما قبل از شتریب رعنا یخال یجا گذشتیم که روز هر

 .. دانستمیم خوب را نیا ، بودم شده وابسته او به

 .. زدم زنگ او به ماه سه از بعد و گذاشتم غرورم یرو پا باالخره

  ؟ من یاخمو یآقا:  داد جواب هنگامه بوق سه از بعد

  ؟ ییتو نیا ؟ هنگامه:  دمیپرس تعجب با

  ؟ یخودت ؟ اریماز -

 !  خوامیم معذرت!  شده یاشتباه حتما..  زدم زنگ رعنا به کردم فکر من -

 .. بود احوال ناخوش کمی ، کردم روشنش تازه امروز ، رعناست شماره نیا!  نه نه -

  ؟ شده یزیچ ؟ چرا:  دمیپرس ینگران با

  ؟ دیخوب شما ، نباش نگران ؛ جان اریماز نشده یزیچ نه -

  ؟ زده زنگ من به اریماز ؟؟؟ اریماز:  شد بلند خط طرف آن از رعنا یصدا ناگهان

 !  تلفنم پشت که ینیبیم ، دختر ریبگ آروم قهیدق دو -

 !  کن باور!  نبود من کار بخدا:  گفت تند تند و دیقاپ هنگامه دست از را لیموبا رعنا

  ؟ نبود تو کار یچ -

 !  یکن دعوام یزد زنگ و یشد ناراحت دستم از که زدم یگند هی بازم کردم فکر..  آهان -

 ! ینکرد یکار نه -

  ؟ هوم شده تنگ برام دلت حتما پس -

 .. رعنا -

   ؟ ونمج -

 ! نمتیبب خوامیم -



 کجا..  شتیپ گردهیبرم سخل* نیا باز یکن میهرکار و عاشقتم چون تونمینم یول کنم ناز برات داشتم دوست یلیخ..  خب -

  ؟ نمتیبب

 !  کردم یبستن هوس من و تابستونه کینزد االن -

  ؟ یشد خصمر مارستانیب از امروز نیهم ؟ نمتیبب رو یچ یچ:  گفت خط پشت از هنگامه

 ؟ مارستانیب:  دمیپرس رعنا از تعجب با

 !  داشتم درد معده کمی ، نبود یزیچ -

 .. دنبالت امیم -

 .. دمیخر یاسکوپ یبستن وانیل دو و کردم پارک نعمت یجلو

 .. رهیبگ عن مزه تا میکنیم یقاط رو موز و شکالت کمی حاال خب!  یفرنگ توت ، یموز ، شکالت -

 .. کردیم یباز یبستن وانیل با و زدیم حرف خودش با

  ؟ رعنا -

  ؟ دلم جون -

  ؟ یبخشیم منو .. منو:   دمیپرس کنان من من و کنم صاف را میصدا تا زدم یا سرفه

 در ، بردم آبروتو من!  یداشت حق چون یدیبخش خونه برگشتم که شب همون رو تو من!  یمظلوم نقدریا که شم فدات یاله -

 .. کنم کور رو اونا چشم که مینامزد کردم عااد یول ستمین حدت

 .. کنند نگات یه اونا نداشتم دوست خب یول دهیپل یلیخ ذاتم تونمیم

 !  بودم نیخودب احمق هی ، دمیکش شیپ رو"  بودن حد در"  بحث که کردم اشتباه من:  فشردم را انگشتانش و گرفتم را دستش

 .. من عشق بخواه جون ، یمیزندگ تو!  یستین احمق تو ، عشقم نکنه خدا:  گفت ذوق با بود مانده رهیخ دستانمان به که یدرحال

  ؟ میبخور یبستن..  میتونیم حاال -

 ! دهیم عن طعم کمی ؟ یبخور رو من یمخلوط یبستن مزه یخوایم -

  ؟ یخوریم قاشق با رو یوانیل یبستن:  دیپرس تعجب با که کردم باز را دهانم

  ؟ یخورینم تو مگه -

 .. برد فرو یبستن در را سرش کدفعهی

 یبستن نجوریا ؟ یدید:  گفت و زد سیل لذت با بود شده یفرنگ توت و یشکالت یبستن چسبناک کرم از پر که را لبانش دور

 .. خورندیم

 .. کردم جان نوش را میبستن قاشق با و یآرام به ، نشدم یمضحک کار نیهمچ به یراض من اما

 .. داد رونیب پک چند و کرد روشن را گاریس ییطال فندک با آن با دوباره و آورد رونیب فشیک داخل زا گاریس نخ کی رعنا

 ..  یک از -

 !  کنهیم آرومم که هیزیچ تنها شدم رتیدرگ یوقت از -

 .. گنجهینم عالقه نقدریا ذهنم تو یحت -

 ..  ینکرد تماشا دور از وعشقت چوقتیه ، ینبود وونهید رعنا چوقتیه چون:  گفت و زد یتلخ لبخند

 .. یهست یجالب دختر:  گفتم و کردم نوازش را اش گونه شست انگشت با

 .. دارم دوسش:  گفت یآرام به و بست را چشمانش ، کرد خم دستم یرو به را سرش



  ؟ رو یچ -

 ..  مردونت دست یزبر -

 .. دیخند که دادم قلقلک را اش چانه ریز یکم

 .. کردم لبش یباال از کوتاه بوسه کی و آوردم صورتش کینزد را لبانم

  کند ضعف یخوشحال از االن احتمال گفتم ابتدا

  ؟ هیچ نیا:  دیپرس و کرد دراز دست سمتم به رعنا اما

 .. دست:  گفتم دیترد با

 !  دست:  گفت و کرد نگاه شیها انگشت به

 .. میدوزیم پارچه ، میکنیم یطراح دستمون با ما!  مهمه واقعا سازها عروسک ما یبرا دست خواه سعادت یآقا ،یدونیم

 ! میکنیم خلق:  داد ادامه و کرد کج را سرش ، زد یمعنادار لبخند

 .. میشینم هیبق دست عروسک چوقتیه اما میسازیم عروسک دستامون با ما 

 ؟ هیچ ما فرق دیشد متوجه حاال

 .. یکنیم جلب نظرمو یدار کم کم کنمیم اعتراف -

 

 .. دراورد نخ کی قرمز مالبرو گاریس بسته آن از ددامج رعنا

 .. ماند یباق آن لتریف یرو به قرمزش لب رژ یجا و گرفت گاریس از قیعم یکام

 یعصبان ازت تونمینم من!  نهینب بیآس نیا از شتریب قلبم که نکردم اعتراف هرگز ، داشتم دوستت دور از سال 15 نیا تموم -

 .. کنم الصخ خودمو تونمیم یول باشم

 .. فهممینم -

 .. نداره طاقتشو من یکوچولو قلب ، اریماز نکن نکارویا یبزن پسم فردا باز که یکرد دعوتم امروز اگه:  گفت و زد یکج لبخند

 !  کنمینم:  گفتم هوا یب چرا دانمینم

 ..  بودم دلتنگ فقط ، نداشتم امان رابطه یبرا یمیتصم یچیه واقع در

 .. گرفت کام ارگیس از مجددا رعنا

  ؟ درسته خانوم هی یبرا نیا نظرت به!  یکشیم گاریس یلیخ تو -

 ، کنمیم بخوام یغلط هر!  آزادم زن هی من:  داد جواب گشاد یشین با و کرد کرد یخال من سرد صورت سمت به را یبعد پک

 ! کرد میگاریس تو عشق ، یبد ادی رو بد و خوب بهم که ینبود شمیپ تو

  ؟ یچ نخوام من اگه:  گفتم تیجد با و گرفتم بود داشته نگه را گاریس آن با که یدست مچ

 کاریچ برات نیبب ، ستمین عروسکت شم مطمئن بزار فقط یول بودم تو مال االنشم تا!  سهله که گاریس ، زمیریم پات به مویزندگ -

 !  کنمیم

 .. یبکش داد سرم خوامینم ، وفتهیب روز اون اتفاق دوباره خوامینم اما برسم نظر به شاد و بخندم االن دیشا

 !  رمیمیم واقعا ، رمیمیم چون

 .. یباش دخترم دوست خوامیم ، یستین عروسکم تو:  گفتم و زدم زل رنگش یا قهوه یها چشم به نانیاطم با

 ! باشه یگاریس دخترم دوست خوامینم و کنم لمست ، ببوسمت خوامیم



  ؟ یگیم یجد..  یجد:  دیپرس دهیبر دهیبر و شد زده بهت

 .. دادم تکان آره نشانه به را سرم

 .. کنم غش که االنه -

  ؟ یچ -

  ؟ ینبود متنفر ازم مگه ؟ نبردم آبروتو من مگه یول ، یول...  دمیدینم اهاممیرو تو رو یروز نیهمچ -

 .. شمیپ یبرگرد خوامیم!  قویر کردم عادت بهت کنم فکر -

 !  شوق سر از دفعه نیا ، کرد هیگر به شروع و انداخت بغلم در را خودش

  عروسکم خواهدینم که داد هشدار من به نکهیا با ، کردمینم دواریام نقدریا را او کاش

 ... یمنطق دونفره رابطه کی ، بود ما رابطه یبرا نو یشروع شب آن

 .. بدم ازدواج شنهادیپ او به بخواهم که کردمینم فکر هرگز

 !  شد تر یجد اعاوض رفته رفته اما

 .. میگذاشتیم قرار گریکدی با و میزدیم زنگ ، میدادیم تکست یگاه ، نبود جانیه و شور پر سابقم رابطه مانند رعنا با ام رابطه

 ، بردیم یگرکیج ای یفالفل به مرا ییایتالیا و یفرانسو کیش یها رستوران یبجا و کردیم انتخاب رعنا اغلب را قرارها مکان

 .. میبزن قدم هم کنار در و میبرگرد خانه به ادهیپ یپا با آخرشب میبتوان و میایب قرار محل به مترو با تا واستخیم من از

 و دیچسبیم میبازو به یکیکوچ یکواال مانند مدت تمام میرفتیم راه هم کنار یوقت ، نداشت یفرق رعنا یبرا گرم ای بود سرد هوا

 .. کردیم نگاهم عاشقانه

 .. گذاشتیم تمام سنگ خودش نوبه به مانیقرارها یبرا ، رفتیم ام صدقه قربان و دیبوسیم را میبازو

 ... نداشت شباهت ادیز اخالقمان ، بردمیم لذت او با معاشرت از شیب و کم هم من

 تیموقع به یا ذره و دادیم انجام خواستیم دلش که یرفتار هر ، زدیم را یحرف هر ، بود یا لهیپ لهیش یب و اتکت یب دختر

 .. دادینم تیاهم شیخو ای من یاجتماع

 .. بگذرانم خوش یمدت توانمینم نکهیا یبرا ، نمیبینم را قویر آن نکهیا یبرا نه ، شدمیم دپ شدیم کنسل ینوع به قرارمان اگر

 وسط در دنیقصر به شروع رعنا ، نواختیم یزن دف ای زن سنتور یا کافه ای رستوران از بازگشت هنگام در ابانیخ وسط اگر

 .. دیخندیم بلند بلند انیاطراف رهیخ نگاه به توجه یب و خوردیم تاب آهنگ تمیر با ، کردیم ابانیخ

 ! نداشت وجود یمرز و حد چیه او یبرا

 .. استادم یم او از جلوتر یکم نیبنابرا و شدمیم معذب او آور شرم یرفتارها یبعض از

 .. بدهد رد جواب رعنا و کند دراز او یسو به ازین دست یریفق که دمیند تمگذاشیم قرار او با که مدت نیا تمام در 

 

 .. دیخریم فال ، دیخریم یبستن ، دیخریم گل ، رساندیم یاری کودکان به توانش حد در شهیهم

 .. نبودم شیب یا قطره او شیبخشا حجم برابر در من و بود پاک و عیوس پهناور یایدر کی اندازه به قلبش

 .. دیدیم من در را زیچ همه ، بودم من ، رعنا یمردانگ و تیموفق نماد و اسطوره و الگو تمام حال نیا با

 عذاب احساس بشکند یروز تصوراتش نهیآ نکهیا از ، نداشت ینقض و بیع چیه که بودم پاک سهیقد منزله به او یبرا من

 !  کردمیم وجدان

 .. کردم برگزار ام خانه در کینزد انیآشنا و دوستان از یجمع حضور با را ام یسالگ 31 تولد

 .. کردم بسنده همرنگ کتان شلوار و یمشک راهنیپ کی به پس نداشتم یرسم پیت به یازین و بود یکوچک یمهمان



 .. زدم مچم و چانه ریز به را محبوبم تلخ ادکلن و دادم حالت تافت و ژل با دیرسیم گوش پشت تا که را رنگم رهیت یموها

 .. کرد ضیتعو را لباسش اتاق در و گذاشت خچالی در بود پخته که یکیک ، شد حاضر ها همانیم حضور از لقب رعنا

 یشلوار جوراب و کرده تن به داشت یکش کمر و شده یدوز دکمه شیها نهیس یرو که کوتاه نیآست رنگ یآب نیج راهنیپ کی

 .. دیپوش رنگ یا قهوه یها بوت و یمشک

 !  بود شهیهم مثل و نداشت یخاص مدل چیه حالتش یب کوتاه یموها

 .. زدم باال را دامنش یکم و کردم حلقه کمرش دور را دستانم پشت از بود ستادهیا نهیآ یجلو که یزمان

  ؟ شدم خوب نظرت به -

 .. بود بایز خودش حد در یول نه یعال ، دیپرس مردد

 .. کردیم کمیحرت شیب و کم که سرخش یها گونه و قرمز لب رژ آن با خصوص به

 !  یشد خوب:  دادم جواب و دمیبوس را اش شانه یرو دادمیم فشار را شیها ران دامن ریز از که یحال در

 .. نمالون منو االن -

 .. وقتشه االن -

 !  شمیم کیتحر زود یلیخ من -

 .. میکن امتحان بزار -

 .. رسندیم مهمونا االن ، یکنیم وسوم یدار:  گفت و دیخند

 .. نندیبش منتظر کمی نندتویم -

 .. میگویم پال و پرت که دانستمیم هم خودم

 !  کنم مخالفت باهات خوامینم ، تولدته امشب:  گفت و کرد کج را سرش رعنا

 .. یکن مخالفت یتونینم -

 ... رفتم در سمت به ، خانه زنگ یصدا با بعد یول کردم یدستمال را او یکم

 .. شد آغاز رسما هنگامه و بهروز حضور با یهمانم و کرد جور و جمع را خودش رعنا

 .. میدیرقص و میخورد ، میزد ، بود یخوب شب

 .. بودم داده سفارش ایالزان و سرد چیساندو رستوران از شام یبرا

 .. کردیم نگاه من به لذت با و بود آغوشم در شب تمام رعنا

 .. کردمیم بش و خوش ها همانیم با و زدمیم لبخند او به یگاه هم من

 کیک کردن فوت به نوبت بعد و داد انجام هنگامه را چاقو رقص ، آورد انیم به بود پخته زیاسمارت و خامه با که را یکیک رعنا

 .. کرد یطوالن عمر یآرزو میبرا رفتیم ام صدقه قربان گوشم ریز که یدرحال و دیچسب میبازو به شهیهم مثل او ، دیرس

 !  اریماز یوا:  زد غیج رعنا ، کردم فوت هوا یب را کیک

  ؟ شده یچ:  دمیپرس ینگران با

 !  یکن آرزو رفت ادتی -

 .. داشت باور تولد شب یآرزو به هنوز ساله ده یها دختربچه مثل ، کردم نگاهش چپ چپ

 ! کند یم درست یا خوشمزه یدسرها هم من نظر از ، کردندیم فیتعر دستپختش از همه 

 .. نداشت زدن حرف جرئت اما ام کرده چهیباز را رعنا کردیم احساس احتماال ، نبود خرسند چندان فردون ما رابطه از هنگامه



 .. زاشتیم سرمان به سر یگاه و دیرسیم نظر به خرسند دونفره ارتباط نیا از بهروز اما

 .. داشتم را انتظارش که بود..  و چرم پول فیک و کمربند سیسرو ، ادکلن ، ساعت همان ، کرد باز را ایهدا خنده و یشوخ با او

 

 شب ، ژستیو جان رعنا هیهد:  گفت یشوخ به بهروز آخر دست ، نبود او مال چکدامیه یول میبود رعنا هیهد انتظار چشم همه

 !  هیا جمعه

 اریماز میقدت رو ام هیهد خودم من شهیم اگه ، جون بهروز:  گفت و دیخند بلند بلند رعنا یول دمیکش خجالت کالمش یانیعر از

 .. کنم

 .. یدار اریاخت -

 .. نمیبب  مشتاقم:  گفت و زد یگشاد لبخند هنگامه

 : کرد شروع زیآم محبت و آرام یلحن با ما همه چشم یجلو و شد بلند جا از رعنا

 :  کرد شروع زیآم محبت و آرام یلحن با ما همه چشم یجلو و شد بلند جا از رعنا

 هی موقع اون که ساله 31 پیخوشت یآقا نیا کردمیم یشتریب ییتنها احساس شهیهم از یوقت یزییپا روز هی ، بود شیپ سال 15

 و کنمیم سقوط دارم کردمیم حس که یزمان ، کرد زهیانگ و عشق از سرشار قلبمو مهربونش لبخند با نبود شتریب نوجوون پسر

 به و کرد پاک نشیآست با ، آورد رونیب جوب از رو رنگم یصورت نکیع ندارم یتیاهم رحم یب یایدن نیا یتو چکسیه یبرا

 .. گرفت سمتم

 یب کنم فکر نزاشت ، وفتمیب نزاشت ، گرفت بازومو کردمیم سقوط دره سمت به پرتگاه از داشتم یوقت که بود یا فرشته مثل

 !  تمیاهم

 که هیبار نیاول نیا و کنم تموم حموم یوت کارمو که بودم دهیخر اصالح غیت مغازه از دارمونید نیاول از قبل روز من دیدونیم

 !  کنمیم اعتراف دارم

 و تو که دونمیم:  داد جواب کند خفه گلو در را بغضش کردیم تالش که رعنا اما آورد زبان به را نامش ینیغمگ لحن با هنگامه

 دونمیم ، خواستمیم توجه یکم که مبود ساله 15 دختر هی فقط من یول ونمیمد بهتون عمر آخر تا ، دینزاشت کم یچیه برام مادرت

 ..  بودم نشناخته رو نجاتم فرشته هنوز موقع اون یول احمقانه

 رنگ یمشک یها چشم دنید از بعد ، اریماز با مالقات از بعد یول رمیبگ جون اون عشق با تا بودم دهیند رو زمیعز مرد هنوز

 بهش روز هی اگه ، بودم عشقش محتاج منم داره ازین آب به که یماه مثل ، شد عوض امیدن اش مردونه زبر یدستا اون و نافذ

 .. مردمیم دمیورز ینم عشق

 .. دمیم جونمو براش من و منه زیچ همه ، منه یایدن اون!  تونمینم هرگز اریماز عشق بدون اما کنم یزندگ غذا و آب بدون دیشا

 هی ریز ستمیبا نجایا نکهیا یبجا االن دادینم دیام بهم لبخندش گها ، کردمینم مالقات باهاش اگه چون ونمیمد بهش رو میزندگ تمام

 .. بودم دهیخواب خاک خروار

 .. انداختم نییپا را سرم و دادم لشانیتحو یکمرنگ لبخند ، کردند نگاه من به نیتحس با دوستانم

 .. دهد نشان طرهبالف اسطوره را من تا کردیم یهرکار رعنا ، بود غرور و تیرضا ، غم از یبیترک احساسم

 کشمینم دست عشقت از چوقتیه اما باشم احمق و پا و دست یب و ننر و لوس دیشا ، نباشم یکاف برات هرگز دیشا من ، اریماز -

 .. عاشقتم چقدر بفهمند ایدن تمام خوامیم و

 .. پرستمتیم چقدر ، وونتمید چقدر ، خوامتیم چقدر

 نیکورتر یتو حاضرم و کنمیم یخوشبخت احساس ملکه هی مثل من تو کنار حاال و دمنبو خوشحال نقدریا هرگز من بدونند خوامیم

 .. یباش اونجا هم تو اگه باشم ایدن نقطه

 دختربچه هی قلب یتو حضورت با و یگذاشت پا رحم یب یایدن نیا به تو چون ، استیدن روز نیتر مقدس من یبرا تولدت روز

 .. اریماز کشمیم دست عشقت از روز هی تنها چون یبمون انجیا تا یمحکوم شهیهم یبرا و یگرفت جا

 .. شدم رهیخ او به و کردم سربلند



 ببندم شهیهم یبرا رو چشمام و شه سرد تنم ، ستهیبا قلبم تپش که یزمان:  داد ادامه و خورد سر چشمش گوشه از اشک یا قطره

.. 

 نفس یمرد نقدریا که ممنون!  یدیم نور میزندگ به و یهست که نونمم بگم خوامیم فقط!  عاشقتم چقدر بگم بهت تا نباشمکه یروز

 ! مبارک تولدت..  من

:  گفت و کرد میتقد داشت قرار یکیش یبند بسته در که شده یدوز چرم دستبند عدد کی ، داد انجام که یاحساس یسخنران از بعد

 .. دوختم برات نویا وجودم تمام با اما ستین ادیز شیماد ارزش

  ؟ یبلد میدوز چرم -

 .. بارهیم هنر هی خانومت انگشت هر از:  زد داد هنگامه

 . دمیبوس را اش یشانیپ تشکر نشانه به من و دندیخند یهمگ

 خانه در داشت میتصم او و بود شب مهین ، میشد تنها رعنا و من و کردند زحمت رفع تک تک مهمانان دوستانه جشن اتمام از بعد

 .. بماند ام

 .. بودم ونیزیتلو یتماشا مشغول ، نشست کنارم دم تازه یچا دو با و شست را یهمانیم یها ظرف

 .. ااایشد بزرگ ، من ساله 31 اریماز بود خوب یلیخ:  گفت و گذاشت ام شانه یرو به را سرش

 ! ممنون -

 !  نکنه خی بخور توییچا -

 .. خورمینم االن -

 ؟ اومد خوشت میهد از اریماز:  کرد زمزمه گوشم ریز

 .. بود خوب آره -

 .. کند پرت را حواسم خواستیم که انگار ، چسباند ام نهیس یرو به را سرش

  ؟ رعنا یکنیم کاریچ یدار -

 !  کشتم خودمو!  کن توجه بهم کمی خب:  گفت و کرد بغ

 !  یکرد کار ادیز امروز!  یا خسته ، بخواب برو -

 .. چشم -

 .. رفت خواب اتاق به ، ندبز حرف حرفم یرو که نداشت امکان

 ، کندیم حمام دارد دمیفهم و شد بلند که آب دوش یصدا یوقت اما نداشتم طنتیش یبرا یمیتصم ، بود کرده ام خسته یهمانیم

 .. رفت جلدم در طانیش

 

 از که بزس مردانه شرت یت کی و سیخ یموها با رعنا ، رفتم خواب اتاق به و کردم خاموش را دستگاه ، گذشت یساعت مین

 .. کردیم خرخر و دهیخواب یضدربدر صورت به تخت یرو بود دهیپوش که یقرمز شرت و برداشته کمدم یتو

 .. کردم درست خودم یبرا یا گوشه و زدم کنار یسخت به را او ، بود نگذاشته من یبرا ییجا چیه قویر دخترک 

 به خواستیم ، زد ام نهیس به یآرام به سر با بار چند و چپاند بغلم در را خودش که کردم ستون سرم ریز را دستم و دمیکش دراز

 .. رمیبگ آغوشش در که برساند نامحسوس صورت

 !  است داریب دانستمیم ، نکردم یتوجه

 .. کرد نگاهم مظلومانه و کرد باز را چشمانش

  ؟ شده دیتشد تیماریب:  دمیپرس طعنه به



 .. داد تکان بله نشانه به را سرش

 .. بردم فرو خود گرم آغوش در را او و کردم باز را دستانم

  ؟ یبخواب یخوایم -

 !  بله:  گفتم یخونسرد با

 .. تولد قبل که تو -

 .. گذاشت ناتمام را حرفش

  ؟ یچ من -

 !  بخواب یچیه -

 .. ریبخ شب ، باشه:  گفتم و بستم فرو را چشمانم

 .. میبخواب زود نقدریا چرا:  گفت دوباره که دینکش قهیدق پنج به

  ؟ هوم -

  ؟ یکنیم یخوددار ، خونته یتو یناز دختر نیهمچ هی یوقت چرا -

 .. دادم باال را شیها یچتر و زدم یا انهیموذ لبخند

 !  داد وا خودش دهم انجام یکار من نکهیا از قبل

  ؟ کنمیم یخوددار -

 .. یلیخ -

 !  یدار شویآمادگ یبگ تو بودم منتظر -

 !  بود سالم 15 که یزمان از..  رمدا هرشب من -

  ؟ یکردیم هیگر چرا .. اونشب:  گفتم و دمیبوس را شیشانیپ

 .. بود امان رابطه نیاول شب به منظورم

 .. یریبگ ازم بکارتمو تو بود آرزوم ، داشتم یخوب احساس یکنیم یکینزد من با یدار نکهیا از!  بود شوق اشک..  اشک -

 !  یکرد ونکاریا لهیح با یول -

 قبر رو تو با سکس یآرزو دمیترسیم..  دمیرس بزرگم یآرزوها از یکی به من ؟ هیچ فرقش:  گفت و کرد نوازش را شمیر ته

 .. ببرم

 .. نشست میپاها انیم هم رعنا ، دادم هیتک تخت شانه به

 .. یهست یداغ زن:  گفتم و دادم سوق رشیز لباس سمت به را دستم

 .. داد تکان سر یآرام به و شد خمار چشمانش مدست یگرما برخورد با

 !  کردم ییخودارضا فکرت با..  آه..  فکرت با بارها -

  ؟ ییفکرا چه -

  ؟ ینکرد ییخودارضا تاحاال -

 !  نبود میخاص شخص فکر با!  بودم تر بچه یوقت -

 .. کنند تحرک یشتریب سهولت با انگشتانم تا کرد بازتر را شیپاها و گرفت گاز را لبانش  



 .. کردم تجربه تو با شناختم شهوتو و دمیرس بلوغ به یوقت از!  داشتم یداغ یفکرا..  اوم..  یفکرا من:   گرفت گاز را لش

 .. کردم یهرکار ، پتو ریز و خواب تخت یرو ، خودم الیخ یتو

 اهامیرو از یکی دمیخواب کنارت که یشب از ، رهیگیم خاطره یخاکستر رنگ شهیم برآورده که ییایرو ، زندست ایرو با یآدم

 .. شد یخاکستر

 !  بردمیم لذت خاطراتت از هرشب او از بعد

 .. ذهنم یتو ، بودم ساخته برات یا خونه هی

!  یگفتیم ، یخوندیم شهوت از من یبرا تو!  بمونم!  کنم دایپ بقا ، بمونم زنده تا نوشتمیم برات شبها..  دمیپوشیم و زدمیم برات

 .. میبود ما فقط ، نداشت یمعن فرد گهید میبود که تخت یتو

 .. تلخ شراب السیگ دو از بعد

 .. بود مبتال بهت لختم یها شونه ، تخت نیا یرو:  دینال و گرفت چنگ رو پتو

 یگفت که یزمان تا میبود خاموش و صدا یب ، دیتابیم پنجره از نور ، بودم بسته تخت به را پاهام:  داد ادامه و بست را شیها چشم

 تا ما ؟ کاریچ خوامیم نور ، داد قرار نور پنجره از برام خدا ، نداره یمفهوم هم ریغ به ما یبرا ایدن ، بده من به رو هات دست

 از مرگ لحظه تا ، میببر لذت ایب گفتم بهت!  شهیم مست ما خون از!  بلعهیم رو ما نیزم آخر و میشد دیتبع نیزم نیا به هم با ابد

 .. یآغوش هم نیا

 .. آخ..  آخ

 

 .. ستندین یواقع چکدومیه که دارم یخاطرات تو از من  : گفت و کرد نوازش را ام چانه رعنا ، دمیکش رونیب را دستم

 شعر براش!  خوابهیم تنم یرو اش مردونه بدن با!  خواستمیم خودم که شدم یمرد همبستر شبها ، یستین تو که ساختم یکس تو از

 .. سرودم ور قلبش ، سرودم

 .. ساختم خودم که یقلب عاشق ، شدم مرد عاشق

 .. هم رو تو.. هم رو تو ، ساختم من هم رو تو!  بودنم عاشق عاشق من

 .. کاشت میها لب یرو به یا بوسه و برگشت سمتم به  ، دیچک چشمش گوشه از اشک یا قطره

..  من یخدا..  من عشق..  بودم منتظر سالها:  گفت کردیم یباز میها لب با که همانطور و کرد فرو میموها در دست پشت از

 .. من یخدا

 .. کندیم خطاب یالقاب نیچن با را من و شده اریاخت یب شهوت سر از دیشا گفتم ، شدم شوکه برد کار به که یآخر لفظ از

 فکر سکس به فقط تیموقع آن در که من مثل یمرد یبرا و گفتیم سخن نامفهوم ، کردمینم درک را شیها حرف از چکدامیه

 .. بود دشوار او عاشقانه یها حرف هضم کردمیم

 قابل بدن نیا:  کرد زمزمه دیکشیم دست میها نهیس یرو که یدرحال و درآورد کامل را راهنمیپ ، کرد دراز تخت یرو را من

 ..  پرستمیم رو مرد نیا!  پرستشه

 ، کشمیم رو آدمها تمام ، کشمیم مانیس رو اهایدر کف ، زنمیم شیآت رو ها جنگل!  کنمیم یهرکار براش ، پرستمیم رو مرد نیا

 !  برات پزمیم رو جهان..  پزمیم رو جهان

 از شتریب چکسیه:  دینال دیکشیم من اندام به ریز لباس یرو از را اش یجنس اندام که یدرحال و دیبوس را میپرمو یها نهیس نوک

 اوج به دارم تو با!  ینکن لمسم اگه یحت رسمیم اوج به تو با..  یمن جنون ، خوادینم من مثل رو تو چکسیه ، ستین عاشق من

 .. رسمیم

 .. نداشت یعیطب حالت ، بود شده ارگاسم انگار ، افتاد تنش به یا رعشه

 هی من ، پزمیم برات رو جهان من ، یمن مال تو که حاال:  کردیم زمزمه مدام و بود من ریز او حاال ، کردم عوض را مانیجا

 .. کشمشیم!  کشمشیم!  ادیب سرش به تو فکر یحت زارمینم!  کنه نگاه بهت یزن چیه زارمینم که وونمید



 !  کشمیم!  کشمیم:  زدیم غیج و دادیم تکان دست ، کردیم هیگر

 .. کردم آرامش و گرفتم را دهانش یجلو

 .. رعنا ریبگ آروم!  شنوهیم یکس االن!  سیه -

 .. بردیم لذت دنیکش درد از ، کردیم دایپ یعیرطبیغ حالت ، دیسریم شهوت به یوقت

 تا بسوزانم را پوستش داغ شعله با ای رمیبگ گاز را شیها نهیس یکینزد هنگام خواستیم من از و بود دنیکش درد عاشق رعنا

 .. شود ارضا

 .. کردم یکینزد او با بودم گرفته را دهانش که حالت همان در

:  گفتیم اش شده دیکل یها دندان یال از و گرفتیم گاز را لبانش و فشردیم رو پتو ، کردم ستون سرش دور و برداشتم را دستم

 .. کشمیم..  کشمیم

 .. اوردیدرنم ییصدا چیه ، بست سفت را چشمانش ، کردم تر محکم را ضرباتم

 سرخ رد نداختیم چنگ را کمرم هربار و بود کرده انباشته شیها ناخن در را شیدردها تمام او یول میبود سکوت در هردو

 ... ماندیم تنم یرو ها ناخن یزیت

 .. داشتم ازین دایشد رابطه آن به ، بردمیم یادیز لذت داشتم یطوالن زمان مدت کی از بعد

 .. کردمیم منتقل رعنا بدن به پمپ مانند را آن و بود شده جمع ام یجنس اندام در لذت حس تمام

 قدرت احساس  داشته رابطه من با تنها که یزن با یخواب هم مخصوصا ، دیچسبیم یطوالن یزمان از بعد اما ، نبود بار نیاول مثل

 .. مینما استفاده او از کمال و تمام و باشم تنش مالک توانستمیم که ییگو ، کردیم قیتزر وجودم در یمردانگ و

 .. امدیم خوشم یسرسخت نیا از ، بود یمقاوم دختر

 .. شدیم جا به جا نان تکه کی مثل فشینح و الغر کلیه سبب به ، برگردانم حرکت هی با را او

 .. نشاندم آغوشم در پشت از و کردم بلند را او ، بود زده رونیب پوست ریز از لگنش یها استخوان

 .. کردیم ناله درد با و بود بسته را چشمانش ، داد عقب را سرش

 به را دستانم پشت از و شد مانع او اما کنم متوقف را رابطه نیا خواستم ، زدیم آتش ار قلبم و دیچکیم چشمانش از اشک قطرات

 !  کنمیم خواهش ، بده ادامه:  گفت ملستمانه و کرد حلقه کمرش دور

 !  ستین خوب حالت کنمیم حس من رعنا -

 !  بده ادامه محکم!  بده ادامه!  یلعنت بده ادامه -

 .. رعنا -

  ؟ اریماز یتونینم ؟ نه یایبرنم پسم از:  دیپرس و زد یپوزخند

 یب و خواندم را اش فاتحه زیآم هیکنا جمالت نیا با چون شد هم موفق و بدهد قلقلک را خشمم و حرص احساس خواستیم

 .. کردم یکینزد او با مالحظه

 .. زدیم یبخش تیرضا لبخند و ختیریم اشک ، دیکشیم درد یوقت

 .. کردمیم له نمیسنگ کلیه ریز را او حرص با و بودم گرفته سرش یباال را دستانش مچ جفت

 .. بود مانده روشن یعسل یرو که بود لمیموبا نیاسکر صفحه ما نور تنها ، نبود روشن یخواب چراغ چیه

 .. باشد داشته وجود من در کردمینم فکر هرگز که بودم شده لیتبد یمرد به

 !  خشن و خو تند ، مالحظه یب

 را سگم یرو معروف قول به زشیآم طعنه جمالت با رعنا یول بودم نکرده دایپ یوانیح یخو حد آن تا یجنس بطروا در هرگز

 .. بود آورده باال



  ؟ یبگ یزیچ یخواینم:  کردم زمزمه گوشش و بردم گوشش کینزد را سرم

 !  بکن یخوایم یهرکار!  ببر لذت تنم از فقط تو -

  ؟ یندار یجنس یها حرف به یا عالقه -

 !  بندتم من!  دمیم انجام همونو من یبگ یهرکار تو..  ندارم یمشکل یبریم تو اگه:  گفت و گرفت گاز درد از را لبش

 .. هیجنس ازین تقابل فقط ، نداره وجود خدا و بنده سکس یتو -

 نیا!  توئه مال فقط تنم چون یببر رو لذت تینها بدنم از خوامیم ، باشم تو بنده خوامیم فقط من یول یکن تقابل باهام یتونیم تو -

 .. شده ساخته تو لذت یبرا بدن

  ؟ تونمینم یکنیم فکر هنوزم -

 .. من مرد یا العاده فوق تو:  کرد زمزمه

 .. کردمیم قدرت احساس شیها حرف از که کنمینم انکار

  ؟ یکشیم درد یدار:  دمیپرس او از دوباره

 نیا مقابل در که کردمیم حاضر یا لحظه نیهمچ یبرا خودمو هرشب..  یبد درد بهم وت که نمیا عاشق من!  لذته از  دردش -

 !  نکنم عجز احساس درد

 .. رسمیم ارگاسم به دارم -

 ... کنم حسش بزار:  گفت و گرفت قرار اندامم ریز را باز دهان با سپس  زمیبرخ او یرو از که خواست من از دیشن را نیا تا

 .. یخوایم:  دمیپرس تعجب با و آمدم خودم به آن کی

 .. کن برآورده آرزومو!  اریماز آرزومه -

 ..  رعنا -

 .. کنم حس وجودم اعماق از رو اش مزه بزار ، بچشم رو وجودت رهیش ، کنم مزه مزه رو قطراتت بزار -

 .. بده شفام شهوتت آب بزار!  کن یخال دهنم یتو!  منه خواسته تنها امشب نیا

 !  هیرو ادهیز نکاریا رعنا -

 ارزشمند یا یدنینوش مثل را یمن آب قطره قطره رعنا و شدم ارگاسم ناخوداگاه ، کرد لمس را اندامم چندبار حرفم به توجه بدون

 .. دینوش

 .. دادیم سوق داخل به و کردیم جمع دهانش دور از لذت با

 شهیم بلند تو درون از تو که یزیهرچ..  خوشمزست : گفت عشق با و بست را چشمانش ، داد قورت را دیسف لزج عیما آن تمام

 !  رهینظ یب

 .. کردمیم غرور احساس که کردیم فیتعر ام مردانه بدن از چنان ، بود اعجوبه دختر نیا

 .. نه ای اورمیم دوام او شهوت برابر در دانستمینم

 .. کردمیم اساحس درونم را یمردانگ تمام ، کردیم زده شگفت را من لذت احساس از شتریب او

 خواستیم یمرد هر که زدیم ییها حرف اما نبود یا حرفه ترایم مانند او ، کند خود یب خود از مرا چگونه دانستیم رعنا

 .. بشنود صدبار یروز

  ؟ یشد ارضا یمطمئن:  دمیپرس و گرفتم آغوش در را او

 .. من پادشاه یکنیم ارضا منو صداتم با تو:  گفت و دیبوس را ام چانه

 .. بود یدیشد ارگاسم ، بودم خسته



 .. رفتم خواب به و بستم را چشمانم

 دنیکش درد با اون!  گفتم بهتون هم قبل یسر رو نیا ، ستین سمیمازوخ به شباهت یب یجنس رابطه در قشیعال و رفتار -] 

 ..  بکنه تشوگوش و رهیبگ گاز دستشو که داشته سابقه بارها ، باشه یچ از درد ستین مهم ، شهیم ارگاسم

 !  میببند بند پوزه میشد مجبور بار نیچند متاسفانه

  ؟ هیا یباز مسخره چه نیا ؟ دیبندیم بند پوزه که وونهیح مگه ؟ بند پوزه:  زدم داد و شدم یعصب

 .. میکن یریجلوگ نیا از میخواستیم:  گفت و آورد رونیب رعنا پرونده یال از عکس چند یآرام به کاوه

 .. نشستم مبل یرو به دوباره و شد سست زانوانم ، زد خشکم ریتصاو مشاهده با یول برداشتم را عکسها ، شدم بلند

 ..  کردم کاریچ من:  گفتم کنان زمزمه خود با و گرفتم دستانم انیم را سرم

 .. میداشتن یا چاره ما ، دکتر یآقا زنهیم بیآس خودش به شدت به رسهیم جنون به یوقت!  کنهیم بدنشو گوشت اون -

 ..  کردم سکوت

 ؟ بودم کرده کار چه ؟ بودم دهید چه من ، بود گرفته بغضم

 نبودت در یعروسک مرد با او اظهاراتت طبق ؟ داشت ادیاعت سکس به همسرت:  گفت مجددا و زد ورق را رعنا پرونده کاوه

 !  داشته یجنس رابطه بارها

 ! [ داشت من به ، دکتر اشتند ادیاعت سکس به رعنا:  گفتم و زدم یتلخ لبخند

 

 چند میکارها ادیازد بخاطر ، کنم شرکت یپزشک شیهما کی در تا کردم سفر رازیش به همکارانم با هفته کی مدت به دوران آن

 .. نزدم حرف رعنا با یروز

 .. کردمیم رد اجبار به زدیم زنگ ای دادیم امیپ هرچقدر

 بودند آقا کی و مجرا و مشرب خوش دکتر خانوم دو که همکارانم اتفاق به پنجم شب ، داشتم اقامت لوکس یهتل در هفته کی آن

 .. کردم لیم یمجلل شام

 .. بود باتریز یکی آن از ، زنم صدا"  آتوساجان"  را او داشت اصرار که شمندیاند دکتر خانوم

 ینیب و داده فر ملیر با را درشتش مانچش پرپشت و بلند یها مژه ، کردیم ست رژلبش با معموال که داشت یرنگ یشراب یموها

 .. دیرسیم نظر به کننده اغوا یسرخاب شیآرا یکم با که داشت یجذاب صورت فرم کل در و بود یعمل اش

 دور دار مدل شکل به را اش یروسر و بود کرده تن به زرد-یلیف جلوباز یمانتو و یطوس جذب نیج شلوار کی آتوسا شب آن

 .. بود بسته گردنش

 وقت او با گرید پزشک دو از شتریب میبود آنجا که یزمان مدت در و کرد جلب را نظرم اول برخورد همان از ، چرا دروغ

 .. بود شده متوجه یخوب به را نیا هم آتوسا و گذراندمیم

 .. دانستمینم نبودند شتریب ینفر 7 6 که کمینزد اریبس دوستان جز چکسیه واقع در ، هستم رعنا با دانستینم او

 هتل شاپ یکاف در آخرشب که یزمان پس زدیم را دلم فردا پس و فردا و نبود یجد میبرا رعنا چون بفهمد یکس هم خواستمینم

 داره خودشو یایسخت هم یمجرد یزندگ:  دادم جواب دیپرس تاهلم ای تجرد احوال از میرمستقیغ صورت به آتوسا و میشد تنها

 .. میهست مطب یتو یادیز زمان مدت که ها پزشک ما یبرا خصوص به ، آتوساجان

 دست تخته به بزنم ماشاهلل ؟ دیمجرد چرا گهید ییرو و بر خوش و یجذاب نیا به شما دکتر یآقا:  داد جواب عشوه با و دیخند او

 .. دیریگیم رو بله دیبزار یدختر هر یرو

 .. آتوساخانوم کنه اعتماد یهرکس به تونهینم روزا نیا آدم:  گفتم و زدم بهم را میطالب آب وانیل

 .. شده معنا یب روزا نیا یوفادار و تعهد واقعا ، ارجانیماز موافقم باهاتون:  گفت و گذاشتم میپا یرو به دست آتوسا

  ؟ نه دیهست مجرد که شما -



 .. خورد بهم اما کردم نامزد پارسال -

 .. بوده سخت حتما متاسفم:  گفتم و گرفتم یناراحت لحن

 .. شدمینم آشنا شما با نجایا که بودم متاهل اگه ؟ متاسف راچ زمیعز -

 ذهن در یگرید یها الیخ آتوسا اما بگذرد فراتر نیا از پا خواهدینم و دهدیم نخ زدن الس و ییآشنا حد در کردمیم احساس ابتدا

 .. داشت

  ؟ بپرسم یشخص سوال هی تونمیم دکتر یآقا -

 .. دییبفرما بله -

 کردم رد را تماس توجه یب!  بود رعنا ، کردم چک را صفحه و عذرخواستم او از ، خورد زنگ لمیموبا کند زبا لب آمد نکهیهم

 .. دییبفرما ، شرمنده:  گفتم و

  ؟ بود یخاص شخص -

 !  هیمیقد دوست هی نه -

 جفتمون که ییاونجا از یول میشد آشنا تازه ما چون نباشه بجا اصال سوال نیا طرح دیشا دیببخش:  گفت و زد یگشاد لبخند

 .. میکنیم نگاه جامعه اقشار ریسا از تر یمنطق ایقضا نیا به حتما میهست پزشک

 !  بود ییغوغا دلم در ، بردم یپ مقصودش به داد انجام که ینیچ مقدمه با بودم نشده منظورش متوجه لحظه آن تا اگر

 رو مشکل نیهم خودمم آخه ؟ دیکنیم برطرف رو یجنس یزهااین یچجور دیمجرد که شما بپرسم خواستم ، خوامیم عذر بازم -

 ! هیسالم و مجرد مرد و زن هر ازین واقعا اعتماد قابل پاتنر هی کنمیم احساس یگاه و دارم

 .. بودم برده را دلش راحت چه ، دادیم سکس شنهادیپ من به داشت علنا

 سکس طلب و نشسته من یجلو که اصالت با و بایز زن کی ، عروق و قلب متخصص پزشک ، نبود یزن کم شمندیاند آتوسا

 .. کردیم

 میبرا نیزم و آسمان از زنان ، دهم انجام یشاق کار نکهیا بدون ، کردمیم لذت احساس شده محتاج من به نقدریا او نکهیا از

 .. زندیریم

 !  سخته واقعا رانیا یتو اونم اعتماد قابل و سالم پارتنر کی کردن دایپ ، جان آتوسا شماست با حق -

 .. دیداشت یخاص پارتنر دیبود شیاتر در که یزمان حتما -

 .. باشم مناسب پارتنر دنبال بعد و برگردم رانیا به اول دادمیم حیترج ، بودم درسام ریدرگ من نه -

  ؟ دیکرد دایپ تاحاال:  دیپرس یحیمل لبخند با

 .. آره االن نیهم اما نباشه یگستاخ -

 ؟ هیک اون خب:  دیپرس و زد سیل را لبانش دور

 

 .. ممنون وهیآبم بابت ، مشندیاند خانوم خستم کمی امشب:  گفتم و کردم لمس یآرام به را اش گونه

...  خواهش ... خوا:  گفت دهیبر دهیبر و کرد جور و جمع را خودش سرعت به ، نداشت را یناگهان واکنش نیا انتظار اصال

 ! کنمیم

 .. برگشتم اتاقم به یا انهیموذ لبخند با و کردم پشت او به

 ..  ندادم آب و بردم چشمه لب تا را کهیزن ، کردم فکر بودم انداخته راه که یا رحمانه یب یباز به و ستادمیا دوش ریز

 حیترج اما ببرم لذت دشیسف و درشت یها نهیس آن دنیدر از توانستمیم من ، کند ناله و باشد تختم یرو توانستیم امشب نیهم

 .. شود تکرار دوباره رعنا یتراژد خواستمینم ، کنم شهیپ یخوددار دادم



 .. دادم جواب ناچار به ، بود او هم باز ، درآمد صدا به دوباره لمیموبا شدم دراز تخت یرو تا

 .. شدم نگران اریبس ، باشد داده دست او به یتنفس حمله کی نکهیا مثل ، زدیم نفس نفس خط پشت

 ! باش آروم!  اشب آروم -

 ..  دو..  کی..  کی!  بکش قیعم نفس

 .. گرفت را یناگهان حمله آن یجلو من ییراهنما با و کرد میتنظ را شیها نفس کم کم

  ؟ یدار آسم سابقه ینگفت بهم چرا ؟ آره ؟ بهتره حالت -

 !  بود شده تنگ برات دلم..  دلم ، ندارم:  داد جواب لرزان ییصدا با

 و ستیگر تلفن پشت او اما گذاردیم سرم به سر کردم گمان!  بود گرفته یتنگ نفس من از یدور بخاطر که مکردینم باور

 ..  بازگردم که خواست عاجزانه

 .. کنمیم التماست!  برگرد!  دارم ازین تنت یبو به!  دارم ازین بهت!  اریماز -

 .. یکنیم یرو دهایز یدار تو یکن کنترل خودتو دیبا اما یدلتنگ دونمیم رعنا -

 ..  ارمیماز رمیمیم دارم!  برگرد..  من عشق تونمینم!  تونمینم:  دیزار هیگر با و زد زجه

 .. استیدن او یبرا دارد انیجر یسرگرم کی جهت در صرفا من یبرا که یا رابطه شدم متوجه که بود شب آن

 معشوق ای دوست کی از فراتر خواستیم او ، باشد عروسکم خواهدینم که بود داده اخطار من به او ، کنم چکار دیبا دانستمینم

 .. داشت وجودم و من به یمبرم ازین ، باشد

 بود ازین یوابستگ از فراتر یاحساس خانواده لیتشک و ازدواج یبرا اما شدم وابسته او به محبتش ای یجنس رابطه رغم به دانستمیم

 مرز و حد از کوتاه ماهه 6 مدت نیا در رعنا آنکه حال و بودم دهینرس هم مرحله نیا به هنوز من!  عشق و تعهد مثل یاحساس ،

 !  دیبریم نفس من از یدور با که بود شده یا رابطه ریدرگ و نهاده فراتر پا ما

 خودخواهانه یوابستگ حس با یطرف از یول شود ختم ازدواج به توانستینم رابطه نیا ، کنم رها اوضاع نیا با را او خواستمینم

 عروس لباس در را خودش اول یروزها همان از او ، بودم ساخته ایرو کی الیخ خوش دخترک آن یبرا امان رابطه از خود

 .. دیدیم

 !  کردیم ذوق بچها عکس دنید با یگاه یحت ، خواستیم نظر و فرستادیم لباس یعروس یها ژورنال از میبرا

 بد در را خودم کردمینم هم فکر او با خانواده لیتشک به یحت که من ، دپروانیم را من با ازدواج الیخ ذهنش در بودم مطمئن

 .. بودم انداخته یا مخمصه

 .. کنم مزه مزه را او خواستمیم تنها اما زدمیم پسش ابتدا همان ، او عالقه و عشق تیظرف مشاهده با دیبا

 .. بود تیاهم یب میبرا ابتدا همان از ، نداشتم او با رابطه از یتین و قصد چیه

 بعد نفر سراغ و بکنم دل او از تینها در و کنم یباز عشق و بگذارم قرار ، بخوابم یزن با یمجرد مرد هر مانند خواستمیم فقط

 .. کنم تجسم همسر عنوان به خودم کنار در را او توانستمینم مانییآشنا یابتدا از!  بروم

 با پوشش بهانه به توانستمینم!  رمیبگ رادیا او از توانستمینم ، اوردینم نه میها حرف تمام یرو ، خواستیم مرا وار وانهید رعنا

 .. نکردم دلیپ یراه چیه اما گشتم یادیز فرار یها راه دنبال ، بزنم بهم او

 یمرد هر که بود ییها زن دسته همان از ، نبود مالحظه یب و تیظرف کم عاطفه مانند و گستاخ و سرکش ترایم مانند او

 .. باشد داشته اش یزندگ در یکی خواستیم

 .. وقت تمام یپرست سکس و یجنس برده ، یروز شبانه یخدمتکار ، عیمط و رام یا بره 

 .. رمیبگ طیبل کی او یبرا شب آن شدم مجبور  همکارانم وجود با ، دادیم دستم کار شهیهم من یدلسوز

 .. انداخت آغوشم در را خودش و اختاند نیزم را ساکش فرودگاه همان در و دیرس رازیش به عصر رعنا

  ؟ یکرد تحمل ماه سه یچجور پس:  دمیپرس و کردم نوازش شال یرو از را شیموها



 معدم بهونه!  خانوم مونس و هنگامه یحت!  چرا دینفهم چکسیه ، بودم یبستر مارستانیب رو اول ماهه کی:  گفت و کرد بلند سر

 .. برگردم خاک به تا شدم زنده دوباره صبح و مردم هرشب اون از بعد و اوردمیم رو

 ... دونستمینم -

 .. من پیخوشت مرد یدونینم که هست زایچ یلیخ:  گفت و کرد نوازش را شمیر ته

 یکنارم کنم فکر!  رهیبگ رو بوت تا زدمیم تختم به ، کردم دایپ زور به رو ادکلنت:  گفت و کرد استشمام وار وانهید را تنم یبو

 .. 

 ! کن بس..  رعنا -

 

 !  کنهیم آرومم تنت عطر ، تنت عطر:  کرد بو رو گردنم ریز

 .. رعنا میمردم نیب:  دمیغر و کردم جدا زور به را او

 .. تنها ای میباش مردم نیب در ، نداشت یفرق او یبرا

 .. کرد بارانم بوسه ریمس طول در و شد زانیاو میبازو از ، دیچسبیم من به کنه مثل رعنا

 .. من مرد ادیم بهت یا سرمه شلوار و کت ، دمید شیهما یتو توعکس -

 .. ممنون -

 سوت که گوشم ؟ نه یکردیم فکر بهم!  نمیبیم رو خوابشون هرشب که ییچشما!  چشمات به شدم رهیخ ، بودم داریب شبید تمام -

 !  کنهیم فکر بهم داره اریماز گفتمیم دیکشیم

 دخترم دوست مثال!  شومیم شرمنده خودم اورمیب زبان به را قتیحق اگه کردم احساس یول بودم نکرده فکر او به اصال راستش

 .. بود

 .. کردم فکر بهت آره -

 .. شده تنگ دلت توام دونستمیم!  نجامیا االن یول!  دونستمیم ، دونستمیم -

 .. دیبوس را لبانم و دیپر اول میشد که نیماش سوار

 .. کردیم یبعص مرا شیرفتارها نیا با کم کم

  ؟ رعنا ینچسب بهم نقدریا شهیم -

 باز لب فقط!  یبخوا تو که یزیهرچ شمیم ، شمیم عوض یندار دوست رو نایا اگه!  بد یدخترا ، داغ یلبا ، ییهوی یها بوسه -

 .. کن

 !  گرمه واقعا نجایا ، ینچسب بهم خوامیم فقط فعال -

 .. چشم -

 خصوص به و پزشکان ریسا خواستمینم ، کردم رزور اتاق کی و بردم بود خودمان اقامت محل کینزد که یارزان هتل به را او

 .. ببرند ییبو رعنا وجود از آتوسا

   ؟ یگرفت!  امیپ نه زنگ نه ؟ کارم به ینزن گند روز هی یتونیم نیبب ، میگردیبرم فردا:  گفتم و بردم اتاقم به را او

 .. خودم دست یبدون کاش ، من مرد ؟ کردم جور زحمت برات من:  گفت و کرد لمس را میها ،گونه آمد کمینزد

 .. یهرچ ، نبود خودت دست!  دونمیم:  گفتم و کردم جدا را دستانش

 .. خودم هتل رمیم بعدش ، دارم کار گهید ساعت کی تا من

  ؟ کجاست نجایا پس ؟ خودت هتل:  دیپرس تعجب با



  ؟ بدم نشونت همکارام به و ببرمت که یندار انتظار!  یبمون توش تو قراره که ییجا -

 .. داد تکان نه نشانه به را سرش

 !  خوبه -

  ؟ هیحافظ میبر یایب شهیم ؟ خودت هتل ینر شهیم: دیپرس یآرام یصدا با شوم خارج اتاقش از تا کنم باز را در آمدم که نیهم

  ؟ یاومد حیتفر یبرا مگه -

 .. نمیبب دارم دوست یلیخ -

 .. دمیکش میموها در یدست ، ستمینگر مظلومش چشمان به و برگشتم

 ..  امیب زودتر کنمیم یسع - 

 .. شدم خارج اتاق از او جانیه به توجه یب ، زد برق یخوشحال از چشمانش

 .. برگشتم او هتل به و چاندمیپ یا بهانه به را همکارانم ، شیهما نیآخر از بعد

 .. بود دهیخواب شال و مانتو و حیمل شیآرا با تخت یرو آرام یا بره همچون  و گذاشته باز را در حواس یب دخترک

 دخترک ، کردم نوازش یآرام به را اش گونه و نشستم کنارش ، بود دهید تدارک دونفره قرار نیا یبرا شیپ یساعات از که ایگو

 .. شهیپ عاشق عقل یب

 !  شو داریب رعنا..  رعنا:  گفتم کنان زمزمه گوشش ریز و شدم خم

 خوابم یک دمینفهم اصال!  یبرگشت زود چه:  گفت و زد یدار کش لبخند من دنید با و کرد باز یآرام به را آلودش خواب چشمان

 .. برد

  ؟ یبود داریب شب چند نیا -

 .. بردینم خوابم ، یبود دور ازم:  گفت و داد تکان آره نشانه به را سرش

 .. افتاد آغوشم در و خورد یسکندر پس بود خواب محو هنوز ، کردم بلندش و گرفتم را دستش

 !  آروم!  شیه:  گفتم و گرفتم محکم را شیبازوها

 ! نخوردم غذا..  گرسنمه -

  ؟ چرا -

 !  بود شده خشک گلوم..  تونستمینم -

 .. خوردیم و گرفتیم لقمه ها زده یقحط ،مثل دیبلع سرعت به را برنج و دهیکوب پرس کی ، بردم رستوران به را او

 ! تر آروم ، رعنا -

 .. دیببخش ، گرسنمه:  دیکش خجالت

 قرار نارنج و چنار درختان از یانبوه در که بایز یآرامگاه ، شد بلند نرگس و یمحمد گل عطر ، میگذاشت پا که هیحافظ در

 .. داشت

 نیهمچ چگونه که خوردم افسوس خود حال به و نکردم دیبازد هیحافظ از عالقه عدم لیدل به اما بودم آمده رازیش به قبل سال چند

 !  دادم دست از را یرینظ یب منظره

 نیمز دارند خاص یمفهوم کدام هر که ییها رنگ با گنبد درون ، است ترک شانیدرو کاله شکل و بوده آسمان نماد آرامگاه گنبد

( خاک نماد) سوخته یاقهوه و( روز و شب نماد) دیسف و اهیس ،( یازل شراب نماد) یارغوان سرخ ،(بهشت نماد) یاروزهیف:  شده

.. 

 که یدرحال و درآورد را شیها کفش میدیرس که مزار به ، دانستمینم بود نکرده انیب رعنا که یزمان تا رو ها نیا از چکدامیه

 .. نشست حافظ مزار سر بر کردیم زمزمه شعر یا قطعه



 زمیبرخ جهان دام از و مقدس ریطا ، زمیبرخ جان سر کز کو تو وصل ی مژده -

 .. باش هللا لطف تیحما در وستهیپ ، باش شاه و باش جهان شاه غالم دل یا

 .. شدینم دهید باغ در یکس یتیجمع اندک جز و بود خلوت امیا آن در هیحافظ ، دیکش دست قبر سنگ یرو به

 :  ودسر یعرفان یشوق با و کرد نوازش را شمیر ته سیخ چشمان با که نشستم او کنار

 ماست همره قیطر هر در تو یرو الیخ

 ماست آگه جان وندیپ تو یمو مینس

 کنند عشق منع که یانیمدع رغم به

 ماست موجه حجت تو چهره جمال

 

  ، آمدم وجد به عشق و ذوق همه نیا از

 .. بودم نداده نشان یخاص توجه چوقتیه من یمنته بود گفته سخن  اش یادب شوق و شور درباره یگدار گه 

 .. شدم معذب دندیچرخیم هیحافظ در که یکم عده همان انیم در یکم ، گذاشت ام نهیس یرو به را یشانیپ

 دیگویم چه تو زنخدان بیس که نیبب -

 ماست چه در فتاده یمصر وسفی هزار

 نرسد ما دست تو دراز زلف به اگر

 ماست کوته دست و شانیپر بخت گناه

 حافظ*

 .. عاشقتم:  کرد زمزمه و داد فشار شتریب را سرش

 .. زدم لبخند و دمیکش سشیخ گونه یرو به را ام سبابه انگشت ، کردم جدا خود از را او و فشردم را بدنش

 زمان آوردن فراهم هنگام تا پس ، ستین باشد دیمق و وابسته حد نیا تا خواهمینم میبگو او به نکهیا یبرا یمناسب فرصت دانستمیم

 .. کردم صبر مناسب

 .. دمیخر یا روزهیف دار مهره گردبند کی او یبرا هیحافظ بازار در

 دنیشن یبرا را او کوچک یها ینیچ مقدمه نیا با که بودم خوشحال حداقل ، دیبوس را آن بار نیچند راه در و گردبند عاشق او

 .. سازمیم آماده سخنانم

 !  نداشتم را دشیجد یدردسرها صلهحو و بود یکاف میبرا رعنا ، میکردیم یشرویپ نیا از شتریب دینبا

 .. کردم آغاز ذهنم درون را میها یبند جمله و نشستم تخت یرو ، رفت ییدستشو به میمستق او و میبرگشت هتل به

 .. زد میصدا ییدستشو داخل از که بودم ور غوطه افکارم انیم در

  ؟ بله -

 ..  من..  من -

  ؟ شده یچ:  دمیپرس و شدم نگران

 !  بشم امروز کردمینم فکر ، دمش ودیپر -

 !  میبگو یزیچ او به رفتارش درباره من آنشب نبود قسمت انگار ، داشتم کم را یکی همان

 ..  دادم او به و برداشتم هتل کمد داخل از بسته کی



 .. یمرس -

 ام نهیس یرو به یا بوسه و دچپان آغوشم درون را خودش ، شد دایپ اش کله و سر باز که بستم را چشمانم و شدم دراز تخت یرو

 تو ، یکنیم خوشحالم نقدریا که ممنون!  بود نگذشته خوش بهم نقدریا چوقتیه تاحاال ، ارمیماز بود العاده فوق امشب:  گفت و زد

 .. کنم خوشحالت بتونم منم دوارمیام!  یمیزندگ

  ؟ بپرسم یسوال هی ازت تونمیم -

 .. من مرد حتما -

  ؟ رعنا ینیبیم یچ تیزندگ یتو منو : دمیپرس مکث یکم با

 !  نمیبیم تو یتو مویزندگ ، نمیبینم یزیچ رو تو من -

  ؟ عشق ، پسر دوست ، شوهر منزله به منظورم -

 یتو داشتم آرزو که یمرد هر ، معشوق ، برادر ، دوست ، پدر ، شوهر:  داد جواب و برد فرو شرتم یت ریز به را دستش

 !  ییتو باشم داشته میزندگ

  ؟ یش عروسم یخوایم تو..  تو ، پرسمیم یفرض کامال -

 به چون خوامینم ایدن از یچیه!  شمیم زاده دوباره! تولدمه روز ، بشم عروست که یروز اگه:  گفت و کرد ضعف ذوق از

 .. رسمیم میزندگ

 ترسمیم نداره رو ششیگنجا مغزم!  گنجهینم الممیخ یتو ارمیب ایدن به بچتو و بشم زنت بخوام نکهیا ، ییتو من دل یآرزو تینها

 .. کنم سکته

  ؟ یکن ازدواج یخوایم:  دیپرس یکمرنگ لبخند با و کرد بلند سر سپس

 .. دمیپرس یفرض -

  ؟ یدار دوسش:  دیبوس را ام نهیس

 با آرزوته یگیم شهیم که یزیهرچ ؟ یندار من جز ییآرزو و هدف چیه تو!  کنندیم ازدواج یروز هی آدما همه!  هیفرض گمیم -

 !  یبد انجامش من

 !  شم داریب خوادینم دلم باشه خواب شبا نیا تمام االنم اگه یحت..  اریماز یشد آرزوم تنها دمتید یوقت از -

 .. تو مثل نه یول بودم عاشق منم!  آدمه ضرر به یگاه هم یادیز عشق -

 ... من ، دمیم برات جونمو من ، پرستمتیم من ، ستین عاشق من مثل چکسیه -

 بغلت یتو ترایم یجا من نمیبیم هنگامه یگوش یتو تونویگروه عکس یوقت بود نیا اهامیرو از یکی یدونیم ، یبود عاشق یگفت

 ! یخوریم غصه چقدر که گرفت درد دلم. . کرده تموم باهات دمیفهم که یوقت مخصوصا ، خوردم غصه یادیز یشبا ، باشم

 .. یعاشقش هنوزم:  گفت و دیخند رعنا ، دیچک چشمم گوشه از ناخوداگاه اشک یا قطره گذشته یادآوری با

 .. ستمین نه -

 .. گهید زیچ هی چشمات ، گهیم یزیچ هی لبت:  گفت بود زده زل میها چشم به که یدرحال و کرد سربلند

 .. شده تنگ میجوون یروزا یبرا دلم ، ستمین عاشقش -

 که یاول شب همون ، دمید خونت یتو عکسشو!  یقشنگ پارادوکس چه ، کنهیم هیگر من بغل یتو عشقش یبرا داره عشقم -

 یخوب کلیه ، بودم خوشگل ترایم مثل منم اگه دیشا!  خوردم حسرت فقط ، بود معلوم چشمات یتو عشق ، دمیخواب تختت یرو

 ! یداشت دوست منو تو االن داشتم شجاعت یکم و بودم بلد یدلبر و داشتم

 

 .. رعنا یه:  کردم زمزمه و زدم کنار را شیها یچتر



 خیتار ، اریماز نبودم بلد رو کردن حفظ کاش یا ، بود رحم یب من با شهیهم یزندگ:  داد ادامه و شد سیخ دوباره شیها چشم

 یشدنن تکرار تو که خوردم حسرت چقدر ، شدیم کم داشتن رو تو یبرا سال کی فقط گذشتیم که هرسال!  دادیم ازارم تولدت

 که فیح چقدر و یبش عاشقم تا کردم نیتمر خنده نهیآ یجلو چقدر ، کردم حفط خوابوندت یبرا واژه چقدر!  یمن تکرار نیتر

 .. ینخوند چشمام از منو نگاه نیتر کیکوچ

 .. رعنا -

  ؟ دلم جان جانم -

 ؟ یباش آروم شهیم -

 .. برات رمیبم..  شم مرگت شیپ ، بشم قلبت قربون من ، چشم چشم:  گفت و دیبوس را چپم نهیس

 !  نکنه خدا -

 و یهست ، تو یبرا نبودم و بود!  اریماز کن تر لب تو..  یبخوا منو اگه اتشیآ همه به شمیم کافر!  ییتو خدام ؟ کارستیچ خدا -

 .. تو یبرا میستین

 .. دمیکش دست کوتاهش یموها در و میدیبوس را لبانش ، کرد غلبه عقلم به احساسات

 !  نبود کار در یدروغ چیه ، گرفتیم نشات قلبش درون از هاش حرف ، بود حرارت و شور پر:  کاوه] 

 .. یزدیم یوابستگ از دم فقط!  یخواستینم اونو مدت تموم که تو ؟ یداد ازدواج شنهادیپ بهش که شد چطور

 حرف ریتاث تحت فقط!  کردمیم ازدواج رعنا با دیانب من ، بود بهروز ریتقص:  گفتم و چرخاندم زیم یرو ، دراوردم را ام حلقه

 ..  گرفتم قرار قمیرف یها

 [ نبود نیا حقش ، نبود نیا حقش رعنا

 .. کردیم نگاهم حال یب و بود دهیکش دراز تخت یرو رعنا ، شدم مارستانیب اتاق وارد

 یافراط یوابستگ بابت رازیش از بازگشت از بعد هفته دو بایتقر ، وفتدیب یروز نیچن به مانییجدا بر میتصم با که کردمینم فکر

 ... کرد موافقت ممیتصم با لب به یلبخند و آرام یظاهر با رعنا ، باشم دور او از گرفتم میتصم و دادم هشدار او به اش

 .. بود یمعتدل صبح ، میبود نشسته کافه در

 یها برنامه و تئاتر و بود گذشته که یا هفته از یشاد با و زد دلبخن ، گرفت را دستانم ابتدا همان از و آمد قرار محل به یانرژ با

 .. گفت سخن اش یکار

 .. دمیترسیم ممیتصم از بعد یها واکنش از یول شوم جدا او از خواستمیم ، داشتم اضطراب یکم

 یا هفته دو کشور از جخار در بار کی یسال حداقل من ، دادیم دستم کار اش یافراط یها یوابستگ آن با رعنا ، بود من با حق

  ؟ بگذارد ابانیب به سر خواستیم من بدون او!  داشتم کنفرانس و شیهما ، کردمیم کار

 .. نداشتم مهارت ینیچ مقدمه در اصال ، میداد سفارش یسیانگل صبحانه بشقاب دو

 .. دهد نشان من به را یعکس تا درآورد را لشیموبا رعنا کنم باز لب آمدم تا

 .. میبود گرفته کافه نیهم در شیپ وقت چند که بود یا دونفره عکس همان اش یاصل صفحه یرو

 اما است سم جانم یبرا اضطراب هستم مبتال آن به که یقلب یماریب سبب به دانستمیم ، گرفت باال قلبم تپش و شد دیتشد اضطرابم

 .. نبود خودم دست

 یایب شهیم!  گرفتم یمجان طیبل توام یبرا:  گفت و داد نشان من به کردیم دایپ حضور آن در ندهیآ هفته که یتئاتر از یعکس رعنا

  ؟

 .. زدم زل رهیت و مهربان چشمان آن در

 !  شد ینم دهیچیپ آنقدر زیچ همه کاش

 .. امیب تونمینم من -



 !  یایب شینما دوم هفته یتونیم!  نداره بیع ؟ یدار کار ییجا ؟ چرا ، هوم -

 !  امیب تونمینم کال:  گفتم تحکم با و دمیکش یقیعم نفس ، انداختم ریز به سر

  ؟ اومده شیپ یمشکل ؟ عشقم شده یزیچ:  دیپرس لبخند با و کرد لمس را ام گونه

 .. آره -

  ؟ یمشکل چه -

 .. دیلرز نگاهش ، زدم پس را دستش

 .. تونمینم من رعنا -

 .. ماند سخنم ادامه منتظر

 .. کنهیم تمیاذ رابطه نیا!  بدم ادامه تونمینم من رعنا -

  ؟ کنمیم تتیاذ..  من -

 .. بدم ادامه تونمینم ینجوریا من!  یا وابسته یلیخ بهم تو نیبب -

  ؟ یکنیم ولم یدار وابستتم چون:  دیپرس و کرد کج سر

 ..  شتریب اقتتیل تو نیبب!  نزن حرف ینجوریا..  رعنا -

 .. فهممیم ، باشه:  گفت و گذاشت لبم بر سکوت نشانه به را اش اشاره انگشت

 .. گذاشت زیم یرو به و درآورد را صبحانه نهیهز اش یدست فیک از ، شد خاموش کبارهی نگاهش برق ، زد یآرام لبخند

 .. الزم -

 .. گذروندم عالقم مورد کافه یتو رو آخر روز که خوشحالم حداقل ، ممنون صبحانه بابت:  گفت و شد بلند جا از

 .. رفت و گذشت کنارم از رعنا ، دمینفهم آخر وزر از را منظورش

 

 .. کرد برخورد یمنطق!  عجب چه:  گفتم خود با و گرفتم دستانم نیب را سرم

 زنگ من به بهروز که دینرس شب به اما رفتم مطبم به خرم و شاد و رفتهیپذ یراحت به را ییجدا رعنا که بودم خوشحال حداقل

 .. است یبستر مارستانیب در و کرده اوردوز اعصاب یها قرص فمصر اثر بر او که داد خبر و زد

 بود داده هشدار من به یوقت چرا ؟ کردم یباز او با چرا گفتیم که داشتم رعنا طرف از امیپ نیچند ، کردم روشن را نترنتمیا

  ؟ گرفتم یباز به را احساسش باشد عروسکم خواهدینم

 .. گذردینم ابطهر ریخ از یراحت به او که زدمیم حدس دیبا

 .. داشتند حضور بسترش در خانوم مونس و هنگامه ، رساندم سرعت به را خودم

  ؟ کجاست بهروز:  دمیپرس هنگامه به رو و انداختم او به یگر مالمت نگاه ، زد یکمرنگ لبخند رعنا من ورود با

 .. بود دلخور دستم از ، نداد جواب و رفت یا غره چشم

 !  شوم جدا او از توانستمینم یحت!  مادرش و هنگامه شیپ دفعه نیا ، ختیر رهدوبا را میآبرو رعنا

 ینجوریا دخترو نیا ما..  اریماز آقا یریم در خوب:  گفت طعنه به دنمید با ، بود منتظر در پشت بهروز ، آمدم رونیب اتاق از

  ؟ میداد لتیتحو

 ؟ ندارم نمیهم اجازه ، نیهم باشم دور ازش مدت هی خواستم فقط من!  آخر میس به زد طرف که چه من به!  نکن سرزنش منو -

 .. بکشه یینما اهیس و یخودکش به کارش دونستمیچم



 شکر رو خدا!  بده جون تشیسوئ یتو زنده زنده بود کینزد مردم دختر ؟ یخودت اریماز ؟ یینما اهیس:  دیپرس تیعصبان با

 .. یبود شده قاتلم االن وگرنه زد سر بهش هنگامه

 !  انداخت باال کجای رو خواب قرص بسته هی

 !  ننداز من کول یالک!  نداره یربط چیه من به:  گفتم و دادم تکان هوا در را میها دست

 .. رونیب دییبفرما!  کنمیم خواهش ونیآقا:  کرد گوشزد و شد کینزد ما به پرستار

 .. میرفت یبال سمت به ، میبود مملکت نیا پزشکان ما که انگار نه انگار

 یول گمینم یچیه بهت یداداشم مثل چون خودم جون به اریماز:  گفت و نشست میرو به رو ، دیخر ریماالشع یبطر دو بهروز

  ؟ مگه یا بچه ؟ یختیر رفاقت پیتر باهاش اول از چرا یکن ول رو دختره نیا یخواستیم که تو

 .. ها ودتهخ گردن خونش رهیبم نیا بابا ؟ حساسه چقدر طرف ینیبینم

 .. داره تاب مخش نیا!  ستین وضع خل دختره نیا مثل زنت!  بهروز یفهمینم تو -

 داره طرف!  یخر یلیخ خر بالنسبت هم تو من داداش ؟ وفتهینم زبونش از اریماز اریماز چون ؟ داره تاب مخش عاشقته چون -

 .. دهیم برات جونشو

 ؟ داره میسل عقل کنهیم یخودکش ییجدا یبرا که یکس تو نظر به -

 .. گوسالت خود اال دوننیم ایدن تمام!  وونتهید رعنا ؟ یفهمینم گوساله یتو چرا!  عالقست از همش نایا بابا -

 بره شه تموم کنم حال باهاش مدت هی خواستم ؟ بدم پس جواب یک به دیبا باشه عاشقم دختره نیا نخوام من:  دمیغر و شدم یعصب

.. 

!  شناسمتینم انگار ؟ یهست یک تو اریماز!  دور شیبنداز یکن استفاده ازش که هیکاغذ دستمال مگه:  ادد جواب و زد یپوزخند

 رو هنگامه بار ده خواستم من که ییتو ؟ مرامت بود نیا ؟ یکن حال باهاش یخواستیم یگیم االن یزدیم یمردونگ از دم که تو

 رعنا یگیم خودت االن نکن باهاش نکارویا عاشقته دختره نیا ؟ داره حرمت دختر یگفت و یبرداشت یباز نیفرد فاز بزارم قال

  ؟ نداره تیاهم برات

 .. نیا..  نیا ، ینبود رشیدرگ ماه 7 6 من مثل تو!  بهروز یشناسینم رو دختره نیا تو!  نبود وونهید هنگامه -

 هنگامه ، رعنا سراغ یاومد یخورد گوه ینک حال فقط یکی با یخواستیم که ییتو یول داره دوستت وار جنون چقدر دونمیم -

 فالن طرف با بار ده تو حاال!  شستیپ عاشق و فیضع رعنا بگو بکشه پس پا بگو ستین یجد اریماز قصد اگه گفت بهم صدبار

 ! داداش عاقله میلیخ رعنا اتفاقا ؟ وونستید دختره یگیم یکرد حالتو و عشق ، یرفت مسافرتاتو ، یکرد کارو

 ..  یکرد پاره رو خر کون ادیالمپ چهارتا و مدرک دوتا با یکرد فکر که یخل** یکی تو:  داد ادامه خشم با و شد بلند جا از

 .. میندازینم دوشت یرو هم رو رعنا نعشه ما!  ستین حدت در چکسیه یکنیم فکر

 

 چهارتا همون تو من که پره نیا از دلت گنده خرس ، کنهیم حسادت یچ به آقا بگو پس:  دمیپرس و شدم بلند ، زدم یپوزخند

 هنگامه جز یول ختهیر شهیهم من دور رهیگیم شیآت داره کونت ؟ یکنیم یحسود ؟ آره بردم مدال ینگرفت گوهم تو که یادیالمپ

 .. گلوته تو معلومه یکنیم پاره رهنیپ قهی رعنا واسه نقدریا االنم ؟ دهینم پا تو به یکس

 هی!  داداش که میندار تو و من ؛ بهروز خودت مال جندت:  گفتم کردمیم درست را رهنشیپ قهی که یدرحال و آمدم جلو ، دمیخند

 تو حاال بود من دست مدت

 .. خواباند صورتم در مشت کی و زد کنار را دستم

 .. دادم سر یکیستریه خنده ، شد یجار خون مینیب کنار از و افتادم نیزم یرو به

 کن گم مارستانیب از گورتو کن جمع لشتو ؟ نداشتم خبر من که یبود ناموس یب نقدریا یک تو!  جاکش کن مزه مزه دهنتو حرف -

.. 

 .. شدند کمینزد"  خوبه حالتون دکتر یاقا"  زمزمه با بودم افتاده نیزم به که من دنید با مارستانیب در آشنا پرستاران از یا عده



 .. برات دارم ، مونهینم جواب یب کارت نیا:  گفتم بهروز هب رو و کردم پاک را لبم گوشه ، برخاستم نیزم یرو از

 .. خانوما دیکن یهمراه یخروج در تا رو خواه سعادت یآقا:  گفت پرستارها به

 .. کرد حرکت آسانسور سمت به و داد تکان سر تاسف با سپس

 

 .. اریماز!  اریماز -

 .. زدیم ادیفر را نامم بود رفتهگ دست به را سامسونتش فیک که یدرحال دیسع ، برگشتم عقب به

  ؟ هیچ -

 !  میبر هم با واستا:  گفت و زد اشاره

 .. زدم لبخند دیدرخشیم ساختمان یجلو که یکیتبر لبوردیب به کردمیم یباز فمیک بند با که یدرحال و ستادمیا مدرسه درب یجلو

 یآقا جناب ختهیفره پژوه دانش توسط یجهان مقطع هب یابی راه و کیزیف ادیالمپ نینهم و ستیب در یکشور یطال مدال کسب" 

 " میینمایم عرض تیتهن و کیتبر تانیگرام خانواده و شانیا به را خواه سعادت اریماز

 دلم اما بودم معاف کنکور از ، بود شده مدارس تمام زد زبان نامم تهران 6 منطقه در یپ در یپ یادهایالمپ در شرکت با 

 به ، خوردندیم غبطه حالم به منطقه آموزان دانش همه ، دارم نگه محفوظ را رسمم و اسم اول رتبه گاهیجا کسب با خواستیم

 !  کردند دعوت ییاروپا کیزیف گروه به وستنیپ یبرا من از آلمان یجهان میت که یزمان ژهیو

 .. دیرسینم هم میپا گرد به یمحصل چیه ، بودم گرانید از باالتر پله کی شهیهم

 ، کردمیم رقابت ییایآس نوابغ با و شدمیم دعوت خارجه یکشورها به ، کردمیم لیتحص زهوشانیت مدارس نیبهتر از یکی در

 ..  دیدرخشیم علم کوه فراز بر که بود ساخته یبت من از نهایا تمام

 .. برسم بهت دراومد جونم!  پسر یریم راه تند چقدر -

 .. کتابخونه رفتمیم داشتم -

 ؟ امیب باهات منم!  یهست یک گهید تو بابا ؟ درس بازم : گفت و دیخند دیسع

 .. یکنینم صدا و سر اگه -

 .. مینیبب لمیف میبر امشب ، کردم رزرو نمایس طیبل تا دو اریماز:  گفت جانیه با و دیرس سر بهروز لحظه نیهم در

 !   میبزن چرخ کمی میبر ، دستمه داداشمم موتور

 .. شرمنده داداش هبخون درس خوادیم اریماز:  دیسع

 !  ایریمیم یماز ؟ درس بازم:  دیپرس تعجب با بهروز

  ؟ هست یک لمیف سانس:  دمیپرس و کردم عوض را بحث

 .. هشت -

 .. بگم یزیچ هی بهت خوامیم نوریا ایب قهیدق هی:  گفت و زد ام شانه به یا ضربه دیسع

 .. رسمیم بهت ، ستایوا ستگاهیا برو:  گفتم بهروز به

 !  یاوک -

 االن تو نیبب!  پسر بگم بهت یزیچ هی خوامیم منم ، یقمیرف تو اریماز نیبب:  گفت و کرد یچغل به شروع او شدم تنها که دیسع با

!  خله یلیخ بهروز نیا ، دارند قبولت همه چقدر نجایا که نگم بهت من بهتره گهید یدونیم خودت ، یشد یکس خودت یبرا گهید

 میهم همجنس تو و من اریماز نیبب!  داستانا نیا و چرخ**  ببره رو تو خوادیم که هست بدخواهتم معلومه ؟ یگردیم باهاش چرا

 چقدر که بماند و زهوشانیت اومده پول با دمیشن من ، ستین نورایا بچه هم هیشخم هم بهروز نیا ، داداش خورهیم ما به کالست! 

 بد ونش* ومدیدرنم خونش یزدیم کارد بهروز یول کردند نتیتحس منطقه لک ، یآورد رتبه ادیالمپ تو ، کنهیم حسادت بهت



 هم شهیم ادیز دختر دورت هم یباش ما پیاک با!  نکن جمع خودت واسه بدخواه ، نچرخ برش و دور گمیم پس!  بود سوخته

  ؟ گمیم یچ یریگیم یکنیم دایپ هواخواه چهارتا

 .. فهممیم آره -

  ؟ نظر خب -

 یجلو یبود مرد اگه!  یاکبر نکن یچغل نینش دخترا مثل:  گفتم و دمیکوب صورتش به آرام یلیس ضربه سه دو ، زدم یکج لبخند

 آمارت ، ستین متاهل زن هول یول ختهیر ادیز دختر بهروز یبرا!  خلوت گوشه هی یاریب منو نکهیا نه ، یگفتیم رو نایا خودش

 .. چاک به بزن!  دستمه

 

 ... شدم تر آشفته رستانیدب خاطرات یادآوری با ، دمیکش میموها در دست تیعصبان با و دمیوبک لیاتومب فرمان یرو به

 تند انقدر چرا دانستمینم ، مینکرد یخال را هم پشت گاه چیه دیسع امثال وجود با ، میبود هم دوستان نیتر یمیصم بهروز و من

 همه و بودم نگران و یعصب ، کند سرزنش مرا یکس خواستمینم ، کنم فرار اشتباهم از دیبا کردمیم احساس فقط!  کردم برخورد

 .. کردم آوار بهروز سر بر کبارهی را احساساتم

 

 .. دمیکشیم خجالت میها حرف از ، نداشتم هم را یعذرخواه و بازگشت جرئت یحت

 با و شدم زانیگر مهلکه از سگ مانند ، زدم یهرزگ انگ رعنا به ، بودم متنفر شهیهم که شدم یپست مرد همان لحظه کی یبرا

 .. ریدرگ دوستم نیبهتر

 .. دیکشیم سوت مخم ، گذاشتم فرمان یرو به را سرم و زدم ترمز یرو به ابانیخ گوشه

 !  دهم ادامه را رذل آدم نیا نقش توانستمینم ، کردمیم جبران دیبا ، بود خارج توانم از یعصب فشار همه نیا تحمل

 .. رفتم بهروز مطب به خبر یب شکالت جعبه کی با ، بعد هفته دو به کینزد

 .. بودم آمده خودم به روز نیچند گذشت از بعد ، بودم شانیپر و آشفته ، شرمنده

 .. زدیم تماس رد دفعه هر او و بود هنگامه دست لشیموبا ، دادینم را میها زنگ جواب رعنا

 هم خونه دم یایب ، یچیه زنگ که ارجانیماز یکرد یکار هی:  داد جواب زدم زنگ هم پشت که کباری هفته دو نیا در فقط

 !  یدان خود حاال!  ینیبب رو رعنا زارمینم

 .. تونمیم ، بزنم حرف باهاش بزار -

 !  گرفته آروم االن خواب قرص زور به ، ستین خوب اصال حالش -

  ؟ گفت زویچ همه -

!  یداد شیباز تو یول نکن عروسکم بود گفته بهت!  دمید شیگوش یوت اماتویپ فقط!  گهینم یچیه تو اسم جز!  نکرده وا لب -

  ؟ هوم ؟ یکرد کارشیچ

 ..  دونمیم ، رفتم تند -

 ؟ یکرد نکارویا چرا!  کردیم شویزندگ داشت اون ؟ یشد رابطه وارد چرا ینداشت دوسش اگه خواه سعادت یآقا -

 !  کردم اشتباه:  دادم جواب شرمنده و بار تاسف یلحن با

 یول ستین یجد قصدت دمیفهمیم دیبا!  نگرفتم رو رابطتون یجلو که بکشه منو خدا ، بود قشنگ دور از عشقش:  کرد بغض

 ولش تو بودم مطمئن یوقت یحت ، نتونستم که زدیم حرف ازت عشق با نقدریا اون!  ومدین دلم که..  که بود خوشحال نقدریا رعنا

 !  یدخترخالم عاشق هنوز بگم تونستمیم چطور خواستیم اون که یبود یآدم نیآخر و نیاول تو!  یکنیم

  ؟ دیفهمینم شما چرا!  ستمین اون عاشق من:  دادم جواب تحکم با



 هروقت چرا ؟ دیرقصیم تو بغل یتو اوشیس یبجا بود آرزوت چرا ؟ یکردیم نگاهش حسرت با انقدر یعروس تو چرا پس -

 گول خودتو چرا!  اریماز یدار دوست رو ترایم تو ؟ رهیگیم بغضت و یشیم اکتس هوی و یریگیم جبهه نقدریا ادیم اسمش

 .. یزنیم

 .. خودم جز دمیمال رهیش را آدم و عالم سر هستم حس یب گفتم که یزمان هر یحت ، بودم شهیهم اما ستمین کردمیم تظاهر

 .. ردمک عادت نبودش به فقط دانستمیم خودم ، ستیآشوب چه قلبم در دانستمیم خودم

 .. زدم در تق تق

 .. تو ایب -

 .. انداخت یسرد نگاه و آورد باال سر بهروز ، بستم را درب و شدم اتاق وارد سرافکنده

  ؟ دکتر یآقا هست اجازه:  دمیپرس و زدم اشاره یصندل به

 .. ندارم وقت ادیز -

 .. رمیگینم وقتتو شتریب قهیدق پنج -

  ؟ هیچ مشکلتون -

 ! حماقت -

 .. تره نییپا کوچه دو پزشک روان مطب:  داد جواب هطعن به

 و کنم یعذرخواه ازت یچجور دونمینم..  بهروز:  گفتم یشرمندگ با و گذاشتم زشیم یرو به را شکالت جعبه ، زدم یخند شین

!  داداش یببخش نوم خوامیم ازت فقط ستمین خوب اصال نکاریا یتو چون کنم ینیچ مقدمه خوامینم!  متاسفم خودم یبرا چقدر بگم

 .. احمقم هی من ، شم ریدرگ باهات خواستمینم ، یدوستم نیبهتر تو

 .. اریماز خوامیم خاطرتو فیح یول ستین کلت تو عقل دونمیم:  گفت یشوخ به و کرد مکث لحظه چند بهروز

 ! بهروز عمو بغل ایب حاال:  گفت و کرد باز را آغوشش

 .. گرفتم غوشا در را او مردانه و شدم بلند جا از

 .. گذاشت زیم یرو و کرد حاضر یچا استکان دو فالکس با جفتمان میبرا

  ؟ یدار خبر ؟ چطوره..  رعنا:  دمیپرس یناراحت با

 .. میبود اون ریدرگ هفته دو نیا ، کرده دایپ سمج خواستگار هی -

  ؟ رخواستگا:  دمیپرس و گذاشتم زیم یرو به نزده لب را یچا استکان ، زد خی تنم

 ! خواستگار آره ؟ یرفت وا نوجوون یپسرا مثل چرا -

  ؟ هیک..  یک -

 ، رعناست ریگیپ هست یسال سه دو االن کال!  که یشناسیم!  خانوم مونس!  زنمه مادر یخانوادگ دوست ، واال شناسمینم ادیز -

 .. ادیم بعد دوماه باز رهیم شنوهیم رد جواب هم دفعه هر

  ؟ گهیم یچ رعنا ؟ تهرانه مال ؟ سالشه چند ؟ کارستیچ:  دمیپرس تند تند و شد کیتحر محسادت احساس ناخوداگاه

 ؟ خبرته چه!  پسر آرومتر!  هوهو -

 ؟ هیچ لشیفام و اسم!  بهروز نکن یشوخ:  گفتم تیجد با و کردم اخم

 !  یکرد ولش که تو ؟ داره یفرق چه تو یبرا -

 !  بهروز -

 .. را فروش پرتقال کن دایپ برو حاال!  ابهیکام یمهد اسمش..  بابا خب -



 

 ؟ گهیم یچ. . رعنا:  دمیپرس مردد

 اون یول رهیم ازت داره یسن گهید!  دختر بزن حرف دوتا بزار قرار جلسه هی برو گهیم هنگامه ، نهیبب طرفو خوادینم اصال -

 !  نو از یروز نو از روز دوباره دافر و خوابهیم قرص زور به شبم کنهیم هیگر شب تا صبح از نشسته خونه کنج

 .. کنم ازدواج باهاش خوامیم:  گفتم و رفت در دهنم از ناگهان یول چرا دانمینم

 ؟ جان:  دیپرس تعجب با بهروز

 .. کردمیم تملک احساس رندیبگ او از را توپش خواستندیم که یکیکوچ بچه پسر مانند ، بود شده کیتحر حسادتم احساس

 .. زارمینم!  شده رعنا ستگارخوا خورده گوه -

 اخالق ، هست که ستین خوشگل!  زنه هی اونم ؟ یکن تشیاذ یه و تو دل ور نهیبش عمرش آخر تا یداشت انتظار نکنه ؟ هیچ -

 .. یکردیم عقدش شیپ هفته دو یبود عاقل اگه هم تو!  داره که نداره التیتحص ، داره که نداره

 فکر درست گذاشتینم بود چه از یناش دانمینم که یلعنت حسادت حس آن یطرف از و بود کرده را خودش کار بهروز یها حرف

 .. کنم

 ! اعصاب و مغز پزشک ، ابیکام دکتر یآقا میبگو بهتره ای ، زدم سرچ را یلعنت ابیکام نام و شدم خارج او مطب از

 ادیم داره اریماز ، ابیکام دکتر باش مراقب:  گفتم رلبیز سپس دهد نشانم را راه تا کردم لیاتومب Gps وارد را مطبش آدرس

 ! کنه تلخ رو کامت

 .. شدم معطل یساعت دو ، بودند تیزیو منتظر من از قبل ماریب سه دو

 .. داشت قرار او مطب آخر طبقه در که طبقه سه ساختمان کی ، بود انقالب ابانیخ در مطبش

 رفتیم شمار به هوشمندانه یانتخاب اعصاب مارانیب یبرا که یآب و دیسف یها رنگ بیترک با بخش آرامش و مدرن یونیدکوراس

 ذهنم در و کردمیم حسادت احساس نوجوان دختران مانند ، بسنجم را بمیرق توانستمیم نگونهیا ، نمیبب را او که بودم مشتاق اریبس ،

 از یکی و مناسب  یمال وضع با ، جذاب ، پیخوشت ، چشم متخصص ، بودم خواه سعادت اریماز من ، شمردمیم برتر را خود

 .. رانیا نوابغ

 پشت که یعوض مردک ؟ رفتینم کتش در" نه" جواب که یا ننه بچه ؟ ابیکام یمهد ؟ بود که او:  گفتم دلم در و زدم یپوزخند

 .. کنم مات را او کوتاه جمله سه با بود قرار و بود شده پنهان یچوب رنگ دیسف در نیا

 .. افتادم راه او اتاق سمت به یکاذب نفس به اعتماد با خواند را نامم یمنش که یزمان

 : کرد احترام یادا و شد بلند جا از ، بود نشسته یراحت یصندل یرو به که ابیکام ، شدم وارد و زدم در به یتق

 .. دییبفرما -

 چشمان ، پرپشت یها شیر ، یجوگندم یموها با ساله 40 بود یمرد ، کردم یموشکاف کنجکاوم نگاه ریز را ظاهرش ابتدا

 .. داشت چهارشانه یکلیه و بلند یقد که دیسف نسبتا یپوست و یمشک دهیکش

  ؟ بود رعنا خواهان خرفت مردک نیا!  باشد تر جوان کردمیم فکر ، خوردم جا یکم ، دیرسیم نظر به یا پخته مرد

 .. نشستم بود او زیم مقابل که یا یصندل یرو و دادم یسرد سالم

  ؟ خواه سعادت یآقا چطوره حالتون:  دیپرس و زد یلبخند ابیمکا

 !   ردیگ یم نظر ریز را معشوقش اطراف مردان شهیهم عاشق مرد کی ، شناختیم مرا که نداشت یتعجب

 !  خوب -

  ؟ قهوه ؟ دیدار لیم یزیچ -

 .. هیکاف آب -



 .. اریماز آقا بودم منتظرتون:  گفت و نشست یصندل یرو به دوباره سپس خواست آب وانیل دو یمنش از تلفن با او

 !  خواه سعادت یآقا شما یبرا ، هستم خواه سعادت -

  ؟ عاشقانه دوئل ای باشه دوستانه مکالمه هی قراره نیا -

 !  کنم روشن رو فتونیتکل تا اومدم نجایا من!  ابیکام یآقا داره شما به یبستگ زیچ همه -

 .. میکن فیتکل نییتع هم یبرا قراره پس -

 ازتون پس دیدار لیتما شونیا با ازدواج به و دیهست رعنا خواستگار شما دمیشن ، ابیکام یآقا بگم رک:  گفتم و زدم یکج لبخند

 .. دیکن نظر صرف خوامیم

  ؟ دیبد یا اجازه نیهمچ خودتون به شما که شده باعث یچ و -

 .. نداره قهعال من جز یمرد به رعنا!  واضحه:  دادم جواب متکبرانه

 .. خواه سعادت یآقا دیدار نانیاطم خودتون به حد از شیب:  گفت و زد یا انهیموذ لبخند

 .. شناسمیم رو رعنا من -

!  ادیبرم شما از ییکارا چه دونمیم من!  دیکنیم رهاش هم باز حال نیا با ، هیحساس زن چه او که دیدونیم حتما پس ؟ یجد آه -

 یبرا شما نه و شونیا نه یول خواه سعادت یآقا ندارم جسارت قصد ، داشتم نظر ریز رو شونیا دیبود رعنا با که یمدت در

 و بکر ، نابه و فیلط احساسات از پر زن اون!  باشه داشته دوستش عاشقانه که داره ازین یمرد به رعنا ، دیستین مناسب گهیهمد

 .. نخوردست دست

 ! ستین باکره:  گفتم و دیپر دهانم از

 .. مهمه برام روحش بکارت ؟ دهیم تیاهم جسمش بکارت به یک ، دینبود هم شما ، ستمین هم من:  زد یزخندپو

 .. بدم بهش قراره من که یزیچ ، مردانست عشق تشنه اون

 میها مشت در قدرتم تمام و  زدمیم نفس نفس ، کرد یم کیتحر را رتمیغ رگ که زدیم حرف رعنا از یجور حرامزاده مردک

 .. بود شده جمع

 دانستمیم که هرچند ، آورم فرود احمقانه صورت آن در مشت کی تا بودم یمناسب فرصت منتظر ، رفتمیم در کوره از داشتم

 .. ستین پزشک کی شان و حد در نکاریا

 

 هی منم ، اهخو سعادت یآقا آزاده زن هی رعنا:  کرد شروع دوباره ابیکام اما شد کاسته خشمم شدت از یا لحظه یمنش ورود با

 .. شدمینم کشینزد چوقتیه بود متاهل اگه!  آزادم مرد

 شما که فیح ، دونستندیم اش خانواده تمام رو نیا ، بود شما عاشق او یول داشتم عالقه بهش بود ساله 12 دختر به یوقت از من

 .. دینکرد درک رو ارزشش هرگز

 .. وفتهیب میاتفاق هر ، خوادیم منو رعنا اما دیستیبا قتیقح مقابل در و دیکن امتحان صدبار رو شانستون دیتونیم -

 کنمیم یکار و زارمیم رو رمیتاث نیشتریب من که اونجاست و نهیبب منو شهیم مجبور باالخره ؟ خواه سعادت یآقا یچ که باالخره -

 شما یول داره ازین یچ  به رعنا دونمیم من!  کنمیم محبت و آرامش از پر رو روحش ، نمونه یباق دلش در شما عشق از یا ذره

 .. دیدونینم

 .. شهیم معلوم برنده یباز آخر ، دیبزن زور دیتونیم که هرچقدر شما:  دادم جواب یتند به و شدم بلند جا از ، زدم یکج لبخند

  ؟ دیکنیم رکایچ شما ، دستمه زنا قلق!  کردم پاره شتریب شما از رهنیپ چهارتا من باشه یهرچ ، نشسته جلوتون برنده -

 عشق منتظر یادیز یدخترها مطمئنم ، دکتر دیبگرد یتر مناسب سیک دنبال بهتره:  گفتم و زدم زل رنگش رهیت چشمان در

 دینکرد دیسف ابیآس یتو رو ها شیر نیا معلومه ، ندارم تبحر ها زن زدن نیزم یتو شما مثل من درسته ، هستند شما مردونه

 .. رهیتقد قابل من یعنار به دنیرس یبرا تالشتون یول

 !  داره یخاطرات یجوون دوران از یمرد هر ، مینزن حرف گذشته از دیبزار:  گفت و دینوش آب یا جرعه آرامش با او



 .. میستادیا هم مقابل بیرق دو بگم بهتره ای مرد دو عنوان به شما و من که حاالست مهم

 بنده یتخصص بورد به ینگاه هی بهتره یول خواه سعادت یآقا دیکن نیمگخش بزدالنه یها هیکنا و شین با منو دیکنیم یسع شما

 .. ستین مسلط آرامشش به شتریب من از چکسیه ، اعصابم متخصص من ، دیبنداز

 .. میباش داشته مردونه یگو و گفت هی تا دینیبنش ستین من و شما شان در که بچگانه یها هیکنا نیا یجا به پس

 .. کنم رفتار بزدالنه رخرفتیپ نیا با ستمتوانینم ، شدم آرام یکم

 .. خواه سعادت یآقا دارم یمهم ماریب نکهیا مثل:  گفت تاسف با خورد زنگ که لشیموبا

 به تا دیهست بحث نیا ادامه به لیما اگه یول مچکرم حضورتون از ، نباشه یمنطق مکالمه کی یبرا یمناسب یجا بنده مطب دیشا

 .. میبخور شام من منزل در امشب کنمیم ادشنهیپ میبرس یمعقول جهینت

 !  کنمیم قبول پس برسه دلخواهم جهینت به بحث نیا خوامیم مسلما -

 .. شدم خوشحال تونییآشنا از:  کرد دراز دست سمتم به و شد بلند جا از او

 !  نمتونیبیم امشب ، نطوریهم منم:  زدم یکمرنگ لبخند و دادم دست او با لمیم برخالف

 نبود سکیر یجا ، کرد ثابت اول وهله همان در را نیا و بود یدراز زبان و پخته مرد ابیکام ، کنم رفتار نابخردانه نستمتواینم

 .. 

 .. کنم در به دانیم از درجا را او یینها کیشل با تا کردم آماده را فشنگم و تپانچه

 .. دادیم جواب شهیهم رهیت کیزماتیکار لیاستا یکار یقرارها یبرا ، زدم یمشک پا تا سر پیت کی شب آن

 ، بود شده یبازساز دوباره ایگو که یمیقد یمتر 300 الیو کی ، داشت قرار شهر خارج کینزد او بزرگ نسبتا ییالیو خانه

 .. افتادم میپدر خانه ادی ناخوداگاه

 .. شدم ادهیپ و کردم پارک را بمیاتومب ، کرد باز موتیر با را نگیپارک درب

 .. داد دست مضحکش لبخند همان با و آمد نییپا انپلک از او

 .. دیرسیم مشامم به یمتر سه از که بود زده یتلخ عطر و آراسته را اش یگندم جو یموها ، بود زده یمشک پیت من مانند

 .. نشستم یراحت کاناپه یرو و کرد تیهدا منینش به مرا او

 گریکدی با بود رفته کار به آشپزخانه و منینش دکور در که ییها رنگ تمام ، داشت یکیش و مدرن خانه که کنم اعتراف دیبا

 سه فرش و یا نقره خانواده ونیزیتلو و صوت ضبط ستمیس ،یخاکستر ییکایآمر کاناپه دست کی شامل منینش ، داشتند تناسب

 .. کرد یم جادیا یفانتز دکور کی یروم سبک به شده یگار کچ نقش یوارهاید با بود دیسف - یمشک یبعد

 .. شد یم ختم ها اتاق به احتماال که داشت بلند یا پله راه و مجزا سالن سه خانه

 

  ؟ دیکرد دایپ راحت رو خونه -

 ..  بود راست سر ، بله -

 .. آمد ییرایپذ یبرا شربت ینیس کی با یمسن زن

 : گفت و گرفت زن از را ها جام ابیکام

Thanks Emily , Please serve the dinner  (کن سرو را شام لطفا ، یلیام ممنونم ) 

- Yes Sir  (آقا بله ) 

 مخارج توان پزشک کی مسلما ، رود یم باال پارو از پولش حتما!  دارد خانه نیا اداره یبرا یدستگاه و دم چه گفتم خودم با

 ..  دارد فیتشر یزیچ یا آقازاده حتما ندارد را ستمیس نیا

 .. دیباش داشته دوست کیاست مدواریام ، دیهست گرسنه حتما -



 .. میکن لیم شام تا مینشست یا نفره شش زیم پشت ، میرفت سوم سالن به

 دوست یکیاست نوع چه بپرسم نشد فرصت متاسفانه:  گفت و شکست را جمع سکوت ابیکام یول بود نیسنگ فضا اول قهیدق ده

 !  دیدار

 .. ستمین یغرب یغذاها اهل ادیز من راستش -

 !  دیبود شیاتر سال چند ونمگم به -

 .. نبودم یگرد رستوران اهل ادیز یول بله -

 بد و خوب کیاست فرق نجایا یکس معموال ، هستند کایآمر بازار در موجود یها کیاست نوع نیبهتر از یورکیوین یها کیاست -

 .. ارمیب خودم با ورکیوین از رو یلیام شدم مجبور نیهم یبرا ، دهینم صیتشخ رو

 !  نداشتم یا چاره چیه من و پختیم رو ها کیاست و دسرها نیبهتر ، کردیم کار هتلم کینزد یمحل رستوران هی یتو اون

 .. دیبود خارج ساکن هم شما پس -

 .. یدنیس سال سه و واشنگتن سال 25 -

  ؟ درسته میبپرس سوال هم از میتونیم پس دوستانست مکالمه هی نیا اگه -

 .. حتما:  گفت و ردک زیر کیاست کهیت کی

  ؟ دیهست مطلقه شما -

 .. شدم مند عالقه رعنا به و کردم باز چشم ، نکردم ازدواج هرگز -

  ؟ دیشد آشنا یچجور -

 .. بپرسم سوال هی دیبزار ، بدم جواب سوالتون به نکهیا از قبل -

 ؟ دیندار یمشکل شراب با

 .. نه -

 سابق شوهر و من پدر:  گفت و آورد رونیب کن باز در و شراب یبطر کی داشت قرار سرم پشت در که یبار زیم نیتریو از

 .. میداشت یخانوادگ امد و رفت طالقشون از قبل تا و بودند یمیصم یها دوست خانوم مونس

 !  طونیش و جوون پسر هی ، بود سالم 22 فقط موقع اون من ، شناختمیم بود ساله 12 دختر هی یوقت از رو رعنا

 شام صرف به رو ما خانوم مونس شوهر و میبرگشت رانیا به شده یزیر برنامه سفر هی طبق واشنگتن در یزندگ سالها از بعد

 .. کرد دعوت

 .. بو شب و یاطلس و اسی یها گل از پر باغچه هی ، داشتند بلوط و پرتقال و بیس درخت از یاطیح با ییالیو خونه هی

 !  ادمهی ستدر ، کرد مستم ها گل یبو ورود بدو از

 موقع اون تا چون بود یبیغر جو من یبرا ، کردند استقبال ما از یگرم به در یجلو گانهی دخترش تک و شوهر ، خانوم مونس

 .. بودم نکرده مالقات رو خانواده نیا

 کنج که یتاپ یرو تا زدم رونیب خونه از دندیدیم شام تدارک زنها و یجوان امیا ادی مشغول مردها که یزمان ، شام صرف از قبل

 .. کنم دود یگاریس و نمیبنش داره قرار اطیح

 .. داشت قرار یآب یب حوض یرو به رو نفره دو دیسف تاپ

 نیآست شرت یت اونکه وجود با ، بود گرم و معتدل تابستون یهوا ، گرفتمیم کام گاریس از و خوردمیم تاب باغ نیسنگ یفضا در

 .. ختمیریم عرق شرشر هم باز بودم دهیپوش کوتاه

 !  داشتم ازین استراحت یکم به یطوالن سفر کی اهویه از بعد ، شم غرق فضا آرامش یتو تا بستم رو چشمام

 .. انداختم دور درجا رو گاریس باشه پدرم مبادا نکهیا ترس از و کردم باز رو چشمام ها شاخه تخ تخ یصدا با



 !  بده نشون خودتو ؟ اونجاست یک:  دمیپرس ینگران با و مکرد باز خوب رو چشمام ، شد بلند ینیریش خنده یصدا

 .. گمینم اونا به من ، یبترس ستین الزم -

 .. دمیپر جا از و باختم رنگ نشسته بلوط درخت شاخه یرو سرم یباال ک یپوش دیسف دختر دنید با و کردم بلند سر

 

  ؟ یهست یک تو -

  ؟ یهست یک وت!  ماهم از یر یر من:  گفت و زد یحیمل لبخند

  ؟ یکنیم کاریچ باال اون!  نیزم از یمهد ، یمهد -

 .. باشم امان در تا باال نیا اومدم ، ترسناکند اینیزم -

 !  یوفتیم االن!  نییپا ایب ؟ باال اون یرفت یچجور -

 شکار زنمیم حدس ، ستین داشیپ روزه سه ها جوجه نیا مامان دمیفهم صبح امروز ، نمیشینم نجایا معموال من:  گفت و دیخند

 .. کنم دایپ کرم براشون تا کردم رو و ریز رو باغچه کل نیهم یبرا شده اینیزم

  ؟ شده تموم تتیمامور -

 !  اهوم:  زد لبخند

  ؟ یخوایم کمک -

 !  نه:  گفت و دیچسب رو درخت تنه

 !  سالمم من ؟ یدید:  گفت و دیپر نییپا یچاالک با سپس

  ؟ اومده ماه از واقعا نکنه گفتم خودم با!  بود یرینظ یب دختر ، نداختما پاش تا سر به ینگاه

 .. بود شده بافته ظرافت ب که داشت هم یبلند یموها ، بود کرده ست همرنگش شرت یت با که دهیپوش دیسف کوتاه دامن هی

 .. بود دیجد تجربه هی رامب یر یر!  نداشتم رو احساس اون هرگز ، ببوسم لباشو و کنم بغلش همونجا خواستیم دلم

 .. مرد ینارنگ:  گفت و نشسته زانو دو حوض لب او

 ؟ یچ -

 !  کرد دق ، مرد ینارنگ -

  ؟ چرا -

 .. من مثل ، شد تنها:  داد جواب ینیغمگ لحن با و دیچسب رو زانوهاش

 .. شهیم تنگ براش دلم:  کرد زمزمه و دیکش دست حوض یها یکاش یرو

 ! بهشته تو االن حتما:  کردم حلقه شونش دور دستمو و نشستم کنارش ، بگم یچ دونستمینم

  ؟ کجاست بهشت -

  ؟ یدونینم تو..  تو:  دمیپرس تعجب با

 .. داد تکون نه نشونه به رو سرش

 .. نداره وجود ینفرت ، یمرگ ، یدروغ ، یظلم ، یا یبد چیه که ییجا ، استیدن آخر بهشت -

 !  داده وعده رو بهشت خوب یآدما به خدا

  ؟ بهشت برم تونمیم یچجور -

 .. زایچ نیا و یکن تیرعا رو حجابت ، یریبگ روزه ، یبخون نماز ، یبد انجام یخوب یکارا دیبا یمسلمون تو چون -



  ؟ ندم انجام اگه و -

 !   عذابه و رنج و درد پر که ییجا!  جهنم یریم -

 یتو ، شهیم گرمم چون ندارم دوست حجابم ، گمیم یچ فهممینم چون ادینم خوشم نماز از من:  داد جواب و کرد فکر یکم او

 نبود در گنشجکا به و برم باال درخت از اون با تونمینم چون متنفرم چادر از من ، میکن سر چادر کنندیم مجبورمون مدرسمون

 نظر به اما بهشت برتشونیم و دنیم نجاما رو نکارایا خوب یآدما کنهیم فکر اون!  هیظالم یخدا شما یخدا!  بدم غذا مامانشون

 ها بچه ، گنیم دروغ اما شهینم رید هم قهیدق هی نمازشون که بانه زندان مثل یمذهب یآدما از پر!  هیوحشتناک یجا بهشت نیا من

 و بشه فظح حجابشون تا کنندیم یچیق دوستامو یموها که ترسناکه یاینیزم نیا از پر ، دندیم ازار رو وونایح و زنندیم رو

 .. هستند یتباه و یاهیس از پر خودشون

 کنندیم تشیاذ بانا زندان چون باشه اونجا چکسیه خوادینم دلم!  باشه اونجا ینارنگ خوادینم دلم ، هیزیانگ نفرت یجا بهشت نیا

.. 

 !  دهیپل و رحم یب شما یخدا

 !  یفهمیم سنت از شتریب یلیخ و یهست یخوب دختر تو!  کن فراموشش:  زدم یپوزخند

 !  گمیم یچ من بشنون خوانینم خونه نیا یاعضا معموال!  نیزم از یمهد یهست یخوب شنونده هم تو -

 .. انداخت نییپا رو سرش و داد لبخند با رو جوابم ، زدم لبخند

 

 .. شدم صورتم اصالح مشغول یبرق تراش شیر با و دمیمال صورتم به را تراش شیر ریخم

 .. کردمیم فکر او دادن شکست یبرا یراه به تنها مدت نیا در من و بود گذشته ابیکام با مالقاتم رارق نیآخر از یروز سه

 .. بود میدلگرم تنها نیا!  نداشت یشانس چیه نیخودبرترب رمردیپ آن و خواستیم مرا رعنا ، بود من دست برنده برگ

 یاضیر مسائل نیتر سخت پس از من ، بکشم پس پا توانستمینم امدیم رقابت بحث یوقت یول نبودم رعنا عاشق هم زمان آن یحت

 ؟ میایبرنم یعشق بیرق کی پس از کردندیم فکر ، امدمیبرم

 .. داشتم یکاف اعتماد خودم به ، بستم رو از را ریشمش ، بودم آماده دوئل یبرا

 سمت به بایز رز گل سبد کی دیخر از بعد و دمیپوش دار پیز یچرم کت کی و همرنگ کتان شلوار ، یمشک یاسک قهی راهنیپ

 .. کردم حرکت بود ساکن موقت طور به آن در رعنا که خانوم مونس خانه

 .. دمیترسیم بزند پس مرا ترایم مانند رعنا نکهیا از ، دیلرز تنم یا لحظه و افتادم میخواستگار شب ادی به

 .. کردمیم تیتقو را نفسم به اعتماد مثبت نیتلق با بعد روز صبح و دمیدیم را خوابش هرشب که بود شده ینیسهمگ کابوس میبرا

 .. بود مهم و بزرگ یها خواسته به دنیرس جهت در ممتاز یژگیو دو باال نفس به اعتماد و غرور مرد کی یبرا

 .. کن صبر:  گفت و کرد نگاه در یچشم از هنگامه ، فشردم را خانه زنگ

 .. دیپوش دیسف - یمشک راه راه زیشون و گذاشت سر به یرنگ سبز شال

  ؟ اریماز آقا یکنیم کاریچ نجایا:  دیپرس طلبکارانه یلحن با و شد کمر به دست ، کرد باز را درب

 .. نمیبب رو رعنا اومدم -

  ؟ یهست یچ دنبال االن ؟ ینکرد تمومش خودت مگه بابا ؟ شده تموم یکن قبول یخواینم چرا -

  ؟ تو امیب تونمیم -

 !  یشوهرم برادر مثل که فیح:  گفت و داد نتکا سر تاسف با

 .. نشستم آنها جور و جمع و ینقل خانه رنگ یریش کاناپه یرو

  ؟ کجاست:  دمیپرس و گذاشتم زیم یرو به را گل سبد ، نبود رعنا از یخبر



 .. که وزمبهر ، مامانمم خونه رعنا خاطر به وقته چند االن شدم خسته بخدا ، خوابهیم قرص زور به..  خوابه -

 در که یاتاق سمت به آهسته آهسته و شدم بلند جا از کردیم حاضر یچا آشپزخانه در من به پشت که او یها حرف به توجه یب

 .. برداشتم قدم داشت قرار راهرو یانتها

 .. شدم او اتاق وارد بار نیاول یبرا و کردم باز یآرام به را اتاق دیسف در

 داشت قرار شکل لیمستط نهیآ کی و توالت زیم میرو به رو ، بود دیسف و کمرنگ یصورت رنگ از متشکل که دخترانه اتاق کی

 .. شدیم دهید رعنا تخت راست سمت در و  کتابخانه قفسه و یوارید لباس کمد چپم سمت در ،

 .. بود کرده مچاله را خودش پتو یال یرو تخت یرو دیسف نازک راهنیپ با معصوم دخترک

 .. بود شده چسبانده امروز به تا ینوجوان دوره از من یها عکس آن یرو در که شدیم دهید بزرگ بورد کی تختش یباال

 .. دمیدیم چه که شدینم باورم

 مانیگروه یقرارها یها عکس ، بود زده بورد به پونز با بود کرده منتشر را میعلم یدستاوردها خبر که روزنامه از ییها تکه

 سوپرمارکت از یوقت دمیفهم بعدها و دارد من به یربط چه دانستمینم اصال که آدامس کاغذ تکه چند ، ههنگام و بهروز و ترایم با

 وارید به و داشتیبرم را آدامس پوست و کردیم بمیتعق سر پشت از او نداختمیم زباله سلطل درون را پوستش و دمیخریم آدامس

 .. چسباندیم اتاقش

 .. بود چسبانده وارشید یرو قلب شکل به را رستوران یها سنگ و بود کرده شکخ بود دهیخر شیبرا که ییها گل دسته

 .. زاشتمیم اشتراک به شیاتر در لمیتحص دوران از یاجتماع یها شبکه در که ییعکسها ، تلفنم شماره ، مطبم آدرس

 .. داشت نظر تحت را میزندگ تمام سالها یکس که ییگو ، دمید او اتاق در را همه و همه

 .. پرستهیم رو تو اون ، ستین عاشق اون:  گفت یسرد و آرام یصدا با سرم پشت از امههنگ

 .. فشردیم را میگلو ینیسنگ بغض ، شد داغ چشمانم کاسه

  ؟ دینگفت. . بهم..  چرا -

 شده مجنونت لقب از شیب رعنا و یرفت تو نمیبب که یروز از ، میدیترسیم روز نیهم از:  داد جواب پرحسرت و لرزان ییصدا با

 .. نخورده غذا لقمه هی یکرد تموم باهاش که یوقت از! 

 ، میکن کمکش میکرد یسع یلیخ!  زنهیم زل عکسات به و تخت گوشه نیا نهیشیم ، کنهیم هیگر فقط..  شده داغون ، گهینم یچیه

 نگاهشم تو!  شدینم خوب وقتچیه اون ، مشیبرد زهرمار و کوفت و دکتر هزارتا شیپ!  میکرد یسع بود سالش 15 یوقت از

 .. دیکشیم نفس فقط..  اریماز بود مرده رعنا!  یبود ترایم عاشق ، یکردینم

:  گفتم  ستمینگر یم اشک از سیخ صورت ب که یدرحال و کردم پاک دست پشت با را چشمانم گوشه ، برگشتم او سمت به

 .. باشم کنارش خوامیم

  ؟ االن -

 .. هنگامه لطفا:  کردم خواهش ملتسمانه

 میتونیم!  اقوامه شیپ مادرم ، نجایا ادیب امشب گمیم بهروز به:  گفت و داد تکان سر مثبت نشانه به بعد و کرد مکث لحظه چند

 .. میبزن حرف

 .. گذاشتم در پشت و درآوردم را چرمم کت ، بست یآرام به را در هنگامه

 باز تخت یرو خودم یبرا جا تا کردم جا به جا را او یکم ، شودینم اردیب ها حاال حاال خواب یها قرص ریتاث بخاطر دانستمیم

 .. شود

 .. شدم انشیعر یها شانه دنیبوس مشغول و کردم حلقه کمرش دور به را دستم پشت از

 

    .. کردمیم سرزنش اوضاع و حال نیا بابت را خودم ، بود نمناک و سیخ بالشتش



 رعنا مالقات با اما زدمیم باز سر اشتباهم قبول از آن از قبل تا نکهیا وجود با ، بود دهکر رخنه دلم در یشمانیپ و ندامت احساس

 .. شد شتریب ترحمم

 .. زدیم صدا را نامم هم خواب در یحت

 .. اریماز -

  ؟ جانم:  دادم پاسخ محبت تینها با و دمیبوس را اش گونه پس شده داریب کردم فکر ابتدا

 .. است خواب هنوز بردم گمان ، بود تهبس هم چشمانش ، نداد یجواب

 .. برد فرو ام نهیس در را سرش و برگشت من سمت به

  ؟! یفهمیم عاشقشم -

 ؟ رعنا -

 .. گفتیم انیهز حتما آور خواب یها قرص مصرف ادیازد بخاطر

 .. عروسم لباس:  گفت و دیخند ناگهان که کردم نوازش را انشیعر کمر

 .. دیدیم خواب در را ازدواجمان یایرو داشت حتما ، دمیبوس را اش یشانیپ

  ؟ یندار دوسم چرا..  چرا آخه..  برات رمیمیم..  ارمیماز..  ارمیماز -

 .. کردیم هیگر و دیکشیم زجر هم خواب در یحت ، ختیر چشمش گوشه از اشک یا قطره که زدم کنار را شیها یچتر

  ؟ یندار دوسم چرا ؟ خوادینم منو چکسیه چرا -

 .. نداشت دهیفا اما دادم تکان را او چندبار و دمیترس ، شد دیتشد شیها هیگر

 .. بود خواب همچنان یول گرفت آرام شیها هیگر

 .. بودم مسئول او عذاب احساس قبال در من ، بودم گرفته را ممیتصم ، دمیبوس را شیرگلویز

 .. ادمافت راه منینش سمت به و کردم لبانش از یزیر بوسه بار نیآخر یبرا

  ؟ اریماز خوبه حالت:  دیپرس و خورد جا من انیگر و آشفته چهره دنید با بود دهیرس راه از تازه که بهروز

 ! کنم ازدواج...  باهاش خوامیم:  گفتم بودم زده زل یکور نقطه به که یدرحال و نشستم کاناپه یرو ، رفت لیتحل میزانوها

  ؟ یچ:  دندیپرس کصدای هردونفر

 .. رعنا..  با -

 .. زنمیم را حرف نیا وجدان عذاب احساس بخاطر کرد فکر ابتدا ، دیخند بهروز

 .. رینگ میتصم زود نقدریا!  یشد یاحساسات االن تو ؟ یگیم یچ یفهمیم!  نشو وونهید پسر -

 هم فردا پس!  یکن حملت ینتونست هم یدوست یتو رو رعنا تو ؟ اریماز آقا کشکه ازدواج مگه:  کرد دییتا را او سخنان هنگامه

 .. یبد طالقش یخوایم حتما

 .. کنم ازدواج رعنا با خوامیم من ، کنندیم یآشت و قهر زوجا همه:  گفتم و ستمینگر نفر دو آن به خصمانه

   ! که نکرده دنبالت سگ بابا ؟ یکنیم عجله یدار ابیکام بخاطر بگو من جون:  بهروز

  ؟ دستش کف یگذاشت زویچ همه یرفت تو مرده لیذل ؟ ابیکام:  دیپرس تعجب با هنگامه

 !  بگم دروغ قمیشف قیرف به یداشت انتظار نکنه -

 احد چیه به رو ابیکام هیقض نگفتم من!  مونهینم سیخ دهنت تو آلو ، بهروز بده مرگت خدا:  زد غر و شد یعصب هنگامه

 !  کشهیم رو ما رعنا ؟ نگو یالناس



 نازکش یصدا دمیمال یم را میها قهیشق داشتم که همانطور و انداختم نییپا را سرم ، بودم زاریب دو آن ییزناشو جدال و بحث از

 .. دیچیپ گوشم در

 !  دادیم اریماز یبو اتاقم..  هنگامه -

 .. شدم رهیخ گفتیم سخن لبخند با و بود داده هیتک وارید به زنانه خواب راهنیپ آن با که رعنا به و کردم سربلند

 .. آورد لب به را نامم و شد سست زانوانش ، دید مرا رعنا آوردم باال سر یتوق تازه

 .. دمیکش آغوش در را شیظرف و نرم بدن و رفتم او سمت به شتاب با و شدم بلند جا از

 ؟ یخودت -

 .. خودمم:  گفتم کردمیم استشمام را شیموها عطر که یدرحال و دادم فشار را کمرش

 .. شدم تنها شهیهم یبرا کردم فکر:  گفت مظلومانه و داد فشار ام نهیس به را سرش

 .. یشینم چوقتیه گهید..  یشینم -

  ؟ رعنا یکنیم ازدواج من با:  دمیپرس و زدم زانو او یپا یجلو ، برداشتم سبد از گل شاخه کی زیم یرو از

 را او لحظه آن در خواستمیم فقط ، ستیچ تعجال همه نیا لیدل دانستمینم هم خودم ، شدند ما مبهوت و مات بهروز و هنگامه

 .. افتمین ازدواج شنهادیپ از بهتر یراه چیه و کنم آرام

 نامم که یدرحال سپس و شد رهیخ دستانم به لحظه چند یبرا ، است خواب هنوز کردیم حس که ییگو ، دیمال را چشمانش رعنا

 .. افتاد آغوشم در و کرد غش ذوق سر از زدیم لب را

 

 .. میدار وقت مالقات زمان تا هنوز:  گفت و انداخت ساعت به ینگاه] 

  ؟ نمشیبب زودتر تونمینم -

 .. دکتر بده ادامه:  گفت و داد تکان سر نه نشانه به

 .. ندارم یخوب حال و حس ؟ میکن توقف میتونیم:  دادم جواب یکالفگ با و دمیمال را ام یشانیپ

 .. دیکن لیم یچا دییبفرما ، خواه سعادت یآقا البته -

 ؟ رمیبگ تماس تونمیم..  تونمیم -

 .. دیاریاخت صاحب -

 .. نداد جواب اول بار ، گرفتم را مادرم شماره و دراوردم را لمیموبا کاوه به پشت و شد بلند جا از

 !  حموم رفته یمامان ماهکم من سالم:  گفت کودکانه لحن همان با و برداشت دخترم ، زدم زنگ دوباره

 .. پرنسسم مسال -

 !  ییبابا:  دیکش غیج و کرد ذوق

  ؟ بابا جون بشم قربونت -

  ؟ مامان شیپ یببر منو یاینم چرا پس یکوش ییبابا -

 مامانم شیپ من:  گفتم دهم نشان آرام کردمیم تالش که یلحن با و دمیکش باال را مینیب آب ، زد نم مادر لفظ دنیشن با میها چشم

 .. ینیبب مامانو یتونیم گهید ، نجایا ارتتیب گهید دوساعت تا گفتم مادربزرگت به ، زمیعز

  ؟ خوبه حالش اوم -

 .. معلومه ، دخترم خوبه که معلومه -

 !  بابا شده مورچه جوراب سوراخ قد برات دلم -



 را خاطراتم یلعنت قاتا نیا گوشه نکهیا یجا به وقت آن دانستمیم قدر کاش یا ، کردیم ضعف شیها یزبان نیریش نیا یبرا دلم

 .. کردیم درست صبحانه آشپزخانه در رعنا احتماال و بود آغوشم در دخترم کنم رو و ریز بهیغر کی یبرا

 .. ماهکم باش خودت مراقب -

 ! خدافظت!  بابا نطوریهم هم تو -

 .. کنم جمع را حواسم تا ستادمیا کاوه به پشت لحظه چند و کردم قطع را تماس

  ؟ دکتر یآقا میبود کجا -

  ؟ عقب یبرگرد یحاضر:  دیپرس و زد یکمرنگ لبخند کاوه

 .. دارم که ییآرزو تنها -

 ..  اریماز یبود خوشبخت تو -

 بودم جانیه دنبال انگار!  منه داستان ؟ دلش ریز بود زده یخوش گنیم دیدیشن:  گفتم و نشستم یراحت مبل یرو ، زدم یپوزخند

.. 

 عاشقش نکهیا رغم یعل ، رفتیم مهدکودک به تازه دخترمون ، میداشت مونویزندگ خونمون یتو ، بودم خوشبخت رعنا با من

 .. دکتر یآقا کردم اشتباه هی فقط من!  کردمیم آرامش احساس نبودم

 !  یچیه..  دمیشنینم ، دمیفهمینم یچیه ، بودم کور ، بودم شده خودخواه

 نیتر خوشبخت من اونوقت!  عاشقمه بگه و رونیب ادیب یکوفت اتاق اون از که ، بزنه صدا رو اسمم گهید بار هی آرزومه فقط

 .. امیدن مردم

 .. کردم تشکر و برداشتم برگ کی ، گرفت سمتم به را یکاغذ دستمال جعبه

 نشون تیسحسا ترایم درباره خانوادت یبود گفته!  یعروس به..  عقب به میبرگرد ایب ، زوده هنوز میبرس نجایا به نکهیا یبرا -

 [ ؟ شدند یراض یچجور..  پس!  دادند

 .. شدند نظرم مورد همسر دارید مشتاق و کردند استقبال شدت به ام خانواده کشاندم شیپ را ازدواج بحث یوقت

 .. کردم دعوا یریپد خانه به شام صرف یبرا را او سرد شب کی در ، نزدم یحرف رعنا از قبل دفعه برخالف

 .. دیپوش یا زننده یها لباس نه و گرفت باال دست را خودش ترایم مثل نه ، کرد استقبال خانوادم از تیمیصم و شور با رعنا

 .. بود ست اش یچرم فیک و کفش با که یا قهوه کتان شلوار ، رنگ یآجر پالتو کی

 .. نطوریهم هم پدرم ، بود خورده جا یکم انگار ، دمیدینم یاحساس مادرم نگاه در

 و التیتحص بخاطر هم و کرد جلب را نمیوالد نظر هم نیا و داد پاسخ سواالتشان به صداقت و ییرو خوش با عنار شام زیم دور

 یرو به را یپاک آب گفت مادرم و پدر حضور در که یجمالت نیآخر با رعنا اما ساخت وسیما را آنان اش یخانوادگ تیموقع

 .. ختیر آنان دست

 یا یالعاد فوق پسر نیهمچ که زارمیم احترام بهتون وجود تمام با و کنمیم نیتحس رو ماش من ، خواه سعادت خانوم و آقا -

 یپسر ندهیآ نگرام مادر و پدر عنوان به شما حتما ، کنمیم درک جان اریماز ندهیآ یبرا رو تونینگران عتایطب و دیکرد تیترب

 ، امهیدن شما پسر دیبدون دیبا یول نه ای باشم یخوب همسر نمتویم من که دیستین مطمئن حتما!  کنه ازدواج من با قراره که دیهست

 اگه امیبرم یآزمون هر پس از و بدم انجام دیدیم بهم که یهرکار حاضرم من..  کنمیم تالش براش! کنم خوشبختش خوامیم من

 !  شهیم نرم شما دل بدونم

 ! مهیزندگ تمام پسرتون:  داد ادامه و شد رهیخ من به عشق با سپس

 اما یکن وصلت دایش با داشتم دوست یبچگ از:  گفتیم مادرم ، نبودند هم یراض اما نکردند مخالفت سابق مانند ام وادمخان

 .. بود من از اشتباه دیشا ، بردمیم یپ تفاهمتون عدم به شتریب یشدیم بزرگتر هرچقدر

 با قراره اگه و یشد آشنا یادیز یدخترا با تو!  زارمیم احترام انتخابت به یستین باور خوش ساله 25 پسر اون گهید که حاال

 .. داشتم یبزرگتر یآرزوها برات که اگرچه ، یدیسنج رو جوانب حتما یکن ازدواج رعنا



 هم ما یخوشبخت تو اگه ، کنم مخالفت خوامینم گهید اما نبود شانت در دهیفروپاش خانواده و اتیادب سانسیل با رعنا مثل دختر هی

 .. میهست یراض

 .. میبود شده خسته جدال و یلجباز از ، بود موافق او نظر با هم درمپ

 

 .. بودند فرزندانم دنید و یعروس یآرزو در هردونفر که بود نیا کردند یهمراه یخواستگار مراسم در را من که یلیدل تنها

 .. کردیم دیتمج و فیتعر هنرش و محبت کمال از و دیورز یم عشق رعنا به دخترش مانند خانم مونس

 لب و کرده خشک جا یا گوشه مراسم تمام در که بودند ییرو کم و یشهرستان زنان داشتند حضور مراسم در که رعنا خواهران

 .. نکردند باز

 .. بودند کرده پنهان یروسر ریز که آراسته چندان نه یموها و صندل و جوراب ، گلدار یمانتو با یزنان

 .. نداشت اش دمده خواهران به یشباهت چیه هم یظاهر لحاظ از یحت ، داشت فرق دو آن با درجه 180 رعنا

 .. بود انداخته رنگ ییطال ریزنج کشیبار کمر دور به و دهیپوش یمشک راسته شلوار و کمرنگ یصورت زیشون کی

 به انومخ مونس کردیم فرار حجاب از که هرچند ، بود گذاشته سرش یرو یریحر شال و دهیکش سشوار را کوتاهش یموها

 .. گذاشتیم سرش یرو پارچه تکه کی شده هم زور

 .. است معذب رعنا خانواده یجلو یکم کردمیم احساس ، آورد ینم باال سر و زدیم حیتسب سکوت در پدرم

 لش را کراواتم نیبنابرا بود شده گرمم استرس از ، زدیم لبخند و کردیم نگاه رهیخ رهیخ من به یخواستگار مدت تمام در  رعنا

 .. کردم

 !  شود من عروس بود شیخدا از که رعنا ؟ است یمضحک مراسمات و فاتیتشر نیهمچ به یازین چه دانستمینم

 .. خوامینم هیمهر من:  گفت و کرد یدست شیپ رعنا دیرس هیمهر به که بحث

 ؟ داشت سر در چه او ، خوردم جا

  ؟ رعناجان:  دیپرس تعجب با خانم مونس

 !  خوامینم هیمهر!  ارمیماز عاشق من!  خوامینم من:  داد بجوا تیقاطع با او و

 !  رسومه و رسم از یجزو نیا هرحال به:  دیگز لب هنگامه

 !  بده قرار یا هیمهر هی دیبا داماد آقا

 .. بوسه:  گفت و زد زل من به دوباره

 .. کرد استغفار طلب رلبیز مادرم

  ؟ جانم:  دیپرس متعجب بهروز

 .. ببوسه لبامو دیبا بده طالقم خواست اگه!  ببوسه منو -

 !  نبود دیبع چندان رعنا از یواکنش نیهمچ ، زدم یکج لبخند

 یخواستگار توافق از بعد و نشد عقدمان یبرا یماد هیمهر شرط به حاضر رعنا هنگامه و خانم مونس یاصرارها رغم یعل

 .. میگذاشت ندهیآ ماه تا را یعروس قرار

 با باالخره و برساند هفته کی به را مدت نیا خواستیم رعنا رایز نداشتم یا چاره اما بود عجوالنه و زود اریبس کم مدت نیا

 .. شد یراض خانم مونس یاصرارها

 را او به پدرم ، گرفتیم زنانه یرادهایا رعنا خانواده ای خانم مونس ییرایپذ نحوه از و است هل چقدر عروس گفتیم مادرم

 .. بودم نشسته سکوت در مدت تمام هم من و کردیم سرزنش بتیغ بابت

  ؟ کنه وصلت پسرم با خوادیم خانواده نیا ، نداشتند هم ستالیکر دست هی!  بود ایمعمول نیا از ؟ یدید بشقاباشونو -



  ؟ کنه کاریچ!  مهیتی بچه ، یدید که تو زن -

 نیا آخه!  یکرد ریخاکش و خورد رو همه ، اریماز مداشت برات ییآرزوها چه که آخ!  نداره میحساب و درست هیجهز حتما -

 که انگار نه انگار بود ننداخته سرش یرو چادرم هی ؟ زنهیم حرف یخواستگار مجلس یتو عروسم مگه ؟ هیک پروو دختره

 !  نشسته جلوش نامحرم

 یقبل کار و کس یب اون از باشه یچهر!  ستین که یبد دختر!  داره گناه ، ریبگ رادیا مردم دختر از کم:  گفت و شد یکفر پدرم

 !  دوماده شاه انتخاب و بهتره

  ؟ یتفاوت یب نقدریا چرا ؟ میدینکش زحمتشو عمر هی مگه!  پسرته اریماز!  خان رستم -

 ! بشنوم خوامینم گهید فقط ستین اهاتونیرو عروس اون دونمیم!  دیکن تمومش!  بسه:  گفتم و دمیپر آنها حرف انیم

 .. نکردند باز لب راه انیپا تا و شدند کتسا دونفر هر

 .. افتاد دلم به دیترد هیسا مادر یها حرف با و یخواستگار مراسم از بعد درست ، نه ای گرفتم یدرست میتصم دانستمینم

 و شک که یزیچ نیبدتر و بود آزاردهنده میبرا نیا و نداشتم دوست را رعنا ، امدینم لبم به هم لبخند یحت ازدواجمان فکر با

 !  بود رعنا بیعج یرفتارها دیبخش یم قوت را دمیترد

 ، کنم دعوت نمایس به را رعنا تا گرفتم میتصم ، نداشتم یخوب چمدان احوال و اوضاع از که ینامزد دوران همان در روز کی

 .. میباش حاضر یکمد لمیف یتماشا یبرا نمایس در نه ساعت راس بود قرار

 ..  دادینم جواب هم را لشیموبا ، نشد یخبر اما نشستم ظرشمنت لیاتومب در یربع کی

 از جا همان میبگو اگر ، ختهیر خون چکه چکه منینش تا یورود بدو از و است باز در دمید و رفتم واحدش سمت به مهیسراس

 یخون دستانش و نشسته اروید کنج ریز لباس با رعنا ، شدم خانه وارد وستهیپ و آرام یها قدم با!  گفتم دروغ نکردم سکته ترس

 .. بود

 ..  کاریچ..  تو..  تو..  تو:  گفتم دهیبر دهیبر و گرفت زبانم نوک وحشت سر از

 .. رفتیم خون شر شر انگشتانش از ، انداخت نیزم یرو بود کرده پنهان نهیس در که ییچاقو

 

 !  کنمیم خواهش!  اریماز کن مکمک:  گفت و زد زل چشمانم در ملتسمانه و دیچسب میپاها به ، دیخز نیزم یرو

 .. شدم رهیخ اش زده وحشت صورت به بهت با تنها ، میبگو چه او به دانستمینم

!  بزنه بیآس بهت خوادیم!  نمشیبیم!  اریماز نمشیبیم دارم ، نجاستیا اون:  گفت لرزان ییصدا با و زد حلقه چشمانش در اشک

 .. خوادیم

 یک ؟ نجاستیا یک ؟ یزنیم حرف یچ از تو!  رعنا  : گفتم و دادم  تکان ینگران با را شیاه شانه ، کردم بلند جا از را او

 .. بزنه بیآس من به خوادیم

 .. نزد یحرف و انداخت آغوشم در را خودش ، شد لیتبد عاجزانه و بلند یها هق هق به شیها اشک

 بیآس خودش به خواستندیم او از یگاه که ییآدمها!  نبود یعروسک مرد فقط مسئله ، دیدیم اول آن از ، دیدیم را ییزهایچ رعنا

 !  بان زندان ، پدرش مثل ، بزند

 .. بودند شناور او ماریب افکار یال به ال در تنها و نداشتند یالیخ وجود که ییها آدم ، کردندیم دیتهد مرگ به را انشیاطراف ای

!  شد قبل از تر رنگ پر او با ازدواج یبرا دمیترد و ردیبگ آرام تا خوراندم خواب قرص او به ، نرفت نمایس به یکس شب آن

 ، کردیم سرزنشم بهروز مانمیپش گفتمیم اگر ، دادینم گوش میها حرف به چکسیه اما خواستمیم کمک ، کردم یبزرگ حماقت

 عالقه و عشق یاپ به را آن همه!  است ضیمر چقدر رعنا کردینم باور یکس ، زدیم یرتیغ یب و یعرضگ یب برچسب پدرم

 حال به بزار!  گهید رعنائه ، شهیم خوب ازدواج از بعد:  گفتیم بود کرده یزندگ یمدت او با که هنگامه یحت ، گذاشتندیم ادیز

 !  باشه خودش



!  ادندند مشاور ای روانشناس شنهادیپ ما به هم بار کی یحت چکدامیه اما بودند دوستانم مثال ، بودند جامعه لکردهیتحص قشر مثال

 همشون از رعنا!  ارجانیماز میرفت مشاورا و روانشناس نیا شیپ ادیز ما:  گفت هنگامه دمیکش شیپ را بحثش خودم که هم یوقت

  ؟ یدار مفت پول مگه خندنیم شتیر به و رندیگیم پول فقط!  که ستندین بلد کار ، متنفره

 !  داره ازین کمک به اون!  ضهیمر رعنا!  هنگامه -

  ؟ بود زایچ نیا میقد زمان مگه!  کنهینم کمک رابطتون به پزشک روان و روانشناس!  کن کمکش خودت!  کن مکشک پس -

 .. هست یزیچ هی حتما ؟ دیکن مراجعه مشاورا به ازدواج از قبل گنیم همش دایجد ینیبینم مگه -

 یادیز اون!  ستین ضیمر رعنا زمیعز نیبب ؟ میدار یمشکل االن ؟ میرفت بهروز و من مگه:  داد جواب و شد یکفر هنگامه

 نیا!  گهید داره دوستت خب ؟ داره یا دهیفا چه میگفت بعدا یول مشیبرد مشاورا شیپ بودنش یاحساس نیا یبرا هم ما!  وابستست

 .. ستین مشکل که

 سالمه دختره میدید تمونجف!  نزار روش یروان برچسب گهید ، یکرد انتخاب کورت یچشما با مردمو دختر:  گفتیم پدرم ای و

 ! 

 .. بابا فهممینم من!  کنم کمکش یچجور دیبا دونمینم!  جمیگ من ، گفت بهم خودش!  خوادیم کمک رعنا بابا -

 اریماز ؟ نینجوریا ها وونهید مگه ، میدیند یبد دختره از که ما!  یگیم یچ تو فهممینم که من:  گفت و زد کنار را ها فرش رگال

 .. شیریبگ باس یمرد!  بد چه و خوب چه ، یندار یبرگشت راه یرفت شیپ ازدواج تا دختره با گهید!  اریب بهونه کم توام

 !  رهیگیم مادرتو و من دامن آهش که نزن مردم دختر به یضیمر برچسب یول شو جدا کرده یخبط کار

 .. بابا -

 خودته انتخاب!  دارهینم گهین جماعتم زن حرمت!  خودش واسه شده یمرد پسرم خوشه دلم:  دادیم جواب یپوزخند با او و

 دخترم نیا که یکرد دست دست نقدریا ؟ دایش میگفت چقدر ما ، یاریب بهونه یبخوا که ننت نه کردم انتخاب من نه!  خان اریماز

 !  بساز و بسوز یزد نامت به مهرشو که یدختر با حاال!  رفت

 .. کردینم کمک من به چکسیه ، گفتیم یزیچ یهرکس ، رفتم خانه به

 و یکن دار لکه را مردم دختر دامن یتوانینم یرفت شیپ ازدواج تا گفتندیم طرف کی از ، دادینم یحساب و درست فرمان هم عقلم

 چه او ترسناک و بیعج یرفتارها آن آخر!  شودیم درست ازدواج از بعد و هست وابسته و عاشق یادیز گفتندیم گرید یسو از

   .. دارم یاحساس چه من کردندینم درکم برم و دور افراد نیکترینزد یحت ؟ داشت اش هعالق به یربط

 .. دیخند من به گفتم را آن یوقت و دانستینم هم هنگامه یحت ، دارد یالیخ اریماز کی او دانستینم یکس

 من حتما داشت یالیخ دوست اگه یول خاصه رعنا دارم قبول ؟ گهید هیچ یالیخ!  یدرآورد شورشو گهید توام!  اریماز نیبب -

 !  شدمیم متوجه

 .. زدم حرف بود دلم در که یدیترد از و کردم دعوت شام یبرا را او ، بود بهروز یفکر بازار آشفته آن در نجاتم راه نیآخر

 من کردم فکر قطف!  دارم ترحم احساس. . فقط من ، شدم مونیپش!  کنم ازدواج باهاش خوامینم ، ندارم دوسش اصال من بهروز -

 !  کنم تمومش خوامیم ، بهروز ضهیمر یکاف اندازه به اون!  بزنم بیآس بهش ترسمیم!  مسئولم شیخودکش برابر در

!  پسر یا وونهید تو:  گفت گرفت قرار احساسم نوسان انیجر در یوقت داشتم اعتقاد ازدواج در عشق به که من برخالف بهروز

 به اون ؟ یترسینم انتیخ از تو مگه ؟ یدیم راه خودت به دیترد نقدریا که یکن دایپ کجا از یخوایم رعنا از تر عاشق یدختر

 تونندینم ییرو دو و انتیخ ترس از االن مردم!  خودته مال کمال و تمام!  کنهینم نگاهم گهید یمردا

 

 .. ستندین یواقع چکدومیه که مدار یخاطرات تو از من  : گفت و کرد نوازش را ام چانه رعنا ، دمیکش رونیب را دستم

 شعر براش!  خوابهیم تنم یرو اش مردونه بدن با!  خواستمیم خودم که شدم یمرد همبستر شبها ، یستین تو که ساختم یکس تو از

 .. سرودم رو قلبش ، سرودم

 .. ساختم خودم که یقلب عاشق ، شدم مرد عاشق

 .. هم رو تو.. هم رو تو ، ساختم من هم رو تو!  بودنم عاشق عاشق من



 .. کاشت میها لب یرو به یا بوسه و برگشت سمتم به  ، دیچک چشمش گوشه از اشک یا قطره

..  من یخدا..  من عشق..  بودم منتظر سالها:  گفت کردیم یباز میها لب با که همانطور و کرد فرو میموها در دست پشت از

 .. من یخدا

 .. کندیم خطاب یالقاب نیچن با را من و شده اریاخت یب شهوت سر از دیشا گفتم ، شدم شوکه برد کار به که یآخر لفظ از

 فکر سکس به فقط تیموقع آن در که من مثل یمرد یبرا و گفتیم سخن نامفهوم ، کردمینم درک را شیها حرف از چکدامیه

 .. بود دشوار او عاشقانه یها حرف هضم کردمیم

 قابل بدن نیا:  کرد زمزمه دیکشیم دست میها نهیس یرو که یدرحال و درآورد کامل ار راهنمیپ ، کرد دراز تخت یرو را من

 ..  پرستمیم رو مرد نیا!  پرستشه

 ، کشمیم رو آدمها تمام ، کشمیم مانیس رو اهایدر کف ، زنمیم شیآت رو ها جنگل!  کنمیم یهرکار براش ، پرستمیم رو مرد نیا

 !  تبرا پزمیم رو جهان..  پزمیم رو جهان

 از شتریب چکسیه:  دینال دیکشیم من اندام به ریز لباس یرو از را اش یجنس اندام که یدرحال و دیبوس را میپرمو یها نهیس نوک

 اوج به دارم تو با!  ینکن لمسم اگه یحت رسمیم اوج به تو با..  یمن جنون ، خوادینم من مثل رو تو چکسیه ، ستین عاشق من

 .. رسمیم

 .. نداشت یعیطب حالت ، بود شده ارگاسم انگار ، افتاد شتن به یا رعشه

 هی من ، پزمیم برات رو جهان من ، یمن مال تو که حاال:  کردیم زمزمه مدام و بود من ریز او حاال ، کردم عوض را مانیجا

 .. کشمشیم!  کشمشیم!  ادیب سرش به تو فکر یحت زارمینم!  کنه نگاه بهت یزن چیه زارمینم که وونمید

 !  کشمیم!  کشمیم:  زدیم غیج و دادیم تکان دست ، کردیم هیگر

 .. کردم آرامش و گرفتم را دهانش یجلو

 .. رعنا ریبگ آروم!  شنوهیم یکس االن!  سیه -

 .. بردیم لذت دنیکش درد از ، کردیم دایپ یعیرطبیغ حالت ، دیرسیم شهوت به یوقت

 تا بسوزانم را پوستش داغ شعله با ای رمیبگ گاز را شیها نهیس یکینزد هنگام خواستیم من از و بود دنیکش درد عاشق رعنا

 .. شود ارضا

 .. کردم یکینزد او با بودم گرفته را دهانش که حالت همان در

:  گفتیم اش شده دیکل یها دندان یال از و گرفتیم گاز را لبانش و فشردیم رو پتو ، کردم ستون سرش دور و برداشتم را دستم

 .. کشمیم..  شمکیم

 .. اوردیدرنم ییصدا چیه ، بست سفت را چشمانش ، کردم تر محکم را ضرباتم

 سرخ رد نداختیم چنگ را کمرم هربار و بود کرده انباشته شیها ناخن در را شیدردها تمام او یول میبود سکوت در هردو

 ... ماندیم تنم یرو ها ناخن یزیت

 .. داشتم ازین دایشد رابطه آن به ، بردمیم یادیز ذتل داشتم یطوالن زمان مدت کی از بعد

 .. کردمیم منتقل رعنا بدن به پمپ مانند را آن و بود شده جمع ام یجنس اندام در لذت حس تمام

 قدرت احساس  داشته رابطه من با تنها که یزن با یخواب هم مخصوصا ، دیچسبیم یطوالن یزمان از بعد اما ، نبود بار نیاول مثل

 .. مینما استفاده او از کمال و تمام و باشم تنش مالک توانستمیم که ییگو ، کردیم قیتزر وجودم در یردانگم و

 .. امدیم خوشم یسرسخت نیا از ، بود یمقاوم دختر

 .. شدیم جا به جا نان تکه کی مثل فشینح و الغر کلیه سبب به ، برگردانم حرکت هی با را او

 .. نشاندم آغوشم در پشت از و کردم بلند را او ، بود زده رونیب ستپو ریز از لگنش یها استخوان

 .. کردیم ناله درد با و بود بسته را چشمانش ، داد عقب را سرش



 

 ! یدار رو رعنا تو!  اریماز یخوشبخت تو اما کنند اعتماد گهید بهم

 نمونده تونیعروس به یزیچ!  رهید گهید االنم ، یشد ازدواج خواهان خودت اما نشو مرحله نیا وارد یستین مطمئن اگه گفتم بهت

 من بود ضیمر اگه آخه!  ضهیمر یگیم تو ؟ خوامیم بدتو من مگه ؟ شناسمشینم من مگه ، نداره یمشکل رعنا!  من داداش

!  مدهاو رتیگ یلعبت نیهمچ کن شکر رو خدا برو ، خره عاشقته رعنا!  یبینج یپاک یخوب نیا به دختر ؟ بشه تو زن زاشتمیم

 شهیهم حداقل!  بهتر اتفاقا ؟ هیچ مگه بسازه خب ؟ ساخته یالیخ دوست هی من از زنم یبگ ؟ کاریچ یخوایم مشاور و روانشناس

!  یدار خانواده لیتشک به ازین هم یطرف از ؟ رفته ادتی!  کیزیف نوبل زهیجا ، اریماز یدار یبزرگ اهداف تو!  یچشمش جلو

 ..  کم کم ادیم وجود به عالقه خدا به ، کن ازدواج رعنا با تو ، اریماز نهیبب هاشو نوه خوادیم مادرت

 پسر بودن معشوق و عاشق اول از ما یباباها ننه مگه یول هیعالقگ یب خاطر به هاتم بهونه نیا تمام و یندار دوسش دونمیم

 .. یشیم عاشقش تو هم شهیم بهتر رفتارش هم دمیم قول بهت من ریبگ نویا تو ؟ خوب

 .. گفتیم هم راست ، زد مهمم اهداف از دم و کرد حتمینص یپ در یپ چهارساعت به کینزد روز آن

 بهروز قول به!  داشت قرار دوم وهله در عشق ، دمیرسیم اهدافم به دیبا هم داشتم ازین فرزند و همسر به خانواده لیتشک یبرا هم

 بهروز یها حرف ؟ شدند یزندگ وارد عشق با ها زوج همه مگر ، ومش مند عالقه رعنا به توانستمیم کم کم ازدواج در حتما

 و یالیخ دوست هیقض هم ازدواج از بعد حتما ، ارمیم بهانه عالقه عدم خاطر به که هست من از مشکل البد کنم فکر شد باعث

 اشتباه میتصم کی با و کردم رونیب دلم از را دیترد هیسا کم کم!  خواستندینم را بدم که دوستانم!  شدیم تمام بشیعج یها رفتار

 .. شدم حاضر رعنا همسرم با ازدواج یبرا گرید

 به تنها ازدواج فاتیتشر یبرا پس نبود یاضاف لوازم یبرا ییجا من مانهیپ و پر خانه در یطرف از و نداشت یخاص هیجهز رعنا

 .. میکرد اکتفا مجلس عکاس و شام ، لباس ، مناسب تاالر ای باغ انتخاب

 یاضاف مخارج از یاریبس در و نداشت گزاف یها نهیهز خرج به یلیتما ، نشد شگاهیآرا یبرا نهیهز صرف به حاضر نارع

 .. انداختم راه به یبپاش و زیبر توانستمیم تا و نکردم یتوجه او قناعت به من اگرچه ، کرد ییجو صرفه

 .. اختس یساز دست یعروس یها کارت ییتنها به اش زنانه تیخالق با او

 .. بود زیانگ رتیح یگاه هم هنرمند همسر ، شدم خرسند ابتکار نیا از

 دلش ، شدیم زهیانگ یب و دپرس یگاه و حرارت و شور پر یگاه رعنا ، امدمیم کنار او بیعج اتیروح با داشتم کم کم

 .. دیخوابیم و کردیم هیگر فقط!  دیایب رونیب هم خانه در از خواستینم

 انمیاطراف که یتکرار یها حرف همان..  ستین ضیمر او ، ستین یمشکل!  کنم تحمل دیبا!  شودیم حل ، شودیم حل گفتمیم

 ! کردمیم تکرار زدندیم

 .. میشدیم حاضر یعروس یکارها یبرا و میخوردیم ناهار و شام ، میکردیم مالقات را گریکدی انیم در روز کی بایتقر

 .. شدم معطل یربع کی او تیسوئ یجلو ، دارم ادی هب میشد حاضر ها حلقه دیخر یبرا که یروز

 خانه در از عجله با شوم ادهیپ لیاتومب از خواستم نکهیهم اما!  باشد زده توهم هم باز نکند گفتم ، افتادم شب آن ادی به ناخودگاه

 .. نشست نیماش داخل و زد رونیب

  ؟ خوبه حالت:  دمیپرس و کردم نگاه او به تعجب با

  ؟ یچ هان -

  ؟ یهول نقدریا چرا -

 .. کردیم پرواز هوا در هم نامرتبش یها یچتر و دهیماس صورتش یرو پودرش کرم ، بود زده کوله و کج را لبش رژ

 !  میداشت قرار صبح 9 ساعت آخر ، باشد مانده خواب زدمیم حدس ، گرفت ام خنده او افهیق دنید از

  ؟ یموند خواب -

 ..  بابا نه -



 تو نکن دعوام!  موندم خواب آره:  گفت تند و بست محکم را چشمانش و انداخت نییپا را سرش ، کرد عوض ار حرفش عیسر

 تا زدم پودر کرم یکل ، دمینخواب ساعتم دو شبید ، یلیخ یلیخ ، زدم جانیه یلیخ!  بردینم خوابم داشتم ذوق بس از!  خدا رو

 !  بپوشونم رو چشمام یگود

 .. خوابب زود گفتم بهت که من -

 ضبط رو همه من و میزد حرف هم با هیثان چهارده و قهیدق هشت و یس و ساعت دو شبید تازه ، بودم زده ذوق چقدر یدونینم -

 !  بخوابم دیبا که رفت ادمی اصال!  دادم گوش دفعه سه صبح تا!  بدم گوش دوباره تا کردم

 !  یاببخو یساعت مین یتونیم رومونه شیپ که یکیتراف نیا با خب -

 .. دیکش ازهیخم و زد یمهربان لبخند

 

 یتماشا به ها نیتریو پشت و زدندیم قدم بازار در دو به دو یادیز یها زوج ، میافتاد راه به تهران جواهر و طال صنف سمت به

 .. ستادندیا یم حلقه

 !  بزرگه چقدر!  یوا:  گفت تعجب با او

  ؟ ینبود نجایا تاحاال -

 !! نه -

 .. و میریگیم حلقه ما خب:  گفتم و کردم میها بیج در دست 

 هامون برنامه یرو شبیپر و شبید تمام من ، نباش مونیکار برنامه نگران:  گفت و آورد رونیب فشیک از ادداشتی دفترچه کی

 !  ساختم یشوهر و زن میتقو هی و کردم کار

  ؟ یشوهر و زن میتقو:  دمیپرس تعجب با

 ! توشه میبد انجام ماه هی نیا دیبا که ییکارها تمام از ستیل هی:  گفت ذوق با

 !  خوادینم ستیل که یعروس دیخر ؟ یکنیم ذوق کارات همه یبرا چطور:  گفتم و گرفتم او از را میتقو

 ! تو جز به زدن جانیه دشونیخر یبرا زوجا همه -

 :  خواندم رو روز آن یکارها ستیل

  کنه بوسم اریماز. 1

 میبخور یبستن. 2

  کنه بوسم اریماز. 3

  میریبگ نفره دو عکس. 4

  کنه بوسم بار دو اریماز.5

  بزارم توش گالمو که میبخر گلدون. 6

 !  دارم دوست بوس آخه کنه بوسم ادیز اریماز. 7

 !  کنم ستبو قراره من که ستیل نصف تو ؟ میبرس مهم یکارا به قراره یک قایدق:  دمیپرس و انداختم او به یهیاندرسف عاقل نگاه

 یحرفا به دکتر یآقا پس!  اجرا بزارم مویمهر یکرد مخالفت باهام که هربار قراره!  یزنیم غر ادیز تو که نهیا بخاطر -

 !  بده گوش خانومت

 یب را او توانستمیم هم هنوز کاش ، خورمیم حسرت کنمیم فکر روزها آن به که االن ، افتادم یا وانهید چه ریگ گفتم خودم با

 .. ببوسم امهاب



 !  خوامیم همشونو که نازن نقدریا:  گفت و چسباند شهیش به را شینیب رعنا ، میستادیا یا مغازه نیتریو پشت

 !  گهیم یزیچ هی اروی االن!  عقب ایب رعنا -

  ؟ کنم کمکتون تونمیم ، سالم:  گفت ییرو خوش با نیتریو پشت از دار مغازه

 !  خوشگله یلیخ شما یها حلقه و میکنیم ازدواج میدار چون میریبگ حلقه میاومد ما!  سالم:  رعنا

 .. کنم کمکتون داخل دییبفرما ، دیدار لطف -

 !  میکن دستمون حلقه قراره!  ارررریماز:  گفت و کرد ذوق رعنا

 .. خدا یوا -

 .. دیکن انتخاب ، دییبفرما:  گفت و کرد باز را ست یها حلقه جعبه دار مغازه

 !  خوامیم هم نویا..  خوامیم نمیا ، خوامیم نویا:  گفت و زد اشاره کی کی به رعنا

 !  هاست حلقه ارباب لمیف حلقه مثل نیا!  یییییوا

 .. کردیم نگاه او عالقه و شور به محبت با و زدیم لبخند فقط دار مغازه

  ؟ گهید یجا هی میبر یخوایم ، رعنا:  گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 !  کردم انتخاب من..  نه -

  ؟ چطوره نیا:  گفت و زد اشاره کنارش شده یکار نینگ مردانه حلقه و نینگ تک حلقه به او

 !  لهینگیپ لینگیج یلیخ مردونش ست -

  ؟ یکنینم کمکم چرا تو!  هوم -

 .. کنم نگاه روز طول در حلقه آن به اصال خواستمینم چون دیشا ، نداشت تیاهم میبرا چون دیشا

 نشان الماس حلقه کی خودم انتخاب به باالخره اما ، نشست ینم دلم به چکدامیه ، میکرد صرف حلقه دیخر یبرا یادیز مدت ما

 .. میآمد رونیب و میدیخر مردانه یا نقره نگیر و

 .. کردیم پرواز سو آن به سو نیا از شاپرک مثل و بود زده جانیه رعنا

 .. کردمیم تکرار خودم با را بهروز یها حرف مدام و کرده یهمراه را او پشت از هم من

 ! میبخور یبستن میبر دیبا حاال!  خببببب -

 .. دارم کار یکل ؟ خونه میبرگرد و میبخور ناهار فقط شهیم رعنا -

 .. مینداد انجام یچکاریه ما ؟ یچ یشوهر و زن میتقو ستیل پس:  گفت زانیآو لوچه و لب با و کرد بغ

 .. رعنا -

 خواستیم دلم فقط!  دیببخش ، ارمیدرم یباز بچه من ، شلوغه سرت تو!  کنمیم درکت من..  من:  گفت و اختاند نییپا را سرش

 !  باشم داشته خوب خاطره هی

 .. دادگر خانوم یکن خر منو یبلد خوب تو:  گفتم و دادم باال را اش چانه

 .. مظلومم یادیز فقط من -

 .. میبخور یبستن میبر ایب -

 .. امیم دارم:  گفت و زد بهم ار شیها دست کف

 یبرا بود سرد ای گرم هوا ، خوردیم و داشتیبرم یوانیل یبستن قاشق قاشق رعنا ، مینشست دانیم وسط پارک یها مکتین یرو

 !  بود یبستن عاشق او ، نداشت یفرق رعنا



  ؟ شما خونه ارمشونیب شهیم ، دارم تمیسوئ یتو گلدون چندتا من -

 .. کنم فکر -

 !  دارم میهلند عروس وتاد -

 .. نداره یبیع -

 .. پشت الک هی و -

  ؟ وحش باغ ای خونست -

 یلیخ و کنهینم یکار فیکث ادیز!  ندارند یکار ، نباش نگران!  بود شده یزخم یحساب چارهیب ، کردم داشیپ ساحل یتو خب -

 .. دارمش ساله سه!  آرومه هم

 !  یاریب یتونیم یدار که یزیهرچ -

  ؟ کنم نییتز اتاقتم شهیم -

 !  جفتمونه اتاق گهید اون -

 !  میکن الال!  بخوابم بغلت تو هرشب قراره:  گفت و گذاشت ام شانه یرو به را سرش

 !  لخت:  دادم جواب طنتیش با

 .. دارم دوست یلیخ ؟ هرشب!  آخجون -

  ؟ نه ادینم بدت یزیچ از کال -

 ! نه:  گفت و زد زل میها چشم در

 

 !  شد خانوم یعکاس نوبت یبستن اتمام از بعد

 !  بماچ لپمو و جلو ایب اریماز -

  ؟ کنم نکارویا چرا -

 .. اجرا زارمیم مویمهر دارم یزد غر همش و یبود یبد پسر چون -

 .. گرفت عکس رعنا و دمیبوس را او اجبار به

 !  یشوهر و زن عکس هی نمیا خب -

 !  ینزار ییجا دوارمیام -

 !  زارمیم ترییتو و بوک سیف ، نستاگرامیا تو فقط نه -

 !  رعنا -

 !  بداخالق یآقا کردم یشوخ:  گفت و دیخند

 .. کرد تیهدا ییهوا پل سمت به مرا و گرفت سرد چیساندو سه ، لوازم دیخر از بعد

  ؟ میکن کاریچ دیبا ادیب زلزله هوی اگه!  جا همه نیا ؟ میبخور ییهوا پل رو چمونویساندو دیبا چرا آخه:  کردم غرغر معمول طبق

 !  ایب نزن غر!  دهیم فیک یلیخ نیا -

 .. شد ینم تمام هرگز او یانرژ ، بودم شده یعاص دستش از

 .. بود نشسته پل گوشه یا ساله 12 11 پوش ژنده پسر ، میدیرس پل یرو به باالخره



 !  یرعلیام شوهرمه آقا نیا:  گفت و کرد یمعرف او به را من بش و خوش از بعد و رفت او سمت به رعنا

 .. شاهللیا دیش ریپ هم یپا به!  باش داشته رو خاله یهوا آقا:  گفت و زد یمهربان لبخند پسر

 !  گرفته چیساندو برات خاله ، زدلمیعز:  گفت و دیبوس را شیموها رعنا

 !  خاله نکنه درد دستت -

  ؟ دیدار گرم لباس ؟ خوبه حالش مامان -

  ؟ برم من!  بهتره مامانم ، کنهیم کمک یستیبهز -

 !  برسون سالم مامان به ، زمیعز برو -

  ؟ یشناسیم کجا از..  رو نایا:  دمیپرس تعجب با من و رفت پسر

 .. سازمانن یها بچه -

  ؟ سازمان -

 خورنینم هم کامل یغذا عدهو هی هفته یتو یرعلیام مثل که دارند وجود یادیز یها بچه ، کردمیم کار یمردم سازمان تو قبال -

 .. میدیم ریالتحر لوازم و غذا و لباس بهشون ، بچهاست نیا دادن پوشش سازمان کار ،

 .. نطوریا که -

 .. نجایا ومدمیم کردمیم یناراحت احساس که یوقت قبال ، دهیم آرامش حس ، خوبه یلیخ نجایا:  گفت و نشست نیزم یرو

 .. داشت یبیعج آرامش باال آن شهر یاهویه انیم در ، گفتیم تراس ، نشستم او کنار هم من طبع به

 ! میخورد ناهار رید ، بود دیخورش غروب کینزد

 ماریب شهر یسم شهر تنها شهر:  کرد زمزمه بود زده زل ها لیاتومب عبور و اتوبان منظره به که یدرحال او

 وارید شهر غوغا شهر افسون شهر

 شدم قیتزر تو یرگها در

 شدم ریتقط تو یششها در

 ام دهیکش را تیسلولها دیسف ریآژ

  ام دهیچش را تیلبها خون یسرخ

 کوتاه یسقفها ریز به دمتیکش ادیفر

 فحشها و بوقها در خوردمت فرو

 دوگوش یصفرها یال البه

  اردهایلیم شهر یتو

 ... شد یم عاشقان سرپناه تنها بیغر یها کافه

  نیآذ یمهد*

 ..  بود کرده تن به یخداحافظ رخت رحمانه یب دیخورش و کردیم هیرگ خون آفتاب یدور از آسمان

 بدونند نکهیا بدون گذرندیم نییپا نیا از راحت نقدریا آدما:  گفتم هوا یب و گرفتم قرار ریتاث تحت ، بود ییبایز العاده فوق منظره

 !  دنیم دست از ویچ دارن

 ..  تفاوتند یب اینیزم -

 !  بده تیاهم اطرافش و عتیطب به تو مثل یکس دمیند حاالتا!  رعنا یستین تو یول -



 چه دونمینم نورزم عشق روز هی اگه ، داره نگهم زنده تونهیم عشق فقط کنمیم حس شهیهم چون:  گفت و زد زل یکور نقطه به

 .. شمیم خورد فقط ، شکنمیم فقط کنمیم حس!  باشم دواریام دیبا یچ به دونمینم باشم نداشته دوستت اگه ، اریماز ادیم سرم ییبال

 .. گرفتیم گاز را شیها لب ، شدیم یخجالت یوقت ، کرد نگاه من به و چرخاند سر ، گرفتم را دستش

 !  نکن ینجوریا ، دارم دوست لباتو من -

 ..  ستین داشتن دوست نکهیا!  یبوسینم منو اصال و یدار دوست لبامو یگیم تو -

  ؟ یکردیم کاریچ ینداشت زبونو نیا اگه -

 !  بزنم حرف دستام با کردمیم یسع -

 .. دادم فشار را شینیب و زدم لبخند

 !  موچ موچ!  ببوس منو:  گفت و کرد غنچه را لبانش ؛ بست را شیها چشم

  ؟ یچ نهیبب یکی اگه ؟ نجایا -

 !  خوامیم بوس من!  ستین مهم برام -

 !  خونه میبرگرد!  هیافک:  گفتم و شدم بلند جا از ، دمیبوس را اش یشانیپ

 !  ستین قبول!  یزنیم جر همش تو -

 .. رفتم نییپا پلکان از و دمیخند

 بازگشتش لیدل تنها احتماال و دهیرس گوشش به ازدواج خبر که دانستمیم ، بازگشت رانیا به مانیعروس از قبل هفته کی ترایم

 ! بود رعنا و من درباره یکنجکاو

 ، کردم دعوت را او بهروز واسطه به اورمیدرب سرش بر را هنگامه یعروس یدل و دق یکم نکهیا یبرا و رعنا چشم از دور

 متظاهرانه یها یباز عشق جواب توانستمیم که بود آنجا!  آمد خواهد مراسمم به حتما یحضور دعوت رغم یعل که بودم مطمئن

 .. کنم یتالف را اش

 

 .. بودم دلتنگش قلبم اعماق از بلکه طنتیش و یتالف بخاطر نه ، گرفت فرا ار وجودم یسرتاپا یبیعج شوق ترایم دنید فکر از

 .. شدم داریب صبح هفت ساعت ، دیرس فرا یریدرگ خود ماه کی از بعد یعروس روز صبح

 .. بردمیم باغ به خانم مونس خانه از را او و رفتمیم رعنا دنبال به 10 تا دیبا

 .. ستمینگر یم نهیآ در خود حس یب صورت به و بودم ستادهیا دوش ریز تفاوت یب

 .. گرفتیم تازه یبو و رنگ ام یزندگ و شدمیم داماد ، کردمیم ازدواج امشب

 به را خوبمان خاطرات کردم تالش و بستم را چشمانم که یزمان یحت افتمی ینم یا عالقه و شور چیه قلبم در ، نداشت یا دهیفا

 به شروع یکودک نبض همچون سردم و حس یب قلب و درآمد شینما به ذهنم اعماق در نمایها یباز عشق و ترایم چهره آورم ادی

 .. بست نقش لبم یرو به یجان یب لبخند و کرد دنیتپ

 ام آزرده روح به آب قطرات ، گذراندم دوش ریز را یادیز زمان مدت ، دهندیم نشان را 8 ها عقربه که دمید و آمدم خودم به

 .. کردندیم قیتزر آرامش

 .. دمیپوش را راهنمیپ و شلوار ابتدا ، برداشتم رگال یرو از را شلوارم و کت و آمدم رونیب حمام از

 .. دمیپاش سرد عطر گردنم ریز به و بستم یرنگ یا نقره یها دکمه با را نمیآست سر 

 .. زدم یزورک لبخند و تمبس کیکالس مدل را کراواتم ، دادم حالت و کردم خشک سشوار با را یموها ، ستادمیا نهیآ یجلو

 .. بستمیم را مردم دهان تا زدمیم لبخند دیبا ، هستم خرسند و یراض انتخابم از کردمیم تظاهر دیبا

 .. نداشتم ناخوانده مهمان انتظار ، خوردم جا ، درآمد صدا به ام خانه زنگ بودم ستادهیا نهیآ یجلو که همانطور



 .. شدم رو در رو ترایم سیخ و سرخ چشمان با آن کی و کردم باز را در کنم نگاه یچشم از آنکه بدون

 .. کرد میلبها دنیبوس به شروع مقدمه یب و انداخت آغوشم به را خودش کنم باز لب آمدم تا

 .. ببوسم نه و بزنم پس را او توانستمیم نه که بودم شوکه آنقدر

 .. یسرخوش هم و کردمیم شرم و ترس احساس هم

 .. انداخت کنار و درآورد را بازش جلو مانتو گرفتیم لب ازم که همانطور ، کرد پرت منینش وسط را شیدست فیک

 .. هستم یباز عشق حال در متاهل زن کی با منینش وسط که دمید و آمدم خودم به یا لحظه

  ؟ یکرد دایپ یچطور رو نجایا ؟ چته تو معلومه:  دمیپرس خشونت با و کردم جدا خودم از را او

 !  بار هی نیهم..  کنمیم خواهش!  نگو یچیه!  سیه:  داد جواب و گذاشت لبانش یرو به را انگشتش

 شهوتم داغ و آبدار بوسه آن با اما کنمیم چکار دارم دانستمینم ، شوم شل کبارهی تا بود یکاف خمارش لحن و سیخ چشمان همان

 .. خوردیم تکان ذره ذره

 .. کنم جبران بزار فقط ، دمیم حیتوض برات خودت جون به اریماز -

 .. رو یچ -

 .. نبودم کنارت که ییسالها تقاص:  داد جواب یشرمندگ با  و دیکش محکمم و سپر یها نهیس یرو به دست ، شد کمینزد

 ..  دادینم فرمان عقلم گرید

 !  کردم فراموش کامال که را مانیعروس و رعنا

 .. بود بر از را خوابم رگ زن نیا ، شدیم کنده جا از داشت او لمس هر با قلبم

 یپا با خودت:  گفتم کردمیم باز را راهنمیپ یها دکمه که یدرحال و شکستم حرکت کی با را گردنم قلنج ، راندم عقب را او

 .. دمیم جرت مشتاقانه منم و نجایا یاومد خودت

 .. گرفت قرار شینما معرض در درشتش یها نهیس ، درآورد تن از را نشیسوت و زشیشون و زد یا انهیموذ لبخند

 .. افتادم اش برجسته و سیخ یها لب جان به و دمیکش خودم سمت به را دستش

 نه ، کردمینم فکر ارگاسم جز یزیچ به لحظه آن در!  نداشتم یا اراده خودم از ، بود گرفته دست در را تنم اریاخت تمام شهوت

 .. دادمیم انجام قبالش در که یانتیخ به نه و بود منتظرم گرید ساعت کی از کمتر تا که رعنا

 .. بود خونم در جانیه و ییماجراجو ، بردمیم لذت حس نیا از میبگو را راستش

 .. زدیم موج نمانیب در که یشهوت و استرس و خونم در نیآدرنال ترشح احساس از

 از بعد تا بود کرده نییتز او که یاتاق در هم آن ، کردم تیهدا رعنا و من نفره دو تخت یرو به را او که یزمان احساس از

 .. میریبگ جشن را نفره دو حجله یعروس

 !  بردمیم لذت شرمانه یب..  کردم یکینزد او با ساعت به توجه یب و زدم مهیخ داغش تن یرو 

 .. کردم برقرار رابطه او با زدمیم یلیس شیها نهیس به که یدرحال و بودم زده زل ترایم نیزمرد یها چشم در 

 ناله تنم ینیسنگ ریز زشیعز همسر چگونه که دیدیم و بود آنجا اگر حرامزاده و رتیغ یب مرد آن ، دمیخندیم اوشیس به ذهنم در

 .. کردیم سکته خشم از زندیم غیج و کندیم

 .. دمشیم ارگاسم حس نیا از و زدمیم پوزخند رعنا به ، نداختمیم توف اوشیس چهره به و کردمیم یکینزد ترایم با من

 .. بود رعنا ، خورد زنگ لمیموبا

  ؟ بله:  دادم جواب کردمیم تکرار را دخول عمل همچنان که یدرحال و برداشتم یعسل زیم یرو از

 .. گرفتم محکم را دهانش یجلو دهد سر یا ناله آمد نکهیهم و شد خمار چشمانش ترایم



 !  دهه به ربع هی ساعت ؟ ییکجا..  اریماز -

 ! دارم کار کمی..  زمیعز شمیم آماده دارم:  دادم جواب و زدم زل اتریم چشمان به

 

  ؟ عشقم یرسیم یک -

 .. بشه تموم کارم که وقت هر -

 .. دیکش یبلند آه ناگهان که کردم یکینزد او با پشت از و برگردانم را ترایم

  ؟ اونجاست یکس ؟ اریماز:  دیپرس ینگران با رعنا

 !  کولره یصدا ، زمیعز نه:  گفتم و زدم هضرب او به پشت از تند تند

 .. شدم خوشگل چقدر ینیبب دیبا!  ایب زود لطفا..  دارم دوستت -

  ؟ یشد خوشگل چقدر..  جونم..  آه -

 !  یبساز نجایهم کارمو ترسمیم که یاونقدر:  داد جواب طنتیش با

 .. جنده سازهیم منو کار داره فعال:  گفت یآهستگ به ترایم

  ؟ باشه ایب زود!  بشم هات خنده قربونت:  داد جواب خندمیم او جمله به کرد گمان که رعنا و میدیخند جفتمان جمله نیا با

 !  باشه:  دادم جواب کردمیم نوازش را آن یدرحال و بردم ترایم یجنس اندام ریز به را دستم

 .. کسم همه خداحافظ -

 .. انداختم کنار را لیموبا و کردم قطع را تماس

 .. اریماز یدار یاحمق زن -

 .. رتتیغ یب شوهر مثل:  دادم جواب لذت اوج در

 .. شدم ارگاسم او کمر یرو به و

 .. برو و کن جمع خودتو:  گفتم و دمیپوش را لباسم یهلک هل نداشتم زمان یادیز مدت

 .. بزنم حرف باهات خوامیم -

 .. احمقم زن دنبال مبر دیبا اما یداد حال که یمرس!  یزد تخت یتو حرفاتو -

 .. دارم دوستت من!  اریماز:  گفت و شد بلند تخت یرو از

 .. یبد بهم ازدواجم شب تو یومدینم وگرنه یدار که البته:  گفتم و دمیپوش را کتم

 ! دارم یمهم یحرفا..  نمتیبب دوباره خوامیم -

 !  عروسم دنبال برم دیبا فعال ، میکنیم صحبت بعدا -

 !  نمتیبیم. . یعروس تو امشب:  گفت و ستادیا در پشت یا لحظه او ، کردم رونیب انهخ از را ترایم

 نیچن به دست بود متاهل هم خودش که یزمان اما ببرد را میآبرو دادم دستش به که ییآتو با نکند که کردم فکر نیا به لحظه کی

 !  زدینم یحماقت

 .. رفتم خانوم مونس خانه تسم به لیاتومب به و کردم جور و جمع را خودم عیسر

* 

 .. هیجذاب یفانتز ؟ سابق معشوقه با ازدواج از قبل سکس:  دیپرس تعجب با و کرد نیتحس را صداقتم کاوه] 

 .. زنمیم آتش را گاریس نیچندم دانستمینم



 !  هیکاف بودنم مقصر یبرا نیهم چون ، کاوه جناب کنم تموم رو داستان نجایهم دیبزار -

 سابقت معشوقه با رابطه ادامه یبرا یا جرقه دادیم دست بهتون انتیخ از که یلذت احساس ، دکتر شهیم جالب داره زهتا داستان -

  ؟ اوشیس از انتقام حس ای بود

 !  عشق دمیشا..  هردو دیشا:  دادم جواب و کردم خاموش یگاریس یجا در را گاریس

 !  هوس و عشق -

 !  بودم شهیهم ، بودم عاشقش -

 .. وجدان از!  دیبگ احساستون از ؟ دیدیگذرون رو یعروس شب یورچج -

 ، بودم ریدرگ روانم با و کردمیم فکر یلعنت ساعت مین اون به شب تمام ، کردم عذاب احساس ارگاسمم از بعد ساعت مین بایتقر -

 بود فرسا طاقت و سخت اول!  بودم کرده خطا من!  گرفتمیم شیآت کردمیم حس رو اعتمادش یوقت ، دمیدیم رو لبخندش یوقت

 .. بزارم روش یاسم چه دونمینم..  انتیخ پشت انتیخ ، شد میزندگ از یجزو ، شد یعاد کم کم یول

  ؟ ترایم با فقط:  دیپرس و انداخت باال را شیابرو یتا کی دکتر

 .. کرد سکوت و برد یپ ماجرا اصل به ظاهرم از دکتر ، انداختم نییپا را سرم و شدم شرمنده

 .. بود ترایم فقط کاش یا

  ؟ عشق یحت ای ؟ تیمسئول ای تعهد عدم ؟ خواه سعادت یآقا بود یچ لشیدل یکنیم فکر -

 کنهیم تحمل کردمیم فکر!  نزنه دم اون و ارمیب سرش خواستم ییبال هر تونمیم عاشقمه چون کردمیم فکر:  گفتم و زدم یپوزخند

 یتو زویچ همه ، زدیم لبخند کردمیم که یهرکار!  بود خودش ریتقص ، بردمیم لذت کنم کیتحر رو حسادتش نکهیا از کم کم ،

 .. دمیدینم نجایا اونو امروز و ردمیمیم کاش!  کشهیم یسخت چقدر دونستمیم کاش!  ختیریم خودش

 .. شد روان میها گونه یرو به اشک قطرات

 

 هوس با داشت قرار تیموفق قله اوج در که خواه سعادت اریازم کردیم گمان یکس چه ، ستینگر سرافکنده من به تاسف با کاوه

 یروز ، ردیبگ یتلخ کام میبرا یزندگ کردیم گمان یکس چه ؟ کند سقوط رذالت و یپست یها دامنه به یبارگ زن و یباز

 .. کردمیم مرگ یآرزو هزاربار

 مرگ یآرزو هرشب ، دادمیم عشق دخترم و رعنا هب ، دادمیم بها ام یزندگ به کاش یا ، برگردم گذشته به توانستمیم کاش یا

 .. خواستمیم خدا از را رعنا یشفا هرشب ، کردمیم

 .. یسیدعانو و یجادوگر چون یفیاراج دامان به دست و هیگر ، دعا بود شده کارم

 .. بسازم نو از ارعن با را ام یزندگ و برگردم عقب به خواستیم دلم ، خوردیم بهم بودم شده مبدل بدان که یآدم از حالم

 .. کند زمزمه را نامم و شود رهیخ چشمانم در عاشقانه نگاه همان با دوباره خواستیم دلم

 ... گفتینم یزیچ که بود دوسال ، گفتینم هم کلمه کی یحت ، کردینم صحبت گرید من یرعنا

 .. بود نمانده یباق جسم کی جز یزیچ عاشق و بشاش دختر آن از

..  نفس فقط ، دیکشیم نفس فقط ، دیخندیم نه کردیم هیگر نه ، آورد یم زبان به عاشقانه سخنان نه ، کردینم هم نگاه من به گرید 

] 

 .. رفتم خانوم مونس خانه سمت به لیاتومب با و کردم جور و جمع را خودم عیسر

 .. کردند سرزنش مرا رمیتاخ بابت و بودند او همراهان ، صبا دوستش و هنگامه

 .. شد خارج اتاق از آرامش با رعنا اما

 یاتورینیم رز و یصورت داوود یها گل از یتاج و کرده تن به داشت یدلبر قهی که ساده شده یدوز پوریگ عروس لباس کی او

 .. داشت صورت به یکمرنگ حیمل شیآرا و نهاده سر بر دیسف



 .. زدیم قدم میمال و مآرا و بود دستش در یصورت - دیسف ایپائون یگلها از کوچک بایز گل دسته کی

 و کیش اریبس خانومانه ظاهر و عروس لباس آن با ، باشد قویر دخترک همان نیا شدینم باورم ، شد حبس ام نهیس در نفس

 .. کردم دایپ یزیانگ نفرت احساس و شدم شرمنده شیپ ساعت کی اتفاق از لحظه کی یبرا ، بود شده یداشتن دوست

  ؟ شدم زشت یلیخ:  دیپرس بود شده سرخ شرم از که یدرحال و ستادیا ام نهیس به نهیس ، آمد تر کینزد او

 ... تو!  بگم یچ دونمینم:  گفتم و دادم باال را اش چانه

 .. کنم نگاه او به توانستمینم یشرمندگ سر از ، بستم را چشمانم

  ؟ اریماز -

 !  شهیم رمونید:  دادم ادامه و کردم رها را اش چانه

 .. اریماز -

 .. رفتم نگیپارک سمت به و برگشتم او به توجه یب

 شده یکار گل لیاتومب در رعنا و من فقط ، بودم خوشحال کند یلمبرداریف شرفم یب چهره از تا نبود یعکاس و لمبرداریف نکهیا از

 .. کردندیم حرکت ما سر پشت در هنگامه و خانم مونس و میبود نشسته ام

 .. نطوریهم هم من ، بود شانیپر و سردرگم او ، میکرد سکوت فقط اول قیدقا

 .. بودند دوخته را مانیها لب که انگار ، شدینم باز دهانمان

 .. شدیم دهیشن فضا در که بود صوت ضبط یقیموس نمانیب یصدا تنها و میداشت فاصله هم از سالها یول میبود نشسته هم کنار در

Say something - great big world 

 

Say something, I'm giving up on you 

 دمیم دست از بهت دمویام دارم من بگو، یزیچ هی

I'll be the one, if you want me to 

 شمیم تو مال من یبخوا اگه

 

Anywhere, I would've followed you 

 ومدمیم دنبالت هرجا،

Say something, I'm giving up on you 

 دمیم دست از بهت دمویام دارم من بگو، یزیچ هی

And I am feeling so small 

 افتمیم کوچک یلیخ دارم و

It was over my head 

 بود من حد از شتریب

I know nothing at all 

 دونمینم یچیه من

 



And I will stumble and fall 

 افتمیم و خورمیم یسکند و

I'm still learning to love 

 شم عاشق رمیگیم ادی دارم هنوز

Just starting to crawl 

 کردم دنیخز به شروع تازه

 

Say something, I'm giving up on you 

 دمیم دست از بهت دمویام دارم من بگو، یزیچ هی

I'm sorry that I couldn't get to you 

 برسم بهت نتونستم که متاسفم

Anywhere, I would've followed you 

 ومدمیم دنبالت هرجا،

Say something, I'm giving up on you 

 دمیم دست از بهت دمویام دارم من بگو، یزیچ هی

 ..  و 

  دیکن دانلود

 

 ... نشده رید هنوزم -

 .. گفت را نیا او

  ؟ یچ یبرا -

 ! شه انجام ازدواج نیا ستین الزم ، یکن فکر شتریب نکهیا یبرا -

 .. فهممینم -

 !  یتسین خوشحال تو:  گفت و دیچک چشمش گوشه از اشک یا قطره

 .. خوشحالم من -

 .. امیم کنار من اریماز!  نگو دروغ -

 !  یاومد کنار یچطور قبل دفعه دمید:  زدم یپوزخند

 !  رهیگیم درد قلبم ، یهست ینجوریا نمیبب خوامینم -

 .. نکردم استراحت یکاف اندازه به روز چند نیا!  خودمه بخاطر ، ستین تو بخاطر نیا:  گفتم و دادم فشار را گاز پدال

 !  یکنینم نگاه بهم که شدم زشت یلیخ حتما ، ستین یخستگ بخاطر نیا -

 !  شد زهر کامم به میعروس روز و کردم یحماقت چه ، کردم نگاه مظلومش صورت به

 !  شد تمام ، گرید بود اتفاق!  باش آدم امروز کی حداقل گفتم خودم با ، گرفتم را فشیظر دست



 .. حالمخوش من ، یشد بایز تو -

 

 !  خوشحالم منم:  گفت و فشرد را دستم ، بود یکاف او آرامش یبرا جمله دو نیهم

  ؟ میکن خلوت کمی جشن به رفتن از قبل یخوایم:  گفتم و انداختم خانم مونس لیاتومب به ینگاه بغل نهیآ از

 !  پشتمونند هیبق ؟ یچجور -

 .. شدم محو آنها دید از و دمیکش ییال ها نیماش یال به ال از سرعت نیآخر با و کرده ضیتعو را دنده ، دمیخند

 .. اریماز یا وونهید تو -

  ؟ میبر کجا یدار دوست -

  ؟ نمیبش فرمون پشت من شهیم -

  ؟ جدا:  دمیپرس تعجب با

 .. اهوم -

 .. میکرد عوض را مانیجاها و زدم ترمز جاده کنار

 !  یدیند منو یرانندگ تاحاال تو -

 ؟ نه ای بخونم اشهدمو دیبا خب -

 !  کردم تصادف بار هی فقط:  گفت و زد ینیریش لبخند

 ..  زدمیم حدس را مقصدش رفتیم که یریمس از ، کرد حرکت او

 !  مقدسه برام..  دمتید نجایا:  گفت و کرد پارک ام یمیقد رستانیدب یرو به رو درست

 .. کردند یبازساز رو نماش ، کرده رییتغ زمان اون از چقدر!  ریبخ ادشی آه -

  ؟ نه بود لبوردیب نیهم یرو اسمت یزمان هی -

 !  خواه سعادت اریماز جناب -

 !  خاصه یلیخ ، دارم دوست اسمتو:  گفت و دیخند

 خواهمیم که یاسم تنها امروز که هرچند ، ندارم" رعنا" اسم به یا عالقه چیه دمید بعد اما نطوریهم هم من میبگو خواستیم دلم

 .. اوست نام مبشنو

 .. میکن حرکت تاالر سمت به میشد مجبور که زدند زنگ ما به آنقدر بعدا

 ..  ختندیریم سکه و نقل سرمان یرو به و دندیکشیم کل زنها ، کردند شروع را یباز آتش ورودمان بدو از

 .. گفتندیم کیتبر ازدواجم بابت و دادندیم دست من با تک تک هم مردها

 .. داشت مجزا یاختصاص تاالر کی که شد برگزار یرگبز باغ در ما جشن

 رغم یعل ، دادم سفارش بود یفرانسو متنوع یدسرها و یرانیا ، ییایتالیا ، ییایدر یغذاها انواع شامل که VIP یمنو شام یبرا

 .. کردم بپاش و زیبر یحساب جشن یبرا رعنا لیم

  ؟ نکشم دوستانم و همکاران رخ به را آن چرا دارم یکاف یمال توان یوقت گفتمیم خودم با

 و یسنت یها تخت شامل که یمراکش اتاق طرف کی در ، آوردم زنده یقیموس گروه و رقاص ، دادم بیترت را یمهمان نیبهتر

 .. بودم داده بیترت کودکان یبرا یباز خانه  گرید سمت در و بود یعرب یها انیقل و یچا

 !  یکنینم خرج ادیز یگفت کنم کرف اریماز:  گفت گوشم ریز تعجب با رعنا



 !  ستین یزیچ که نایا!  اریدرن یباز دیبد دیند:  دادم جواب و زدم جمع به یتصنع لبخند

 .. نزد جشن از یحرف گرید مجلس آخر تا او ، جمله کی نیهم با

 .. کرد شروع را خطبه بود شده دکور تهران طراحان نیبهتر توسط که عقد اتاق در عاقد

 .. کرد مطرح رعنا درباره را سوال سپس ، دادم را بله جواب و دیپرس نم از اول

  ؟ لمیوک ایآ:  دیپرس آخر در و کرد مکث یاندک آن دنید با عاقد و بود یخواندن اش هیمهر

 !  ارهیب گل رفته عروس:  گفت دیسابیم قند ما سر یباال که هنگامه

 !  کنم ازدواج باهاش خوامیم ، یروحان یآقا دارم دوست رو اریماز!  نجامیا که من!  نه -

 .. کردند مضحکه را من رسما لیفام زنان ، زد یینما دندان لبخند که کردم نگاه او به تعجب با

 .. باش آدم لطفا!  رعنا:  دمیغر رلبیز و نشست ام چهره بر شرم عرق

 .. انداخت ریز به سر و شد ناراحت

 بود یا حلقه یها گوشواره و دستنبد ، گردبند شامل که طال ست کی او به مادرم ، دیرس مراسم یها یباز لوس نوبت که هم بعد

 .. کرد تشکر آنان از محبت با رعنا و داد

 .. داشتم یشتریب انتظار اریماز از من که هرچند!  گهید رسومه و رسم -

 .. کرد بسنده یکمرنگ لبخند به تنها رعنا و انداختم گوش پشت را حرفش ، دیرسینم نظر به یراض چندان مادرم

 و زن رسما ما یدفتر امضا و یرسم عقد از بعد و گفتند کیتبر ما به اقوام تمام و رعنا خواهران ، ها خاله ، ها عمه ، بیترت به

 .. میشد شوهر

 .. کردم بش و خوش همه با و دمید آنجا در را میمیقد دوستان اکثر ، بود یحرارت و شدر پر جشن

 .. دیچسب را میبازو و خورد جا نداشت را او دارید انتظار که رعنا ، گفتند کیتبر ما به و شدند کمانینزد هم شاویس و ترایم

 .. شد دور ما از و کرد یعذرخواه یا لحظه اوشیس

 .. شد دیسف گچ مثل رنگم بزند یحرف ترایم مبادا نکهیا ترس از و افتاد تنم به لرزه صبح بابت آن کی

 ...  خانوم رعنا شاهللیا دیباش داریپا:  گفت رعنا به رو  و کرد نگاه من به  یا انهیموذ لبخند با ترایم

 !  یمرس..  مر -

  ؟ بپرسم سوال هی شهیم ؟ زمیعز -

  ؟ یسوال چه -

 .. شوهرت که یدار یحس چه:  دیپرس و داد تکان ناز با را صافش و بلوند یموها ، شد کمر به دست

 

 دوستت نقدریا شوهرت:  داد ادامه یبدجنس با او که کردم نگاهش ملتسمانه!  دیگویم را ماجرا تمام االن ، شد تمام گفتم خودم با 

  ؟ یگیم بهم رو تتیموفق راز ؟ داره

  ؟ یدار یحس نیهمچ تو:  گفت و زد ینیریش لبخند رعنا

 .. یخوشبخت واقعا!  زمیعز اه ؟ کنهیم نگاه بهت عشق با چه ینیبینم ، معلومه -

 !  شهیم میحسود بهت یگاه:  داد ادامه و زد یچشمک

 !  دارم دوسش فقط من!  ندارم یراز:  گفت و دیچسب را میبازو رعنا

 !  کنمیم یشاد یآرزو جفتتون یبرا قلبم ته از واقعا -



 .. ختمیر بهم چقدر لحظه ان داند یم خدا ، اوردیدرم را فرشتگان یادا ، مارموز دخترک

 .. گذشت کنارم از و انداخت من به یزیآم طنتیش نگاه ترایم آخر لحظه

 ! یکرد دعوتش ینگفت -

 .. بدم حرصش کمی خواستمیم فقط ، باشه خودمون نیب -

 .. حرص:  گفت و زد یپوزخند

 کنم فراموش را صبح اشتباه کردمیم یسع هرچند ، کند زهرمار را شبم تا رفتیم رژه چشمم یجلو ترایم که بود نیا تیواقع

 او سالح تنها سکوت ، زد ینم یحرف اما بود شده احوالم متوجه شیب و کم هم رعنا و نداشتم یمناسب یروح اوضاع ، توانستمینم

 .. بود

 به و زدم یم پا و دست شانمیپر افکار در مجلس گوشه تنها و تک من اما دندیخندیم و دندیرقصیم ، زدندیم ، بودند خوشحال همه

 .. دمیشیاند یم شیخو نامعلوم ندهیآ

 !  نبود یخبر ازدواجمان شب در بشاش دختر آن از ، بود زده لب بر سکوت مهر هم رعنا

 ؟ نبود او یایرو من با ازدواج مگر ؟ چرا دمیفهمینم ، کرده پنهان را آن لبخند زور به که دارد نهیس در یبغض کردمیم احساس

   ؟ کرد ینم یگوشیباز چرا ؟ دیخندینم چرا

  ؟ اریماز -

  ؟ بله -

  ؟ خونه میبرگرد شهیم!  کنندست کسل واقعا یعروس جشن ، بود تو با حق:  گفت و دیچک چشمش گوشه از اشک قطره کی

 !  مینخورد شامم یحت -

 !  ستین خوب حالم من..  من -

 .. کنم آرام را او کردم یسع!  شد یم یافتضاح کرد یم هیگر جمع یجلو اگر ، دیلرزیم شیها چشم مردمک

 .. ترسمیم من:  گفت و چسباند ام نهیس به را سرش رعنا

  ؟ یچ از:  دمیپرس و کردم نوازش را کوتاهش یموها

 .. دادم انجام یبد کار که انگار ، کنندیم نگاهم نفرت با که تیجمع نیا از -

 .. بود کرده یرداشتب نیچن من خانواده زیآم ریتحق و سرد نگاه از احتماال ، دارد یاحساس نیهمچ چرا دانستمینم

 .. ستین جاش االن!  نکن هیگر ، شیه -

 ..  یتفاوت یب تو بدم برات جونمو حاضرم من که یزمان یحت!  کنمیم حسش ، سرده قلبت -

 ..  من ، رعنا ستین نطوریا -

 !  میبگو دروغ او به ان از شتریب توانستمینم

 !  یندار دوست عروستو هم ذره هی یحت..  تو:  چسباند تر محکم را سرش و زد یپوزخند

 .. نشست شیجا سر دوباره و کرد پاک را شیها اشک ، کردم سکوت

 !  کنم عوض لباسمو رمیم من..  من:  گفت و شد بلند جا از بعد یاندک

  ؟ یبش عروس خواستینم دلت مگه ؟ یبپوش یچ یخوایم!  ازدواجته شب امشب ؟ رعنا -

 !  متنفرم لباس نیا از من:  گفت یچندش لحن با و دیکش دامن به یدست

 .. برداشت را چاقو یناگهان حرکت کی در و انداخت بود ما مقابل زیم یرو که یخور وهیم یچاقو به ینگاه

 !  ریبگ آروم ؟ یکن کاریچ یخوایم:  دمیپرس ینگران با و شدم بلند جا از



 !  متنفرم لباس نیا از -

 .. بود ما یسو به تیجمع کی نگاه ، شدم مانعش کند ارهپ را لباسش تا کرد بلند را چاقو نکهیهم

 یخال عقد اتاق به و گرفتم را رعنا دست سپس کردم آرام را نفر هردو من یول آمدند ما سمت به تعجب با مادرم و خانم مونس

 .. کردم قفل پشت از را در و بردم

 ! متنفرم!  متنفرم باسل نیا از:  زد غیج دیچرخیم خودش دور که یدرحال و گرفت را سرش او

 

 !  این کمینزد..  این کمینزد:  زد غیج که شدم کینزد او به قدم کی ، انداخت چنگ را صورتش

 !  مونهیعروس شب امشب!  شنوهیم یکی!  کنمیم خواهش رعنا -

..  عروس:  کرد تکرار خوردیم تکان گهواره مثل که یدرحال و گرفت شیها گوش یرو به را دستانش و نشست شیسرجا 

 !  دیش خفه!  دیش خفه!  دیش خفه!  مهیعروس امشب!  یعروس..  عروس..  یعروس

 .. شد یجار لیس مثل شیها اشک و دیترک بغضش ناگهان و زد یا قهقه

 ..  نداشتم حرکت توان یحت ، بودم ستادهیا او یقدم سه در مبهوت و مات

 چند بود زانیآو عقد اتاق در که رنگش دیسف یدست فیک یتو از ، شد بلند اج از او اورمیب کمک و کنم فرار اتاق در از خواستم تا

 .. انداخت باال آب یب و آورد رونیب قرص عدد

 .. گرفت دستانش نیب را سرش و داد هیتک وارید به

 !  باشم تنها بزار..  امیم من:  گفت و شد مانعم شوم کینزد او به خواستم تا

 یکوتاه لبخند به مهمان پرسشگر نگاه مقابل در و برگشتم یمهمان به و دادم گوش او حرف به الح نیا با ، بودم سردرگم و جیگ

 .. کردم اکتفا

 .. برگشت آراسته یظاهر با من از بعد ساعت مین رعنا

 .. بود مبهم و ینیب شیپ رقابلیغ ، وحشتناک رعنا ، دمیترسیم او کنار در بودن از

  ؟ میبرقص میبر ، بشم قربونت:  فتگ و گذاشت ام شانه یرو به را سرش

  ؟ یخورد..  یچ:  دمیپرس وحشت با و نشستم تر کنار یکم و دادم قورت را دهانم آب

  ؟ هوم -

  ؟ یخوریم قرص ینگفت چرا ؟ یخوریم که بود یچ یکوفت یقرصا اون گفتم:  دمیپرس یتند لحن با

  ؟ قرصا کدوم:  دیپرس لبخند با

 .. که..  همون..  همو : دادم جواب دهیبر دهیبر

!  خوردم بخش آرام یسر هی فقط ؟ یدیترس چرا ؟ یسرد نقدریا چرا زمیعز:  دیپرس یبیعج آرامش با و کرد لمس را ام گونه

 .. مونمینم یادیز مدت شلوغ یجاها یتو معموال ، کنهیم یعصب منو نجایا ، متاسفم

 !  یبود نگفته بهم -

  ؟ میصبرق کمی یایم حاال!  نبود مهم -

 .. کردم تیهدا رقص دانیم سمت به و گرفتم را دستش ، کنم یموج را او و اورمیب نه جواب باز دمیترس

 تیریمد یزن هر مانند و بود مشغول یساز عروسک کارگاه در اوقات شتریب رعنا ، گذشتیم مشترکمان یزندگ از یا هفته دو

 .. داشت عهده بر را ام یزندگ و خانه

 .. بستم را چشمانم و دمیکش دراز تخت یرو یکرخت با ، دیچیپیم گوشم در ترایم سخنان هنوز ، برگشتم خانه هب زودتر روز آن



 .. کرد خلوت من با منتظره ریغ مالقات کی در هفته دو از بعد ، آمد سراغم باالخره اما بودم دهیند را او بعد به یعروس روز از

 گفت!  کنم طردت خواستیم اون ، کردم ازدواج اوشیس با خودت بخاطر من!  ونممیم کن باور!  بودم عاشقت شهیهم اریماز -

 !  کنم یباز باهات خوامینم گهید..  شدم خسته تظاهر از گهید ، عاشقتم هنوزم من ، اریماز کن باورم!  کنهیم تتیاذ

 .. ستادمیا دوش ریز به و کردم باز را راهنمیپ یها دکمه

 .. کنمیم خواهش!  کنمیم جبران خدا به ، بده فرصت هی بهم اریماز -

 من!  سالمممم:  شد بلند او بشاش یصدا و دیچرخ یقفل یجا در دیکل ، شدم خارج حمام از و بستم کمرم دور به را ام حوله 

 !!! خونه اومدم

 .. نداشتم را اش حوصله اصال راستش

  ؟ ییکجا..  عشقم ، ارمیماز:  زد میصدا

 .. ندادم جواب

 !  کردم داتیپ یدید:  گفت ذوق با و شد داخل و کرد باز را در اسب مانند

  ؟ یبزن در دیبا ندادند ادی بهت ؟ یشد بزرگ لهیطو تو:  زدم داد و برگشتم ، شدم یعصب

 !  متاسفم..  من..  من:  داد جواب دهیبر دهیبر سپس گذاشت قلبش یرو به دست و رفت عقب قدم کی ، ادمیفر دنیشن با

 .. گرفت بغض ، بودم تهرف تند

 .. کردم آوار او سر بر کجای را همه و بودم آشفته و یعصب صبح بابت از

 .. شد خارج اتاق از و انداخت نییپا رو سرش

 .. گذاشت گاز یرو و آورد رونیب بود کرده درست شبید که یخورشت خچالی یتو از ، رفتم دنبالش به و دمیپوش را میها لباس

 .. رعنا -

 .. کردیم هیگر داشت ، کرد ینیف نیف

  ؟ جانم..  جا -

 !  نداشتم یخوب روز!  بکشم داد سرت خواستمینم ، متاسفم -

 .. خوبم من ، سرت یفدا:  گفت و ختیر ظرف یتو را خورشت ، برگشت

 .. امدیدرنم کشیج زدمیم کمرش به هم داغ مهر اگر ، سوختیم حالش به دلم

 .. بود عاجز مقابلم در زین او بودم ناتوان ترایم یاه یسرکش برابر در که خودم مانند

 

 .. کنم آرامش یشوخ و خنده یکم با کردم یسع ، کردم بغلش سر پشت از

  ؟ بادمجون مهیق..  اومممم ، یکرد درست یچ نمیبب خب -

 .. بپرسم ازت نتونستم یدیخواب زود شبید!  نه ای یدار دونستمینم ؟ یدار دوست -

 .. یکرد درست یچ نمیببب کن حاضر!  رمدا دوست آره -

 .. میشد مشغول و مینشست نفره دو زیم پشت ، دیچ را سفره رعنا

  ؟ اریماز -

  ؟ بله -



 ییاونا همه یجلو یتونیم تو!  نوشتم بلدم که ییغذاها تمام از ستیل هی نیهم یبرا یدار دوست رو ییغذاها چه تو دونمینم من -

 .. رمیبگ ادی و برم تا بگو یدار دوست و ستین ستیل یتو ییغذا هم اگه ، کنم درست تبرا تا یبزن کیت یخوریم که

 ؟ مهمه برات نقدریا:  دمیپرس و زدم یکمرنگ لبخند

 !  مهمه برام معلومه ، بشم قربونت یشوهرم تو -

 .. داد من به بلند ستیل کی فشیک داخل از او

 !  یبلد یادیز یغذاها -

 !  بلدم هم دسر و ینیریش..  میآشپز عاشق من آخه -

 !  ستمین غذا بد ، خورمیم زیچ همه من -

 .. بزن گنده کیت هی یداد دوست یلیخ یلیخ که ییاونا یجلو پس:  گفت و داد دستم به یآب خودکار عدد کی

  ؟ یچ خودت پس -

 ... دارم منم یباش داشته دوست تو که یزیهرچ:  گفت و کرد نوازش را دستم محبت با

 ..  گذشتیم هاش عالقه و هاش خواسته از!  باشه هتیشب کردیم تالش رعنا ، شد شروع نجایهم از مشکل -] 

 !  بشه غرقت روز آخر تا یبزن کوتاه لبخند هی بهش بود یکاف ، بود عشق تشنه رعنا ، دکتر -

 .. مردها تمام یآرزو:  گفت و برداشت ظرف داخل از شکالت تکه کی کاوه

 !  نکردم چوقتیه!  نکردم درکش من..  من -

  ؟ بود اشتباه یدیفهم یک از:  دیپرس مردد او

 ! [  یعروس شب از:  دادم جواب تیقاطع با و زدم زل رنگم یمشک یها کفش به

 

 !  بود انتمیخ و ترایم ریدرگ ذهنم شب تمام ، میبازگشت مشترکمان خانه به ها خانواده با یخداحافظ و مراسم از بعد

 دوش حمام در رعنا و ام نشسته یداماد لباس با مبل یرو خانه در دمید و کردم باز چشم ، گذشت چگونه مراسمم مدینفهم اصال

 .. ردیگیم

 چشم او از یا لحظه نتوانستم لمیم رغم یعل ، دیدرخشیم فرشتگان همچون شیفرفر بلوند یموها و رنگ دیسف دکلته آن با ترایم

 .. بردارم

 زل چشمانم در تیمعصوم با و دادیم فشار را میبازو گذشتیم مقابلم از او که هربار ، بود ترایم رکانهیز یها یدلبر شاهد رعنا

 .. بدهم قلب قوت او به خواستیم که ییگو ، زدیم

 در روانم و روح تمام و سوختیم حالش به دلم!  کردم معاشقه تخت در او با ازدواجم صبح که دانستینم شوربخت دخترک 

 .. کردیم ریس سای و یآشفتگ

 ترایم ریتصو ناخودآگاه شد ظاهر مقابلم در دیرسیم ران یرو تا اش یبلند که دیسف نازک یریحر خواب لباس آن با رعنا یوقت

 .. کرد جلوه تر پررنگ چشمانم شیپ

 !  نه ای ادیم خوشت نبودم مطمئن من..  من:  گفت و دیمال را شیبازو خجالت با رعنا

 .. برداشتم قدم او سمت به ، شدم بلند جا از

 .. گرداندم برش وارید سمت به حرکت کی با ، کردمیم تصور یریحر لباس آن در را ترایم چهره هنوز 

 .. داد سر بلند یآه ، دمیکش شیها ران یرو لطافت با را دستانم

 !  من عشق..  دلم جون:  کردم زمزمه هوا یب و بردم فرو میها هیر به را شیموها خوش یبو



 را شهوتم دیدرخشیم رنگ یا نقره هیسا ریز امشب که نشیزمرد چشمان و قرمز لب رژ ، رنگ ییطال مجعد یموها آن

 .. کرد ختهیبرانگ

 .. ارمیماز -

 ..  بودم زده یسخت توهم!  کنم معاشقه ترایم با است قرار کردم احساس لحظه یبرا ، آمدم رونیب الیخ عالم از رعنا یصدا با

  ؟ بله:  دادم جواب و کردم جدا را میها دست ، رفت لیلتح احساسم تمام

  ؟ نه ینیبیم اونو -

 .. کردم گرد عقب قدم کی و بست خی میها رگ در خون

 .. عشقم ینگفت من به چوقتیه -

 .. مم..  من:  گفتم دهیبر دهیبر و شدم دستپاچه

 !  بگو قتویحق بهم فقط -

 او چشمان شیپ را یبزرگ یشرم یب نیهمچ توانستمینم ؟ هستم سابقم معشوقه رفک به یعروس شب در که گفتمیم او به چگونه

 .. کنم اذهان

 ؟ کنم خطابت عشقم تونمینم!  یزنم مثال:  دادم جواب یتصنع لبخند با و رفتم فرو متظاهرم و نیدروغ جلد در

  ؟ عشقتم واقعا..  واقعا:  دیپرس و دوخت چشم شیپاها انگشتان به

 عالمت به بودم زده زل اش یداشتن دوست چندان نه یها چشم به که یدرحال و دادم باال را اش چانه ، شدم کیزدن او به دوباره

 .. دادم تکان سر بله

 .. بردم خوابمان اتاق سمت به و کردم بلند را او یناگهان حرکت کی در من اما ببوسد را لبانم تا ستادیا پا پاشنه یرو رعنا

 .. شد یتداع چشمانم شیپ امروز یباز عشق ریتصو ناخودآگاه دیکش دراز تخت یرو یوقت

 .. رفتم عقب قدم کی

 .. من -

 .. نمود باز را کمربندم و زد زانو میپاها شیپ ، کرد ینیریش خنده

 .. زد ینم هم حرف کلمه کی یحت ، ختیر اشک لبخند انیم

  ؟ امدمیم کنار دردم وجدان با چگونه ، بود یروح عذاب رعنا با سکس

 .. سوزننده و زجرآور ، تلخ..  زندیبر میگلو در که بود یزهر مانند ازدواجم شب نیاول رابطه از هیهرثان

 .. دیپاشیم شهوت یرو به یخی آب خاطره هر مرور با وجدانم و دیکشیم زبانه درونم از شهوت ، سرد یآتش همچون

 

 دادمیم انتقال رعنا به محکم ضربات به را اضطرابم و خشم احساس تمام و بودم دهیرس جنون مرز به ، بود برپا درونم در یآشوب

.. 

 یریگ سخت او به دارم دانستمیم ، زدینم دم داشت که یدرد از ، دیرسیم گوش به خانه سراسر در او بلند یها غیج یصدا فقط

 .. مینما کنترل را خشمم و حرص توانستمینم اما کنمیم

 .. دادمیم ورز خواستمیم که هرطور را زیناچ گوشت تکه نیا ، کردمیم یبرتر و قدرت احساس

 .. بود شده پراکنده فضا در زشمانیآم نیطن و شهوت و عرق کننده مشمئز یبو ، درد یصدا فقط ، نبود یخبر عاشقانه سخنان از

 کردیم خس خس آرام آرام و بود شده خشک شیگلو ، کردیم یناامن احساس ، دیلرزیم رعنا ، کردم شیرها دمیرس که ارگاسم به

.. 



 .. میدار کار فردا ، بخواب:  گفتم و کردم پشت او به تفاوت یب

 دوستت منم!  بود یا العاده فوق شب ، ارمیماز ممنون:  داد جواب یحال یب با و دیکش آغوش در را کمرم پشت از تیمعصوم با

 .. دارم

 .. من یداشتن دوست و عاشق مرد ، یمن دمر تو:  کرد زمزمه دوباره و دیبوس را کمرم ، بستم را چشمانم

  ؟ نه میباش داشته یخوب یشبا قراره ما و شدم زنش ، شدم اون مال باالخره

 !  یکردینم نگاهم اصال آخه ومدهین خوشت کردم فکر ؟ جدا ؟ بودم شده خوشگل امشب:  دیخند

 مرگته چه..  رعنا:  گفتم او به ، کند سرزنش را تفاوتم یب رفتار هیکنا و شین زبان با تا گذردیم سرم به سر دارد کردم گمان ابتدا

  ؟ یزنیم حرف خودت با یدار ؟

 !  زنمیم حرف اریماز با دارم:  داد جواب تیجد با

 .. دیخواب به پشت و کرد رها را کمرم

 .. شومیم راحت شیها یباز وانهید دست از و خوابدیم االن احتماال گفتم خودم با

 .. گرفتم نظر ریز را او یرعادیغ رفتار تعجب با و برگشتم سمتش به دمیشن که یا بوسه یصدا با اما

 .. میبخواب دیبا!  وونهید نکن:  دیخندیم و اوردیدرم بوسه یصدا و بود کرده بغل را بالشت

  ؟ میدعوت یپاتخت خونشون نگفت مامانش مگه ؟ چرا ؟ ییجا مینر فردا ؟ اوم -

 !  شدم اریماز زن من یول ؟ یباش تنها باهام یخوایم!  وونهید آه -

  ؟ رعنا..  رعنا:  دادم تکان را او

  ؟ جانم:  دیپرس و برگشت سمتم به

  ؟ خوبه حالت تو..  تو:  دمیپرس تعجب با و شدم نگرانش

 .. کردم ازدواج باهات من که خوشحاله!  بود یالیخ اریماز اون -

 .. دمیترسیم داشتم کم کم

  ؟ بود کجا یالیخ یآقا نیا االن تا -

 ، خودته اون!  نکن یحسود!  کنه پرت رو حواسم خواستینم چون موندیم ساکت یول بود شهیهم:  گفت و انداخت باال یا شانه

 !  ستین تر پیخوشت تو از بمونه خودمون نیب تازه

 !  بردمیم یپ همسرم بودن وانهید به داشتم کم کم

  ؟ گهید هیچ یالیخ دوست!  بخواب ریبگ!  ونش بچه خودتم!  کارش یپ بره بگو بهش -

 ! هیعصب شوهرم االن!  زنمیم حرف باهات بعدا:  گفت یآرام یصدا با و برگشت

 

 .. دیخواب بغلم در آمد و خورد قل و گفت را نیا

 .. کسم همه ریشبخ:  گفت و گذاشت ام نهیس یرو به را سرش

 !  بغلم تو یایب تا بود نقشه نایا همه پس -

 .. کرد بغلم اون ینبود که ییشبا تمام!  کنه بغلم ادیب بگم یالیخ اریماز به شمیم مجبور و خورمیم غصه یکنینم بغلم یوقت -

  ؟ یکرد یخودکش چرا..  چرا پس -

 !  شد بدجنس..  اواخر اون یول بود مهربون شهیهم!  خوادینم منو گفت بهم ، بود قهر باهام چون -



 .. دمیشیاند رعنا کنار در نامعلوم یا ندهیآ به و کردم سکوت تنها ، بدم او به یجواب چه دانستمینم

 تمام ، بود گذاشته تمام سنگ بروم قربانش مادرجان ، میرفت یپدر خانه به یپاتخت مراسم یبرا رسوم و نییآ طبق بعد روز

 .. داشتند حضور یهمانیم آن در کینزد و دور شاوندانیخو

 به ام خاله و دندیکش کل میعموها زن و ها عمه ، کردند یزن دف به شروع بهیغر زن دو ما ورود با ، بود پا به ییغوغا خانه در

 .. ختیر نقل و شکالت سرمان یرو

 .. شدم راست و خم لیفام و فک تک تک یجلو ، دیچسب میبازو به زده وحشت رعنا

 !  بود یخودیب مراسم چه!  مضحک یپاتخت

 ..  کردند ممانیدتق ییایهدا و دادند ناهارمان

 !  بود گرفته سکوت روزه ام خانواده مقابل در پرحرف دختر آن ، بود ساکت مدت تمام رعنا

 گفتیم یکی ، است کج اش ینیب گفتیم یکی ، گرفتندیم خرده رعنا از که دمیشنیم را زنان اشاره و بتیغ کنار و گوشه از

 !  کرده ازدواج پزشک هی با یول بوده خانه در عمرش تمام فطر!  دارد یبخت عجب گفتیم هم یکی ، است کوتاه یادیز

 .. گذاشتیم ام شانه یرو به را سرش یگهگاه و کردیم نثارم یمهربان لبخند ، زدینم دم ، دیشنیم رعنا

 و مزه یب فسنجان آن که آنقدر ، میداد نییپا زور به بود میعمو زن دستپخت که را شام ، میبود میپدر خانه منزل در شب تا ما

 .. کردم لیم یخال برنج اجبار به بود یآبک

  ؟ یکن ازدواج باهاش بود قرار که هیدختر همون اون..  دایش:  دیپرس و کرد باز لب رعنا لیاتومب در خانه به بازگشت هنگام

 .. دخترعمومه اون!  آره -

  ؟ ینکرد قبول چرا..  چرا ، بود خوشگل یلیخ -

 .. هیهرستانش یادیز!  ادینم خوشم ازش -

 !  هستم منم -

 .. اهوم -

  ؟ یندار دوست منم -

 !  یدار فرق اونا با تو:  کردم نگاهش زیآم سخره

 !  ندارم هیعال التیتحص ، کارمیب!  چسبوندم بهت خودمو گفتندیم ، کردندیم مسخرم -

 یدونیم ، بتول خاله همون!  کنم نگاه ندخترشو به من بود آرزشون زدند ییحرفا نیهمچ که ییاونا ؟ یکنیم توجه بهشون چرا -

  ؟ کنم وصلت حهیمل با کردیم اصرار مادرم به چقدر

 .. یبود دخترکش اول از:  گفت تیمعصوم با و انداخت نییپا را سرش

 .. کردندیم حسادت بهم همه!  باشم کجا قراره دونستمیم ، بود معلوم ندمیآ چون -

 .. کنم کار خوادیم دلم -

  ؟ یساز عروسک!  یدار کار تو یول -

 !  ستمین شانت در نکنند فکر که یکار هی!  تر مهم کار هی -

 .. زدم یپوزخند

  ؟ تونمینم یکرد فکر ؟ هیچ -

  ؟ رعنا یکن کاریچ یخوایم آخه:  کردم جا به جا را دنده

 ! بشم دکتر تو مثل:  گفت ذوق با



 .. اندپرور یم سر در ییآرزوها چه دخترک!  بود گرفته ام خنده

  ؟ ادینم بهم:  دیپرس و کرد مچاله را اش مانتو نیآست ام خنده دنید با

 پول حسابت به یبخوا هرموقع ای انهیماه پوله مشکلت اگه!  دارم درآمد یکاف اندازه به من ، خونه یتو ینیبش دمیم حیترج -

 خونه یزیتم از و بشم ولو مبل یرو و ورمبخ گرم یسبز قرمه یحاضر یغذا یجا به خونه امیم یوقت دمیم حیترج ، زمیریم

 .. ببرم لذت

 ؟ نه هیسنت اونم!  یپدرت مثل تو پس -

 از که یشرط به ندارم یمشکل یکن کار هم اگه!  کنه کار زنم خواستمینم هم چوقتیه ، شدم بزرگ یسنت خانواده هی تو من -

  ؟ خب!  ینزن باز سر تاتیمسئول

 .. یباش خوشحال تو دارم دوست فقط من!  ندارم یمشکل باشم خونه یتو یخوایم تو اگه -

  ؟ یا گرسنه نمیبب:  دیپرس تعجب با او ، شد بلند شکمم قور و قار یصدا

  ؟ عموم زن دست دادن رو غذا که بود قحط آدم کدبانو زن همه اون نیب موندم ، نخوردم یچیه -

 .. بگم بهت اگه هیادب یب گفتم ، نخوردم یزیچ منم:  گفت و دیخند زیر رعنا

 .. بود شده سنگ مثل شیشام..  داره یافتضاح دستپخت چه دونندیم همه!  یا یادب یب چه:  گفتم و دمیچیپ یا کوچه در

  ؟ میریم کجا میدار:  دیپرس یکنجکاو با

 !  کنم دایپ یرستوران تونمیم نمیبب -

 !  اریماز شبه نصف 1 ساعت -

 .. میبرگشت خانه به گرسنه شکم با ناچار به ، باشد باز ساعت آن در هک میکن دایپ یرستوران مینتوانست ما

 !  افتمین یزیچ زیپن و رب و مرغ تخم عدد سه جز ، کردم باز را خچالی در

 !  ریپن و املت سرآشپز یمنو!  هیعال -

  ؟ بپزم من:  دیپرس ذوق با رعنا

 .. حتما -

 .. دیخر میریم فردا ، سیبنو میدار ازین که ییزایچ از ستیل هی:  زدم داد و رفتم رونیب اشپزخانه از

 .. شکست و افتاد دستش از مرغ تخم و شد هول

 .. زده یبزرگ گند چه دیفهم ، انداختم او به یسرزنشگر نگاه

 

 !  کردم ذوق یلیخ!  خونمونه یبرا مشترک دیخر نیاول نیا آخه ، عشقم دیببخش:  گفت یشرمندگ با و شد خم

 .. دادم تکان فتاس با را سرم

 .. بخوانم را آن توانستمینم که بود خط بد آنقدر ، گرفتم رعنا دست از را ستیل ، میبرداشت یبزرگ سبد

  ؟ یبشنت ؟ یچ -

 .. ییییبستن -

  ؟ هیضرور لوازم جزو یبستن آخه:  گفتم و دمیکش یپوف

 !  آره شکم یبرا -

 .. دادمیم انجام خودم دیبا را مهم یکارها تمام ، کنم اعتماد او به توانمینم دانستمیم



 .. برداشتم کشمش و نخود و عدس بسته چند ، میبرداشت قدم حبوبات فیرد انیم در بزرگ سبد با

 !  شکنهیم االن ؟ یکنیم کاریچ یدار:  دمیپرس تعجب با ، نشست سبد یتو و دیپر رعنا ناگهان

 !  نباش نگران!  لوامیک 50 من -

 !  میبود دهش دارانیخر ینما انگشت

 !  یبریم آبرومو یدار!  نییپا ایب رعنا -

 !  بروووو!  حملهههه:  گفت و کرد دراز دست ، داد لم سبد پشت به

 !  بود ساله 6 کودکان مانند رفتارش!  است ساله 30 زن کی او شدینم باورم

 .. بردم پناه اتیلبن به حبوبات فیرد از مردم متعجب نگاه ریز و دادم هل را سبد یسخت به

 .. موز ریش ، یفرنگ توت ریش ، رکاکائویش ، ریش:  خواندیم میبرا را ستیل رعنا

  ؟ رهیش همه نیا به یازین چه -

 .. خودتم فکر به من عشقم!  تنوعه یبرا -

 .. دمیخر بود نوشته که هرچه ، کنم بحث تقو نق کودک آن با خواستمینم

 .. راست چیبپ حاال کمی خب!  اوممم ! برو برو:  گفتیم او و دادمیم هل را سبد

  ؟ گذرهیم خوش:  دمیپرس طعنه به

 !  ییلیخ:  گفت و شد باز ششین

 .. میکرد برخورد همسرش و یمیقد همکاران از ، یبیحب دکتر با ، میشد سوم فیرد وارد نکهیا محض به اتفاقا

 هردو..  شناختمیم یخوب به بهم را یبیحب رایالم همسرش و او ، بودند ینسب و اصل با خانواده ، فشرد را دستم یگرم به یبیحب

 !  بودند عروق و قلب متخصص

 .. رعنا ، همسرم:  گفتم یسرافکندگ با و زدم اشاره رعنا به

 ، شدم آشنا شما با که خوشحالم واقعا من:  گفت او به و کرد دراز دست اقیاشت با سبد داخل از رعنا یول زد یکمرنگ لبخند رایالم

  ؟ دیهست ارمیماز یدوستا شما

 .. هستند ما خوب دوستان از خواه سعادت یآقا ، بله:  رایالم

  ؟ دیدکتر همتون!  زیانگ جانیه چه -

 .. دندیخندیم شمیر به دلشان در که بندمیم شرط ، کردند نگاه بهم مردد یبیحب و رایالم

 .. میباش داشته حضور مراسمتون یتو مینتونست که مندهشر!  بدهکارم شما به یعذرخواه هی واقعا من خواه سعادت یآقا -

 !  هیحرف چه نیا یبیحب یآقا دیسرور -

 خدا به ام شرمنده ، دیداشت حضور و دیکرد لطف من یعروس یتو شما ، خواه سعادت یآقا:  داد جواب یخانم و متانت با رایالم

 !  میایدرب خجالتتون از و میباش دمتتونخ در شام فرداشب دیبزار ما سر یرو منت و دیبد افتخار اگه.. 

  ؟ اریماز نه مگه!  ها بچه چهارپاتوتم که من!  هیخوب شنهادیپ:  گفت و زد بهم را دستانش کف رعنا کنم تعارف آمدم تا

 کالس چند او یبرا ازدواج از شیپ کاش!  رفتم فرو نیزم در و شدم آب خجالت از ، زدیم حرف ابانیخ یها لوت و الت مثل

 !  گذاشتمیم معاشرت و آداب

 پزشک دوتا جلوت ؟ رعنا یشد بزرگ دونیم چاله تو مگه ؟ برخورده وضعه چه نیا:  گفتم و کردم غرغر میبرگشت خانه به

 .. بودند واستاده محترم

  ؟ گفتم یچ مگه..  مگه:  دیپرس تیمظلوم با



  ؟ یگرفت ادی کجا از رو نایا تو ؟ هیحرف چه نیا ؟ چهارپاتونم -

 .. من..  من -

 .. اوردیب رحم به را نازکم دل و زدیبر اشک خواستیم دوباره ، گرفت بغضش

 !  دیببخش..  من..  من -

 !  مینداشت یفرهنگ تشابه چیه رعنا و من ، شد کوفتمان هم دیخر روز آن

 ..  کند کیعل و سالم یحساب و درست توانستینم یحت ، زبان بد پاس و آس دخترک

 ..  بود عاجز بزرگان با معاشرت از پردازش الیخ و بلند وحر برخالف

 چشم از دور نترنتیا در و کرده قمبل باسن بود باز شیجلو تابم لپ که یدرحال و دیکش دراز شکم به تخت یرو دمید شب همان

 !  شده شرمنده یحساب که افتاد میدوزار ، کرد جو و جست"  میکن برخورد پزشکان با چگونه"  جمله من

 یاحمق تو چقدر!  ناراحته دستت از اریماز!  یکرد یخرابکار بازم ، احمق رعنا:  گفتیم و کردیم سرزنش را خودش رلبیز

 !  دختر

 روزیف یحاج نامه شینما یتو آخه داره یخوب یمعن کردم فکر ، هیچ چهارپاتم از منظور دونمینم اصال!  آخه زدم حرفو اون چرا

 .. دمشید

 .. نمیبیم ونیزیتلو دارم کردیم گمان ، دادم گوش شیها حرف به نهیس به دست و ستادمیا در پشت

 .. کنم کاریچ دیبا نمیبب ومدهین اریماز تا حاال خب -

  ؟ رمیبگ ادی یچجور ؟ کنم کاریچ حاال ، که نداره یچیه اوف!  اوممم

 .. رعنا:  زدم شیصدا و شدم اتاق وارد هوا یب

 .. بست را تابلپ در و نشست تخت یرو خیس ، دیپر جا از فشفشه مثل

  ؟ یگرفت اجازه من از:  دمیپرس و دمیکش یقیعم نفس

 !  دمیپرس ازت آوردم ییچا برات!  بخدا آره:  گفت و شد دستپاچه کودکان مثل

 به من و ؟ کنم استفاده تابت لپ از هست اجازه بود دهیپرس من از رلبیز بودم غرق لمیف اوج در یوقت آمد عمل به کاشف بعدا

 ! بودم داده تکان سر بله نشانه

 

 .. بکوبم وارید به را سرم خواستیم دلم هم گرفتیم ام خنده هم شیکارها از

 .. بود نیتحس قابل شدن بهتر یبرا تالشش ، کردم درازش تخت یرو ، گذاشتم کنار را تاب لپ

 ..  اریماز یخوایم تو که بشم یزیچ همون دارم دوست یلیخ من -

 .. دونمیم -

 .. ستین دلم یتو یچیه کن باور اما احمقم کمی -

  ؟ یزنیم باز سر یعاد معاشرت هی از یچجور ، یبافیم یقشنگ یاهایرو اوقات یگاه ، یدار یپرواز بلند ذهن تو -

 دهینم نشون رو یزیچ چیه نهییآ ، من التیتخ عالم تو ، گمیم قصه ، گمیم شعر تو یبرا فقط من:  گفت و کرد نوازش را ام چانه

 .. کنمیم نگاه نهیآ یتو ، ارهیم خودم به رو من کبوتر پر یصدا که یگاه ،

 لحظه از بعد اونها یایدن تو ، اند اجسام یها لحظه نقاش ها نهیآ ، هست نهیآ یتو هنوز بالهاش ریتصو ، رهیم و زنهیم پر پرنده

 .. ساختم تو با اهامویرو نیزتریانگ الیخ من و لهیتخ

 درباره و بردیم لذت بود وصل من به یا گونه به که یزیهرچ از رعنا ، داشتم دوست اریبس گفتیم سخن من درباره که گونهنآ

 .. کردیم یابافیرو آن



 .. گفتیم ییالال البداهه یف گوشم ریز که شب همان ، دمیفهم شب همان را نیا

 .. دیبوسیم ، دیکشیم بو ، کردیم نوازش را میموها

 !  بود عشق قرار یب و مدهوش ، گفتیم شعر ، بافتیم قصه ، نه ای کنم لمس را او که نبود مهم ، شدیم ارضا دموجو از

 یباز ، گفتیم دروغ ، وفتادیم راه دنبالم ها کوچه پس کوچه در که شدیم ساله 15 دختربچه همان یگاه و بالغ زن کی یگاه

 .. کردیم

 .. لرزاندیم را سنگ دل ، بود تحمل رقابلیغ شیها اشک ، کردیم هیگر ، کردیم طنتیش من یبرا فقط

 ..  ساختیم گل را مانیس ، کردیم ذوب را سرب فلز

 انار یها شکوفه ، شکفتیم کرکرش یصدا از گل غنچه ، زدیم قهقه دل ته از ، داشتیبرم را خانه تمام شیصدا دیخندیم یوقت

 .. دندیرقصیم آسمان در کنان عشوه

 ..  افسوس و هآ..  افسوس و آه

  ؟ دیکش پس پا یزود نیهم به ، بگو خواستگارش از -] 

 یتو کلش و سر ازدواجمون از بعد ماه کی بایتقر ، برنداشت دست عشقش از چوقتیه:  گفتم و دادم تکان نه نشانه به را سرم

 تمام تاوان یروز هی بدون اما یندار بهش یا عالقه چیه و یکرد ازدواج رعنا با یلجباز و لج از دونمیم گفتیم ، شد دایپ مطبم

 .. بده پس دیبا دختر اون رو اشتباهات

  ؟ گفتیم درست -

 !  گفتیم درست -

 ؟ حده چه در تونیمذهب اعتقادات ، یراست:  دیپرس و شد بلند جا از

 !  دارم قبول زور به هم رو خدا:  دادم جواب یالیخیب با و انداختم باال یا شانه

 یکار نیا!  یکار پنهان چیه بدون!  حیصر و رک ، جناب ادیم خوشم صداقتتون از ؟ ها ، صفره ریز پس:  دیسپر و زد یلبخند

 .. دندیم انجام ما نیمراجع اکثر که ستین

  ؟ چطور یخونگ شراب اهل:  دیپرس مجددا و آورد رونیب مانند یبطر یا بسته ، کرد باز را گاوصندوقش در

 .. مداد مثبت پاسخ او به سر با

 .. شد پراکنده فضا در انگور گس یبو کرد باز که را درش ، دیکش رونیب مانند پارچه بسته داخل از را یا شهیش یبطر

 به رو یبیعج یآدما با و کردم سفر تبت به بودم تر جوون یوقت:  گفت ختیریم شراب که یدرحال و کرد یخال را قهوه استکان

 .. ها مرتاض و یخرافات ممرد ، یافراط یها سمییبودا ، شدم رو

 ، داره ریش مثل یسر که ییاژدها!  لُنگ گنیم بهش اونا ؟ کنهیم یزندگ ییاژدها اهایدر اعماق دارند اعتقاد ها یتبت دیدونستیم

 یتن و لعاب و رنگ خوش و سبز پوست ، نیخشمگ و سرخ یچشما ، برده ارث به دیخورش نور از که ییطال پرپشت یها الی

 .. داره طول لومتریک ها ده که

 

  ؟ دیبود رفته حیتفر یبرا .. شما -

 که ینابالغ بچه دختر یبیعج به چکسیه اما داشتند یرمعقولیغ یباورها!  کنم مطالعه ها یتبت اعتقادات یرو به خواستمیم -

 !  چکدومیه ، نبود زدیم زل اهیس گربه به ها ساعت معبد گوشه

 .. سپردم گوش او سخنان به دقت با

 باور رو چکدومیه!  داره ارتباط یمنیاهر انیخدا با!  هیطانیش ، کردندیم صحبت دختربچه نیا به راجب ییها افسانه از مردم -

  ؟ بده سر ییها زمزمه رلبیز و بزنه زل اهیس گربه اون به و نهیبش مدت تمام تونهیم چطور کردمیم فکر خودم با ، نداشتم



 عالم هی یتو روحش و بود ایدن نیا یتو جسمش فقط که انگار ، زدیم پس رو ها آدم مامت او ، بشم کینزد بهش کردمیم یسع

 .. کردیم پرواز گهید

 نظر در رو حرکاتش دقت با و نشستمیم دختربچه یتماشا به ساعت نیچند روزها:  داد ادامه و برداشت را شراب جام کاوه

 یرعادیغ رفتارش ، زدیم چرت آرامش و سکوت اوج در یگاه و دکریم هیگر ، دیخندیم ، کردیم زمزمه یگاه او!  گرفتمیم

 بعد و بودم تبت در ماه سه ، کردمیم حلش دیبا که یاضیر یمعما هی مثل ، بود چالش هی مثل برام داشت نام ساکورا که دختر اون

 !  نمیبینم من که نهیبیم ییزهایچ دختر اون شدم متوجه مشاهده و انتظار روزها از

 .. دادم قورت ترس با را دهانم آب

 میتصم!  کنم کاریچ دونستمینم ، نهیبیم یچ ساکورا دمیفهمیم دیبا ، نهیبب روح تونستینم دختر اون پس ندارند باور روح به ایتبت -

 .. بکشه برام نهیبیم که یزیچ بخوام ازش شده غرق خلسه در یوقت گرفتم

 !  بود زیانگ شگفت جینتا ، کرد ینقاش و شد قلم به دست کنه هنگا برگه به نیا بدون دختر اون ، رهینم ادمی هرگز

  ؟ دیکش یچ او:  دمیپرس مردد

 بود ناآشنا کلمه نیا ها یتبت یبرا ، بردیم رنج یزوفرنیاسک از و دیپرستیم بود کرده رهاشون که یمادر عاشقانه اون!  مادرش -

 ... ستندین ما ییواشن طهیح در که شنوهیم ییصداها دختر اون دونستمیم من یول

  مرگ به عشق یندا یوقت!  باشه هم نیا از تر خطرناک تونهیم یگاه یزوفرنیاسک ، خواه سعادت یآقا دیدونیم

 طیمح درک و شناخت یبرا ماریب یمغز ییتوانا تمام یوقت ، نباشه صیتشخ قابل تیواقع از تصور مرز یوقت ، بشه لیتبد

 .. برسه حداقل به رامونیپ

 ییصداها ، ینیبینم تو که نندیبیم ییزایچ ، دهیم آزار وجود اعماق از رو انیمبتال و هیدرون خاموش مرگ نوع کی ینزوفریاسک

 فیضع رو شونیاجتماع ارتباط قدرت ، کنند کنترلش تونندینم که ارهیم هجوم ذهنشون به یافکار و یشنوینم تو که شنوندیم

 .. رهیم انحطاط به رو جیتدر به یعمل و یفکر یندهایفرا تمام ، کنهیم

 !  اون مثل .. مثل:  کردم زمزمه رلبیز

 [ داد باال ام یسالمت به را شرابش جام و زد یلبخند دکتر

 .. آذر اواخر بایتقر ، بود یزییپا زیانگ دل روز کی ظهر

 .. دمینوشیم داغ نسکافه و خواندمیم روزنامه ، بودم داده لم نهیشوم یجلو خانه در 

 در که رعنا خراش گوش یصدا و سر اما بزنم چرت یساعت مین و بخوانم را ام عالقه مورد کتاب آرامش در روز آن خواستمیم

 ..  کرد یم خورد را اعصابم زدیم برهم قابلمه و بشقاب آشپزخانه

  ؟ یکنیم کاریچ یدار بدونم شهیم:  دمیپرس یکنجکاو با و رفتم آشپزخانه سمت به ، بستم را روزنامه

 قارچ و گوشت ، سبز فلفل و سیسوس یمقدار ، چاقو ، رنده ، یکیپالست یها ظرف چند برش و دور ، بود نشسته شپزخانهآ کف

 .. داشت قرار یآشپز مجله کی و شده سرخ

 .. شدیم دهید ریش گاز کف و مرغ تخم و آرد یمقدار اپن یرو ، بود ختهیر بهم را آشپزخانه تمام

 .. رفتیم کلنجار ونزیما دیسف سس سر با یگوش دو یموها با و بود بسته قرمز دیسف یگل گل بند شیپ کی هم خودش

 گهید ساعت مین تا!  برس کارت به برو!  کنمیم حاضر دسر و ناهار:  گفت یمهربان لبخند با و گذاشت کنار را سس من دنید با

 .. حاضره

 .. گرفت ام خنده بود شده یا قهوه شکالت پودر اب که ییها دست کف و یروغن یها نیآست ، شده یمال سس لپ دنید از

  ؟ یخواینم کمک یمطمئن -

 .. کنم باز رو دیسف سس یقوط نیا در تونمینم:  گفت تیمظلوم با و داد تکان نه نشانه به را سرش

 .. زد برق چشمانش یخوشحال از ، کردم باز حرکت کی با را یقوط در و نشستم او کنار

 .. یهست یقو یلیخ!  ییایدن مرد نیتر یقو تو:  کرد تکرار زدیم بوسه میها شانه یرو که یدرحال و شد زانیآو گردنم از



  ؟ سرآشپز یکنیم درست یچ یدار حاال خب:  دمیپرس و کردم جدا خود از را او

 گفت مادرت!  نمک درست گرفتم میتصم نبودم بلد چون یخورد ایالزان اقیاشت با چقدر دمید مادرت خونه یتو شیپ شب چند من -

 برات کاره پرته حواست یوقت تا دمیخر یآشپز مجله هی روزید نیهم یبرا ، بپرسم خودش از دمیکشیم خجالت یول یدار دوست

 .. رفت لو نقشم انگار اما کنم درست خوشمزه ناهار

 .. اوردیم وجد به را آدم اش زنانه یسنج نکته و دقت ، کردمیم نیتحس شهیهم را مهربانش قلب

 

 .. رعنا -

  ؟ هوم -

 .. انداختم ریز به سر و آمد بند زبانم راه کنم گرمش و منتظر چشمان نثار زیآم محبت یا جمله آمدم تا

 .. شدیم تکرار یعبرت نهیآ همچون چشمم مقابل در هنوز انتمیخ لحظات ، کردمیم شرم احساس داشت من به او که یعشق از

 افسوس کردمیم مشاهده را میشادمان یبرا رعنا تالش که هربار ، نداشتم یلمس برخورد ترایم با یلعنت روز آن از بعد نکهیا با

 .. خوردمیم

 آن با نتوانستم هم باز اما زدم کنار را او کرد ام وسوسه و یگمراه یبرا مطب در که ییها تالش رغم یعل ، کردم رها را ترایم

 .. کنم مقابله کردیم پاره ار میگلو کند یغیت لبه همچون که اسفناک درد وجدان

 در ، نتوانستم هرگز!  بجنگم ، کنم مقاومت کردم یسع بارها!  خورمیم قسم ، شوم عاشقش کردم تالش بارها سال چند نیا در

 .. نبردم یپ یقیحق عشق ارزش و وجود گوهر به هرگز که غایدر!  خوردم شکست عشق برابر

 .. آشفته همچنان ماه سه از بعد قلبم ، بود پا به ییبلوا ذهنم در

 .. مینقاش حوض و ماندم من!  رفت و ختیر را زهرش ، برگشت ترایم

 آن خاطرات ، کردمیم جلوه مقابلم نهیآ در متعفن یلجنزار و پست ابانیب در یخوار همچون خاستم یبرم او کنار از که صبح هر

 .. اوردمیم باال قامتم و قد یرو به را کذا صبح

 هم اقرار جرئت آنکه حال!  دانستمیم هیتنب و مجازات سزاوار را خود چون بود ثمر یب ام توجه جلب یبرا عنار یها تالش تمام

 .. کردمیم یخال شانه اشتباهاتم  گرفتن گردن به بار ریز از رعنا به یتوجه یب و یتفاوت یب با تنها ، نداشتم

 .. شودیم کمرنگ تکرار و هیتوج با کم کم ، دارد را خودش یزشت یگناه هر ، بود اولش تازه نیا

 .. شوم کینزد رعنا به توانستمینم یشرمسار فرط از ، گرفتم شیپ در را اشتباه راه ابتدا همان از

 و یعاطف بحران گرید طرف از و یجنس مبرم ازین یطرف از ، رفتیم وا درونم شهوت شمع کردیم لمس را تنم او که هربار

 اند دهیبر را تنفسش راه که اریاخت یب یگوشت تکه چون من و دندیکشیم خود سمت به مرا که ندبود مجزا اهرام دو یذهن مشغله

 !  یچارگیب و یشرمندگ ادیفر..  ازین و شهوت ادیفر ، ساختمیم سرکوب را ادمیفر

 .. بود شده کسل و حال یب ، شده نقضان دچار کردیم گمان برگشته بخت دخترک

 .. نداشت اشک جز یسالح ، شدیم پا به خانه در یآشوب کردمیم پشت او یجنس ازین به که هربار

 ... نداشتم بهانه و انکار جز یا چاره

 متحمل را سخت یها میرژ ، دیخریم لباس و شیآرا لوازم قبل از شتریب ، گرفتیم رادیا را شیپا تا سر از ، نشستیم خانه گوشه

 .. دیکش مارستانیب به کارش یبار سه دو ، کردیم نیسنگ یها ورزش و خوردیم یالغر قرص ، شدیم

 .. کردم یط نور سرعت با را مارستانیب تا مطب از داد اطالع رعنا درباره و رد زنگ هنگامه که روز آن

 .. بود شده رهیخ در به یحال یب چشمان با سرم ریز خندان و فینح دخترک آن رعنا

 .. شدمیم بازخواست حتم به ، بودند هستادیا یپاسبانان همچون سرش یباال هم بهروز و هنگامه

 .. مونمیم باالسرش من:  گفتم و زدم چپ یعل به را خودم ، نداشتم را آش از تر داغ کاسه دوستان جواب و سوال حوصله



 .. رفت و گرفت را زنش دست ، زد ام شانه به یا ضربه بهروز ، کرد نگاهم سوظن با هنگامه

  ؟ یکرد نکارویا چرا:  دمیپرس و زدم چانه ریز به یدست ، نشستم او کنار و برداشتم را یصندل

 .. بود شرمنده ، کرد کج سر

 !  شم کینزد بهت خواستمیم فقط من..  من -

  ؟ گرفتم رادیا کلتیه از من مگه -

 چاقم یادیز حتما!  یکشیم خجالت دیشا کردم فکر..  ینگفت بهم یچیه!  یدینخواب باهام یعروس از بعد که یندار دوست حتما -

 ؟ نیشکل نیا زوجا همه مگه ، اریماز بگو بهم تو..  زشتم حتما ،

 .. رعنا -

 مشکلم بدونم خوامیم فقط من!  ستین مهم..  چندبار عسل ماه یتو بهروزم و هنگامه یحت دونمیم من:  داد ادامه و دیلرز شیصدا

  ؟ شمبپو لباس یچجور یخوایم ؟ یدار دوست رو ظیغل یشایآرا اون ؟ هیچ

 .. بود شده مانیتینارضا عامل فرار و یتیمسئول یب واقع در ، دهم او به یجواب چه دانستمینم

 .. زدیم موج نگاهش ژرف در تیمعصوم اما بود یشاک و نیغمگ ، زدیم دو دو چشمانش ، برگرداند را سرش دوباره

..  ذره هی شده یحت ، یباش داشته دوسم خوامیم!  یکنیم فرار ازش که باشم یزن خوامینم!  باشم ینجوریا خوامینم من ، اریماز -

 .. کنمیم خواهش

 .. بود ترحم قابل شهیهم رعنا ، کردیم التماس عشق یبرا

 .. دانستمیم مقصر را خودم مقطع آن در

 .. نداشتم یبرگشت راه و بود محض اشتباه ، کردمیم وصلت او با هرگز دینبا دیشا

 

 ؟ چه گناهکارم من دیفهمیم یکس اگر ، شدمیم مانیپش دوباره بعدا اما ، دهم طالق دادخواست زدیم سرم به کوتاه مدت همان در

 .. نداشتم را دوستان و خانواده سرزنش تلمبار تحمل

 یراست!  کرد خطور ذهنم به حل راه نیاول عنوان به بود یعار و ننگ لکه که طالق ، گرفتیم ام خنده خودم تلخ افکار از بعد

 یب و متجدد ازدواج ، کنندیم بیتخر یطلب جاه و تکبر ، یخودخواه یبولدوزرها با را یعاشق کاشانه راحت چه روزها نیا که

 ، کنم عرض چه که طوفان برابر در و شودیم بنا ظاهر ییبایز و ثروت آجر پاره با عالقه و عشق مانیس مالت یجا به که هیپا

 خانواده یها دادگاه در ، نان صف یجا به جهینت در ، شودیم خراب ییکذا خانه آن ساکنان برسر و زدیریم فرو خنک یباد بلکه

 ! کردیم دوا خود سر بود بیطب اگر کل ، ستین شیب یوهم و دروغ یخاط من یبرا ها نیا تمام اگرچه!  ستندیا یم فیرد به

 .. گرفتم یدرست ظاهر به میتصم یبیفر عوام و یخودخور و کلنجار ماه سه از بعد و ماه ید آستانه در وجود نیا با

 .. زدم سرباز قتیحق گفتن از هم زمان آن یحت اگرچه دهم تازه فرصت کی بار نیاول یبرا رعنا و خودم به خواستمیم

 .. کردم پاک هم تیسا از یحت ، نماند یباق ترایم یبرا یارتباط راه گونه چیه تا کردم عوض را سابقم خط

 .. بود بتیمص بودنش مانند هم نبودنش ، دیایب توانستینم که هم خانه به

 نو از را خودساخته چندان نه رابطه نیا رعنا با که شد آن بر میتصم ماهرانه یا نقشه یط در و کردم پنهان را میخطا بزدالنه

 طرف از یا ینیب شیپ قابل استقبال با که کردم دعوت روزه پنج یمسافرت به را او پرسوز و سرد همان در منظور نیبد ، میبساز

 .. شد مواجه رعنا

 دمش با و رفتیم راه خانه در ، شناختینم پا از سر همسرم ، مینرفت هرگز که شود یعسل ماه نیگزیجا سفر نیا که بود آن بر بنا

 .. شکستیم گردو

 .. بود آمده رازیش به شیپ وقت چند نیهم که انگار نه انگار ، دیکش غیج یخوشحال از دادم او به را سفر خبر یوقت

 .. شدیم یفراموشکار مانع اش یسنج نکته و دقت ، کرد هیته را ازین مورد و یضرور لوازم از ستیل کی او



 ..  بردار شتریب گرم لباس:  گفتم او به پس است سردتر هوا ارتفاع در دانستمیم ، بود رامسر در جواهرده یها کوه مقصدمان

 .. نداشت یحساب و درست لباس خودش اما کرد تا را میها لباس ، داد تکان مثبت عالمت به را سرش

  ؟ یندار کاپشن -

 !  پوشمیم شرتییسو دوتا -

 .. دهینم جواب -

 ؟ یبرینم منو یعنی:  دیپرس و شد زانیآو اش لوچه و لب

 .. رمیم تنها خودم آره -

  ؟ یگیم یجد:  دیپرس تعجب با

 .. آورد یم رونیب را سرش پنجره از یفور باردیم گوسفند آسمان در گفتمیم اگر زودباور لوح ساده دخترک

 .. بود یمنطق و مقطوع شیها متیق ، کردمیم دیخر آنجا از شهیهم ، بردم یدیخر مرکز به را او شب همان

 

 .. شدیم منصرف کنم یداریخر را آن آمدم یم تا و گذاشتیم دست یزیهرچ یرو ، بود سردرگم رعنا

  ؟ یکن انتخاب زودتر شهیم:  گفتم او به پس بود ازدهی به کینزد ساعت و بودم خسته

 .. بخرم کدومو دونمینم!  خوشگلن یلیخ همشون آخه -

 .. نبود لمیم باب اصال که انداخت رعنا کلیه به یزیه نگاه او ، گرفتم کمک پاساژ یراهنما از

 هیعال اندامتون که شما:  گفت رعنا به لبخند با بود هریت چشمان و یپرکالغ یمشک یموها با بلند قد و چهارشانه یمرد که راهنما

  ؟ دیهست یزیچ یمدل!  زتونهیسا کارهامون تمام بایتقر ،

  ؟ مدالست هیشب کجام من!  بابا نه ؟ مدل:  دیپرس و دیخند رعنا

 .. داره میزبون چه دخترتون دوست ماشاهلل:  گفت من به رو و کرد یخوشمزگ راهنما

!  کن یخوشمزگ ملت بچه و زن جلو کمتر هم شما..  زنمه ، ستین دخترم دوست:  گفتم تیجد با و فشردم محکم را رعنا دست

  ؟ یچرون چشم ای یکنیم کار نجایا

 .. نطوریهم هم راهنما مرد ، کرد نگاهم متعجب چشمان با رعنا

 .. شدند ساکت هردو

 .. خوردیم رعنا به هم و بود مانهخانو و کیش هم ، اوردم رونیب بنفش کاپشن کی ها رگال داخل از

 " دیکن دقت شتریب راهنماهاتون انتخاب یتو"  شدم ادآوری دار صندوق به و کردم حساب را کاپشن مبلغ یحرف چیه یب

  ؟ جانم -

 .. شدم خارج مغازه از یتفاوت یب با و برداشتم را دمیخر

 !  یکرد برخورد یجد چقدر:  گفت تیمظلوم با و دیچسب را میبازو ، دیدو دنبالم به هم رعنا

  ؟ یخندیم ینجوریا همه با -

  ؟ ها -

 .. بود سوال هی فقط -

  ؟ خورهیم مدال به من یکجا آخه ، بود بامزه خب!  زهیچ..  نه -

 !  من یجلو اونم ، بالسه باهات کردیم یسع داشت -



 !  نکنم فکر!  بابا نه:  گفت و دیخند رعنا

 ! یلوح ساده..  یکنیم اعتماد راحت!  خوبن همه یکنیم کرف ، یشناسینم رو مردا تو -

  ؟ یگیم نویا چرا:  دیپرس و ستادیا راه نیب

 .. کردم حیتشر تتویشخص فقط:  داد جواب و برگشتم او سمت به

 .. باشم احمق شهینم لیدل دمیخواب باهات چون -

 .. یلوح ساده گمیم شب همون بخاطر قایدق یدونیم آره و!  یاحمق نگفتم من -

 ..  من ، ستمین -

 .. باشه یدوم نفر نبود قرار چون شهیم یچ بعدش نداشت تیاهم برام ، بودم عاشقت من:  داد ادامه و فکند ریز به را سرش

  ؟ یدونستیم کجا از!  یبود دختربچه هی فقط تو -

 احساسم ، شدم تر بالغ یوقت از یحت ، تمدونسیم یسالگ 15 از چون:  گفت و کرد نوازش را ام گونه ، آمد تر کینزد قدم چند

 .. شدیم تر دیتشد روز هر بلکه نکرد یرییتغ بهت

 فاسد مخت یها هیال هیال ، کنهیم چرک و آلوده رو مغزت تمام کم کم و شهیم شروع زیر نقطه هی از که میبدخ تومور هی مثل

 .. شده خالصه اون خون و گوشت یتو اتیدن تمام ینیبیم و یزنیم پلک ، وفتهیم کار از و شهیم

 

 .. یشد یوونگید و جنون همش ، یشد عشق همش پا تا سر از ، یندار یچیه خودت از ینیبیم و یزنیم پلک

 یوقت تا دمیم قول بهت یول اریماز کشهیم یروز هی ، کشهیم منو تومور نیا:  گفت و داد فشار بغض با و گرفت قاب را صورتم

 .. ستین موندم زنده یبرا یضامن چیه اما بهتره المح ، شمیم درمان من یینجایا تو

 بعد یحت خوامینم ، باشم داشته خاک یتو رو وجودت ذره ذره بتونم تا کنهیم کند رو مرگ نیا روند داره عشقت اما رمیمیم من

 .. بپوسم و بمونم خاک ریز تو بدون لحظه هی خوامینم!  کنم فراموشت مرگمم از

 تو اسم کشمیم رو نفسام نیآخر که یزمان یحت خوامیم ، کنم حس رو بو نیا خوامیم:  داد ادامه و کرد ماستشما را گردنم ریز یبو

 .. باشه قلبم نبض نیآخر تو عشق و لبم ورد

 زمان در بود محال که اوردیم زبان به یکلمات ، شدیم خارج دست از کالمش قدرت ، گفتیم سخن من درباره که زمان هر

 .. یبشنو او از یمعمول

 .. داد دستش کار سرانجام او یافراط عشق گمانم به ، کردیم نگران را من دائما او تیشخص از بعد نیا

 مثال قبل  شب ، زدیم چرت لیاتومب در همچنان رعنا ، میکرد حرکت مقرر ریمس سمت به و میشد داریب خواب از سحر صبح

 !  نزند چرت امروز خانوم که میرفت رختخواب به زودتر

 .. دارمیب همراهت ریمس آخر تا من!  عشقم نباش نگران:  گفت من به میشد لیاتومب سوار که ابتدا او

 !  کنم هیگر ای بخندم حالش به دانستمینم ، شد بلند پفش و خر یصدا که دینکش ربعم کی به اما

 !  شدینم متوجه او بردیم آب را ایدن که بود نیسنگ خوابش آنقدر ، دیخوابیم مانند تیم 

 .. نبود کیتراف از یخبر هنگام آن در ، میکرد حرکت چالوس جاده از

 .. بود شده خشک مجسمه مانند نیماش در بدنم ، کردم توقف میدیرس یدهات معروف یفروش یبستن به که ظهر

 و یلیوان یبستن وانیل ود یفروش یبستن از و دادم تکان سر یدیناام با ، نشد داریب اما کردم خونکیس و زدم صدا را رعنا چندبار

 .. دمیخر یزدی کیک

 !  دیپر پلکش خورد مشامش به یبستن و یزدی کیک یبو و شدم لیاتومب سوار نکهیهم

 .. یبستن آخجون:  گفت رلبیز و کرد نیف نیف بار چند کندیم حس لومترهایک از را خون یبو که کوسه مانند



 .. انداخت ییدلربا رهیخ نگاه و کرد باز را چشمانش

  ؟ شد وا چشمات یبستن یبو هی با!  ینشد داریب کردم صدات صدبار من یعنی -

  ؟ یکرد صدام یک:  دیپرس و داد بدنش به یقوس و کش

 .. کرد خوردن به شروع و گرفتم دستم از را یزدی کیک و یبستن وانیل

 .. نطوریهم هم من ، بود گرسنه

 .. رستوران هی به میرسیم گهید ساعت مین هی ، نکن ریس خودتو - 

 .. داد تکان باشه عالمت به را سرش

 .. بود هم طبقه دو ، داشت یبزرگ اطیح که میشد یسنت رستوران وارد

 تا دور کودکان تیامن یبرا که داشتند قرار باریجو کنار ییباصفا یسنت یها تخت نییپا طبقه و دهیسرپوش رستوران باال طبقه

 .. کاست ینم ریدلپذ آزاد یفضا از یا ذره اما بود سرد هوا ، بودند دهیکش فنس را باریجو دور

  ؟ مینیبش نجایهم شهیم:  گفت شوق با و آمد نییپا یکی دوتا را ها پله رعنا

 .. کردم دییتا سر با ، زد اشاره داشت قرار دنج یا گوشه که یمتوسط زیسا تخت به

 .. رفت و گرفت را غذا سفارش گارسون

  ؟ یآورد کجا از نویا:  دمیپرس تعجب با ، آورد رونیب یعکاس نیبدور فشیک یتو از رعنا

 .. برمشیم خودم با رمیم ییهرجا!  هیعال هنوزم!  گرفتم هیهد عنوان به میسالگ 18 تولد تو جون مونس از -

 .. بیس بگو حاال:  گفت و گرفت من سمت به را نیدورب

 .. یگالب -

 !  شده مرغ ون* هیشب تلبا:  گفت خنده با و داد نشانم را عکس

  ؟ نمیبب هم عکساتو هیبق تونمیم -

 .. گذاشت ام شانه یرو به را سرش و نشست کنارم

 .. عشقم نیبب -

 .. دادیم یمختصر حیتوض هرکدام بابت رعنا و زدمیم هم پشت را عکسها

 .. شد ظاهر رودخان قلعه در پسران و دختران از یگروه با یجمع دسته عکس کی

 بر نیدروغ یرز و جک که ایگو ، بودند کرده باز مایهواپ حالت به را دستانشان یسر پشت پسر با و زده یگشاد دلبخن رعنا

 ! هستند کیتانیتا عرشه فراز

 

 پدرمون ، رودخان قلعه میبود رفته هم با ، بودند دانشگاه یها بچه نایا!  ریبخ ادشی:  گفت و گرفت اش خنده عکس دنید با رعنا

 .. بود پله هزارتا دو به کینزد!  اریماز دراومد

  ؟ هیک پسره نیا.. نیا -

  ؟ یک هوم -

 !  گرفته دستاتو پشت از که نیهم -

 .. نگو که هیماه پسر هی!  وسفهی اون -

  ؟ پسرت دوست:  دمیپرس طعنه به و گذاشتم کنار را نیدورب



 !  بودم تو عاشق چون نداشتم پسر دوست چوقتیه من:  داد جواب و زد یکمرنگ لبخند

 !  بودم کرده حسادت داشت نام وسفی که ینکیع احمق پسر به ، چرا دروغ

  ؟ ینیبب گهید یخواینم -

 !  نمیبب لمیاسماع و میابراه ، وسفی بر عالوه ترسمیم:  گفتم طعنه به

  ؟ اهوم ؟ شده شیحسود نجایا یکی:  گفت یبدجنس با و گرفت را ام کهیت

  ؟ نکشیع ای دراز قد به ؟ کنم یحسود یچ به -

 .. سرترم عکس اون یپسرا تک تک از:  دادم ادامه تکبر با و گذاشتم آن یرو به را دستم ، کردم ستون را چپم یپا

 .. نفسم یهست که معلومه:  گفت و دیبوس را میبازو

 .. داد نشانم آشنا عکس کی و کرد باز دوباره را عکسها

  ؟ یآورد کجا از نویا:  مدیپرس و شد گشاد تعجب از چشمانم

 .. بودم اونجا منم..  آخه گرفتم خودم -

 دیاسات حضور با بهداشت هفته مناسب به یبهشت دانشگاه در که بود خانواده بهداشت و سالم یزندگ شیهما به مربوط ریتصو آن

 .. داشتم یا خطابه آن در برتر یدانشجو عنوان به من و میبود کرده برگزار

 ..  کردیم یسخنران و ستادهیا سن یباال یطوس شلوار و کت با که بودم یا دهیکش اتو و تهرف شسته پسر

 .. رفتیم ام صدقه قربان آهسته یصدا با یگاه شیال به ال در و بود گرفته لمیف ام یسخنران تمام از رعنا

 !  نبود و بود کنارم یزندگ مراحل تمام در ایگو ، نداشتم خاطر به را اش چهره یحت

 !  بود گرون یلیخ شیهما نیا طیبل -

 .. نخوردم یزیچ دانشگاه یتو هفته هی!  کردم خرج رو میبیج تو پول تمام ، اهوم -

 .. یا وونهید تو:  گفتم ریتح با و  دمیچیپ انگشتانم یال را شیموها از یا تره ، گذاشتم کنار را نیدورب

 .. وونتمید ، اهوم -

 !  االن..  ببوسم لباتو تونستمیم کاش -

 .. ببوس خب -

  ؟ یچ نهیبب یکی اگه -

  ؟ یچ ینجوریا:  گفت و گرفت صورتمان یجلو و کرد باز را شالش

 .. چسباندم فشیلط و داغ یلبها به را لبانم و زدم لبخند

 .. میدیپر جا از دو هر گارسون یصدا با

 .. بود شده سرخ سرخ هم رعنا ، زدیم گنجشک مثل قلبم

 .. رفت و گذاشت را مانیغذا ظروف ، اوردین خودش یرو به یول دیخند لوگ یتو گارسون

 !  رفت مملکت دکتر یآبرو ؟ شد یچ یدید:  گفت و دیخند رعنا

 .. ختمیر بهم را تمامش و کردم کوتاهش و یچتر یموها یتو دست

 .. انداخت من توسط کیشلیش دنیکش دندان به و ناهار لحظه از عکس چند که بماند

  ؟ بزارم ونیقل و یچا سیسرو:  دیپرس و کرد جمع را غذا نگارسو

 .. دادم سفارش!  امدینم هم بدم



  ؟ یکشیم ونیقل تو مگه اریماز:  دیپرس تعجب با رعنا

 !  زهیج شما یبرا یول!  یگاه یه -

 .. یکنیم یشوخ بگو!  ندونم من که باشه تو یتو یزیچ هی شهینم باورم -

  ؟ هیچ مگه:  دمیپرس و کردم باز را شلنگ ، آوردند را انیقل و یچا

 !  یدکتر آخه -

  ؟ ندارند دل دکترا -

 ..  بکشم باهات دارم دوست که من -

 .. شدم مانع ردیبگ دستم از آب تا و کرد گل طنتمیش اما گرفتم او سمت به را شلنگ سپس ، شود چاق انیقل تا زدم پک چند

 .. کرد اثبات را مهارتش و داد رونیب لقهح بار چند ، دیرس رعنا به نوبت باالخره

 .. بازهونیقل زنم پس -

 ! کال خالفم بچه من -

 !  برسه دادم به خدا پس -

 ... میشد جواهرده نینش ییالیو منطقه وارد گرفتیم خود به یخاموش رنگ زودتر هوا که غروب کینزد باالخره

 

 .. میگذشت کیبار راه از دقت به بنده یرانندگ مهارت با که  بود خطرناک و آلود مه اما سرسبز کوهستان ریمس

 .. دمیبرگز همسرم و خود یبرا یعسل ماه خانه کی دادیم اجاره نفره دو یها تییسو که ییالیو کوچک شهرک در

 تازه پاتوق و دادیم ارائه معقول یها متیق با را(  زرد و سبز ، قرمز ، یآب)  یرنگارنگ یها تییسو که بود ییبایز شهرک

 .. بودم آمده نجایا به ترایم و هنگامه ، بهروز با بار کی قبال ، بود یتهران یدخترها /پسر دوست ای دامادها و عروس

 خواب تخت و زیتم یها حوله ، حمام ، خچالی ، ونیزیتلو به بود شده دهیچ یسیانگل یها خانه سبک به که ما رنگ قرمز تییسو

 .. بود مجهز یزرشک روکش با گرم دونفره

 !  میبخور میندار یزیچ:  گفت یناراحت با و دیکش سرک خچالی در اول رعنا

  ؟ گرسنته بازم:  دمیپرس و درآوردم را رنگم یمشک یپالتو

 !  اهوم -

 .. میخوریم شام میریم االن -

 .. کردیم سرو غذا ساعته 24 که داشت قرار یمحل رستوران کی شهرک آن در اتفاقا

 .. ایب تازه کاپشن همون با ، یباش موهات فکر به ستین ازین نجایا:  گفتم او به که کردیم کاله و شال داشت رعنا

  ؟ دنینم ریگ حجاب به:  دیپرس تعجب با

 .. پرداختندیم حیتفر به آزادنه آن مشتقات و یروسر یب زنان که بود یمکان یکوهستان منطقه نیا قتیحق در

 .. میبود خسته هردو ، شد فصر سکوت در مسافرتمان شام نیاول

 .. کردم باز چشم خواندندیم یزمستان آواز پنجره پشت که یگنجشکان یصدا با صبح

 .. زد انهیتاز را ام برهنه تن و دیوز یسرد سوز ، کردم باز را پنجره

 .. زدندیم درجا 6 یرو ها عقربه ، بود پا به یشیم و گرگ آسمان در



 بود نشسته یریحص نفره دو زیم پشت رنگ قرمز شرتییسو و دیسف تاپ ، گلدار ژامهیب آن با ارعن ، رفتم تییسو وانیا یرو به

 .. شدیم رهیخ منظره به یگهگاه و نوشتیم ییزهایچ دفترش در ،

 !  یشد داریب زود چه:  دیپرس و بست را دفتر من ورود با

 .. نطوریهم هم تو -

 !  یخوریم سرما ، عشقم بپوش یزیچ هی -

  ؟ ینوشتیم یچ:  دمیپرس و نشستم او مقابل یریحص یدلصن یرو

 .. دمیم شینما کاغذ یرو به رو احساستم و افکار ترشحات -

  ؟ نمیبب تونمیم -

 .. داشت صفحه 200 حدودا بود قطور ، گرفت سمتم به را دفتر

 !  یبزرگ خاطرات دفتر چه -

 .. دفتره نیسوم نیا -

 نیمز درشت و زیر یها ینقاش با و کرده ادداشتی شیا قورباغه خرچنگ خط دست آن با را خاطراتش ، زدم ورق را دفتر

 .. بود ساخته

 .. خوردیم چشم به کاغذ یباال روز آن خیتار ، دمیرس دفتر اواسط به ، زدم کنار تند تند را ها برگه

  ؟ بخونم تونمیم:  دمیپرس اجازه با

 .. اهوم -

 لباس بخت نو یعروس همچون زمستان ، میکرد حرکت جواهرده سمت به یکوهستان ریمس از شبید:  کردم شروع اول سطر از

 شانه غم از یبار کوله ، دیباریم نم نم ابرها شوق اشک ، گسترانده ابانیخ فرش یرو به را آلودش مه تور و کرده تن به دیسف

 .. کرده خم را درختان ریپ

 

 یرو به خنده رنگ و دیچیپ انگشتام یال به ال خوارم غم و همدم ، ارمدلد مرد ، ارمی موجز و درون آتش سرما سوز آن در

 .. کرد آب ذره ذره را قلبم لیقند که دیپاش اش مردانه صورت

 آغوش در را عشاق مادربزرگ گرم آغوش مثل به که داشت قرار کوهستان فراز بر ارزشمند و ناب یجواهر همچون جواهرده

 .. دیکشیم

 تک دست ، کنم پرواز یمحل کش زحمت بانوات سمت به نیماش از خواستیم دلم ، بود کرده مستم نتویز و یخانگ نان یبو 

 .. کنم لیم تونیز و نان یا تکه و ببوسم را تکشان

 یشهر بافت کی در هم گرد تا گرد که یسیانگل نینمک یها تییسو ، گفتم کم میگو هرچه که یکمان نیرنگ یها خانه از

 .. کردیم درم به خود از نارنج و دمشکیب درختان عطر ، بودند شده جمع مانند یمصنوع

 دیدیم را دیخورش مهربان دست و یبهار نیریش یایرو خواب ، نبود داریب یمنته بود دوانده شهیر مانیها پنجره لبه بر کاغذ گل

.. 

 .. باشد من یروزها نیا قپاتو کردمیم گمان که داشت قرار گل یب گلدان با یریحص یصندل دو و زیم کی وانیا یرو

 ، دادیم را او یبو ، دمیپوش بود دهیخر میبرا( م) یآقا که یبنفش کاپشن بار نیاول یبرا ، کنم رها را میموها که گفت من به ارمی

 یحسود هم کاپشن به یحت من دهیبلع را تنش عطر گستاخانه ، داشت قرار اش مردانه دستان در لحظه چند چون برمیم گمان

 !  مکردیم

 کنترل را خود یبس!  زمیبر مزه چندان نخواستم ، بود خسته( م) یآقا ، میرفت رستوران به جانم از زتریعز همسر دست در دست

 در توانستمیم مگر!  شدیم محسوب شکنجه ینوع به کنمیم اقرار ، نزنم برهم را مردم مبارک اعصاب یخوشمزگ با که کردم

 از ، کنمیم یزندگ نگاهش عمق یپناه یب کوچک یماه همچون چگونه که مینگو ؟ نزنم مد و شوم رهیخ نافذش و یمشک چشمان



 یب یدخترک همچون شیموها یال به ال در چگونه مینگو..  بنندیم خی دمم و بال نگاهش یسرد از ، شومیم گرم شیها چشم برق

  ؟ شومیم یپرکالغ یموها آن یال در یزنگ به محکوم من و بندندیم را میپا و دست رنگ یمشک یتارها ، شومیم گم نوا

 .. من ریگ نفس و جذاب ، مایس خوش مرد..  من زیچ همه ، ارمیماز

:  کرد تکرار و دیبوس را گوشم الله ، میبود خسته ، کردم ضعف یخوشحال از ، کرد لمس را ام نهیس ها مدت از بعد شبید

 .. ارمیدرم عزا از یدل فرداشب

 .. ختیر فرو شبید یلعنت دوران آن زیانگ نفرت احساس تمام ، کنمیم یشمار لحظه حاال نیهم از فرداشب یبرا من و

 پر و بال ، کرده سرشار یته از را وجودم او عشق ، شدم متولد دوباره ، رفت خاک ریز به میها گمان و حدس و ها نوشته تمام

 .. داده یزندگ ، داده دیام ، داده

 .. نداشت را یرسازیتصو و لیتخ از حجم نیا شیگنجا مغزم ، دیرس انیپا به جا نیهم در نوشته

  ؟ ینوشت خودت جدا:  دمیپرس و گذاشتم او یرو شیپ را دفتر

  ؟ کنه کمکم که هست نجایا یکس -

  ؟ یشینم سندهینو چرا تو..  تو -

 !  هوفتیم کار از مخم!  شمیم خنگ هیبق یبرا ، سمیبنو خوب نقدریا تونمیم تو درباره ققط چون -

 .. آورد شرتییسو و پتو میبرا اتاق از یفور و شد تاب یب ، دمیلرز خود به سرما از

 .. اریماز کنم کاریچ من یبش ضیمر تو -

 !  کن درست سوپ برام:  گفتم یشوخ به

 .. جونم به بالت و درد ؟ باشم سالم من ، یبکش درد ، یبش ضیمر تو -

 !  نک استراحت کمی برو!  یا خسته..  رعنا -

 .. دلم عشق ستمین خسته -

  ؟ میکن نگاه بر و بر همو مینیبش ینجوریا!  کن یکاری پس -

  ؟ کنم کاریچ -

 .. جالب کار هی -

  ؟ بخونم شعر:  دیپرس خجالت با

  ؟ یشعر چه ؟ شعر:  دادم جواب متعجب

 ! کن ولش یچیه یچیه -

  ؟ یبلد مگه..  رعنا بگو -

 .. بخونم جلوت بار هی بود آرزوم ، کردم حفظش زبان کالس رفتمیم یوقت تو خاطر به!  ونید سلن از شعر هی -

  ؟ خب -

 .. اااینکن مسخرم:  گفت تیمظلوم با و گذاشت سرش یرو را شرتشییسو کاله

 !  کنمینم -

 .. گرفت گاز را نشیآست خجالت از بار چند ، شد دیسف و سرخ یکم

 !  گهید بخون -

 ! نکن هلم باشه باشه -



 :  کرد خواندن به شروع بودم دهینشن روز آن تا ک ییصدا نیتر خوش با و بست را چشمانش ، گفت که را نیا

 

  My heart will go on - ونید سلن

 

Every night in my dreams, I see you, I feel you 

 کنم یم احساست و نمیب یم را تو میاهایرو در شب هر

That is how I know you go on 

 یمان یم نیچن تو دانم یم که است طور آن

Far across the distance and spaces between us 

 ما نیب یفضاها و فاصله از فراتر

You have come to show you go on 

 . یمان یم نیچن که یده نشان من به که یا آماده

 

 یهست که ییجا هر دور، ک،ینزد

I believe that the heart does go on 

 ماند خواهد نطوریهم قلب کنم یم باور

Once more you open the door 

 یکن یم باز را در گرید بار کی

And you’re here in my heart 

 یریگ یم یجا قلبم در و

And my heart will go on and on 

 ماند خواهد نطوریهم قلبم و

 

Near, far, wherever you are 

 یاشب که ییهرجا ، دور ، کینزد

Love can touch us one time and last for a lifetime 

 بماند یباق عمر کی یبرا و دهد رخ کباری تواند یم عشق

And never let go till we’re gone 

 ردیبم میگذار ینم مینمرد که یزمان تا و

Love was when I loved you 

 One true time I hold tooداشتم دوست را تو من که بود یزمان عشق

 داشتم را تو من ،یواقع زمان کی



In my life we’ll always go on 

 ماند میخواه نیچن شهیهم ما من، یزندگ در

 

 .. شد رهیخ من به لبخند با و کرد باز را چشمانش ، آواز اتمام با

  ؟ میریبگ دوش یایم:  دمیپرس و دادم فشار کم ، گرفتم را دستش

  ؟ میریبگ..  دوش:  دیپرس دهیبر دهیبر

 .. ییدوتا ، آره -

 .. داد تکان مثبت عالمت به را سرش

 .. کردم قفل را در ، میرفت حمام سمت به هم با

 .. بود ستادهیا ماست مثل رعنا ، درآوردم را شلوارکم و شرتییسو ابتدا

  ؟ یاریدرنم لباساتو چرا -

  ؟ یارینم درشون تو چرا -

 .. دادم باال را شیها یچتر و ادمستیا مقابلش ، زدم یا انهیموذ لبخند

 .. کردم باز را اش ژامهیب کش همزمان و رفتم سوزناکس یها لب سراغ به بعد و نشاندم اش یشانیپ یرو به یزیر بوسه

 ! بود دهیپوش یرنگ یصورت یخال خال شورت

 .. کردم زانیآو در پشت و درآوردم را دشیسف تاپ و شرتییسو کم کم

 .. فرستادم آن ریز به را رعنا و کردم باز را گرم آب ریش ، بود مانده هانپن نشییپا اندام فقط

 .. کردیم تر را اش سبزه تن و ختیریم شیها شانه یرو به خورده شکست سپاه سرباز اشک همچون آب قطرات

 .. ستادمیا او نهیس به نهیس و آمدم آب ریز به هم خودم ، زدیم پلک و بود ستادهیا آب ریز حرکت یب

 .. کردم نگاه او به مردد ، شد مانعم که دادم سر نییپا سمت به را ستمد

 ! تشنه یلیخ..  کنم تشنت خوامیم:  گفت کنان زمزمه گوشم ریز و ستادیا شیپاها نوک یرو

 .. داشتم نگه را خودم مدت نیا من -

 یچجور دونمیم گهید یول نداشت ریتاث وت یرو ظیغل یشایآرا و رنگارنگ یخوابا لباس اون ، کنم کاریچ دونمیم گهید امشب -

 .. یشیم تشنه

 !  نمیبب مشتاقم -

 .. ینیبیم:  گفت و زد سیل را گوشم الله

 .. میبرگشت رامسر سمت به و میشد یا اجاره پیج سوار صبحانه صرف از بعد

 .. کردیم ثبت را خاطراتمان و بود انداخته گردنش در را شده ادی نیدورب آن رعنا

 !  دار نگه:  دیکش غیج میگذشتیم که ها قیشقا شتد کنار از

 .. گذاشتم ترمز یرو به محکم را میپا و زدم ناقص سکته ترس از

 .. ردیبگ عکس جاده کنار زار شهیب انیم کرده هوس خانم دمیفهم آخر 

 به شروع دشت در ودکانک مانند و داد باال را گشادش نیج شلوار یها پاچه ، نزد صدمه اهانیگ به تا درآورد را شیها کفش

 .. کرد دنیدو



 .. دادیم تکان دست میبرا شوق با او ، زدمیم لبخند و کردمیم تماشا دور از من

 .. ستمیبا یدشت نیچن در بود محال او با ، کرد محو را چشمم یجلو رامسر به سفرمان نیآخر و ترایم خاطرات

 کردیم یشاد ، زدیم غیج ها دختربچه مانند رعنا اما یکردیم جمع ساحل بل و پاساژها از دیبا را او ، نبود یباز بچه اهل ترایم

 .. دیبریم نییپا و باال و

 .. دارم پولم فیک در را آنها از یکی هم هنوز ، گرفتم بود نشسته زار شهیب انیم که یدرحال او از بایز عکس چند

 .. میخورد مرغ تخم و خلفه نان ، کباب یجا به روز آن

 .. نبود هم شلوارش و مانتو شدن فیکث نگران ، گرفت ادی را یپز نان سرعت به و نشست خانمها کنار قهعال با رعنا

 !  بود یسرخوش دختر ، کردمیم حظ جانشیه دنید از

 .. دمیخر یشکالت یفیق یبستن کی او یبرا ، زد سرش به یبستن هوس رعنا کرد تن بر اهیس رخت که آسمان

 !  بود کرده قناعت یبچگ از ، شدیم شاد اتفاق نیکوچکتر با!  یخرج کم و یسادگ کمال در ، بود اش یزندگ روز نیبهتر

 !  باشم گفته..  یکن فرار یتونینم امشب:  گفتم و کردم زانیآو را میپالتو ، افتاد تخت یرو به یخستگ از میبرگشت که تییسو به

  ؟ کنه فرار دستت از خواست یک -

  ؟ کو زمم زم آب ، شدم تشنه چقدر که یوا!  یکن تشنم بود قرار مثال!  یمردگ موش به نزن خودتو -

 !  مزه یب:  گفت و زد هرهر

 .. برگشت شکالت یقوط کی با بعد قهیدق چند و رفت رونیب اتاق از رعنا ، شدم برهنه کامال و درآوردم را بافتم راهنیپ

 .. کنهیم گشنم شتریب نیا:  گفتم و دمیکش دراز تخت یرو

  ؟ باشه نجایا اگه یحت:  دیپرس طنتیش با و دیمال اش نهیس نوک به را شکالت از یمقدار و انداخت نییپا را تاپش ندب

 .. میبود دهیکش دراز هم کنار زنان نفس نفس هردو و بود افتاده تخت گوشه یخال شکالت یقوط بعد ساعت سه

 .. خوامیم بازم:  دمیپرس بودم کرده عرق یخستگ از که یدرحال

 .. بود بار نیسوم نیا:  گفت و دیکش باال نهیس یرو تا را پتو

 ؟ هیعال نقدریا شکالت با یبود نگفته چرا:  دمیپرس و دمیکش آغوشم به را او

 .. یدار دوست شکالت تو ، زد سرم به امروز!  دونستمینم -

 .. شکالتم عاشق من -

 .. اریماز -

 ؟ هوم -

  ؟ بشم حامله اگه!  اوردمین قرص من -

 !  ینش که میباش دواریام ایب -

 .. دمیشنیم یداریب و خواب در را آب شرشر یصدا ، شد یباران آسمان سحر یها دم دم

 .. بود یخال شیجا یول رمیبگ آغوش در را رعنا تا خوردم قل

 

 شرتییسو آن با چگونه که کردم اتماش را رعنا نیآهن یها نرده پشت از ، کردم باز را پنجره و شده بلند یکرخت با ، شدم نگران

 .. کرده باز آسمان سمت به را آغوشش و ستادهیا باران ریز یگل گل ژامهیب و

 .. دیچرخیم باران ریز مستانه و دیخندیم رعنا ، بود کرده تر را شیموها باران قطرات



 یبردار لمیف مشغول پنجره پشت از و اشتمبرد را لمیموبا ، کردمیم ثبت دیبا را ینشدن تکرار منظره نیا در او یسرمست یتماشا

 ... شدم

 .. کنمیم پرواز ایرو به ، نوازدیم به میها گوش در را رشیدلپذ ترانه باران یوقت:  گفتیم رعنا

 ! نشست قلبم کنج در و شد بلند آسمان حهیص ، زدیم بوسه ام گونه بر باران قطره هر

 .. دوباره ، شدم عاشق دوباره

 ولنگار باد کمان و کوک یب یهاتار 

 ببار آهنگ یب گو را باران

 قرار یب نهیآبگ در واژگونه یریتصو جهان از غبارآلوده

 ببار مقصود یب گو را باران

 فرار در حباب هزار صد یصدا یب لبخند

 ببار شخندیر به گو را باران

 شود ترآزموده باد کش کمان و دهیکش هاتار چون

 انجامد مالل به کوک یب ینجوا و

 بخواند سبز شیگلو همه با تا بگذار را خاک و کن رها را باران

 ببار گوشانهیباز گو اکنون را باران

 شاملو*

 : کرد خواندن به شروع دید مرا پنجره پشت از یوقت

 

  بارون - یمالن

 

 سهیخ نیزم زده باز بارون نم  

 ش  یپ یهست یوقت  بهتره حالم بدون

 دمبو خوش تو با هرروز که وونهید منه

 شهر تو خوب حال هی، برگا ریاس

 ابرا ریز هم کنار میزدیم قدم

 سرما یتو شهیش بخار نفس نفس

 دور راه هی ، خوب حال هی

 هردوتامون واسه خاطراته پُره که ییجا هی

 کافهــــــــ هی

 حال   که

 کرد بهتر منو

 کم کم و آروم

 شهر یتو بارهیم نم نم بارون



 ها شهیش تن   ور کوبهیم تند تند داره ، بارون

 چراغ یب اتاق   هی و شمع نور منو ، بارون

 ها کوچه نیا یتو ادشیم تو یبو بازم ، بارون

 ماه یرو ننیشیم ابرا شد زییپا بازم ، بارون

 : گفتیم و دیچرخیم آسمان ریز

 بارونهــــــــــ بازم بارونه بازم

 بارونهـــــــــ بازم بارونه بازم

 

 ، بود یخیتار اماکن کشف و یگرد عتیطب اهل من مثل هم رعنا ، میبرد را استفاده تینها میبود شمال در که یروز چند از

 .. دادینم نشان عالقه دیخر و یگرد رستوران به چندان

 ، نداد نشان لباس ای یشیآرا لوازم دیخر به یلیتما چیه میبزن دور پاساژها در تا میرفت(  شهر سلمان)  قو متل به که یزمان مثال

 .. کردیم یخال را مانیها بیج ته تا بود او یجا به ترایم اگر آنکه حال

 .. برد زمان یساعت مین ، نوشت را خودش و من اسم اول صدف با ساحل در بالعکس و

 .. گرفت کشیرمانت اثر از یهنر عکس نیچند هم بعد

 .. داشت دوست را یپهلو خاندان یایقاب و هنرمندان آثار یتماشا ، میبرو مرمر کاخ به تا خواست من از ، بعد روز

 .. شدیم زده شگفت تعجب از صورتش یگاه و دادیم گوش راهنما سخنان به دقت با او

 .. بخشد استحکام را بنا هیپا تا دارد قرار ستون 4 آن وانیا یرو به ، شده ساخته دیسف مرمر از یینما با مرمر کاخ

 بایز ینقاش یتابلوها ، نقره و برنز یها مجسمه انواع شده بنا یرانیا و یآلمان رجستهب معماران لهیوس به که یباستان کاخ نیا در

 اول روز مثل هم هنوز ، گذردیم آن یبنا از سال 50 به کینزد نکهیا با ، شودیم ینگهدار شاه دوران کیآنت لوازم و مبلمان ،

 .. است رونیب ینما از تر ملموس یداخل یفضا  ، است یاشراف و لوکس ، کیش

 یبنا نیا و شوندیم ینگهدار ینییتز صورت به اریخاو انیماه آن در که دارد وجود شکل یا رهیدا یحوض ، ساختمان یجلو در

 .. دارد سبز یفضا به انشیاطراف و رضاشاه یمند عالقه از نشان احتماال که است یجذاب و متنوع یها باغ یدارا میعظ

  ؟ نه مگه ، کنهینم وفا چکسیه به ایدن نیا واقعا:  گفت بود گرفته قرار یمیقد و ارزشمند یفضا نیا ریتاث تحت شدت به که رعنا

 !  یدیرس فرش به عرش از ینیبیم یبزار هم رو چشم ، نهیهم قدرت -

 هم زین گردان گردون بر بلکه ، جهان کار بر ستین یاعتماد:  کرد زمزمه جوابم در او

  حافظ*

 .. میکن دنید شهر آن یریحص و یدست عیصنا از تا میرفت هیاشرف انهآست به ما روز آن ادامه در

 چیه از و بود ام خانواده فکر به شهیهم او ، دیخر ورق بسته کی و مادرم یبرا یریحص سبد و کلوچه یا بسته ، کاله کی رعنا

 ! کردینم غیدر دلشان آوردن دست به یبرا یراه

 .. میبزن هم هیاشرف ارامگاه به سر هی میاومد که نجایا تا:  گفت من به مینشست که لیاتومب در

  ؟ یکن ارتیز یخوایم -

 .. دمیپرس تمسخر به

 .. دادم دونه کبوتراش به من ، میبود اونجا دانشگاه یبچها با:  گفت کنان من و من و دیکش خجالت یکم

 .. دادم تکان تاسف نشانه به را سرم



 حرف اعتقاداتش از هرگز او ، دانمینم را رعنا اما ام نکرده اشتباه هستم هم خداناباور میبگو اگر ، است صفر ریز من اعتقادات

 ییکبوترها به دور از و نشد هم مسجد وارد یحت میرفت هیاشرف مقبره به که روز آن چون امدینم یمذهب دختر هم نظر به ، زدینم

 .. داد غذا دندیپلکیم آنجا در که

 .. کردمیم نگاه داشت لب بر که ییبایز لبخند به و بودم نشسته او کنار مدت تمام منم

 .. دارم دوست رو ها پرنده -

 .. هوم -

 .. نه ایبعض و زدند بیآس بهشون ایبعض ، دندید یادیز یآدما حتما ، برن خوانیم ییهرجا آزادند ، آزادن اونا -

 .. دندید یعاشق ، دشدن عاشق ، دندید چمنزار و ایدر ، دندید کوه ، گشتند رو جا همه حتما

 ! بودم پرنده هی منم کاش

 

  ؟ یباش یچ یداشت دوست -

 شم دور شهر نیا از و بزنم بال بال ، برم و کنم پرواز فقط!  وفتهین آزارش ای شکار فکر به چکسیه که زشت و اهیس کالغ هی -

 .. دور یلیخ ،

 !  هیا هوشمندانه انتخاب:  زدم لبخند

 همه ؟ یچ یباش یقنار ای کبوتر هی اگه یول کنهینم پرتاب ریت سمتت به شکار یبرا یکس یمطمئن قلحدا ، راحته بودن کالغ -

 .. کنند شکارت خوانیم

 با چه نیبب:  گفت و کرد نوازش را سرش یآرام به رعنا ، نشست گندم دانه از پر که دستش کف یرو و زد پر کبوترها از یکی

 .. خورهیم غذا لذت

  ؟ نشسته دستت یتو یرچجو ، بهیعج نیا -

 !  شندینم کشینزد بده آزارشون بخواد یکس اگه ، کنندیم حس ها پرنده ، داره اعتماد بهم -

 .. خوردم جا یکم ، بودم دهیند یا منظره نیهمچ بحال تا

 !  بده غذا بهشون هم تو ، اریماز اریب دستتو -

 .. ندارم یا عالقه -

 !  ارزه یم امتحانش به -

 .. نشست دستم در و زد پر کبوتر کی بعد قهیدق چند ، ختمیر کبوترها یبرا دانه یکم و کردم قبول وا اصرار به

 .. است مفرح حد نیا تا پرندگان به دادن غذا دانستمینم هرگز ، داشتم یا العاده فوق بخش آرامش حس

 .. میبود نخورده شام ، میبرگشت خانه به که شب

 دیچسب واقعا یکی آن اما بودم خورده یادیز یرهایپن و نان ، بود خوشمزه ، داد من به و کرد تدرس یا یسبز و ریپن و نان رعنا

.. 

 داخل به در درز یال از و دیوز یم یوحشتناک سوز آن یجا به نبود باران از یخبر اما کردیم غرش آسمان ، بود یسرد شب

 .. میروب خواب اتاق به قبل یها شب از زودتر میشد مجبور ، کردیم نفوذ

 ..  است رفته برق دمیفهم کنم روشن را چراغ آمدم تا یول گرفتم پتو و حوله با  را درزها یال 

 باز یعاد حالت به صبح تا احتماال و شده قطع منطقه تمام یبرق ستمیس یجو طیشرا بخاطر که گفت ما به و آمد شهرک مسئول

 .. گرددیم

 .. میشدیم مویاسک صبح تا وگرنه هیگاز یبخار که میآورد شانس:  گفت و کرد روشن را اتاق یبخار رعنا



 .. میدیبخش ییروشنا اتاقمان به بود داده شهرک مسئول که یاضطرار یها شمع یها استفاده با

 هم با نخ دو شهیم االن یول باشمااا یگاریس یندار دوست دونمیم:  گفت و گرفت یا مظلومانه لحن ، کرد من و من کمی رعنا

  ؟ میبکش

  ؟ یدار مگه -

 !  بگم بهت که دمیخر شهرک بوفه از -

 !  گهید بده ، کنم کارتیچ -

 .. کرد روشن فندک با و دراورد گاریس نخ دو فشیک از و زد بهم را دستانش کف

 .. میداشت عرق کمی کاش:  گفت و نشست تخت یرو 

  ؟ یخوایم:  گفتم و زدم یا انهیموذ لبخند

 .. بدجور -

 .. برگشتم و برداشتم وانیل دو و یمعدن آب یبطر ان خچالی از و رفتم رونیب اتاق از

 ؟ هیسگ عرق میکن فکر میبخور آب:  گفت خنده با رعنا

 !  ودکاست نیا وونهید -

  ؟ یچجور ؟ من جون:  دیپرس و شد درشت تعجب از چشمانش

 .. ادیم ریگ راحت نجاهایا -

  ؟ چقدره جنبت:  دمیپرس و ختمیر کیپ دو

 .. االب -

 .. میندار مزه!  ها سکه سک -

 !  خالفم بچه من ، دکتر یآقا یینچا خودت بپا -

 !  داد باال سره کی را کیپ یمحتوا تمام و گفت نویا

 .. خوردیم آب انگار که دینوشیم یجور ؟ کردیم تحمل چگونه را ودکا گس و تند مزه ، کردم نگاه او به واچ و هاج

 .. میبود شده داغ جفتمان ، میزد کیپ شش پنج

 میبود دانشگاه یها بچه با خوردم مشروب که بار نیاول ، بگم بهت بزرگو راز هی خوامیم:  گفت و گرفت گاریس از یعمق کام او

 سرم که یپدر نه ، نداشتم دادن دست از یبرا یزیچ چوقتیه من یول دندیترسیم هیبق انگار ، خوردمیم که بودم پیاک دختر تنها ،

 .. کنه همیتنب که یمادر نه و بکشه داد

 دوست خوامیم کردندیم فکر چون بودند متنفر من از همه ، بودند داده یهزار دو هرزه لقب دانشگاه یتو بهم نیهم یبرا 

 ..  کردمینم فکر میزندگ یتو تو جز یمرد چیه به من یول بزنم قاپ پسراشونو

 اون مال من تا دهیم شویزندگ تمام گفتیم شونیکی ، کردم افتیدر فمختل یشنهادایپ ها سهیقد اون پسر دوست طرف از بارها

 !  همشون ، بودند دروغ از پر و باز هوس ، زن بهم حال اونا!  بزنه بهم شوینامزد حاضره یحت و باشم

 متظاهر یها سهیقد اون ، مرده هی یبرا وجودم تمام حداقل اما سمیقد کنمینم ادعا ، گناهم یب کنمینم ادعا!  پاکم کنمینم ادعا من

 .. کنند رقابت هم با تا دندیخواب هم یپسرا دوست با بارها ، کردندینم رحم هم گهید بهم

 ابونیخ یتو که یدختر ، خونه گشتیبرم شب 1 ساعت که یدختر ، بودند مذکر دوستاش شتریب که بودم یدختر من اریماز

 .. کردیم ییخودارضا که یدختر ، خوردیم مشروب ، دیکشیم گاریس ، دیرقص یم و زدیم

 ..  دمیترسیم بکارتم از نکهیا بخاطر نه ، کنه لمس تنمو ایعوض اون فیکث دست نزاشتم هرگز اما



 اما کنند تصاحب تونندیم رو زن هی روح بردنش نیب از با کنندیم فکر که مردونه احمقانه یایرو هی ، توهمه هی جسم بکارت

 .. ستین نطوریا

 یتو تونهیم اون!  شهینم یزندان تعصب و هوس قفس یتو زن هی روح ، اریماز ستین یافتنی دست بکارت نبرد نیب از با روح

 ! نشه تو مال چوقتیه و باشه تیخون چنگ

 کجا خوامیم دونستمیم من!  خوامیم یچ دونستمیم چون ، دادم دست از رو جسمم نبود یبرگشت راه یوقت و باختم تو به روحمو من

 .. باشم

 حاضرم که یهست یمرد تنها تو دونستمیم من

 

 یزیهرچ با جسم ، جسمه ارگاسم فقط و ارواح کمال تینها و تکامل سکس ؟ نه مگه نهیهم سکس چون بدم انجام باهاش نکارویا

 .. خواستیم رو تو که بود روحم نیا اما شهیم ارضا

 .. کرد خاموش یگاریس یجا در را گاریس سخنانش اتمام با

 .. ستین یامروز مدرن زن هی یها حرف هست که یهرچ اما ادیم کجا از فاتحر دونمینم -

  ؟ ودکاش تو دنیشاش نکنه!  اریماز شده گرمم: کرد عوض را بحث و زد یلبخند

  ؟ کنهیم گرم مشروب یدونینم یخالف بچه که تو:  گفتم و دمیخند

  ؟ نقدریا اخه -

 .. اریدرب شرتتو یت -

 !  دارم بهتر فکر هی -

 ؟ یفکر چه ؟ هوم -

  ؟ یبلد حکم:  دیپرس و آورد رونیب فشیک از بود دهیخر ظهر که ییها ورق

  ؟ آره حکمم ، بابا نه:  دمیپرس یشوخ به

 .. اریدرب شلوارتو بگم مثال!  بده حکم هی یکی اون به دیبا ، ببره یهرک:  گفت و نشست تخت یرو

 .. کردم شروع را یباز و آمد خوشم اش دهیا از

 .. اریدرب رو شرتت یت:  گفت انهیموذ رعنا و باختم من اول دست ، مینداختیم ورق و میخوردیم روبمش

 و برگشت بخت اما داشت تن به را شیها لباس تمام او بودم نشسته شرت کی با فقط من که یدرحال چون بود یا حرفه کنیباز

 .. باخت هم پشت دست سه رعنا و افتاد من نام به قرعه

 .. اوردیدرب را نشیسوت شد مجبور آخر در و شلوار بعد ، شرت یت اول

 !  دارم یخصوص اندام دوتا من ، ستین انصاف نیا:  گفت و گرفت شیها نهیس یرو یضدبدر صورت به را دستانش

 !  کن یباز مردونه و بردار دستاتو -

 .. بود یینها حکم آخر دست ، آورد کم رعنا

 .. میکنیم قمار و میا نشسته معروف الیرو نویکاز کی در که انگار ، میداشت استرس هردونفر

 !  حرومه گنیم ستین خودیب!  هیچرت هیباز ورق نیا اصال:  گفتم و کردم یباز لج ، دیخند بلند بلند رعنا و باختم من آخر دست

 !  بخوره هوا بزار ، اریدرب شو بلند ، عشقم شو بلند ؟ چرت شد االن -

  ؟ هیا یتیترب یب یباز هچ نیا..  بابا یا -

  ؟ یگفتیم نویا بودمم من اگه حاال -



  ؟ شهیم خنک دلت شم لخت من االن:  گفتم و شدم بلند

  ؟ خب:  گفتم و درآوردم را رمیز لباس ، داد تکان سر انهیموذ

 !  یباز ادامه ایب ، شد خوب حاال -

  ؟ داره ادامه هنوز مگه:  دمیپرس تعجب با

 .. باشه داشته تونهیم:  گفت طنتیش با

 .. برات دارم من:  گفتم که آورد هجوم ذهنم به یا ثانهیخب یفکرها چنان

 .. بشم مادرزاد لخت مجبورم منم نکهیا مثل!  خب یلیخ:  گفت و باخت رعنا یبعد دست

 .. دارم بهتر حکم هی برات من ، ستین یازین زمیعز نه -

  ؟ یچ هوم -

 !  بزن سیل تویفیق یبستن:  گفتم و انداختم االب طنتیش نشانه به را میابروها

  ؟ میدار یبستن مگه:  دیپرس تعجب با

 .. گرفتیم رید را میها کهیت و داشت یفیضع ویکیآ کال

 !  من یفیق یبستن -

 ؟ کجاست ؟ یدار یبستن تو -

 .. آوردم زبان به را نامش و گرفت حرصم آخر در

 ..  بهتره همه از حکم نیا!  میپا که من!  آهان -

 !  درآورد پدرمو..  آخرت حکم:  گفت و زد آتش گاریس نخ دو بود گذاشته انمیعر نهیس یرو به سر که یحال در

 !  یکرد اصرار تو ، کردم یشوخ گفتم که من -

 .. نمیبش تونمینم ندهیآ روز سه تا احتماال!  سوزهیم هنوزم یول بود بخش لذت دردش -

 .. کنمیم وجدان عذاب احساس ، نگو ینجوریا -

 .. بود یعال امشب!  کنم تجربه تو با زویچ همه دارم دوست!  خواستم خودم ؟ چرا تو:  گفت و دیبوس را ام نهیس

 !  شهیم برآورده یکن آرزو اگه کامله ماه یوقت گنیم ، بود کامل ماه امشب -

 ..  ندارم تو جز ییآرزو چیه من -

 .. میکرد جبران را ماه سه آن بودکم و میدیخواب هم با شب چند آن تمام

 ..  بود شوق و عشق از سرشار زن نیا:  گفت و زد زل من به حسرت با ، کرد یپل را باران ریز در رعنا لمیف کاوه] 

 .. کردم پاک را چشمم گوشه نم

 .. دوباره چرا ؟ یکن شروع رو تازه یزندگ هی یبود گرفته میتصم که شما ؟ یچ بعدش -

 ... [  نتونستم!  کنم مقاومت نتونستم!  هستم هنوزم!  دکتر مبود احمق من -

 .. داد استعفا کار از یویکل یماریب لیدل به بود مسن خانوم کی که سابقم یمنش ماه اسفند اواخر

 دوستان از یکی به میاضطرار طیشرا بر بنا ، بود دوشم یرو یادیز نهیهز و دادمیم یهمانیم دیبا دیع یبرا ، بود یبحران دوران

 .. کرد یمعرف من به را اقوامش از یکی او و کند دایپ یدیجد یمنش میبرا تا سپردم

 ..  گشتیم مرتب و کیش شهیهم ، بود مایس خوش و مطلقه ، ساله 23 یزن



 ! دیدانیم خودتان!  کنم تکرارش خواهمینم..  به کارمان کردمینم فکر یول کرد جلب را نظرم اول لحظه همان از

 

 .. کردم صحبت فشیوظا و انهیماه حقوق و یکار ساعت ربارهد او با

  ؟ دیمتاهل شما دکتر یآقا دیپرس ناز با و داد قرار هم یرو به را شیپاها ، زد کنار را رنگش یفندق یموها ، سخنانم نیب

  ؟ جان -

 .. دمیپرس یکنجکاو محض -

 ! متاهلم ، بله -

  ؟ چطور

 .. دیمتاهل دمیشن(  دوستم)  جون نیشاه زا یول ستین حلقه دستتون یتو آخه -

 .. بود گرفته جرم ، گذاشتم خونه یتو رو حلقم ، بله:  گفتم و آمد خوشم او ینیزبیت از

 .. دکتر هیخوشبخت زن همسرتون:  گفت و زد یدار کش لبخند

 ؟ یصالح خانوم دیکنیم فکر نطوریا -

 .. کنمیم فکر نطوریهم ، بله و ارغوان بگو بهم:  گفت و زد باال را شیمانتو نیآست

 را او کاربلد یمنش کی به مبرم ازین و یاضطرار طیشرا بنابر یول شد پسرخاله نخورده ییچا ، خوردم جا او تیمیصم از

 .. کردم استخدام

 بود مسلط یسیانگل زبان و یوتریکامپ یکارها به ، کرد ثابت اول هفته همان از را نیا ، بود یاجتماع و برخورد خوش ارغوان

 .. کنم ترجمه ییتنها به را یپزشک یها مقاله نبود ازین گرید رایز شدیم محسوب مثبت ازیامت کی من یبرا نیا و

 ها خانواده احوال دنیپرس یگاه و یکار مسائل حد در فقط مانیها صحبت لیاوا ، میگذراندیم تنها را یادیز مدت ارغوان و من

 .. میشد تر یمیصم کم کم بعدا یول بود

 .. داشت ینرم و چرب زبان هم و بود جذاب و بایز هم ، کردینم یرو ادهیز اما بود یراحت و طبع شوخ زن ارغوان

 .. زدینم سرم به انتیخ فکر و بودم بندیپا مانیزندگ و رعنا به هم مواقع آن در من حال نیا با

 خواستمیم اگر بودم لکردهیتحص و روشنفکر رسرمیخ ، شودینم محسوب انتیخ که یشوخ و بخند و بگو چهارتا گفتمیم خودم با

 و نان!  اوردیدرم یباز امل هم باز بوده شیاتر در یاند و سال چند طرف گفتیم خود با دخترک حتما دهم نشان یتند واکنش

 !  است خور ازیپ و نان همان خور ازیپ

 زن اوقات و میخوردیم شام ، میرفتیم فروشگاه به خانه دیخر یبرا ها هفته آخر ، بود ساده و یمیصم قبل مانند رعنا با ام رابطه

 .. میکردیم یسپر را یشوهر و

 .. خواستمینم واقعا ، کنم دیناام را او دوم بار یبرا خواستمینم من و داشت اعتماد شتریب هم شیها چشم از من به رعنا

 داده خبر بهروز و هنگامه به قبل از ، کنم رشیغافلگ مخواستیم ، بود رعنا تولد یسور چهارشنبه با مصادف و اسفند آخر هفته

 .. دهند یسوت مبادا تا بودم

 .. بودم مشغول خانه نییتز به و شمرده متیغن را فرصت هم من ، بود کرده معطل خود با را رعنا صبح از هنگامه

 کند هیته قرمز بادکنک چند یهمانیم یبرا مخواست او از و زدم زنگ ارغوان به ، آمد کم خانه نییتز یبرا ها بادکنک نیب نیا در

 .. ردیبگ لیتحو یقناد از را تولد کیک راه سر و

 .. بودم کرده آماده رنگ یزرشک راهنیپ و یمشک شلوار و کت کی قبل از ، بود یمشک قرمز ام یهمانیم تم

 شده نییتز تولد لوازم با ییبایز به که غرب شهرک در مدرن و کیش خانه کی ، شد زیسورپرا ام خانه دنید با و دیرس ارغوان

 .. بود



 !  گذاشته تموم سنگ خانومش یبرا دکتر یآقا -

 .. کنم خوشحالش  خوادیم دلم:  دمیخند

 !  کنم کمکتون تونمیم -

  ؟ شمیم حاضر و رمیبگ دوش هی رمیم من تا یکن باد رو بادکنکا نیا شهیم ، رسهیم گهید ساعت هی تا رعنا -

 .. دارم هواتو:  گفت و زد یچشمک

 .. بستم کمرم به یا حوله و گرفتم یعیسر دوش ، رفتم حمام به راحت الیخ با

 .. شد بلند سر پشت از ارغوان یصدا که شدم ادکلن و مام زدن مشغول و ستادمیا توالت زیم یجلو

 .. شدم رهیخ کردیم ییخودنما جذب نیج شلوار و ییمویل تاپ کی در که او نقص یب کلیه با و برگشتم

 .. بود معلوم نافش نگیرسیپ و زده رونیب دشیسف و درشت یها نهیس چاک

 .. بود داده هیتک در به  و ختهیر انشیعر یها شانه دور به را رنگش ییخرما یموها

 .. شده تموم من کار دکتر -

 !  نبود لمتاه مرد کی شان در اصال نکاریا و اوردمیدرم یباز جنبه یب داشتم ، بود آمده بند زبانم

  ؟ خوبه حالت:  دیپرس و شد کینزد من به قدم چند

 .. نکنم یزیه نیا از شیب تا دمیدزد را نگاهم

 .. دیکرد لطف!  یصالح خانوم ممنون ، خوبم -

 .. کردیم تر برجسته را لبانش قرمزش براق لب رژ ، زد یکج لبخند

 .. گرفتم هوا در را شدست و آمدم خودم به ، کند لمس را ام گونه تا کرد دراز دست

 .. دیبوس را لبانم و شد زانیآو گردنم از رمتقربهیغ حرکت کی در و زد پس رو دستم

 

 .. دادم دست از را ارمیاخت ، بودم شوکه

 .. دمیکشیم شیپ دست با و زدمیم پس پا با داشتم معروف قول به ، شدیم مانعم یطنتیش احساس اما کنم دور را او کردم تالش

 .. بود شده خارج اریاخت از شهوتم کنترل ، رفت دشیسف یها نهیس سمت به دستم هناخودآگا

 .. راندم عقب به را ارغوان لحظه همان ، شد انینما چشمم یجلو رعنا معصوم لبخند ریتصو ناگهان و بستم را چشمانم

 .. گمشو:  مگفت تیقاطع با و کردم پاک را لبم دست پشت با ، زد زل من به متعجب یها چشم با دختر

 .. یشیم اخراج کار از یبمون نجایا گهید هیثان سه تا اگه:  کردم اشاره یخروج در به و شدم مانع ، کند یماسمال کرد تالش

 .. بست محکم را درب خروج هنگام و داد تکان تاسف با را سرش ، زد یپوزخند ارغوان

 .. نطوریهم هم من قلب ، دیلرز خانه چهارستون

 .. بدهم خودم دست کار دوباره بود کینزد ، کردم نگاه دارم نم و سیخ یموها به و شدم خم تتوال زیم یرو

 ، نبود لوند رعنا ؟ باشم مقاوم ارغوان و ترایم مثل یزنان یلوند دربرابر توانستمینم چرا ، شدیم کنترل رقابلیغ شهوتم یگاه

 .. دانستینم را یلوند اصال

 .. رساندندیم جنون زمر به مرا ارغوان مثل یزنان اما

 .. نداشت تاب دلم ، بودم شده کیتحر یراحت به

 .. دمیکش یسرسر سشوار و دمیپوش را میها لباس عیسر ، شدندیم کینزد هشت به ها عقربه



 .. داد تذکر و زد زنگ من به انهیمخف هنگامه هشت ساعت راس

 را برق دیکل کردیم غرغر که یدرحال و کرد باز را در دیلک با رعنا ، ماندم منتظر آشپزخانه در و کردم خاموش را ها چراغ

 .. فشرد

 ..  شد تنگ اریماز یبرا دلم رونیب یبرد منو صبح از هنگامه -

 .. رعنا اریدرن یباز لیذل مرد نقدریا -

 !  نگاه رو خونه!  هنگامه یوا:  گفت و دیکش غیج خانه دنید با همسرم

 !!!  مبارک تتولد زدند داد کصدای بهروز و هنگامه

 .. شهینم باورم .. شماها..  شماها -

  ؟ کو اریماز پس:  دیپرس رعنا که بودم ستادهیا آشپزخانه در همچنان من

 .. رعنا مبارک تولدت:  گفتم نیدلنش یلبخند و باز آغوش با و آمدم رونیب گاهم یمخف از

 .. کرد ازپرو آغوشم سمت به و دیکوب نیزم سمت به کودکان مانند را شیپاها

 .. بودند دوستانمان همه ، میداشت هم یگرید یها مهمان شب آن

 را ضعفم نقطه رعنا خواستمینم اما نداشتم را دنشید چشم ، بود دعوت یمهمان به هم وسفی جمله از و رعنا دوستان از چندتن

 .. کند احساس

 کی شلوار یرو به و دهیپوش گشاد پاچه نیج ارشلو و داشت یضدربدر یبندها پشت از که بلند نیآست قرمز راهنیپ کی او

 ..  بود بسته چرم یمشک کمربند

 .. دادندیم گوش سخنانش به اقیاشت با ، کردمیم حسادت او بر و دور مردان به که دیخندیم جذاب آنقدر

 !  کردمیم غرور احساس بابت نیا از و بودم باالتر دوستانش تمام از گردن و سر کی همچنان من

 .. شدم گم تیجمع نیب من و گرفتند را او دور دوستانش ، شمع فوت هنگام

 ؟ کجاست اریماز..  اریماز:  گفتیم و گشتیم دنبالم چشم با رعنا

 .. زد لبخند و گرفت محکم را دستم ، ستادمیا کنارش و شدم رد آنها انیم از

 .. بردند رقص صحنه به و گرفتند هم را رعنا دست ، دادند انجام چاقو رقص آوا اسم به مشترکشان دوستان از یکی و هنگامه

 او با که کرد اصرار من به بار چند ، بودم شده گر نظاره تنها نداشتم رقص در یاستعداد چیه که من ، بود یماهر رقاص رعنا

 .. دمیدیم ام مردانه شان و منزلت از دور را آن من اما برقصم

 و کردندیم قیتشو را آنها همانانیم همه ، درآوردند ادا و دندیرقص آهنگ با ، نددرآورد یباز مسخره رعنا با و آمد وسط وسفی

 ! بودم آنها مضحک رقص گر نظاره یخشک و عبوس چهره با من تنها و دندیخندیم

 .. برگشت زیم پشت دوباره سپس ، کرد تشکر وسفی از و دیکش یشادمان غیج رعنا آهنگ اتمام با

 !  کن آرزو یر یر:  گفت هنگامه دکن فوت را شمع خواست نکهیهم

 ! شده برآورده آرزوم -

  ؟ بوده یچ آرزوت:  دمیپرس او از

 .. تو -

 .. اوالالال:  گفتند کصدای و دندیخند همانانیم

  ؟ میکن فوت رو شمعا هم با شهیم -

 .. باشه -



 .. نشاند ام گونه یرو به یا بوسه رعنا و میکرد فوت را ها شمع حضار شمارش با

 .. کرد تشکر آن دنید با که بودم دهیخر یمتیق زمرد گردبند کی او یبرا من ، دیرس ایهدا به نوبت

 بچه یگروه عکس با ساز دست عکس قاب کی شیبرا مردک آن ، دیکش غیج یخوشحال از دیرس که وسفی هیهد به نوبت اما

 .. بود کرده درست رعنا و خودش و دانشگاه یها

 .. خوردم غبطه حالش به دلم ته ، شده خوشحال شتریب قشیشف قیرف هیهد از همسرم که بود واضح

 .. شدم سرد یهمانیم اخر تا و بست نقش ام یشانیپ یرو به یظیغل اخم ، شناختیم من از بهتر را رعنا او

 

 .. شد ولو تخت یرو دیخندیم که یدرحال و برداشت را ها بادکنک از یکی ، کرد جمع را زیم رعنا آنها با یخداحافظ از بعد

 .. انداختم زیم یرو به و کردم باز را کراواتم

 .. نداشتم یا العاده فوق تولد نیهمچ هی میزندگ تو ، بشم قربونت!  عشقم گفتم کم بگم یهرچ ، بود یعال اریماز -

 .. دادم یمحل یب با را جوابش

 ؟ اریماز اوم -

  ؟ بله:  دادم جواب و کردم زانیاو رگال یرو ، دراوردم را راهنمیپ

  ؟ یناراحت من از ؟ خوبه حالت -

 !  میبخواب کن عوض لباساتو...  نه -

 .. شدم لیموبا کردن چک مشغول و دمیکش دراز تخت یرو ، دیپوش یکوتاه شلوارک و خنک ینخ تاپ

 .. داشتم امیپ ارغوان طرف از

!  باشه تو کنار بعد به نیا از تولدهام تک تک قراره:  گفت عشق با و انداخت آغوشم در را خودش رعنا کنم باز آمدم نکهیهم

 .. جذابم مرد

 .. برم هات عضله نیا قربون:  داد ادامه و دیبوس را میبازو

 هنوز حال نیا با نبود معلوم چندان رلباسیز که بودم درآورده هم شکم یکم و داشتم یادیز مشغله ، رفتمینم باشگاه که بود یمدت

 .. اشتمد یا چهیماه یبازوها

  ؟ هیچ وسفی به قایدق حست:  دمیپرس هوا یب و گذاشتم کنار را لیموبا

  ؟ وسفی:  داد جواب و خورد جا

 !  آره -

 !  ندارم بهش یحس!  سابقمه یایکالس هم از یکی فقط اون -

 .. ادیم خوشت ازش نظرم به -

 !  یشد بامزه یلیخ:  گفت و زد خنده ریز یپق

 ؟ داره خنده یچ -

 .. من عشق دتتحسا -

  ؟ هست من حد در اصال ، شیداعش یشایر با دراز الدنگ اون ؟ کرد یحسود یک:  گفتم تکبر با و کردم ظاهر حفظ

 !  کنمیم یحسود دورت یدخترا به خودم فقط کردمیم فکر -

 !  رتهیغ بحث ، ستین حسادت بحث -



 !  جونم یکنیم یودحس وسفی به تو!  حسادته مردونه اسم رتیغ:  داد جواب ییپرو با

  ؟ ندارم من که داره یچ ؟ یبمون دوست همچنان باهاش یبخوا تو شده باعث یچ اصال!  یهرچ حاال -

 !  بود شده زده ذوق هم یکم ایگو ، کردیم نگاهم لذت با

 .. شد زیلبر صبرم کاسه آخر در اما بودم کرده تحمل را شب تمام

 .. یباش ارتباط در باهاش خوامینم گهید فقط -

 ! ارمینم اسمشم گهید اونوقت یکنیم یحسود کن اعتراف -

 .. کنمینم یحسود:  دادم جواب خودسرانه

 .. انداخت یهیاندرسف عاقل نگاه

 خوشحال من مال از شتریب اون هیهد از تو!  ادیز میلیخ!  کنمیم حسادت آره ؟ یبشنو یخوایم!  باشه!  خب یلیخ:  دمیکش یپوف

 .. نطوریهم شناستتیم منم از شتریب نکهیا به!  کنمیم یحسود درازشم قد اون به من آره!  یدیخند و یدیرقص باهاش ، یشد

 .. نیریش چقدر ، یشد دوساله یها پسربچه مثل ارمیماز -

 .. نیهم ، باشم من خوادیم دلم فقط:  گفتم یزیانگ غم لحن با

 تو من ، ندارند یتیاهم برام امثالش و وسفی!  پرستمتیم چقدر من یدونیم که تو!  یهست تو فقط:  گفت و گرفت قاب را صورتم

 .. خوامیم رو

 .. مردونت بدن نیا فقط ، تو فقط

 اون از یحت!  یبد هیهد بهم امشب که خوامیم نویا فقط:  گفت زیآم طنتیش لحن همان با و داد سر میپاها نیب سمت به را دستانش

 .. کنهیم خوشحالم شتریب عکسم قاب

 .. دمیکش جفتمان یرو را پتو و کردم خاموش را خواب چراغ ، زدم یبدجنس لبخند

  ؟ کجاست االن اون..  بگو شتریب وسفی از -] 

 .. دونمینم -

 احساس رعنا یرو تو ، مردانست حسادت همون رتیغ!  گفتیم درست رعنا..  کنندیم حسادت هم مردها:  دیکش یقیعم نفس

 .. یکن حسادت دورش یمردا به که دبو یعیطب!  یداشت تیمالک و تسلط

 .. بارها بارها!  کردم انتیخ بهش بارها..  دونستمیم مختار رو خودم و داشتم تیمالک رعنا یرو من -

  ؟ ارغوان با -

 یها امکیپ اون ، بوسه اون اما دینکش تخت به چوقتیه کارمون دیشا:  گفتم یمانیپش با و دادم تکان مثبت نشانه به را سرم

 !  بود انتیخ همش..  ها قهقه اون ، انهعاشق

 .. بود ترایم فقط کاش یا!  یزن هر ، بود انتیخ کردمیم فکر که یزن هر به

  ؟ ستین یکیزیف فقط انتیخ دیکنیم فکر شما پس -

 قطف و اومد چشمم یجلو ارغوان صورت بارها تولدش شب..  شدم گناهکار ، کردم فکر تخت یتو رعنا جز یزن به که نیهم -

 لحظه یبرا که زد بهم یمحکم یلیس چنان وجدانم بعد یول!  لحظه هی فقط!  بود نجایا االن اون شدیم یچ ، گفتم خودم با لحظه هی

  ؟ شده یچ اریماز:  دیپرس و شد نگران رعنا ، کردم مکث یا

 تالش هرچقدر ، بشم مرتکب رو تانیخ نیا هم باز تونستمینم!  کردیم گزگز و بود شده سرخ صورتم!  بستم خی ، شدم خشک من

 .. نداشت دهیفا کردم

 با رو دختر اون یزندگ که والیه هی!  یریزنج ماریب هی ، مارمیب من:  گفتم و دادم قرار ام ینیب یرو به مثلت حالت به را دستانم

 .. [  کردم کسانی خاک



 .. میبرگشت در به زدهیس از قبل و میرفت شیک به یخانوادگ سفر کی یط ، گذشت باد و برق مانند دیع التیتعط

 عروس تازه رعنا و من مثل که شوهرش و ثنا ، ام دخترعمه و قاسم عمو ، یلیل عمه و صفورا عمه ، مادرم و پدر ، رعنا و من

 .. کردندیم مانیهمراه سفر نیا در هم بودند داماد و

 ماند داریب را شب تمام جانیه از بود نرفته یخانوادگ سفر کی به بحال تا که او ، بست را سفر لیبند و بار شوق و شور با رعنا

.. 

 

 .. گذاشتندینم محل او به ام خانواده رعنا ذوق رغم یعل ، میکرد پرواز مقصد سمت به مایهواپ با تهران از ما

 جلو یصندل یرو از ثنا که بود شده ریدلگ و ناراحت اریبس رعنا ، رفتند یم هم غره چشم یگاه و کردندیم نگاه او به سوظن با

 .. کرد یپرس احوال ما با لبخند با و برگشت

!  بود هم موفق ، کند کمرنگ خاطرش در را میها عمه و مادر زشت رفتار تا کرد رعنا با بامزه یشوخ چند ، بود یخوب دختر

 .. دیخند یم ثنا وجود با رعنا

 .. میبگذران آنجا در را التمانیتعط تا بود کرده اجاره یرگبز یالیو قبل از پدرم ، میدیرس شیک فرودگاه به غروب لیاوا ما

 از یباغ ، یاختصاص باشگاه ، استخر به مجهز ما خوابه 6 یالیو!  بهتر یکی از یکی ، دیدان یم که هم را شیک یالهایو

 .. بود تمشک و السیگ درختان

 در چیپ انیم از یلوکس لوستر و داشت قرار باال طبقات سمت به یچوب یچیپ پلکان آن منینش وسط در که دوبلکس یالیو کی

 ..  بود شده زانیآو پله یها چیپ

 از بود یمشک - قرمز یها رنگ از یبیترک که یفرنگ ونیدکوراس و راحت کاناپه دست کی و خانواده ینمایس ، مجهز آشپزخانه

 .. رفت یم شمار به ییایرو یالیو آن ریگ چشم یها یژگیو

 .. ماست مختص راهرو ته اتاق بود گفته پدر ، میرفت باال طبقه به فضا یررسب از بعد رعنا و من

 .. دیکش یسوت و کرد باز را در رعنا

 !  کرده یا نهیهز چه یخانوادگ سفر هی یبرا!  نکنه درد باباجون دست -

 !  نکرده حساب گرون اونقدرام ، دوستاشه از یکی مال نجایا -

 .. نداشت یخاص زیچ کل در و بود وارید کمد و نهیآ و توالت زیم ، دیسف یرشکز دونفره تخت کی شامل ما اتاق

 !  شد انیعر من زن و بود باز پنجره ، درآورد را نشیج شلوار و مانتو رعنا

 .. دمیکش را پرده و بستم را پنجره یفور

 !  یش لخت بعد و یبنداز اطرافت به ینگاه هی ستین بد:  زدم داد او سر تیعصبان با

 .. نبود حواسم دیببخش:  داد جواب یشرمندگ با

 !  یخودت فقط تو از تر حواس یب:  گفتم و کردم باز را کمربندم

 .. خوا!  نزن..  منو!  کنمیم خواهش..  خو:  گفت دهیبر دهیبر و کرد سپر را دستانش ، افتاد نیزم یرو عاجزانه کمربندم دنید با

 !  کردمیم عوض را شلوارم داشتم فقط نداشتم را او به زدن بیآس قصد اصال ، کردم نگاه او به تعجب با

 .. دارم گناه من ، بابا نزن منو:  گفت و افتاد میپا به ملتسمانه و زد هیگر ریز هوا یب

 ..  نزن منو خدا رو تو ییبابا!  نشه معلوم پاهام تا بپوشم جوراب دمیم قول من

  ؟ زدم رو تو یک من ؟ یکنیم کاریچ یدار رعنا..  رعنا -

 .. افتاد نفس نفس به که گرفت یشدت چنان اش هیگر هیثان چند عرض در

 ..  کن کمکم مامان!  نزن نزن!  کنمیم خواهش:  زد غیج و کرد صورتش سپر را دستانش



 اریماز!  منجایا من!  ایب خودت به!  کنمیم خواهش رعنا:  گفتم ینگران با و دادم تکان را شیها شانه ، زدم زانو او یجلو

 !  نجاستیا

 !  زنهیم منو!  اریماز زنهیم منو:  گفت کرد یم هیگر که همانطور و انداخت آغوشم در را خودش

 !  نجامیا من!  ستین یزیچ زمیعز ، باش آروم رعنا:  گفتم تند تند و کردم نوازش را شیموها

 .. کوچولومو یناخونا ، اوردیدرم جا از ناخونامو -

 ! نجامیا من ، ستین یزیچ بشم قربونت -

 ..  شدیم مرده خون از پر تنم تمام که زدیم نقدریا کمربند سگگ با -

 !  بزنه منو نزار ، اریماز:  شد زانیآو گردنم از و زد هق هق

 !  امنه جات من شیپ!  یمن شیپ تو رعنا..  زارمینم -

 یکوچولو دختر من بگو!  کن ناز موهامو!  اریماز کن مبغل!  کن بوسم!  کن بغلم:  گفت آلود اشک و زیانگ غم لحن همان با

 !  یزنینم منو بگو!  یدار دوسم بگو..  میخوب

 .. کردم آرام صدقه و قربان و نوازش با را او و فشردم را کمرش ، دمیبوس بار چند را سرش فرق

 .. میکن خلوت میوانبت تا میخورینم شام که گفتم هیبق به یحت ، میدیکش دراز تخت یرو دوساعت به کینزد

 .. کردیم رسم یفرض یها خط ام نهیس یرو و بود دهیکش دراز بغلم در یصورت نیسوت و شورت همان با رعنا

  ؟ یبهتر -

 کرد یم شکنجه همه از شتریب منو ، باشه داشته پسر داشت دوست بان زندان:  کرد شروع شمرده و آرام و زد پلک بله نشانه به

 .. نشدم یول باشم پسر بودند کرده نذر چون

 و رمیمیم کردم فکر ، شدم هوشیب که خوردم کتک نقدریا بار هی ، ومدیدرن صدام زدیم هرچقدرم ، بودم اهیس و زشت دختر هی

 .. نشدم اما شمیم خالص

 ، بردیم لذت هام هیگر دنید از و کندیم چشمم یجلو عروسکامو کله اون!  دادیم عذابم هرشب ، دمیکش عذاب و شدم زنده دوباره

 .. کنه استفاده یگاریس یجا عنوان به از تا نمیبش کنارش کردیم مجبورم و کردیم لخت منو

 !  دستامه یرو گاراشیس ته یجا هنوزم:  گفت و زد اشاره شیبازوها به

 روز هی نیبنابرا نمکیم کاریچ دمیفهمینم کردمیم فکر یهرچ یول هاتمیتنب نیا مستحق و دمیم انجام یاشتباه کار کردمیم فکر من

 و دید منو اومد بان زندام که آخرشب یول نرفتم هم ییدستشو ی،حت نشستم وارید کنج رو روز اون تمام ، نشستم گوشه هی و اومدم

 زنده ارزش یدختر چون گفت!  نجسه و آور تهوع وجودت تو چون گفت یزنیم چرا دمیپرس ازش یوقت ، زد بهم یلیس چندتا

 .. بشه کم نجاستت از تا بزنم نقدریا دیبا رو تو ، یندار بودن

 

 هی..  رمیبم کردمیم آرزو!  بود من دست نه و کنم عوضش تونستمیم نه که یزیچ ، بودنمه دختر گناهم تنها دمیفهم روز اون

 ! بکشه منو خواستمیم خدا از کوچولوم قلب اون با خواب از قبل هرشب و بودم ساله 4 دختر

 !  زنمتینم هرگز من ، ستمین بان زندان مثل من یول یداشت یسخت گذشته دونمیم:  گفتم و کردم نوزاش را کمرش

 !  یبود بابام تو کاش اریماز -

 .. کردم نگاه او به تعجب با

 لوس برات خودمو چقدر که آخ!  یکردیم نازم ، یکردیم بغلم تو ، کنم هیتک بهت تونستمیم ؟ نه یشدیم یخوب یبابا چه -

 .. مهربونم یاباب!  کردمیم

 .. میراض بابت نیا از فعال و شوهرتم من یول -

 ! دارم العاده فوق شوهر هی یول نداشتم بابا که من ، شهینم آدم یبابا مثل یمرد چیه گنیم -



 .. زدم یکمرنگ لبخند

  ؟ ستین گرسنت -

 .. گشنمه چرا -

  ؟ میبخور یزیچ هی میبر -

 .. نجاستیا یاصل یمنو ؟ میرب چرا:  گفتم و کردم درازش تخت یرو

 !  یشد طونیش -

  ؟ کنم استفاده نییپا یمنو از هست اجازه -

 .. لیم کمال با -

 ... کردیم ناله یبلند یصدا با او بودم که کار نیح

 ! شنونیم ، میستین تنها نجایا رعنا -

 !  سخته یلیخ کنترلش!  آخ -

 .. شد باز در گهاننا که زدم مهیخ تنش یرو و درآوردم را شرتم یت

 .. کردم نگاه بودند اتاق در غذا ینیس با که میها عمه و مادر به یخونسرد با من و رفت پتو ریز گردن تا فورا رعنا

 .. رفتند یخواه معذرت با و گذاشتند نیزم یرو را غذا یهولک هول و شدند سرخ خجالت از

 بد بد یکارا میدار دنیفهم همه!  رفت آبرومون!  اریماز میشد دبختب یوا:  گفت یشرمسار با و رفت پتو ریز سر تا رعنا

 .. میکنیم

 .. نشن شوهر و زن اتاق وارد هوی و باشند داشته شعور دیبا اونا تازه!  میشوهر و زن مثال!  بفهمن خب -

 .. دارم برنامه باهات صبح تا امشب ، میریبگ جون میبخور یزیچ هی ایب هم حاال:  گفتم و برداشتم را غذا ینیس

 .. یخوابیم بعد ساعت مین و یگیم نویا شهیم تو -

 .. کردم پرتاب او سمت به و درآوردم را یریتاخ یاسپر چمدان داخل از

  ؟ یدیخر یک نویا:  دیپرس تعجب با و گرفت هوا در را یاسپر

 .. دندیدیم رو پادشاه هفت خواب خانوم یوقت -

 .. آمد ینم خوش مادرم مذاق به چندان که زد اسپرت پیت کی رعنا ، میرفت ساحل هب خانواده اتفاق به بعد روز صبح 

 زدینم هم لب برق کی یحت او ، است مناسب و معقول چقدر رعنا ظاهر و پیت که دانستمیم و بودم ترایم با من ، دادمینم یتیاهم

 رعنا به دائما بود دتریمق مادرم از نکهیا با ، گفت ینم یزیچ پدرم اما شدیم معذب که کردیم نگاهش چپ چپ چنان مادرم و

 .. بود بیعج واقعا میبرا نیا ، زد یم لبخند

 جت چهار ما و کردند پاتوق ساحل لب بزرگترها ، میشو سوار یاسک جت میگرفت میتصم ماین همسرش و ثنا شنهادیپ به ساحل در

 .. میکرد اجاره یاسک

 .. ستمین بلد شنا من یاریماز:  گفت من به و دیچسب را میبازو رعنا

 شندیم باد خود به خود!  یشینم غرق و یپوشیم رو نایا ینباش بلدم:  گفتم و زدم اشاره بود زانیآو کلبه در که ینجات یها قهیجل به

.. 

  ؟ یدیم نجاتم ، بشم غرق اگه:  دیپرس و زد یمهربان لبخند

 .. ارهند وجود امکانش اصال!  هیاسک جت هی!  ریبگ گاز زبونتو -

 .. بود سوال هی فقط -



 !  یزنم تو!  دمیم نجاتت که معلومه -

 .. عاشقتم:  گفت و دیبوس را ام گونه

 راه به و میشد ها یاسک جت سوار خنده و یشوخ با و میکرد تن به را مانیها قهیجل ، شد ما نوبت یمعطل ساعت مین از بعد

 .. میافتاد

 .. میگرفتیم سبقت هم از و میخواندیم یکر هم یبرا ، میکردیم کل کل هم با ماین و من

 !  باش داشته نویا ، ماین آقا -

 .. شتافت دنبالم به سرعت با و اوردین کم هم ماین ، دمیپر ها موج یرو از و بردم باال را سرعتم

 .. ندیآ یم سرمان پشت از آرام آرام ثنا با کردمیم گمان ، نبود رعنا به حواسم اصال

 !  گرفتما حالتو:  گفتم ماین به رو و شدم ادهیپ یاسک جت از کنان خنده ، میبرگشت اسکله سمت به شد تمام که زمان

 .. ارجونیماز گهید یاستاد -

 .. برسم بهتون دراومد جونم ، دیرفتیم تند چقدر!  پسرا یوا:  گفت خنده با و دیرس ما از بعد یکم ثنا

 .. شد ادهیپ یاسک جت از و گرفت را دستش ماین

  ؟ ادیم داره رعنا -

 !  دهیرس من از زودتر کردم فکر ، نبود سرم پشت!  نه -

 زدم ادیفر را نامش ینگران با و دیچرخ سرم دور ایدن آن کی ، نبود رعنا از یاثر چیه ، کردم نگاه اطرافم و دور به وحشت با

.. 

 .. برگشت میدیشکیم ادیفر را نامش وار وانهید که من به ساحل سمت از مردم تمام نگاه

 شد ینم دهید آن نیسرنش از یاثر چیه اما بود کرده چپ یدور فاصله در رعنا یاسک جت ، زد اشاره ایدر به یاسک جت مسئول

.. 

 .. اونجاست زنم!  دیباش زود:  زدم داد و دمیپر یاضطرار یموتور قیقا داخل به

 ! شهیم آماده گهید قهیدق پنج امداد میت:  گفت یخونسرد با بود یطاس و سوخته اهیس مرد که اسکله مسئول

 

 یندازیم را صاحابتو یب قیقا نیا االن نیهم:  دمیغر و گرفتم را مسئول قهی ، بچسبد سقف به آمپرم تا بود یکاف حرف نیهم

 ! کنمیم خفه ایدر نیهم یتو گوهتو میت اون و تو خورمیم قسم وگرنه

 .. امیم منم داداش: گفت و آمد قیقا داخل به هم ماین ، کرد شنرو را موتور فورا چون دیترس لحنم از انگار

 .. میشد دور اسکله از سرعت به

 مشغول خودم که دادم دست از یدرحال را او نکهیا فکر از ، شدمیم وانهید داشتم ، نبود رعنا از یخبر هم یاسک جت کینزد

 در مدام رعنا یها حرف ، دمیپر آب داخل به و نشدم یالعمل دستور یاجرا معطل ، زدیم خی تنم تمام بودم یگوشیباز و حیتفر

 !  دهم نجاتش خواست یم من از او ، شد یم تکرار ذهنم

 .. بود نکرده عمل و شده پاره یلعنت نجات قهیجل آن ، افتمی را رمقش یب بدن قیقا از دورتر فاصله در

 .. واباندمخ قیقا کف یرو را او ماین کمک به و کردم حمل قیقا تا را بدنش

 ! بود شده دیسف گچ مثل ترس از

 .. دادم انجام عضالت و قلب ماساژ با را یمصنوع تنفس عمل بار چهار سه و گذاشتم او شور یها لب یرو به را میها لب

 اغوش در را او دیلرزیم ترس از که یدرحال ، آورد باال شور آب یادیز مقدار و داد سر یدیشد سرفه رعنا ماساژ نیآخر با

 !  افتاد اتفاق عیسر یلیخ زیچ همه ، دمیکش



 .. دادمیم دست از را رعنا داشتم لحظه کی یبرا

 اگر نکرده یخدا ، انداختم راه یهوار و داد خراب قهیجل آن بابت ، شد شروع من یاصل یدعوا تازه میبرگشت ساحل به یوقت

  ؟ بود جوابگو یکس چه آمد یم همسرم سر ییبال

 ، بگذراند تنها را ما تا خواستم ام خانواده از و دمیچیپ حوله دور را بدنش ، دمیخر بزرگ دیسف حوله کی وا یبرا جا همان از

 ... بودند شده مشوش و نگران یهمگ

 .. یکرد کاریچ:  گفتم و دمیکش آغوشم در را فشیظر تن

 من و نشد باد قممیجل ، کرد چپ یاسک جت هوی که ومدمیم شما سر پشت داشتم من!  شد یچ دمینفهم خودمم ، بود لحظه هی فقط -

 ..  یلیخ ، زدم صدات یلیخ ، شدمیم غرق داشتم

 !  یدیخندیم یداشت ، یدینشن تو اما

 مثل باشه زنم به حواسم نکهیا یجا به!  احمقم هی من..  رعنا متاسفم:  گفتم و آمد سراغم به یدردناک وجدان عذاب احساس

 .. کردمیم طنتیش و خوندمیم یکر ها پسربچه

 ! یکرد عمل قولت به!  یداد نجاتم تو اما -

 .. یزنم تو ؟ نکنم عمل شهیم مگه:  گفتم و دمیبوس را اش یشانیپ

  ؟ یبود شده نگرانم -

 .. کردمیم غرق ایدر وسط رو ایعوض نیا تک تک شدیم کم ازت مو تار هی اگه:  گفتم و زدم کنار را شیموها از یا تره

  یدش یعصب چقدر دمید -

 ! یمهم یلیخ برام تو -

 .. هستم یکی یبرا اقال که خوشحالم:  گفت و چسباند ام شانه به را سرش

 و میبخور فود فست شام تا میگرفت میتصم صبح خاطره یفراموش یبرا ها جوان ما و شد بهتر رعنا احوال و اوضاع شب تا

 .. بمانند خانه در بزرگترها

 .. کرد یم رفتار بیغر و بیعج یکم مدت آن ثنا ، میکرد یدگر پاساژ یکم دامون دیخر مرکز در

 همسرش به و باشد چت مشغول خانه در دائم ؟ کند پچ پچ یگوش با شب دیبا چرا متاهل زن کی آخر!  میبگو چطور دانمینم

  آورد؟ ینم رو به ای نشده ثنا مشکوک یرفتارها متوجه ماین یعنی گفتم خودم با ؟ نکند یتوجه

 بعد و خواندیم جک چهارتا ، نشستیم ربع کی ، دمیدینم دستش در را آن آخرشب جز اما داشت هوشمند لیوبام هم رعنا

 ماین اما بود ام عمه دختر او و نداشت یربط من به که هرچند است کاسه مین ریز یا کاسه کردمیم گمان..  ثنا اما دیخوابیم

 میتصم آن از قبل حال نیا با کند یریجلوگ آن ندهیآ عواقب از تا کنم گوشزد او به همسرش رفتار بابت تا بود الزم و بود همجنسم

 .. میبخور قهوه شاپ یکاف در شام از قبل خواستم او از پس کنم مشورت رعنا با گرفتم

 زنانه زیشون و شکل یصدف گردبند عدد کی جز رعنا ، میرفت شاپ یکاف به نفر دو ما و دادند ادامه یگرد پاساژ به ماین و ثنا

 .. بود دهینخر یزیچ

 ، زدمیم را یگرید رآبیز داشتم و بودم انتکاریخ خودم مثال!  نداشت یربط من به اصال دیشا ، کنم باز را بحث چگونه دانستمینم

 !  است دار خنده

  ؟ گذرهیم خوش -

 .. یلیخ اهوم -

 !  بگو راستشو پرسمیم ازت یزیچ هی رعنا -

  ؟ هوم -

  ؟ ستین مشکوک مکی ثنا تو نظر به -



  ؟ نظر چه از -

 !  ستین که مجردم!  هیگوش تو یلیخ سرش -

 ! داره پسر دوست:  گفت و انداخت باال یا شانه

  ؟ دانست یم رعنا و داشت پسر دوست او ، شد چهارتا تعجب از چشمانم

 ؟ یدونیم کجا از تو -

 اما کنه دل و درد کمی خوادیم گفت و اتاق تو اومد که کردمیم تبمر کمدمونو داشتم پاساژ میایب نکهیا از قبل!  گفت بهم خودش -

 بود بیعج یلیخ براش ؟ نه ای دوستم یکس با دیپرس منم از ، داره دوسش یلیخ و دوسته پسره هی با گفت بهم بعدشم ، نداره ویکس

 .. دارند پسر دوست متاهلش یدوستا تمام گفتیم آخه توام عاشق فقط من که

 ! نبود تحمل قابل اصال زن کی انتیخ ، بکشد سوت میها گوش بود کینزد

 

  ؟ دونهینم ماین و داره پسر دوست اون یعنی -

 کنهیم قمیتشو ماین گهیم!  گهینم یزیچ هم ماین و خونشون ادیم بار هی یماه ، دونهیم چرا گفت اون و دمیپرس نویهم ازش منم -

 .. داره دختر دوست خودشم ، بدم انجام نکارویا

!  بود نوبرش آنها کار یول بودم یعوض انتکاریخ کی خودم من!  میبگو چه یگستاخ و وقاحت از حجم آن برابر در دانستمیمن

 دوست خواستیم همسرش از رتیغ یب مردک آن وقت آن ، کردیم لیزا را عقلم باشد یگرید مرد آغوش در رعنا نکهیا فکر

 .. زنانه انتیخ اما بگنجد ذهن در مردانه انتیخ دیشا!  رگ یب مردک!  کرد رییتغ کامال ماین به نسبت نظرم ؟ کند دایپ پسر

 .. زن اما ستین بیعج یلیخ بکنه انتیخ مرد -

 !  انتهیخ انتیخ ؟ ستین بیعج چرا:  گفت کالمم انیم

 ! تره سخت کنترلشم و شترهیب شهوتمون مردا ما چون -

 کرم انتیخ ، ستین شهوت مشکل!  شمینم ریس سکس از چوقتیه ، یدونیم خودت نویا ، ترم داغ توام از من که شهوته به اگه -

 .. آدماست ذات فیکث

 انتیخ راحت باشه فیکث ذاتت اگه زن ای یباش مرد نداره یفرق ، زده کپک فاسد بیس هی مثل ، زنهیم کرم فاسده که یذات فقط

 یرو رو تو جز یمرد ذهنم تا بدم رو اجازه نیا خودم به متونینم یحت!  کنم فکر تو جز یمرد به تونمینم هرگز من ، یکنیم

 .. کنه تصور تختمون

 تو چون کنمینم نگاه هم پورن یحت!  خوامیم رو تو چون تو با فقط یول اریماز کنم سکس روز تمام تونمیم که میشهوت اونقدر من

 .. نداره یهیتوج چیه انتیخ!  گمیم یچ یدونیم تو ، خودته الیخ و فکر با فقط ، یکن کمیتحر که یستین

!  نداشتم میرفتارها یبرا یهیتوج چیه که بودم انتکاریخ و فاسد توده کی من ، گفتیم درست رعنا ، نداشت جواب حق حرف

 .. چیه

 !  بود صبح 4 کنمیم گمان ، کردم نگاه میمچ ساعت به ، نبود شیسرجا رعنا ، شدم داریب خواب یتشنگ سر از شب نصف

 .. کجاست دانستمینم ، برداشتم آب یبطر کی و رفتم آشپزخانه به و دمیپوش را لباسم

 .. داد جواب بوق دو از بعد که زدم زنگ لشیموبا به

  ؟ جانم -

  ؟ ییکجا -

 !  نبرد خوابم ، بوم پشت رو -

 .. امیم دارم -

 !  یچیه نه..  شهیم -



 !  بگو -

 !  دمید اپن رو کنم فکر ؟ یاریب گاریس نخ دو یایم یدار شهیم -

 .. دمید بود قاسم عمو مال احتماال که فندک و گاریس بسته کی ، انداختم اپن به ینگاه

 .. ارمیم -

 .. داشت قرار یروانیش سقف سمت به باز یا پنجره راهرو نیآخر در ، کردم حرکت بام پشت باال سمت به پلکان از

 !  داشت یجرئت و دل چه دخترک ، دمید بود نشسته سقف یرو که را رعنا و شدم داخل پنجره از

  ؟ امنه نجایا یمطمئن:  گفتم و شدم کینزد او به آرام آرام

 .. اهوم -

 .. بود مستحکم اما داشت بیش یکم سقف ، نشستم کنارش

  ؟ یکنیم کاریچ نجایا -

 ..  نبرد خوابم ، یخور هوا اومدم -

 !  باشه ادتی!  باره نیدوم نیا:  گفتم و دادم او به را گاریس بسته

 !  کشمیم یحیتفر -

 .. داشت دم هوا یول بود یمهتاب و صاف آسمان ، گرفت یقیعم کام و زد آتش گاریس نخ کی

 !  دادیم آزارم و بود دهیچسب تنم به شرتم یت که بود گرم بس از

  ؟ نه قشنگه:  گفت و دیکش دراز سقف یرو

  ؟ یچ -

 !  رهیمیم آدمم اون بشه خاموش یوقت که داره یا تارهس هی یآدم هر گفتندیم مایقد!  شب آسمون -

  ؟ کدومه تو ستاره!  جالبه -

 .. اون دیشا:  داد نشان را ستاره نینورتر کم و زد اشاره آسمان به

  ؟ اون چرا:  دمیپرس و دمیکش دراز کنارش

 !  برق و زرق یب ، منه هیشب -

 ..  یهست ستاره نیتر خاص قیال تو:  گفتم و زدم کنار را شیموها

 !  یشد کیرمانت یلیخ!  یستین خودت انگار روز چند نیا -

  ؟ یبرینم لذت ازش -

 ازت خوامیم که یا جمله روز هی دارم دوست یول بخشه لذت یبکش داد سرمم اگه یحت که نهینش دل نقدریا صدات..  برمیم چرا -

 !  بشنوم

  ؟ یا جمله چه -

 .. عاشقتم یبگ بهم قلبت ته از و یکن نگاه چشمام یتو روز هی رمدا دوست:  گفت و زد یحیمل لبخند

 !  نهیریش چقدر زبونت از جمله نیا دنیشن یدونینم ، برم حال از تا کنمیم هیگر بغلت یتو اونقدر من روز اون

 !  کنیکوچ یلیخ تو یآرزوها -

 نهیا مهم ، وفتهین اتفاق اصال ای بکشه طول چقدر ستین مهم!  یافتنین دست یآرزوها به باور ، باور یعنی عشق ، نهیهم عشق -

 !  داشتم باور تو به!  داشتم باور من



  ؟ عاشقتم گمینم بهت وقت چیه یکنیم فکر -

 ، دیتپ قلبت یداد دستم از یدید یوقت!  امروز مثل..  باشم مرده که یروز مگر یشینم عاشقم تو:  گفت و کرد نوازش را ام گونه

 جواب تونستمینم من و یزدیم صدام حسرت با که دمیشنیم ادتویفر دادمیم جون امواج یال به ال که یزمان یحت ، دمیشن صداشو

 .. یشینم عاشقم نجامیا یوقت تا منم!  دونهینم قدرشو داره ویزیچ تا آدم!  یشدیم وونهید یداشت!  یبود نگران ، بدم

 .. رعنا نگو ینجوریا -

 یدونیم و نمیبیم ینگران و ترحم فقط چشمات یتو االن من ، زنهیم داد چشمات یبش عاشق هک یروز:  داد جواب و کرد بغض

  ؟ ینیبیم!  بدبختم نقدریا..  قانعم ترحمم نیهم به من ؟ کجاست زشیانگ غم قسمت

 .. نکن هیگر ، شیه -

 

 ..  یچ یعنی باشه داشته ترحم بهت که یباش یمرد عاشق عمرت تمام یفهمینم چوقتیه -

 دوست با ، یچ یعنی یزیبر اشک صبح خود تا و یبخواب کنارش هرشب!  یچ یعنی خواب از قبل یها هیگر یفهمینم چوقتیه

 ..  یکن دل و درد ، یبزن حرف یساخت ازش که یالیخ

 .. یشینم عاشقم چون یکنینم درکم چوقتیه تو..  اریماز چوقتیه ، یفهمینم رو سرزنشگرش و سرد نگاه چوقتیه تو

 باشم زونتیآو شهیهم ادیم خوشم یکنیم فکر ، ندارم یا چاره چون دمیم ادامه حال نیا با من یول:  داد ادامه و کرد پشت من به

 اگه تو ، ندارم یا چاره من!  بدبختم من ؟ ادیم خوشش یک ؟ ندارم غرور ذره هی چرا که کنند مسخرم آدم و عالم ادیم خوشم ؟

 .. تنهام چقدر من که کنندیمن درک اونا یگردیبرنم گهید یبر

 .. کن گوش بهم و باش آروم ، رعنا ، نمتیبب ینجوریا خوامینم:  گفتم و کردم بغلش پشت از

 تا یکنیم تالشتو تو!  باشم عاشقت نخوام که ستین ینجوریا یول ستین یعیطب برام چون کنمینم درک حالتو من ، توئه با حق

 !  احترامه قابل من یبرا نیا و یباش نیبهتر برام

 ... یلیخ ، اریماز شهیم تنگ یلیخ برام دلت اونوقت و شهیم خاموش منم ستاره یروز هی -

 .. دانمینم را رعنا اما بود بخش لذت ام خانواده کنار در من یبرا التیتعط

 !  نداشت را دنشید چشم همچنان مادرم ، پدرم برخالف

 کند خلوت من با خواهدیم دانستمیم ، میکن هیته ناهار یبرا لهیوس یمقدار و میبرو بازار به یدونفر تا خواست من از پدرم یروز

 !  امدین همراهمان هم قاسم عمو یحت ،

 .. میدیخر گوجه و روغن ، یکباب گوشت یمقدار ، رفت شهر بازار سمت به یاصل ابانیخ از و کرد روشن را لیاتومب پدر

 .. میبرو داشت قرار بازار رد که یسنت خانه قهوه به تا خواست من از سپس

 !  اریماز مینداشت مردونه خلوت هی هم با که وقته یلیخ:  گفت و داد سفارش یچا وانیل دو ، نبود انیقل اهل پدرم

 .. رعنا و مطب یکارا ، بابا شده شلوغ کمی سرم -

  ؟ یهست یراض تیزندگ از -

  ؟ نباشم چرا ، آره آره..  آ:  دادم جواب و کردم یا سرفه

 !  دیکردیم صبر شتریب کمی دیبا دیشا گمیم خودم با وفتمیم ازدواجتون از قبل یحرفا ادی -

 !  هیخوب زن اون ، میخوب ما!  مرتبه زیچ همه نه -

 .. رفتمینم دختر نیا آمار دنبال اگه کردمینم موافقت ازدواج نیا با هرگز من ، پسر یدونیم -

 نیا با دمیفهم من یبخر فرش تابلو ننت یبرا یبود رفته که روز همون:  گفت و دیکش هورت یچا یکم ، کردم نگاهش مردد

 حساب!  حقمه وهللا شده بمینص یبینج و پاک عروس عجب گفتیم ، گفت کیتبر ازدواجتو و زد زنگ بهم یقادر ، یبود دختره

 ، داره یفروش عروسک یصراف راسته تو عروست ینگفت که کرد اشاره حرفاش یال به ال!  نزدم تپق ، اومد دستم کار



 برم ترس سابقت فهیضع اون انتخاب بعد از نگم دروغ!  هیک دختره نیا نمیبب تا بازار تو افتادم بعد روز از و کردم شیماسمال

 !  ارهیدرب یباز شارالتان بخواد و باشه هیقبل مثه نمیا دمیترسیم ، بود داشته

 و نشستم بود سابقم یرفقا مال اتفاقا که رو به رو مغازه تو یساعت دو ، ومدین خوشم ظاهرش و پیت از اول لحظه تو نگم دروغ

 .. زدم چوب رو دختره نیا اهیس زاغ

 .. رفتم دنبالش و شدم بلند ، رفت و افتاد راه یگون هی با و بست زود کمی مغازه دمید غروب آخر

 هی شییلویک 50 کلیه اون با یول بره خواستیم کجا مدونینم ، شد دور بازار از یلومتریک چهار سه هلک و هلک ینطوریهم

 .. بردیم کشون کشون خودشو قد هم یگون

 هی به دیرس!  شهر نییپا سمت رفت و شد یتاکس سوار ، کجاست مونیآبج نیا مقصد مینیبب میومدیم سرش پشت نطوریهم مام

 راه دست به حیتسب!  کنه فساد ای بزنه یقیتزر ها خرابه وت ادیم حتما گفتم خودم با ، دیچسب آمپرم دمید که نویا ، یمیقد خرابه

 جمع خرابه یتو میتی بچه مشت هی ، زد خشکم روم به رو صحنه دنید با دختره پر تو بزنم و برم اومدم تا ، خرابه سمت افتادم

 !  دادیم غذا و عروسک بهشون داشت رعنا که بودند شده

 !  نگس به خورد تق تق ، افتاد دستم از حمیتسب

 !  دستم داد و برداشت رو حیتسب ، شد خم..  زد لبخند من دنید با و برگشت رعنا

 ..  دمید سرش دور ینوران هاله هی خورمیم قسم وهللا به ، بود یخاص برق هی چشماش یتو

 در احترام و عزت همه نیا با ، میزندگ سال 65 نیا یتو..  چشما اون ، لبخند اون ، نداشت بال یول بود مالئکه هیشب باهلل اعوذ

 ! کجاست دختر نیا و کجام من دمید ، کردم خم سر دختر اون مقابل

 

 عبد که من و یداد دختر نیا به یقلب چه تو ایخدا گفتم و آوردم جا به شکر سجده همونجا ، بود فاصله ایدن هی هامون قلب نیب

 .. افتادم خواجه از تیب نیا ادی ناخوداگاه ، یمیحک که الحق!  خدا شکرت!  ینداد زاهدتم

 است کار هزاران تو با مرا یمو سر هر

 کجاست کاریب گر مالمت و مییکجا ما

 حافظ*

 .. دمیکش خجالت خودم از راستش ، دمیفهم را پدرم عالقه لیدل که بود روز آن

 ! ندادم یپاداش او به انتیخ جز من و آورد فرو میتعظ سر رعنا یهمت بلند برابر در کوکارین و پاک سرشت آن با پدرم

 .. داشتند یخوب رابطه رعنا و پدر ، میبگو اتییجز از خواهمینم

 رستم:  گفت و برگشت جمع انیم مادرم روزها همان در ، گرفت یم لشیتحو پدرم زدندیم پس را او میها عمه و مادر هرچقدر

 !  کرده دایپ دیجد یسوگل ، خان

 به..  کنهینم گناه نیب دهن یها فهیضع شما کنار الاقل ؟ نشه میسوگل چرا ، یخوب نیا به عروس:  داد جواب تحکم با هم پدرم

 !  زشته که وهللا

 اشاره یتر جالب مسئله به خواهمیم فعال اما گفت خواهم آن درباره که بود میها عمه و مادر زنانه یها بتیغ گناه از پدرم منظور

 .. کنم

 .. میکن دنید هم آنجا از و میبرو قشم به یچهارنفر که شد نیا بر قرار ثنا و ماین مشورت با ، پنجم چهارم روز

 .. میشد قشم یراه چهارنفر ما فقط و نداشتند یهمراه قصد لیفام بزرگان

 قشم لوکس کیبوت هتل به شب سه دو ساعت و میخورد کباب شهر در ، میکرد دنید نمکدان غار و معروف ستارگان دره از

 .. میبگذران را شب آن تا میکرد رزو اتاق دو و میرفت

 نظر مد لمیف دانلود یبرا یا قهیدق ستیب ، میکن نگاه لمیف ماین و ثنا اتاق در میگرفت میتصم ، مینبود خسته چکدامیه که ییآنجا از

 .. مینشست آن یتماشا به و کرد وصل اتاق ونیزیتلو به فلش با را لمیف او سپس میشد معطل ماین



 و من باز و مکرر یجنس یها صحنه ، نبود مناسب چهارنفره مجلس کی یبرا اصال Eyes wide shout ملیف انتخاب راستش

 .. دادندینم نشان خودشان از یواکنش چیه ماین و ثنا اما بود کرده زده خجالت را رعنا

 گرفته شکل ذهنم در همسرش و ماین از که یتفکر ، ببرم اتاقمان به و رمیبگ را رعنا دست خواستیم دلم ، نداشتم یخوب احساس

 !  دارند نظر من همسر به آنها دیشا کردمیم فکر مدام و دادیم آزارم بود

 یعاد یها صحنه به لمیف باالخره ، کردیم نگاه من به ینگران با و بود کرده احساس را نیا هم رعنا ، شدمیم وانهید داشتم بایتقر

 .. باشد امان در نفر دو آن یها نگاه از تا انداختم پتو او تن یرو و شاندمن میپاها نیب را رعنا اما شدم آرام یکم و دیرس

 یگاه رعنا یول نمیبب را ثنا و ماین توانستمینم ، بودند دهیکش دراز تخت یرو آنها و میبود داده هیتک آن به و نشسته تخت نییپا ما 

 .. شدیم سرخ و کردیم کج سر

  ؟ یگردیبرم یه چرا دمیپرس گوشش ریز یآرام به دمیکش پتو ریز را او یوقت

  ؟ اتاقمون تو میبرگرد..  اریماز:  دیپرس یلرزان یصدا با

    ؟ شده یچ -

 !  ترسمیم کمی من!  یچیه -

  ؟ خوشگلم یچ از -

 .. دنیم یمنف یانرژ بهم ثنا و ماین!  دارم یزیانگ نفرت احساس!  دونمینم -

 .. باشد آشفته ثنا و ماین یرتیغ یب ستاندا دنیفهم از بعد من مثل هم او زدمیم حدس

 .. میریم شهیم تموم لمیف االن -

 .. کرد مستم شیموها خوش یبو ، داد هیتک عقب به را سرش

 مینخور امشب است فیح و دهیخر مشروب یمکیقا روزید که گفت ماین میبرگرد اتاق به میخواست نکهیهم اما شد تمام لمیف باالخره

! 

 نشست من یجلو برمودا نیج شلوار و باز تاپ کی با عادت برخالف و کرد گرما یادعا کولر وجود با ثنا ، میشد جمع هم دور

.. 

 .. دیچسب من به و خورد جا حرکات نیا از رعنا

 .. کرد حاضر ماست و اریخ مزه یبرا و ختیر مشروب کیپ چهار ماین

 یتو دونمینم ، جان اریماز:  گفت ماین و دیرس خارج در ادآز روابط به بحث کجا از دانمینم ، میدیخند و میکرد یشوخ یکم

 رابطشون یبرا نیا و تره آزاد یلیخ شوهر و زن روابط ییاروپا یکشورها یتو اما نه ای یکرد برخورد یمسائل نیچن به شیاتر

 !  هست بهترم

  ؟ آزاد روابط:  دمیپرس و نشدم متوجه را منظورش

 یتو رو عسلمون ماه ماین و من یدونیم!  آزاده یجنس روابط ماین منظور ، جون ییپسردا:  تگف و داد هیتک همسرش شانه به ثنا

 .. میشد رو به رو بار نیاول یبرا مسئله نیا با اونجا و میگذروند هلند

 تا ادنددیم پول ونیآقا به زوجا از یسر هی هلند یتو!  رابطست یتو تنوع و یسرگرم جور هی نیا:  گفت او حرف ادامه در ماین

 !  میهست 21 قرن یتو مثال ؟ مینکن نکارویا ما چرا گفتم ثنا به منم ، باشند داشته رابطه همسرشون با شب هی

 یزندگ چقدر ما مگه!  هیالک و خودیب زیچ هی رتیغ نظرم به!  شده تر ساده روابط 21 قرن یتو!  درسته:  گفت و دیخند ثنا

  ؟ میباش نفر هی به دیمق میبخوا که میمونیم

  ؟ دیکرد ازدواج چرا دیباش یمتفاوت یآدما با خوادیم دلتون اگه:  دیپرس رعنا

  ؟ رهینم نمایس گهید داره ونیزیتلو خونش یتو که یکس مگه زمیعز:  داد جواب ییپرو با ثنا و

 ! نداره یتفاوت چیه یهرزگ با نکاریا نظرم به -



 

 یشد پروو دادم نشون خوش یرو بهت بدون خودتو حد!  یشهرستان دختره ؟ هرزه یگفت من به تو:  داد جواب و شد یعصب ثنا

 ! 

 !  میشهرستان دختر هی که خوشحالم دنهیپر هرز یمعنا به بودن یشهر اگه:  داد جواب یخونسرد با رعنا

 !  یزنیم حرف یدار دهنت از تر گنده -

 هی یهرکس باالخره!  دیباش آروم خانوما:  گفت یشوخ و هخند با سپس خوراند او به مشروب کیپ هی و کرد آرام را همسرش ماین

 !  داره یا دهیعق

 !  هرزه گفت من به ؟ ماین یدینشن:  گفت یطلبکار لحن با ثنا

  ؟ یریگیم سخت نقدریا چرا!  دخترعمه باشه گفته نویا بهت که باشه ینفر نیاول رعنا کنمینم فکر:  دادم جواب و زدم یپوزخند

 .. شد آرام و کرد من ثارن یا غره چشم او

 ! خوادیم جانیه دلم ؟ یآورد ورقاتو:  دمیپرس رعنا از و دمیکش یپوف

 .. آوردم اهوم-

  ؟ دیهست جانیه مشتاق واقعا:  گفت و زد یمرموز لبخند ماین 

  ؟ دیبلد حکم: دادم جواب و ختمیر مشروب کیپ کی

 !  بلدم یسرگرم یبرا یبهتر یها راه من ؟ حکم چرا:  دیپرس ثنا

 !  شده مست کردمیم گمان ، انداخت من به یخمار نگاه و دیچسب میبازو به رعنا ، رفت اتاق به و شد بلند او

  ؟ هیچ گهید نیا:  دمیپرس او از ، برگشت نزدمان به قرص یا بسته با ثنا بعد قهیدق چند

  ؟ دیستین تازه جانیه هی دنبال مگه -

 !  اکسه: رعنا

  ؟ هیچ اکس چندتا به راجب نظرتون ، دارن ازین طنتیش کمی به جوونا همه:  گفت و کرد حلقه ثنا لخت کمر ردو را دستانش ماین

 !  میستین اهلش رعنا و من -

 !  ستین ترس یبرا یزیچ!  میداد انجام دوستامون با نویا قبال ما:  گفت و دیخند ثنا

 مطمئنم ؟ هیچ توپ یضدربدر هی و اکس به راجب نظرت گفتم مقیرف به من:  گفت او یها حرف ادامه در و زد یچشمک ماین

 !  میکن عوض هم با زنامونو ادینم بدت

 .. کنم تحمل تونمینم گهید من!  هیکاف:  گفت و شد بلند جا از رعنا

 با و شده بلند جا از شدمیم اطرافم اتفاقات متوجه قایدق ، بودم شده مست نکهیا با من ، رفت خوابمان اتاق به و گفت را نیا او

 بخوره زنم به کتمیکوچ انگشت اگه و ستمین رگت یب یقایرف مثل من اما یداد نشون خوب تویرتیغ یب تو:  گفتم ماین به پوزخند

 !  کنمیم قطع دستتو

 !  بود شنهادیپ هی فقط!  دیریگیم سخت چقدر بابا:  گفت و دیخند ماین

 خانم عمه احترام به االنم تا!  دار نگه خودت یبرا شنهاداتویپ:  گفتم و چسباندم وارید به خمار حال همان با و گرفتم را او قهی

 و اومده شیپ یکار مشکل هی برات دفتر یتو یگیم!  چاک به دیزنیم و دیکنیم جمع رو پالستون و جول امشب ، کردم تحملتون

 .. انداخته پس یا جنده چه مگینم خانم عمه به و کشمیم دهنمو پیز منم!  یبمون التیتعط اخر تا ینتونست

 یک یکرد فکر!  دکتر یآقا یشد شاخ یادیز:  گفت و زد یپوزخند ماین ، زدم اشاره کردیم نگاه ما به ینگران با که ثنا به سپس

  ؟ یکنیم ینه و امر زنم و من واسه که یهست



 نجایا نمیبب و پاشم فردا اگه ، ماین!  ندازمیمن اون و نیا ریز زنمو الاقل هستم یوه* هر:  گفتم و دمیچسب تر محکم را اش قهی

 !  ادیم باال سگم یرو اون دیهست

 !  یندار یمدرک چیه تو -

 !  گفتم یچ بهت نره ادتی!  مدرکه خودش من حرف خوب پسر:  گفتم و دمیخند

 .. داد سرتکان تاسف با ماین

 .. رفتم خوابم اتاق سمت به و کردم ول را او قهی

 .. شدم مشغول لختش یها شانه دنیبوس به و کردم بغلش پشت از ، بود شده مچاله خودش رد تخت یرو رعنا

 .. شنیم تر ترسناک روز هر آدما -

 .. دمیبوس را گردنش

!  نمشونیبب دوباره خوادینم دلم ؟ آورن چندش نقدریا اونا چرا!  ترسونهیم منو دارند وجود یشتریب یثناها و ماین نکهیا فکر -

  ؟ میبرگرد امشب شهیم

 .. برگشتند و اومد شیپ یکار مشکل هی براشون!  ینیبینم تو -

 .. خوشبختن ینجوریا اونا:  گفت و کرد سکوت هیثان چند

 !  احمقن یسمیمازوخ دوتا جفتشون نظرم به -

 عشق و من مثل ، نیراض تشونیوضع از چون بشند درمان خوانینم اونا ، ندارند یمشکل باهاش و برندیم لذت نیا از یول آره -

 !  بشه تموم ندارم دوست هرگز که وارم جنون

 .. داره ازین رعنا هی به شیزندگ یتو یمرد هر گمیم خودم با یگاه:  گفتم و کردم بغل پشت از دوباره را او

  ؟ بخوره مخشو که -

 !  کنه فیتوص خودش نکیع ریتصو از رو ایدن و باشه داشته دوسش عاشقانه که -

  ؟ نه بودم مخت رو شهیهم من:  دیپرس تیمظلوم با

 .. کنمیم عادت بهت دارم ، یفرنگ نخود یدونیم یول یهست یگاه االنم -

 !  دارم دوسش ؟ یفرنگ نخود:  گفت و دیخند

 ! میبخواب بهتره:  گفتم و دمیبوس را شیموها ، زدم لبخند

 .. ببره خوابم تا بخون شعر هی برام:  گفت بسته چشمان با و دیچسب را دستانم حلقه

 !  ستمین بلد یادیز یشعرا من آخه -

 .. بخون یبلد یهرچ -  

 .. بخوابد تا خواندمیم شعر لیموبا پشت از او یبرا که ییها شب ، افتادم ترایم ادی ناخوداگاه

 .. دمیبوس را رعنا یموها دوباره و زدم کنار را افکارم

 .. بده ادامش تو و بخونم من ادینم ادتی اگه -

 .. بخون -

 .. زده غم یکل من دل تو زده پر عشق بگم خوامیم ، بخونم واست ابد تا خوامیم نمونم تنها بمون شمیپ ایب -

  ؟ دمیم گوش من یدونستیم کجا از!  بوقه عهد مال آهنگ نیا:  گفتم و دمیخند

  



 

 دادمیم گوش یزاشتیم بوکت سیف یتو و یدادیم گوش که یزیهرچ:  گفت و کرد لمس را میها گونه و کرد دراز دست پشت از

.. 

 !  یزیهرچ:  گفت و ختیر شیها چشم از اشک یا قطره

 .. نکن هیگر -

 !  کنمیم یسع -

 .. بوده خسته یحساب کردم گمان ، رفت خواب به قهیدق پنج عرض در رعنا و خواندم او یبرا را شعر ادامه شب آن من

 !  بود بایز هم خواب در یحت ، دمیبوس را اش یشانیپ و زدم کنار را کوتاهش یموها از یا تره

 .. است مرگش چه دانستمینم ، بود نیغمگ و حالیب دیع آخر یروزها رعنا

 .. ختیریم اشک مغرب تا صبح و بود نشسته اتاق کنج ، زدینم حرف هم یالیخ اریماز با گرید یحت

 !  نطوریهم هم من ، شد او نگران پدرم

 نوشتیم خاطره نه ، دیرسیم خود به نه ، نبود یخبر صحبت خوش و نیریش دختر آن از گرید ، میگردبر زودتر میگرفت میتصم

 .. سرودیم شعر نه و

 .. بود شده جمع پتو ریز دوباره ، افتمی امان دونفره خواب تخت در میمستق را او میدیرس که خانه به

 .. زدم صدا را نامش گوشش ریز ، کردم بغلش پشت از و درآوردم را میها لباس

  ؟ بله:  داد پاسخ و شد تر جمع رعنا

  ؟ زنهینم چهچه گهید من بلبل چرا ؟ نبات شاخه شده یچ -

 .. بودم دکتر تو مثل منم کاش -

  ؟ جان -

 .. گفتم چرت ، یچیه:  گفت و کرد جمع شکمش در را شیپاها

 !  بام بزن حرف..  کوره و سوت جا همه یساکت تو که ینجوریا:  دمیبوس را شیگلو

  ؟ کردم جمع رو ظرفا من دیکرد درست کباب باباجون با که روز اون ادتهی -

 ؟ خب -

 آب آشپزخونه برم شدم پا کردیم درد سرم بزنم چرت هی اومدم شد تموم که کارم ، بودند آشپزخونه یتو خانم عمه و جون مامان -

 !  زنندیم حرف من به راجب دارند..  ارندد مامانت با یلیل خانم عمه و صفورا خانم عمه دمید بخورم

  ؟ گفتندیم یچ ؟ خب:  دمیپرس و رفت هم در میها اخم

 ..  اریماز ندارند دوست منو اونا یول داشتم دوست همشونو ، کردم گوش بهشون و واستادم ستون پشت من-

 هی خودم که خواستیم یشهرستان و نییپا کالس دختر ؟ آورده کجا از رو دختره نیا شده فیح اریماز گفتیم صفورا خانم عمه

 .. کردمیم یمعرف بهش کدبانو دختر

 ، زد پس رو همه کردم یمعرف بهش رو یخوب اون به یدخترا!  رفته یک به ستین معلوم منم پسر قهیسل!  بگم یچ واال:  مادرت

 !  یکرد خر پسرمو رفاح نیهم با گفتم خودم با که داشت میزبون هی خونه آورد برداشت شب هی رو دختره نیا

 بشم قربونش اریماز از!  واال دیکردیم نمیا سر دیکرد یپافشار شیقبل دختر دوست سر ؟ آخه یداد تیرضا چرا تو:  صفورا عمه

 .. داشتم یشتریب انتظار

 دلم منم ، بود شده سالش یس گهید!  زنهیم ازدواجو دیق کال گهید نمیا کنم یپافشار شتریب گفتم ، خانوم صفورا بگم یچ:  مادرت

 .. خواستیم نوه



 ؟ هست یخبر موه نوه از حاال:  یلیل عمه

 !  نه که فعال:  مادرت

 نیا اما تخته به بزنم ستهیب ، افهیق خوش ، دکتر ، پیخوشت اریماز!  آورده شانس آسمون از ، واال نداره التمیتحص:  صفورا عمه

 .. زنهینم شونه مو هی ؟ یچ

 یچجور دیدید انگار داره میافغان رگ هی!  برده شور مرده حتما رهیگینم دوش سال تا سال ؟ دیکرد توجه دهیم بو کممی:  یلیل عمه

 ..  ارهیماز زونیآو شب تا صبح از ، گفتند ییایح و شرم ، گفتند یمتانت واال ؟ زنهیم حرف

 ! بکشه نفس قهیعت نیا دست از تونهینم چارهیب پسر

 .. دندکر دییتا صفورا عمه و مادرت

 شستمیم خوردیم برنج بشقاب دو سفره سر بود من عروس اگه خدا به گمینم یچیه جلوش شده بزرگ پدر یب مهیتی:  صفورا عمه

 غره چشم فقط آخه هیچ ، بابا باش مادرشوهر کمی هم تو اعظم!  داره قباهت که وهلل به ؟ بخوره نقدریا یدید زن ، زاشتمشیم

  ؟ یندازیم

 .. روم تو برگرده اریماز بگم یزیچ هی ترسمیم -

 نجایا ستهیم یوا فردا از..  ادیب دستش عروس و شوهر مادر کار حساب بزار!  نباش نگران تو!  هیمامان اریماز:  صفورا عمه

 .. کنه فرار کار ریز از دینبا بفهمه تا شورهیم ظرف

 نیماش اونجا!  ندارند دوسم دونستمینم!  نکردم فرار کار ریز از من:  گفت و کرد فیتعر میبرا هیگر با را ماجرا تمام رعنا

 .. من..  من داشت ییظرفشو

 ! ندارم گهید!  اریماز ندارم چون..  بدجنسم یلیخ من اما باشم داشته دوسشون دیبا و خانوادتند اونا دونمیم

 .. دیخواب و گرفت آرام تا رفتم اش صدقه و قربان آنقدر و گرفتم محکم را کمرش ، آمد درد به قلبم

 همان نداشت یارزش میبرا یمادر حرمت اگر خورمیم قسم ، کردم نوازش را فشیلط یموها و دمیبوس را کمرش پشت چندبار

 .. غیدر و افسوس ، کردمیم نثارشان امدیدرم دهانم از هرچه و رفتمیم خانه به لحظه

 

 .. بپزم یشام تا کردم باز یماکارون بسته هی ، شدم بلند ، بود دهیخواب ینوزاد همچو رعنا

 .. شدیم پرپر خراش نیکوچکتر با یمحمد گل یها گلبرگ مثل روحش ، بود نزده غذا به لب که بود یروز چند نوا یب دخترک

 ! زنها نیا یباز زنک خاله به لعنت ، شد کوفت دمانیع نیاول

 اش قواره از بزرگتر یزیسا سه دو که یگلبه شرتییسو ، شد ظاهر منینش در رعنا کردمیم زیر کاهو ساالد یبرا که همانطور

 .. داشت تن به بود

  ؟ یدیخواب خوب -

 .. اهوم -

 .. ختمیر ساالد درون و کردم زیر را کاهو

  ؟ یکنیم کاریچ -

 !  نخورده یزیچ هفتست هی ، پزمیم شام زنم برا -

 .. پختیم یزیچ هی من!  عشقم یشیم خسته:  گفت و زد یجان یب لبخند

 .. بکشم رو شام برات نیبش!  نیبش ؟ کردمیم کاریچ قبال مگه ؟ هیچ خسته -

 .. دمیچ زیم یرو به را شام اقالم و یماکارون سید

 .. داره خوردن عشقم دستپخت:  گفت محبت با رعنا



  ؟ یچ پس -

 .. گرفتم یمیتصم هی من اریماز:  گفت نانیاطم با رعنا که میبود شام وسط

  ؟ یمیتصم چه:  دمیپرس و دادم قورت را ام لقمه

 !  بدم یتجرب کنکور خوامیم:  داد جواب مصمم

 .. انداختم نییپا را سرم و زدم یشخندیر

 .. نخند بهم ، گفتم یجد:  گفت یشرمندگ با

  ؟ شه یچ که یبد یتجرب کنکور آخه -

 .. تو مثل!  شم پزشک خوامیم -

  ؟ یبخون درس سال 9 8 یتونیم!  یشد قبول که رمیگ ؟ رعنا هیالک مگه آخه -

 خانوم خوامیم منم دکتره شوهرم که االن یول ینبود تو چون نداشتم زهیانگ قبال من!  خونمیم بخدا!  خونمیم:  داد جواب تند تند

 .. نکنند مسخرم که بشم دکتر

 .. ماند واکنشم منتظر پرمهرش چشمان با

 !  سوخت حالش به باز دلم ؟ گفتمیم چه

 .. کنمیم تالشمو حداقل یول نشم قبول اصال دیشا!  خنگم دونمیم:  گفت تیمظلوم با

 .. یاضیر ای کیزیف تو اگه فقط رمیگینم وقتتو ادیز ؟ یکنیم کمکم توام

 .. زمیعز کنمیم کمکت:  زدم لبخند

 .. کرد ضعف و غش یخوشحال از ، باشند داده او به را ایدن انگار

 !  بود دهیخر را رستانیدب یها کتاب تمام ، برگشت کتاب کارتن کی با بعد روز از درست

 و دهد یتجرب کنکور خواستیم!  بود یجد و مصمم رعنا!  نه اما وفتدیم سرش از و شده ریجوگ دیشا گفتم خودم با قبل شب تا

 .. شود پزشک

 دیبع زیچ چیه اشقع معصوم طفل نیا از!  زدیم ییکارها چه به دست یسالگ 30 سن در هم آن من بخاطر فقط ، شدینم باورم

 .. نبود

 یها التیها ، خودکار پر یجامداد کی ، داد قرار آنجا در را شیکتابها و ساخت یا لهیم ساز دست قفسه کی عالقه و ذوق با

 .. دیخر سینو چک و دفتر و کریاست ، یرنگ

 .. بود یکوش سخت دختر ، بردمیم لذت تالشش دنید از

 !  خواندیم درس روز و شب سال آن تمام..  پرداختیم مطالعه به آن ارکن در و دادیم انجام را خانه فیوظا

  بودم رونیب شام صرف یبرا همکارانم با وقت رید تا شب کی

 .. بود برده خوابش یبرق جارو کنار یشناس ستیز کتاب با رعنا و زدیم برق یزیتم از خانه دمید بازگشتم یوقت

 .. بست نقش لبم کنج یزیر لبخند

 .. گذاشتم تخت یرو به و کردم بلند نیزم یرو از یپر مچوه را او

  ؟ یبرگشت اریماز:  دیپرس و زد پلک آرام

 .. آره -

 .. شام -

 !  یا خسته!  بخواب ، خوردم -



 سلول یدرون تیوضع میتنظ یبرا غشاها یدونستیم:  گفت الود خواب یصدا همان با ناگهان که درآوردم را راهنمیپ و کت

  ؟ دارند یادیز تیاهم

 .. بود بسته همچنان شیها پلک ، برگشتم او سمت به

 !  غشا ساختار مبحث ، 26 صفحه دوم سال -

 .. یا نابغه تو -

  ؟ یکن شرکت یتجرب کنکور یتونیم یمطمئن:  دمیپرس و دمیکش دراز او کنار

 .. هست 16 یباال پلممید -

 .. ادیم فشار بهت یلیخ -

 شهیهم من!  کنم شروع رو کیزیف و یاضیر خوامیم فردا از:  داد جواب کردیم رسم یفرض یها خط ام نهیس یرو که یدرحال

 .. بودم خنگ یاضیر تو

 .. اعشار از کالیراد از ایگو عدد از ، ترسمیم اعداد از

 !  کنمیم فراموش بلدم یهرچ و لرزهیم پاهام و دست ، ندارم یتوان چیه کنمیم حس نمشونیبیم یوقت

 رو جواب یسوال هر ، یریبگ ادی قلقشو دیبا!  نیجورچ هی مثل ، هیباز هی مثل یاضیر:  گفتم و کردم ستون سرم ریز را دستانم

 ! ضرب یعنی هم در ، جمع یعنی هم بر ، قیتفر یعنی هم از گهیم یوقت ، دهیم لو

 .. باشم هتیشب داشتم دوست یلیخ!  بودم نابغه تو مثل منم کاش:  گفت تیمعصوم با و گذاشت ام نهیس یرو به را سرش

 

 .. نداشتم اتویادب حوصله چوقتیه من ، هیقو واقعا قلمت!  یدار خودتو یایخوب توام -

 !  یگرفت مدال چون ینداشت رو کنکور تجربه چوقتیه تو -

 !  یدونیم دربارم زویچ همه ، خوبه -

 !  کردمیم دنبال رو همه ، عاشقتم چون -

 .. رعنا یبیعج واقعا تو -

 .. یدونیم اریماز!  وونمید شهیپ عاشق هی من ، دونمیم -

 راه دنبالت منم کتابخونه یرفتیم یوقت!  یکردینم توجه چوقتیه یول ینیبب منو تو تا شم یآفتاب جلوت کردمیم یسع یلیخ من

 خودت با اضافه چیساندو هی شهیهم تو!  کردمیم تماشات و نشستمیم غروب تا ظهر از ، کنم نگات تا نشستمیم کتینزد و وفتادمیم

 .. یداشت

!  بود یاجبار چادر مدرسمون تو آخه ، چوندمیپیم یا کاسه ته نکیع و دار چونه مقعه و چادر ال چهار یال خودمو موقع اون منم

 .. عشقم یشناختینم و یدیدیم منو هزاربارم یرور

 خجالت ازت!  کنم سربلند نتونستم یحت من ، یداد مبه چاتویساندو از یکی تو که کردمیم غش داشتم ، افتاد فشارم روز هی

 !  دمیکشیم

 چقدر!  دور انداخت خانوم مونس و شد فاسد یول کردم میقا تختم ریز چویساندو یبچگ اوج یتو ، نزدم چیساندو اون به لب بجاش

 .. کردم هیگر بخاطرش

 برام تا کنم خشکش خواستیم دلم!  بود خورده چهیساندو به قشنگت یانگشتا نیا:  گفت و دیبوس تک تک و کرد بلند را انگشتانم

 .. بمونه

 کرده بیتعق رو ترایم و هنگامه یدزدک من ، یبود ترایم با که موقع همون!  یبود اومده بهروز با ملت پارک یتو بعدم سال چند

 .. بودم

 .. دیخورد کباب و رستوران اون یتو ، دینشست هم با



 لبم رو دستمو!  دیدیخند!  یگذاشت برنج قاشق هی دهنش یتو ، ینشست ترایم کنار:  داد ادامه و فتادا نیف نیف به ، دیلرز شیصدا

 !  لحظه هی!  هیثان هی فقط..  باشم اون یجا من کردمیم آرزو وجودم تمام با کردمیم آرزو ، دمیکش

 .. مردم..  مردم من!  گرفت ازم ترایم اونم..  نداشتم تو جز میکوفت یزندگ تو یچیه من:  داد فشار ام نهیس به را سرش

 ذره هی کاش!  یداشت دوست منو کاش..  بودم ترایم من کاش!  یندار دوست منو ، یعاشقش چقدر تو که کنمیم فکر نیا به همش

 .. یداشت دوست منو

 .. شدم نگرانش ، شد لیتبد هق هق به کم کم شیها اشک

 ها مادرمرده مثل و شدیم خارج کنترل از گشتیبرم گذشته به که هربار ، زدیم هق رعنا ، کنم آرامش تا گرفتم قاب را صورتش

 .. سوختیم شیبرا دلم ، زدیم زار

 .. کردمیم ترحم احساس او باب از یول بود سرد سرد قلبم ، نداشتم یعشق چیه

 از یموج یگاه ، نبود سالم اابتد همان از یروح نظر از رعنا ، کردمیم مدارا او با و دانستمیم خرابش حال مسبب را خودم

 .. کجاست نبود مهم ، کردیم هیگر لیدل یب او و اوردیم هجوم ذهنش به خاطرات

 شیها هیگر انیم ناگهان و ختیریم اشک قطره قطره ، کندیم هیگر یکمد لمیف کی با ونیزیتلو یجلو دمیدیم و گشتمیبرم یگاه

 .. دیخندیم

  ، شودیم حل رفته رفته گفتمیم خودم با ، بودم کرده عادت تیوضع نیا به هم من

 .. دیبا!  دمیفهمیم دشیشد عالقه و عشق از دیبا ، نبود مساعد گاه چیه او یروح اوضاع

 !  دهیمف اعصاب آرامش یبرا نیدارچ:  گفت زدیم هم که یدرحال و ختیر نیدارچ یچا در دکتر] 

 .. نشست میور به رو مبل یرو به دوباره و داد قرار میرو به رو را یچا

 از دختر نیا!  یقطب دو اختالل ینوع ، بود فیخف یزوفرنیاسک ینوع دچار ابتدا از رعنا!  خواه سعادت یآقا شماست با حق -

 رو مرد کی تیحما طعم چوقتیه و نداشت یبرادر ، کردیم شکنجش یبد طرز به پدرش ، بود یزخم و فرسوده یروح نظر

 .. بود دهینچش

 احساس بهش بار نیاول یبرا که مذکر جنس کی!  شما فقط ، دیکرد تشیحما شما ، شد شروع دارتونید حنهص از ماجرا استارت

 کنه پرستشش که یمعبود تشنه ، عشق تشنه ، بود دوست تشنه رعنا ، بسازه بت شما از تا بود یکاف رعنا یبرا نیا ، داد یدلگرم

 .. دادیم حیترج شما به رو بهشت ، نبود یقو یاعتقاد نظر از! 

 !  شه ینجوریا نخواستم..  من .. من -

 ، بود آشفته و ضیمر رعنا ، داشت عالقه بهتون وار وانهید که یزن احساسات یقربان!  دیشد یقربان هم خودتون شما ، دکتر -

!  بدم حق بهتون نه و کنم سرزنشتون انتیخ بابت تونمیم نه!  باشه آروم تونستینم رعنا اما دیخواستیم آروم یزندگ هی فقط شما

 ..  دینبود ماجرا مقصر تنها شما  دونمیم اما

 !  کنهینم قانعم نیا..  نیا:  گفتم و برداشتم را یچا استکان

  ؟ رفت شیپ چطور اوضاع دیع التیتعط از بعد!  یصالح خانوم ، دیبگ ارغوان از:  زد یکج لبخند

 .. دارم نگهش گفتیم بهم یحس هی!  نتونستم اما نشد فصا باهاش دلم شب اون از بعد ، کردمیم اخراجش دیبا -

 .. بودم باال اون شهیهم!  داشتم رو یزندگ نیبهتر ، بودم اول شماره شهیهم من ، کردند حسادت بهم معموال مردم دکتر

 !  یشینم درمان یرنخو نیزم یوقت تا که العالجه مرضه هی تکبر ، تره نیرنگ هیبق از خونم که بود شده باورم خودمم اواخر اون

 توجه بهش یگاه اما بود داریب شهیهم ، زدیم بینه بهم وجدانم!  طلب تنوع و جوون هم ، بودم افهیق خوش و ثروتمند هم من

 .. کردمینم

 

 !  داد قلقلکم هوس کردمیم قطع رو ارغوان یپا دیبا که یزمان ، دکتر کردم یادیز اشتباه یکارا من

 .. کردم قبول یمعطل یب زدمیم رد دست همکار چه و ماریب چه مجرد یها خانوم یپنهان شام درخواست به دیبا که یزمان



 .. بود افتاده تپش به قلبم و دیلرزیم دستانم ، گذاشتم زیم یرو به نزده لب را استکان

 مطب یتو من اوردیم ایدن به دخترمو داشت مارستانیب یتو رعنا یوقت ، دکتر:  دادم ادامه یمانیپش و یشرمسار از آکنده یلحن با

 .. کردمیم سکس مارمیب با

 یچجور رعنا دونمینم!  دونمینم..  من..  من!  دمیخواب ندمونیآ خواب تخت یرو معشوقم با من بود منتظرم یعروس روز یوقت

 [  دونمینم..  دکتر دونمینم!  کردیم تحمل مدت نیا تمام و دونستیم

 شیها یبدعنق و رعنا یحاملگ ماه نه!  بود دهیبر را امانم شهوت ، بودم کرده مرخص را ارغوان موعود زمان از زودتر روز آن

 ..  بود درآورده روزگارم از دمار گوناگون یها یمهمان و یسمونیس دیخر ،

 .. شد دایپ مارانمیب از یکی ، صدف کله و سر دوباره که بودم نشسته اتاقم در

 .. کند هیته را یپزشک چشم مخارج توانستینم و داشت دیمراور آب کلمش که یالابال و معتاد ، ساله 21 یدختر

 بودم شده یعاص سامان و سر یب یها گشنه گدا نیا دست از ، ردیبگ گانیرا تیزیو التماس و خواهش با تا بود آمده دوباره حتما

.. 

 دور به دار مدل را اش ورساچه یوسرر و یمشک نازک ساپورت ، کوتاه ییمویل یمانتو کی ، شد ظاهر یمتفاوت پیت با شب آن

 به ، ادیاعت بر عالوه ، باش را خانم گفتم دلم در او دنید با!  نبود یابانیخ زنان به شباهت یب ظاهرش و پیت ، بود بسته گردنش

 .. آورده یرو هم یهرزگ

 .. شده نئشه یحساب دادیم نشان کبودش و گود چشمان و خمار لحن

 !  میندار گانیرا تیزیو گفتم بهتون که من ؟ یوسوم خانوم دیخوایم یچ باز -

 !  بده ما به یحال هی!  نداره سو گهید چشمام..  مادرت جون یدک:  گفت و نشست یصندل یرو

  ؟ من به یداد ریگ چرا تو!  ختهیر شهر نیا تو پزشک چشم همه نیا ، فهممینم من -

 !  نخوردم غذا هفتست دو من ، کرده جوابم رفتم یهرک شیپ ، تونمینم تو جون به یدک -

 !  ییهرجا کهیزن یکردیم کم موادت خرج از ، گفتم دلم در

 امام به یسپریم عملتم پول ؟ یبش عمل یخوایم یچجور تو ، کنم تتیزیو یمفت بالفرض ؟ کنم کاریچ برات من یخوایم االن -

  ؟ رضا

 !  کنمیم حساب باهات خودم من ، کن عمل هی و تیزیو هی تو : گفت یلوند لحن با و آمد تر کینزد قدم چند ، شد بلند جا از

 .. نقد نقد:  داد ادامه دلربا انهیموذ لبخند همان با و کرد نگاه کمربندم به

 نابود را اعتمادت معتاد هرزه کی بخاطر!  کن تمامش ، یکرد توبه تو که زدم بینه خودم به صدبار لحظه آن ، شد شل تنم تمام

 .. کن مقاومت ، اریماز کن مقاومت!  نکن

 !  بود یدرستکار و وجدان از تر یقو اریبس نداشته رابطه ماه نیچند که متاهل مرد کی شهوت قدرت

 .. هستم یکینزد یدرحال من و شده خم زمیم یرو او دمید و کردم باز چشم

 .. یحرف نه و یباز عشق نه ، نبود کار در یمعطل ، افتاد اتفاق روشن و عیسر زیچ همه

 .. کردمیم باسنش نثار آبدار یلیس چند و دمیکشیم پشت از را رنگش یمشک بلند یموها

 نیا که هست محتاج نقدریا یوقت ، دیایدرنم شیصدا بزنم کتکم را او ، هست مادر و پدر یب هرزه کی که نیا گفتمیم خودم با

  ؟ کنم مراعات او با چرا کندیم یفروش تن گونه

 ... کردم یخال صورتش و سر یرو را یاجبار یتشنگ  ماه نه بود آنجا او که یساعت هی عرض در

 همانجا شد مجبور او و کردم ادرار صورتش یرو..  آن از بدتر و دادم فحش ، زدم یلیس ، نگذاشتم کم ینیتوه و ریتحق چیه از

 .. بود محتاج من به رایز بنوشد ادرارم از و ستدیبا

 ... انداختم رونیب لگد با را او و کرد جمع که را شیها لباس ، خورد کتک ، کرد یوشفر تن ، آمد ولگرد سگ کی مثل



 .. هرزه یعوض دخترک ، نشستم یصندل یرو کنان قهقه

 .. داشتم بهروز و هنگامه طرف از ییها امیپ و پاسخ یب تماس ازدهی ، کردم چک را لمیموبا

 ..  مارستانیب ایب عیسر!  کنهیم مانیزا داره رعنا ، اریماز:  گفتیم که ییها امیپ

  ؟ کنم صداتون کیکوچ اسم به نداره که یاشکال ، اریماز آقا جلو میبر آهسته آهسته خوامیم!  عقب به میبرگرد دمیم حیترج -] 

 ! [ دکتر دیباش راحت:  زدم پلک بله نشانه به

 

 وارید به و کرده طرح یمنظم و قیدق یدرس برنامه تابستان ماه سه یبرا او ، خواند یم درس یادیز اقیاشت و شور با رعنا

 .. خواندیم درس شوم بلند من که یزمان تا و کرد یم حاضر صبحانه ، شد یم بلند 6 ساعت صبح روز هر ، بود چسبانده

 !  بود جارو ای مالقه گرشید دست و کتاب دستش کی شهیهم زدیم چرخ که خانه در

 سلول به ذهنش در را اهایلوب دارد که دمید و بخورم آب تا رفتم آشپزخانه به کردیم ستدر یسبز قرمه داشت که یزمان بار کی

 .. خواستیم کمک من از و بود سخت شیبرا کلمات از یبرخ تلفظ یگاه ، کندیم هیتشب یاهیگ یها

 .. دادمیم حیتوض شیبرا من و نشستیم بغلم در او

 !  توزهیم نیا -

 !  توزیچ مثل:  گفت و دیخند

 !  یکنیم فکر شکمت به هم درس سر یتح -

 !  کنهیم گشنه منو ستیز -

  ؟ رمیبگ یخصوص معلم یخوایم ؟ ستین سخت برات ینجوریا:  دمیپرس و دادم کنار را شیها یچتر

 !  یکن افتخار بهم تا بخونم خودم خوامیم!  نوپ -

 .. یفرنگ نخود کنمیم افتخار بهت االنشم نیهم -

 .. ایدن معلم یبهتر!  باش معلمم تو:  گفت و گذاشت ما نهیس یرو به را سرش

  ؟ یکن انتخاب تخصصت یبرا رو یا شاخه چه یدار دوست یشد قبول اگه -

 !  یپزشک چشم:  گفت و داد فشار شتریب را سرش

  ؟ یباش متفاوت کمی یخواینم -

 !  باشم تو هیشب خوامیم!  نه -

 او یقبول یبرا تنها نیا یول کردیم را تالشش تمام اما هست یباهوش زن میبگو اهمخوینم ، بود نیریش و ریناپذ یخستگ او تالش

 .. نبود یکاف

 خودش به یحساب داشت رو شیپ که یطوالن زمان مدت وجود با او ، دیخوابیم ساعت سه تنها و خواندیم درس شب 3 تا رعنا

 و دیپرسیم من از بود نیسنگ شیبرا یمبحث اگر ، بود کرده پر یچسب یها نوت با را اتاق یوارهاید و در تمام و آورد یم فشار

 .. کنم حیتشر را دروس او یبرا دقت و حوصله تینها با کردمیم یسع هم من

 کرده هیته خودش یبرا کوچک برد تیوا تخته کی او ، کردیم فرار کیزیف و  یاضیر از یول بود یمیش و ستیز عاشق رعنا

 ساعت دیشا ، کردمیم نگاه یمیش مسئله کی حل یبرا او تالش به و نشستمیم یگاه من ، دهد مانجا آن یرو را محاسباتش تا بود

 .. رفت یم یبعد مسئله سراغ و دادیم سر ینیریش خنده کردیم دایپ را آن جواب یوقت یول شدیم ریدرگ مسئله کی با تنها ها

 ، بخواند درس تا باشم او بر و دور خواستیم من از یاهگ او ، آمد ینم حساب به رممکنیغ من وجود با ییآرزو چیه او نظر از

 !  ردیگ یم ادی بهتر گونه نیا گفتیم



 من به لحظه چند و کردیم سربلند یگاه بودم مشغول روزنامه مطالعه به من و خواندیم یشناس نیزم منینش در که یزمان مثال

 و یانرژ بهم و یینجایا که یمرس!  دارم دوستت یلیخ!  فسمن یجذاب نقدریا که بشم قربونت من یاله:  گفتیم سپس شد یم رهیخ

 !  یدیم زهیانگ

 !  بود زده حلقه معصومش شیها چشم در اشک و گرفته درد کتفش و گردن بود شده خم بس از کباری

 ساژما کی را گردنش و کمر و کردم برهنه را او سپس دهد استراحت خودش به شب کی خواستم او از ، سوخت حالش به دلم

 .. دادم یحساب

 !  یشد بزرگا مامان مثل اریماز:  گفت خنده با که دمیمال او گردن و ها شانه یرو به را گرم آب کمپرس و مرغ تخم

 !  یارین فشار خودت به نقدریا گهید که سرت فرق بزنم عصام با دیبا پس -

 !  خوندمیم درس داشتم خب اوم -

 .. خواماینم ناقص زن من ؟ آخه ینجوریا -

  ؟ یخواینم منو گهید یعنی:  دیپرس تیمعصوم با

 !  بخونه درسشو آدم بچه مثل که رمیبگ یمامان خوشگل زن هی برم خوامیم ، نه -

 .. شد بلند نشیف نیف یصدا ناگهان و کرد سکوت لحظه چند

 .. برگرداندم را او و زدم صدا را نامش تعجب با

  ؟ یکنیم هیگر چرا ؟ رعنا -

 .. ختیریم اشک بهار ابر مثل و شده سیخ سیخ صورتش

 !  یخواینم منو گهید تو -

 .. یبش ناراحت کردمینم فکر ، کردم یشوخ من!  یهع -

 .. رنیمیم یجد یجد اونا و ندازنیم سنگ گنجشکا به یشوخ یشوخ آدما -

 ناشناس*

 !  یبست دهنمو!  باشه -

 .. نازک دل و شکننده ، بود شهیش مثل رعنا قلب

 !  کردمیم توجه جمالتم به دیبا او کنار در ، کند ناله و هیگر ها هفته من یسو از جمله کی با انستتویم او

 مشترکمان یزندگ سال چند نیا در او ، بود مرتب و کیش شهیهم  دیرس یم خانه یکارها به شیها درس و کنکور وجود با

 نهیآ یجلو انیم در ماه سه پس بود یعاص بلند یموها از!  کردیم کوتاه را شیموها خودش یحت رایز نرفت شگاهیآرا به هرگز

 !  کردیم کار بهتر یشگریآرا هر از که یراست به و افتاد یم بلندش و کوتاه یها یچتر جان به

 اام باشد بوده فیکث حمام و ییدستشو ای ها لباس یروز که ندارم ادی به ، داشتیم نگه گل مثل را خانه اواخر نیا از قبل تا رعنا

 هست ادمی خوب زدم سر او به ها مدت از بعد که یزمان ، خانه به برسد چه نداشت هم را خودش حوصله گرید آخر ماه چند آن

.. 

 یعروسک مرد و دادیم فاضالب یبو مشترکمان خانه ، بود برده خوابش فیکث و چرک یها لباس از یانبوه انیم خواب اتاق در

 .. بود نشسته من کراوات و دیسف راهنیپ با تخت یرو

 

 یها حرف دمیدینم خودم چشمان با اگر و بود شده ساخته من مانند قایدق او ، شدم ترک زهره ترس از یعروسک مرد دنید با

 من و کندیم یزندگ دیگوینم سخن اما است من هیشب قایدق که مرد کی با خانه در مادر گفتیم من به او ، کردمینم باور را ماهک

 !  کردمینم اورب هرگز..  راستش

 ..  کردمینم باور ، شدم کینزد یعروسک مرد به مردد



 عروسک نیماهرتر ایگو!  یشانیپ خط یحت و ها لب ، ینیب ، ها چشم حالت ، بود شده ساخته من مانند قایدق او صورت اتییجز

 .. بودند کرده کار آن یرو به جهان یسازها

 .. بودم شده شوکه ، دمیکش دست آن یمصنوع تن یرو به و درآوردم را لباسش

 !  بود ریپذ انعطاف و نرم کونیلیس از جنسش و شده ینگار هیسا ظرافت با بود من مانند قایدق که پوستش رنگ

 !  بود دهیپوش را من یها شرت از یکی ، افتاد تش تنه نییپا به چشمم

 .. رفتم عقب به قدم چند نحس عروسک آن یتناسل اندام اتییجز تک تک دنید با و دمیکش نییپا لرز و ترس با را آن

 !  کردیم یزندگ آن با رعنا که یخاموش انسان ، بود یواقع انسان کی مثل قایدق یکردیم نگاه آن به دور از اگر

 .. شد جادیا دهنده آزار ییصدا و کردم برخورد کمد به رفتمیم عقب عقب که همانطور

 .. کرد نگاه رافاط به یسردرگم با و کرده باز را چشمانش رعنا

 .. دمیلرزیم ترس از دهیپر رنگ یصورت با و بودم ستادهیا او یرو به رو درست من

  ؟ دمیخواب نیزم یرو یک من:  گفت دادیم جانش یب و یاستخوان بدن به یقوس و کش که یدرحال و شد بلند یتفاوت یب با او

  ؟ سرکار ینرفت امروزم اریماز:  داد ادامه و کرد نگاه عروسک به سپس

 آشپزخانه سمت به انیعر مهین و فیکث وضع و سر همان با و داده تکان را سرش باشد دهیشن آن جانب از یپاسخ که انگار بعد

 !  بود دهیند را من اصال که انگار ، رفت

 .. گذاشت اپن یرو و برداشت را یکی آشپزخانه یروغن و فیکث یها قابلمه انیم از ، کرد روشن را ونیزیتلو او

 !  دیدینم مرا اصال رعنا اما بودم ستادهیا او مقابل در من!  پزدیم غذا گاز یرو دارد که کرد فکر و شکست آن درون مرغ تخم دو

 !  حاضره صبحونه عشقم:  زد داد و گذاشت زیم یرو را نان و خام یها مرغ تخم او بعد قهیدق چند

 .. بود شب نه ، انداختم ساعتم به ینگاه

 .. نشاند یصندل یرو و آورد منینش تا و انداخت دوشش یرو را عروسک ، رفت خواب اتاق به دینشن یجواب یوقت

 ؟ یندار پا مگه!  ببر منو ایب خودت یگیم همش!  ااایشد تنبل:  گفت خنده با و نشست او یرو به رو خودش

 فکر هرچقدر یول بپزم ایالزان برات ناهار خواستمیم..  اریماز:  گفت یشرمندگ با و گرفت لقمه را نان و خام مرغ تخم یمقدار و

 !  کنم درست غذا دیبا یچجور ومدین ادمی کردم

 !  نباش نگران!  کنمیم شیکاری اما:  داد ادامه و خورد را خام مرغ تخم او 

 .. بود شده وانهید کل به رعنا ، بود بسته را میگلو راه ینیسنگ بغض ، کنم تحمل نتوانستم گرید

 : زدم داد و دادم تکان را او ختمیریم اشک که یدرحال و گرفتم محکم را شیها شانه ، زدم کنار را اش شیصندل

  ؟ هیک عروسکه نیا ؟ رعنا هیک نیا ؟ یزنیم حرف خودت با چرا ؟ یلعنت یکنیم کاریچ ؟ یگیم یچ یدار!  رعنا -

 ؟ ام خونه تو یاومد یچجور..  تو:  دیپرس و شد رهیخ من به تعجب با او

 !  ماست خونه نجایا!  ارمیماز من ؟ یفهمیم!  یلعنت شوهرتم من -

 .. نجایا دیاومد یاشتباه کنم فکر!  نشسته روم به رو شوهرم ، یستین شوهرم تو نه:  داد جواب و دیخند

 .. کنمیم خواهش رعنا:  گفتم او به ملتسمانه

 .. خونتون دیبرگرد که نمکیم کمک من!  وفتادهین یاتفاق ؟ دیکنیم هیگر دیدار چرا -

..  رعنا کردم غلط من!  کردم غلط من!  بسه.. رعنا ، بسه:  دمینال و گذاشتم اش نهیس یرو به را سرم ، زدم زانو شیپاها یجلو

 .. یکشیم منو یدار رعنا ، برگرد رعنا ؟ هیوضع چه نیا!  رعنا ایب خودت به

 !  شهیم درست!  نداره یبیع..  خونتون یگردیبرم ، باش آروم شیه:  گفت یآرام به و دیکش میموها در یدست



 .. ختمیر اشک عاجزانه و گذاشتم شیپاها یرو به را سرم

 .. الال الال الال ال الال ، نکن هیگر -

 .. رعنا بگو!  یدار دوسم بگو بهم..  کن نازم رعنا ، کن نازم -

 .. الالالالال -

 !  کنمیم خواهش..  رعنا ، رعنا ، رعنا -

  ؟ خوادیم آبنبات و یچا یک:  گفت خنده با و شد بلند یصندل یرو از

 ..  بدهم ادامه را میها حرف نتوانستم گرید و شدم مچاله نفره دو مبل یرو] 

  ؟ میبد ادامه دیدار لیتما ، خواه سعادت یآقا:  دیپرس دکتر ربع کی از بعد

 .. عاشقشم:  گفتم و دیچک چشمم گوشه از اشک یا قطره

 .. شدم رعنا عاشق من

 .. فهممیم -

 دیبا..  عاشقشم وار وونهید من!  شدم عاشقش من ، ندارم دوسش گهید یحت من..  من!  یفهمینم نه:  گفتم و نشستم مبل یرو

 !  دکتر نمشیبب

 .. ستین وقتش االن دیدونیم خودتونم -

 رعنا!  نداره یفرق گهید ساعت هی چه االن چه ؟ داده قاتمال اجازه سال هی از بعد امروز ینگفت مگه ، رهیم براش داره نفسم -

 .. دکتر دارم ازین صداش به!  دمیم دست از عقلمو دارم!  شمیم وونهید دارم ، خوامیم رو

 ؟ یبشنو صداشو یخوایم یمطمئن:  دیپرس دیترد با او

 

 .. دادم تکان بله نشانه به را سرم

  ؟ یکن صبر مالقات زمان تا کنهیم تیراض نیا -

 .. کنمیم خواهش-

 ! شهیپ هفته دو یبرا مکالمه نیا..  دکتر نجایا ایب:  گفت  درآورد یکوچک فلش و صوت ضبط زیم ریز از

 .. شد پخش دو آن مکالمه یصدا بعد لحظه چند و زد صوت ضبط به را یکوچک رنگ یمشک فلش کاوه ، شدم کینزد او به

  ؟ منه با گوشت رعنا -

 * داد سرتکان* 

  ؟یهست یکس منتظر ای بهش یزد زل بهش که ادیم خوشت پنجره پشت منظره از -

 آسمون به ، کشتم شبها رو داشتنش الیخ که بس دهیم باروت یبو االتمیخ تمام ، استیدر نگاهم..  آسمون مثل ، هیآب من یایدن -

 !  شه یته المیخ که کنمیم نگاه

  ؟ یک الیخ -

 .. فرستاد نجایا به منو که یمرد:  گفت نشیدلنش یصدا آن با

 ؟ یندار دوست رو نجایا -

 نیتر ساده بگذره یکم زمان اگه نجایا در ، ستین مارستانیت از خارج که هیزیچ نجایا یها اتاق یتو!  هیبیعج یجا مارستانیت -

 .. شهیم فراموشت هم زهایچ



 و یبش رد ها ستاره از و یریبگ باال رو سرت ، یاریب نییپا رو آسمون!  یخوایم که یکن تصور یهمونجور رو ایدن یتونیم

 نهیمد به تا کنند مرخصت و اندیب عقل سر ها پزشک که یهست یروز انتظار در روز هر و یبساز خونه خودت یبرا باال اون

 ! هست زنده هنوز دیام مارستانیت یها اتاق یتو رونیب یایدن خالف بر ، یبرس ات فاضله

 .. نشستم میجا سر دوباره و داد آرامش قلبم به شیصدا ، کرد خاموش را ضبط کاوه

  ؟ دکتر دیبهتر -

 .. دادم تکون بله عالمت به را سرم

  ؟ هیچ دیکنیم که یکار نیاول بشه مرخص االن نیهم اگه: دیپرس لبخند با

 رعنام به کردم غیدر زشا عشقمو که سال چند نیا تمام یازا به ، عاشقشم چقدر گمیم بهش روز هر مرگم زمان تا امروز از -

 .. ورزم یم عشق

 دکتر رعنام عاشق چقدر من دیدونینم!  کنم بهشت براش رو یزندگ من تا شه مرخص فقط دیبزار ، شمیم ایدن شوهر نیبهتر اصال

.. 

 [ ؟ کارمون سر میبرگرد ، البته -

 .. بستم محکم را ام حوله گره ، دادم تکان را سمیخ یموها و آمدم رونیب حمام از

!  دکتر ستمین بلد را اتیادب با یباز من ، بود کرده دپوشیسف را شهر تمام که بود ینیسنگ برف زبانیم تهران و بوده زییپا اواخر

 یم نگاه دل چشم با را زیچ همه رعنا!  یآر ، کند فیتوص را پنجره از رونیب یبرف منظره توانستیم من از بهتر رعنا دیشا

 .. کرد

 ، باشم کلمیه و وزن مراقب تا بودم داده جا میها برنامه فهرست در را یبدنساز باشگاه دوباره زییپا لیاوا از ، مستادیا نهیآ یجلو

 .. شوم لیتبد پشمالو یچرب توده کی به یسالگ 30 آغاز در خواستمینم

 .. شدیم ریغافلگ دمیجد ظاهر دنید با رعنا حتما ، زدم یپروفسور مدل حمام در را میها شیر

 .. رفتم منینش به و دمیپوش را میها لباس ، لنگدیم کار یجا کی دمیفهم ، بود خاموش نهخا

 درست ، بود دهیخواب و گذاشته زیم یرو به را سرش بود شده گم دفتر و قلم و جزوه ، کتاب از یانبوه انیم که یدرحال رعنا

 .. بود زده زل من به ها مقاحمثل و بودم کرده کار او با قبل شب که کیزیف سواالت نمونه کنار

 ! کند حل توانستینم هم را ساده مسئله کی ، بود کرده خورد را اعصابم ، دادمیم درس کیزیف او به شب 1 تا 9 ساعت از

 !  یکن استفاده روین و شتاب فرمول از دیبا ، گمیم آخره بار ، رعنا -

 !  کنم حل درست دفعه نیا دمیم قول یول کردم دتیناام دونمیم:  گفت یناراحت با و کرد بغ

 .. کرد حل اشتباه هم باز یول

 

 .. نداشت یاضیر استعداد حتما!  نبود که خودش دست ، کنم دشیناام نه بکشم داد سرش توانستمیم نه

 .. کنم منصرف مشیتصم از را او کردم یسع بارها ، شدیم فلج دیدیم را اعداد یوقت خودش قول به

 تیروح فقط!  دختر ستین الزم ؟ یکن شرکت کنکور یخوایم یایبرب شتاب ساده مسئله هی از یتونینم یوقت ، زمیعز رعنا -

 .. کنمیم خواهش ازت!  شهیم خراب

 .. کردیم قفل پشت از را در و رفتیم حمام به ، گرفتیم بغضش او و

 تا نشستیم ساعت چند ، نشستیم بعد روز هم باز ؟ کردیم قبول مگر ؟ شنوا گوش کو!  کودن بود کودن ؟ گفتمیم چه گرید

 .. دادمیم گوش در پشت از من و کردیم صحبت هم یالیخ اریماز با یگاه ، بزند کله و سر کیزیف با بتواند

 !  یاریب روم به یه دینبا تو یول خنگم من دونمیم!  جونم اریماز یبداخالق یلیخ تو -

 .. کنمیم خورد اعصابتو دونمیم!  اهوم -



 !  کارمیب االن من!  باشند داشته دوسم همه تا شم دکتر تو مثل خوادیم دلم منم خب -

 .. ندارم غصه که یکنارم تو ، بشم قربونت بمونه ادمی تا سمینویم فرمول نیا از صدبارم شده!  نباش نگران -

 .. کردمیم کمک او به دوباره ناخواسته کند یم تالش چقدر دمیدیم یوقت ، کردیم کیتحر را ترحمم احساس

 .. شدیم آب دلت یتو قند که کردیم یذوق چنان کند حل را یسوال توانستیم یوقت

 ..  دانمینم ، کردمیم کمک او به هم باز اش کودکانه ذوق آن بخاطر دیشا

 را کیزیف سوال صفحه 20 که بود کرده جزم را عزمش و بود داریب صبح تا شبید ، برداشتم کنارش از را کیزیف سواالت

 .. کند حل من کمک بدون

 ! بود درست تمامشان ، بود شده نوشته نو از و شده پاک بارها ، انداختم صفحات به ینگاه

 .. بود دهیکش یزیر قلب و] :( [  لبخند شکلک کی و کرده ادداشتی را من اسم هم صفحه نیآخر در

 .. است توانستن تنخواس کند ثابت من به که بوده داریب صبح تا!  آمد درد به قلبم ، شدم زده رتیح

 .. دهم یپاداش او به بود ستهیشا تالشش نیا خاطر به ، گذاشتم کنار را سواالت

 .. کردم اش ینیب و یشانیپ ، گونه دنیبوس به شروع و زدم کنار یآرام به را کوتاهش یموها

 .. زدم شیها پلک یرو به یا بوسه ، کرد باز آرام را شیها چشم

 .. اریماز -

  ؟ جانم -

 و زد غیج یخوشحال از دمیجد ظاهر دنید با و دیمال را شیها چشم بار چند چون بود نشده میها شیر متوجه لحظه آن تا گاران

 !  برمممم قربونش!  شاشویر!  ییییییوا:  گفت

 .. داشتم او از را یواکنش نیهمچ انتظار ، گرفت ام خنده

 .. دمید سواالتو -

  ؟ کردم..  حل..  لطغ:  دیپرس ینگران با و دیپر رنگش

 ! ینداشت درستم جواب هی!  یخنگ واقعا:  گفتم یشوخ به و دادم تکان تاسف با را سرم

 .. انداخت نییپا را سرش و دیلرز شیها چشم مردمک

 .. نیبب افشویق:  گفتم و دادم باال ینرم به را اش چانه

 ، زمیعز یستین خنگ تو:  گفتم و دمیبوس آرام را اش یشانیپ  ! یشیم خنگ خودتم!  نکن نگاه خنگ کی به..  خنگم من -

 .. کنمیم افتخار بهت!  بود درست همشون

 در جمله هی نیهم با میخستگ تمام:  گفت و شد ولو نیزم یرو و رفت ضعف و غش یشاد از ، باشند داده او به را ایدن که انگار

 ! رفت

 ؟یباز برف مینر گهید یعنی نیا خب -

  ؟ یگیم راست ؟ یباز رفب:  دیپرس تعجب با

 ..  کوچولو مونیم هیچ دروغم -

 سامو کاران یکشت مانند بعد قهیدق چند ، رفت مشترکمان خواب اتاق سمت به کنان غیج غیج و برخاست نیزم از کودکان مانند

 .. بازگشت رفتیم راه گشاد گشاد که یدرحال

 ! بکشد نفس توانستینم یحت ، بود دهیپوش خرخره تا

 .. داشتیم وا خنده به مرا لحظه هر وانهید تردخ نیا



 طبق را نیدورب البته و کاله و دکمه ، جیهو عدد کی ، ندیبرگز یمناسب لباس تا کردم کمک هم رعنا به ، دمیپوش را میها لباس

 .. میشد خارج خانه از هم با و برداشت معمول

 

 برف اول شهیم:  داد شنهادیپ رعنا اما کنم دعوت ام عالقه مورد هکاف در گرم یچا کی و حلوا صرف به را او داشتم میتصم ابتدا

  ؟ شه گشنمون یحساب تا میکن یباز

 !  خب یلیخ -

 ! نداشت کودکان از یکم دست هم رعنا یول بود کودکان کار ، نداشتم یادیز یباز برف تجربه سابقا

 آدم ساخت و یباز برف مشغول ها خانواده و جوان پسران و دختران از یادیز عده ، دیرسیم مانیزانوها تا برف ملت پارک در 

 .. بودند یبرف

 از همچنان بودم دهیپوش گرم لباس موهایاسک همچون نکهیا با من یول دیخندیم و کردیم نگاه منظره نیا به شوق و شور با رعنا

 .. دمیلرزیم سرما

 پشیت با یتناسب چیه که قرمز بلند یها چکمه و یخی نیج لوارش ، همرنگ یبافتن کاله و شال ، دار خز دیسف یپالتو آن در رعنا

 .. بود شده یخواستن و بانمک نداشت

 .. بردیم لذت یزندگ از و دیخندیم که یجور ، نمیبنش اش بچگانه یها یباز و او یتماشا به خواستیم دلم

 ؟ شدیم معنا متفاوت نقدریا رعنا و من یبرا یندگز چرا ؟ نبودم شاد او مانند هرگز من چرا گفتمیم خودم با و ستمینگر یم او به

 یب که یخاکستر یها انسان تمام!  ما میبگو بهتره بلکه من فقط نه ؟ دمیدینم من که دیدیم چه او ؟ نداشتم من که داشت چه او

 با ، شود نینش هم آفتاب با توانستیم او ، دیبسرا جداگانه شعر هرکدامشان یبرا توانستیم رعنا یول گذشتندیم هم کنار از تفاوت

 ، بردیم لذت یزندگ یها لحظه لحظه از ، ببافد خود یبرا رزان زییپا یها برگ از یتاج ، شود یبرف ملکه ، کند پرواز ها نیدلف

 میگذاشتیم یزندگ را نامش و میگذراندیم روزمره طور به تو و من امثال که یا احمقانه لفظ آن نه کردیم یزندگ یواقع یمعنا به

 و ریپ تا دمیکشیم کار جسممان از سالها ، میشد زاده یاندوز ثروت و ییگرا تجمل ، تهیمدرن یبندگ یبرا میکردیم گمان و

 .. میماندیم مرگ منتظر و شده طرد ، یا الشه همچون میشد ناتوان که هم یوقت ، میشو فرسوده

 شدینم تنگت دل چکسیه ، کنند پر را ات یخال یجا تا بودند ستادهیا درها نیا پشت یافراد شهیهم ، بود تهیمدرن جامعه سنت نیا

 !  داشت کم یزیچکی رعنا بدون ایدن ، یدانیم من دوست اما گرفتینم هم را سراغت چکسیه ،

 کردیم تن به یمشک لباس و شدیم عزادار برف ، زدندیم غمبرک شکوفه یجا به درختان ، شدیم یته ، شدیم پوچ رعنا بدون ایدن

 .. زدیم خی دیخورش ، شدیم سرد تابستان ، بود خفه زییپا ،

 ، نواختندیم را جهان یقیموس نیتر تلخ یابانیخ نوازندگان ، زدیم زار فروش گل دخترک ، دادندیم جان تنگ یتو ها یماه

 .. بخندد تا ، برقصد تا نبود ییرعنا

 ؟ کردیم مراقبت ها کاکتوس زا یکس چه ؟ دادیم غذا آنها به که ، شدندیم تلف یگرسنگ از ها گنجشک

 .. نبود بایز او بدون جهان که خورمیم قسم ، مردیم رعنا بدون ایدن قلب

 سرش پشت را شیها دست که رعنا به و شد یخال ذهنم کرد برخورد ام گونه به که یبرف گلوله با یول بودم مستغرق افکارم در

 .. شدم رهیخ کرده میقا

  ؟ اخالقبد یآقا ینیبش همونجا یخوایم -

 .. ستمین بلد یباز برف من -

  ؟ یکنیم یشوخ:  دیپرس و نشست کنارم تعجب با

 !  گمیم یجد -

 !  دمیم ادی بهت خودم ، نداره یکار نکهیا -

  ؟ هیچجور ؟ خب ، اوم -

 .. کردم بلند و گرفتم را کمرش پشت از و شمردم مغتنم را فرصت من یول بسازد یبرف گلوله تا شد خم نیزم یرو



  ؟ اریماز یکنیم کاریچ یدار:  گفت خنده با و رفت هوا به غشیج

 !  بودند ستادهیا ما یتماشا به آنجا نفر چند نبود مهم میبرا ، زدم مهیخ تنش بر و انداختم برف یرو به را او

 .. دیخندیم رعنا و دمیکشیم داغش پوست یرو آرام آرام را خی نوک ، بردم شیگلو ریز به را سرم و گذاشتم دهان به خی یمقدار

 صورتم از تا کرد سپر را دستانم ، کرد پرت سمتم به را یبرف یها گلوله یبدجنس با ، نشست شکمم یرو و داد هلم یسخت به

 .. کنم محافظت

 !  ریبگ ریبگ ؟ یکنیم تیاذ خی با منو -

 .. میدیخند مداوم قهیدق چند و گرفتم هوا در را دستانش

 .. بزرگتر گلوله کی من و کرد درست بزرگ گلوله کی رعنا ، دیرس یفبر آدم ساخت به نوبت

 گل دست که شده زده گاز جیهو آن ینیب یجا به و دکمه شیها چشم یجا به ، میساخت را سرش هم کمک به ، شد حاضر اش تنه

 .. میگرفت یبرف آدم با یپ در یپ عکس چند و میگذاشت بود رعنا

 .. بودم نجایا ترایم با هم قبل سالها ، دبو عمرم یبرف روز نیتر نیریش

 

 .. میشد رهیخ رو به رو منظره به و مینشست تنها ، شود خراب ششیآرا دیترسیم چون مینکرد یباز برف

 را کردن حیتفر اصال ترایم ، رعنا مقابل در اما کنمیم تجربه را میها یسرگرم نیتر بخش لذت دارم کردمیم فکر روزها آن دیشا

 تر دلچسب برابر صد شدن رهیخ یبرف منظره به شهیش پشت از و ییایتالیا مجلل رستوران کی در خوردن غذا او یبرا ، نبود بلد

 .. رعنا اما بسازد یبرف آدم بخواهد که بود آن از

 ..  است من خاطر آرامش هیما دختر نیا که شدمیم متوجه روزها آن کاش ، داشت فرق کس همه با او

 !  کردمیم فکر تر عاقالنه روزها نیا مثل کاش ، ندارد ییبو و رنگ چیه او بدون یزندگ دمیفهمیم کاش

 ؟ میباش کجا یدار دوست:  دمیپرس او از لیاتومب داخل

 .. ایدن آخر:  داد جواب و کرد باز را دستانش ، زد یحیمل لبخند

 !  گذشتیم خوش رعنا با حتم یب!  کجاست دانستمینم..  ایدن آخر..  ایدن آخر

 .. بودند کرده زانیآو ینوران یها سمانیر ، چراغ یبجا آن سقف از که بود ییجا  ایدن آخر

 .. داشتند قرار شکل یآجر یوارید ریز هم کنار مانهیصم و دو به دو رنگش یبلوط یها یصندل و زیم

 را خود رنگ دیسف یبالها انفرشتگ همچون که یمردان ای داشتند مانند یا گربه سر که ییناآشنا زنان از ینقاش یتابلوها

 شده رهیخ باران ریز به معشوقش یباز عشق صحنه به که یگاریس یزن ، بودند دهیکش آغوش در را گریکدی و بودند برافراشته

 آسمان به حسرت با که یدلقک و دادندیم تکان دست هم یبرا ایدر تا آسمان فاصله از که یاسکواش غواض و فضانورد ، بود

 .. بود دوخته شمچ شب پرستاره

 یرو تابلوها تمام فراز بر یسیانگل به و بزرگ یحروف با ایدن آخر ، زدیم چشمک یآجر وارید یرو به هم از فاصله با آنها همه

 زیانگ غم ، انیپا آن و بودند انداخته هم گردن در دست ، بود نشسته D و N کنار E که ییجا ، بود شده نوشته یچوب تخته کی

 .. بود کرده میترس را ایدن یانتها نیتر

 و دهایبا به توجه یب زنان ، بکشند آغوش در را گریکدی مهابا یب مردان که ییجا ، بود ییجا نیهمچ ایدن انیپا واقعا دیشا

 همچون که یطبقات فاصله نیا وجود با یحت بورزند عشق بهم غواض و فضانورد ، کنند دود یگاریس یسنت جامعه یدهاینبا

 چشمان در که بود یریتصو نیآخر نیا دیشا ، کند نگاه آسمان به حسرت با یدلقک گرید و بود کرده دور هم از را آنها یشکاف

 .. بستیم نقش دلقک

 با کودکان و کردیم قل قل سماور ، دیجوشیم ساز قهوه ، بودند شده دهیچ هم کنار یچوب یها قفسه آن در بود ییجا ، ایدن آخر

 .. بودند زده زل بود شده دهیچ کریپ غول خچالی پشت که یا وهیم و یتشکال یها کیک کاپ به حسرت



 قیرف خوادیم کیک دلت هم تو:  گفت یا کودکانه لحن با و چسباند ، بود دهیچسب خچالی به که یا دختربچه مانند را شینیب رعنا

  ؟ کوچولو

 !  بخرم کایک نیا از یکی براش داشتم پول کاش!  مامانمه تولد امروز!  یلیخ اهوم -

  ؟ مامانته تولد امروز ، دلم زیعز:  دیپرس ذوق با و دیخند رعنا

 .. گفت یزیچ یواشکی گوشش ریز و شد خم رعنا ، زد پلک اش یآب درشت شیها چشم با کودک

  ؟ جون رعنا یگیم راست:  دیپرس تعجب با و کرد ذوق دختربچه

 !  آررره -

 ... شناختندیم را او محله تمام ، نبود دختربچه تنها!  گونهچ دانستمینم ، شناختیم را رعنا دختربچه

 هم کردیم کار آنجا در که یکارگر پسر ، زدیم صدا یر یر را او بود ستادهیا شخوانیپ پشت که یچ کافه ، ایدن آخر در یحت

 !  نطوریهم

 .. داشتم دوست ار کودک یها چشم در یشاد برق ، دیخر یشکالت کیک کاپ پر جعبه کی دختربچه یبرا رعنا

  ؟ یشناسیم یچجور رو نجایا:  دمیپرس او از

 !  ساختم رو نجایا من:  گفت و کرد باز دستانش

 بهشون اومدند بچها اگه!  زنمیم برد یرو به رو ششیف ، کنمیم دیخر هزارتومن پنجاه:  داد ادامه و کرد یچ کافه به رو سپس

  ؟ خب بده کیک

 !  یر یر چشمم یرو -

 که بود ییرازها هنوز یزندگ سال کی از بعد انگار ؟ بودم خبر یب آن از مدت تمام من که داشت کافه کی او ، شدینم باورم

 .. دارد درآمد کجا از دمیفهمیم دیبا!  دانستمینم او درباره

  ؟ دونمینم من که هست یچ به راجب گهید:  دمیپرس و نشستم زیم پشت

 .. فروختم اشاری به شیپ سال سه رو نجایا من ، نبود مهم چندان!  گمب بهت خواستمیم بارها:  گفت و دیخند

  ؟ اشاری -

 و میکرد جمع پوالمونو ، شد درس الیخیب دوم ترم اواسط!  دانشگاه یها بچه از ، کردم صحبت باهاش االن که یچ کافه همون -

 !  بود من الم شیاصل دهیا البته ؟ ستین زیانگ جانیه!  میکرد درست رو نجایا هم با ما

 .. خاص و کیش العاده فوق ، انداختم ینگاه بر و دور به

 .. یبنوش قهوه فنجان دو و ینیبش گوشه نیا و یریبگ را دخترت دوست دست هفته آخر یتوانستیم که ییها کافه آن از

 یلیخ من ها بچه ؟ گمیم درست!  اریماز احتماال و یریر مخصوص:  گفت و کرد حاضر اسپرسو فنجان دو مانیبرا یچ کافه

 ! دمینرس تونیعروس به که متاسفم

 

 .. اشاری آقا کنمیم خواهش:  گفتم احترام کمال در و دادم دست او با

ر بگو من به -  .. زنندیم صدام ینجوریا معموال!  یش 

 .. دیرسیم نظر به زنانه ؟ یشر گفتم خودم با

 .. شد مشغول رعنا با گو و گفت به ابتدا مانه از ، نشست کنارمان و برداشت اضافه یصندل کی اشاری

 !  اوردمیدرنم سر یاریبس از من و کردندیم صحبت یدر هر از آنها

 دهیچ شخوانیپ یجلو کوله و کج یها افهیق و متنوع و شاد یها یزیآم رنگ با که افتاد یکوچک زشت یها عروسک به چشمم

 .. بودند شده



 

 یعیرطبیغ درشت لبان و ییکاموا یبلوند یموها یکی ، شدندیم ییتا ستیب ، بود شده هساخت یکاه زیر نخ کاموا از شانیپاها

 چشمش کی یبعد ، داشت یا الخلقه ناقص ظاهر و ماوج و کج یها دندان یکی آن ، بود کرده تن به یگل گل یها لباس و داشت

 .. داشتند یقبح جمال حسن نظر از کدام هر و بود کچل یکی آن ، بود کور

  ؟ یکنیم نگاه غولکام غول به یدار:  دیپرس خنده با و گرفت را نگاهم رد رعنا

  ؟ یساخت رو نایا..  تو..  تو -

 !  هستند عاشقشون مردم!  خودشه کار تمامشون:  دیخند اشاری

 .. کرد یمعرف من به را هرکدام و ستادیا غولکا غول کنار و شد بلند جا از رعنا

 هی سرش یتو از آخرش ، رفتینم حموم که بود سال 120!  بره حموم نداشت دوست اون ، شوئهشپ آقا اسمش کچله که ینیا -

 ! ختیر موهاش تمام و دراومد السیگ درخت

 یزنبور لب خانوم ، یدونیم آخه!  داره داستان اسمشم ، غولکاست غول شهر خوشگل ، هیزنبور لب اسمش بلونده خانوم نیا -

 !  کرد باد لباش و زد ششین یاشتباه زنبور هی کنه بو باغچشو بنفشه یگال تا دش خم که روز هی!  گالست عاشق

 انیمشتر و من یبرا اقیاشت با رعنا که داشتند را خود خصوص به داستان کی هر و بود گذاشته اسم ها عروسک تک تک یبرا

 .. کردیم فیتعر

 !  عاشقاست ما یجا ، پدربزرگاست ، مادربزرگاست یجا..  خوباست آدم یجا ، استیدن آخر ، غولکاست غول شهر نجایا -

 ! شماست و من قصه ، هاست قصه شهر نجایا 

 درد یجا:  داد ادامه و کرد اشاره خوردیم چشم به آن یرو یکاغذ کریاست هزارن و شده نصب وارید گوشه که یبزرگ تخته به

 آخر کافه از دور ، ستین عاشق یهرک دیسیبنو هم با مهه و دیبردار مداد هی ، گاز اجاق یرو داغ یچا ، نجاستیا دالتون و

 !  استیدن

 .. شد خم احترام نشانه به رعنا و کردند قیتشو را او انیمشتر البداهه یف دکلمه نیا تمام با

  ؟ دیندار نوازنده:  دمیپرس اشاری از و کردم اشاره خوردیم خاک کافه کنج که یرنگ یا قهوه یانویپ به

 .. شماست شیپ که نوازندمون -

  ؟ یکنیم یشوخ:  دمیپرس تعجب با

  ؟ بود چطور:  دیپرس و شد ما زیم کینزد کنان یشاد رعنا

  ؟ یزنیم انویپ تو -

 !  زدمیم -

 !  دونمینم ازت یچیه من دختر -

 دادیم فشار رو ها دیلک که لمیف گریباز یانگشتا به و کردمیم نگاه روز هر ، بودم انویپ لمیف عاشق بودم تر بچه:  گفت و دیخند

 !  زنمینم خوب ادیز!  کردم نیتمر کمی انویپ نیا دیخر با و شدم حفظ از کم کم ، شدمیم رهیخ

 .. نمیبب خوامیم ، رعنا یکن امتحان دیبا -

 !  میمبتد یلیخ آخه:  گفت و شد سرخ خجالت از

 ! لطفا!  باش زود -

 .. نشست انویپ پشت و شد یراض باالخره یول کرد دست آن و دست نیا کمی

 .. کرد نواختن به شروع ینیدلنش تمیر با بود شده رهیخ من به که یدرحال او ، شد دهیکش رعنا سمت به دوباره انیمشتر توجه

 :  کرد خوان به شروع اش یبهشت و فیلط یصدا آن با و بست را چشمانش آهنگ اواسط



 .. ها کوچه و شهر رو ، ادیم برف -

 .. نباش من فکر به ، قانعم اتیرو با

 .. همه از رمیدلگ ، سردمه یبدجور

 .. عالمه هی ، هیخال شمیپ جات

 .. بودم دوخته چشم بود شده غرق یقیموس یها نت انیم در و نواختیم مهارت با که همسرم به ، او به مدت تمام من و

 .. گشتیم گم نگاهم یال به ال رد که فشیظر دستان حرکت و گرفتیم اوج آهنگ تمیر باکه او زیانگ حزن یصدا به

 .. ساختیم تر را بلندش یها مژه و ختیریم چشمانش از اشک قطرات

 .. گرفت باران رنگ چشمانم و بست را نفسم راه ینیسنگ بغض

 

  ؟ خوبه حالت ؟ اریماز -] 

 رعنامو کنمیم خواهش زتا..  کنمیم خواهش ، دکتر:  گفتم کردمیم پاک دست پشت با را میها اشک و زدمیم هق که یحال در

 ..  برگردون

 نمشیبب زارهینم یچجور ؟ کنم تحمل اون بدون یچجور من!  کنمیم خواهش ، تونمینم دکتر!  کنم یزندگ اون بدون تونمینم من

 .. خوامیم رعنامو من ؟ دکتر

 !  کنمیم خواهش..  دکتر دمیم قول!  کنم جبران دمیم قول ، خوردم گوه ، کردم غلط

 .. بکشم نفس تونمینم..  تونمینم من دیکن کمکم!  دکتر کردم غلط ، کنمیم جبران کردم یهرکار

 .. داد دستم به و کرد حاضر میبرا ولرم آب وانیل کی ، شد بلند جا از کاوه

  ؟ نه مگه شهیم سال کی:  دیپرس متیمال با و زد ضربه پشتم به بار چند ، دمیسرکش نفس کی را آب وانیل

 ..  نجاستیا رعنام که روزه دو و ماه کی و سال کی دکتر!  روز دو و ماه هی و سال کی -

 بچم!  دهیم دست بهش یعصب شوک و کنهیم تشنج ، زنهیم غیج ششیپ رمیم تا ، نمشیبب زارهینم ساله هی ، دمینشن صداشو ساله هی

 .. دهیند مادرشو ساله هی

 .. گردهیبرم یک مامان ، کجاست مامان پرسهیم ازم شب هر ماهکم

 ندارم یجواب من و کنهیم یتاب یب دخترم!  کنم تونمینم یکار من و شهیم آب داره چشمم یجلو رعنام ؟ بگم دخترم به یچ من

 ..   ارمیم کم دارم دکتر ، بدم بهش

 یعاد بخش به اون ، پسرم ینیبیم رو رعنا ، مالقاته روز امروز!  باش آروم!  جان اریماز ، سیه:  گفت و دیمال را پشتم کاوه

 .. دخترت و تو شیپ گردهیبرم یزود به و خوبه حالش گمیم بهت من!  بهتره تشیوضع ، شده منتقل

 !  دکتر دیگیم نویهم هرماه -

 چند یدونیم که خودت!  بوده فیضع شدت به یروح لحاظ از اون ، کنمیم کار رعنا یرو دارم که ساله هی االن جان اریماز -

 کنترل از زن اون ، نداده جواب و گذشته براش یدرمان جلسات چندبار ابیکام یآقا همکارم یدونیم ، شتهدا یخودکش سابقه بار

 .. شده خارج

 شما و خودش به رسوندن بیآس از حداقل اما نشه سابق آدم اون دوباره ممکنه رعنا ، میبد امیالت رو زخماش میکنیم یسع فقط ما

 .. دارهیبرم دست

 !  کشهیم عذاب داره اون ، جان اریماز شهیم آروم حداقل

 یلیخ برام خاطرات نیا یادآوری:  گفتم و کردم پاک یکاغذ دستمال یمشت با را سمیخ یها پلک ، گرفت آرام کم کم ام هیگر

  ؟ میکن عبور قسمتا نیا از شهیم..  سخته



 که یزمان از ، جلوتر میبر بزار!  خواه تسعاد یآقا رمیبگ سخت بهتون خوامینم منم:  گفت و نشست مبلش یرو به دوباره کاوه

 ..  بارداره رعنا دیدیفهم

 .. [  گرفتم یکاغذ دستمال با را مینیب آب و دادم تکان باشه نشانه به را سرم

 .. کنکورش آزمون کینزد ، بود بهار اواخر

 گرسنه اریبس و آمدم خانه به موعود زمان از زودتر روز آن ، کردیم تالش یگرید زمان هر از شتریب و بود امتحان آماده رعنا

 .. زدیم قل داشت فسنجان ، رفتم گاز اجاق سراغ به یفور یعمل هر از قبل..  بودم

 او از یخبر اما بنشاند ام گونه بر یا بوسه و ردیبگ دستم از را فمیک و کت ، دیایب استقبالم به روز هر مثل رعنا داشتم انتظار

 .. نبود

 ! نبود او از یاثر ، کردم چک را بالکن و خواب اتاق و زده صدا را نامش اوردمیدرم را نمراهیپ و کت که یدرحال

 

 .. شدم بپوشد حمام از بعد تا بود کرده حاضر تخت یرو که ییها لباس و آب دوش یصدا متوجه بزنم زنگ او به آمدم تا

 .. کنم طنتیش او با یکم ناهار از قبل که زد سرم به

 لقمه هی خوادیم!  ادااایم داره گرگه آقا ؟ نجاستیا من بلبل:  گفتم یشوخ به و زدم در به تق تق بار چند و مکرد شل را کمربندم

 .. کنه چپت

 افتاده نیزم یرو به ریز لباس که رعنا دنید با و کرد تار را دمید یجلو بخار مه ، کردم باز هوا یب را در ، دمینشن ییصدا

 .. کردم وحشت

 !  زدیم کند ، کردم چک اقدام نیاول در را نبضش و زدم یلیس صورتش به بار چند ، دادم تکان را او ینگران با

 و کردم بغل را او ، پوشاندم تنش به ییمانتو و شال آرامش حفظ و یخونسرد با ، گرفتم تماس اورژانس با یسر و نکردم معطل

 .. دمیدو اطیح تا ها پله از دوان دوان

 .. میکرد حرکت مارستانیب سمت به و شدم نیماش وارد سیخ راهنیپ و مو همان با ، دیرس من با همزمان آمبوالنس

 .. بودند مضطرب شتریب هم من از ، کنند وصل کپسول به را ژنیاکس ماسک توانستندینم یحت عرضه یب کار تازه یها نیتکنس

 .. کردم وصل لکپسو به و دمیچیپ رعنا سر دور حرکت کی در و دمیکش آنان دست از را ماسک

 .. داشت قند افت احتماال ، بود نییپا ، کردم چک خودم را خونش فشار

 .. بست دوباره و کرد باز مین را شیها پلک ، بسنجم را شیاریهوش تا زدم صدا را نامش و زدم بشکن چشمش یجلو بار چند

 .. شما ای میدکتر نجایا ما ستین معلوم:  گفت یجانب به حق لحن با نیتکنس

 .. دادم پاسخ یمحل یب با را جوابش و رفتم او به یا غره شمچ

 !  بهمن مارستانیب برو:  گفتم راننده به و زدم داد

 .. یول -

 !  برو گفتم:  دادم جواب تحکم با

 .. بندازم راه زودتر را همسرم یکارها توانستمیم و بودم آشنا مارستانیب نیا در

 .. برخواست دکتر یآقا ، دکتر یآقا یندا من ورود با معمول طبق ، میکرد حرکت اورژانس سمت به برانکارد با

 .. آورد دست به را شیاریهوش رعنا تا ماندم منتظر اورژانس در پشت و دادم انجام زودتر را صندوق یکارها

 .. گرفتند او از یضرور شیآزما چند ، شدم معطل ساعت سه به کینزد

 .. کنم نگرانشان خواستمینم ، نزدم زنگ هم چکسیه به ، خوردمیم قهوه و کیک و نشسسته ایتر کافه در



 .. دمیپرس زنم احوال از و شدم رو به رو دکترش با باالخره

 !  خوبه هردوشون حال ، دکتر یآقا دینباش نگران -

  ؟ بود چه منظورش ؟ هردو ، دمیشن اشتباه کردم احساس ابتدا

  ؟ هردو ؟ دیببخش -

 ، خواه سعادت یآقا گمیم کیتبر!  بچه و مادر:  گفت و گذاشت ام شانه یرو به را دستش ، زد یپررنگ لبخند یاسد یآقا

 ! سالمه فرزندتون ، شد مداوا موقع به که بود خاطر نیهم به هم فشارش افت و بارداره همسرتون

 .. کردم تشکر او از رلبیز و داده تکان باشه عالمت به را سرم و شد سست میپاها

 باردار داندیم یعنی دمیپرسیم خودم از ، شدم کینزد او به لرزان یها قدم با ، کردند منتقل یعاد بخش به را رعنا که یزمان

 هم فکر آن به اصال ، نداشت جا سالمان چند نیا برنامه در سوم عضو ؟ بود یزیسورپرا چه نیا کنکور کینزد آخر ؟ است

 .. کردمینم

 .. زد لبخند و کرد نگاه من به یحال یب با ، نشستم رعنا کنار یسردرگم حال با

 .. دیاریب پتو ؟ سرده زنم یدستا چرا:  زدم داد ینگران با!  بود زده خی ، کردم لمس را دستش

 .. خوبم من اریماز - 

 .. رعنا یزنیم خی یدار -

 .. آوردند زیتم گلبافت یپتو کی پرستار دو

 

 ..  کردیم مراقبت خودش از شتریب دیبا بود باردار که حاال ، دشو گرم خوب تا چاندمیپ پتو با را رمقش یب بدن

 .. بود نرمال ، کردم چک را شیها چشم مردمک و گونه و یشانیپ

  ؟ ارمیماز خوبه حالت:  دیپرس تعجب با رعنا

 ؟ یندار ضعف ؟ ستین گشنت ؟ یچ تو!  خوبم من -

 .. داد تکان نه نشانه به را سرش

 .. دمیکش یهوف

 ؟ ینگفت بهم چطور..  چطور تو دختر -

 !  بود یبیعج حس هی!  شد یچ دمینفهم گهید و رفت جیگ سرم هوی..  بودم خوب من ، شد یاتفاق یلیخ -

 مسئله نیا دادم حیترج او حال و تیموقع یابیارز از بعد اما نه ای هست یباردار خبر اعالم یبرا یخوب تیموقع االن دانستمینم

 .. کنم بازگو خانه در را

 سر ، داشت ضعف یکم بود نخورده یزیچ ظهر از چون اما بود شده تر سرحال رعنا ، میبرگشت خانه به شب 10 ساعت کینزد

 .. گرفتم ساالد و دوغ ، کباب شیبرا راه

 .. برسد یبیآس فرزندم به خواستمینم اما دارد دوست شتریب را نوشابه دانستمیم

 .. داشتم اضطراب یکم هم و بودم خوشحال هم ، رفت خواب رخت به یخستگ سر از بعد و خورد شام اقیاشت با رعنا

 .. بودم هول عتایطب و بود من شدن پدر تجربه نیاول نیا

 .. دمیخر بوقلمون و آهو گوشت ، یماه گوشت ، لیآج ، یبهار یها وهیم اقسام و انواع و رفتم دیخر به ، بعد روز صبح

 مهمون امشب:  دیپرس و شد چهارتا تعجب از شیها چشم من دنید با ، بود نشسته کتاب و درس سر رعنا برگشتم خانه به یوقت

  ؟ میدار



 .. ژهیو مهمون هی آره -

  ؟ شناسمشیم من:  دیپرس و گرفت دهن به را مداد سر ها کودن مثل

 .. فهیکث!  نجو رو مداد سر گفت بهت بار ده:  گفتم کنان سرزنش و گرفتم او دست از رو مداد

 ایب ، بشم کولش و کج یلبا قربون آخ:  گفتم و گرفتم یمیمال لحن دوباره و شدم مانیپش برخوردم از ، شد زانیآو اش لوچه و لب

 !  یبستن!  یفرنگ توت..  دمیخر یچ برات نیبب

 به نگذاشم و گذاشتم زریفر در را گوشت ، شستم را ها وهیم ، کرد یشاد اظهار داد و غیج با معمول طبق و شد خوشحال اریبس

 .. بزند هم دست دیسف و اهیس

 آن وجود تمام با داشتم که بود یریناپذ وصف احساس"  شدن پدر"  شوق و شور!  نطوریهم هم خودم ، بود مانده کارم در رعنا

 .. کردمیم حس رعنا رحم از را

 .. کند استراحت خواستم او از ، برگشت درس سر دوباره

  ؟ کنم استراحت چرا!  ستمین خسته من اریماز -

 فشار خودت به یلیخ روزا نیا!  نیبش ، زمیعز نیبش:  گفتم و کردم روشن را یو یت ، گذاشتم نرم بالشت عدد کی کاناپه یرو

 .. یاریم

 !  یشد مشکوک کمی االن یول یمهربون شهیهم تو که درسته -

 کن وا دهنتو حاال ؟ رسمیم همسرم به دارم بده:  گفتم گرفتمیم پوست شیبرا که یدرحال و نشستم کنارش ، آوردم وهیم ظرف کی

.. 

 .. گذاشتم دهانش در نیریش یفرنگ توت عدد کی ، کرد باز مهین تا را دهانش و کرده نگاهم مردد

 !  خوشمزست اوممم - 

 .. کردم مرتب را شیچتر یموها و دمیبوس را اش گونه

  ؟ ارمیماز -

  ؟ جونم -

  ؟ یبگ بهم یبخوا که هست یزیچ -

  ؟ یچ مثل -

 ! یهرچ!  دونمینم:  گفت و انداخت باال یا شانه

  ؟ یدار شویآمادگ یمطمئن -

 .. داد تکان بله نشانه به را سرش

 .. نجاستیا نخود هی گفت بهم دکتر روزید:  گفتم و گذاشتم کوچکش شکم یرو به را دستم یحیمل لبخند با ، دمیکش یقیعم نفس

 !  نخوردم نخود دایجد که من ؟ نخود -

 .. دانستینم هم اتیکنا یمعن یحت لوح ساده دخترک

 !  یباردار تو!  وونهید -

 نقطه به پلک بدون قهیدق چند شد مطلع ماجرا سقم و صحت از یوقت اما دیخند هودهیب و کنمیم یشوخ دارم که کرد گمان ابتدا

 .. زد زل یکور

 .. دادینم نشان خود از یاتیح عالمت چیه ، زدم بشکن چشمش یجلو بار چند

 .. دیکش یبلند غیج یخوشحال از که شدمیم نگران داشتم کم کم ، دادم تکان محکم را او بار چهار سه



 .. همان شوقش اشک لیس و همانا بنفش غیج آن

 یشوخ گوب اریماز ؟ اریماز ؟ دارم رو تو بچه شکمم یتو من ؟ من ؟ باردارم من:  دیپرس تند تند و گذاشت شکمش یرو دست

 !  ستمین خواب من بگو!  ستین

 !  آروم رعنا باش آروم:  گفتم کنم کنترل را او کردمیم یسع که یدرحال و شدم بلند

 از من!  کنهیم وونمید هم فکرش یحت..  تو بچه مادر!  شمیم مادر دارم من!  دارم ین ین من ؟ باشم آروم تونمیم یچطور -

 به ، بشم بچت مادر کنم آرزو نداشتم جرئت یحت ، اریماز کنم ییآرزو نیهمچ تونستمینم یحت!  شدم باردار پرستمشیم که یمرد

 بدم پرورشش عشق با قراره که شکممه یتو انگور دونه هی!  شمیم مادر االن من..  من..  من و بود یپرواز بلند نیبزرگتر نظر

 خوش بچم با قراره!  میدیم گوش آهنگ ، میخوریم غذا ، میخونیم کتاب هم با..  اریماز کنه یزندگ رحمم یتو ماه نه قراره ،

 !  بگذرونم

 دعا باشه پسر اگه!  کن فکرشو!  اریماز یوا..  کوچولوش یپاها ، کوچولوش یدستا اون:  داد ادامه و شد ولو کاناپه یرو

 ، باشند تو هیشب فقط دارم ستدو!  دخترونش مدل یول باشه تو مثل بازم کنمیم دعا باشه دختر اگرم باشه خودت مثل کنمیم

 .. نمیبب رو تو صورت کنمیم نگاه بهشون وقت هر خوامیم

 

 راستش ، بودم دهیند زده جانیه و مشتاق نقدریا را او بحال تا ، امدین رونیب فرزندمان فکر از هم لحظه کی شب آن آخر تا رعنا

 فکر اگرچه کنم تجربه را آن زودتر چه هر خواستیم دلم که بود یحس شدن پدر ، نداشتم او از یکم دست هم من بار نیا

 !  برگردم عقب به توانستمینم. . نداشت یفرق گرید اما باشد رعنا فرزندانم یحت ای فرزند مادر کردمینم

 .. میکرد دعوت را رعنا و بنده کی درجه دوستان و خانواده و میداد بیترت بزرگ یهمانیم کی ما بعد شب

 و قربان و هنگامه کیتبر با که شد برپا سکوت هیثان چند و شدند شوکه یهمگ دادم را رعنا یباردار رخب شام زیم سر یوقت

 یشاد اظهار و گفتند کیتبر ما به بیترت به..  و خواهرانش ، مادرم او از تیتبع به و شکست جمع نیسنگ سکوت او صدقه

 .. کردند

 کامال اخالقش ، کرد عوض رنگ سرعت به و شکفت گلش از گل او یرداربا خبر با نداشت عالقه رعنا به آن از قبل که مادرم

 گرید ماه او ، کردم مخالفت من اما بگذراند یپدر خانه در را شیباردار یها ماه تا خواست رعنا از عطوفت با و شد رو و ریز

 !  خواندیم درس دیبا و داشت کنکور

 .. گذاشتیم سرم به سر مدام و بود شادتر همه از بهروز انیم نیا در ، کرد یم درک را طیشرا دیبا اما شد ریدلگ مادرم

 !  پسر بشه خشک ازدواجتون جوهرنامه دیزاشتیم الاقل اریماز -

 !  شده خشک وقته یلیخ -

  ؟ رفت در دستت از ای یبود هل:  داد جواب طنتیش با

 .. نکند یدراز زبان تا زدم یا سقلمه او به

 از دیبا ، دمیچ ییشو ظرف نیماش داخل و کردم جمع خودم را شام یها ظرف ، میشد تنها رعنا و من دوباره و رفتند همانانیم

 .. داشت مطلق استراحت به ازین باردار زن کی ، دادمیم نشان یشتریب توجه خانه یکارها به بعد به نیا

 خواستیم دلم من اما بود زود اریبس بچه تیجنس نییتع یبرا هنوز ، است باردار هفته سه شد معلوم ، داد شیآزما رعنا بعد روز

 !  میشو دار" دختر"

 .. باشد سالم است نیا مهم ، ندارد یفرق گفتیم رعنا

 .. کرد تالش یسخت به اش یباردار رغم یعل را مانده یباق ماه کی نیا او

 آرامش کردم یسع ، دیلرزیم سترسا از شیها دست ، بردم جلسه به را او و کردم حاضر یمقو صبحانه شیبرا موعود روز در 

 .. کنم

 .. بده بچمون یبرا!  یباش داشته اضطراب دینبا ، ستین یزیچ رعنا شیه -

 !  ستین خودم دست..  دست -



 را او و نشانده شیشانیپ بر یا بوسه شد آرام یکم یوقت و دمیمال را کمرش و شانه ، بکشد قیعم نفس بار چند خواستم او از

 .. کردم جلسه یراه

 ..  بودم کرده هیته چیساندو و وهیآبم ، لیآج ، کیک سبد کی شیبرا

  ؟ کین کیپ رمیم دارم مگه:  دیپرس تعجب با رعنا

 .. داره ازین غذا به اون!  دهیم امتحان داره بچمم ، یستین خودت که فقط -

  ؟ یکنیم کمک یمامان به ؟ بده امتحان خوادیم مامانم موچول:  دیکش شکمش یرو دست و دیخند

 رهیتقد قابل برام تالشت ینش چه نه یبش قبول چه باشه ادتی نویا و نباش زمانم نگران!  برس بهش!  باشه موچولم به حواست -

 !  زمیعز

 .. شمیم قبول:  گفت و دیبوس آرام را لبانم

 .. کرد حرکت جلسه سمت به آرامش با و شد ادهیپ لیاتومب از سپس

 .. دادمیم گوش یقیموس یگاه و کردمیم حل سودکو یگاه ، زدمیم چرت یگاه ، منشست لیاتومب در ساعت سه

 

 !  دیرسینم نظر به دیبع چندان او کوشش و تالش از حجم آن با و بود یزیآم تیموفق آزمون ، برگشت یشاد با رعنا

 .. میشد حاضر یسمونیس یبرا و میکرد یخال را مهمان اتاق ، گرفت تازه یبو و رنگ رعنا یباردار خبر با ما یزندگ

 را رعنا یجسمان تیوضع و کرد یبردار عکس نیجن از پزشک ، دارم ادی به یخوب به رفتم یسونوگراف یبرا او با که بار نیاول

 .. نداشت یباردار یبرا یخاص ینگران کردیم منع ابتدا همان از را یجنس رابطه که ییجز مشکل چند جز به ، نمود یبررس

 .. بود مناسب زیچ همه و خون قند و شارف ، لگن اندازه

 .. رفتیم یداشتن دوست کوچک نطفه آن صدقه قربان و کردیم نگاه ها عکس به مدام رعنا لیاتومب در

 !  نفسم!  بشم فدات!  من موچول ، بشه قربونت مامان آخ -

 .. ماااایش دکتر ییاباب مثل کالس سر میبر هم با قراره تو و من موچول ؟ یدونیم ؟ عاشقته یمامان یدونیم

  ؟ بشم فدات ؟ اهوم ؟ نشه پرت حواسم ینزن لگد کالس سر یدیم قول

 .. ایدار ذوق یحساب -

 !  خونته و گوشت از اون ؟ نباشم عاشقش شهیم مگه!  عشقمه وجود از!  توئه بچه نیا ؟ باشم نداشته شهیم مگه -

 .. دارم دوسش منم -

 نیتر خوشبخت تو دمیم قول بهت من!  داره دوستت هم ییبابا ؟ موچول یدیشن:  گفت و گذاشت شکمش یرو به دست ، دیخند

 شتریب البته ، خودته و من یبرا اریماز!  نداره اونو چکسیه!  یدار اریماز مثل یا نابغه و مهربون یبابا چون یبش ایدن بچه

 !  داره دوست منو

  ؟ رعنا!  عه -

  ؟ یندار مگه:  دیپرس تیمظلوم با

 .. دارم دوست اندازه کی هردوتونو -

 .. کنهیم دگرگون رو یزندگ شدن پدر فیلط حس اون و مادر یبرا یباردار تجربه نیاول ، دیداشت ذوق جفتتون معلومه -] 

   دیکرد تجربش هم شما -

  .. پسر هی و دختر دوتا!  بار سه:  گفت و نشست لبش گوشه یکج لبخند



 همسرم منتظر مارستانیب یدرها پشت یوقت ، شد بمینص یسالگ 35 سن در که بود یاحساس نیتر بخش لذت من یبرا شدن پدر

 ما یبرا تونستیم نیا و بود مبتال اول نوع ابتید به اون ، داشت یخطرناک یباردار همسرم ، زدندیم درجا ها عقربه بودم

 ... بود مهم همسرم یسالمت یزیهرچ از شتریب ، کنه جادیا مشکل

 .. شدیم نیسزار دیبا و داشت یکیکوچ لگن که یزن یبرا خصوص به! بود یسخت ساعات ، باشه سالم اون تمخواسیم فقط

 !  دیباریم برف آسمون از..  8 ساعت کینزد!  اریماز بود یزمستون سرد شب هی ، ادمهی درست

 !  نداشتم یزونیم حال و بود کرده سرد عرق دستام کف ، زدمیم قدم در پشت من

 .. آورد رونیب بود شده دهیچیپ رنگ دیسف یپتو هی یال که رو کچل و قرمز موجود اون پرستار ، در دنش باز با

 و گناه یب فرشته ، برمینم ادی از گشتیم ریش دنبال که رنگش قرمز غنچه یلبا و کیکوچ یدستا اون ، شد گرم دنشید با قلبم

 !  من معصوم

 .. شد رهیخ من به و کرد باز اهشویس درشت یچشما!  پدرشم من نستدویم انگار..  دیخند بغلم یتو ، کردم بغلش

 !  زمیعز یاومد خوش ایدن به:  گفتم بهش و کردم استشمام رو تنش یبو و شدم خم

 به ، پسرم یدونیم اما شدند متولد وانیک و شاپرک ، قاصدک از بعد ، بود میزندگ لحظات نیبهتر از یکی ، قاصدک ، دخترم تولد

 !  شهینم بار نیاول مثل یچیه خودت قول

 .. وستیپ تیواقع به که بود من یزندگ از ییبایز و مهم بخش ماهکم:  گفتم و دادم هیتک مبل شانه به را سرم

 چوقتیه!  خواه سعادت یآقا دخترته نیا گفتم خودم به و کردم بغلش یتو که یا لحظه همون!  دخترم عاشق ، شدم عاشقش من

 ما اما وفتهین اتفاق یمرد هر یبرا دیشا که مردونست حس هی نیا دیدونیم ، دکتر!  نکردم تجربه رو حس ونا دوباره میزندگ یتو

 .. میبود شانس خوش

 

  ؟ نه یکردیم حسش بود رحمش یتو یوقت:  گفت و زد یمعنادار لبخند کاوه

 !  بهیعج واقعا ، زدیم لگد رعنا شکم به دمیخندیم یوقت ، میداشت یمعنو یقو ارتباط هی انگار..  لحظه به لحظه -

 [  خواه سعادت یآقا بهیعج خلقت کار -

 یآرزو به حاال خواندیم نوه یندا ما گوش در دائما نیا از قبل تا که مادرم ، افتی بهبود عروس و مادر روابط ، رعنا یباردار با

 .. بود افتهی دست شیخو

 تا کردیم هیته را فصل یها وهیم اقسام و انواع و زدیم خیس بره کباب مانیبرا بابا ، میشدیم دعوت میپدر خانه به هفته هر بایتقر

 بود مجبور آن از قبل تا که نوا یب دخترک!  کردیم حلوا حلوا سرش یرو را عروسش که مادرم ، ردیبگ جان و بخورد رعنا

 معروف قول به و شده مادرم دل زیعز ردیبگ عهده بر را یمهمان امورات تمام تنه کی و کند تحمل را ام خانواده هیکنا و شین

 .. گذاشتندیم شیالال به یلیل یحساب

 !  شدمیم باردار نیا از زودتر شودیم عاشقم مادرت میباردار با دانستمیم اگر گفتیم من به ، بود خوشحال رعنا

 از یکی خواهرانش ، کند جا من خانواده دل در را خودش تا کردیم تالش بود دهینچش یحساب و درست خانواده طعم که خودش

 .. بودند تر بدبخت و عارتر یب یکی

 .. نداشت یبهتر اوضاع حنانه و شده جدا خود معتاد و ادیش همسر از یتازگ به که حانهیر

 زار تمام روز کی و شدیم خراب حالش ، کردیم صحبت یتلفن خواهرانش با که هربار رعنا یباردار حساس امیا آن در حال

 .. اورمیدرب جا از را تلفن میس خواستیم دلم ، زدیم

 !  نشستمیم تماشا به دیبا من و وفتادیم خطر به فرزندم جان ، نداشتم را شیها هیگر تاب

 در که یپول دانستمیم!  شدم اریس پول فیک کردمیم حس یگاه که بماند خودمان نیب ، کردمیم یمال کمک آنها به توان حد در

 .. ندادند هرگز کردندیم دعا را جانم و دهندیم بازپس گفتندیم که اگرچه ، گرددینم باز گرید زمیبر خواهرزنانم حلق



!  ببرم فوقش ؟ ندارد را یکس خواهر دو نیا جز رعنا گفتمیم خودم با اما ببرم یزندگ از را خواهرانش یپا خواستیم دلم یگاه

 !  کن بار یباقال و اریب خر وقت آن و شد خواهد تنهاتر هست که ینیا از

 ، کنندیم سواستفاده تتیموقع و تو از آنان که گفتمیم او به و شدیم بحثم رعنا با یگاه ، نداشت یانیپا خواهرانش و من مشکالت

 !  کن جمع را حواست

  ؟ دارم ویک خانوادم از بزنم پس خواهرامم اگه!  اریماز ندارم ویکس اونا جز:  گفتیم و دانستیم خوب را نیا

 آخر!  اعتماد رقابلیغ مرد کی!  خائن یعوض کی ، ماندمیم من فقط خواهرانش طرد ای!  یمادر نه یپدر نه ، تگفیم هم راست

 در یوقت ، بود تر تنها شهیهم از داشت ازین کمک به یوقت ، کردند طردش دوستانش و خانواده تمام ، کرد را کار نیهم هم

 .. لعنت ، ما به لعنت!  مینگرفت را سراغش واستفادگرشس خواهران نه و من نه شدیم غرق یشیپر روان منجالب

 کردمیم تالش یدلگرم با من و دیلرزیم اضطراب از ، آمد کنکور یها رتبه جواب که گذراندیم را شیباردار نیسوم ماه بایتقر

 .. کنم آرام را او

 قبول اگه ، ارمیماز:  دیپرسیم مدام و بود شده رهیخ بود میپاها یرو که یتاب لپ صفحه به و گذاشته یها شانه یرو به را سرش

 ؟ یندار دوسم گهید باشم نشده

  ؟ یا وونهید -

 .. باشم شده قبول دوارمیام ، میکرد رو تالشمون تمام ینین و من:  گفت و دیبوس را ام شانه

 !  کنم نگاه تونمینم:  گفت ینگران با و بست را چشمانش شدم که تیسا وارد

 .. باش آروم سیه -

 .. زدم یکج لبخند و دمید را اش رتبه ، گرفت را شیها گوش و کرد پنهان زانوانش نیب در را سرش

 .. نکن دعوام لطفا!  خنگم یلیخ من ؟ نه زدم گند -

  ؟ کالس سر یبر موچول با یخوایم ، دکتر خانوم -

  ؟ یچ..  چ:  دیپرس تعجب با و کرد باز را چشمانش

 499:  گفتم و زدم اشاره صفحه به

 !  بود سخت باورش ، زد هیگر ریز یپق و گرفت اش ینیب یرو به را دستانش

 ! بود کرده را خودش کار رعنا اما شود خوب نقدریا اش رتبه کردمینم را فکرش هم خودم میبگو را راستش

 !  است باردار که انگار نه انگار!  کردیم هیگر و زدیم غیج ، دیپر نییپا و باال کانگورو مثل و شد بلند یخوشحال از

 :  زدیم داد یباز مسخره و رقص با همزمان

 !  من شدم قبول!  من شدم قبول -

 ییبابا مثل میمامان!  شد دکتر مامان!  موچووول!  ما میشد قبول ، ما میشد قبول:  داد ادامه و گذاشت شکمش یرو به را دستش

 ! غغغغغغیییج!  شده دکتر

 

 .. گرفتم لمیف او یشاد و ذوق از یمکیقا و درآوردم را لمیموبا

 !  زشتم!  رینگ لمیف یییییا -

 !  نهیبب یکس ستین قرار -

 !  ررررینگ لمیف!  تنمه خوابم لباس هنوز یوا -

 .. بخوابد اغوشم در خواستم او از و دمیکش دراز کاناپه یرو ، گذاشتم کنار را نیدورب

 .. نکنم وارد فشار شکمش به تا بودم مواظب



 .. زدیم حرف ندهیآ از یشاد با و دیبوسیم را میگلو ریز رعنا

 .. یکن افتخار بهم خوامیم!  برم کنفرانس ، سمیبنو مقاله ، بشم موفق پزشک هی تو مثل خوامیم -

 .. یتونیم حتما -

 تمیموفق اعثب تو..  من یهست تو..  من عشق تو ، تو!  کنم یط رو راه نیا نداشت امکان زتیانگ و وجود بدون ، تو بدون -

 ، اریماز کلمست هی جواب دادم لیتحص ادامه یباردار وجود با و یسالگ 30 تو که شد یچجور بپرسند ازم روز هی اگه!  یشد

 .. دمیم قلبمو نبض ، شمیم رد شیآت داخل از ، کنمیم فتح هم رو ها قله نیبلندتر بخاطرت ، شد هدفم تمام عاشقشم که یمرد گمیم

  ؟ نه گفتم هتب ، کنمیم یهرکار

 .. رعنا یگفت بارها -

 کن تر لب فقط!  ادیبرم ازش ییکارا چه وونهید نیا ینیبب تا باش من مال ، بمون شمیپ فقط تو:  داد ادامه و دیبوس را ام نهیس

 مهلکه نیا در ، خواهمتیم تابانه یب چه ، من تمام یا آخ ؟ کردمیم کاریچ تو بدون من!  موچولم پدر ، بشم تو یفدا ، اریماز

  یسهراب رضایعل*  شناسمینم یگرید پناهگاه تو آغوش جز ، فرسا جان

 سفر ماه تا تو یمو با من:  داد ادامه بود زده زل من به درشتش چشمان با که یدرحال و برد فرو ام رهیت پرپشت یموها در دست

 ها حرف نیا مثل من!  کن درکم فقط..  مونمیم ندهز هات نفس با آب بدون من ، دادند آزارت انسانها اگه شمیم یخیمر ، کنمیم

 .. ترسمیم..  اریماز ترسمیم ، ستین هضم قابل مسمومم ذهن و کنمیم فکر

  ؟ یچ از -

 .. کنم وونهید هم رو تو ترسمیم!  بزنم داد رو اسمت شهر یها کوچه پس کوچه یتو ها وونهید مثل شب هی نکهیا از -

 !  رتمکنا من ، زمیعز نترس..  شیه -

 :  گفت آرامش با و گذاشت ام نهیس بر سر

 باز تو مهر از سر زنم اگر نامردم

 بنواز یخواه و هجر به بکشم یخواه

 ناز ه  یما یا دست ز زمیبگر ور

 :  کرد زمزمه را تیب نیآخر و دیبوس آرام را ام نهیس

 باز میآیم تو شیپ روم که جا هر

 دندان خواستیم آنچه برخالف او رتبه به توجه با رشته انتخاب یبرا ، ارانمهمک و من یا هفته کی یزنیرا و مشورت با

 دانشگاه جینتا اعالم منتظر و میدیبرگز را کرج و تهران دندان ما و نمود موافقت امر نیا با هم رعنا ، کرد جلب را نظرم یپزشک

 .. میشد

 قبول یپزشک دندان رشته در یراحت به او که دانستمیم قبل از ، شد اعالم هم آزمون جینتا ، کودکمان تیجنس نییتع با همزمان

 .. گشت شادمان اریبس خودش اما شودیم

 خامه نون جعبه کی محله یفروش ینیریش همان از ، بکشم داد یخوشحال از خواستیم دلم است دختر فرزند میدیفهم که بار نیاول

 .. کردم مهمان را پرسنل تمام و دمیخر یا

 و چسباندیم خچالی در یرو به بود گرفته یباردار مدت یط در که یسونوگراف یها عکس تمام او ، بود خوشحال هم رعنا

 دست یدیجد خاطرات ثبت به روز هر و گذاشتیم خاطراتش دفتر یال را آن از نسخه کی یحت ، کردیم ادداشتی را ماهش

 .. زدیم

 جهان زنده یقیموس نیتر بخش آرامش که را قلبش یصدا و است گوشیباز انگور حبه هی فرزندمان که گفت ما به دکتر خانوم

 فیلط احساسات از دکتر خانوم ، کردیم هیگر موچول قلب یصدا دنیشن با همزمان و بود گرفته بغضش رعنا ، کرد پخش بود

 .. بود گرفته اش خنده رعنا



..  شهینم باورم:  گفتیم و زدیم زار شتریب عنار ، کردمیم پاک را شیها اشک و دمیکشیم اش گونه یرو به را ام سبابه انگشت

 کاش ، کشهیم سوت ذوقش از دلم ؟ اریماز یشنویم رو قلبش تمیر یصدا ؟ تپهیم قلبش که رحممه تو یگوگول زنده موجود هی

 .. میبزن بدن به یآب ، میکن پرواز اهایرو نیسرزم به ، میبخون قصه هم کنار تا ادیب ایدن به زودتر

 نهال..  کنم تماشا رو شدنش بزرگ قراره ، بمکه ریش نمیس از!  بخوابه بغلم تو هرشب ین ین قراره ، من دیام کیکوچ روزنه

 ..  یلیخ ، اریماز خوشبختم یلیخ من!  کرده شهیر وجودم یتو عشق

 ، خواب تخت از اعم اتاق لوازم تمام ها دختربچها اکثر اتاق مثل ، میکرد شروع را یسمونیس دیخر فرزندمان تیجنس نییتع با

 ! بود یصورت..  و غذا یصندل ، نیماش یصندل

 

 و تخت که بود آن بر قرار ، خواستیم نظر من از مدام و کردیم یبررس را ها کاتالوگ دقت با نوزاد خواب تخت یبرا رعنا

 یبرا خواستمیم ، بود مردد ساده یصورت - دیسف تخت و گل طرح با دیسف تخت نیب رعنا ، بسازند مانیبرا را سشیسرو

 نظر از هم که کردم انتخاب را رنگ دو  ساده تخت ها متیق و اتاق تیموقع یابیارز با پس کنم هیته کامل ست کی فرزندمان

 .. میدیبرگز یباز اسباب نیتریو و لباس کمد کی آن بر عالوه  ، کردیم اشغال یکمتر یجا هم و بود سرتر یمنیا

 .. داشت یادیز تجارب مانیزا بار کی با باشد هرچه ، بود اههمر مانیدهایخر اکثر در مادرم

 شکمش که یزمان تاکرد هیته یآت یها ماه یبرا راحت یباردار لباس چند رعنا ، رفتمیم بازار به انها با اوقات یگاه هم من

 .. برنخورد مشکل به شودیم بزرگ

 خرس که یدرحال و دیخر ییپشمالو خرس و یبارب کامل تس کی اول همان ، دمیدیم مغازه در که بود ییها عروسک عاشق او

 .. دندینخر برام چوقتیه اما باشم داشته نرم عروسک هی داشتم دوست شهیهم:  گفت دادیم فشار محکم را

 را شکمش که یدرحال و گرفتم آغوشش در پشت از ، شد شیر شیر حالش به دلم که گفت را جمله نیا یمظلوم لحن چنان با

  ؟ نه مگه میریگیم بخواد یهرچ دخترمون یبرا عوضش:  گفتم ردمکیم نوازش

 ؟ بردارم خودم یبرا هم نایا از یکی شهیم اریماز..  اهوم -

 .. زمیعز بردار خوادیم دلت یهرچ:  گفتم و دمیبوس را اش گونه

 .. بودند متنوع و رنگارنگ و فیلط ، کوچک ها لباس ، میدیخر صفر نوزاد لباس کامل ساک کی پنجم ماه است ادمی

 تصور که بایز دار روبان یها جوراب آن مخصوصا ، رفتیم اشان صدقه قربان و کردیم باز را ساک صدمرتبه یروز رعنا

 .. شدیم آب قند هردونفرمان دل در و کردیم یتداع را دخترم کوچک یپاها

 ینگارها و نقش با را اتاقش وارید ، دوخت دخترمان یبرا یا پارچه عروسک نیچند او ، نبود کاریب مدت نیا در هم رعنا

 .. دیکش اتاق دور تا دور ینئون چراغ سمانیر کی و کرد نییتز کودکانه

 .. بود حاضر نیریش انگور دانه آن ورود یبرا زیچ همه

 بوسه اتاق وارید و در بر و دیکشیم دست تخت یرو ، کردیم بو را ها لباس ، نشستیم یساعت اتاق در خواب از قبل هرشب

 .. زدیم

 .. دیرسیم نظر به شهیهم از تر عاشق رعنا ، دارم ادی به یخوب به را دوران آن

  ؟ مهتاب ای قشنگتره نایمب نظرت به:  دیپرس هوا یب و کرد سربلند رعنا ، خواندمیم کتاب و بودم نشسته خانه در که شب کی

  ؟ جان -

 از دانشگاه از برگشت راه تو امروز نویا!  گردمیم اسم هی دنبال موچول سهوا دارم:  گفت و زد اشاره بود دستش در که یکتاب به

 .. گرفتم کتاب شهر

 .. نمیبب نجایا ایب -

 .. نشست بغلم در و شد بلند جا از

 .. رفتیم ادمی هم تلفظشان یحت دیشا که ییها اسم!  برخوردم یبیغر و بیعج یها اسم به و زدم ورق آرام آرام را کتاب



 !  باشه بایز حال نیع در و راحت اسمش دارم ستدو من -

  ؟ هیچ رعنا آخه!  بودم متنفر اسمم از شهیهم ، منم -

 .. یستین یزیچ یبس دخت کن شکر رو خدا برو ، قشنگه که تو اسم -

  ؟ اسمه هم بس دخت -

 !  بسه دختر ینامع به ، زاشتندیم بس دخت ویآخر اسم اوردندیم دختر چندتا و بودند دوست پسر که مایقد -

 .. شعوریب چه:  گفت یناراحت با

 

 .. یبعد یبرا خوب اسم هی نطوریهم ، میزاریم موچول یبرا خوب اسم هی ما یول -

  ؟ یبعد:  دیپرس تعجب با

  ؟ کنمیم اکتفا یکی نیهم به یکرد فکر نکنه -

 .. ماریب بچه نیج دو تو از خدامه از که من:  گفت و چسباند ام نهیس به را سرش

 !  یجهان جام میبر بسازم فوتبال میت هی ، خوامیم تا 10:  گفتم یشوخ به

 .. وونهید:  زد ام نهیس به یآرام ضربه و دیخند

  ؟ هیچ سانیآ به راجع نظرت:  دمیپرس و گذاشتم کنار را کتاب

 باشه داشته میم باباش اسم اول مثل مدار دوست یول هااا قشنگه:  گفت کردیم یباز انگشتانش با که یدرحال و انداخت ریز به سر

.. 

 ! ماهک:  زدم لب ناخوداگاه

 !  قشنگه ماهک:  گفت و زد یبخش تیرضا لبخند رعنا

 دخترم خواستیم دلم و بود ییبایز اسم ، بگذارم دخترمان یرو تا بودم کرده انتخاب ترایم با قبل سال نیچند که بود یاسم ماهک

 .. کنم صدا ماهک را

 یبرا کردندیم ادعا که بود کرده یداریخر کتاب شهر از را ییها کتاب ، خواندیم داستان ماهک یبرا رعنا خواب مهنگا ها شب

 .. شود یم هوش و تیخالق شیافزا موجب و است مناسب نیجن

 را ندفرز تیترب اصول و بودن پدر روش و راه تا بودم کرده هیته یصوت ای مکتوب صورت به یروانشناس کتاب نیچند هم من

 .. رمیفراگ

 !  من یجنس مشکالت و رعنا یعصب حمله ، میکرد تجربه را یادیز مشکالت ماه نه آن در

 انیجر در سکس کمبود او یجنس مشکالت و رعنا یجنس لیم کاهش با ، دادینم آزارم یجنس ازین اندازه به زیچ چیه حال نیا با

 ..  شدیم احساس یخوب به ام یزندگ

 یباردار دوران در که رعنا از گذاشتینم خجالت یطرف از و داشتم نفرت ییخودارضا از ، دهم انجام یکار چه دیبا دانستمینم

 .. کنم ینامعقول درخواست بردیم سر به

 نیا یپ در یپ و شدم یمتاهل یزندگ وارد که یوقت از اما بودم کرده سر یجنس رابطه یب یادیز مدت من ، نبود من از مشکل

 .. گشت دشوار میبرا آن از یدور کردم تجربه را روابط

 .. شدیم شتریب زانیم همان به شهوتم رفتیم باالتر سنم هرچقدر انگار ، کردیم لیزا را عقلم که بود شده یاساس ازین کی مثل

 چه ، شوم خالص مردانه یلعنت عذاب نیا شر از یمبلغ پرداخت با تا کنم سوار را یابانیخ پوش کیش زنان شدم وسوسه بارها

 !  تمام بعد و بود ساعت کی فقط ؟ شناختیم را من یکس چه ؟ کردم را نکاریا من بداند خواستیم یکس

 .. شدمیم خالص یروح فشار و یسردرگم نیا از و دادمیم یتومان 300 200



 به!  است باردار که است باردار ؟ یترسیم چه از تو ، اریماز باد بادا هرچه گفتم خود با و گذاشتم فراتر افکارم از پا که کباری

 رندیگ یم زن چهار که هم ها عرب نیا ؟ کنم یدور یجنس رابطه لذت از و باشم عذاب در دیبا من او یباردار بخاطر ؟ چه من

 .. است حالل چهارتاش تا ندیگویم که ستین بد!  کنندیم ینگر ندهیآ

 بگذار!  وفتدیم روحم جان به انهیمور همچون یگاه که ستیچ وجدان عذاب نیا شودینم سرم حرامم و حالل که یمن یبرا اصال

 یکس هم و شومیم بهتر رعنا با و گرددیم باز سابقم نشاط و شور دوباره هم گونه نیا ، شود کنده هیقض قال و بزنم نیزم را یکی

 .. شد نخواهد متوجه

 

 یمشک یمانتو ، نازک یپلنگ ساپورت که اندام کیارب و بلند قد بلوند زن کی یپا یجلو بودم که باالشهر در افکار نیا تکرار با

 .. زدم ترمز داشت صورت به یا زننده و تند شیآرا و بود دهیپوش یهمرنگ براق یروسر و جلوباز

 .. کنندینم توجه یزیچ به نمیماش برند و پول فیک جز زنان از دسته نیا دانستمیم و بود BMW لمیاتومب

  ؟ یهان خودته مال رخش..  اوالالال:  گفت که دادم نییپا را شهیش ، شد خم شاگرد یصندل شهیش پشت از زن

 .. خودمه مال!  بله ، سالم -

  ؟ یخوایم مهمون -

 ..  متنفرم کنند تصورم گاگول آنکه از ، ستین اولم بار و هستم یا حرفه بدم نشان خواستم

 ! کنه حساب ما با چند مهمون نیا تا -

 !  کنمیم حساب مفتم پایخوشت با ، زمیعز کرمته یهرچ:  گفت یناز لبخند با و شد سوار ، کرد باز را لیاتومب درب

 نکارهیا اصال من آخر شدم مانیپش بد ، شدم مرتکب یبزرگ اشتباه چه دمیفهم شد لمیاتومب سوار زن تا ، زدم یکج لبخند زور به

 ! نبودم

 .. افتادم راه به جوردن شلوغ ابانیخ در و دادم فشار را گاز پدال ناچار به

 هیچ اسمت حاال:  دیپرس کردیم دیتجد را رژش رنگ نهیآ یجلو که یدرحال و دراورد رنگش یدست فیک از یقرمز رژلب زن

  ؟ پهیخوشت آقا

 !  اریماز..  ماز:  دادم جواب دهیبر دهیبر یا گرفته یصدا با

 !  نهیهم منم پسر اسم ، یقشنگ اسم چه -

  ؟ یدار بچه:  دمیپرس و مکرد نگاه او به تعجب با

 .. تا دو -

 .. نجایا پس:  دمیپرس مجددا دیچکیم میشانیپ از شر شر عرق که یدرحال و دادم قورت را دهنم آب

 ؟ ریخ ای یدار مکان!  میبزن حرف مچه بچه از میومدین ، یهان وللش -

 یبرا و میکن صرف شام هم با تا بود منتظرم نهخا در رعنا ؟ زدم ترمز او یپا یجلو که کردم خودم با یا احمقانه فکر چه

 .. خوردمیم چیپ لیدل یب شلوغ ابانیخ در و بودم نشسته زن نیا کنار نجایا من و میبخوان کتاب موچول

 ... من..  من -

  ؟ اولته بار:  دیپرس لبخند با و انداخت دیدرخشیم دستم در که یا حلقه به ینگاه

 .. نداشتم قتیحق جز یا چاره

 !  آره -

 !  منتظرته خونه تو االن حتما:  گفت و زد اتش گاریس نخ هی

 .. بارداره اون -



  ؟ ماهشه چند ، مبارکه -

 !  ماه شش.. شش -

 !  شما به داد عمرشو امرزمیب خدا شوهر که بودم باردار ماه هفت شش منم -

 .. داشت ینیغمگ سرگذشت ، شدم متاسف

 .. مکردیم سوارت دینبا من!  متاسفم -

 .. ستین یالیخ ، بلغزه ممکنه یآدم هر -

 !  برسون بچت به رو سالمم:  گفت و شد ادهیپ لیاتومب از ، داشتم نگه ابانیخ گوشه

 .. بود یبیعج زن ، گشت دیناپد چشمانم شیپ از حرف یب و

 بودم کورم که افسوس!  اشمب خانواده خوب مرد تا فرصت کی و شانس کی ، نلغزم شب آن تا داد هم دست به دست یهمچ انگار

 .. دمیند و

 

 .. شدم مانیپش سخت بودم داده وا لحظه کی نکهیا از ، برگشتم خانه به

 .. کردم برخورد زد یم مشت شکمش به و دیکش یم غیج و دیچرخ یم خود دور به وار وانهید که رعنا با کردم باز را در تا

 ، شد آرام یوقت پس باشد نخورده را بخشش آرام یها قرص هم باز دادمیم احتمال ، کردم مهار را او فورا و شدم زده وحشت

 دمیبخشینم را رعنا هرگز رفت یم نیب از اگر!  بود خوب حالش ، میشو مطلع بچه سالمت از تا بردم مارستانیب به را او عیسر

.. 

 یعاد حالت به نکهیا از بعد ، کرد ینم رحم هم موچول به یحت ، نداشت رعنا به یشباهت چیه شد یم خارج کنترل از یوقت

 .. است شرمنده و آشفته هم خودش کردمیم احساس ، امدین رونیب اتاق از کامل روز سه دید را شکمش یرو یکبود و بازگشت

 .. توانست ینم اما باشد یخوب مادر کرد یم تالش ، خواست یم عذر کودک از و کرد یم هیگر شب هر او

 و سالم یهمسر کنار در را یزندگ نیبهتر توانستمیم من ، خوردم افسوس خودم حال به دمید وضع نآ در را او و برگشتم یوقت

 .. باد خودم بر لعنت که کردم خودم اما باشم داشته بایز

 .. دانمینم!  زدیم خواب به را خودش ای بود دهیخواب ، رفتم اتاقش به شب همان

  ؟ اریماز یکنیم کاریچ:  دیپرس یکیتار در ناگهان که شد بلند ییداص و سر ، برداشتم کمد داخل از بالشت و پتو کی

 .. خوابمیم کاناپه رو امشب ، دارمیبرم بالشت و پتو دارم -

 ..  بزنم بیآس بچموگ به خواستمینم ، متاسفم:  گفت بغض با شوم خارج در از خواستم که نیهم اما نداد یجواب

 ..  کن فراموشش -

 !  بکنم غلط من!  نخورم قرصامو گهید بکنم غلط من!  اریماز کنمیم خواهش -

 یوقت گفت یم ، خوردینم هم باز یول است موثر اندازه چه روانش و اعصاب نیتسک در ها قرص آن دانست یم هم خودش

 !  گرید زهرمار و کوفت هزار و کند یم دایپ تهوع حالت ، ردیگ یم جهیسرگ و سردرد خوردیم قرص

!  یکنینم رحم معصوم طفل اون به االنم از تو یول یباش یخوب مادر یخوایم کردمیم فکر:  گفتم و برگشتم او سمت به

 .. یخودخواه ، رعنا یخودخواه

 .. نگفت یزیچ و دیچک گونه یرو به دانه دانه شیها اشک

 .. ریشبخ -

 .. شدم مچاله خودم در کاناپه یرو و بستم را در



 ، نداشتم او یرعادیغ یرفتارها درباره یا دهیا چیه من و بود ما تجربه نیاول نیا ، بودم تر آشفته و تر سردرگم رعنا از دیشا

 .. نبود صالح و ریخ رعنا رفتار ؟ کرد یم خفه را نوزادمان اگر ؟ چه گرفت یم کتک ریز را ماهکم روز کی اگر

 .. من خود یحت ای اشدب ماهکم او که نبود مهم ، شناخت ینم را یکس داد یم دست او به یعصب حمله اگر

 ! کردم اقدام رید درمانش یبرا من که فیح و بود ضیمر او

 

 .. داشت اقامت خانوم مونس خانه در یباردار آخر یها هفته

 مارستانیب سمت به نور سرعت با دیرس دستم به مانشیزا خبر یوقت و کردم یخواب هم معتاد زن آن با مطب در مانشیزا روز

 .. رفتم

 .. بچم..  رعنا:  دمیپرس نفس نفس که یدرحال و شدم کینزد دو آن به مهیسراس ، بودند منتظر یالب در ابیمکا و  بهرو

 !  اومد ایدن به سالم و حیصح شیپ قهیدق ده دخترت!  مبارکه!  پسر نکن هول:  گفت و زد ام شانه به مردانه یا ضربه بهروز

 .. شد راحت المیخ یکم و دمیکش یقیعم نفس

  ؟ کنندیم منتقلش مراقبت بخش به یک:  دمیپرس بهروز از پس است ممنوع زنان بخش به انیآقا ورود تمدانسیم

 .. دهیم خبر هنگامه -

 رعنا یوقت و بود خانوم مونس شیپ شکر رو خدا!  میبدهکار یمهد آقا به تشکر هی:  گفت و زد اشاره ابیکام به ادامه در او

 ! یمهد آقا دیدار حق ما گردن به اواقع .. نجایا آوردش شد بد حالش

 !  بود فهیوظ!  جان بهروز هیحرف چه نیا:  گفت و زد یکمرنگ لبخند ابیکام

  ؟ دیبود خانوم مونس خونه هم شما:  دمیپرس مردد

 ناقابلم هیده هی بهتون خواستم شهیباردار آخر یها ماه بودم دهیشن ، دمیخر وهیآبم و کمپوت چندتا ، بودم رفته رعنا دنید یبرا -

 .. بدم

 درست چندان شما آمد و رفت کنمینم فکر متاهله زن هی رعنا ؟ داره یلزوم چه:  دمیغر یتند لحن با و دیچسب سقف به آمپرم

 .. باشه

 .. اریماز آقا کنمیم نگاه متاهل زن هی چشم به رعنا به هم من -

 !  باشه نطوریهم دوارمیام:  گفتم دلم در

 .. کنم زحمت رفع من بهروز آقا اجازه با ، خب:  گفت ابیکام یول شد برپا تسکو ما نیب لحظه چند

 .. برسون سالم خانواده به ، جان یمهد یزیعز:  گفت و داد دست او با بهروز

 را خونم بود گرفته آغوش در مارستانیب تا را زنم او نکهیا فکر ، رفت و کرد یخداحافظ من از چشم با و زد یگرم لبخند ابیکام

 .. اوردیم جوش به

  ؟ یبپر بهش تو که مارستانیب آورده زنتو کرده لطف اروی ؟ اریماز بود یکار چه نیا:  گفت کنان سرزنش بهروز

  ؟ بودم مرده خودم -

 یول بوده رعنا خاطرخواه ابیکام درسته!  بود مرده یک یفهمیم یبنداز تیگوش یکاال سیم به نگاه هی:  گفت و زد یپوزخند

 !  شده  عاشق نکرده که جرم نداشته یبد تین و قصد چیه حاال

 از بعد و داشت ابیکام مثل یتوپ خاطرخواه هی هم هنگامه اگه نمیبب:  دادم جواب شخندیر با و کردم میها بیج در دست

  ؟ منه مال اداهات نیا ای یدادیم خرج به یروشنفکر نقدریا دیپلک یم برش و دور ازدواجتون

  ؟ ارهد کم یکنیم فکر -



 هی توام نمیبب زنم بر و دور رو اروی نیا خوامینم!  گنجه ینم مخم یتو ایباز یقرت نیا!  داداش املم من!  یاوک بهروز یاوک -

 .. نزار وزیپف نیا بغل ریز هندونه من جلو نقدریا و کن یلطف

 .. میبرو مراقبت بخش به که زد زنگ هنگامه لحظه همان و داد تکان سر تاسف با بهروز

 

 کوچک یتخت در دخترمان و دهیکش دراز تخت یرو به همرنگ ونیپاپ و یصورت راهنیپ دست کی با 101 اتاق در رعنا

 .. داشت قرار کنارش

 یعیطب مانیزا یبرا نکهیا مثل ، زدند حرف رعنا مانیزا یسخت از و گفتند کیتبر بار نیچند هنگامه و خانم مونس من ورود با

 .. بود دهیکش یادیز درد

 .. میباش تنها دخترمان و رعنا و من تا شدند خارج اتاق از شام بهانه به آنها

 و زد یکمرنگ لبخند ستادمیا سرشان یباال یوقت ، نداشت یتوجه بر و دور به اصال و بوده موچول یتماشا محو مدت تمام رعنا

 .. ینبود:  گفت

 .. و دممونیم کنارت دیبا!  احمقم چقدر دونمیم!  رعنا شرمندتم -

 !  کنمیم بزرگش هم تنها گهیم بهم یحس هی و آوردم اشیدن به تنها من ، نداره یتیاهم دیبا و کاش که یدونیم -

  ؟ بزارم تنها دخترمونو و تو تونمیم مگه ؟ هیحرف چه نیا:  گفتم یمیمال لحن با و نشستم او کنار یصندل یرو

  ؟ یدار دوسش -

 .. عاشقشم:  گفتم لبخند با و انداختم بود شده پنهان یصورت کاله انیم که دشیسف و سرخ صورت به ینگاه

 من دیام تنها همشون..  کوچولوش یدستا ، نازش یلبا ، ینقل ینیب نیا:  گفت محبت با و کرد لمس را اش گونه یآرام به رعنا

 ماه نه نیا تمام ، وجودمونه از چون!  میکن تمراقب ازش وجود تمام با دیبا و میدار خودمون از یادگاری هی ما حاال اریماز!  شدند

 و شهیم یبزرگ ادم پدرش مثل دونمیم ، کنه متحول رو ایدن یروز نیهمچ تو بعد سالها و ادیب ایدن به امروز تا بوده رحمم یتو

 ماه هی ، اومد ایدن به ماهک یوقت که کنمیم تکرار خاطراتم دفترچه یتو بارها من اما ارهینم ادی به هرگز رو روز نیا درسته

 .. دیدرخش آسمون یتو گهید

 بلند تخت یرو از یآرام به را او فقط و دمینبوس شمیر ته یزبر خاطر به را موچول اما کاشتم رعنا گونه به یا بوسه و شدم خم

 .. کردم

 اندازه چه تا مارمیب و یته وجود میبگو هم صبح تا من اگر..  ستین یشدن وصف شدن پدر ، کنم فیتوص را حسم چگونه دانمینم

 .. کرد نخواهد درک را آن یناپدر چیه شد پادزهر و عشق از پر دخترم گرم آغوش با

 ییبایز به یگل گرید گلها نیب در ، بگردم توانستمینم یا ستاره دنبال گرید ستارگان نیب در ، من یداشتن دوست و کوچک ماهک

 دمیدیم درشتش یها چشم عمق در میاهایرو تینها که من یداشتن تدوس فرشته ، ماهکم!  نداشت وجود دخترم تیمعصوم و

 اکنون ، کرد یم مملو عالقه و آرامش ، جانیه از را وجودم یپا تا سر که بود رو و رنگ یب جهان نیا در نتیز و شکوه تلبور

 ینم گرم را دلم کودکانه یها یزبان نیریش آن با ماهک اگر دانمینم من و دهدیم معنا ام یزندگ یروزها تک تک به دخترم تنها

 معصوم صورت ریتصو ، کنم یم نگاه ماهکم یادها و ناز به که هربار!  کنم یزندگ توانستمیم همسرم فراق در چگونه کرد

 نیبزرگتر ، ورزد یم عشق عتیطب به عاشقانه او ، ستین رعنا به شباهت یب ماهک ، شودیم یتداع چشمانم شیپ در مادرش

 به شبها که شودیم رنگ پر خاطرم در شباهت نیا آنقدر یگاه!  دارد یادیز عالقه هنر به و است ازمندانین به کمک شیآرزو

 و کند یم پر را میها هیر ماهک تن یبو ، نبرم ادی از را مادرش یبو تا کشمیم آغوش در را دخترم رعنا ادی به و رومیم اتاقش

 .. رمیمیم و سوزمیم رعنا دوباره آغوش حسرت در هرشب من

 سالها نبود ماهک  اگه ندارم حتم ، کنم حس را همسرم یموها یبو دوباره تا بوسمیم را سرش فرق و زنمیم کنار را شیموها

 من و هست زانیآو کمدم در شیگل گل یها راهنیپ آن تک تک هنوز ، هستم زنم یها لباس عاشق من ، بودم شده وانهید شیپ

 اتاق در مانیعروس دونفره عکس ، اوست زنانه یعطرها از پر کمدمان یرو هنوز ، ابمخویم ها لباس از یکی آغوش با هرشب

 ... نکرده یرییتغ خانه ونیدکوراس ، کندیم ییخودنما خواب

 .. دارد قرار منینش در نخورده دست دمیخر شیبرا تولدش روز که یبزرگ انویپ همان هنوزم



 که نمیبیم را رعنا کنمیم نگاه طرف هر به ، کندیم آبم ذره ذره خانه سکوت تنها و ، بود دهیچ رعنا که هست همانطور زیچ همه

 جلوه چشمانم شیپ باتریز و تر یواقع شهیهم از ، دمید ستون پشت را او شبید یحت ، زندیم صدا را نامم شینیریش یها خنده با

 .. زد لبخند که بودم دهیکش دراز کاناپه یرو من ، کرد

 از را مانیزندگ خواهدیم گفت ، دیبوس را میگلو و انداخت گردنم در دست ، کردم بیتعق ستون پشت تا ار او و شدم بلند جا از

 !  میکن شروع صفر

 .. دمیخند دل ته از ها مدت از بعد ، دمیخند 

 نوازش و گرفته آغوش در وانگانید مانند را خانه ستون که بودم من نیا بعد یچند و شدم شیموها نوازش مشغول و کردم بغلش

 !  کرد یم

 .. نجاستیا من یجا!  دکتر نجاستیا من یجا ، منم وانهید

 منزل بعد روز صبح را او ، کرد دعوت را لیفام و فک تمام و داده بیترت خانه در یمجلل یهمانیم رعنا مانیزا از بعد مادرم

 .. بردم یپدر

 

 .. دادینم گوش ندیبنش یا گوشه خواستمیم او از قدرهرچ و کردیم برخاست و نشست یراحت به داشت که یمانیزا وجود با

 .. پول و سکه تا ریبگ ینیریش و گل از ، میکرد افتیدر یاریبس یایهدا

 یجا در بار نیاول یبرا را ماهک ، میبرگشت خانه به هیهد و گل دسته یانبوه با مراسم از بعد و خواند اذان ماهک گوش در پدرم

 تر راحت یقبل دفعه از مراتب به اما داشتم  وجدان عذاب قبل شب بابت اگرچه ، میکرد نگاه وا به لذت با و میگذاشت خوابش

 .. آمدم کنار آن با و رفتمیپذ را انتمیخ

 ماهک یزرد میبرخورد آن به اول یروزها در که یمشکل تنها ، مینبود بچه خوراک نگران و داشت ریش یکاف اندازه به رعنا

 .. کرد زده وحشت سخت را رعنا که بود

 اتاق به و دمیپر خواب از زدگان جن مانند ، دیکش یبلند غیج بود دخترمان به یردهیش مشغول وقت رید تا که مانیزا سوم روز

 .. شدم ترک زهره باشد آمده سرشان ییبال مبادا نکهیا ترس از ، دمیدو ماهک

:  دمیپرس و شدم کینزد او به ینگران با ، ختیر یم اشک داشت اغوش در را موچول که یدرحال و بود نشسته نیزم کف رعنا

  ؟ شده یچ زمیعز

 !  شده زرد پوستش!  خوابه یب!  خورهینم رمویش موچول:  داد جواب حال همان با او

 .. کردم آرام را رعنا و شدم نوزاد نیروب یلیب بودن باال متوجه بالفاصله

 کودک هفته کی تا خواست ما از و شد ماهک یزرد متوجه شیآزما نیچند یط او و میبرد مخصوصمان پزشک نزد را نوزاد ما

 .. میکن یبستر مارستانیب نظر تحت را

 انیم در یعیشا یماریب یزرد که کنم هیتوج را او توانستمینم ، کرد یم ناله و ختیر یم اشک مدام ، نداشت قرار و آرام رعنا

 افتاد غذا از کم کم و دینخواب تمام هفته کی ، خورد یم غصه فقط و دیمفه ینم رعنا اما ندارد یمشکل آن درمان و هست کودکان

.. 

 .. دیکش یم زجر و کرد یم هیگر ماهک دنید به و ستادیا یم شهیش پشت هفته کی تمام او

 توانستینم باز دارد ازین رتیش به دخترمان که کردمیم اصرار او به هرچقدر ، شد یم خشک هم رشیش ییاشتها یب وجود با

 به توانستم زور به باالخره اما شد یم مختل کودک بخاطر اش یزندگ تمام و بود حساس موچول یرو شدت به او ، بخورد غذا

 .. کنم یریجلوگ ریش یخشک از تا دهم کوچک ییغذا یها وعده او

 .. کن باز دهنتو بشم قربونت -

 .. دخترم اریماز ؟ یچ بشه شیزیچ موچول اگه:  دیپرس بغض با

 همه!  گرفته ساده یزرد هی ماهک ؟ رعنا یندار اعتماد بهم مگه ؟ ستمین دکتر من مگه:  گفتم و گذاشتم زیم یرو به را غذا قاشق

 !  رنیبگ یزرد ممکنه ها بچه



  ؟ داره درد شم فداش یاله -

 !  بشه مغز در یینارسا باعث ممکنه یبد صیتشخ رید اگه یول نداره درد یزرد زمیعز نه -

 .. رمیمیم  بشه شیزیچ اگه:  گفت و افتاد راه شیها اشک لیس دوباره

 ؟ هیحرف چه نیا!  رعنا نکنه خدا -

 .. اریماز شده تنگ براش دلم -

 .. زمیعز شینیبیم روز هر که تو -

 عکس ، بخونم شعر ، بگم قصه براش نکهیا واسه!  بشه رهیخ بهم درشتش اهیس یچشما با و بزنه کیم نمویس نکهیا واسه -

 .. رمیگب

 !  نه ماهک یول گرفتمیم یزرد من کاش..  من بشم قربونش ، بنفشه نور ریز من یکوچولو ، من چارهیب

 !  شه میحسود بهش یکنیم یکار یدار:  گفتم و نشستم نهیس به دست

 .. یمیزندگ لیدل تو یول اریماز مهیزندگ تمام اون:  گفت یمهربان لبخند با

  ؟ کاریچ وامخیم مویزندگ نباشه یلیدل اگه

 خودت مارستانیب تو امروز که بخور غذا لقمه هی بشم قربونت:  گفتم دادمیم ماساژ پشت از را شیها شانه که یدرحال و شدم بلند

  ؟ باشه یبد ریش بهش یبتون

 .. داد سرتکان باشه عالمت به و کرد نوازش پشت از را دستانم

 .. افتاد یعاد روال یرو مانیزندگ و بازگشت خانه به و افتی بهبود ماهک حال هفته کی از بعد

 

 نام خانوم بهیط که ساله 50 پرستار ، میریگ وقت تمام پرستار موچول یبرا یماهگ شش تا میشد مجبور رعنا یها کالس بخاطر

 از رجخا به کی به کی ناسپاسش فرزندان و کرده فوت شوهرش که بود خانواده و خانه اهل و دوست بچه ، کدبانو یزن داشت

 و دوست نیبهتر خانوم بهیط دیشا رعنا ییتنها یروزها در ، بودند انداخته گوش پشت را یمادر مهر و کرده مهاجرت کشور

 .. شد یم محسوب او همراه

 دیسف و سرخ شیهالپ ، بود تپل یکم ، کردیم پنهان گلدار یروسر ریز معموال که دیسف آراسته سوانیگ با ، تبار یالنیگ یرزنیپ

 .. داشت ییحنا و زیتم یها ناخن و

 از یاریبس در یاری کودک اش فهیوظ تنها نکهیا با اما باشد ما خدمت در یروز شبانه تا میبود کرده یخال او یبرا را کارم اتاق

 گشتان هر از معروف قول به ، کردندیم یدوز منجوق یگاه و بافتندیم یبافتن هم با یگاه ، کرد یم کمک رعنا به خانه یکارها

 .. دیباریم هنر کی خانوم بهیط

 یزندگ داستان به عالقه با و ختیریم اشک او جمالت تک تک با رعنا و زدیم حرف خود بینش و فراز پر یزندگ از یگاه او

 .. دادیم گوش خانوم بهیط

 رمردیپ فرزندان کتک از ، دیند را شوهرش زفاف شب تا و شد محله نامدار ساله 70 رمردیپ زن یسالگ 12 در که یدختر

 .. کودکانش از تن سه دو زودهنگام مرگ تا گرفته

 و گرفته آغوش در را خانوم بهیط جمله هر از بعد کردیم گوش را جهان داستان نیزتریانگ غم ایگو که هم من نازک دل یرعنا

 .. زدندیم زار هم با

 .. برات بگم یچ از ، دخترم یهع -

 .. کردیم یشور رخت ننم و بود عمارت کارگر پدرم ، میبود نهخو هی تو دختر تا شش و بود سالم 12

 .. بودند داده شوهر خواهرامو از تا پنج ، بودم خونه دختر نیکوچکتر من

 .. بود دیسف و سرخ و یگل گل لپام ، کمر تا داشتم سیگ ، دیمف دیسف و پر دختر هی



 ننم و بابا که ظهرا ، میدادیم بهم ییها نامه چه ، بود مونیساهم رضا غالم مش پسر ، داشتم یخاطرخواه هی ، دخترم ریبخ ادشی

 کنار نیرزمیز تو و داشتمیبرم رو نامه رفتمیم کردمیم سر چادر یواشکی منم ، خونه تو نداختیم نامه در گوشه از بودند خواب

 چوب یآ ، گرفت مچمونو در مد اومد و زد خواب به خودشو بابام که یروز!  رهینم ادمی آخ ، خوندمیم نشستمیم پنجره نور

 نثارم آبدارم فحش چندتا ، یانبار تو انداخت و دیکش سامویگ نیهمچ بابا ، کردیم درد هفته هی تا امیکبود یجا!  چوب یآ ، خوردم

 ، میبگذر!  باشه داشته یباج یج یج نداشت حق که دختر ، بود رسم ما زمان زایچ نیا ، کرد قفل شب تا ویانبار در و کرد

 .. افتاد سرم از رضا غالم مش پسر احمد فکر بودم مچه بچه که منم و گذشتیم وزهار

 .. کن جمع حواستو!  یبر متیبد قراره ، ادیم خواستگار برات داره فرداشب گفت ، زد صدام بابام روز هی

 ؟ هیرنگ چشم ؟ بلنده قدش ، کردم یپرداز الیخ تشک یتو صبح تا ، نمیبب خواستگارمو که نبود دلم تو دل ، نگفتم یچیه منم

 .. دخترم شد یچ و داشتم ییاهایرو چه ؟ داره لیبیس

 یخواستگار مراسم تو نداشت حق که دختر ، خونمون اومدند ششیخو و قوم و خواستگار و شد عصر ، نهینب بد روز چشمتون

 یرنگ چشم هردو ، بودند ستادهیا رمردیپ هی دور که دمید رعنا جوون دوتا ، زدم دید خواستگارمو یدزدک پنجره پشت از ، نهیبش

 باشه یمومن و پاک چشم مرد که شاهللیا ، نداره یفرق باشه کدوم هر شوهرم ، دارم یبخت عجب گفتم خودم با و دمیخند!  بلند قد و

 .. بود معروف لیاسماع آقا حاج به که هیوسط رمردیپ اون  شوهر نکهیا از غافل! 

 .. افزود یم گرمش سخنان ریتاث بر اش یالنیگ نیریش لحجه و پرداخت یم ییوگ خاطره به یگرم لحن با او

 ارتباط نیا از هم من ، رفت یم او با ها یدورهم و ها جشن نیکترینزد در یحت و داشت دوست اریبس را خانوم بهیط رعنا

 نیا از و داشت یادیز توجه رعنا یها قرص زمان به بود مهربان و دلسوز یمادر منزله به که خانوم بهیط رایز بودم یراض

 .. بودم سپاسگذار او از واقعا بابت

 .. کند مالقات را خواهرانش و رفته النیگ به یا هفته کی یسفر تا کردم مرخص را او ماهک یماهگ شش از بعد حال نیا با

 و کرده وابسته خانوم بهیط به ار او ماهه شش مدت نیا ، دیرسیم نظر به دلتنگ و ناراحت شهیهم از شتریب وداع هنگام رعنا

 .. دیرس یم نظر به سخت یکم زشیعز رزنیپ از یدور

 .. شد آرام تا کرد هیگر اغوشم در تمام ساعت کی رفت و کرد یخداحافظ ما از خانوم بهیط یوقت

 .. بود دار غصه همچنان او ، رفتم خواب تخت به و خواباندم را ماهک

 .. کردیم هیگر و فشردیم گردنش در بود داده او به ومخان بهیط که یمانند حیتسب گردبند

 

 .. شدم شیموها دنیبوس مشغول و دمیکش آغوش در را فشیظر تن

  ؟ چرا ؟ کردند ولش هاش بچه چرا آخه -

 .. شیه -

 .. دمیچرخیم دورش پروانه مثل اونوقت بود شمیپ منم مامان کاش ؟ ستین مراقبش یکس چرا!  بود مهربون یلیخ اونکه -

 .. خودخواهن ادما یبعض -

 ؟ زارهیم تنهامون میشد ریپ ما که یوقت ماهکم نظرت به:  گفت سیخ چشمان همان با و آورد باال را سرش

 .. دمیم قول بهت!  شهیم یخوب دختر اون -

 .. دستت رو وفتمیم کنمیم دق بره شمیپ از اون اگه:  گفت و چسباند ام نهیس به را سرش

 !  باش آروم ، زمیعز وفتهینم یاتفاق -

 .. کنم صبر میکنیم عروس ماهکو میدار و میشد ریپ جفتمون که یزمان برا تونمینم -

 و میکنیم نگاه دیسف عروس لباس یتو دخترمون به دهیخم کمر هی و عصا و یخاکستر یموها با تو و من!  اریماز کن فکرشو

  ؟ نه مگه قشنگه فکرشم یحت میزنیم لبخند

 .. بدم شوهر رو بابا دخمل ندارم میتصم من خب:  گفتم و کردم ستون سرم ریز را دستانم



  ؟ یچ یعنی:  دیپرس تعجب با

 !  شهیهم یبرا!  باشه کنارمون ماهک خوامیم -

  ؟ یزنیم پسرشو دوست بداخالق یباباها مثل ؟ یچ بشه عاشق روز هی اگه -

 !  بزاره قرار من دختر با نداره حق یکس!  معلومه -

 !  پدرش مثل..  شه یواقع مرد هی عاشق اون دوارمیام!  یا وونهید تو:  گفت و کرد یزیر دهخن

 چه واقع در من و پنداشت یم چه مرا او ، شدمیم زنده و مردمیم هزاربار دلم در کردیم صحبت گونه نیا من درباره رعنا یوقت

 کردمیم شنا کثافت باتالق در ، دهدیم من به تهوع حالت ساساح بارم نکبت گذشته به کردن فکر یحت!  لجن انتکاریخ کی ؟بودم

 !  هستم یخوب شوهر و پدر کردمیم تظاهر و

 نکهیا از غیدر گذاشتم تنها را او و دمیکش داد سرش ، کردم مواخذه پسرش یها یکالس هم با خنده و یشوخ بابت را رعنا بارها

 .. بودم هوسران و پوچ یمرد خودم

 تن دو با که یدرحال کالس از بعد او و بود ماه مرداد ، رفتم رعنا دنبال به لوکسم لیاتومب همان با عصرش کالس از بعد کباری

 .. زد یگشاد لبخند و شد رو به رو من با امدیم یخروج سمت به و دیخندیم دخترش و پسر یها یکالس هم از

 .. کرد یمعرف بهم را ما و گرفت دهیناد رعنا یول انداختم شیها یکالس هم و او به یسرد نگاه

 دنبال میبر زودتر که دنبالت اومدم زمیعز:  گفتم رعنا به رو سپس کردم یپرس احوال و سالم یتصنع لبخند با و کرده ظاهر حفظ

 !  ماهک

 !  مشینیبب میبر ، شم فداش من آخ:  گفت و دیخند رعنا

 .. جون رعنا کن ماچ یحساب رو یتپل اون من طرف از:  گفت خنده با مهران دوستش

 .. اوردیب باال را سگم یرو تا بود یکاف کلمه نیهم ؟ جون رعنا

 !  چشم -

 گوه تو:  دمیغر دمیکشیم لیاتومب سمت به خودم با که یدرحال و دادم فشار را شیبازو ، میکرد یخداحافظ آنها از تند تند ما

  ؟ جون رعنا گهیم بهت بعد تشناستیم اروی که ستین روز دو!  یکنیم بخند بگو نایا با یخورد

  ؟ هیچ مشکلت!  فهممینم ؟ اریماز یگیم یچ:  داد جواب بود شده شوکه که رعنا

 !  بتمرگ:  دمیغر و دادم هل لیاتومب سمت به را او

 .. دوخت لب و نشست شاگرد یصندل یرو آرام بره کی مثل

 ناموس یب پسره!  رعناجون:  گفتم و زدم یپوزخند میدیرس که راه نیب ، شدم دور محل از سرعت به و کردم روشن را لیاتومب

  ؟ یکن یزندگ یتونینم مذکر دوست بدون کال ؟ شه باز مهران آقا که کندم رو وسفی یپا ؟ ادینم خوشم رفتار نیا از نگفتم من.. 

 .. اونا و دادم نشون بهش ونومیتپل عکس من!  بود ساده یمگو بگو هی فقط ؟ کردم کاریچ مگه جونم اریماز:  دیپرس تیمظلوم با

 من ؟ یکن غلطا نیا از خوامینم نگفتم من ؟ یاریدرب یباز جنده ای یبخون درس دانشگاه یرفت ؟ یبکن یخواستیم کاریچ:  زدم داد

  ؟ نگفتم تو به

 ؟ یباز..  جنده:  داد جواب دهیبر دهیبر و دیلرز شیها چشم مردمک

 

 !  دمیفهمینم یدرست به را جمالتم یمعن که بود زده باال حسادتم رگ آنقدر ، گفتمیم پال و پرت مدام و بودم یعصب

 .. میگیم نویا تو امثال به خونوادمون تو ما!  یباز جنده آره -

 .. دار نگه:  زد لب یارام به

 !  دار نگه گفتم:  دیکش یبلند غیج که ندادم گوش



 .. زدم ترمز یرو خلوت ابانیخ گوشه و کردم تمرکز قعمو به یول شد خارج دستم از لحظه کی یبرا لیاتومب کنترل

 .. نشست یجو گوشه و کرد باز را در قفل دیلرزیم استرس از شیها دست که یدرحال

 .. کردم نیغمگ را او و دادم جنده لقب زنم به راحت یلیخ ، رفتم تند یکم کردم احساس

 .. دمیشن را شیها زمهزم یصدا که برداشتم قدم او سمت به و شدم ادهیپ لیاتومب از

 من ، ستمین جنده من:  گفتیم هم سر پشت بود پوشانده دست با را شیها گوش و خوردیم تاب تاب شیزانوها یرو که یدرحال

 .. ستمین جنده من ، ستمین جنده

 .. کن ولم!  بان زندان!  بان زندان

 !  ستمین جنده من:  زد غیج داشتیبرم زیخ عقب به که یدرحال و نشست نیزم یرو

 .. زدیم غیج و کند یم مو مشت مشت ، شد سرش یموها کندن مشغول و انداخت کنار را شالش

 !  کشد یم سیپل به کار نکنم آرام را اوضاع اگر دانستمیم و برآوردند سر اطراف یها خانه از گانیهمسا کم کم

 .. ختاندا سمتم به بود جوب گوشه که یسنگ و زد ادیفر نمیبش او کنار آمدم تا

 !  نشو کمینزد!  نشو کمینزد -

 .. افتمین یزیچ اما گشتم یقرص دنبال به اش یدست فیک در واکنش نیاول در و شدم دستپاچه او عیبد واکنش با

 و دیکوب یم نیزم به را سرش ، زدیم کنار را همه رعنا اما شوند ماجرا یایجو تا گرفتند را برمان و دور بهیغر مرد چند کم کم

 .. کردیم داد و غیج گرفته ییصدا با

 .. دمیلرزیم ترس از داشتم برخورد یواکنش نیچن با بود بار نیاول که من و کنند آرام را او کردندیم تالش یچادر خانوم سه دو

 شد راماج وارد یقهرمان یداستانها سوپرمن مثل ، آمد رونیب ابیکام تیجمع آن نیب از که ریتقد ای بود خدا کار ، شد چه دانمینم

 با نشست او یرو به رو من یجلو و شده کینزد دیلرزیم خود به یخون یشانیپ با که رعنا به و زد کنار را حضار هیبق و من ،

 .. کرد آرام را او جمله چند

 !  میمهد!  یمهد!  منم!  ستین نجایا بان زندان..  کن نگاه من به رعنا ، رعنا -

 .. من!  ستمین جنده من -

 !  یماه از یر یر تو..  یستین که معلومه:  داد جواب یمهربان لبخند با و زد نارک را شیموها

 .. گرفت پناه یمهد آغوش در مهابا یب و دیچک زنم چشم گوشه از اشک یا قطره

 .. شود آرام رعنا گذاشت و کرد امتناع او گرفتن بر در از یمهد اما

 .. میببر مطب به را رعنا تا کنم روشن را نیماش گفت و زد اشاره من هب پس شد آن یپارگ متوجه و کرد یبررس را اش یشانیپ

 گوش یمهد به گوش به حلقه یغالم همچون بودم لحظات آن اتفاقات شوک در همچنان که من و افتاد اتفاق عیسر یلیخ زیچ همه

 .. ایب دنبالم:  گفت من به و نشاند جلو یصندل یرو و کرد بلند نیزم از را رعنا او ، دادم

  ؟ یببر مطب به را ما یخواهیم که دارد یربط چه تو به میبگو او به تا خواستیم من از یقو احساس کی

 .. کردمیم نظاره را ماجرا و ستادمیا یم یا گوشه فقط مفلوج من نبود یمهد اگر که دانستمیم یخوب به دلم اعماق از اما

 .. نزد حرف هم کلمه کی راه طول در رعنا ، میترف ییسرپا یجراح مطب سمت به و کردم روشن را لیاتومب

 .. شد رهیخ شهیش پشت منظره به فقط و داد یمحل یب با را جوابم او و چطوره حالت دمیپرس او از

 ببرم و رمیبگ آغوش در را او آمدم نکهیهم ، نداشت تعادل و زدیم جیگ شیب و کم بود زده سرش به که یدیشد ضربات آن با

 .. کرد بلندش سر پشت از یمهد

 .. کنم حمل مطب داخل تا زنمو بتونم خودم کنم فکر:  شدم معترض و اوردمین طاقت گرید



 .. بره راه تونهینم ؟ ینیبینم حالشو ، ستین حسادت وقت االن -

 

 نیدبتا با را رعنا یشانیپ نوبت از خارج بود یمهد دوست که جراح دکتر ، رفتم مطب داخل به او با و دمیکش یقیعم نفس

 .. زد هیبخ دو و کرد یضدعفون

 شیشونیپ!  جان یمهد باش خانومت مراقب شتریب:  گفت یمهد به رو و زد یدست کف هیبخ نیآخر نخ یچیق از بعد جراح

 .. دهید بیآس یبدجور

 .. ارهیماز من شوهر:  داد جواب یمنگ و جیگ لحن با رعنا

 .. خانوم نیا یعنی:  دیپرس یمهد از تعجب با بود شده جیگ که جراح

 .. خانومه رعنا شوهر اریماز آقا..  شونمیخانوادگ دوست من:  داد جواب و شد دیسف و سرخ یکم یمهد

 .. کرد یعذرخواه من از یشرمندگ با بود شده افتضاحش یسوت متوجه که جراح

 با گرفتم میتصم نداشتم را یدمه دنید چشم که آنجا از و کردم ییراهنما لیاتومب سمت به را همسرم نهیهز پرداخت از بعد

 نجایا تا منو که دیکرد لطف ، یمهد آقا ممنون:  گفت یمهربان با رعنا اما کنم ترک را صحنه یخشک تشکر و یخداحافظ

 .. سپاسگذارم تینها یب ازتون ، دیشد نجاتم فرشته دوبار االن تا!  دیرسوند

 .. کنمیم خواهش:  داد جواب و ختیبرانگ را خشمم که انداخت او به یا عاشقانه نگاه یمهد

 .. دیبرسون سالم خانواده به ، خدانگهدارتون -

 .. شدم سوار و کردم یسرد تشکر یمهد از ، او از یرویپ به هم من ، شد لیاتومب سوار رعنا

 تن عطر یبرا دلم ، مامانت خونه میبر:  گفت رعنا بزنم لب آمدم تا اما کنم یعذرخواه او از رفتارم بابت دیبا که دانستمیم

 .. شده تنگ موچول

 قتیحق گفتن با مبادا نکهیا ترس از من و شد نگران رعنا یشانیپ دنید با پدرم ، میرفت یپدر خانه سمت  به و دادم تکان را سرم

 .. افتادم دانشگاه یها پله از:  داد جواب یخونسرد کمال با رعنا اما باختم رنگ شوم رسوا

 انها خانه در را شام تا خواست ما از و رفت اش صدقه قربان یحساب آورد یم شمار به خود دردانه وسعر را او حاال که مادرم

 .. کرد قبول یخستگ رغم یعل رعنا و میبمان

 .. کرد یمحل یب من به و شد سرد نادر و بیعج یلیخ شب آن او ، باشد تنها من با خواستینم زدمیم حدس

 مرا و نباشد عاشقم گرید مبادا آنکه ترس از شب تمام ، دادیم آزارم شدت به نیا و بودم دهیند را رعنا خنک یرو آن تابحال

 .. کردیم دگرگون را حالم بکند دل من از ام بنده نکهیا و بودم رفته تند من ، بود آشفته فکرم نپرستد

 .. دادم نوشابه او به ، دمیکش برنج شیبرا ، کردند تعجب مادرم و پدر که گذاشتم شیالال به یل یل یجور شام سر

 ..  اریماز کشمیم خجالت:  گفت و نکرد ذوق شهیهم برخالف یول شد سرخ یکم رعنا ، دمیبوس جمع یجلو را اش گونه یحت

 !  نخواهد مرا نداشت حق و بود من مال رعنا ، کردیم شتریب را هراسم و ترس احساس دمیدیم او از که یواکنش هر

 .. بود معصوم و یداشتن دوست ، رفتیم پا و دست چهار روزها آن ماهکم

 

 با شهیهم مثل و دیکش اغوش در را او رعنا ، کرد باز بغل نشانه به را شیها دست و آمد استقبالمان به تند تند دید که را رعنا

 .. پرداخت بچه تصدق به مخصوصش یها صدقه قربان

  ؟ یخورد ویمامان ریش ؟ یکرد تو یپ یپ!  موچولم بشم قربونت!  من یفکل جوجه شه فدات یمامان آخ -

 .. بود شده تنگ برات دلم ، نازم دختر عاشقاته یمامان:  گفت عشق با و دییبو را گردنش ریز

 .. گذاشت تختش در را دخترمان خانه به دنیرس محض به رعنا و دیخواب راه در ماهک ، میبرگشت شام از بعد



 .. اوردمیدرم دلش از را روز آن اتفاق و زدمیم حرف یمنطق رعنا با دیبا ، شدم اتاق در میها لباس کردن عوض مشغول

 .. انمیعر آمد ادمی کنم دنبالش آمدم تا زد رونیب حرف یب و برداشت پول یمقدار ، آمد اتاق به قهیدق چند از بعد او

 .. داد جواب ، زدم زنگ لشیموبا به

  ؟ اریماز -

 ؟ یرفت کجا:  دمیپرس یآرام لحن با

 .. خرمیم گاریس ، کوچم سر -

 .. رعنا -

  ؟ بله -

 ؟ بله -

 .. گردمیبرم االن -

 .. بود ختهیر بهم افکارم ، دمیکش دراز تخت یرو و کردم قطع را تماس

 .. شدم بلند جا از در یصدا با ، برگشت قهیدق چند از بعد

 !  کرده هیگر کردم گمان ، بود سیخ و قرمز شیها چشم

  ؟ رعنا -

 !  یندار یقلب یکن تظاهر نهیا راه نیبهتر ، شکنندیم قلبتو مردا گفتیم مامانم:  داد جواب بغض با و زد آتش یگاریس

 درد ، اریماز داشت درد نیا و!  متظاهر!  خودخواه!  رحم یب ، باشم تو مثل که هیحس چه نمیبب خواستمیم ساعت چند نیا تمام

 .. سخته من یبرا چقدر"  بودن تو"  نمیبب که داشت

 مادر من!  یلعنت بچتم مادر من..  عاشقتم چقدر یدونیم که تو ؟ یکن خوار جمع یجلو منو و جنده یبگ بهم اومد دلت یچجور

 یگذاشت چرا ؟ اریماز ینبود شوهرم تو مگه ؟ کنه آرومم یمهد آغوش یگذاشت چرا..  کنم ییگدا احترام ذره هی یبرا دیبا و بچتم

 .. خوامیم رو تو من شم آروم بغلش یتو

 .. یشکست زنو نیا شهیهم تو یول:  داد ادامه اشک با و نشست شیزانوها یرو

 ؟ ستمین زنت من مگه ؟ کنم ییگدا احترام یبرا دیبا یک تا..  یک تا بگو فقط ، اریماز نگفتم یزیچ یکرد خورد غرورمو هزاربار

  ؟ کنهیم ارضات ؟ یبریم لذت شکستنم از

 دیزی که من نزن حرف ینجوریا ماهک جون ، رعنا کردم اشتباه من:  گفتم و گرفتم قاب را شیها چانه ، زدم زانو او یجلو

 .. ببخش منو ؟ باشه ببخش..  ستمین

 .. یکنیم تکرارش بازم تو -

 ..  کنم تحمل تویسرد تونمینم دمیفهم امشب ، رعنا بدم ازارت گهید خوامینم!  یزنم تو!  دمیم قول ، کنمینم -

 تک از..  یعوض یمردا اون ، نمیبب تو دور رو اونا خوامینم فقط من:  گفتم و گرفتم آغوش در را او که انداخت نییپا را سرش

 !  متنفرم تکشون

 .. دندید ماهکو عکس یحت ، دارم شوهر من دونندیم و منیکالس هم فقط اونا ، ندارم یکار باهاشون من -

  ؟ هیچ گناهم مگه ؟ چرا آخه ، اریماز یکنیم رفتار من با ظالمانه تو

 !  قول ، بود آخر بار:  گفتم و کردم نوازش را شیموها

 .. گرفت نشانه را چشمانم مایمستق و دیتاب پرده گوشه از آفتاب نور

 .. کرد یم هیگر داشت کودک ، شد بلند ماهک میسیب یصدا که گرفتم آغوش در را او پشت از ، بود خواب رعنا



  ؟ شیریبگ شهیم ، بودم داریب صبح تا شبید:  گفت و دیمال یمک را چشمانش رعنا

 .. نه -

 !  ادیم خوابم!  اریماز -

 !  زناست مال کارا نیا -

 .. رفت و شد بلند جا از و دیکش یپوف

 گزهر اما رمیبگ دست به را خانه امور من و بخوابد راحت تا گفتمیم او به کاش یا ، کردمیم کمک او به روزها آن کاش یا

 تام را خودم من ، شکندیم را عشقم کمر کم کم دانشگاه یها کالس و خانه یکارها ، یمادر نیسنگ بار ندانستم هرگز...  دمینفهم

 .. دانستمیم خانه اریالخت

 را او صبح تا و رساند یم کودک مهدکودک تا را ماهک ، برد یم کارواش به را نیماش ، کردیم خانه دیخر رعنا اوقات اکثر

 .. ردیگ آرام تا گرداند یم خانه در

 به یفروش عروسک یکارها در باز و خواندیم درس یسخت به ، کردیم شرکت دانشگاه یها کالس در همچنان نیب نیا در 

 .. کردیم کمک دوستانش

 لباس ماهک و کردیم حاضر روزانه و گرم یغذا ، بود مرتب شهیهم ما خانه ، رمیبگ رادیا او از نتوانستم هرگز حال نیا با

 .. گذشتم یم او یدردها کنار از توجه یب من و شد یم مشکل دچار رعنا خانوم بهیط بدون ، دیپوشیم آراسته و مرتب یها

 آنقدر ، گشتیم باز فروشگاه از ماه مرداد یگرما در دیخر نیسنگ یها کیپالست با رعنا و کردمیم یباز امیپ ارغوان با

 الس و دادمیم نظر ارغوان رژلب رنگ درباره آن یجا به و رمیبگ کیپالست کی او دست از خواستمینم یحت که بودم خودخواه

 .. زدمیم

 

  ؟ خوبه حالت:  دمیپرس و ستادمیا در پشت ، شدم نگران ، کرد استفراغ توالت در و شد دماغ خون دیشد یگرما بخاطر رعنا

 و بود نشسته یفرنگ دربسته توالت یرو رعنا ، شدم توالت وارد و کردم باز را در هوا یب ، دیرس گوشم به اش هیگر یصدا

 .. کردیم هیگر

 .. شنیم دماغ خون گرما تو همه!  بود ساده دماغ خون هی ؟ یکنیم هیگر یچ واسه  -

 .. بزار تنهام:  داد جواب کنان هق هق

 !  یگذروند سر از ویباز لوس گهید توام -

 .. دادم باال را خی و پرتقال اب وانیل آن کولر باد ریز در و نشستم کاناپه یرو دوباره و بستم را در

 یها رستوران از یکی در من بود دهیبر را رعنا امان شیها هیگر و کرد تب که یشب ، گرفت مرغون آبله یماهگ نه در ماهک

 .. کردمیم بش و خوش خانومم همکاران با و خوردمیم تارتار سس و گویم باالشهر کیش

 .. دیا بامزه یلیخ شما دکتر یآقا:  گفت من به یازین دکتر خانوم

 .. دیدار اریاخت -

 توپ یعرب ونیقل هی نجایا از بعد دیونیقل اهل اگه:  زد امیپ من به او بود دوستانه یها صحبت و شام پرت هیبق حواس که یزمان 

 .. میبکش

 .. لیم کمال با:  تمنوش یشرم یب با و کردم نگاه بود نهیزم پس صفحه یرو که دخترم عکس به

 چه من و میزد الس چقدر راه طول در داندیم خدا ، شد من BMW سوار دکتر خانوم و میکرد یخداحافظ همکارانم با شام از بعد

 .. زدم دید را او متناسب کلیه و درشت یها نهیس قدر

 یول کنم نگاهم آن به توانستمینم که داشت یزشت یها لک شیها نهیس یرو و درآورده ران و شکم یکم مانیزا از بعد رعنا

 .. بردیم سرم از هوش یسکس متناسب کلیه و یپرکالغ یمشک یموها ، دیسف پوست آن با یازین خانوم

 .. میداد سفارش را مخلفاتش و یعرب انیقل و مینشست کاناپه یرو کافه VIP اتاق در ما



 حلقه حلقه را دودش و دیکشیم انیقل قرمز شده پروتز یها بل آن با یوقت مخصوصا ، کردیم کمیتحر شیب و کم یازین خانوم

 .. میزدیم الس و کردمیم لمس یشوخ بهانه به را دستانش و ها ران شرمانه یب ، دادیم رونیب

 .. میدیخندیم خود یب و بود نشسته بغلم در عمال

 .. ببلعد را او یها لب یفرنگ توت مطع داشت میتصم میها لب بعد هیثان چند تنها و خورد گره بهم نگاهمان خنده انیم

 یوجدان عذاب احساس چیه که بود شده کمرنگ نظرم در انتیخ قبح نقدریا ، کردمیم لمس را شیها نهیس و گرفتمیم لب او از

 .. ببرم لذت او از و کنم انیعر جا همان را یازین بودم حاضر یحت نداشتم

 یبرا یا بهانه چه دیبا دانستمینم اما بگذرانم او خانه در را شب تا داد شنهادیپ وا ، نبود امن هم باز اما نداشت نیدورب VIP اتاق

 .. اورمیب رعنا

 فورا ، ستادیا ترس از قلبم ابیکام یمهد و او از کال سیم 20 دنید با یول کنم خام را او یدروغ با تا برداشتم را لنتمیسا لیموبا

 !  نداد جواب او اما زدم زنگ زنم به

 .. بار پنج ، دوبار ، بار کی

  ؟ شده یزیچ دکتر:  دیپرس ینگران با یازین

 .. گرفتم را یمهد شماره و ندادم یجواب

 ؟ یخودت ؟ اریماز -

 .. یباش اورده بچم مادر سر ییبال اگه کشمتیم ؟ یعوض کجاست رعنا:  زدم داد او سر وحشت با

 !  باش آروم!  پسر میبهمن مارستانیب ما -

  ؟ مارستانیب..  میب:  دمیرسپ دهیبر دهیبر

 رسوندم خودمو منم گرفت منو سراغ آخر دست دینداد جواب زد زنگ بهروز و تو به هرچقدر رعنا ، خورد بهم حالش دخترت -

.. 

 !  بود صبح دو ، انداختم میمچ ساعت به ینگاه

 !  شد همسرم نجات فرشته دوباره یمهد و گرفت را او سراغ آخر دست ، دیچیپیم گوشم در مدام یمهد اخر جمله

 برم دیبا من!  خونه برگرد:  گفتم و گذاشتم دستش کف پول یمقدار ، کرد جو و پرس احوالم از یازین ، کردم قطع را تماس

 !  مارستانیب

  ؟ دکتر شده یزیچ -

 .. اونجان بچم و زن -

  ؟ یمتاهل تو ؟ بچه و زن:  دیپرس و زد یپوزخند

 .. رفتم مارستانیب سمت به و زدم رونیب کافه از بشنوم را پاسخش آنکه بدون و تمانداخ او به یدردناک نگاه

 را او کردیم تالش دیمالیم را شیها شانه که یدرحال ابیکام و کردیم هیگر زنم ، بودند نشسته هم کنار یالب در ابیکام و و رعنا

 .. دهد یدلدار

 

 گوشش ریز یزیچ و کرده پنهان شال ریز را شیموها یمهد و زد خندلب او به سیخ چشمان همان با رعنا ، شدم خشک میسرجا

 .. دیخند رعنا که گفت

 .. کرد نگاه بودم ستادهیا دو آن یرو به رو مجسمه مثل که من به و کرد سربلند ناگهان

   ! یدینم رو اریازم یبو:  گفت و رفت عقب قدم کی کرد استشمام را تنم عطر نکهیهم اما دیدو آغوشم سمت به و شد بلند جا از

 .. دادیم جوالن بغلم در که بود یازین عطر منظورش احتماال



 !  گرفته مرغون آبله ، شکر رو خدا خوبه دخترتون حال:  گفت و آمد سمتم به یمهد

 !  نطورهیهم..  حتما:  گفتم و دیچرخ بودند ستادهیا هم شانه به شانه که رعنا و او نیب نگاهم

 .. نداد جواب یکس زدم زنگ باباجون و بهروز و تو به هرچقدر:  گفت و ختاندا ریز به سر رعنا

 ..  من -

 !  بدهم او به یجواب چه میتیمسئول یب برابر در دانستمینم

 .. ادیم شیپ ، دیرینگ دل به!  نداره یبیع حاال:  گفت و دیخند یمهد

 ! شد ماجرا نقهرما یمهد و آوردم بد دوباره ، انداخت من به یدیناام نگاه رعنا

 ..  بماند سرش یباال رعنا بود قرار ، شد یبستر شب آن ماهکم

 .. داشتم یسرافکندگ احساس کردمیم دیناام را او قبل از شتریب بار هر نکهیا از

 .. خواندیم ییالال او یبرا و بود کودک یموها نوازش حال در رعنا ، رفتم سراغش به و کردم باز را اتاق در

 درد به را قلبم که شدیم دهید یدردناک قرمز یها دانه تنش و صورت یرو ، کردیم ناله یگاه و دیمکیم پستانک خواب در ماهک

 .. آورد یم

 .. شد ضیمر بچم که بود من یتیمسئول یب از نیا!  کشهیم یادیز  درد حتما ، برد خوابش زور به:  گفت و دیکش یآه رعنا

 .. نباش نگران ، زمیعز رنیبگ مرغون ابله دیبا ها بچه همه:  گفتم و نشستم کنارش

 !  دخترته اون ؟ اریماز یالیخیب بهش نسبت نقدریا یچجور:  گفت و انداخت سمتم به یغضبناک نگاه 

 زد سر گوسفند برام بابام گرفتم آبله من یوقت مگه!  گرفته که گرفته کنم؟ کاریچ یخوایم:  دادم جواب و گرفتم یجانب به حق لحن

 .. مرگته چه ستین معلوم!  یریم وا خورهیم یتوق به یقت تا تو ؟

 با دمینفهم یکرد فکر ؟ اریماز یچ تو یول کنارشم ضهیمر یوقت ، کنارشم من حداقل:  داد جواب و زد حلقه چشمانش در اشک

  ؟ یبود رونیب زن هی

 درست فکرتو طرز!  بود یکار قرار هی طفق:  گفتم دروغ به یگستاخ با یول باشد داده لو را زیچ همه لباسم عطر زدمیم حدس

 .. کن

 و زدم یپوزخند! یمهد نه یباش کنارم تو دخترمون یماریب ای مانیزا  وقت  خوامیم یول دارم اعتماد بهت شتریب چشمام از من -

 .. نکن تیشکا بابتش!  رعنا یکرد مونیزندگ وارد ویمهد که ییتو:  دادم جواب

 یبش متوسل بهیغر هی دامن به تو و نباشه کنارت لحظات نیتر سخت تو عشقت که هیحال چه یدونیمن:  داد جواب ینیغمگ لحن با

 و یآغوش هم نیاول ، شدم عاشقت ، گشتمیم دنبالش در به در ینوجوون اوج تو من که یهست یمرد تو ، یندار یا چاره چون

 که حاال ، دادم دختر هی بهت و بشم پزشک تا کردم شتال روز شبانه بخاطرت ، کردم تجربه تو با رو عاشقانم لحظات نیبهتر

 ، کنمیم یزندگ ، کشمیم نفس باهاش ، خونمه یتو تو عشق چون کنمیم االنم یحت و کردم یکار همه عشقم بخاطر من کنمیم نگاه

 هم ذره هی یحت وت نکهیا ؟ اریماز هیچ بدتر همه از یدونیم یول شکنهیم وجودم از ذره هی درسته یزنیم پسم که هربار یحت

 چون نداشتم عشق توقع ازت چوقتیه دارم بهت که یاحساس تمام وجود با!  یداریبرنم قدم دخترت بخاطر ، نه من بخاطر

 یدیم تیاهم یکردیم تظاهر که یزمان یحت ، بود خودیب همش اما ینیبب منو تا کردمیم تالش عاجزانه و یشینم عاشقم دونستمیم

 نیا کنمیم التماست!  چرا دخترمون یبرا یول کنمینم التماست گهید یبخوا منو نکهیا یبرا حاال ، نداشتم ارزش برات هرگز

 خودته از دومش نصف اما یمتنفر من از چقدر دونمیم و شده لیتشک نحس من از وجودش نصف که هرچند یبخوا رو کوچولو

 یخودت عاشق دمید که یآدم هر از شتریب ، اریماز تو و

 

 .. هربار که ستین نیا از قشنگتر یچیه و توئه دختر نیا چون یکن یمحل یب بهش و یباش نداشته دوست چتوب یتونینم پس

 استیدن یقیموس نیتر نیریش اون..  دمیم گوش قلبش یملود به و وفتمیم تو ادی ، کنمیم بغلش هربار که:  داد ادامه و کرد بغض

 یکنیم هیگر یدار تو کنمیم حس..  اریماز یکشیم درد تو کنمیم حس ونچ ؟ رمیم وا خورهیم یتوق به یتق تا چرا یدونیم و

 !  بشم قربونت



 و میختیر اشک هم کنار سکوت در ، شدم ماه چند ان اشتباهات متوجه و آمد درد به قلبم میداشت که یطوالن مکالمه آن با

 و زد یلبخند من دنید با ، بود منتظر آنجا هنوز یدمه ، آمدم رونیب اتاق از پس بود نیسنگ میبرا فضا ، میشد رهیخ دخترمان  به

  ؟ چطوره کوچولو حال:  دیپرس

 .. خوابه -

 ! آها -

  ؟ خونه یرینم شما -

 .. بشم مطمئن اوضاع از بودم منتظر -

 یزنها با بش و خوش مشغول من یوقت ، داشت هم حق!  شود مطمئن من بچه و زن احوال از تا بود منتظر ، زدم یپوزخند

 ! رمیبگ خرده یمهد بر توانستمینم ، دادم  نجات را دخترم او بودم رزهه

 .. من پس مرتبه زیچ همه نجایا نکهیا مثل خب -

  ؟ یکشیم گاریس یگفت:  دمیپرس و دمیپر او حرف انیم

 ! آره اما باشم کرده یا اشاره کنمینم فکر -

 او با دیبا و داشت جا رعنا و من یزندگ در او خواستمینم چه و تمخواسیم چه ، ندارد یا دهیفا ابیکام یمهد از فرار دانستمیم

 .. زدمیم حرف

 .. میستادیا سکوت در قهیدق چند و میزد اتش گاریس نخ دو مارستانیب نگیپارک در

  ؟ یدار دوسش:  دمیپرس و شکستم را سکوت آخر دست

 !  گهید هییاروپا فرهنگ ؟ نه ای داره دوست زنتو یرسپیم بهیغر مرد هی از:  دیپرس و انداخت نییپا را سرش ، زد یشخندیر

 !  ابیکام یآقا کنم چالت جا نیهم و آره یبگ بودم منتظر دمیشا:  دادم جواب طعنه به

 .. ادیبرم یهرکار تو از و دارم دوست جونمو چون نه بگم دمیم حیترج پس:  داد جواب یشوخ به

 .. یپلکیم بچم و زن بر و دور بازم و یشناسیم ومن که جالبه:  گفتم و دادم هیتک لمیاتومب به

 ! داره ارزششو رعنا -

 .. رمیگیم آره حساب به نویا -

 یکرد ازدواج رعنا با تو!  یخوایم یچ تیزندگ از یدونینم یحت!  یدور تیواقع از یلیخ تو ، اریماز:  گفت و دیخند زیر

 .. یدیخواب باهاش رمدا حتم و یداشت مالقات سابقت معشوقه با صبحش که یدرحال

 .. بود ماجرا یایگو ام چهره دیسف رنگ رایز نبود انکار به یازین ، ستادیا تپش از قلبم سخنان آن دنیشن با

 ..  تو:  دمیپرس دهیبر دهیبر

 ینزما قایدق و کنم صحبت باهات و امیب یعروس صبح تا گرفتم رو خونت ادرس بهروز از فقط ، نداشتم بتیتعق یبرا یمیتصم -

 باال طبقه تا یول باشه داشته یکار تو با کردمینم فکر ، شدم رو به رو بهیغر زن هی با داشتمیبرم قدم اپارتمانت سمت به داشتم که

 .. شناسمیم خوب چقدر رو هنگامه دخترخاله کنم اشاره ستین یازین و یدونیم خودت شمیبق و کردم بشیتعق

 ؟ یبزن یحرف رعنا به ای یکن یاخاذ ازم یخوایم ؟ یچ که حاال:  فتمگ و دمیکش موهام یتو یدست ، زدم یپوزخند

 

 یندار اقتشویل تو یول بشه خوشبخت رعنا خواستمیم فقط من ؟ کردمیم صبر مدت همه نیا بود یاخاذ هدفم اگه یکنیم فکر

 !  شهیم وونهید بفهمه هم رو حرفا نیا از کلمه هی اگه مطمئنم یطرف از و اریماز

 !  بگو واضح!  یعوض یکن کاریچ یخوایم قایدق -



 انتکاریخ حرومزاده هی تو که تیواقع نیا به روز هی باالخره ، ارمیدرم چنگت از ذره ذره رو رعنا:  گفت و زد یا انهیموذ لبخند

 یوقت ، زد لبخند بهم و کردم بغلش من بار نیاول که یدختر ، شمیم دخترت و رعنا صاحب من که اونوقته و رسهیم یباز زن

 !  دادم تیاهم بهش پدرش از شتریب و مارستانیب آوردمش من شد ضیمر

 رو من بچه و زن نداره حق یکس!  کشمتیم یش خانوادم کینزد اگه:  دمیغر و دادم هل لیاتومب سمت به و دمیچسب را اش قهی

 .. ارهیب رونیب چنگم از

 باشم زن اون بدون تونمینم من چون رمیبگ پس مویزندگ خوامیم الحا و یکرد خراب زویچ همه تو ، بود من یبرا اول از رعنا -

 رو رعنا گمیم بارها که شرمم یب و گستاخ نقدریا من که نهیا تیواقع!  خواه سعادت یآقا نه ای یشوهرش تو ستین مهم برام! 

 !  ترسمینم عاقبتش از و دارم دوست

 دادمیم یناموس فحش ، افتادم صورتش جان به مشت با که شد چه انمدینم و گرفت را میها چشم یجلو خون ، زد باال رتمیغ رگ

 .. شد ریدرگ من با و اوردین کم هم یمهد ، زدمیم را او و

 یگرید و زدیم صدا را مارستانیب حراست یکی که نیب نیا در نداشت شدن کینزد جرئت چکسیه اما شدند جمع دورمان مردم

 یها مشت با و بودم نشسته یمهد شکم یرو من که یحال در و شد داخل تیجمع انیم از وحشت با رعنا بود سیپل شماره دنبال

 .. دید را ما بردمیم هجوم صورتش سمت به یخون

 .. اریماز:  گفت من به هیگر با او یزخم چانه و شکسته ینیب دنید با و زد کنار را من ، آمد یمهد سمت به دوان دوان

 .. تینیب:  گفت و دیپر من اغوش در و کرد رها را یمهد خون دنید با ، رفتیم خون مینیب از

 .. ستین یزیچ -

  ؟ خبره چه نجایا:  دیپرس و کرد نگاه یمهد به دوباره او

 ..جشینتا از نمیا و بود دوستانه صحبت هی:  دیپرس و شد بلند نیزم یرو از کنان خنده یمهد

 .. گفت یآخ و زد اشاره صورتمان به

 !  شکسته تونینیب کنم فکر یمهد آقا:  دیسپر ینگران با رعنا

  بغله نیهم مارستانیب چون خوب چه -

 .. کنم تونیهمراه دیبزار -

 .. خورد کتک یحساب!  باش داشته شوهرتو یهوا:  گفت و زد اشاره من به و زد یچشمک

 .. ندشد پراکنده ماجرا شدن آرام با مردم ، رفت مارستانیب سمت به زنان لنگ لنگ حرف نیا با

 !  دیبود خوب که شما ؟ آخه شد ینجوریا چرا!  یاله بشکنه دستش:  گفت و دیکش کبودم گونه به یدست رعنا

 .. گرفت جوابشو و کرد یادب یب -

 !  ینبود دعوا اهل که تو اریماز گفت یچ مگه -

 .. بودم شده قاتلم یدیرسیم رترید قهیدق دو!  بود مردونه بحث  : گفتم و کردم پاک را لبم و ینیب خون نیاست با ، شدم بلند جا از

 .. نکنه خدا ؟ قاتل:  گفت تعجب با

 !  شیدیدیم که بود یبار نیآخر نیا:  گفتم و گرفتم را دستش

 .. دونستیم زویچ همه ابیکام پس:  کاوه] 

 ضرب و مکالمه اون از بعد ، هاریدرب چنگم از رو میزندگ و زن یینما قهرمان با خواستیم که بود یموذ فطرت پست هی اون -

 ..  کردم میزندگ جمع شتریب حواسمو میداشت که یشتم و

 ! برگشتم سابق روال به دوباره یمهد نقش شدن کمرنگ با چون ، نداشت یادیز دوام البته

 ؟ بود چطور رعنا با رابطتت -



 !  یا گهید شوهر و زن ره مثل درست ، میشد بچه و روزمره مسائل  ریدرگ هردو ، میکردیم مونویزندگ -

 .. [ من مشکل بگم بهتره ای!  شد شروع هنگامه و بهروز با یلعنت مسافرت اون و ماهک یدوسالگ از ما رابطه مشکل

 و هنگامه با مسافرت نیا در و میباش داشته شمال به یا هفته کی یسفر تا میگرفت میتصم ماهک یسالگ دو یتابستان التیتعط

 ... داشت راه در یپسر و بود باردار ماه شش هنگامه ، میبود همراه بهروز

 .. بود شده سردتر یزمان هر از هم رعنا و من رابطه

 

 ، میکردیم بحث و جر یزمان هر از شتریب اواخر آن اما شد مانیدعوا یزیچ چه سر مسافرت از قبل شب که ندارم ادی به قایدق

 .. بودم شده یخنث هم او یدفاع سالح تنها به نسبت من اما دادیم خاتمه بحث به هیگر با و امدیم کوتاه معموال رعنا

 و زده را دلم ریز یخوش انگار شده مرگم چه دانستمینم خودمم ، گرفتمیم بهانه خودیب ، نداختمیم راه دعوا یزیچ هر سر بایتقر

 شتریب ، دادینم لذت من به گذشته مثل اصال رعنا با سکس و بودم جانیه دنبال مدام چون بود گرفته یکنواختی رنگ میبرا یزندگ

 .. شدمیم ارگاسم او به انتیخ فکر از ، باشم تخت یرو دختر دو با داشتم دوست

 تالش شهیهم او ، دکتر دیدانیم ، داشتیبرنم دست من به یکینزد یبرا تالش از بود شده من یلیم یب متوجه نکهیا وجود با رعنا

 بود گفته من به بارها و داشت میب ییتنها از او کرد،ینم غیدر من تیرضا یبرا یتالش چیه از ، نکند سقوط مانیزندگ تا کردیم

 حرف ، گرفتمینم یجد را او مدت تمام من و داشت را مرگ حکم او یبرا بست بن ، برسد بست بن به یزندگ نیا خواهدینم که

 .. نداشت یخاص یمعنا میبرا هرگز رعنا یها

 .. میدینخواب هم کنار در شب آن و میکرد یمفصل یدعوا سفر از قبل شب گفتم که همانطور

 نگاهش یدزدک ، رفت اشپزخانه به و شد رد کنارم از رعنا کردم احساس ، برد خوابم یو یت یتماشا انیم ، بود شب نصف

 شک یالناس احد ره به که بودم کرده کارها نیا از بس از!  کند پچ پچ یکس با خواهدیم کردمیم احساس چرا دانمینم ، کردم

 .. پندارد خود شیک به را همه کافر ، کردمیم

 .. گذاشت پا ریز را قرارمان و قول یراحت به ، زد آتش گاریس نخ کی او تصورم برخالف

 !  روشن چشمم: گفتم و رفتم آشپزخانه به یجانب به حق لحن با و شدم بلند جا از یعصب

 .. گرفت یگرید کام توجه یب

 .. یکن ثابت ویچ یخوایم!  کنار بزار ویلعنت گاریس نیا:  گفتم و دمیقاپ دستش از را گاریس

 .. کشنیم گاریس یلیخ نیغمگ یدخترا فقط ، یفهمینم تو:  داد جواب یخونسرد لحن با

 .. یداد قول من به تو -

  ؟ نه ستندین یابد آدما قول یول نطوریهم هم تو -

  ؟ هیچ منظورت -

 چون باشه آروم نمونیب جو خوامیم فقط!  ندارم یچیه انتظار ازت گهید که خستم نقدریا ، عشقم اریماز : داد جواب و کرد پشت

 پشت رهیم ؟ شیدید یندازیم راه هوار و داد خونه یتو یوقت!  خورهیم غصه تیوضع نیا دنید با ماهکم ، ندارم دعوا تحمل

 من سر که ییبال نزار دوسالشه فقط ، داره گناه اون نده ادامه کنمیم خواهش ، اریماز لرزهیم کوچولوش یدستا شهیم میقا کاناپه

 .. ادیب دخترت سر اومد

 .. پشتشه ریش مثل پدرش!  شهینم شیزیچ ماهک:  گفتم و زدم یپوزخند 

 تخونس اون یوقت فقط داره گناه کوچولومون گمیم فقط ندارم یانتظار ازت که من میکنیم دعوا یوقت لرزهیم دخترمون دل -

 .. نکن یکار

 .. یلرزیم و یکنیم داد و غیج ها وونهید مثل دعوا هر با که ییتو!  شهینم شیزیچ بچم نباشه مامانش یایباز وونهید اگه -

 .. ترسمیم دعوا از چقدر من یدونیم تو:  گفت و برگشت سمتم به

 ! نزار دمم رو پا نقدریا پس -



 ..  دمیخند او به دلم در و زدم یپوزخند ، نزد یحرف و آمد کوتاه دوباره

 .. میافتاد راه به جانیاله سمت به جا همان از و کرده مالقات اتوبان در را بهروز و هنگامه 10 ساعت صبح

 

 .. نشست ینم کودک یصندل در میکردیم اصرار هرچقدر و بود نشسته رعنا بغل در ماهک

 .. گفتیم جمله و کودکانه یشعرها یدوسالگ در و آورد زبان به یادیز کلمات یسالگ کی در ، افتاد حرف به عیسر یلیخ او

 یها کالس در او با یگاه ، خواندیم داستان و قصه شیبرا ها شب ، کردیم کار دخترمان با او ، بودم رعنا ونیمد را ها نیا همه

 .. بود هآورد بار به زبان نیریش و مودب دختر کی ماهک از یگفتار ادب آموزش با و کردیم شرکت مهدکودک

  ؟ یمامان -

  ؟ دلم جون -

  ؟ کنندیم(  پرواز)  پلواز گنجشا آسمون تو چال -

 .. نازم دختر کنندیم کوچ دارند -

  ؟ یچ یعنی کوچ -

 .. مسافرت میریم میدار هنگامه خاله و بهروز عمو با که ما مثل!  گهید یجا هی رنیم نجایا از دارن یعنی -

  ؟ لنیم باباشون مامان با هم گنجشا -

  اهوم -

 ، دیپرسیم بارها اگر یحت دادیم پاسخ او سواالت به آرامش با شهیهم رعنا و کند یکنجکاو یزیهرچ درباره داشت عادت ماهک

 .. زدینم داد دخترش سر هرگز او

  ؟ ییبابا -

  ؟ جانم -

  ؟ داره هم یاسب میلیم که ییاونجا -

  نداره نه -

 خوامیم یاسب من اما -

 .. نکن لج ، ماهک گهید نداره -

 .. نداشتم را او یها جواب و سوال حوصله معموال من ، نزد یحرف گرید ماهک

 .. دارم دوست یاسب:  گفت و گذاشت مادرش نهیس بر را سرش

 .. عشقم میشیم سوار میدید یاسب اگه:  گفت یمهربان با و دیبوس را دخترش یموها رعنا

 .. میکن لیم صبحانه تا میکرد پارک نیقزو - کرج اتوبان در آفتاب رستوران کینزد

 به بهروز نیب نیا در ، دیکش اماده ییغذا مواد از بشقاب کی سیسرو سلف صورت به یهرکس و شدند رستوران داخل خانمها

 ..  کنم خلوت او با تا زد اشاره من

  آمده شیپ یمهم مسئله داشتم حتم

  ؟ داداش جانم -

 ..زد زنگ یک بگو شیپ قهیدق پنج نیهم اریماز -

  ؟ یک:  دمیپرس و کردم نگاه او به مردد



 !  ترایم..  زیچ نیهم:  داد جواب و کرد پا آن و پا نیا یکم

  ؟ خب:  دمیپرس و کردم زیر را چشمانم و شدم کنجکاو

 د؟ییکجا گفت ترایم ، کرد یپرس احوال و سالم ، برداشت هنگامه!  رانهیا شماره میدید زد زنگ ترایم میبود نجایا کینزد -

 اصال!  شمال سمت ومدنیم داشتن نامیا نگو!  همونجا میرسیم گهید ساعت مین ما گفت نمیا ، آفتاب کینزد داد جواب هنگامه

 ..  تهران برگشتن دونستمینم

 .. شده تنگ اریماز یبرا دلمون!  بهتر ، نداره یبیع داد جواب پروو پروو ترایم اما شه الیخیب که میاومد شما با ما گفت هنگامه

 یخونسرد با و اوردمین رو به یول داشتم ذوق شیب و کم ترایم دنید یبرا یطرف از اما گرفتم دلهره خبر آن دنیشن با چرا دانمینم

 .. ستندین که لولوخورخوره!  داداش انیب خب:  گفتم

 .. دیبش ناراحت دیشا گفتم -

 که میبود هم با یدوران هی!  اومدم رونیب فکرش از و دارم زن که منم!  ستهنگام خاله دختر نباشه یهرچ ؟ یا یناراحت چه -

 .. رفت و شد تموم

 .. مشونیچونیبپ یجور هی شهیم ناراحت رعنا یکنیم حس اگه باز یلیما هرجور ، داداش باشه -

 .. نداره یمشکل رعنا!  نباش نگران:  گفتم و زدم یلبخند

 .. افتاده یاتفاق هی:  گفتم او به و رفتم بود بشقاب در مرغ تخم سیسوس دنیکش مشغول که زنم سمت به

 .. یخوشحال یلیخ حتما:  داد جواب یخونسرد با و نکرد نگاه من به اصال

  ؟ یچ -

 .. کرد لمس را ام گونه و کرده بلند سر

 .. نداره یبیع -

  ؟ گفت بهت هنگامه ؟ یدیفهم کجا از -

 ..  دمیفهم ذوقت از:  گفت و داد تکان نه نشانه به یسر

 مقابل در کردمیم یالیخیب و یسرد به تظاهر هرچقدر ، بدهم او به که نداشتم یجواب ، رمیبگ خون خفه تا بود یکاف طعنه همان

 .. خواندیم نگاهم از را احساسم او ، نداشت دهیفا رعنا

 

 .. کشمیم من ، نیبش برو:  گفت و گرفتم او از را بشقابش

 .. گذاشتم زیم سر و دمیکش را بشقاب ، رفت و داد تکان بله نشانه به یسر

  ؟ کجاست رعنا ، وا:  دیپرس بود نشسته ماهک کنار که هنگامه

 .. ییدستشو رفته دیشا:  داد جواب بهروز

 .. نجایا ادیب گفتم بهش -

 .. ادیم االن پس:  بهروز

 .. نشد دایپ رعنا کله و سر و گذاشت یربع کی ، گرفتم سیسوس لقمه کی او یبرا و نشستم ماهک کنار

 .. داد تکان دست شانیبرا هنگامه ، شدند رستوران وارد یا بهیغر زن و ترایم

 یها صندل و همرنگ خنک کیتون ، باز جلو دیسف یمانتو و کرده کوتاه را بلوندش یموها ، ماند رهیخ ترایم یرو نگاهم

 .. کنند ییخودنما شیپاها تازه یتتو و قرمز یها ناخون تا بود کرده تن به یراحت

 .. بود یخواستن و جذاب اندازه یب زن نیا



 .. میکرد یپرس احوال و سالم و میشد بلند آنها ورود با ، کرد یمعرف ترایم یدخترعمو را او هنگامه اما شناختمینم را بهیغر زن

 برخالف یول بود ما همسن بایتقر داشت نام میمر که بهیغر زن ، دندیبوس و گرفتند اغوش در را گریکدی ترایم و هنگامه

 .. بود تر روشن پوستش و داشته رنگ یمشک لخت یموها شیخو یدخترعمو

 .. جناب میبود دارید مشتاق ، اریماز آقا به به:  گفت لبخند با و کرد دراز دست من سمت به او

 .. نداشتم رو ییآشنا دتسعا هم بنده:  گفتم و دادم فشار یآرام به را اش زنانه دست و زدم لبخند

 .. واقعا شد فیح -

  ؟ جان اریماز یچطور:  گفت من به رو و شده جدا هنگامه اغوش از ترایم

 .. شما یخوب به -

 .. رفت اش صدقه قربان بچگانه لحن با و زد زانو ماهک یجلو او

 !  یهست یگود تو چقدر ، یاوخ -

 !  زنهینم لبخند هی!  باباشه نیع:  گفت جمع به رو سپس

 .. مینشست نفره هشت زیم پشت و میدیخند حرف نیا دنیشن با همه

 .. بازگشته رانیا به اوشیس بدون التیتعط یبرا که کرد اشاره ابتدا همان از او اما نمیبب شوهرش کنار را ترایم داشتم انتظار

 و جذاب رفتار و او به توانستمینم من و بردیم ار دلم نشیریش یها خنده با گذشته مانند هنوزم ، بود نکرده یچندان رییتغ ترایم

 .. بود بلد خوب را قلبم با یباز ، نشوم رهیخ شیدلربا

  ؟ پس کجاست رعنا!  گذشته ساعت مین:  گفت بهروز که بودم سابقم معشوقه یتماشا محو یدزدک همچنان من و گذشت یمدت

  ؟ اومده جونم رعنا ، اوا:  دیپرس ترایم

 .. نگرفتم یجواب اما زدم زنگ او به ، شدم زنم یطوالن بتیغ متوجه و امدم خودم به بهروز حرف با

 .. امد دنبالم پشت از هم ترایم و رفتم دنبالش به جمع از یعذرخواه با و شدم بلند جا از ، دادینم انتن اصال لشیموبا

 .. بگردم برم من بزار!  یبر یتونینم زنونه ییدستشو یتو زمیعز -

 !  هیخال یخال ییدستشو:  گفت و برگشت قهیدق چند از بعد ترایم ، ماندم نتظرم راهرو در

 .. یچیه به یچیه اما گرفتم تماس او با دوباره و شد دیتشد اضطرابم

 بود شده اوضاع وخامت متوجه که ترایم رفت، باال قلبم ضربان و افتادم شد غرق یباز یاسک جت در که روز آن ادی ناگهان

 .. کند آرام مرا ات کردیم تالش

 .. رفتیم جیگ سرم و گرفتم تهوع حالت ، است سم قلبم یبرا اضطراب دانستمیم هم خودم

 .. زد میصدا بار چند و گرفت قاب را ام چانه ترایم

 .. زده زل ما به و ستادهیا یخوراک کیپالست کی با که دمید را رعنا او سر پشت از ناگهان

 .. ستادیا حرکت یب رعنا دنید با و گرفت را نگاهم رد ترایم ، زدم یا سرفه

 .. شد دور ما از و انداخت نییپا را سرش رعنا

 

 ؟ یبود کجا:  دمیپرس یجانب به حق لحن با و دمیکش را دستش ، رفتم زنم دنبال به

 .. کردمیم دیخر ، بخرم یخوراک براش بود گفته بهم ماهک -

  ؟ مدت همه نیا -



 .. نره سر حوصلم راه یتو تا دمیخر کتاب چندتا ، زدم سر میفروش کتاب به -

 .. کردم سکته ترس از ؟ یبد جواب صاحابتو یب یگوش یمردیم:  گفتم و دمیکش میموها در یدست

 .. نداره انتن صاحابم یب یگوش:  داد جواب یخونسرد با و گرفت من سمت به ، دراورد فشیک از را لشیموبا

 .. رعنا -

 .. مبد غذا ماهک به رمیم -

  ؟ دیبود ما از بهتر یمهد و خودت مگه ؟ یناراحت یچ از االن:  گفتم و گرفتم را دستش

 !  نزدم یحرف که من:  داد جواب و زد پس را دستم

 !  مرگته چه االن دونمیم -

   .. یدونینم نه -

 !  ادیب باهامون قراره و نجاستیا ترایم که یریمیم یدار دونمیم خوب چرا -

 با چرا..  یعاشقش آخر و اول که تو ، شد ضدضربه که یشکست دلمو نقدریا:  گفت و کرد لمس را میها گونه ، شتبرگ سمتم به

  ؟ ینیبب رو التماسم یدار دوست ؟ ینیبب اشکامو یدار دوست ؟ یدیم عذاب منو حرفا نیا

 طعم ندارم حق روزم هی من که رمیمیم دارم .. نجاستیا اون که رمیمیم دارم ، اریماز رمیمیم دارم اره:  داد ادامه و کرد بغض

 کمتر ینجوریا چون بودم کرده خالص خودمو صدمرتبه االن تا نبود ماهک  اگه خودت جون به!  بچشم میزندگ یتو رو یخوش

..  هگید ندارم یخودکش جرئت ، رمیبم جدا کن آرزو..  عشقم یکشیم منو روز هر یدار تو االن ؟ اریماز االن یول دمیکشیم درد

 !  رمیبم من کن آرزو فقط

 ..  رمیمیم دارم..  دمینرس جا چیه به و کردم تالش پس از که شدم خسته ، شدم خسته:  گفت و کرد پاک نیآست با را شیها اشک

 .. آمدند رعنا سر پشت از میمر و بهروز ، هنگامه

  ؟ شده یچ بشم قربونت!  یکنیم هیگر یدار تو که رمیبم من یاله:  گفت و شد نگران رعنا دنید با هنگامه

 .. نگفت یزیچ و گرفت بهروز بغل از را دخترمان رعنا

 .. سوختینم شیبرا هم دلم گرید یحت ، زدیم لگد اوضاع نیا به رعنا و نداشتم یخوش حال خودم

  ؟ کرد ینطوریا چرا:  دیپرس یرگوشیز و شد کمینزد تعجب با ترایم

 .. کنه هیگر بلده فقط!  گهید وونستید -

 .. شهینم ترایم چکسیه:  گفت یشوخ به

  خودت واسه نزار باال طاقچه ادیز!  یبدتر نمیا از تو -

 بزرگت آمپول مطمئنم وونهید زن نیا با!  شتیپ اومدن که سوخت برات دلم من ؟ یبزن رو حرفا نیا عشقت به ادیم دلت -

 !  مونده بالاستفاده

  ؟ نبوده تیکاف دمیر بهت مطب یتو که دفعه اون!  نه گفتم بار هی -

 ینبود رعنا با فقط من بعد مطمئنم یول یداشت وجدان عذاب!  یبود خانواده مرد ، یبود آقا ، داشت فرق دفعه اون:  گفت انهیموذ

 !  طونیش

 .. نگو چرت -

 نگاهش ماست مثل تو کنهیم هیگر جلوت دختره ؟ لهیپ لهیش یب و معصوم پسر اون کجاست ، عشقم شناسمیم رو تو من اریماز -

 .. میکنیم ییایرو مسافرتو نیا!  کن فکر بهش..  دیخواب من با شیپ سال سه که ستین یپسر اون نیا!  یکنیم

 

 .. شدم رعنا کینزد و زدم کنار را او 



 ؟ یستین گرسنه -

 .. کرد رمیس ، خوردم غصه -

 هرچند ندیایب مانیهمرا هم ها خانوم تا شد آن بر قرار زیم سر ، مینشست لیاتومب در دوباره ، کردیم خراب را اعصابم شیها کهیت

 .. ندیبگو یزیچ نتوانستند یشیخو و قوم نسبت خاطر به چارگانیب اما بود رو به رو هنگامه و بهروز مخالفت با میتصم نیا که

 .. مینشست گریکدی کنار سکوت در رعنا و من و نشست کودک یصندل در ماهک

 .. کردیم یابافیرو کمتر و شده خاموش اش یادب هنر و ذوق چراغ که هم اواخر ان ، شدیم تر حرف کم او ذشتگیم که روز هر

 .. شد آغاز آسمان بیمه غرش با یتابستان بارش ، میدیرس که رودبار کینزد

 .. کند لمس دستش یرو به را باران قطرات تا داد نییپا یکم را شهیش رعنا

 .. ادیم شمال یبو:  گفت و دیکش یقیعم نفس

 .. بود تر خاک یبو منظورش گمانم به

 :  گذاشت را مدنظرش آهنگ و کرد روشن را ضبط او

  

 استیرو ی نهییا زده بارون ی شهیش شب

 داستیپ تو ریتصو پنجره هر پس پشت 

 تماشاست شهر من ی خانه ی همه تو از 

 استیدن ی گوشه نیهم جاست نیا من یایدن 

 کشدیم باران نقاش ها هشیش تورابر نقش 

 کشدیم ارانی شهر تا مرا یپا ها درجاده 

 اریب من ادی مرابه ببار باران ببار باران 

 بسپار ارمی دست به ارید نیا از مرا ببر 

 است خوش آوازت هرقطره ییتو باران 

 است کش عاشق ما یایدن بده جانم 

 است خوش شبم در تو عطر ییتو باران 

 است ناخوش ایدن که یوفت ییتو درمان

 کشدیم باران نقاش ها شهیش تورابر نقش

 کشدیم ارانی شهر تا مرا یپا ها درجاده

 اریب من ادی مرابه ببار باران ببار باران

 بسپار ارمی دست به ارید نیا از مرا ببر

 است خوش آوازت هرقطره ییتو باران

 

 .. دیخندیم سشیخ و یپف یها چشم رغم یعل و کردیم یخوان هم آهنگ با او

 .. کردیم یشاد و آمده وجد به مادرش ذوق از هم ماهک

 .. دمیدزد را نگاهم و زدم لبخند دو آن به



 میرفت ییدوتا که افتادم یسال اون ادی:  گفت خنده با شد تمام آهنگ که اخر در و دراورد یباز مسخره یکم دخترش با رعنا

 !  گذشت خوش چقدر..  جواهرده

 ..گذشت خوش ما به چقدر که کنم انکار توانمینم من و بود یخوب سفر ، شد گرم دلم دوران نآ ادی با هم من

 .. بود خوب آره

  ؟ میکرد یباز حکم و رفت برقا ادتهی -

 .. اهوم -

 .. مونینقل تییسو اون ، ریبخ ادشی یآخ -

  ؟ شده تنگ دلت -

 .. شده تنگ دوران اون یبرا یلیخ دلم ، یلیخ -

 .. کندیم هیگر خوردیم یتوق به یتق تا که دارد دلش در ینیسنگ غم کردمیم احساس ، کرد بغض دوباره

 .. اه!  میدیخندیم میداشت ، خدا رو تو رعنا -

 .. حساسم یادیز کمی من دیببخش:  گفت و دیخند شیها هیگر انیم ، کرد پاک دست پشت با را شیها اشک

 .. چته فهممینم -

  دلتنگم انگار فقط!  مفهمینم خودمم..  خودمم -

  ؟ یچ دلتنگ -

 .. تو:  زد لب آرام

 .. شتمیپ که من:  دادم جواب و دمیکش یهوف

 .. ستین قلبت اما یینجایا درسته -

  نجاستیا قلبمم:  گفتم و دادم فشار یکم ، گرفتم را دستش

 !  یبود نکرده لمسم که بود وقت یلیخ -

  ؟ چقدر -

 .. دوماه به کینزد -

  ؟ مینکرد یکار دوماه به کیدنز -

  ؟ یدینفهم -

 .. بودم مشغول گرید زنان با مایدا چون بودم دهینفهم

 .. کنمیم جبران یول نه -

 

  ؟ ستین ادتی..  یگفت نویهم شمیپ وماه

 ساعت که بودم جلسات و کار ریدرگ آنقدر اما میکن خلوت شب ان تا بزند یحساب پیت کی جمعه شب یبرا گفتم او به که بود ادمی

 لباس دست کی و بود شده دهیکش میرو به که ینازک یپتو با صبح ، برد خوابم کاناپه یرو جا همان و دمیرس خانه به شب دو

 .. شدم رو به رو شده تکه تکه  قرمز خواب

 ، کرد کهیت کهیت منو رعنا و یومدین تو:  گفتیم که بود رعنا یا قورباغه خرچنگ خط دست با ادداشتی کی خواب لباس یرو

  ؟ نه بودم خوشگل

 .. زدم یگند چه امد ادمی موقع ان تازه و کردم نگاه بود اش جعبه یرو که لباس یاصل عکس به



 .. بود کرده نیزاید شکل نیبهتر به را یخور ناهار زیم و بود اپن یرو همچنان ایالزان

 .. زدیم شانه را شیموها و نشسته نهیآ یجلو ، رفتم خواب اتاق سمت به یشرمندگ با

 ..  رعنا -

 .. عشقم ریبخ صبح:  گفت ییخوشرو با و برگشت سمتم به

 .. ریبخ صبح -

  ؟ یدیخواب خوب -

 .. خوامیم عذر واقعا ، رفت ادمی من:  دادم جواب و نشستم تخت یرو

  ؟ بابت -

 .. شبید -

 .. شبید آها:  گفت و گذاشت زیم یرو به را شانه

  ؟ یشد ناراحت یلیخ -

 !  نه اوم -

  ؟ یمطمئن -

 .. اهوم -

 .. لباسو چرا پس -

 .. ارمیب جون مامان خونه از ماهکو رمیم:  گفت و شده بلند جا از

 .. رعنا -

 .. کردم هوس بدجور ، خرمیم تزامیپ راه سر:  داد ادامه و دیپوش را مانتواش

 .. رعنا - 

  ؟ فیب رست ای رمیبگ مخصوص تزایپ:  گفت گشتیم شال دنبال کمد در که همانطوز

 !  توام با:  زدم داد و اوردمین تاب

  ؟ مویناراحت ؟ حقارتمو ؟ اریماز ینیبب یخوایم نویا ؟ هیچ:  زد داد سیخ چشمان با و برگشت

 .. خواستمینم من:  دادم جواب و گرفتم آرام یکم

 !  کنمیم خواهش ، کن فراموشش -

 .. رفت و تبرداش را اش یدست فیک ، گفت را نیا

 

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا: دمیپرس او از ، بود ستادهیا الیو یورود درب یجلو رعنا

 .. یچیه -

 .. تو برو -

 پنجره  و یسنت یمعمار با ییالیو ، داشت یسرسبز و پربار باغ اما نبود لوکس و مدرن شیک یالیو اندازه به بهروز پدر یالیو

 .. یمیقد یرنگ یها

 .. کردیم دنبالم حرف یب او ، بردم رعنا و خودم مشترک اقات به را چمدانمان

 .. کنم حاضر رو شام بساط برم من تا کن مرتب رو نایا -



 .. داد تکان بله نشانه به را سرش

  ؟ رعنا یکن کوفت سفرم نیا یخوایم جدا:  گفتم و دمیکش میموها در یدست

 .. نگفتم یزیچ که من -

 !  ریبگ بچتو برو -

 .. بود اعصابم یرو رعنا سرد و بیعج رفتار ، رفتم آشپزخانه به و کردم رها را او

 .. آوردم خانه به و دمیخر هیاولو و کالباس مارکت سوپر از شام یبرا

 .. دیکشیم گاریس و بود نشسته باغ دونفره تاب یرو یصورت ست شلوارک و تاپ کی با ترایم

 .. اریماز آقا یاومد رید -

 .. بود دور کمی -

 !  رمیمیم یگرسنگ از دارم -

 .. میبخور مشروب و میبکش  انیقل شد قرار من شنهادیپ به و میکرد لیم هم کنار را شام

 نیهمچ چهرش خورد مشروب کیپ هی!  افتادم دمید رو اریماز که یبار نیاول ادی:  گفت یشوخ به بود نشسته میمر کنار که ترایم

 .. اریماز آقا یشد خراب!  کشهیم ونیقل ، زنهیم مشروب االن ماا!  خورده هالهل زهر انگار رفت هم یتو

 !  شدم روزگار خراب:  دادم جواب و زدم یچشمک

  ؟ بخولم ها وهیآبم نیا از منم شهیم بابا:  گفت و نشست بغلم در ماهک

 .. بود مشروب منظورش

 .. بزرگتراست یبرا نیا زمیعز نه -

 .. خدا لو تو -

 !  بده ذره هی!  نکن تشیاذ:  ترایم

 .. ستین خوب براش!  بچست ، نه -

 یرو باباش آخرش که کرد مشروب لج نقدریا یدوسالگ تو ؟ ترایم ادتهی رو رضایعل!  یا زهیپاستور پدر چه:  گفت و دیخند میمر

 .. نرفت الکل سمت گهید و زد یعق کی ، داد بچه به ختیر الکل کمی یسکیو در

 .. نکارایا به چه رو بچه ، گهید گهیم راست اریماز خب!  وا:  داد جواب بود نشسته ما از یدور فاصله در که هنگامه

 !  کمی!  کوشولو هی:  گفت و شد زانیآو گردنم از ماهک

 .. زمیعز بده بهت خاله ایب:  گفت و دیخند ترایم

 صحنه دنید با و امد رونیب ییدستشو از رعنا لحظه همان اما گرفت ماهک یجلو و ختیر یسکیو در یرو به الکل یکم

 .. شد یعصب متقابلش

 یدیم مشروب بچه به ؟ یکنیم کاریچ یدار معلومه اریماز:  کرد اعتراض جمع یجلو و دیکش رونیب اغوشم از را ماهک فورا

 .. سالشه دو فقط دخترت ؟

 .. ندادم من -

 .. تو:  گفت و کرد نگاه ترایم سمت به غضب با

 .. کرد لج ماهک!  بود ذره هی ! یریگیم سخت چقدر بابا -

 !  ارین فتیکث زبون یرو دخترمو اسم -

 ؟ جون رعنا شد شروع بازم:  گفت و زد یپوزخند ترایم ، فشرد اغوشش در را ماهک او



 بهم یجنگ خروس مثل چرا ، التیتعط میاومد سرمون ریخ!  دیکن تمومش خانوما:  گفت پس سازد آرام را جو کرد تالش بهروز

 ؟ دیپریم

 حاال اما دیدیخندیم دیداشت امیب من نکهیا از قبل!  میاضاف. . ستین نجایا من یجا انگار!  انیب شما با ترایم و اریماز بود بهتر -

  ؟ یجنگ خروس شدم

 !  یآبج نداشتم یمنظور:  داد جواب یشرمندگ با بهروز

!  شم فدات نگو ینجوریا!  یاریماز همسر تو ؟ یباش یاضاف تو شهیم مگه زمیعز رعنا:  داد جواب و شد بلند جا از هنگامه

 .. گذرهینم خوش که تو بدون

 ینامرئ براتون شهیهم من!  گذرهیم که شماها به:  زد داد و کرد بغض بود گرفته اغوش در محکم را ماهک که یدرحال رعنا

 !  دینامرد ونهمت!  دینیبینم منو دیهم با یوقت همتون..  دیاریدرن رو ها فرشته یادا!  بودم

 !  ادینم قبرم سر یکس رممیبم اگه یحت ، نبودم مهم براتون چوقتیه من

 ! دیکن ردم دیخوایم و وونمید من دیکنیم فکر همتون

 !  باش آروم جون رعنا:  هنگامه

 که شما نیب ؟ دیبریم لذت من دادن ازار از که یجماعت شما نیب ؟ باشم آروم یچجور ؟ باشم آروم یگیم بهم ؟ باشم آروم -

  ؟ دیریبگ ازم بچمو دیخوایم

  ؟ مردم من مگه ؟ رعنا رهیبگ ازت بچتو خوادیم یک!  کن تمومش!  بسه:  گفتم و شدم یعصب او رفتار از من

 .. شدیم خفه داشت ماهکم ، داد فشار شتریب را دخترش رعنا ، کرد هیگر به شروع مادرش بغل در ما هوار و داد از ماهک

!  یریبگ من از اونو زارمینم!  شو دور!  دمینم بهت دخترمو:  زد غیج رعنا اما رمیبگ را دخترم تا شدم کینزد وا به قدم چند

 .. دارم تو از من که ویزیچ تنها ماهک!  ترایم به یبد اونو زارمینم

 !  کنهیم هیگر داره دخترت!  کنمیم خواهش یآبج:  گفت او به رو و شد بلند من از یرویپ به بهروز

 .. نداشت حرکت جرئت یکس اما زدیم موج همه چشم در شیتشو و ینگران

 دمتینم:  گفتیم و زدیم داد او سر بود شده جنون دچاره دوباره که رعنا اما سازد رها را او تا کردیم التماس را مادرش ماهک

 .. رنیبگ ازم هم رو تو زارمینم!  یمن یادگاری تنها تو!  دمتینم! 

 نداختیم راه هوار و داد احمقانه توهم آن بخاطر که نبود اولش بار آن ، داشت همراه به دائما را دخترش دادن دست از توهم او

.. 

 

 کودکانه یفضا در که بود دخترم پارک تجربه نیاول آن ، میبرد ومیپاالد یباز پارک به را او که بود مهین و سال کی ماهک

 تک از رعنا و کردم آرام را او من اما ، دیترس یکم افتاد راه به اسب یوقت و شد یا سکه اسب سوار ماهک ، خورد رقم پاساژ

 امتحان هم با را گرید یباز چند و شدم برنده یعروسک خرس کی او یبرا دارت مسابقه در سپس ، گرفت لمیف لحظات نیا تک

 .. میبخور فود فست شام یبرا میگرفت میتصم و میکرد

 یها تیشخص از که ونینیم لباس با یمرد بود تهران معروف و بزرگ یفودها فست از که بوف بزرگ فود فست در یجلو

 رعنا اما ردیبگ آغوش در را ونینیم تا کرد لج ماهکم ، گرفتیم عکس کودکان با و کردیم اجرا شینما بود یشنیمیان محبوب

 !  کردیم مخالفت خودیب

 .. یم یم!  ونی یم یم.. ییییممن -

 !  بدجنسه اقاهه اون!  کن ولش!  دخترم نه:  گفت تیجد با و گرفت را ماهک چشم رعنا

 .. گذشت یم او خواسته از دخترش هیگر به توجه یب شهیهم برخالف رعنا اما دیمکیم انگشت و کردیم هیگر ماهک

 هیگر صبح تا دیرسینم اش خواسته به اگر و شد یم لج بد واقعا مواقع یبرخ ، برنداشت هیگر از دست هم شام زیم سر یحت او

 .. بود مصمم داشت عالقه بدان که ییکارها یرو پدرش مانند ، کرد یم



 .. زد اشاره رونیب به انگشت با و نخورد بود کرده درست او یبرا رعنا که شده رنده گندم و وهیم یحت او

 تیریمد خواستمینم اصال من و بود کرده ناراحت هم را انیمشتر ریسا ماهک یها هیگر ، رفتمیم در کوره از داشتم کم کم

 !  دهد تذکر ما به رستوران

 ! وفتهیب سرش از کنه بغلش کمی بزار رونیب ببرش قهیدق دو!  کرده لج که ینیبیم رعنا -

 !  کنه بغل دخترمو یکس زارمینم!  خوامینم نه:  داد جواب یتند به او

  ؟ شهیم یچ مگه ؟ چرا آخه -

 !  کن تمومش!  خوام..  ینم:  زد داد و دیکوب زیم به مشت با او

 .. دمیم نشونت ؟ یکشیم داد من سر جمع یجلو گفتم خودم با ، کرد یحرص مرا کار آن

 .. افتاد راه دنبالم کنان غیج غیج رعنا ، رفتم ابانیخ سمت به و دمیکش آغوش در حرکت هی در را ماهک

 .. کرد باز را آغوشش و کرده ذوق ماهک ، زدم صدا را ونینیم

 .. فشرد برش در محکم و دیکش دستم از را دخترمان رعنا اما ردیبگ آغوش در را دخترم تا آمد خنده و یشوخ با یونینیم ردم

 .. بود او خروش و خشم از نشان اش یشانیپ برجسته یها رگ و شده سرخ سرخ چشمانش

!  رنشیبگ ازم زارمینم!  منه مال!  منه مال کماه!  بدم یکس دست دخترمو خوامینم گفتم بهت:  زد غیج و کرد یا قروچه دندان

 !  رنیبگ دخترمو زارمینم

 .. کردندیم تماشا را رعنا بیعج یرفتارها تعجب و ینگران با اطراف مردم و بود ساکت یونینیم مرد

 مال هکما!  بشه دخترم کینزد یچکسیه زارمینم:  زدیم داد و دیچرخیم خود دور داشت آغوش در را ماهک که یحال در او

 .. همتون!  دیدزد همتون!  منه

 .. بود وانهید و شرم یب رعنا ، شدم آب خجالت از

 گر نکوهش مردم نگاه اما شد آرام آغوشم در بالفاصله رعنا ، بود کودکم و همسر گرفتن آغوش در دیرس ذهنم به که یواکنش تنها

 .. نکاست خجالتم از یا ذره اطرافمان

 ازین و ستین سالم زن کی رعنا شک یب:  گفتمیم خود با ذهنم در دادمیم یدلدار را او و کردمیم نوازش را کمرش که یدرحال

 .. کرد یم سخت را اوضاع نیا و بود دخترم مادر رایز بزنم پس یراحت به را او بار نیا توانستمینم..  دارد مشاوره به

 

 .. دادم هل عقب به را او و دهیقاپ دستش از را ماهک ، شدم کینزد او به عیسر حرکت کی در

 .. افتاد میها نهیس جان به مشت با و کرد حمله من به ها وانهید مانند رعنا

 .. خدا یا!  اریماز ، رعنا!  دینکن:  زدیم داد هنگامه یطرف از ، شدم ریدرگ رعنا با و دادم بهروز به را ماهک

 .. بود سم باردار زن یبرا استرس ، کنند آرام را هنگامه کردندیم تالش میمر و ترایم

 مقابلش در که یزیهرچ و کرده جمع شیپا و دست در را قدرتش تمام شدیم مجنون یوقت ، کردینم رحم چکسیه به وانهید رعنا

 .. کردیم نابود بود

 .. بودم داشته نگه خاموش را خشمم زور به و بوده مشوش و یعصب ، بودم شده خورد دوستانم و ترایم یجلو

 غرور درد اما هست یرارادیغ رفتارها آن دانستمیم که اگرچه ، زدیم محکم و کرده متهم مرا ترایم اشتباه کار رخاط به او  

 .. روز آن تا هرگز ، بودم نکرده بلند دست رعنا یرو هرگز ، دادیم آزارم ام یزخم

 حمله میبازو به زشیت یها دندان با بار نیا ، شد بلند دوباره و اوردین کم یول افتاد نیزم یرو رعنا ، کردم نثارش آبدار یلیس دو

 دادیم فشار زشیت یها دندان با را تنم گوشت و دیکشیم چنگ بنگال ببر همچون ، دمیکش داد که گرفت یمحکم گاز چنان و کرد

.. 



 .. دیچکیم شیها دندان از یگرفت گاز از یناش خون ، کردم شیجدا و دمیکش پشت از را شیموها

 .. دیکشیم ریت درد از میبازو ، شد کمینزد ینگران با بهروز

 .. زد صدا را نامم دهیبر دهیبر و دیخواب جنونش موج ایگو ، آمد خودش به دستم یرو خون دنید با رعنا

 !  کنهیم عفونت!  میکن پانسبان زخمتو دیبا داداش:  گفت و کرد یبررس را زخمم بهروز

 !  دیکن دور ویوحش نیا!  دیکن دور ازم نویا!  گمشو:  دمیکش داد سرش اما شد کینزد من به قدم کی دیلرزیم ترس از که رعنا

 !  اریماز. . ما -

 .. اتاقش دیببر رو رعنا:  گفت و زد اشاره ترایم به بهروز

 .. کردند ییراهنما اتاق سمت به را او بودند گرفته را رعنا یبازو پشت متیمال با که یدرحال و کردند اطاعت میمر و ترایم

 .. بود یرو ادهیز کرد که یکار اما است کنترل قابل ریغ وارش جنون حمله دانستمیم ، کردیم هیگر رعنا

 .. میکن یضدعفون را زخمم تا میکرد دایپ هیبخ و نیبتاد نتیکاب یتو از

 .. زد زنگ امبوالنس به عیسر و شده دستپاچه بهروز ، خورد بهم هنگامه حال دار و ریگ آن در حاال

 !  درآمد ما از یپدر مسافرت کی خاطر به ، بود شده قوز باال وزق 

 .. رفت او همراه بهروز و دادند انتقال جانیاله یمحل مارستانیب به را هنگامه شب 11 ساعت

 !  لهیگیم گاز!  پلنگه مثل اون ترسمیم یمامان از:  گفتیم و کردیم ناله بغلم در خواب از قبل دخترم ، خواباندم زور به را ماهک

 .. بود مادرش یباز یوحش شاهد و نداشت یسن او ، بدهم دخترم به یجواب چه دانستمینم

 .. بود بتیمص عامل خودش گرید طرف از و کنم دعوا ماهک بخاطر خانه در دینبا که زدیم تشر من به رعنا یطرف از

 و بودم کرده یباز خودم ندهیآ با ؟ داشت شیپ در یا ندهیآ چه دیترسیم او از و نداشت یالعقل میسل مادر که یا ساله دو دختر

 .. کنم یباز دخترم ندهیآ با خواستمینم یول بود شده آن اش جهینت

  ؟ هست اجازه:  دیپرس و شد وارد یآرام به ترایم ، بودم فکر در سخت و نشسته منینش در

 .. زدم پلک بله نشانه به و کردم بلند سر

  ؟ یداشت نگهش نجایا چرا!  اریماز ستین نرمال رعنا!  مهیوخ نقدریا حالش دونستمیمن:  گفت و نشست میرو به رو او

  ؟ هیچ منظورت -

  ؟ کجاست وونهید یآدما یجا ؟ منظورم -

  ؟ مارستانیت بفرستم بچمو مادر یخوایم من از:  گفتم و زدم یپوزخند

 !  یبش رو به رو جسدش با و یبرگرد روز هی تا یدار نگه خونه یتو بچتو مادر یخوایم نکنه:  گفت تمسخر به

  ؟ یگیم یچ تو:  دمیپرس تعجب با

 قاتل یخوایم!  کنه خفه دخترتو بود کینزد شیپ ساعت هی نیهم!  خطرناکه بچت یبرا رعنا!  ایب خودت به کمی!  احمق -

  ؟ بشه دخترت

 .. دخترشه عاشق اون!  کنهینم نکارویا رعنا -

 .. هیمونیپش عمر هی بعدش و لحظست هی فقط اشتباه اریماز!  ؟ کرد کاریچ که یدید یول هست توام عاشق اون -

 و کم واقع در ، کردمیم گوش من و کردیم حتمینص ترایم ، شد شروع یلعنت مکالمه همان از میزندگ یساز نابود استارت دیشا

 ..ندارد زین یهمسر تیالحص بلکه یمادر تیصالح تنها نه داد نشان رفتارش با رعنا!  گفتیم هم راست شیب

 



 .. میبود شده گذشته مانند درست ، نشست کنارم او

 که کردم اشتباه آره!  یکن افتخار بهش که نبودم یزن دونمیم من نیبب ، اریماز:  گفت یمهربان با و انداخت گردنم دور را دستش

 ازت داشتم بهت که یعشق وجود با که کنمیم نینفر خودمو صدبار یروز ، شدم التیخیب شهرت و شغل خاطر به و زدم پست

 ..  کنه کاریچ خوادیم دونستینم که جاهل و جوون دختر هی من و یبود من یزندگ تو ، شدم دور

 ، نبودم یول اریماز خوشبختم هم عشقت و تو بدون کردمیم فکر ، باشم داشته هم با زویچ همه کردمیم تالش داشتم فقط من

 .. خواستمیم رو تو چون نبودم اوشیس کنار چوقتیه

 که نبود روزم هی یحت..  بودم شهیهم ، عاشقتم:  داد ادامه و زد زل قرمزم و تر چشمان به ، گرفت خودش سمت به را ام چانه

 ؟ ادتهی قرار سر میرفت که یبار نیاول اریماز!  دادم دستش از که یا یزندگ به ، رابطمون به ، خاطراتمون به!  نکنم فکر بهت

  ؟ میخورد همو یبستن ادتهی..  چشممه یجلو لحظاتمون تک تک ؟ عشقم ادتهی رو یبستن و تگریچ

 :  گفتم و زدم لبخند میها اشک انیم

 .. یبود شده خوشگل چقدر!  ادمهی

  ؟ یشدیم دیسف و سرخ عیسر چقدر ادتهی:  داد جواب و دیخند

 .. من یخجالت پسر

 .. برگردم خوادیم دلم:  فتگ و زد کنار ینرم به را میموها از یا تره

  ؟ یبرگرد:  دمیپرس و زده زل رنگش سبز چشمان در

!  کنم ازدواج باهات ، عاشقتم کنم ثابت بهت و برگردم خوادیم دلم:  داد  جواب لبخند با و دیچرخ چشمانم و لبان نیب نگاهش

 .. مونمیپش یلیخ اریماز

 .. شده جدا هم از راهمون!  نداره یا دهیفا گهید:  گفتم و دمیدزد او از را نگاهم ، زدم یپوزخند

 .. باختم دل آن به اول نگاه در که ییها دست ، گرفت اش زنانه و فیلط یها دست انیم را زبرم دست

 یبود ساخته اهاتویرو باهاش که میدختر همون من کنم ثابت بهت بزار!  اریماز بار هی فقط!  میبد تازه فرصت هی بهم ایب -

 تو!  نداره وجود من یبرا ییایرو چیه گهید ؟ فرصت:  دادم جواب بغض با و نشست چشمانم در اشک نم ، دمیکش پس را دستم

 .. ترایم یکرد نابودم

 .. تر محکم یقدر بار نیا ، گرفت سمتش به را ام چانه دوباره

 .. داشت یفیخف لرزش سرخش لبان و بوده یباران چشمانش

 .. نمینب ینجوریا رو تو رمیبم من عشقم -

 .. یلعنت بودم عاشقت من ؟ یکن من با اونکارو اومد دلت چطور ، ترایم یکشت منو تو -

 .. اریماز بگو!  یهست هنوزم بگو:  گفت ملتسمانه و کرد نوازش را شمیر ته

 .. شدیم مانع قلبم اما کنم انکارش کردمیم تالش

 .. بگو عشقم!  یدار دوسم بگو اریماز -

 .. دمیکش میموها در یدست و شده بلند جا از ، مگرفت گاز را لبم

  ؟ نه یدار:  دیپرس یدیناام با ترایم

 .. دمینکش دست عشقت از چوقتیه:  دادم جواب و دمیمال را چشمانم شست و سبابه انگشت دو با ، دادم تکان بله نشانه به را سرم

 .. شود ارزو و دیام از سرشار ترایم قلب تا بود یکاف جمله کی نیا

 

 .. کرد تیهدا خواب اتاق سمت به و دیکش را دستم او



 .. برسند سر هنگامه و بهروز دمیترسیم و داشتم استرس یکم میشد اتاق وارد یوقت

 خبر نیا دیشا شده، یبستر را شب هنگامه که داد خبر او و ، گرفتم تماس بهروز با من ، میبزن زنگ آنها به که داد شنهادیپ ترایم

 یکار یبهتر ، میشد تنها گفتم ترایم به طنتیش با و گذاشتم زیم یرو به را لیموبا ، بود من یزندگ اخبار نیتر نیریش از یکی

 با و گرفت قاب را صورتم ، نشست میپاها نیب نشاند تخت یرو مرا ، زد یبیدلفر خنده ترایم بشم، مونیپش اعتمادم از ینکن

 کرد لمس را لبانم سبابه انگشت

 .. یشینم نمویپش هرگز -

 گرفتمیم کام او از رعنا به تفاوت یب و دمیکشیم چنگ بلوندش یموها در همانا، مانیها لب خوردن گره و همانا جمله نیا

 یآغوش هم کی ، شهوت گس یبو ، کاوه یدانیم خودت آنرا از بعد ، میافتاد تخت یرو و کرد، حلقه گردنم دور را دستانش ترایم

 ... خفت با نتایخ ذلت، با عشق لذت، پر

  کردم شرم احساس دیکش دراز آغوشم در انیعر ترایم آنکه از بعد میبگو را راستش

 هم آغوش در برهنه ترایم و من ، سوختیم خودم بحال دلم نباریا ، بودم شده مرتکب رعنا احساس غبال در که یجرم بخاطر نه

 احساس من به همه و همه رفت خواب آغوش به لرز با که دخترم بود، دهیخواب گرید اتاق در همسرم ، میبود دهیکش دراز

 رهیخ بود دهیخواب ام نهیس یرو به فرشتگان مانند که ترایم به و بودم کرده ستون سرم ریز را دستانم شب آن داد،یم یشرمسار

 خجالت از و دیرزلیم شیپا و دست  ها دختر دنید با که معصوم پسرک آن یبرا دلم دم،یشیاند یم دور یها گذشته به و شده

 .. داشتم فاصله رتیس پاک مرد آن با ها قرن ایگو ، بود شده تنگ شدیم دیسف و سرخ

 ، رفتم بودم خوابانده را ماهک که یاتاق سمت به و دمیپوش را  شلوارم و شرت یت ، گذاشتم تخت یرو به آرام را ترایم سر

 .. بود شب 2 کینزد ساعت آخر است خواب بردم گمان ، نبود میمر از یخبر

 .. زدم لبخند و انداختم او یرو به را نازکش یپتو ، بود ناز خواب در میبایز و معصوم دختر

 .. افتادم راه رعنا و من مشترک اتاق سمت به ناخوداگاه و شدم خارج اتاقش از یآرام به

 .. بود خواب تخت یرو رعنا ، شدم وارد و زدم یآرام تق

 ها آرامبخش خاطر به دانستمیم و بود خواب همچنان ، دیچرخ سمتم به که کردم نوازش را شیموها و نشستم تخت مخالف جهت

 .. شود ینم داریب صبح تا

 .. دمیکش یآه و کرده لمس را اش گونه ، دمیکش دراز تخت یرو

 .. کنم کاریچ دیبا ؟ رعنا کنم کاریچ دیبا -

 .. داد جواب یعذرخواه با کاوه و خورد زنگ اتاق تلفن] 

 .. بود نمانده یباق مالقات یبرا یادیز مدت ، انداختم ینگاه ساعت به و دمیمال را ام یشانیپ

 .. بود زاده حالل:  گفت و کرد قطع را تماس کاوه

  ؟ نمشیبب تونمیم ؟ رعنا:  دمیپرس دهیبر دهیبر

 .. خورده آرامبخش گفت بخش پرستار!  متاسفم:  گفت و داد تکان تاسف نشانه به یسر

 ! زدمیم حدس:  دمیپرس و کردم شل را راواتمک

 .. نهیبب منو خوادینم گهید رعنا ، بود کردن

 .. ارمیب فشار بهش خوامینم که یدونیم:  داد جواب تاسف با دکتر

 !  کنمیم درک -

 .. میکن پخش یکس یبرا رو مراقبت اتاق لمیف میندار اجازه ما که یدونیم ، یرقانونیغ یول شینیبب یتونیم -

 .. شدم خسته واقعا امروز!  خونه برگردم بهتره!  دکتر کنم درست دردسر براتون خوامینم:  گفتم و دادم تکان نه نشانه به را سرم

 .. نمتونیبیم چهارشنبه ، کنمیم درکتون -



 .. اوردین نجایا به را ماهک تا زدم زنگ مادرم به ، شدم خارج مشاوره اتاق از و دادم دست کاوه با

 مالقات کسالی از بعد را مادرش تا شده آماده یشوق چه با نکهیا ، کردیم هیگر اش نوه حال به گداز و سوز با خط پشت مادرم

 .. بود شده دود دخترکم دیام تمام حاال و کند

 

 .. بخورد غصه نیا از شتریب ماهکم خواستمینم ، زدیم آتش را جگرم مادرم یها هیگر

 خانه در یجلو بود دوخته او یبرا شیپ سالها مادرش که یا پارچه عروسک و گلدار ینارنج مندا آن با او ، رفتم دنبالش به

 .. دیکشیم انتظار

 .. گرفتم آغوشش در محکم و زدم زانو شیپاها یجلو ، شدم ادهیپ لیاتومب از

 .. شدم رهیخ رنگش یمشک درشت چشمان در و زدم کنار را رنگش یا قهوه یموها ، نخورد تکان ماهک اما

 !  نداره دوسم مامان -

 !  دادمیم دخترم به یجواب چه ، کردم بغض

 .. داشت ازین بهت اون ؟ یگذاشت تنهاش چرا -

 !  من بر یوا ، کردیم نکوهش مرا کوچکم دختر

 .. رمیمیم من برنگرده بابات اگه گفتیم گوشم ریز و کردیم بغل منو اون!  بابا داره ازین بهت گفتیم شهیهم اون -

  ؟ نه یدونستیم نویا ییایدن پدر نیبدتر تو!  نداره دوسم گهید اما نمرد مامان و یبرنگشت تو

 باباش با آدم مگه ؟ ماهک بود یحرف چه نیا:  زد تشر یتند به و گرفت گاز را لبانش ، شد کینزد ما به ماهک پشت از مادرم

 ! کن یعذرخواه بابات از زود ؟ کنهیم صحبت ینجوریا

 .. نگفت یزیچ و زد کپل یآرام به

 .. ببخش منو ، پرنسسم ببخش منو:  گفتم او به ختمیریم اشک که یدرحال و زدم کنار را شیموها

 !  یریبم کنمیم آرزو!  متنفرم ازت!  متنفرم ازت:  دیغر حرص با و گرفت را دستم

 .. دیدو کوچه در و کرد تند را شیپاها چاندیبپ را گوشش آمد مادرم تا

 .. دیچک ام گونه یرو به اشک یا دانه و مزد یپوزخند

 توجه بهش خدا رو تو!  بچست اون ، دمیدینم ینجوریا رو تو و مردمیم من کاش:  گفت و آورد باال را سرم یناراحت با مادرم

 .. رهیم ادشی فردا گهیم یزیچ هی امروز ، مادر نکن

 دست از رو رعنا اول ، مامان حقمه ادیب سرم یهرچ:  گفتم و دمز کنار را مادرم دست ، شدم بلند نیزم یرو از یخاک زانوان با

 .. دخترمو هم حاال دادم

 و بهروز و دادینم راه خانه به مرا پدرم ، بود شده ریپ من غصه از مادرم ، گرفت درد قلبمم چروکش و نیپرچ چهره دنید از

 مادر چکسیه ، شد پناهم و پشت یکس یب و ییتنها سخت یروزها در که بود مادرم تنها ، دادندینم را میها تماس جواب هنگامه

 .. بسپار ادی به را نیا ، شودینم آدم

  ؟ پسرم یکنیم خودت با نکارویا چرا:  گفت و دیکش دمیسف یموها در یدست مادرم

 .. برسم  آرامش به تا کنم تحمل رو عذاب نیا دیبا یول بکشه طول سالها ممکنه ، مادر دمیم تاوان دارم من -

 راهم مغازه دم رفتم هرچقدر!  ببخشه منو بخواه بابام از ، مونهیپش پسرت بدون فقط:  گفتم و گذاشتم اش شانه یرو به را سرم

 .. مامان یریبگ تیحالل ازش یتونیم تو فقط..  نداد

 بزرگ مادر یب داره اش نوه ، خورهیم غصه چقدر دونمیم من یول ارهینم رو به مرده!  خون چشمش هی اشکه چشمش هی بابات -

 .. شهیم



 اما ، نبودم یصالح و ریخ پسر دونمیم ، بردم آبروتونو دونمیم:  افتادم هق هق به مادرم شانه یرو و گذشت هیگر از کارم

 .. کنم جبران خوامیم..  مامان کنم جبرانش خوامیم

 .. شهیم درست زیچ همه که شاهللیا!  کن توکل خدا به ، پسرم نخور غصه -

 خوار یحوال همان در که ام یخردسال دوران دوست ، بهنام مغازه در ماهک دانستمیم ، شدم جدا یلیم یب با مادرم گرم غوشآ از

 قاقا بهش کمی!  نشسته خانومم شیپ ، داداش نباش نگران:  گفت بهنام و زدم زنگ او به ، کرد خواهد اطراق داشت یفروش بار و

 .. نایا مادرت شیپ برمشیم شبم دمیم یل یل

 !  کنمیم جبران ، جان بهنام نکنه درد دستت -

 !  داداش فداتم -

 بودم یبزرگ مرد که من یبرا ، اوردیدرم را اشکم مادرم بدون خانه گفتیم او ، بازگردد خانه به من با نبود حاضر یحت ماهک

 !  یانمام و سال و سن کم دختر آن برسد چه بود شده مبدل یدردناک برزخ به ام انهیآش

 خانه کل به یسرسر نگاه و کردم پرتاب کاناپه یرو را کتم ، شدم کورم و سوت خانه وارد و انداختم یقفل یجا در را دیکل

 .. انداختم

 مناسبت به شد ساله هی ماهک یوقت که بود یا هیهد آن ، دمیکش دست خوردیم خاک خانه گوشه که یرنگ یا قهوه انویپ یرو

 .. ستین من توصف توان در که کرد یذوق چنان او و دادم هیده رعنا به تولد یکادو

 نشسته ییتنها خاک گرد یصندل و زیم یرو و بسته عنکبوت تار ها ستون اطراف و گوشه ، بود من گاه شکنجه رعنا بدون خانه

 گلدان آن و کرد دق عشقش مرغ ، مرد پشتش الک نبود رعنا یوقت ، بود آلود غم و ساکت ، روح یب ، سرد خانه یفضا ، بود

 عشقم یها یادگاری از روز هر که هرچند ، شدند خشک یدور از کردیم ینگهدار تراس در که یکاکتوس و شبنم و نرگس یها

 .. بود داده دست از را دشیام او بدون یزندگ اما کردمیم محافطت

 

 نجایا او اگر یدانیم ، کردم نوازشش و مدیکش دست سرش یرو ، آوردم رونیب قفس از احترام با را او مرد عشقش مرغ یوقت

 ، شدیم قائل یادیز ارزش پرندگان یبرا رعنا ، کردیم پا به باشد عشق مرغ کی شان در که یشکوه با مراسم احتماال بود

 دو ای ختیریم اشک قطره چند احتماال ، داد خواهد نشان یواکنش چه شود مواجه کویت یخال یجا با و گردد باز یوقت دانستمینم

 از یواکنش چیه ، شناختمینم را دیجد یرعنا نیا راستش!  شد یم رد تفاوت یب هم دیشا ، زدیم زل اش یخال یجا به ساعت سه

 .. دیرسینم نظر به دیبع او

 .. کردمیم فکر یدیجد مشابه عطر دنیخر به دیبا و شدیم تمام داشت کم کم ، دمیپاش بالشت یرو را عطرش از یکم

 نوازش را بالشت ، کرد پر را مشامم رعنا تن زنانه عطر ، کردم بغل را بالشت و دمیکش دراز تخت یرو یسمر لباس همان با

 .. دمیبوس بار چند و کردم

 داستانمون اخر نزار..  رعنا کن کمکم!  رومه یادیز فشار ، شمیم وونهید دارم ، رعنا نمتیبب یدادیم اجازه بار هی فقط کاش -

 .. عاشقتم چقدر کنم ثابت بهت بزار ، بده فرصت هی دخترت و من به ، شه تموم اشک و غم با یوودیبال یلمایف مثل

 یدرست آدم عاشق بدم نشون بهت بزار ، میکن درستش بزار!  زمیعز خوامیم شانس هی ازت فقط ، بدم ادامه تو بدون تونمینم من

 .. بدم دستت از خوامینم ، یبود

 .. بدم ادامه تو بدون خوامینم:  کردم تکرار یا گرفته یاصد با و فشردم بالشت در را سرم

 

 رفتارا یدونیم که تو ، هیچ دردت نهیبب برو مشاور جلسه هی فقط گمیم!  یا وونهید تو گمینم که من!  کن گوش من به تو رعنا -

 .. ستین یعیطب

 ، کند یهمکار من با مشاوره یبرا تا خواستم او از میشد تنها هم با آخرشب که یزمان یشهرباز داستان از بعد هفته کی بایتقر

 .. کنم درمان را زنم تا بودم آورده دست به را تهران متخصص روانشناسان نیبهتر از یکی شماره و آدرس قبل از

 من!  ستمین وونهید من:  زد داد دیکشیم مو که یدرحال و شد شروع هاش هیگر ، ختیر بهم دوباره دیشن را شنهادمیپ که رعنا

 .. شم جدا دخترم از خوامینم



 شد خواهد یبستر روان و اعصاب مارستانیب در شک یب او نابسامان یروح تیوضع با که میدانستیم یخوب به او هم و من هم

 .. نداشتم آمدن کوتاه جز یا چاره من و کرد یم انکار رعنا اما

 .. امدیبرنم یکار من دست از و شد یم تر میوخ روز هر او حال ، نداشت سابق دختر به یشباهت چیه مانیزا از بعد یرعنا

 خوردیم غصه و کرد یم هیگر هرشب بس از ، دادم تکان چندبار و گرفتم را شیها شانه شیها اشک به توجه یب آخر دست

 در دائما و خوردینم غذا یحساب و درست ، بود زده رونیب اش دنده و گونه یها استخوان ، بود دهیرس لویک 40 به 56 از وزنش

 .. کردیم خطر احساس ماهک تیامن برابر

 گفت یم او ، کرد داد و غیج به شروع و شد بلند ها وانهید مثل که میخوردیم سوپ و میبود نشسته ینفر دو شام سر بار کی مثال

  ! دینخواب خود یواه دیتهد خاطر به شب تمام ، بدزدند را ماهک و کنند حمله ما خانه به است قرار یافراد

 خاطر به!  کنمیم خواهش!  جلسه هی فقط..  رعنا:  گفتم رسد نظر به آرام کردمیم یسع که یلحن با و زدم زل او سیخ چشمان در

 .. دخترمون

!  ستین خودم دست .. زنمیم بیآس دارم مونیزندگ به من:  زد هق هق یناراحت با و داشت نگه صورتش یرو را شیها دست

 .. ادیم سرم به داره یچ فهممینم

 .. کنم لمس را تنش نداشتم جرئت بود شده یاستخوان و فیضع بس از ، دیلرزیم بدنش ، گرفتم آغوش در را او

  ؟ ترسونهیم رو تو یچ ؟ یفرنگ نخود یزنینم حرف باهام چرا -

 .. کنهیم مرگ به دیتهد دخترمو!  یفهمینم!  یفهمینم تو:  گفت و فشرد ام نهیس یرو به را سرش

  ؟ کنه تیاذ ماهکو تا داده یا اجازه نیهمچ خودش به یک ؟ رعنا یک -

 .. بان زندان:  دادیم جواب یناباور کمال در او و

 شود تکرار دخترش یبرا بود ممکن که را شیخو تلخ گذشته از ترس هنوز رعنا و بود مرده پدرش ، میبگو چه او به دانستمینم

 .. داشت همراه به

 .. شدم او فینح و لخت یها شانه دنیبوس مشغول و گرفتم آغوش در پشت از را بدنش ، میدیکش دراز تخت یرو

 .. ببره ماهکو خوادیم گفته بهم بابام اریماز -

 !  شه کینزد دخترمون به کنهینم جرئت چکسیه -

  ؟ نه مگه یزارینم تنهامون که تو:  کرد ناله و گرفت پشت از را دستم

 .. دیهست من خانواده شماها!  مکنینم ول دخترمونو و تو هرگز -

 .. دمیم قول بهت ، اریماز رمیمیم یبر اگه -

 همه دمیم قول بهت ، مشاوره ایب من با تو!  وفتهینم یاتفاق چیه:  گفتم زدمیم بوسه او گلو و نهیس به که یحال در و برگردانم را او

 .. شهیم درست زیچ

  ؟ یببوس رو گوه کهیت نیا یتونیم چطور -

  ؟ یچ:  دمیپرس جبتع با

 سراغ خوادیم بان زندان چرا یکنیم فکر ، کنهیم دیتهد دخترمو وجودم که دهنده آزار یاضاف موجود هی!  گوهم کهیت هی من -

 .. کنه یتالف دخترمون سر خوادیم حاال و بودم دهیکش رو قتلش نقشه من دهیفهم چون ؟ ادیب ماهک

 .. سپردمیم گوش شیپالها و پرت و او به تنها که من و کردیم ییسرا داستان ذهنش در او

 

 .. کردیم درد میها شانه یخستگ از ، شدم خانه وارد و چرخاندم یقفل یجا در را دیکل

 بلند نیزم از را او شانه درد وجود با من و دیدو سمتم به بدو بدو من دنید با یول دیکشیم ینقاش و دهیکش دراز نیزم یرو دخترم

 .. دیچیپ خانه در دخترم یها قهقه یصدا ، چرخاندم هوا در بار چند و کرده



 ؟ کو یمامان ، بشم نازت یها خنده قربون:  دمیپرس و دمیبوس را شیگلو ریز

 !  کنهیم درست ایالزان داره!  آشپزخونست تو -

 دم را شیموها که یلدرحا رعنا ، شدم کینزد آشپزخانه به آهسته آهسته و درآوردم را کتم ، گذاشتم نیزم یرو به را ماهک

 .. بود پز و پخت مشغول ییمویل همرنگ شلوارک و تاپ با بود بسته یموش

 .. دیخند و دیکش یبلند نیه که گرفتم آغوشش در پشت از یناگهان حرکت کی در

  ؟ یاومد زودتر ساعت مین!  عشقم -

 !  یفرنگ نخود بود شده تنگ برات دلم:  کردم زمزمه دمیبوس یم را انشیعر یها شانه که یدرحال

 .. کنم زتیسورپرا امشب خواستمیم سرم ریخ ، منم:  داد جواب و کرد ینیریش خنده

 .. اریماز نفس منه هیریغافلگ نیبزرگتر وجود:  گفتم و کردم استشمام عشق با را تنش عطر

 ! کردم غش من ؟ یریم قربونم گهید کمی -

 .. من از بخواه جون تو:  گفتم و دمیبوس سر پشت از را اش گونه

 .. زد ینیدلنش لبخند و شد زانیآو گردنم از و برگشت سمتم به

  ؟ عاشقته اریماز یدونیم:  کردم زمزمه گوشش ریز و دمیبوس یآرام به را لبانش

 !  قلبم خوش مرد یمن یزندگ تو ، نطوریهم هم رعنا:  داد جواب گوشم ریز مقابل در او

  ؟ دیکن ماچ ماچ همو بعدا شهیم!  گشنمه من ، ییبابا یمامان:  گفتیم که شد بلند نهآشپزخا در دم از ماهک یصدا ناگهان

 ؟ شده شیحسو من یهوو:  گفت یشوخ به رعنا

 ماچ منو اول ادیم هروقت ییبابا!  خانوم مامان رمینخ:  گفت یننر لحن با و داد فشار را شیپشمالو یعروسک خرگوش ماهک

 !  پرنسسشم من آخه کنهیم

 !  نکن یدراز زبون!  لوس دختره:  گفت و کرد یدراز زبان او یبرا رعنا

 .. بود ینعمت خانه در وجودشان ، گرفت ام خنده دو آن یکارها از

 .. بود کرده درست بودم نخورده روز آن تا که ییاهایالزان نیتر خوشمزه از یکی رعنا ، مینشست نفره سه یناهارخور زیم پشت

 خاطرات از ماهک که یزمان مخصوصا ، بود تر بخش لذت یا هنرمندانه شینما هر از دخترم و وا خوردن ایالزان یتماشا

 .. دادیم گوش او به شده یمال سس ییها لب با رعنا و گفتیم اش مدرسه

 وعده نیآخر انگار آن که خوردیم غذا اشتها با چنان ، نمیبنش او خوردن غذا یتماشا به و کنم متوقف را زمان خواستیم دلم

 .. بود خواهد او ایالزان

 دلم ، رفتیم ام صدقه قربان چشمانش با ایگو زد لبخند من به ماهک صحبت انیم ، گذاشتم رانش یرو زیم ریز از را دست

 .. شدمینم ریس رعنا از هرگز ، بود تاب یب شب آخر یبرا

 .. نداشت یخاموش راه ، کردیم انفور قبل از شتریب شهوتم و عشق شعله و کردمیم یکینزد او با شب هر بایتقر

 اما برسانند شهوت جنون به مرا او همانند توانستندینم هم زنان نیباتریز یحت ، نداشت رینظ که بود یا فرشته رعنا من نگاه در

 .. دمیپرستیم را او وجود تمام با من و بود کننده اغوا وار وانهید رعنا

 .. شدم ناراحت نقدریا!  بود داده قورت یدیکل جا که وردنآ رو بچه هی ، بودم مارستانیب یتو امروز -

  ؟ بود سالش چند:  دمیپرس رعنا از

 .. ماهک همسن -

 !  نبوده بچه میلیخ -



 ..  گرفت میگر ، داشت گناه -

 گفتم و کردم اخم یفور نداشتم را شیها اشک دنید طاقت که من ، داشت بغض زدیم حرف مصدوم کودک آن درباره یوقت یحت

 .. هوا رو فرستمیم مارستانتونویب کل هیبارون چشات نمیبب: 

 .. کردینم هیگر راحت معموال و هستم حساس شیها اشک برابر در اندازه چه به دانستیم او

 بود ساله  8 که االن تا 5 از ، بود دهیکش ینقاش کالس در که شد ماهک دیجد یها ینقاش ییرونما نوبت هرشب مثل شام از بعد

 .. دادیم نشان مادرش و من به را آثارش شب هر و رفتیم ینقاش کالس

 .. رفتیم اش صدقه قربان و کردیم نگاه دخترش یکارها به ذوق با رعنا

 .. شم فدات!  کن نگاه اسبشو ، دلم جون یا -

 !  دهیکش هم رو غولکا غول نیبب اریماز ییییوا

  ؟ یکنیم درست من برا غولکام غول اون از یکی یمامان:  گفت و نشست مادرش آغوش در ماهک

 ..  عشقم کنمیم درست که البته -

 !  شده تنگ اشارمی عمو برا دلم -

 .. ایدن آخر میریم فردا بخواد دلتون اگه:  دادم شنهادیپ من

 !  آررره:  گفتند کصدای ماهک و رعنا

 .. کردند کل کل  خنده و یشوخ با و دندیکش گرایهمد یمو سپس

 !  خوشگلتره من شوهر:  گفت و شد کمر به دست ماهک

 ؟ هست ترم خوشگل ییبابا از یکس -

 .. دادم نشاندم اش گونه یرو به که یزیر بوس با را جوابش ، زد چشمک من به جمله نیآخر با رعنا

 من و کردندیم یزن جر بدهند پرتغال تکه کی من به اول کدام نکهیا سر ماهک و رعنا ، دیرس یخور وهیم بساط به نوبت سپس

 بودم دختردوست که هم من ، شدیم قرمز لبو مثل و کردیم حسادت رعنا ماهک یها یدلبر با ، بودم گرفته را شکمم خنده از

 .. کندیم پوست وهیم من یبرا کردیم یدراز زبان رعنا یبرا که یدرحال او و گرفتمیم را ماهک طرف اکثرا

 

 یحیتفر چیه ، دمیخندیم و کردم یم نگاه دخترم و همسر یکار نیریش به من و میشدیم جمع هم با که بودم ها آخرشب عاشق

 .. کند پر را محبوبمان سلایر نفره سه یتماشا و یخور وهیم بساط یجا توانستینم

 .. نشستند یم من طرف دو رعنا و ماهک و کاناپه وسط من میکردیم تماشا ونیزیتلو یوقت

 .. بودم جفتشان عاشق ، برم قربانشان

 .. شدمیم عشق غرق ام خانواده آغوش از و زدمیم بوسه ماهک یموها بر یگاه و رعنا یموها بر یگاه

 بار نیا ، مینشستیم ونیزیتلو یتماشا به یدونفر دوباره و میخواباندیم شعر و ییالال با اتاقش در ینفر دو را ماهک شام از بعد

 .. تر یراخالقیغ یکم

 .. آرام یشوهر و زن خلوت کی ، میکردیم خلوت یدونفر و نشست یم من یپاها نیب رعنا

 طنتیش و دیمالیم ام نهیس به را کمرش رعنا و رفتمیم اش صدقه قربان کنان زمزمه و دمیبوسیم او گونه و مو او پشت از من

 .. کردیم

  ؟ رعنا -

  ؟ جونم -

  ؟ یداد غذا یتون و کویت به -



 منم خورنیم هاشونو بچه ینیبب تخماشومو اگه گنیم اخه شده سخت یلیخ مونعشقا مرغ به شدن کینزد یول ، عشقم آره -

 .. ستندین لونه تو که بدم غذا بهشون یوقت مجبورم

 .. مایشیم مادربزرگ پدربزرگ یول:  گفتم یشوخ به

  ؟ جونم اریماز.. اهومممم -

 .. کردیم یخال را لبمق ته انگار اصال ، دادیم اسمم ته به جان پسوند او که بودم یزمان عاشق من

  ؟ نفسم دلم جون -

 دلم..  خورنیم یچ ستین معلومم مونندیم سرپا شب نصفه تا ها چارهیب ؟ بپزم غذا راه چهار کار یها بچه یبرا فردا شهیم -

 چکسیه اما خونه ببرنه تا بود نیماش منتظر ابونیخ لب که دمید رو پسربچه هی گشتمیبرم فتیش از داشتم شبید!  ششونهیپ

 ..  براش رفت دلم ، نستادیوا

 و کیک هی با آخرش نکرد قبول بخرم شام برات ایب گفتم بهش هرچقدر ، کردم سوارش رفتم:  داد ادامه و کرد بغض دوباره او

 .. اریماز موند جا ششیپ قلبم یول خونه فرستادمش ریش

 .. دمیم همه به ، بپزم پلو عدس گید هی براشون فردا خوامیم:  گفت و زد هیگر ریز جمله نیآخر با ، بروم قلبش قربان

..  شدند الغر همشون دارند گناه ، ولگرد یهاپوها به بدم ببرم تا کردم جمع میخورد شبید که چهیماه گوشت و استخوون کممی

 .. داره ین ین آخه بدم غذا شتریب بهش خوامیم ، حاملست شونمیکی

  ؟ حاال هیگر چرا!  یکنیم کمک بهشون ، برم قربونت:  دمیپرس و کردم پاک را شیها اشک شست انگشت با

 !  اریماز رهیگیم درد قلبم ، ستین خودم دست -

 ، بودند مهربون هم با همه کاش ، نداشت وجود یا غصه و غم چیه ایدن تو کاش:  گفت و کرد پاک را شیها اشک دست پشت با

 .. دهیم نجاتمون عشق فقط

 .. گرفت آرام اش هیگر و شتگذا ام نهیس یرو به را سرش

 .. رعنا -

  ؟ رعنا دل جون -

 یعال یعلم یدستاوردها و  خوب کار هی و نیماش ، خونه ، داشتم خواستمیم   که یزیهرچ ، خوشبختم من کردمیم فکر شهیهم -

 عاشقتم..  شهرت نه و علم نه ، ثروت نه ، نداره یمعن تو بدون زایچ نیا چکدومیه چون یکرد خوشبخت منو تو فهممیم االن یول

 ! 

  ؟ یاریماز یگفت یجد نویا:  دیپرس ذوق با و کرد بلند سر

 .. دادم تکان سر بله نشانه به و زدم کنار را کوتاهش یموها

  ؟ رمیبم شما یبرا لحظه نیهم من هست اجازه -

 .. میدار یتر مهم چون!  شقمع نه:  گفتم بردمیم خواب اتاق سمت به که یدرحال و کردم بلند را او باسن ریز از

 .. دارم دوستت:  گفت و گذاشت لختم نهیس بر را سرش

 .. شتریب من -

 .. میکن یباز هی ایب:  گفت و زد چانه ریز به یدست

  ؟ میکن یباز:  دمیپرس و کردم نگاهش مردد

  ؟ نه یدار دوست ویزندگ نیا -

  ؟ هیچ منظورت -

 .. دخترت و نم کنار ، شیدید االن که یا یزندگ -



 .. دارم دوسش که معلومه:  گفتم و دمیخند

  ؟ نه شدیم یواقع یداشت دوست:  دیپرس و کرده کج سر ، زد یکمرنگ لبخند

  ؟ هیچ سواال نیا از منظورت ، فهممینم:  دمیپرس و کردم نگاهش دیترد با

 تو یزندگ نیا رفته ادتی یبگ یخوایم:  گفت کردیم رسم یفرض یها خط انمیعر نهیس یرو که یدرحال و دیکش یقیعم نفس

  ؟ ستین

 !  شمیم نگرانت کم کم دارم چون رعنا خوبه حالت!  دخترمونه ماهک و یزنم تو!  منه یزندگ نیا -

 !  میخوب نکاریا تو چقدر رفتیم ادمی داشت کم کم ، بود شده تنگ سکس یبرا دلم:  گفت و کرد ینیریش خنده

 .. نطوریهم هم قبلش بش!  میبود هم با شبمید ما -

 .. مارستانمیت تو من ؟ اریماز رفته ادتی ، نبودم نجایا من یول:  گفت و زد یتلخ لبخند

 !  فهممینم..  من ؟ یگیم یچ..  یچ:  دمیپرس دهیبر دهیبر

 یول دهیم ونمیباز داره ذهنمون ، هیباز هی هیشب همش!  ستین یواقع چکدومشونیه ، اریماز ناخوداگاهمونه ریضم فقط نیا -

 ؟ نه قشنگه

 

  ؟ یچ یعنی .. یعنی:  دمیپرس کنان من من و نشستم تخت یرو و دمیپر فشنگ مانند جا از

 ..  میکرد برقرار یذهن یتلپات هی ، مشترک خواب هی!  مینیبیم خواب میدار ما -

  ؟ یمطمئن کجا از -

 .. کردم چک رو ساعتا همه ، ستادهیا هشت یرو که ساعته نیچند االن:  گفت و زد اشاره اتاق یوارید ساعت به

 .. دمیفهم یایب سرکار از نکهیا از قبل ، نداره وجود یزمان مرز چیه خواب یتو فقط

  ؟ یخودت یجد ؟ عشقم ؟ رعنا:  دمیپرس و گرفتم دستانم حصار در را اش چانه ، دمیکش دراز تخت یرو

 ..  اهوم -

 .. کنم صحبت درست ستمتوانینم که بودم شده زده جانیه بس از

  ؟ دمیکش انتظار چقدر یدونیم ؟ نفسم نمتیبب ینزاشت امروز چرا..  سال هی از بعد!  دمتید باالخره پس!  شهینم باورم -

 .. نداشتم شویآمادگ -

 !  تر واشی!  یکرد خفم اریماز:  گفت و شد کالفه که شدم شیها لب و گونه دنیبوس مشغول تند تند

 .. کنم حس دوباره لباتو طعم نکهیا یبرا مردمیم داشتم رعنا -

 ؟ خوشمزست هنوز -

 .. شدیم محو ذهنم از داشت کم کم:  گفت و دیکش شمیر ته به ینوازش دست رعنا ، زد پلک بله نشانه به

 ؟ یچ -

 .. شیزبر -

 .. شدمیم وونهید داشتم!  یومدین خوابم به نیا از قبل چرا -

 .. افتاد اقاتف یچجور دونمینم خودمم -

  ؟ نه مگه!  خوبه خوبه حالت انگار:  گفتم و دمیخند ، زدم کنار را شیموها

 .. اریماز کشهیم عذاب روحم -



  ؟ داره درد -

 .. یلیخ -

  ؟ یدیبخش منو:  دمیپرس یشرمندگ با و دیچک چشمم گوشه از اشک یا قطره

 .. داد سرتکان و دیخند

 .. شد لیتبد هق هق و اشک به و سوزاند را وجودم مقع تا که بود یزهرخند ، دمیخند هم من

 جون ، ماهک جون..  کنمیم خواهش ؟ یگردیبرم رعنا:  کردم التماسش هام هیگر انیم و گذاشتم اش نهیس بر سر عاجزانه

 .. رعنا شمیپ برگرد ماهک

 شهینم باورم!  یزد بهم خوشگل یفاحر چقدر ، بود قشنگ چقدر امشب:  داد جواب یلرزان یصدا با و کرد نوازش را میموها

 .. یگفت شهینم باورم..  یعاشقم یگفت بهم

 عمرم آخر تا ، عاشقتم بگم بهت قهیدق هر ساعت هر روز هر هرشب تا بزار ، بسازم نیا از تر قشنگ برات تا برگرد من جون -

 .. جونم ، عشقم ، نفسم برگرد فقط تو خونمیم گوشت تو هزاربار یروز

 .. چوقتیه ، اریماز کنمینم فراموش امشبو چوقتیه:  گفت و کرد ینیریش خنده البه و هیگر از جمح آن انیم

 ... کنمیم خواهش..  رعنا -

 .. آرومم حاال من ، نمیبب یبارون چشاتو خوامینم:  کرد نوازش را میموها

 .. آرومم گهید من.. آرومم من!  ممنونم ازت ، یداد نجاتش امشب تو و بود عذاب در پراکنده روحم که بودم یا مرده مثل من

 ..  دمیرس آرامش به حاال من:  داد ادامه و دیخند او

 تو نداشتم دیام یچیه به یوقت..  یکرد آزادم دوباره که ممنونم ازت اریماز:  گفت و کرد لمس را تنم تند تند و کرده بلند را سرم

 تو حاال و یشد ام زهیانگ تمام تو چون شدم خالص یدیناام بند از من و یداد نشون رو عشق یمعن بهم و یشد سبز راهم سر

 بود عذاب در روحم مدت تمام ، یش عاشقم کردمینم فکر هرگز چون یکرد خالص بودم مبتال بهش که یعذاب از رو من دوباره

 .. آروم یلیخ..  آرومم و آزاد من حاال و طرفه هی عشق نیا از عذاب.. 

  ؟ یهست ماهک مراقب:  گفت و کرد نوازش را ام گونه یآرام به و زد زل قرمزم و سیخ چشمان در ، کرد بلند را سرم رعنا

 ... زدم پلک بله نشانه به

 .. بودم شده خشک تخت یرو ، برداشت قدم بالکن سمت به انیعر و شد بلند تخت یرو از یآرام به او

 .. شد گم ها پرده غوشآ در رعنا و دیوز یخنک مینس ، کرد باز کامال را بالکن در

 .. بزنم داد توانستمیم یحت نه داشتم تکلم قدرت نه ، بود شده خفه گلو در میصدا ایگو

 !  کرد سقوط اطیح سمت به و شده زانیاو ها نرده از آرامش کمال در رعنا

 .. زدمیم داد گلو در و دادمیم تکان سر تابانه یب ، دیچیپ دستانم دور پتو بپرم جا از خواستم نکهیهم

 چاه ته از که ییصدا با..  امدیم در جا از داشت قلبم ، بودم بند ریاس یآزاد نیع در من و کرد سقوط چشمانم یجلو من یرعنا

 را نفسم یقلب حمله ، دادمیم جوالن تخت یرو و دمیچیپیم خودم به وار جنون ، دمینشن ییصدا اما زدم صدا را نامش گفتیم سخن

 .. رفتیم یاهیس مدام چشمانم و دمیکشیم نفس زور به ، کردمیم سکته تمداش خواب در ، کرد تنگ

 نشان را صبح 2 ، کردم نگاه میمچ ساعت به ینگران با ، بود نشسته ام یشانیپ یرو به یسرد عرق ، دمیپر خواب از ناگهان

 .. دادیم

 .. گرفتم تماس او مارستانیت با و دمیپر جا از ، کردم زمزمه را رعنا نام رلبیز و انداختم بالشت به ینگاه کابوسم یادآوری با

 

  ؟ دییبفرما ، کوثر روان و اعصاب مارستانیب:  داد جواب بوق چند از بعد بخش پرستار



 !  زنم..  زن:  گفتم دمیلرزیم استرس از که یدرحال و ینگران با

 ؟ لطفا نفتویشر یخانوادگ نام و نام ؟ نجاستیا همسرتون ، محترم یآقا دیباش آروم -

 خواهم سعادت اریماز من!  دادگر رعنا ، 202 اتاق -

  ؟ هیچ مشکل ، دادگر خانوم ، بله -

  ؟ خوبه حالش اون ، دمید کابوس هی من:  دادم جواب و دمیمال را ام یشانیپ

 تماس گهید قهیدق سه ود تا باهاتون من..  ستین یمشکل ، خواه سعادت یآقا دینباش نگران ، رمیگیم تماس بخش پرستار با االن -

 !  رمیگیم

 تخت یرو دلهره با و کردم قطع را تماس ، دیبخش نیتسک یکم را اضطرابم که زد یم موج یآرامش چنان پرستار یصدا در

 .. بودم دهیند یبیعج کابوس نیهمچ حال به تا..  بود خوب اصال حالم ، نشستم

 گرفت تماس پرستار قهیدق چند از بعد درست ، بود رفته باال قلبم تپش و کرد یم سرد عرق مدام و بود شده سر استرس از دستانم

 !  خوبه حالش دیبگ کنمیم خواهش:  دادم جواب یفور ،

 یخطر دمیم نانیاطم بهتون من ، دهیخواب آرامبخش با شیپ ساعت چند و خوبه حالش خانومتون ، خواه سعادت یآقا دیباش آروم -

 .. لطفا دیبکش قیعم سنف هی حاال ، کنهینم دشونیتهد

 .. کنم آرام را قلبم تپش تا دمیکش یقیعم نفس و دادم گوش او حرف به

  ؟ بهتره حالتون -

 !  بهترم ، ممنونم -

 .. دیاریب فیتشر مالقات یبرا چهارشنبه دیکنیم ینگران احساس هنوزم اگه -

 !  ریبخ شبتون ، ممنونم:  دادم جواب و دمیکش یآه

 دوباره و درآوردم کامال را میها لباس ، بود کرده عرق تنم تمام اضطراب از ، دمیکش دراز تخت یرو و کردم قطع را تماس

 .. دمیخواب تخت یرو

 رژه چشمانم در رعنا سقوط ریتصو صبح خود تا ، شدیم یتداع چشمانم شیپ یلعنت کابوس آن گذاشتمیم برهم چشم که هربار

 خچالی از و شدم بلند جا از ، نبرد خوابم گرید صبح پنج یها دم دم ، دمیپریم خواب از دلهره و شیتشو با هربار من و رفتیم

 .. بنوشم تا برداشتم آب یبطر کی

 ..  نشستم کاناپه یرو و انداختم باال یقرص ، بود ریاخ روز چند آن یها یخواب کم بخاطر احتماال ، کردیم درد سرم

 در یواشکی دمید را یعروسک مرد که آن از بعد ، افتاد بودم کرده هیتعب رعنا دنید یبرا منینش گوشه که یمخف نیدورب به نگاهم

 گمان ابتدا ، شده وانهید کامال او بفهمم که بود سخت باورش ، کنم مشاهده را رعنا یرفتارها تا کردم یجاساز یمخف نیدورب خانه

 .. گفتینم من به ار نیا نیدورب یها لمیف اما اوردیدرم ادا دخترش و من حضور در کردمیم

 .. داشتم یدسترس خانه یها اتاق تک تک به ، نشستم تاپ لپ پشت شب کی

 .. بود کرده هیگر یادیز مدت احتماال و نداشت یدرست حال ، بازگشت شب مهین رعنا

 و زد آتش اج همان از گاریس نخ کی ، دینشن یجواب اما زد صدا را نامم و کرد خارج تن از را شیها لباس ورود بدو از او

 قلبمو چرا ؟ یریم و یزاریم منو هربار چرا ؟ یرفت بازم ؟ اریماز یرفت بازم:  گفت و دیخند دیچرخیم خود دور که یدرحال

 .. مگه ؟ هان ؟ رمیمیم تو بدون نگفتم مگه ؟ یشکنیم

 ..  یینجایا پس : داد ادامه یآرام لحن با و افتاد بود نشسته آشپزخانه گوشه که یعروسک مرد به چشمش ناگهان

 یخوایم یبود نگفته ، شدم تنها دوباره کردم فکر:  گفت و زد اش گونه بر یا بوسه و شده خم ، شد کینزد یعروسک مرد به او

  ؟ بدم ادی بهت یخوایم ، بلدم یقشنگتر یایباز!  دارم دوست یباز منم ، یکن یباز موشک میقا

 حرکت خواب اتاق سمت به انیعر و انداخت دوشش یرو را یعروسک ردم ، باشد دهیشن یجواب عروسک طرف از که انگار

 .. کرد



 و کردم ول را او رحمانه یب نکهیا از بعد..  امدیبرم ییبگو که یهرکار رعنا از ، نمیبب را یزیچ چه است قرار دانستمینم

 ! شدیم تر خراب حالش روز هر گرفتم ازش را دخترمان

 

 چهار دیسف ریحر ردبدوشامبر هی با ، درآورد عروسک تن از را میها لباس تمام ، نشاند تخت یرو به را یعروسک مرد رعنا

 .. کرد نگاه جان یب اریماز به و بود نشسته تخت یرو زانو

 کرد خم را سرش ، نشست شکمش یرو و گذاشت اریماز بدن طرف آن را شیپا کی  و کرده عروسک بدن گاه هیتک را دستش

 جنون ، برد فرو گردنش یگود یتو را سرش و زد لبانش یرو یکوتاه ی بوسه ، دهد قرار شیلباها نیب را لبانش کرد یسع و

 هم با که یزمان و بود ادکلنم تلخ یبو عاشق  شهیهم او ، کردیم یتداع شیبرا را من تن عطر ایگو ، دیکش بو را تنش وار

 .. رساندیم شهوت اوج به را رعنا شدیم بیترک هم با که ادکلنم یتلخ و عرق یبو ، میکردیم یکینزد

 شکمش به ، رفتیم نییپا سمت به کم کم دهیبوس را سردش گردن و دیکش یم عروسک یکونیلیس و سفت ی نهیس یرو را دستش

 .. کرد وارد فشار آن به و گرفت دستش در شلوار رو از را اش یباز اسباب آلت و زد یمک

 آن یرو به وار نوازش را ،دستش کرد باز شلوارش ی دکمه محو لبخند کی با  ، کرد ینگاه عروسک به و دیکش یزیر آه

 .. گرفت لبانش نیب را یباز اسباب آلت سر ، زد گوشش پشت بود ختهیر صورتش یرو که را شیموها ، دیکشیم

 لذت رعنا اما کند اربرقر رابطه است قرار من عروسک با او کنم باور توانستمینم ، خوردیم بهم داشت ها صحنه آن دنید از حالم

 .. دیدیم او یجا به را من ایگو ، خواندمیم رفتارش از را یجنس لذت اوج ، بردیم

 کرد هیگر به شروع بلند یصدا با و زد یبلند غیج رایز دیچیپ بدنش در یدرد ، نشست عروسک یباز اسباب یرو یآرام به او

.. 

 حالت ، زدمیم عق دمیدیم عروسک یباز اسباب یرو را اندامش رکتح که هربار من یول بود شده لذت از پر وجودش بند بند

 .. رفتیم نییپا دوباره و سوزاند یم را میگلو عمق تا معده یدیاس عیما زدمیم عق که هربار و دیچیپیم بهم را ام روده و دل تهوع

 داد و غیج یطور ، بود کرده ول خانه در را شیصدا و دیکشیم چنگ اش نهیس یرو ،  بود شده حس یب یخستگ از تنش تمام

 کار نیا از انگار ، انداخت خط عروسک نهیس یرو بلندش یها ناخون با ، بودند شده داریب گانیهمسا تمام دارم حتم که کردیم

 .. شد یخون عروسک نهیس و شکست ته از ناخونش و زد چنگ عروسک سفت نهیس به تر محکم دوم دفعه چون بردیم لذت

 ..بشه ینجوریا خواستمینم  واقعا دیببخش ؟یخوب اریماز:  دیپرس و شد بلند آن یرو از ینگران با

 سطح از را خون رد فیل با کردیم یسع و کرده میتنظ را دوش یدما ، برد حمام سمت به کشان کشان و گرفت را دستش او

 .. کردیم شیر را دلش ، بود انداخته خش اش نهیس یرو که یچنگ ی،جا کند پاک بدنش

 وا..  ن م  : گفت و گذاشت اش نهیس یرو به را سرش هیگر با ، کرد بغض حمام داخل او 

 دیش...ب بَخ...ب  ...بشه..ب  .یجور...نیا..ستم...خوا..ین م...عن...ق  ..

 خوادیم: گفت خود با شد یم خارج حمام از داشت یوقت و کرد خشک را تنش ، کردیم بخشش طلب او از هیگر با که یهمانطور

 ! کنهیم درد سرش ؛ کشهب دراز

 .. بود ی،خون انداخت بود کرده خشک را اریماز آن با که کن رخت گوشه حوله به ینگاه در ی رهیدستگ کردن باز قبل

 !  بود شده کنده ته از شیها ناخون از عدد سه ، کرد نگاه را دستانش

 دراز تخت یرو سیخ یلباساها با  و دیکش را رهیدستگ تفاوت یب و انداخت اش مانده یباق سطح ریز یمردگ خون به ینگاه

 ؟یخواینم مسکن: گفت اریماز به رو و دیکش

 .. ارمیماز عاشقتم:  گفت و دیبوس را اش گونه رعنا ، نداد یجواب عروسک

 .. زد حلقه شیها چشم در اشک بعد یکم اما

 صحنه طرف آن در ، رفت خواب به دینالیم نیخون یها ناخن درد از که یدرحال و شد مچاله تخت گوشه در عروسک به پشت

 تمام سال دو بود ساخته من از که یساز دست عروسک با رعنا ، بودم مبدلم عروسک و همسر یباز عشق شاهد مدت تمام من

 .. داد جان شیخو ییایخویمال افکار یال به ال تینها در و پرداخت جنون و یباز عشق به

 



 .. شدم رهیخ بود شده پنهان میموها یال به ال در که دیسف نازک یتارها به و ستادمیا نهیآ یجلو

 سپس كنم، مي خیابان راهي خودم جاي به و اورم مي درش نهییآ از ، پوشانم مي لباس ینهیآ جلوي را مردي ، صبح به صبح من

 دلم هنوز ، زمین از شده رانده دیوانگان تبعیدگاه ، دوزخ قعر مانند ، اینجا ، مانم مي خیره دستم در شده خاكستر نیمه سیگار به

 صفحه تا را زندگیم تمام نا كتاب روز هر جهنم این در من بدان ، نکن باور دیدي جایي را من اگر زمیعز پس ، دارد را او هواي

 .. اول صفحه به گردم بازمي نو از رسم مي كه عكست به و خوانم مي 36 ي

 انگشت دو با که یدرحال و دهیپوش همرنگ راهنیپ یرو یرنگ یمشک تک ، دمیپاش دستم مچ و چانه ریز به را تلخم عطر

 .. داشتم نگه لبم کنج و زدم آتش را گاریس آسانسور در ، کردم حرکت نگیپارک سمت به داشتم دست در یگاریس

 .. زدم زنگ مادرم به و شدم لیاتومب سوار

  ؟ پسرم جانم -

 !  لطفا کن حاضرش..  ماهک دنبال امیم دارم -

 .. روزید مثل ؟ پسرم یمطمئن -

 .. کنم کاریچ دیبا دونمیم!  مامان دخترمه اون:  گفتم و گرفتم گاریس از یکام

 .. یدونیم صالح خودت هرجور -

 یب با و آمد رونیب خانه از بود گرفته بغل ریز را دیسف یپشمالو خرگوش آن که یدرحال دخترم ، کردم پارک یپدر خانه یجلو

 .. شد نیماش سوار یلیم

  ؟ چطوره ییبابا پرنسس -

 .. نشست نهیس به دست و بست را کمربندش او

 .. زدم صدا را نامش محبت با و کردم لمس را اش گونه

 !  یبزرگ مامان شیپ برگردم خوامیم -

 .. یاومد االن تازه تو یول -

 .. خوامینم:  گفت و داد سوق مخالفم جهت به را سرش

  ؟ بکشه نازتو ییبابا یخوایم پس ، باشه -

 .. نداد یجواب

 .. کرد گرم را دلم که زد یلبخند آنجا لبوردیب دنید با ، افتادم راه او معروف یفروش یباز اسباب سمت به و زدم جا را دنده

  ؟ میبخر ییبابا دختر برا خوشگل زیچ هی میبر -

 !  برو یدار دوست اگه:  داد جواب و کرد اخم

  ؟ تو بدون -

  ؟ امیب مجبورم -

 .. اهوم -

 دمیخر یباز اسباب نیجورچ و یبارب عروسک چند شیبرا افتادم راه یفروش یباز اسباب سمت به او با و کردم باز را کمربندش

 .. بردم فود فست به ناهار صرف یبرا را دخترم سپس

 .. شدم رهیخ دخترم خوردن غذا به عالقه با و دمیخر نوشابه و تزایپ او یبرا

 زدیم ییها حرف و کردیم یمحل یب من به او نکهیا رغم یعل ، بودم عاشقش وجود تمام با که بود من زیعز ادگاری تنها ماهک

 ... شکست یم را یپدر هر قلب که

 .. یمرس ، شدم ریس من:  گفت و کرد پاک یکاغذ دستمال با را لبش دور



  ؟ بود خوشمزه -

 .. اهوم -

  ؟ یبخشیم رو بابا:  دمیپرس ملتسمانه و گرفتم را کوچکش دستان

 .. انداخت نییپا را سرش و دیدزد من از را نگاهش ابتدا

 اواخر نیا مادرت و من رابطه که یدونیم خوب یلیخ احتماال و یفهمیم شتریب یلیخ سنت از تو دونمیم ، ماهک بده گوش بهم -

 ..  برگرده که کنمیم تالشمو تمام و مادرتم عاشق من که یبدون نمیا خوامیم یول نبوده خوب اصال

 اما بوده اونکارا از یکی نیا و گذاشتم تنها رو مادرت و تو من ، احمقانست واقعا که کنندیم ییکارا بزرگا ادم اوقات یگاه

 یبارون هوا که روز اون ادتهی!  بزنم مثال برات بزار ؟ یچطور یدونیم!  کنم جبرانش خوامیم ، ناراحتم االن که یبدون خوامیم

 ؟ ینکرد گوش بهش نرو باغچه یتو چکمه با گفت بهت یمامان و بود

 .. داد تکان بله نشانه به را سرش

 من یوقت اما یکرد هیگر خاطرش به هم تو ، کرد هیگر و بود ناراحت واقعا اون ؟ نه مگه شد خراب مامان یسرخا گل تمام -

  ؟ مینکرد جبرانش مگه ، میبکار گل باغچه یتو دوباره تا یخواست ازم برگشتم

 .. ستین سرخ گل که یمامان ، بابا -

 نیبهتر من چون نباش نگران یول دخترم تره حساس سرخام گل اون از یحت اون ، درسته:  گفتم و فشردم تر محکم را دستانش

 ... مایقد مثل ، یباش کنارم و یکن کمک بهم تو هیکاف فقط شمیم ایدن باغبون

 !  کردم هیگر حرفا اون خاطر به شبید من..  بابا دارم دوستت من -

 زیچ همه ، دختر و پدر هی مثل ، میباش هم با یوقت تا ستین ینگران یجا یول یمامان دلتنگ من اندازه به هم تو دونمیم!  دونمیم -

  ؟ باشه راهه به رو

 .. داد تکان بله نشانه به را سرش

 !  یکرد یآشت باهام شمب مطمئن تا بابا بغل ایب حاال:  گفتم و کردم باز را آغوشم

 .. گذاشت ام نهیس یرو به مادرش مانند را سرش ، کرد پرواز آغوشم سمت به و زد یمهربان لبخند ماهک

 .. دخترم دارم دوستت:  کردم زمزمه گوشش ریز و کرده نوازش را فشیلط و نرم یموها

 

 .. کن بازش:  گفت و نشست تخت یرو مقابلم رعنا

  ؟ جان:  دمیپرس تعجب با

 !  کن باز رهنمویپ!  کن بازش -

 .. بود زده تتو را اسمم چپش نهیس یرو ، کردم باز نییپا تا باال از را راهنشیپ یها دکمه یآرام به

 .. من عشق مبارک تولدت!  نمهیس رو اسمت شهیهم حاال:  گفت و کرد باز را نشیسوت پشت از

 

 .. بود برده خوابش آغوشم رد ماهک ، کردم باز را چشمانم ساعت آالرم یصدا با

 .. بود چهارصبح ساعت ، انداختم ام یمچ ساعت به ینگاه و دمیبوس را اش یشانیپ

 ، بود مالقات روز امروز ، شدم رهیخ روحم یب و سرد چشمان به و ستادمیا نهیآ یجلو ، گرفتم یمختصر دوش و شدم بلند جا از

 .. زدیم پسم هم باز اگر یول کنم امتحان رعنا با دارید یبرا را شانسم دوباره تا داشتم میتصم

 .. بستم کراوات نهیآ یجلو و دمیپوش یدیسف راهنیپ ، کردم انتخاب یرنگ یمشک شلوار و کت

 



 ؟ عشقم سرکار یریم یدار:  دیپرس و آورد رونیب را سرش پتو یال به ال از

 .. آره -

 !  کنم درست صبحونه برات بزار ، برد خوابم -

 .. رمیگیم قهوه هی راه سر:  گفتم و انداختم ینگاه آلودش خواب و خمار چشمان به و برگشتم

 .. دارم دوستت ، نفسم باش خودت مراقب:  گفت سر پشت از شوم خارج در از آمدم که نیهم و برداشتم را ام یدست چرم فیک

 .. شدم خارج خانه از و دادم تکان باشه نشانه به را سرم

 

 .. وهیآبم و مرغ تخم ، عسل و کره و ریش ، کردم حاضر یمفصل صبحانه ، شدیم کینزد پنج به کوچک عقربه

 ... شدیم ماهک و من یدونفر صبحانه نیآخر احتماال نیا ، زدیم پسم دوباره اگر

 را ها لباس تک تک ، داد نوازش را مشامم رعنا تن یبو ، دمیچ نیزم یرو و آوردم رونیب کمد از را شیها لباس آخر بار یبرا

 ... گذاشتم ییلباسشو نیماش داخل در و دمیبوس

 زیچ همه رعنا و من از بعد خواستمیم ، بود شده غرق اشک و غبار در خانه ، کردم یریگردگ را خانه تمام و برداشتم را دستمال

 .. باشد مرتب و آراسته

  ؟ داره..  اون:  دیپرس و دش شوکه خانه آراسته ظاهر دنید با دیمالیم را خمارش چشمان که یدرحال ماهک

 .. نمیبیم رو مامان امروز:  گفتم و بردم گوشش پشت را رنگش ییخرما یموها ، زدم زانو دخترم یجلو

 ؟ یمطمئن تو.. بابا -

 ؟ نه باشم دیبا -

 .. شناستتینم حتما ؟ یبر مامان سراغ ینجوریا یخوایم یول -

  ؟ شدم ترسناک:  دمیپرس و زدم یکمرنگ لبخند

 .. زد پلک بله نشانه هب

 .. بخور صبحونه ایب فعال ، زنمیم شگاهیآرا به سر هی مالقاتش از قبل -

 دوست:  دیپرس من از داشت یبلوند و فر یموها و بود یاندام الغر و زهیم زهیر مرد که شگریآرا ، نشستم شگاهیآرا نهیآ یجلو

  ؟ زمیعز بزنم برات یمدل چه یدار

 .. ارهیب جدو به رو زنم که یمدل -

  ؟ یداماد تازه:  دیپرس و دیخند مرد

 !  کنم شروع همسرم با دیجد یزندگ هی خوامیم بشه اگه یول نه -

 !  عاشقونه یداستانا واسه رمیمیم من -

 کردم بلند سر یوقت ، دیکش سشوار و کرده یمشک رنگ ، کرد کوتاه را میموها ، شدم معطل شگاهیآرا در ساعت دو به کینزد

 .. نشناختم را خودم اصال

 !  پسر یشد عوض چقدر!  یبود نکرده نگاه نهیآ یتو که بود ها مدت ، اریماز:  گفتم دلم در و دمیکش میموها در یدست

 .. ادیم خوشش هم خانومت مطمئنم یهست هم چهره خوش و لیاست خوش تخته به بزنم ماشاهلل -

 .. داشت کردن خرج ارزش کردیم خوشحال را او که هرچه ، نشست لبم رب یلبخند رعنا زده ذوق چهره یادآوری با ناخودآگاه

 .. گرفتم را بهروز شماره و برداشتم را لمیموبا راه نیب در ، افتادم راه به مارستانیت سمت به و شدم لیاتومب سوار دمیجد چهره با

 .. زدم زنگ دوباره ، نداد جواب ابتدا



 .. رمیبگ تماس باهاتون وقت اسرع در تا دیبزار غامیپ لطفا ، بدم جواب تونمینم فعال ، هستم یاصالن بهروز -

 دونمینم ، ینداد جواب قصد از دمیشا یبشنو صدامو یخواینم دونمیم!  مینزد حرف که گذشته یادیز مدت!  سالم ، بهروز یه -

 فقط ، کردم انتیخ تو اعتماد به ، دمدا انجام یادیز اشتباه یکارا من..  کنم یعذرخواه هنگامه و تو از خواستم فقط!  پسر

 یآدما نیتر مهم دونمیم!  کنم دایپ تو مثل یقیرف نتونم گهید دیشا دونمیم ، ینکن باورم گهید دیشا دونمیم!  مونمیپش یبدون خواستم

 ایدن نیا ، گفتیم راست بابا بهروز یدونیم ، گناهمه تاوان وفتهیم داره که یاتفاق هر االن و دادم دست از اشتباه هی یبرا مویزندگ

 جهنمه هم شماها بدون االن نیهم میزندگ که دونمیم خوب نویا اما نه ای باشه داشته وجود یجهنم و بهشت ستین مهم ، مکافاته دار

.. 

 یمونیم من قیرف نیبهتر شهیهم تو ، زدمیم بهت دیبا شیپ ها مدت که بود دلم یحرفا فقط نایا ، یببخش منو خوامینم ازت گهید

 .. یاصالن

 خوب نویا من و یبود سرتر من از زیچ همه یتو  شهیهم تو کنم اعتراف خوامیم:  دادم ادامه یا گرفته یصدا با و گرفت بغضم

 و بهروز یهست یواقع مرد هی تو!  خوردمیم غبطه تو مثل یبرادر داشتن به شهیهم یول ندارم برادر من که یدونیم!  دونستمیم

  ! کنمیم افتخار یدوست نیهمچن داشتن به من

 

..  من وونهید داداش خداحافظ ، پسر خداحافظ...  کنمیم نیتحس قلبم ته از رو خانوادت و تو بدون و ببوس من طرف از پسرتو

 !  دارم دوستت

 .. کردم پاک نیآست پشت با را سمیخ چشمان و آلود اشک صورت و کرده قطع را تماس

 .. نبود انتظار از دور نیا و نداد را جوابم هم او ، گرفتم تماس پدرم با ربا نیا و برداشتم را لیموبا دوباره

 .. دیبگذار غامیپ لطفا است اشغال دیا گرفته تماس آن با که یا شماره -

 .. یبشنو هم رو اسمم نخواد دلت دیشا که احمقت پسر!  منم نیا ، بابا سالم:  گفتم و کردم کنترل یکم را میصدا لرزش

 با که داشتم یبزرگ اهداف یزندگ یتو!  کردمینم فکرشم که شدم یآدم ساله هی به کینزد ، مینزد حرف ساله هی به کینزد

 ما مکالمه نیآخر نیا دیشا بابا ، دمیدینم هم رو خوابش که شدم یفاسد مرد به لیتبد من و شدند نابود تک به تک بزرگم اشتباهات

 .. بزنم ییحرفا هی بهت بزار پس کنمینم دایپ موندن زنده واسه یلیدل گهید نهیبب منو نخواد امروزم رعنا اگه چون باشه

 تره گناه یب داستان نیا یتو یهرکس از دختر اون ، یباش رعنا و من ادگاری تنها مراقب چشمات مثل تا خوامیم ازت همه از اول

!  یبهتر یلیخ من از مطمئنم ، یهست یخوب رپد تو!  بچشه رو یمیتی طعم نزار لطفا یول دهیچش رو یمادر یب طعم االن تا ،

 عشق به بچه اون ، خودته دختر مثل ماهکم و یبود بچت خوار غم شتریب یهرکس از که دونمیم!  یکن بزرگ رو دخترم یتونیم

 .. شرمندم بابتش از و بدم بهش تونمینم من که یزیچ!  داره ازین توجه و محبت و

 ها ماه از اش درباره که هست نامه تیوص هی زمیم یرو ، دیبر کارم اتاق به برنگشتم اگه ، گذاشتم رو خونم دیکل اش کوله یتو

 لمیوک ، یمراد یآقا ، ببخشم کرده یم کار توش رعنا که هیریخ سازمان به رو اموالم تمام خوامیم ، کردم هماهنگ لمیوک با قبل

 و دخترمه یبرا رعنا یادگاری اون ، دینزن دست ام خونه به طفال یول دیریبگ تماس باهاش حتما پس داره اطالع اتییجز از کامال

 !  باشه داشته شییتنها یبرا امن مکان هی شد بالغ زن هی ماهک یوقت خوامیم

 رمیپ پدر خاطر رنجش باعث و کردم سرافکندت حد نیا تا نکهیا از چقدر بگم تونمینم ، مونمیپش کارام بابت از چقدر بگم تونمینم

 نیا و گذاشتند تنهام همه ، بابا دمیدینم رو یمحل یب نیا و دیبلع یم منو و کردیم باز دهن نیزم کاش ، کنمیم رمش احساس شدم

 شهیم عالم زن نیتر خوشبخت بمونه شما شیپ اونم اگه که ماهکه من ینگران تنها!  ندارم یا گله ، حقمه ادیب سرم یهرچ!  حقمه

 لحظه اون!  داده بهم خدا یفاسد پسر نیهمچ که کردم یگناه چه من مگه یدیپرس و یکرد هیگر دمتید که بار نیآخر ادمهی بابا ،

 واقعا خدا و دمید که یهست یمرد نیتر پاک تو گمیم بهت حاال یول بودند دوخته رو لبم موم و مهر با ، بدم بهت تا نداشتم یجواب

 گرفتم شیپ در رو اشتباه راه که بودم من نیا ینزاشت میدگزن یتو یکاست و کم چیه و یکرد تیترب درست منو تو ، داره دوستت

 و فساد غرق و بنشستم بدان با تییراهنما و یجوونمرد و یرتیس پاک رغم یعل که بودم من!  پسرشه و نوح َمثل تو و من َمثل ،

 .. شدم یتباه و گناه

 ، یبود پشتم شهیهم امیباز غد و امینشنو حرف وجود با یحت!  عاشقتم من و ییایدن پدر نیبهتر تو ، بابا یندار یریتقص چیه تو

..  کنم یزندگ زنم بدون خوامینم چون برگردونه بهم رعنامو بخواه ازش لطفا پس!  یکینزد بهش و داره دوست یلیخ رو تو خدا

 کنم نگاه چشماتونم یتو تونمینم گهید من ، باش مهربونش قلب و مامان مراقب لطفا!  بزرگ مرد دارم دوستت ، بابا دارم دوستت

 .. کنمیم خواهش ، دیکن حاللم..  دیببخش منو! 



 جواب و بشنوم صداتو نتونستم ، مرد کنم تحمل نتونستم:  داد جواب آلود بغض یلحن با و داد جواب را تماس پدر لحظه نیا در

 ؟ کنهیم دق غصت از ننت یگینم ؟ یبزار تنها دخترتو یخوایم ؟ یزد که هییحرفا چه نیا ، پسرم شده تنگ برات دلم ، ندم

 کنمیم طلب میکر اوس از رو بخششت ناله و آه با من یول انسانه گنا نیبدتر زنا!  بزرگه خدا ، ببر پناه خدا به یکرد که یهرکار

  ؟ پسرم کنم راست کمر یچجور تو بدون من ، یپسرم تک تو اریماز نزار تنها ینجوریا رو پدرت من ، مادرتو ، دخترتو! 

 دارم من: دادم جواب هیگر با و کرده پرتاب شاگرد یصندل یرو را لمیموبا و زدم فونیآ یرو را تماس ، کردم ترمز جاده نارک

 ... رمیمیم رعنا بدون ؟ کنم کاریچ ، بابا کشمیم عذاب

 !  گمیم یچ یفهمیم یپدر خودت تو!  کنمیم خواهش ازت عاجزانه ، پسرم فهممتیم -

 رعنا فقط ، ندارم نجات راه که کردم ریگ یباتالق یتو!  جونمه دخترم ، بابا کن حاللم منو فقط:  دادم جواب و برداشتم را لیموبا

 .. اونه فقط!  کنه کمکم تونهیم

 .. کردم پرتاب رونیب به پنجره از را لیموبا و انداختم راه را لیاتومب

 ینیغمگ یفضا زنان یخاکستر لباس ، نشستندیم یگاه و زدندیم قدم سرسبز اطیح در مارانیب ، بودم راه در ربع کی به کینزد

 .. بود ساخته

 .. زده سر یماریب به بردم گمان ، نبود یکس اما شدم کاوه دکتر اتاق وارد

 داد تکان دست میبرا کاوه اتاق شهیش پشت از بود بسته کوله و کج را اش یروسر که پوش یخاکستر یزن لحظه نیهم در

 

 را پنجره ، داد نشانم داشت دست در که را یا برگه زن آن اما ستین خودش دست رفتارش و است وانهید حتما کردم گمان ابتدا

  ؟ بله:  دمیپرس و کردم باز

 ؟ یشناسیم رو یر یر:  دیپرس یتفاوت یب با زن

 !  زنمه اون!  بله:  دادم جواب و کردم تعجب رعنا نام دنیشن با

 !  توئه مال نیا ، ایب:  گفت و گرفت سمتم به را برگه

  ؟ هیچ نیا -

 .. شد دور پنجره پشت از بدو بدو زن و گرفتم دستش از را برگه ، انداخت باال یا شانه

 .. او یبرا:  بود نوشته که شدیم دهید رعنا غورباقه خرچنگ خط دست آن یرو و بود خورده تا ال دو دیسف برگه

 .. چدیپ مشامم در رعنا نت عطر ، کردم بو را برگه ، زدم یکشدار لبخند

 .. بشم قربونش!  دهیم یفرنگ توت یبو هنوزم ، جونم یا -

 :  خواندم اول سطر از را نامه و کردم باز را برگه

 یا بهیغر ای دخترم پدر ، یگرام همسر ، دکتر یآقا ، خواه سعادت اریماز ، کنم تیصدا چه دانمینم ییایم مالقاتم به که امروز

 .. آشنا

 قلب و تو با سالها ، درخشد یم چشمانم مقابل یرستانیدب نیریش پسربچه آن ریتصو هنوز اما ام دهیند را تو که روزهاست

 .. دارد فاصله کتیتار

 ، شد وانهید شبه کی و دید دوستش نیتر یمیصم با خواب تخت در را شوهرش که بود یزن ، کردم مالقات را یادیز زنان نجایا

 ختیآو دار به مالفه با را خودش کنارم در شب کی و دیکش یخودکش به کارش زد یشکاک تهمت او به بس شوهرش که بود یزن

 را خودش حال فقط ، بگذارد فرزندانش و شوهر دل بر زخم تا رفت ، شد خوب کم کم ، شودیم خوب کم کم حالش گفتندیم ،

 .. کرد خوب

 ریدلگ یها اتاق کنار و گوشه در یتوانیم را آنان نیتر زشت تا زن نیباتریز از ، است غبارآلود و رهیت مارستانیت زنان یایدن

 .. ردیگ آرام دیبا ها مسکن فشار ریز روحت ، ستین مالک ات چهره ییبایز گرید یینجایا یوقت ، یکن دایپ مارستانیت

 .. یبدان دیبا تو و دارد درد تیها زبان زخم چون و ستیزخم دستانم مانند روحم ، آورد یم درد به را قلبم ها ناگفته



 روزها، این ، بود كه ماند شكلي همان به چیز همه ، نگذشت خاطراتمان ي كوچه از هم باد حتي ، رفتنت از بعد كه نگفتم برایت

 به همیشه از تر درمانده من و پردازدیم ایرو کی یجو و جست به اش فرسوده ذهن در ، من درون خیال خوش كودك دیگر بار

 ..  خندم مي او خیالي خوش

 !  یکن یزندگ یتوانینم من بدون ییگویم ، یداشت یسخت یروزها ام دهیشن

 باز ببارد كه باران بزنم، حرفي كسي با خواهد نمي دلم آفتابي هاي روز وقتیست چند.  كن باور ، كني مي عادت من مانند هم تو

 ،چیزي است رعنا همان شبیه هنوز هایم خنده اما شده، حناواض و كوتاه حرفهایم و دار خش صدایم!  شد خواهم رعنا همان شبیه

 خیره دودش به بعد و گیرم مي سیگارم اخر كام از قبل نسنجیده را تصمیماتم تمام هم هنوز اما دانم، مي كرده؟ تغییر نگاهم در

 ... ام كرده عادت تشابه همه این به دیگر كه خودم مانم، مي

 .. کشمیم نفس اتاق گوشه که هستم یا مرده ، کرد یقتل توانینم یزندگ را بودن من شک یب

 ! نه کندن دل اما کردم فراموش را زیچ همه

 رمیگیم ادی را کندن دل روز کی 

 کنم درک را زیچ همه که لحظه همان

 کنمیم ترک بعدش ی لحظه را گارمیس و تو

 .. دهمیم جوالن یتکرار برزخ نیا در گاز تخت و شومیم میها فکر سوار

  خندمیم زیچ همه به و کنمیم روشن گاریس نخ کی

 رمیبگ ادی را کندن دل دیبا فقط

 !  کن صبر یکم

 دور گذشته از!  یخواستیم را من!  یبود مضطرب ، دمید را تو پنجره پشت از یرفتیم که روزید ، یپرسیم را حالم ام دهیشن

 ایگو ؟ هست ادتی را من!  شد له پا ریز ، یکرد حساستا هیچهارپا را غرورت..  یستین خودخواه و متبکر مرد آن گرید ، یشد

 .. است خوش عشقم به دلش یگفتیم یداد حیترج ترحم به را ریتحق ، دارم روح یبود کرده فراموش

 کاغذ یرو اگر را احساس ، بودم زاریب ماریب احساس نیا از ، بود پرواز نیح در من سقوط ، معشوقت کنار تو ییایرو غروب

 !  سوزانمیم را دمخو ، زمینر

 یوقت از که عروسکت جز به است خوب ما همه حال!  من محبوب ، کنم خطابت گونه نیا بگذار اما و یدیپرس را حالم یراست

 .. زندینم پلک یا رفته

 ( یفرنگ نخود)  داشت دوستت که یدختر:  طرف از

 

 چه یلعنت نامه آن از دیبا دانستمینم ، کنم هضم یراحت به را او یها حرف توانستمینم ، گذاشتم بمیج در و کردم تا را نامه

 .. کردم سالم او به و شدم بلند جا از ، کرد باز را در کاوه که بودم سردرگمم افکار غرق ، کنم یبرداشت

 .. دیاریب فیتشر هم امروز کردمینم فکر:  گفت و زد یلبخند دکتر

 .. نداشتم یجواب

 ؟ دیکنیم لیم یزیچ ، خواه سعادت یآقا دییبفرما -

 .. نشستم یصندل یرو مجددا و دادم تکان سر نه نشانه به

 .. دیکش یقیعم نفس و نشست زشیم پشت هم کاوه

 سعادت یآقا دیشد تر جوون سال ده نکهیا مثل:  گفت که بودم شده رهیخ رنگم یمشک چرم یها کفش به و انداخته نییپا را سرم

 !  خواه

 .. شهیم عاشقش رعنا کردم فکر لحظه هی چرا دونمینم:  گفتم و زدم یتلخ لبخند ، کرد اشاره ام چهره رییتغ به



 !  تابهیم قلبتون بر دیام نور هنوز که خوشحالم -

 ؟ نه مگه زندست دیام با آدم -

 ندهز شتریب لحظه کی دیام یب و روز سه خواب یب ، هفته کی آب یب ، ماه کی غذا یب آدم گفتیم که بودم خونده ییجا هی -

 !  شماست با حق کنمیم فکر ، ستین

 .. دهید رو شما خواب گفت و زد لبخند ، بود بهتر حالش ، دمشید امروز:  داد ادامه و کرد باز را رعنا پرونده

 !  نطوریهم..  منم -

  ؟ هم شما:  دیپرس و انداخت یمتعجب نگاه نکیع پشت از کاوه

 !  هیطوالن داستانش -

 .. هستم ونداستانت ادامه منتظر -

 [ گرفتم سر از را قصه و دمیکش یآه

 

 .. بود کینزد خودم خانه به و دهیخر دایجد که بود یجور و جمع آپارتمان ، کردم توقف ترایم خانه یجلو

 .. کاشتم لبانش یرو به آبدار یا بوسه و کردم لمس را اش چانه

 لمس را ام نهیس و گردن اش برجسته و سرخ لبان با!  نداشت بیقر کار نیا در او ، دیمک را لبانم و شد زانیآو گردنم از ترایم

 .. کردیم یباز عشق من با و کرده

 دادیم نشان را شب 2 ساعت ، شد بلند لمیموبا آالرم اما نداشتم را شیلبها از کندن دل قصد

 !  یبرگرد یخوایم که نگو:  گفت و کرد لوس را خودش ، شد جدا من از ترایم

 .. بورممج که یدونیم -

 ! کوچولو هی فقط!  عشقم شده خوب رابطمون و میبرگشت شمال از که هفتست هی فقط تازه اما -

 یها بتیغ نیا بابت دانستمینم یطرف از یول رفتیم ضعف شیها یباز لوس یبرا دلم ، شدم رهیخ رنگش سبز مظلوم چشمان به

 .. بدهم رعنا به یجواب چه دیبا یطوالن مشکوک

 .. کرد خطاب را نامم دلبرانه و کرده کج یکم را سرش

 ؟ دلم جون -

  ؟ یبزال تنهام یخوایم -

 !  لواسون میریم ییدوتا کامل روز دو هفته آخر جاش به مجبورم اما سخته برام که یدونیم -

 منو مگه ؟ یدینم طالق وونتوید زن چرا ؟ باشم داشته شهیهم یبرا رو تو تونمیم یک پس:  دیپرس و شد زانیآو اش لوچه و لب

  ؟ یندال دوج

 دستش کف یپول هی ، بسازم نشویزم دیبا ، بچمه مادر اون!  استیراحت نیهم به طالق مگه عشقم:  گفتم و کردم لمس را اش گونه

 !  کنم ابونیخ کوچه آواره رو بدبخت خوامینم!  بدم طالقش بعد بزارم

  ؟ یخوابیم رعنا کنار یریم االن یعنی!  شیا -

 که ینیا نگران تو!  هیبرادر خواهر مونیزندگ گمیم تو به من ، میخوابینم هم کنار هاست مدت:  دادم جواب و زدم یرنگ پر لبخند

  نه؟ ای خوابمیم کنارش من

  ؟ شم کینزد رعنا به تونمیم من مگه یلعبت نیهمچ با ضمن در:  دادم ادامه و دمیکش رانش یرو به را دستم

!  یبزن دست بهش ومدیم دلت یچجور ؟ رعنا آخه یول شدیم میحسود یکردیم ازدواج یهرکس با ینعی اریماز:  گفت و دیخند او

 مثل وونهید دختره!  تو یعکسا از پر داشت اتاق هی ، دمیخندیم بهش نقدریا!  شهیهم دادیم یمشهد عطر گند بو بود که نوجوون



 بود من عشق دنبال که اوردمیدرم چشماشو وگرنه دیرس گامههن فیح!  زدمش سگ مثل گرفتم قشوی بار هی ، کردیم بتیتعق هیسا

.. 

 ؟ یزد رو رعنا تو:  دمیپرس تعجب با

 سرش به سر ادیز بود میتی چون!  بود اونجا هم وونهید نیا هنگامه خونه رفتم بار هی میبود قیرف که زمان اون ، بابا آره -

 نیزم بود افتاده ها مرده مادر مثل!  کردم پاره عکساتم نصف ، نگو هک شدم یعصب نقدریا اتاقش تو رفتم لحظه هی اما زاشتمینم

 یبچگ از اش خانواده دمیشن ، نداره یحساب و درست عقل خدا به..  بود یاوضاع هی اصال ، کردیم بوس عکساتو و زدیم زار

 ییجا تا ؟ یشد آشنا نیا با وت شد یچ اصال!  هستم حسودم خب یول ها سوزهیم براش دلم یطرف از!  یطفلک ، کردندیم تشیاذ

 .. بشه کتینزد نداشت جرئت بودم من یوقت تا ادمهی که

 .. کردم فدا خودمو یزندگ که سوختیم براش دلم نقدریا!  اشتباه فقط!  اشتباه:  گفتم و زدم یپوزخند

 شانت در کالسیها و یالکشر دختر هی!  اریماز بود شتریب یلیخ رعنا از تو اقتیل یول میپخ من یکن فکر که گمینم نویا حاال -

 صبر بهت خدا!  پهیچ یلیخ زشیچ همه اصال!  زرد تاپ و سرخ کفش ؟ یدید دنشویپوش لباس!  یشهرستان یپاپت نیا نه بود

  ؟ نه داده وبیا

 و کردیم ییبدگو همسرم از من یجلو او یول نبودم بتیغ اهل من ، بودم کرده دایپ یبد احساس ترایم یها حرف با چرا دانمینم

 دیشا دانمینم. . ترایم اما نگفت یزیچ هم کتک هیقض از یحت او ، نکرد ییبدگو ترایم درباره هرگز رعنا ، گفتیم ناسزا او به

 بود اش زنانه حسادت

 

 رعنا از من یجلو یکس خواستینم دلم ، کردیم یعصب مرا بود هرچه ، کردیم نیخودبرترب و زیانگ نفرت آنچنان را او که

 و نان هم با و کرده یزندگ سقف کی ریز او با سال نیچند ، بود دخترم مادر ، بود همسرم هنوز بود هرچه او!  کند ییگوبد

 خطاب گندو بو را یزن او حاال و میکرد یسپر یزیانگ خاطره لحظات ، داشتم او کنار یخوش یروزها من ، میبود خورده نمک

 .. شود قبول یپزشک من خاطر به تا دیکش یگاریب خود از روز شبانه کسالی که کردیم

 .. کرد یخداحافظ من از و کاشت ام گونه بر یا بوسه ، اوردین خودش یرو به اما کرد حس را نیا هم ترایم ، شدم ناراحت

 .. رفتم خانه به میمستق و نکردم صبر رفتنش یبرا گذشته برخالف

 .. بودم دهیند را او صبح شش ساعت روزید از من و بود وقت رید ، است خواب دادمیم احتمال

 .. خوردیم چشم به ییدستشو سمت از یچراغ یسو کور تنها و بود یکیتار غرق خانه ، کردم باز یآرام به را در

 زانوانش و نشسته بسته در یفرنگ توالت یرو که رعنا به و کردم وا را باز مهین در ، رفتم ییدستشو سمت به و درآوردم را کتم

 .. کردم برخورد بود گرفته شآغو در را

 .. بود سرخ و سیخ چشمانش ، کرد بلند را سرش

 .. کرد ینیف نیف و انداخت نییپا را سرش دوباره من دنید با

  ؟ خوبه حالت..  رعنا -

 .. داد تکان نه نشانه به را سرش

  ؟ شده یزیچ -

 .. تنهام یلیخ من -

 .. گفت شیها اشک یال به ال در ممکن لحن نیتر مظلوم با را جمله نیا

 .. دارم درد یلیخ!  کنهیم درد چشمام!  کنهیم درد قلبم!  تونمینم اما بخوابم کمی خوادیم دلم ، خستم یلیخ  -

  ؟ ساختست دستم از یکار:  گفتم و دمیکش یآه

 !  نیبش فقط!  نیبش اونجا ، ستین نه -

 !  ودب سرد خی مثل تنش ، گرفتم را دستش و نکردم یتوجه حرفش به



  ؟ یسرد نقدریا چرا:  دمیپرس ینگران با و خوردم جا

 !  یچیه..  یه:  داد جواب دهیبر دهیبر

  ؟ یخورد یزیچ!  توام با رعنا:  زدم داد سرش و داد تکان محکم را شیها شانه

 .. داد تکان نه نشانه به را سرش

 و کردم باز را یقوط ، شد لیتبد نیقی به شکم دمید توالت کنار در یرنگ اهیس یقوط یوقت و کرده مصرف یزیچ شدم مطمئن

 .. موش مرگ:  گفتم رلبیز

 یک:  دمیپرس وحشت با و زدم یلیس آرام صورتش به چندبار ، افتی یم کاهش هرلحظه تنش یدما و بود شده حالیب چشمانش

 ؟ یک ؟ یلعنت یخورد

 ! خستم یلیخ!  بخوابم بزار..  نکن:  گفت و گرفت را دستم یحالیب با اما بزنم زنگ اورژانس به که دمیپر جا از ، نداد یجواب

 !  یکرد کاریچ خودت با!  شعوریب احمق:  دمیکش داد او سر دوباره و زدم پس را دستش

 به که بود یبار نیاول آنجا!  بود گرفته بغضم ، کردم بلند توالت یرو از را رمقش یب بدن و گرفتم را اورژانس شماره فورا

 دختر خودم و دادم انتقال آمبوالنس به را رعنا ، لرزاندیم را بدنم ستونم چهار رعنا دادن دست از فکر ، کردم شک احساسم

 ، کردمیم سرزنش را او و دادمیم فحش رعنا به مدام دلم در!  افتادم راه به آمبوالنس سر پشت و کردم نیماش سوار را ام دهیخواب

 .. دانمینم ؟ کردیم یباز اش یزندگ با راحت نقدریا چرا

 !  بود خراب حالم ، کردمیم متر را نیزم بودم گرفته آغوش در را دخترم که یدرحال اورژانس در پشت

 مصرفش از یادیز مدت خوشبختانه!  میداد شو و شست رو اش معده:  گفت و شد خارج اورژانس از دکتر ساعت مین از بعد

 !  بود نگذشته

 و نداختندیم رعنا به یسرزنشگر نگاه دائما هم بخش پرستاران ، شودینم رفتار یخوب به کنندیم یخودکش که یمارانیب با معموال

 به که دمیشن پرسنل از یکی از یاتفاق یحت ، خوردندیم افسوس حالش به احتماال ماهک و من مثل یفرزند و شوهر وجود با

 .. آخه نیبب احمقو کهیزن!  یماه نیا به بچه!  ییباال و قد خوش نیا به شوهر:  گفتیم یگرید

 یزندگ اقتیل زنا یسر هی واقعا ، تهرانه تاپ یدکترا از!  خواه سعادت دکتر ، دکتره خودش ، شناسمیم شوهرشم!  خدا به واال -

 .. ندارند خوب

 !  اقتیل یب ، کردمیم حلواش حلوا سرم یرو بود من شوهر خواه سعادت مثل یدکتر یآقا هی اگه ، بخدا واال -

 .. دمیکش یآه و ستادمیا رعنا سر یباال

 تحمل اتویباز وونهید نیا دیبا یک تا بگو بهم فقط:  دمیپرس او از و گذاشتم یخال تخت یرو به را دخترم ، نکرد نگاه سمتم به یحت

 ؟ کنم

 :  گفتم و دمیکش میموها در یدست

 خرمیم برات رو لباسا نیبهتر ؟ کمه آبت ؟ کمه نونت ؟ تردخ چته تو آخه!  یبود کرده مادر یب بچمو بودم دهیرس رترید قهیدق ده 

 منو چرا ؟ یکنیم نکارویا خودت با چرا!  کردم فراهم برات امکاناتو نیبهتر ، یایب آسه یبر آسه انداختم پات ریز لکسوس هی ،

 وونهید و کنهیم یکشخود فرت و فرت خانوم رعنا اونوقت باشند داشته من مثل یشوهر آرزوشونه مردم ؟ رعنا یدیم عذاب

 .. گهید ستین کلت تو عقل!  ارهیدرم یباز

 من با شوهرم اما میخوردیم آب و خشک نون شبا ، کردمیم یزندگ یا اجاره نیرزمیز هی تو دادمیم حیترج:  گفت یتفاوت یب با

 حق منم ، دارم وجود منم بفهم لحداق اما باش عاشقم گمینم ، یدینم تیاهم بهم سابق مثل یحت تو!  کردینم رفتار لهیوس هی مثل

 یرفت و یختیر پول پاهام یجلو یاومد فقط مدت نیا تو!  اریماز نیبب منم ، دارم

 

 هم با و فروشگاه یببر منو تا ینگرفت رو دستم بار هی یحت!  بخر لباس برو یگفت یختیر پول!  کن دیخر برو یگفت یختیر پول

 مگه ؟ برو و بپاش فقط گفتم من مگه ؟ اریماز خواستم پول ازت من مگه!  ینگرفت ستمد از کیپالست هی بار هی یحت ، میکن دیخر

  ؟ کردم یشاد چکدومیه یبرا مگه ؟ باشه لکسوس نمیماش ای یگوچ لباسم برند که بود مهم من یبرا



 ، میکن خرج هم با ادیز و کم ، یباش کنارم تو خواستمیم من!  رو پولت نه خواستمیم رو تو فقط من: داد ادامه و شد تر چشمانش

 من یکرد فکر ؟ یچ تو اما میبخواب تخت هی یرو حداقل ، مینیبب ونیزیتلو هم کنار شبا!  میبخور ریپن نون کباب یجا به شب هی

 از یفرستادیم یخال امکیپ هی برام اگه یحت ؟ حسابت به ختمیر ونیلیم ده یدیم امیپ بار هی یماه که شدم زنت پول خاطر به فقط

 یلیخ تو یول خواستمیم یمعمول یزندگ هی من ؟ اریماز کردم یزندگ یاشراف قبال من مگه!  شدمیم خوشحال شتریب حرفا نیا

 .. یومدین یفرستاد منو خودت که یا مشاوره جلسه یبرا یحت!  یشد عوض

 لمس بدنمو کرد یسع قدرچ یعوض مشاور اون یلعنت جلسه نیهم یتو یدونیم:  گفت و کرد سکوت لحظه چند و دیلرز شیصدا

 شام گفت و داد بهم هم رو اش یشخص شماره یحت ، کردیم لمس زور به رونمو همش!  فهمینم وونمید چون کردیم فکر ؟ کنه

 ؟ کردم هیگر صبح تا یچ یبرا برگشتم مطب از یوقت یکنیم فکر ؟ کنهیم یکار نیهمچ یروانشناس کدوم!  بزارم قرار باهاش

  ؟ هیچ دردم ینیبب اتاق تو یاومد اصال

 !  لتیموبا مهم یکارا ، یبود یمهم یکارا سرگرم معمول طبق چون!  نه که معلومه!  نه:  زد یپوزخند

  ؟ داده شام شنهادیپ تو به یمعصوم دکتر:  دمیپرس تیعصبان با و زد باال رتمیغ رگ ، شدم شوکه او اعترافات دنیشن از

 بهم همونجا ؟ یبود الل تو!  زده دست بهت خورده گوه!  ستمین اریماز نکنم صاف افطوکث نیا دهن من:  گفتم و کردم گره یمشت

 .. ومدمیم یزدیم زنگ هی

 شب همون داشت تیاهم برات شیدراز دست اگه!  مهمه برات چقدر دمیفهم!  رتیغ با نکن یفحاش:  گفت و دیپر حرفم انیم

 !  گذشته ماه چند که االن نه یبپرس دردمو یومدیم

 ریخ!  کردمیم سرزنش را خودم دلم در و بودم شده سرافکنده و شرمنده ، نداده ادامه را اش مشاوره جلسات چرا دمیفهم شب آن

 دایپ همسرم یبرا ردیگیم هزارتومان صدیس ساعت هر بابت و دهدیم وقت تمنا و خواهش با که را تهران روانشناس نیبهتر سرم

 مرد کدام ، فرستادم تنها بهیغر مرد کی شیپ را زنم!  کرد نانیاطم یالناس احد چیه به توانینم زمانه و دوره نیا در ، بودم کرده

 !  من بر یوا ؟ دهدیم انجام یکار نیهمچ یناموس با

 .. امینم خونه من:  گفت شد نیماش سوار نکهیا محض به اما کردند مرخص را رعنا شب همان

  ؟ جان:  دمیپرس تعجب با

 به خودمو که دمیم تکونت کمی کاناپه رو امیم شب هر نکهیا از!  شدم خسته ، کنم یباز رو یاضاف خور مفت هی نقش خوامینم -

 هفت عالقتو مورد یغذا نکهیا از!  شدم خسته یدیخواب نیزم رو و یکرد فرار دستم از نمیبیم صبحش و کنم جا بغلت تو زور

 دانشگاه یتو تا کشمیم خودمو نکهیا از ، شدم خسته شهیم فاسد و زنهیم خی تا شیبخور یاینم نقدریا و کنمیم درست هفته روز

 هرچقدر نکهیا از!  شدم خسته نیآفر یبگ بهم تا باشه زیتم شهیهم خونت تا کشمیم خودمو ، امیب چشمت به تا رمیبگ یعال نمرات

 چقدر من!  یریبگ مستخدم هی ، یریگب آشپز هی خونت یتو یتونیم ، شدم خسته مینامرئ روح هی مثل براتون بازم کنمیم تالش

 به اون بگم یچجور ، داره ازین توجه به بچمون بفهمونم بهت دیبا یچجور اریماز ؟ یکن نگاه من به کمی تا کنم تالش دیبا گهید

  ؟ رمیبم خواستمیم چرا یدونیم ؟ یشد خودخواه نقدریا چرا ؟ یفهمینم منو چرا ؟ داره ازین پدر

 .. کردم نگاه او به فقط

  ؟ یفهمیم!  امیب چشمت به تا رمیبم خواستمیم -

 .. دیلرزیم و کردیم انیب هق هق و اشک با را دردناک جمالت نیا او

 .. دمیبوس را اش یشانیپ و شدم خم

 یزیچ هی بهت خوامیم که هیوقت چند:  گفتم یخونسرد کمال با و دمیمال را کمرش ، گذاشت ام نهیس یرو به را سرش و کرد بغلم

 .. بگم رو

 .. زد زل چشمانم در تیمظلوم با و کرد سربلند

 ..  خوامیم -

 یکار کم و رعنا یها سرزنش حوصله گرید ، ستیقطع ممیتصم دانستمیم فقط!  نه ای است یخوب تیموقع دانستمینم ، دمیکش یآه

 .. شم جدا ازت خوامیم:  گفتم و کردم انتخاب را راه نیتر ساده پس نداشتم را خودم یها

 

  ؟ میش جدا:  دیپرس و کرد پاک دست پشت با را شیها اشک ، برد باال را سرش رعنا



 .. من رعنا..  بدم ادامه تونمینم گهید من اما شده خوب حالت تازه دونمیم ، ستین یخوب فرصت دونمیم -

 .. یکن همیتوج خوامینم:  گفت و گذاشت لبش یرو به سکوت نشانه به را اش اشاره انگشت

 دنبال فقط تو!  یخواینم تو اما کنم بهشت برات رو یزندگ نیا تا کردم تالشمو من!  یکن درکم دیبا تو یول هینامرد دونمیم -

 .. من و یعشق

 .. یستین عاشقم:  گفت و دیچک چشمش گوشه از اشک یا قطره ، انداخت نییپا را سرش

 ، کنم پشت هام خواسته به ترحمم احساس یبرا خوامینم گهید اام سخته برات دنشیشن دونمیم:  گفتم و فشردم ینرم به را دستش

 برات ماه هر و دمیم نیماش ، خرمیم بزرگ خونه هی ، کنمیم فراهم خوب یزندگ هی برات طالقم از بعد من!  یبچم مادر تو رعنا

 .. اما زمیریم پول یبخوا چقدر هر

 من!  خوامینم پولتو من ؟ یهست من واسه یکنیم فکر تو!  لپو پول پول:  گفت حرص با و کرد یا قروچه دندان حرفم انیم

 !  خوامینم مراقبت و توجه جز یچیه

 کنمیم التماست دارم که بدبختم چقدر نیبب!  خوامیم محبت!  خوامیم رو تو من!  خوامینم پولتو من یلعنت:  زد داد و دیترک بغضش

 .. اریماز نیبب! 

 چشم رعنا داد یصدا با دخترمان!  سوختیم شیبرا دلم هم باز یول چرا داستمینم ، بود سخت میبرا رعنا یها هیگر دنید راستش

  ؟ ییبابا ؟ یمامان:  گفت یا کودکانه لحن با و کرد باز را شیها

  ؟ جونم:  دادم جواب آرامش با و کردم نگاه عقب یصندل به من یول برنگشت اصال ، کرد یم هیگر خفا در رعنا

  ؟ کپار میریم میدال -

  ؟ میبر یدار دوست -

 .. میکرد حرکت بود یکینزد آن در که یپارک سمت به صبح 5 ساعت ما و داد تکان بله نشانه به را سرش

 در یول نداشت حضور آنجا در یکس چیه نفر سه ما جز ساعت آن در ، کردیم یباز خودش با و بود شده تاب سوار ماهک

 .. شدیم روشن زود هوا تابستان

 با من کنار مکتین یرو حال نیا با یول نداشت من از یکم دست هم رعنا ، دارم نگه باز را میها پلک توانستمینم یخستگ از

 .. بود زده زل نامعلوم یا نقطه به و نشسته فاصله

 .. دادم او به و زدم آتش را نخش کی و آوردم رونیب بمیج از گاریس بسته کی

 .. کرد هخف گلو در و گرفت گاریس از یدرشت کام

  ؟ یکنیم فکر یچ به -

 .. انداخت من به یهیسف اندر عاقل نگاه و دیفهم هم رعنا ، بود احمقانه سوالم

 مطمئنم!  یهنرمند ، یجوون ، یجذاب تو ، یایبرم پسش از مطمئنم یول باشه سخت برات دیشا..  مونییجدا به!  دمیفهم!  باشه -

 .. یشیم عاشق دوباره

 نگاه میمیقد یها عکس به بخورم قرص نکهیا از قبل امروز!  ستمین تو مثل..  اریماز ستمین تو مثل من:  فتگ و دیپر حرفم انیم

 ترس اون هنوز و نداشتم رو دادنشون رییتغ شهامت که ییزایچ ، کردم تماشا مونده رییتغ یب من یتو که ییزایچ تمام ، کردم

 .. یبزن طعنه خودت به یریم که هرجا شتناکهوح!  وحشتناکه ، همراهمه یمضحک شکل به گذشته یها

 دیبا تو از بعد دونمینم و خواستمیم من که یبود یزیچ تمام تو!  شم لیتبد یا گهید آدم به ترسمیم ، ترسمیم بدم دستت از نکهیا از

 کنه یزندگ قراره شقتع یب که یزن از ، ترسمیم شمیم لیتبد بهش تو از بعد که ییوالیه از ، ترسمیم تیدور از من ، بخوام یچ

 یتونیم تو!  یبر و یبذار تنهام هرشب یتونیم تو ، رمیبگ طالق ازت خوامینم..  تونمینم من ، اریماز تونمینم من!  ترسمیم

 با برات که ییغذا و خونه یبرگرد یروز ممکنه که باشه خوش نیا به دلم حداقل و باشم زنت بذار اما ینخواب کنارم هرگز

 .. یبخور پختم عشق

 .. کنمیم خواهش!  باشم داشته دیام کمی منم بذار!  بشه بدتر هست که ینیا از حالم نذلر

 .. رعنا -



 .. یداد قول تو نذار تنهام فقط یباش عاشقم خوامینم:  گفت زدیم چنگ راهنمیپ به که یدرحال و کرد پرتاب آغوشم در را خودش

 میتصم اما کردیم یخودخواه داشت رعنا و خواستمیم را ترایم من!  بود یقطع ممیتصم ، بدهم یجواب چه همسرم به دانستمینم

 از اوضاع کندمیم را هیقض قال شبه کی اگر شک یب ، کنند عادت آن به دخترم و رعنا تا کنم تر یطوالن را طالق روند گرفتم

 !  شدیم بدتر هست که ینیا

 ریدرگ شتریب و دیخوابینم خوابم یجا در زور به شبها ، آمد یمن سراغم گرید رعنا ، شد قبل از سردتر ما رابطه روز آن از

 ینم شدن پزشک یبرا یلیدل گرید رایز داد انصراف دانشگاهم  از اواخر آن ، بود خانه امورات و یساز عروسک یکارها

 .. شد رهیخ من به یتفاوت یب با و گذاشت مطبم زیم یرو را اش پرونده آمد رونیب دانشگاه از که روز آن ، افتی

 !  یداد باد به تالشتو همه اون -

 کنمینم دایپ هدفم یبرا یلیدل حاال و شم دکتر خواستمیم تو یبرا ، کردم تالش تو یبرا:  گفت و کرد میتنظ دوشش یرو را فشیک

.. 

 معدلش ، ردمخو افسوس حالش به لحظه کی و کردم یبررس را نمراتش زیر ، کردم باز را اش پرونده شد خارج اتاقم از یوقت

 .. که غیدر ، شود لیتبد زبردست پزشک دندان کی به توانستیم و بود 18 یباال

 سمت به و برگشت ، ستادیا یا لحظه و گذشت ابانیخ از آرام رعنا ، ستادمیا رفتنش منتظر اتاقم پنجره پشت و بستم را پرونده

 .. کرد نگاه من مطب ساختمان

 

 یکمرنگ لبخند ، دید مرا هم رعنا ، بودم شده خشک میسرجا ، کنم پنهان وارید پشت را خودم ستمنتوان که افتاد اتفاق عیسر آنقدر

 آلودش غم نگاه پشت در دانمینم..  بود من یعیطب یرعنا لبخند نیآخر لبخند آن دیشا ، افتاد راه به رو ادهیپ سمت به دوباره و زد

 .. گرفتم دستانم نیب را سرم و تمنشس ام یصندل یرو ، آورد درد به را قلبم که دمید چه

  ؟ یکنیم کاریچ یدار اریماز:  دمیپرس خودم از بار نیاول یبرا

 ، بودم گرفته خواندن درس هنگام رعنا از که ییها عکس ، کردم مرور را مشترکمان یها عکس یگالر و برداشتم را لمیموبا

 !  بود دار دهخن ، کردیم مطالعه کتاب در سر با و بود کرده قمبل را باسنش

 سس داشت یوقت ، اش یآشپز از یعکس ، زدمیم ورق را مشترکمان خاطرات و کردمیم رو و ریز را ام یگالر همانطور

 !  بود شده فیکث لباسش و کردیم درست یماکارون

 .. گرفت ام خنده اش یخرابکار ادی با و کردم باز بود روز آن به مربوط که یلمیف

 !  شد یسس لباسم تمام اریماز!  یوا یوا:  کردیم غیج غیج و بود ستادهیا گاز یجلو رعنا

 گرفت میتصم خواه سعادت رعنا ظهر از بعد دو ساعت امروز ونیآقا و خانوما!  میندار ناهار گهید:  گفتمیم و دمیخندیم من

 .. بخورم خودشو یماکارون یجا به مجبورم من و ختیر لباسش یرو رو سس تمام یول کنه درست ییایتالیا یماکارون

 !  رینگ لمممیف!  رینگ لمیف!  رفت آبروم اریماز:  گفتیم خنده با و دیکوبیم نیزم بر پا کودکان مثل رعنا

 نان ها یمرغاب به و بود زده باال را شیها پاچه اچهیدر لب ، دمید بوم گرفته او از ارم پارک و شیک سفر در که ییها عکس

 .. دادیم خشک

 : دادم گوش آن به عالقه ب و کردم یپل را مربوطه لمیف

  ؟ یکنیم کاریچ یدار رعنا -

 .. دمیم نون اردکا به دارم -

 .. زد لبخند نیدورب سمت به و گفت را نیا

 !  یادگاری!  ارم پارک میاومد:  گفتم و گرفتم خودم سمت به را نیدورب

 من و بود کیتار فضا ها عکس در ، بودم نگرفته خودم که تاداف آشنا نا لمیف و عکس چند به چشمم ها لمیف و عکس یال به ال در

 .. بود گرفته بانمک عکس چند من و خودش از و برداشته را لمیموبا رعنا اما بودم خواب



 :  کردم یپل را شب آن لمیف

 !  خوابه خواب اریماز و صبحه دو ساعت االن ، سالم -

 اریماز چون امیدن زن نیخوشبختر من بگم تا گرفتم رو لمیف نیا فقط!  خستست یلیخ بشم قربونش:  داد ادامه و دیبوس را ام گونه

 مین خواب از قبل هرشب نیهم یبرا شهیم یداشتن دوست واقعا خواب یتو اون نظرم به و عاشقشم یلیخ!  عاشقشم من!  کنارمه

 .. دارم دوست یلیخ مردو نیا من!  خوابمیم خودم بعد و کنمیم نگاهش ساعت

 .. میبود تخت هی یرو جفتمان رایز بود یمیقد لمیف ، چسباند ام نهیس به را سرش ، رفتگ بغضش

 ادی بذاره تنهام گرفت میتصم یروز هی اگه تا گرفتم لمویف نیا!  نداره دوسش من قد کس چیه ، شمیم تنها یلیخ اون بدون من -

 .. رهیم یروز هی ارمیماز کنمیم حس دایجد چون وفتهیب امشب

 .. آمد ینم بند ام هیگر ، شد طعق لمیف

 .. گذاشتم زیم یرو را سرم و گرفتم گاز را لبم

 !  مرگمه چه دمیفهمیم کاش ؟ کنمیم کاریچ دارم من -

 یماریب خاطر به اما ببرم لواسان به را ترایم بود قرار ، شدم نینش خانه شد رمیگ بانیگر که یبد آنفوالنزا بخاطر را بعد هفته

 .. زدم زنگ او به بود رفته بازار به هفته آخر دیخر یبرا رعنا یوقت پنجشنبه صبح پس تمنداش حرکت توان

 !  یدینم که زنگامم جواب!  منتظرتم ساعته مین من ؟ ییکجا بپرسم شهیم:  داد جواب یطلبکار لحن با بوق سه از بعد ترایم

 لمیف اونجا و المیو میبر میتونیم یبخوا اگه ، کنسله هفته خرآ برنامه ، گرفتم آنفوالنزا!  عشقم شرمنده:  گفتم و کردم یا سرفه

 .. چونمیپیم رو رعنا ، باشم تو با دارم دوست..  میکن استراحت و مینیبب

 من!  رشیز یزنیم حاال یداد قول من به تو اریماز ؟ من با آنفوالنزات رعناست با حالت و عشق:  دیپرس و زد یپوزخند ترایم

 .. شمیم جدا ازت شهیهم یبرا ای دنبالم ایب االن ای پس ختمیر برنامه یکل ، دمکر جمع مسافرت ساک

 .. شدیم تار چشمانم و رفتیم جیگ سرم ، شدم بلند خواب تخت یرو از حرف نیا با

  ؟ هیچ منظورت -

 .. دنبالم ایب!  ارین بهونه من یبرا!  یدیشن که هینیهم منظورم -

 خط پشت از ترایم و گشتمیم چییسو دنبال خواب لباس همان با ، بدهم دست از دوم بار یبرا را اتریم توانستمینم اما بود بد حالم

 .. کردیم غرغر

 .. نداشتم زدن حرف ینا و بود شده داغ داغ بدنم تمام ، خوردمیم یسکندر مدام

 ؟ اریماز الو ؟ الو -

 .. تونمینم من ترایم:  دادم جواب یحالیب با

 !!!!  گفتم اریماز -

 .. دیچرخیم سرم دور خانه و بودم منینش در ، شد قطع تماس و افتاد دستم از لمیموبا حرفش انیم

 .. شد خاموش جهانم و افتادم نیزم یرو ، خوردم یسکندر بار نیآخر یبرا کرد باز را در رعنا نکهیهم

 .. سوخت یم درد از میگلو و داشت نم میپاها ، کردم باز مهین تا را چشمانم آب و پارچه برخورد با

 .. کردم نگاه بود من هیپاشو مشغول یپرستار همچون که رعنا به

 .. گرفت اندازه را تبم دماسنج با و برداشت بود سرم یرو که یا پارچه

 

 نیسنگ سرم ، بخوابم یکم تا خواستیم دلم ، کردندیم حس وجود تمام با را درد بدنم یها اندام تک تک ، نبود خوب اصال حالم

 .. داشتم مسکن به ازین و بود



 .. آرامبخش:  گفتم رعنا به یرمق یب با

 !  رسهیم گهید ساعت هی تا زدم زنگ دکترم به ، دمیم قرص بهت بعد بخور یزیچ هی اول..  پختم سوپ برات ، هیخال شکمت -

  ؟ دکتر -

 !  اورژانس دکتر بله -

  افتاد؟ یاتفاق چه -

 رو بدنت یدما و کنم تیپاشو فرستندیم دکتر یوقت تا گفتند و زدم زنگ اورژانس به ، یافتاد نیزم رو دمید و برگشتم بازار از -

 .. ارمیب نییپا

 ! یشد نگران حتما:  دمیکش یآه

 .. دمیخر کمپوت و وهیآبم چندتا برات و بازار رفتم!  بده حالت دمیفهم شبید ، نشدم نه -

 .. انداختم پتو تنت یرو ، یلرزیم سرما از مدید بخورم آب اومدم شب ، یکردیم خس خس خواب یتو

 .. آهان -

 .. ارمیم سوپ برات:  گفت و شد بلند او

 !  کردیم درک مرا دیبا یول بود شده یعصب دستم از حتما ، افتادم ترایم ادی و دادم هیتک تخت شانه به

  ؟ یخوریم خودت ای بدم بهت:  دیپرس و نشست کنارم ، برگشت آب و سوپ ینیس کی با رعنا

 برابر ده رعنا کردمیم یناراحت و درد احساس کمی اگر شهیهم!  دیرسیم نظر به بیعج یکم ، بود سرد و تفاوت یب کالمش لحن

 .. داشت فرق اوضاع انگار روز آن اما شدیم تر نیغمگ

 .. بده بهم تو:  گفتم پس کنم زیعز و لوس او شیپ را خودم خواستیم دلم اما چرا دانمینم

 .. نکردم باز را لبانم اما گرفت دهانم سمت به و برداشت سوپ ققاش کی

 !  زهیریم االن ، کن باز -

  ؟ یشد ینجوریا چرا -

 .. کن باز -

 .. خوردم را سوپ و کردم باز را دهانم یآرام به

 .. رعنا توام با -

 ! شمیهم مثل من:  داد جواب یآرام لحن با

 .. یشدیم نگرانم شتریب قبال:  دادم جواب و زدم یپوزخند

 !  شهیم نگرانت یکاف اندازه به ترایم ، یندار من ینگران به یازین که تو -

..  یچ:  دادم جواب کنان من من و دیپر رخسارم از رنگ ، افتی کاهش کبارهی بدنم یدما و زد خی تنم تمام حرف نیا دنیشن با

  ؟ یگفت یچ

 !  داد اس ام اس تا پنجاه ، بود ریدلگ لواسون شینبرد نکهیا از:  گفت و داد نشانم ، برداشت یعسل کنار از را لمیموبا

 ! مونیعروس صبح ای دیزد رقم شمال تو که یشب مثل ، دیداشت شیپ در یا عاشقانه قرار حتما

  ؟ یدونستیم تو.. تو:  دمیپرس و ماند باز تعجب از دهانم

 حال بهت تیعروس صبح بود نوشته برات!  خوندم اماشویپ ، خرترم فاحر نیا از من نه:  گفت و داد تکان نه نشانه به را سرش

 که یزن ، گفت ارغوان از!  زد یادیز یحرفا ، نداشته یحس چیه دیدیخواب هم با شمال تو که یشب اون گفت!  یکرد ولش و داده

 یمعتاد زن از ، دندیخندیم و خوندندیم ارغوان و تو یامایپ گفت!  یدیالسیم باهاش و بپاد رو تو تا بود فرستاده کلک و دوز با



 با دیپرس ازش و گرفت رو زن زدیم چوب رو اهتیس زاغ که ارغوان ، شد خارج مطب از یداغون حال با مانمیزا روز که گفت

 !  دهیخواب باهات داد جواب زن و کرده کاریچ دکتر یآقا

 !  بدم حیتوض..  برات..  اربذ بذار:  گفتم دهیبر دهیبر و دادم قورت صدا با را دهانم آب..  

 یب نقدریا نکهیا دادم؟یم جون نجایا من و یبود یکی یرو هرشب نکهیا ؟ یبد حیتوض ویچ:  گفت و برداشت را سوپ ظرف

 یچیه به ت*** جز نکهیا ؟ بدم طالق درخواست خواست ازم ابیکام و کنه یدراز دست بهم خواستیم یمعصوم که یرتیغ

  ؟ ینکرد فکر

 دیکشیم زجر من تن و یکردیم انتیخ تو. . کردمیم کاریچ خودم با یدینفهم هرگز یدیند منو نقدریا ، یبود توجه یب مبه نقدریا

.. 

 .. کردم سکوت و بستم را چشمانم شرم سر از

 یتو ؟ گفتم یدروغ ؟ کردم انتیخ ؟ بودم یبد زن ؟ یچ ؟ اریماز ندادم بهت که یخواستیم یچ:  دیپرس یخونسرد کمال در او

 .. پختمیم رو جهان برات من!  یلعنت کردمیم یهرکار برات ؟من گذاشتم کم سکسامون یتو ؟ گذاشتم کم تیزندگ و خونه

  ؟ نکردم کاریچ من مگه ؟ یکردیم انتیخ بهم چرا ؟ یلعنت خواستم یچ مگه ؟ خواستم یچ محبت و توجه کمی جز ازت مگه

 ، بود شده حس یب ایگو!  کردیم هیگر نه و داشت بغض نه ، ترساند یم مرا آرام نارع نیا ، بدهم او به یجواب چه دانستمینم

 .. داشت یبیعج آرامش

 .. ببلعد کجای مرا و کند باز دهن نیزم جا همان خواستیم دلم ، شکستم خودم در رعنا یها حرف با ، اهیس میرو

 

 !  شهیم سرد سوپت:  گفت و دیکش یآه رعنا

  ؟ یباش سوپ فکر به یتونیم چطور -

 کنم مشغول فکرمو تا افتادم یآشپز و خونه کردن زیتم جون به دمیفهم که صبح از ، دونمینم خودمم:  داد جواب و زد یپوزخند

 !  امیبرنم افکارم پس از یگاه اما

  ؟ یستین یعصب:  دمیپرس یشرمندگ با

 به انتتیخ خاطر به نه یول میعصب دیشا!  دونمینم ؟ یعصب:  داد جواب و شد بلند جا از ، گذاشت تخت یرو به را سوپ ینیس

 تو کردمیم فکر من یدیخوابیم هات معشوقه بگم بهتره ای معشوقت بغل تو و یذاشتیم تنهام که ییها شب ، خودم احساسات خاطر

 به کردمیم رفک ، ادین یمال فشار بهت تا کنم خرج کمتر کردمیم تالش پس ستین حقت نیا و یشیم خسته ادیز کار از چقدر

 که باور خوش یادیز دمیشا بودم احمق دیشا یباش یزن با که کردمینم فکر هرگز یکنیم کار سخت شب تا دخترت و من خاطر

 گفتم بهت یوقت ، یکرد انزجار احساس ماین و ثنا انتیخ از خودت!  زنهینم انتیخ بزنه سر ییخطا هر تو از کردمیم گمون

 .. یداد ادامه کارت به و یکرد دمییتا آدماست ذات فاسد کرم انتیخ

 یخوب آدم من یاهایرو مرد برخالف تو:  داد ادامه کردیم نگاه من به نهیآ از که یدرحال و ستادیا توالت زیم یرو به رو او

 نوجوون پسر همون ، یندار من مهربون پسر اون به یشباهت چیه!  یشد یتباه و یرحم یب ، دروغ ، ایر از پر تو ، یستین

 و بودم یاشتباه آدم هی عاشق مدت تمام کنمیم احساس ، کرد میتقد بهم رو ایدن لبخند نیباتریز و داد سمتم به نکمویع که ینیریش

 .. خوادیم خودمو بینج و مهربون اریماز دلم ، کردمیم دنبال اونو

 گارد مقابلم در کردم لمس را اش شانه نکهیهم اما رمیبگ آغوش در پشت از را او تا شدم بلند تخت یرو از زارم حال همان با

 یوقت ، کردینم انتیخ بهم پسر اون!  شدم عاشقش من که یستین یمرد تو!  یستین من اریماز تو ، نزن دست بهم:  گفت و گرفت

 داشت مهربون و پاک قلب هی اون ، داد چیساندو بهم کردمیم ضعف یگشنگ از یوقت ، زد لبخند سمتم به دنیخندیم بهم داشتن همه

 .. خوامینم رو تو من!  یکن محبت بهم یکم ینشد حاضر و یدید چشمت با رو مرگم تو یول

 !  یهست یعصب فقط االن و یدار دوسم تو!  یبزن حرف ینجوریا من با یتونینم:  دمیغر و کردم یا قروچه دندان

 .. بمونم جمزدو بهیغر هی با تونمینم!  برم تیزندگ از خوامیم و ترم آروم شهیهم از من -

 یگردیبرم گهید روز دو:  گفتم و ستادمیا نهیس به دست و زدم یپوزخند ، آورد رونیب کمد داخل از را چمدانش و گفت را نیا او

 .. یعاشقم تو!  نباش احمق نقدریا! 



 شناسمینم رو تو یحت من..  ارمیماز عاشق من ، ستمین تو عاشق من نه:  داد جواب ختیریم چمدان در را شیها لباس که یدرحال

 ! 

 یکن تمومش ویباز نیا االن نیهم دیبا یول شده دار حهیجر احساساتت دونمیم!  کردم اشتباه من باشه!  نشو وونهید دوباره رعنا -

.. 

 تو!  توام با:  زدم داد سرش و گرفتم را دستش مچ و گرفت حرصم ، بود لیوسا کردن جمع مشغول من یها حرف به توجه یب

 !  یرینم یگور چیه

..  داد..  سرم!  نزن داد سرم:  دیغر دادیم فشار دستانش حصار در را سرش که یدرحال و دیکش را دستش مچ ، زد پلک تند تند

 !  نزن

 !  جات سر بتمرگ نزنم داد سرت یخوایم اگه -

 .. برمیم ماهکم!  خودم تیسوئ به برگردم خوامیم ، ندارم یکار باهات من -

 کنه؟ جدا ازم دخترمو بتونه وونشید ننه که مردم من مگه ؟ یبریم ماهکم:  گفتم تمسخر به و دادم سر یکیستریه خنده

  ؟ یظالم نقدریا چرا ؟ کردم کاریچ مگه ؟ وونهید یبگ بهم ادیم دلت چطور:  دیپرس و گرفت بغضش

 میزنیم حرف یوقت: گفتم او به یجد لحن با و بستم را چشمانم ، شدمیم یعصب شیها اشک دنید از ، دمیکش میموها در یدست

 !  بچه دوتا نه میبالغ آدم دوتا ما!  نکن هیگر

 یشکست قلبشو بارها تو که زنم هی من!  شهیم یجار هام گونه یرو که شکستمه قلب یصدا کیچ کیچ ، ستین اشک نایا -

 ؟ بمونم خفه یخوایم ازم یچطور

 ؟ هوم ؟ هیچ لشیدل یکنیم فکر ؟ یفهمیم کنهیم تمیاذ نایا:  گفتم و دادم فشار اش گونه یرو را شستم انگشتان

 .. کرد نگاهم تنها

  ؟ یفهمیم!  شدم .. عاشقت..  احمق..  من.. چون:  کردم دیتاک دهیبر دهیبر و چسباندم اش یشانیپ به را ام یشانیپ

 !  بود ترسناک و مبهم سکوتش اوقات یگاه ، ماند ساکت رعنا

 .. کنم انیب را آن گرفتم میتصم هوی چرا دانمینم ، خودم یبرا یحت!  بود ینیسنگ اعتراف ، برگشتم عقب به و شدم جدا او از

  ؟ یدونیم یچ عشق از تو -

 .. کردم نگاه او سمت به دیترد با

!  یترسیم هکن شتیستا تا ستین ییرعنا گهید نکهیا از و یشد وابسته من عالقه به!  یگناه احساس ریدرگ تو ، یستین عاشق تو -

 .. یدونیم خوب خودتم چون

 !  شهینم عاشقت من مثل چکسیه یدونیم خوب خودتم:  داد ادامه و ستادیا ام نهیس به نهیس و شد کینزد من به قدم چند

:  گفت و زد اشاره بود کرده حک اش نهیس یرو که یاسم به ، درآورد  و کرد باز ناف تا را راهش راه دیسف راهنیپ یها دکمه

 .. سهینوینم نشیس یرو اسمتو چکسیه

 .. کنهینم حک اسمتو اول تنش یرو خون با چکسیه:  گفت و زد اشاره شیها دست ساق به

 

 .. مرد چارهیب که یشکست قلبشو نقدریا تو و بود عاشقت من مثل ایدن نیا یتو یکی فقط ؟ نه سخته

 ..  وونهید یرعنا!  ساده و احمق یرعنا ، چارهیب یرعنا:  گفت کردیم هیگر که یدرحال و گرفت آغوشم در عاجزانه

 .. من یداشتن دوست کوچولو اریماز ، من رحم یب و ظالم اریماز ، من خودخواه اریماز

 لمس رو تنت!  کشمیم آغوشم در رو ظالم تو که هیبار نیآخر ، کنمیم بغلت دارم که هیبار نیآخر نیا:  گفت و زد چنگ کمرم به

 !  کنمیم



 .. گرم و محکم بار نیا ، گرفتم آغوش در را رعنا هم نم مقابل در

 .. کاشت لبانم یرو یزیر بوسه و ستادیا شیپاها پاشنه یرو ، آورد باال را سرش

 .. بود شده تنگ نشیریش یها لب طعم یبرا دلم ، دادم فشار خودم سمت به را سرش

 .. گذاشت دلم به را امان عاشقانه کام نیآخر حسرت و شد مانع رعنا

 :  گفت و کرد لمس آرام را ام گونه یمبهم لبخند با

  کن نگاه رو اتاقت

 ! ندارند قبول رو تو هم هات عکس یحت

  انگار یشد بزرگ

 لرزونهینم رو تنت سرما

 ؟ یکرد فراموش کجا رو من

 ؟ آهنگ با تخت یرو

 ؟ گاریس با پنجره کنار

 ؟ لبخند با تلفن پشت

 ؟ معشوقت با آسمون ریز

 نهییآ  تو رو خودت کن نگاه

 کنهینم گرمت گهید یدیخورش چیه

 یشیم ریدلگ انیم که ابرها

 یبود نیهم هم من کنار

 ستین من از مشکل

 رقصمیم ها نیدلف با بندمیم ور چشمام که من

 خورمیم ییچا ها کالغ با ساحل کنار

 شدم لبخند که من

 شدم سکوت

 شدم ایرو

 ؟ کنهیم خوشحال یچ رو تو

  ؟ کرد فرار رعهمز از که یمرغ

 ؟ خورد را ایدن که یشاپرک

 ؟ داد پرواز نخ بدون را من که یآهنگ

 دیببخش

 میندار یاشتراک ی نقطه چیه گهید

 ستمین بلد رو تو کردن آرام

 ستین من کار افکارت خواندن گرید



 . یشد وونهید تو بار نیا کنم فکر

 ممیبدخ عشق!  بود من از مشکل ، بشه یواقع که بود اون از تر قشنگ ما داستان راستش:  گفت و دیخند ، برگشت پشت به

 .. تنهام من حاال و داد دستم کار باالخره

 !  بفهم!  بدم دستت از خوامینم من -

 !  نیهم..  ییتنها به میمعتاد فقط ما!  تو عاشق من گهید نه و یمن عاشق تو نه ، فهممیم -

 .. نشست کاناپه یرو و زد آتش گاریس نخ کی ، رفت آشپزخانه به و کرد رها را چمدانش او

 خواستیم دلم ، شد رو آن به رو نیا از کامال قهیدق چند عرض در ، کرد روشن را ونیزیتلو و انداخت هم یرو را شیپاها

 کار از!  باشم طلبکار توانستمینم نیا از شتریب ؟ گفتمیم چه آخر ، نداشتم صحبت شهامت یحت!  توانستمینم اما بخوانم را افکارش

 که یدکتر به نه اما شدیم آب ذره ذره درون از ، کرد دود گاریس نخ شش پنج ساعت مین عرض در ، اوردمیسردرنم که رعنا

 .. نداد نشان یزیچ ییرو خوش و خنده جز شد بلند خواب از وقت رید که دخترمان به نه و آمد ام معالجه یبرا

 ، داد را پاسخشان محبت با رعنا ، کند لیم ما خانه در را شام تا گرفته میتصم که گفت و زد زنگ رعنا به شب آن مادرم یحت

 !  کرده ریتحق متعدد یها انتیخ با را او بارها و شکسته را قلبش آنان ناخلف پسر که انگار نه انگار

 ، کردم کمکش شیب و مک شب آن هم من ، کرد یم خرد کاهو شب یمهمان ساالد یبرا حال نیا با و ستین خوش حالش دانستمیم

 .. دادیم یخوب احساس من به پختمیم شام او کنار در نکهیهم اما مینزد حرف هم با یحساب و درست جمله چهار دیشا

 یبرا را ونزیما سس در یوقت و کردم دیخر خانه یبرا ها مدت از بعد یوقت ، کردم یخال آبکش در را برنج نیسنگ گید یوقت

 اما نداشت فیتعر میجسم حال ، بوده یخال آشپزخانه در خانه مرد عنوان به من یجا چقدر مدت نیا امتم دمیفهم کردم باز رعنا

 .. کردمیم یبردبار دیبا رعنا خراب حال مقابل در

 برو!  یضیمر تو:  گفت من به یبار سه دو او حال نیا با و بودم رعنا کنار در اریاخت تمام ، نزدم دست شب آن تمام لمیموبا به

 !  کن تراحتاس

 .. کردم یم را کارم و دادمینم محل

 کی عنوان به من یخال یجا فقط ، دیبخشینم بهبود هم را رعنا یزخم قلب ، کردینم آرام را وجدانم درد وهیم و یسبز شستن 

 .. دادیم جلوه پررنگ یکم را همسر

 کوتاه نیآست زنانه راهنیپ و گرفت یمختصر وشد آخر در ، کرد تمام شام تدارک ساعات همان در را گاریس بسته سه دو رعنا

 .. کرد یحیمل شیآرا و دیپوش دیسف 90 قد شلوار همراه به داشت یمانند گرد قهی که یرنگ ییمویل

 همرنگ نیج شلوار و یا سورمه شرت یت کی شامل که یمرتب لباس و گرفتم دوش هم من ، شدم ظاهر اتاق در او سر پشت از

 .. داشتم تن به بود

 .. یشد خوشگل -

 یمصنوع لبخند و کنم پنهون یلعنت یپودرا کرم نیا با رو صورتم پف که کردم تالشمو تمام ؟ خوشگل:  دیپرس و زد یپوزخند

 همه مادرت و پدر رمیبگ غمبرک امشب آخر تا اگه چون ندارم یا چاره اما رسمیم نظر به ها دلقک هیشب!  دمیکش خودم برام

 .. فهمنیم زویچ

 !  رعنا کنم تشکر ازت یچجور دونمینم:  گفتم و شدم کینزد او به قدم چند

 ثمره گل دست دنیفهم با قلبشون مطمئنم و هستند ریپ زوج هی اونا ، ندارند یریتقص مادرت و پدر!  کنمینم نکارویا تو خاطر به -

 .. داره حق گردنم به نایا از شتریب پدرت!  شکنهیم شونیزندگ

 

 .. نداشتم دادن گوش جز یا چاره اما فشردیم را قلبم ، بود دار شین و گزنده ، لخت رعنا یها حرف

 .. دانمینم را خودم اما بود یخوب گریباز که رعنا ، میرفت فرو شهیپ عاشق زوج کی نقش در شب تمام

 یغم از و زد لبخند حضار به ، کرد ییرایپذ ، دیکش شام کدبانو کی مثل ، کرد ییرایپذ ام خانواده از شکل نیبهتر به شهیهم مثل

 سرم به یپتک که انگار ، خوردمیم افسوس و کردمیم نگاه ها صحنه نیا به فقط من ، نزد دم دیبلعیم را قلبش انهیمور همچون که



 و بود اریع تمام زن کی ام خانواده و من یبرا او ، گرفتم نظر ریز را رعنا دقت با و بودم برخاسته خواب از تازه!  باشد خورده

 تمام که بودم نیا شدینم باورم ، بودم داده یتکان خودم به تازه رعنا یها حرف با ایگو ، کردم انتیخ او به چرا دانستمینم یحت من

 یتباه و فساد از یبار با کردمیم مجسم وفادار یشوهر و خانواده مرد را خودم میاهایرو در که یمن ، کردم انتیخ زنم به مدت

!  یدیپل و نیک نه ، بود انتیخ و ایر و دروغ اهل نه که اریماز!  شناختمیم که نبود یاریماز آن نیا ، دمبو شده رو به رو

 و کردینم انتیخ رعنا به هرگز یواقع من ؟ بود کجا یواقع من ؟ گرفتم فاصله خودم از قدر آن یک ، آمده سرم بر چه دانستمینم

 .. گفتینم دروغ

 من از هاست مدت کند یادآوری من به تا بود یتلنگر رعنا یها حرف و بودم کرده گم خودم در را وجودم از یا تکه انگار

 !  ستین الیخ و وهم جز یزیچ نمیبیم نهییآ در اکنون که یاریماز ریتصو و گرفتم فاصله یواقع

 .. دیبریم را انگشتم زبرم شیر ، دمیکشیم دست صورتم یرو به

 .. بود شده نشانیگزیجا یمشک درنده یها چشم که بود الهاس ، نبود مهربان یها چشم آن از یخبر

 و یعلم اعتبار اندک خاطر به و ستمینگر یم باال از را مردم که بود سالها ، شدینم دهید غرور و خشم جز یزیچ ابروانم خم در

 .. دادمیم را تجاوز و ظلم هرگونه اجازه خودم به یشغل

 .. بود موحش و ترسناک ، شد یتداع میبرا شب آن وجودم زیانگ نفرت و کیتار مهین نیا

 کاناپه یرو شب هر معمول طبق کردیم گمان احتماال ، رفت خواب اتاق به و خواباند را دخترمان رعنا ، مهمانان رفتن از بعد

 .. خوابمیم

  ؟ رعنا -

 .. زدم صدا را نامش کردیم عوض را راهنشیپ داشت یوقت

  ؟ بخوابم نجایا امشب من شهیم -

 .. خوابمیم ماهک اتاق تو من یکن استراحت تخت یرو یتونیم:  گفت و داد تکان باشه نشانه به را سرش

 .. میقد مثل!  میبخواب هم با!  نه:  گفتم و دمیپر کالمش انیم

 اریماز ستین میقد مثل یچیه گهید:  گفت و کرد عوض یارتش سبز شلوارک کی با را شلوارش ، زد یا احمقانه پوزخند رعنا

.. 

 .. امشب نیهم فقط -

 !  تونمینم -

 !  خوامیم معذرت:  گفتم و دمیکش دراز تخت یرو ، کردم خاموش را چراغ و دمیکش یپوف

 .. دانستمیم خوب را نیا من و بود دهیفا یب یخواه معذرت ، ستادیا اتاق درب یجلو

 .. شمیندیب خواب جز یزیچ به بخواهم که بودم آن از تر خسته ، بستم را چشمانم من و شد خارج حرف یب اتاق از او

 گردنم لب یزیت چاقو که رعنا با و کرده باز یآرام به را پلکم ، کردم ینیسنگ احساس شکمم یرو که گذاشت مدت چه دانمینم

 .. شدم رو به رو بود گذاشته

 !  باش آروم!  شیه:  گفت و گذشت لبش یرو به را اش اشاره انگشت دهم نشان یواکنش آمدم تا

 .. نداشتم اصال را یاتفاق نیهمچ انتظار ، بودم دهیترس

  ؟ یکنیم کاریچ یدار..  یدار -

 یحس نیهمچ یخوایم عذر ازم و یکنیم یزخم قلبمو یوقت:  گفت و دیکش ام نهیس یرو تا گردن ریز از را چاقو زیت نوک او

 ! داره

 عذر:  گفت و کرد پرت را چاقو تفاوت یب رعنا و دمیکش یبلند آخ ، کرد جادیا ام نهیس یرو زخم چند و داد باال را شرتم یت او

  ؟ یکن قبول مویعذرخواه یتونیم!  داره درد دونمیم!  خوامیم

 !  یا وونهید تو:  گفتم و دمینال درد از



 یکرد نابودم تو ! برسونه قتل به خودش یدستا با پدرشو داشت میتصم که میکس من:  گفت و فشرد شیها دست جفت با را میگلو

 کنندست وونهید!  داره یحس چه خوامیم معذرت یگیم مسخره پوزخند اون با یوقت ینیبب خواستم فقط ؟ یکنیم یعذرخواه ازم و

 ! ستایوا یکرد که یکار یپا مرد هی مثل و نکن تکرارش هرگز گهید پس ؟ نه

 

 از یآه و کرد سرخ را انگشتانم خون چکه چکه ، دیچیپ ام نهیس در یآور رنج درد ، رفت صدا یب و شد بلند ام نهیس یرو از

 .. دمیکش درد سر

 رعنا از یسخت انتقام گرفتم میتصم لحظه آن و کرد پر را وجودم نفرت و خشم!  کرد یزخم چاقو با مرا او ، بود وانهید رعنا

 .. رمیبگ وارش جنون و زشت عمل نیا بابت

 .. فرستاده یادگاری هی برات همسرت:  گفت و آورد رونیب کارش زیم نگر یا قهوه کشو داخل از را یدفتر کاوه] 

  ؟ یادگاری:  دمیپرس تعجب با

 .. بدم هیهد شما به گفت و داد بهم رو دفتر نیا زدم سر بهش که روزید -

 .. شدیم برگ 300 200 حدودا و داشت یمیضخ یول یمعمول جلد ، گرفتم کاوه دست از را دفتر و شدم بلند جا از

  ؟ هیچ نیا:  دمیپرس کاوه از دیترد با

 یخصوص اسرار در دخالت حق گر درمان کی عنوان به:  دیپرس و کرد جا به جا صورتش یرو را نکشیع ، زد یمهربان لبخند

 ! یا گهید شخص نه!  بشه افتیدر شما خود توسط دفتر نیا که کنه دیتاک مارمیب اگه مخصوصا ، ندارم رو مارامیب

 .. شدم مواجه آن صفحه نینخست نوشته با و کردم ازب را دفتر

 .. امروز تا یکودک از ، یر یر خاطرات -

 !  خاطراته دفتر هی انگار:  گفتم کاوه به رو و کردم بلند سر

 .. باشه جالب دیبا -

 .. کردم او خاطرات خواندن به شروع اول سطر از و زدم ورق را برگه نینخست
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 به رو عشق یمعن نیا از قبل تا من!  شدم عاشق بله!  شدم عاشق روزید من اما رسهیم نظر به احمقانه یکم مدونیم ، سالم

 ، خدا به عشق از اون ، گفت ما به قبل جلسه ینید معلم که بود یحرف نیا!  داره یگوناگون یها جلوه عشق ، دمیفهمینم یدرست

 من!  داره یقشنگتر حس چه شدن جذاب پسر هی عاشق نگفت چوقتیه یول زد حرف مادر و پدر به عشق و عتیطب به عشق

 مذکره جنس عشقم دیفهم یوقت اما دیرسیم نظر به زده جانیه اولش ، شدم عاشق گفتم ، کردم اعتراف بهش کالس یتو امروز

 عشق هرگز دیشا که بود خشک و ریپ زن هی اون نظرم به ؟ چرا دونمینم!  کرد رونیب کالس از رو من و رفت هم یتو اخماش

 یکم من همسن یدخترا یبرا نیا و سازندیم والیه هی ما یبرا پسرا از اونا!  نینجوریا ینید یمعلما ، بود نکرده تجربه رو

 نکنه درک نویا هرگز یا دره آب خانوم دیشا!  دارند فرق ما با فقط اونا ستندین والیه پسرا میدونیم هممون چون بهیعج و ترسناک

 نام یحت ، نداشتم یانتظار نیهمچ یعشق خانوم از اما!  نکرده تجربه رو یواقع یباز عشق هی و نداشته یمعشوق الاحتما چون

 عشق از انشا زنگ در یوقت اما خونده رو مجنون و یلیل داستان بارها اتیادب ریدب عنوان به مطمئنم و کهیرمانت شمیخانوادگ

 از داشت رنگش سبز و درشت یچشما اون انگار!  دمیترس واقعا ، کرد گاهمن چپ چپ شیمیس دسته گرد نکیع ریز از نوشتم

 .. کردینم درک رو عشق هم یعشق خانوم یحت ، زدیم رونیب حدقه

 یمیش ای ستیز ، کیزیف ، یاضیر یتو دیشا ، کردند قمیتشو اونا و خوندم امیکالس هم یبرا بارها و بارها انشامو من حال نیا با

 تنها بشم آشنا عشقم با نکهیا از قبل تا نیا!  بگم شعر و سمیبنو ، بخونم تونستمیم من دخترا هیبق برخالف اام نداشتم یمهارت

 من!  بله ، کنهیم یمتالش رو مغزت هیاضیر نابغه جور هی عالقت مورد پسر یبفهم هوی نکهیا اما ومدیم شمار به من افتخارات

 18 یباال یحت من معدل و دیدرخشیم بورد صدر در خواه سعادت اریماز اسم که ییجا ، دمیفهم اول ترم امتحانات از بعد نویا

 !  نبود



 ییجورا هی که جعفرزاده نینگ ریمس چون کردیم نگران منو نیا و ادیم خوششون باهوش یدخترا از نابغه یپسرا بودم دهیشن من

 سیمغناط مثل نابغه دوتا نیا نگاه داشت امکان لحظه هر و گذشتیم ارمیماز رستانیدب مقابل از رفتیم شمار به مدرسمون نابغه

 چشمش یجلو خودمو گذشتیم کنار اون از نینگ که هربار یول اوردمیسردرنم نشیقوان و سیمغناط از من!  کنه جذب گرویهمد

 نیا!  شتندا یتوجه گذشتندیم ابونیخ مخالف طرف از که ییدخترا به ادیز ارمیماز خب و نهینب ارویماز تا کردمیم پرتاب

 !  رفت ما مدرسه از نینگ و افتاد من نام به شانس قرعه باالخره و داشت ادامه دوم سال تا داستان

 !  بشه جذبش عشقم تا نبود یا نابغه چیه و باشم داشته دوسش خودم فقط تونستمیم گهید ، شد راحت المیخ نینگ انتقال با

 تمام سرعت به و شد یجار رگهام یتو روسیو مثل عشقش اما بشه یجد درنقیا کردمینم فکر لیاوا ، بود من زیچ همه اریماز

 از یعال نمرات و درس اریماز یبرا دونستمیم اما شم کینزد بهش خواستمیم و بودم عاشقش صادقانه من ، کرد ریتسخ رو بدنم

 وجود با یسالگ 16 اول ترم در هباالخر و برسم ییباال معدل به خودم رشته در تا خوندم درس یسخت به پس تره واجب شبم نون

 از یوقت اریماز بود ممکن و دیدرخشیم بورد یرو اسمم حداقل!  نبود بد ادمیز که دمیرس 18.09 معدل به یروز شبانه تالش

 !  بندازه یاسام به ینگاه شهیم رد مدرسمون کنار

 ما بورد کنار از روز هر اون!  کنم بیتعق رو اریماز نگاه تا شدمیم میقا یورود در پشت یلیتعط از بعد روزها دیام نیا به من

 ! بودم شده افسرده و ناراحت ، نداختینم اسمم سمت به ینگاه چیه و گذشتیم

 

 نقشه کی یط!  کردم نکارویا منم و یبکش دانهیپل یها نقشه یریگیم میتصم ینرس دلخواهت جهینت به و یکن تالش همه نیا یوقت

 اسم دور قرمز کیماژ با ستین یحوال اون یکس شدم مطمئن یوقت و افتادم راه مدرسه متس به صبح پنج ساعت رحمانه یب

 یوقت و کنهیم توجه اسمم به اریماز بار نیا بودم مطمئن!  زدیم نندهیب چشم یتو میلومتریک سه از که دمیکش بزرگ قلب هی خودم

 !  شهیم جلب نظرش حتما نهیبب باالمو معدل

 کار دینفهم یکس حداقل اما افتاد راه ییصدا و سر مدرسه یتو بود بسته نقش اسمم دور که یقلب اطرخ به روز همون که درسته

 رو ام نقشه یکم نیا و شدند اسمم متوجه دوستاش تمام بلکه!  اریماز نه البته ، کرد توجه اسمم سمت به اریماز باالخره و منه

 .. شکونده غول شاخ کرده فکر 18 معدل اب طرف:  گفت اریماز به نیرامت که دمیشن چون کرد مضحک

 .. کرده تالششو تمام دیشا ، کنهیم تالش خودش حد در یهرکس:  داد جواب و زد لبخند بهش مهربونمم اریماز

 و غش دلم و افتاد تپش به قلبم شیداشتن دوست و بم یصدا دنیشن با دادمیم گوش مکالماتشون به و بودم ستادهیا در پشت که من

 .. رفت ضعف

 و شوق سر از اشکام تمام بار نیا ، شکست حرفش با بودم کرده خفه گلوم در مدت تمام که یبغض و نشستم در پشت همونجا

 تونستمیم که کردمیم آرزو!  بود تر ارزش با یا هیهد هر از من یبرا نیا و بودم گرفته را زحماتم جهینت باالخره!  بود یخوشحال

 .. نداشتم نکاریا یبرا یا لهیوس چیه اما کنم ضبط صداشو

 ستون ای برق چراغ ریت پشت ، برم دنشید به تا بودم آخر زنگ منتظر فقط ، ومدمیم مدرسه به اریماز عشق به سالها اون تموم

 .. کنم تماشاش دور از و بشم میقا

 بشم کینزد بهش خواستیم دلم ، شد عوض میزندگ ریمس اریماز ورود با نداشتم یزندگ یبرا یا زهیانگ چیه قبل سال تا که یمن

 .. دمیکشیم خجالت یلیخ یول

 .. نتونستم اما بشم کینزد بهش و بزارم شیپ پا گرفتم میتصم مدرسه در یجلو ای کتابخونه یتو بارها

 جز یزیچ خالص عشق اون از که سخته یلیخ!  سخته یلیخ االن ، اریماز بود تر آسون بودم نووجون یوقت حرفا نیا نوشتن

 .. نمونده برام خاطره چندتا

 هیگر خاطراتش نوشتن هنگام که داشتم حتم ، بود دهیلرز شیب و کم خطش دست و شده خشک دفتر صفحات یرو شیها اشک

 !  بود درآورده که را من اشک ، کرده

 :  خواندم را خاطراتش ادامه و کردم پاک را میها چشم نیآست گوشه با

 ، اریماز ، قایقي همچو تو  

 ، دیروزم پست و اندود قیر قهقراي از مرا

 ، رساني مي فردا رویت سلوك و حال ساحل سپیدار به



 من و

  شكسته پارویي آن

  خسته و باطل ، خاك بر افتاده

 ... باشد سكون از رهایي میزبان تا نیست امیدي برایش تو جز كه

 لبخندات و عکسها یال به ال در من یزندگ ، چسبوندم اتاقم وارید به و گفتم برات بودم نوجوون یوقت که بود یشعر نیاول نیا

 .. بودم یراض یاجبار فراق نیهم به من و گذاشتیم

 از پر ، جنونم از پر حاال اما داشتم آرزو ، داشتم دیام ، بودم سرزنده و شاد نرسم بهت هرگز ممکنه دونستمیم نکهیا وجود با

 ذات اگه دیشا!  هیناآگاه از مبهم حس هی فقط ترس دیشا!  دونمینم ؟ هیچ ینگران همه نیا لیدل منه قسمت ییتنها اگه!  یخستگ

 .. دمیترسینم نبودت از هرگز شناختمیم رو ییتنها

 که هم اواخر نیا!  کنه وصفت که بگم یشعر نتونستم چوقتیه ، اند جهان یها زباله نیتر یانداختن دور من نیغمگ یشعرها نیا

 .. نشستم مرگ منتظر دیسف تخت گوشه نجایا..  سمیبنو هن و بگم شعر تونستمیم نه گهید

 .. یداد قول که یهمونطور!  یبرگرد بود قرار ، باشه کیکوچ یمرخص هی بود قرار فقط گفتمیم خودم با لیاوا

 مجبورم دندیم مغزم به که ییها شوک با!  کنندیم خطاب وونهید منو ، کنندینم مرخص منو نایا زدمیم داد پنجره پشت از

 .. کنندیم یته عشقت از رو مارمیب ذهن ، کنم فراموشت

 سال چند دمیم قول!  کن مرخص منو و برگرد!  گذاشتند تنها ها مسکن با رو من ، برگرد کردمیم زمزمه و شستمیم اتاقم کنج

 !  برگرد!  کنم فراموش رو نبودنت

 تازه ؟ نه مگه یدیکش درد یکاف اندازه به تو ، بزنم حرف ختمیر اشک ادتی به وارهاید نیا پشت که یدردناک لحظات از خوامینم

!  یشد عاشقم زد خی دستات یسرد از قلبم که یزمان ، داره یحس چه بودن رعنا یدیفهم تازه!  یکرد درک رو عشق یمعن

 کنمیم نگاه ات رهچه به که بار هر چون نمتیبب خوامینم یحت حاال و کردم تالش بشنوم زبونت از رو جمله نیا نکهیا یبرا چقدر

 .. شیگرفت بغلم از تو و زدیم صدا رو اسمم که یزمان ، وفتمیم دخترم یها داد و غیج ادی

 بود راست  و کشهیم منو کم کم عشقت گفتم بهت..  بود نمونده یباق سابق زن اون از یچیه یبرگشت یوقت یکرد ترکم که یزمان

 مهیخ  یها عروسک ما و قهاره عشق میکن قبول ایب!  تونمینم اما ، موندم زنده ها قرص زور به و دمیکش نفس فقط امروز تا! 

 .. میندار زیگر و مرگ جز یا چاره چیه برابرش در که یدفاع یب یباز شب
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 !  یخواستن و جسور ، جذاب!  شیپ سال چند مثل ، بود نشسته روم به رو او

 رسوند رو خودش شیاتر از هنگامه و بهروز یعروس یبرا باالخره

 

 .. نمیبش جذابش چهره یتماشا به تونستمیم بوک سیف از دور حاال که بودم خوشبخت چقدر من و

 .. کنم مست گرفتم میتصم مادرم مرگ خبر به تفاوت یب و دادم باال هم سر پشت رو ششم و پنجم شات

 که دوستم نیبهتر یعروس خاطر به اما شکست مقلب از یا تکه ، دیرس دستم به مرگش خبر مراسم از قبل ساعت سه دو درست

 و الکل با خودمو فقط و ختمینر هم اشک قطره هی یحت ، نزنم دم دادم حیترج داشت من یبرا رو یناتن خواهر حکم یطرف از

 درمما با یمیصم رابطه اگرچه ، دیجویم رو قلبم ذره ذره خوره مثل که بود قلبم یتو یحس اما کردم سرگرم اریماز یتماشا

 .. سوختیم دلم اما نداشتم

 شیسالمت به تونستمیم فقط پس نداره ینیگزیجا مادرم دونستمیم یول نبودم یمیصم میقیحق خانواده یاعضا از چکدومیه با من

 .. کنم مست و بنوشم مشروب

 ینجوریا دیشا ، رفتینم رونیب ذهنم از سکس ذکر و فکر اریماز وجود با ، ستین یکاف یفراموش یبرا یمست یگاه حال نیا با

 یشب بود مهم مگه ، کردندیم نگاه فاحشه هی چشم به منو انمیاطراف تمام بایتقر ؟ داشت یفرق چه!  دمیرسیم نظر به ها هرزه مثل



 نخورد بهم تو جز یمرد چیه دست که بودم باکره یالابال ، ایح یب دختر همون من ؟ رسمیم نظر به یشکل چه دمیخواب باهات که

 .. کردند قضاوتم نگاهشون با فقط مردم و

 .. بده بهم رو نهیگز سه نیا تونستینم تو جز چکسیه و گرم آغوش هی به ، توجه به ، یفراموش به ، داشتم ازین من

 خواستمیم فقط کنمیم کاریچ دارم دونستمینم و داشتم یمبهم احساسات ، بودم یشاد و غم از یبیترک دمیخواب باهات که یشب

 !  بدم انجامش

 از قبل بکارتمو و بندازم یظیغل تف بان زندان صورت به نکهیا یبرا هم دیشا ، بود مادرم مرگ یفراموش خاطر به دیشا

 چوقتیه معموال من ، بود یکاف خودم کردن قانع یبرا نیا و داشتم دوستت من!  بود عشق یبرا فقط هم دیشا ، بدم باد به ازدواج

 .. کردمیم گوش قلبم حرف به داشتم فقط من که بود یشب ، شب اون و دادم انجامشون فقط ، دمنکر فکر میزندگ ماتیتصم درباره

 یک با نبود مهم تو یبرا ، یببر ادی از هم رو ام چهره یحت دادمیم احتمال رفتم ابونیخ سمت به و شدم ادهیپ نتیماش از یوقت

 .. یریبگ رو انتشیخ انتقام ترایم از یخواستیم فقط!  یهست

 دیترک بغضم شدم تنها یوقت ، کردم دود تند و تند تمیسوئ تراس یرو و دمیخر گاریس بسته هی بود ام محله کینزد که یوسکیک از

 .. کردم هیگر مادرم یبرا ریس دل هی و

 یلیخ خانم مونس اما بودند کنارم خواهر دوتا مثل هنگامه و خانم مونس ، دمینچش رو یحساب و درست خانواده طعم چوقتیه من

 ..دمینچش رو میزندگ یتو یواقع مرد هی حضور مزه یحت من و گرفت طالق شوهرش از زود

 سه دو برات خواستیم دلم بگم که داره خنده و احمقانه دیشا دمیدیم تو کنار خودمو اهامیرو تو من و یبود تو من یزندگ مرد تنها

 تک به من و بود حرفا نیهم یروز من یآرزوها سقف اوج!  اشمب همسرت و بپزم غذا برات ، بزنم جارو خونتو ، ارمیب بچه تا

 همه من و یفرستادیم متیق گرون جواهرات و لباس پر ساک هی برام ، نبود گذشته اریماز گهید ارمیماز که دمیرس یزمان تکشون

 ستین یمل و ورساچه کفش نیب یتفاوت چیه من مثل یکالس یب زن یبرا!  نداشتم یازین چکدومیه به چون دادمیم ها هیریخ به رو

 گل شاخ  هی با تیونیلیم یها خرج یجا به که یدرحال یاریب دست به زایچ نیا با رو من دل یخوایم تو که بود بیعج برام و

 .. یکرد غیدر ازم نویا شهیهم تو و اوردمیدرم بال یخوشحال از یهزارتومن

 رحمم یتو رو ماهک که یهست یکس تو!  یبچم پدر تو  ، مندار یا گله و خوردیم گره تو با یروز من یاهایرو تک تک

 .. یدار دوسش کتیتار قلب اعماق از دونمیم اما ینکرد یپدر هرگز براش اگرچه و یگذاشت

 !  نشد جدا ما از نسبت نیا یا لحظه و یبود همسرم سال چند نیا تو اما یکرد یادیز اشتباهات دونمیم ، یهمسرم تو

 و کردم انتخابت خودم که یبود یمرد تو!  ندارم یا گله ناتیتوه از نه و دروغات از نه ، انتتیخ از نه ، تیمحل یب از نه من

 .. دمینرس بهش هرگز و باشم تونستمیم که یزن از ، مندم گله خودم از من!  نشدم مونیپش داشتنت دوست از هرگز

 که یکس با یهست االن که یکس که هییجا جهنم:  گفتیم که وفتمیم یمعروف جمله ادی کنمیم فکر موضوع نیا به که هربار

 .. حسرتم و افسوس از پر ، جهنمم قعر یتو االن منم و کنندیم مالقات رو گریکدی یباش یتونستیم

 

  ؟ یبد ادامه یخواینم:  دیپرس کاوه ، بستم را خاطرات دفتر و دمیکش یپوف

 .. رهیم فرو قلم یتو که هیخنجر مثل حرفاش تمام -

  ؟ میکن تموم زودتر رو داستان یخوایم!  نمونده یادیز زمان مالقاتتون تا:  گفت و انداخت اتاق یوارید ساعت به ینگاه

 ! [ متنفرم قسمتش نیا از:  دادم جواب و زدم یپوزخند

  

 قهی و میایب اش نهخا دم شدم مجبور!  دادینم اصال که را میها تماس جواب ، دادم فشار هم سر پشت بار چند را ترایم خانه زنگ

 .. بچسبم را اش

 ؟ یخوایم یچ ؟ هیچ:  زد داد و برداشت را فونیآ من یپافشار با باالخره

 .. دارم کارت کن وا صاحابو یب نیا -

 !  دارم دردسر یکاف اندازه به اریماز -



 !  یعوض کن وا:  دمیغر تیعصبان با

 .. کردم حرکت واحدش سمت به و بستم رو از را ریشمش هم من ، کند باز را در شد مجبور لشیم رغم یعل

 رو به رو بود دود و الکل غرق که ترایم آشفته ظاهر با بکشم یا عربده آمدم نکهیهم و کردم باز را اش خانه در یمحکم لگد با

 .. شدم

 .. منو اونا!  کشنیم منو اونا:  گفتیم و دیجویم را شیها ناخن ، زدیم متر را منینش که یحال در او

  ؟ شده چت تو:  دمیپرس و شدم کینزد او به مردد

  ؟ یفهمیم کشنیم منو اونا:  دیکش ادیفر و زد چنگ را بلوندش آشفته یموها و ستادیا شیجا سر

 لحظه کی ، بودم دهیند ترایم از یکیستریه و یعصب رفتار نیهمچ روز آن به تا!  بودم دهیترس یکم راستش ، رفتم عقب قدم چند

  ؟ کنمیم یغلط چه نجایا من زده خدا که نویا:  گفتم خود با و شدم مانیشپ آمدنم از

 .. کرد قفل را در و شد مانعم انهیوحش ترایم اما کردم گرد عقب یخروج در سمت به آرام آرام

  ؟ یکنیم کاریچ.. یچ:  دمیپرس او از دهیبر دهیبر

 .. یرینم جا چیه تو -

 .. دیچرخ یخروج درب و بود دستانش در که یا برنده و زیت چاقو آن نیب نگاهم 

 خوشم یانداخت راه که یا یباز نیا از چیه!  کن دور من از نویا!  آروم!  خب یلیخ:  وگفتم بردم باال میتسل نشانه به را دستانم

 !  ادینم

 یشیآرا مواد خاطر به تشصور تمام و نشسته شب چند را اش رهیت شیآرا!  بود شده وانهید و مست ایگو ، زد یبلند قهقه ترایم

 .. بود گرفته چرک فاسد

 ؟ هیباز نیا نظرت از ؟ یباز:  دیپرس شدیم کینزد من به چاقو با که همانطور نداشت ینرمال حالت که او

 .. بودم ینجات راه دنبال نامحسوس و رفتم یم عقب قدم به قدم

  ؟ یکنیم نکارویا من با چرا ؟ هیچ مشکلت -

 ؟ یبرگشت من شیپ بازم وونتید زن وجود با چرا تو : داد پاسخ و دیخند

 .. رمیبگ پس تقاصمو تا برگشتم -

 ؟ تقاص کدوم ؟ تقاص -

 تمام تو!  بزنه چوب اهمویس زاغ تا مطبم یفرستاد ارغوانو تو:  دادم جواب تیقاطع با و شد قیتزر خونم در یا لحظه شهامت

 !  یدونستیم مدت نیا

 امروز تا که یاحمق پسر چه و  : داد جواب بود کرده غنچه را شیها لب که یدرحال و گرفت دنمگر یرو به را چاقو زیت لبه

 .. بود دهینفهم

 .. حد نیا در نه یول یباش رذل حرومزاده هی کردمیم فکر -

!  اریماز تو نیع درست:  گفت و کرد کینزد گوشم الله به را لبانش ترایم و بستم ترس از را میها پلک ، داد فشار را چاقو لبه

 .. میهم لنگه دوتا ما

 ! یدونیم خوب نویا تو و دهیفهم زویچ همه رعنا!  یبزن بهم مویزندگ یکرد تالش تو!  ستمین تو مثل من -

  ؟ یکردینم انتیخ زتیعز یرعنا به نبودم منم اگه یکنیم فکر -

 .. بود شده ترایم مثل یفاسد زن وژهس که سستم اراده و من به لعنت ، زد یا انهیموذ لبخند و گفت را نیا او

 یها پسربچه تیاکثر مثل و شناختمیم که یبود ییمردا نیتر اسگل جزو یبچگ از!  اریماز ینبود مهم برام چوقتیه تو راستش -

 .. یشد عاشقم شبه هی دورم



 در تو یدینفهم هرگز نکهیا از غافل یکردیم مجسم من با اهاتویرو!  یبود ساده و احمق:  گفت کنان خنده و شد دور من از او

 .. یستین من حد

 احمقانه یباز و نقشه همه نیا لیدل هنوز اما شدم ترایم چهیباز دوباره و خوردم گول من ، شکستم دوباره شیها حرف دنیشن از

 .. دمینفهم بود انداخته راه که یا

 چرا ؟ ترایم یکرد نکارویا چرا بگو فقط ؟ چرا:  دمیپرس عاجزانه و کردم خفه نطفه در بود انداخته چنگ میگلو به که یبغض

 .. نداشتم یکار باهات که من ؟ یکرد یباز باهام چرا ؟ یبرگشت دوباره

  ؟ یدینفهم هنوز داشتم ازین پول به چون -

  ؟ پول:  دمیپرس تعجب با

 مبلغ نیا یزود به داد قول و کرد ومانت ونیلیم پنجاه طلب من از امدهین آمده که موقع همان ، افتادم قبل هفته ادی ناخوداگاه

 .. بازگرداند را هنگفت

 .. دیچاپ من از تومان ونیلیم پنجاه کشینزد دوستان از یکی عمل بهانه به و کرد خرم معمول طبق شیها یباز لوس با او

 یمردا عاشق منم و یشد محبوب و پولدار حاال تو چون بچاپم ازت نایا از شتریب بود قرار:  داد جواب و زد یپوزخند ترایم

 تونمینم!  یستین سابق اریماز گهید تو دمیفهم رفت هم یتو اخمات رعنا مورد در حرفام خاطر به نیماش تو که اونشب اما پولدارم

 .. یگذرونیم وقت من با عادتت طبق و یشد رعنا عاشق دمیفهم نگاهت از!  یشد عاشق ، کنم کنترلت شهیهم مثل

 

 دمید رو رستوران یتو تینگران من یکنیم فکر ؟ یرفت رعنا اتاق به که دمینفهم میبود هم با شمال تو هک یشب اون یکنیم فکر

 هرگز و یبود من ریدرگ دائما که خودت جز!  اریماز خودت جز داشتن خبر احساست از آدم و عالم تمام ؟ یشد عاشقش دمینفهم

 ! یندار یحس من به گهید که یدینفهم

 .. شدم احساسم متوجه بود برده یپ میها دروغ و انتیخ به رعنا که شب آن از خودم ، بود شده رید یکم اتریم یها حرف یبرا

 اما برده بو اشیکار کثافت از زنه که یزمان اونم شده وونشید زن عاشق خواه سعادت یآقا:  داد ادامه و دیخند مستانه ترایم

 .. زمیعز نباش نگران

 یباز عشق یزن با هم چشمش یجلو اگه که عاشقته وار وونهید نقدریا اون بخشتتیم دوباره عنار:  داد ادامه و زد یچشمک او

 .. گذرهیم گناهت از یکن

 .. داره شرف تو امثال به رعنا سگ:  دادم جواب و زدم یپوزخند

 یکرد باز زبون ؟ بله لهب:  دیپرس و شد درشت تعجب از دیرسیم نظر به ییبدبو باتالق هیشب شتریب حاال که رنگش سبز یها چشم

.. 

 شبید نیهم!  وونستید اون آره:  دادم جواب بود بسته نقش لبم گوشه یکمرنگ پوزخند که یدرحال و شدم کینزد او به قدم چند

 .. یدونیم اما عقله یب یگاه و کنهیم یا احمقانه یکارا ، کرد حک زخم چندتا نممیس یرو چاقو با

 !  ستین پرست پول جنده هی باشه که یهرچ:  گفتم و فشردم دستانم جفت با را شیگلو ریز ، ستادمیا اش نهیس به نهیس

 .. شود الوده او فیکث خون به دستانم خواستمینم من و شدیم خفه دادمیم ادامه اگر احتماال ، زدیم پا و دست دستانم فشار ریز ترایم

:  زد داد زدیم نفس نفس که یدرحال او بردارم قدم یخروج سمت به امدم نکهیهم یول افتاد نیزم به زانو با ، کردم رها را شیگلو

 ! یرینم رونیب در نیا از پول بدون

 ؟ زمیریم پول حلقت یتو بازم یکرد فکر ؟ پول:  دمیپرس و زدم یشخندیر

 .. یارینم نه باشه دخترت جون درباره بحث اگه مطمئنم اما نه خوش یرو با دیشا:  گفت و زد یفیکث لبخند

 دستش در را لشیموبا فیکث لبخند همان با ترایم ، افتاد لرزه به بدنم چهارستون و شد دیسف گچ مثل رنگم حرف نیا دنیشن با

 .. یریبگ لیتحو دخترتو جنازه تا بزنم زنگ هی هیکاف:  گفت و داد تکان

 .. دیایبرم یهرکار او مثل یفاسد زن از دانستمیم و بود او دست برنده برگ



 دخترمان مهدکودک به گرید ساعت مین تا رعنا دانستمیم و بود 12 کینزد ، انداختم ساعت به ینگاه و کردم حفظ را آرامشم

 .. بودم آشفته و نگران ترایم دیتهد از و نداشتم یادیز فرصت..  رفت خواهد

  ؟ یخوایم چقدر بگو بهم فقط -

 !  تومن ونیلیم 500 -

 ؟ حاال ؟ ونیلیم 500:  دمیپرس و شد بزرگ تعجب از چشمانم

 یینجایا که حاال اما نرسه بهم درک یآدما دست که کنم پرداخت پولو نیا دیبا یچجور نبودم مطمئن نجایا یایب نکهیا از قبل -

 !  عشقم یایبرم پسش از مطمئنم

 ؟ کاریچ یخوایم پولو همه نیا تو اصال!  نمیبب کن صبر -

 جور رو درک طلبکارش پول امثالت و تو از دنیچاپ با تا رانیا فرستاد منو ونا ، باخت اموالشو کل قمار یتو میعوض شوهر -

 .. دمیم باد به اوشویس و خودم سر زمینر پولو نیا اگه و خواستم مهلت امروز تا ییکایآمر درک از من!  بفرستم براش و کنم

  ؟ یکنیم نگاه ادیز یسیپل لمیف تو نمیبب ؟ ییکایآمر طلبکار ؟ قمار ؟ درک:  دمیپرس و دمیخند ، دارد یشوخ سر کردم گمان

 .. یبود حرفا نیا از تر باهوش قبال تو اریماز ؟ هیشوخ حرفام نظرت به:  گفت و فرستاد عیسر تکست کی لشیموبا با

 !  کنم جور ونیلیم پونصد شبه هی تونمینم:  دادم جواب تیجد با

 مهدکودک سمت به خونه در از االن نیهم رعنا:  داد جواب کردیم نگاه لشیموبا صفحه به که یدرحال و زد یا انهیموذ لبخند او

 حسابم به رو پول تمام گهید ساعت هی تا ینیبب رو بچت و زن یدار میتصم بازم اگه ، اریماز بگم ساده بزار!  کرده حرکت

 .. یکنینم فکرشم یحت که کنندیم یکار بچت و زن با من یخرا کله وگرنه یزیریم

  ؟ یدار خر کله حاالتا یک از -

 من یخرا کله نره ادتی و رونیب گمشو هم حاال!  کنهیم کار مجهز یا حرفه جنده هی:  گفت ناز با و کرد لمس را شیها نهیس

 !  نکش وسط رو سیپل یپا و کن رفتار آدم بچه مثل پس کنندیم داتیپ یباش هرجا

 .. عاشقشم کردمیم فکر که یهست یزن همون تو شهینم باورم:  گفتم و دمیگز لب

 : گفت یلوند با و کرد رسم ام نهیس یرو به یفرض یها خط بلندش یها ناخن با ، شد کینزد من به قدم چند او

 .. یبد رییتغ نویا یتونینم تو و اشهیباز هرزه عاشق عشقت اما!  اریماز کردم بیتخر اهاتویرو که متاسفم

 و بدهکارم یعذرخواه هی بهت ارغوان بابت کنمیم احساس هنوزم اما:  گفت و داد رییتغ شلوارم سمت به را دستانش حرکت او

 !  کنم جبران یطونیش کمی با اونو دارم میتصم

 .. گفت یبلند آخ درد از ، دادم فشار و گرفتم را دستش مچ

 ! نکن لمس منو فتیکث یدستا با چوقتیه گهید:  دادم پاسخ تحکم با و زدم زل او یباتالق چشمان در

 .. یتر یخواستن یشیم خشن یوقت:  گفت و گرفت گاز را لبش ترایم

 .. شدم خارج آنجا از حرف یب من و کرد باز را خانه درب ترایم ، شد چندشم اش زننده رفتار و کالم لحن از

 

 سقف!  بوده تفطر پست و خائن یترایم من یاهایرو زن شدینم باورم ، دادم قرار نینفر و لعن مورد را خودم مدام راه طول در

 .. مرد و داد جان قلبم گوشه شهیهم یبرا هرزه یترایم و شد نابود کامال بود ختهیر فرو شیپ ها مدت که میآرزوها

 آوردم دست به لوکسم لیاتومب تنها فروختن و پدر از قوله و قرض با را ناقابل ونیلیم پانصد ، بود شده شب برگشتم خانه به یوقت

 .. ختمیر مردنا یترایم آن حلق به و

 .. کردم بالک جا همه از را او درجا من و فرستاد بوسه مضمون با یامکیپ میبرا وجه انتقال از بعد

 .. بود یکیتار غرق خانه که دمیرس یزمان و برگشتم خانه به ادهیپ یپا با



 .. داشتم شب سکوت به یمبرم ازین ، بودم دهیکش گاریس نخ چند و زده پرسه شهر در هدف یب ساعت نیچند

 .. بود گذشته هم دغدغه از گرید من کار که هرچند ، بود روزمره یها دغدغه از فرار یبرا انسان آرامش نقطه شب

 با اما بگذرانم وقت یساعت چند او با و بپزد را ام عالقه مورد یغذا میبرا رعنا ، بکشد را انتظارم خانه در یکس خواستیم دلم

 .. دیرسیم نظر به تیواقع از دور انتظار نیا بودم زده که یپ در یپ یگندها وجود

 .. شدم کینزد او به آهسته و دمیکش یآه ، بود دهیخواب تختمان یرو اتاق در رعنا

 .. بود من به پشتش ، شدم کینزد او از یدور فاصله در

 .. بودم داده دست از ساده را همسرم و خورده رکب هرزه هی از ، شد یباران میها چشم

 ستین خوب اصال حالم..  رعنا -

 ایگو ، شدم یعار یحس هر از من و دیخواب اغوشم در او ، بوده پوچ و ینیتلق یاحساس تنها ترایم به حسم که دمیفهم آنشب ، یآر

  کردیم گرم را صاحابم یب دل رعنا اما افتی انیپا ارگاسم با که بود هوس و شهوت داشتم ترایم به که یاحساس تنها

 ..  دارم دوستت:  زدم لب یآرام به و کردم دراز انشیعر کمر متس به را دستم

 شده تنگ گذشته یبرا دلم من:  گفتم و دمیبوس را اش یشانیپ ، گرفتم آغوش در را تنش و دمیخز کرم مانند

 .. بشم آشنا تو با ترایم یجا به یمهمون اون یتو بار نیا و برگردم خوامیم

 ! من عشق متاسفم!  رعنا متاسفم.. رهید یلیخ ، هرید یلیخ یول شدم عاشقت:  زدم هق

 .. شده داریب خواب از من یصدا و سر با بود معلوم ، زد پلک یآرام به رعنا

 ... کرد پاک را چشمم گوشه شست انگشت با و کرد دراز دست ، زد یحیمل لبخند سمیخ یها چشم دنید با

  ؟ یکنیم هیگر یدار چرا -

  ؟ یدونینم تو -

 .. شهیم درست:  گفت یخونسرد با و کرد تپش من به

  ؟ یچ -

 !  شهیم درست باالخره!  زیچ همه -

  ؟ بخوابم نجایا امشب شهیم -

 .. نداد یجواب

 .. زدم صدا را نامش ملستمانه

  ؟ زد نارو بهت -

 ! کردمینم هم رو فکرش اصال..  اون ، اون..  آره -

  ؟ تیباز شب مهیخ عروسک ؟ میچ من:  دیپرس یتفاوت یب با و برگشت من سمت به

 !  بزنه بیآس ماهک و تو به خواستیم ترایم!  دادم نجاتتون من!  نزن حرف ینجوریا -

 یحت تو!  نداره یداشت چشم برابرش در و دهیم انجام اش خانواده قبال در نکارویا یمرد هر!  اریماز:  داد جواب و زد یپوزخند

 .. کنهیم رفتار یچطور یواقع مرد هی یدونینم

 

 ... من -

 .. اریماز ریشبخ:  گفت و زد یپوزخند



 .. بدتر من و بود دیناام من از رعنا ، نشد من از یجواب منتظر یحت و کرد پشت من به او

 ، کردینم یمحل یب من به اما نداختیم راه هوار و داد ، زدیم غیج کاش ، بود ترسناک بیعج آرامشش ، کردم پشت او به هم من

 .. داشتم عالقه و عشق انتظار او از هم باز حال نیا با و بودم خطاکار!  کنم تحمل را کالمش و نگاه یسرد نستمتواینم

 !  بودم خانه در هنوز من و بود 10 به کینزد ساعت ، شدم داریب خواب از غذا یبو با بعد روز صبح

 .. انداختم لیموبا به ینگاه و برخاستم تخت یرو از

 جاسوس و بود کرده خشک جا مطبم در که هرزه زن آن به تنها ، بروم مطب به خواستمینم اما داشتم پاسخ یب تماس و جیمس ده

 .. هرزه شو گم اونجا از زودتر هرچه خودت و کن کنسل رو قرارها تمام ، ستمین مطب امروز:  دادم امیپ اوردیم در یباز

 دهیخواب اورمیدرب را کتانم شلوار و راهنیپ آنکه بدون شبید..  دمیکش ندمبل یموها به یچنگ نهیآ یجلو و انداختم کنار را لیموبا

 .. دادیم عرق یبو تنم تمام و بودم

 .. نشستم سرد آب دوش ریز و رفتم حمام به لباس با

 یها پول نه ، برق و زرق پر یها مدال آن نه گرید ، افتمینم افسوس جز یا چاره کردمیم نگاه خود اوضاع و حال به یوقت

 میزندگ ، نبود مهم میبرا یخارج ینارهایسم نه و متشخص پزشکان با دوستانه یقرارها نه ، رفتیم حسابم به انهیماه که یهنگفت

 نکرده صحبت رعنا با یمنطق روز آن تا که من ، کردمیم را تالشم دیبا اما بود رید که هرچند!  خواستمیم را رعنا ، خواستمیم را

 حتما پس گرددیبازم کنم یهرکار ترایم قول به!  هست عاشقم او پنداشتمیم خود با ، کنم وا را میها نگس تا گرفتم میتصم بودم

 یمحل یب هم باز اگر بودم گرفته لشیتحو ادیز هم خودم ؟ بکشد نفس من بدون تواندیم مگر اصال بخشد یم هم را میها یهرزباز

 خودم خاص یها کیاستراتژ با سپس و شود آرام دلش کردمیم صبر!  نبود یمحل یب وقت االن اما آمد خواهم سراغم به کنم

 .. کردمیم مجذوب را رعنا

 میخواه سر از را مشترکمان یزندگ دوباره ما و بود خواهد من یبرا کمال و تمام رعنا ، داد خواهد جواب ام نقشه کردمیم گمان

 .. گرفت

 اگر نگفتم خود با هم کباری ، پنداشتمیم زیناچ را رعنا شکسته قلب و احساسات که بود شده کمرنگ نظرم در انتیخ قبح نقدریا

 .. کردمیم چکار کردیم انتیخ من به بارها رعنا

 .. ستادمیا نهیآ یجلو دوباره و کردم اصالح را شمیر ته ، گرفتم یمختصر دوش

 .. کردینم فرار دستم ریز از هم رعنا مسلما ، بودم دخترکش و جذاب گذشته مثل هنوز

 دوباره تا پروراندمیم یبزرگ یها نقشه سرم در شب یبرا دمیپوشیم لباس که همانطور ، دمیمال مام بغلم ریز و زدن یتلخ دکلنا

 .. شوم رعنا صاحب

 .. دمیکش سشوار یحالت خوش مدل و زدم ژل یموها به ، گذاشتم باز نهیس یباال تا را شیها دکمه و کردم تن به یدیسف راهنیپ

 .. کردیم یباز مهدکودک در احتماال هم ماهک و بود ازیپ کردن خورد مشغول اپن یرو رعنا ، رفتم خانهآشپز به یوقت

 .. زمیعز سالم -

 .. انداخت ام افهیق و پیت به ینگاه و کرد بلند سر رعنا ، کردم ادا بلند یصدا با را جمله نیا

 .. سوزاندیم را چشمش ازیپ یبو ، ختیر چشمانش از یاشک قطره

 .. کنم خورد من بده ، برم چشات قربونت -

 !  ادینم خوششون دخترات دوست..  زنندست ازیپ یبو با پتیت ، خوادینم:  گفت و ختیر قابلمه داخل را شده خورد ازیپ

 .. یشد خوشگل امروز:  گفتم محبت با دوباره و اوردمین رو به من اما انداخت را اش کهیت

 به بایز هم اصال یآب ژامهیپ و دهیژول یموها و کبود صورت ، سیخ کرده پف یها چشم آن اب ، زدم را حرف نیا چرا دانمینم

 ! دیرسینم نظر

 .. دمیکش خجالت حرفم از خودم که انداخت من به یهیاندرسف عاقل نگاه

  ؟ یزنیم مخ ینجوریا:  دیپرس کردیم پاک حوله با که یدرحال و شست نکیس در را شیها دست



  ؟ جان -

  ؟ یزنیم حرفا نیهم با هاتم معشوقه مخ:  داد جواب زدیم آتش فندک با که همانطور و برداشت کمد داخل از گاریس نخ هی

 .. نگفتم مگه ؟ یکشیم گاریس یدار بازم:  دمیپرس و دیچرخ گارشیس و لبان نیب نگاهم

  ؟ یگفت یچ مهمه برام یکنیم فکر:  دیپرس و زد یپوزخند

 .. کرد فوت صورتم سمت به را دودش و تگرف گاریس از ینیسنگ کام

 .. کردمیم حفظ را خودم یخونسرد دیبا اما شدم یعصب یکم

 .. زمیعز کن تمومش لطفا رعنا -

 فکر ، یباش زیانگ نفرت یتونیم چقدر!  زمیعز نگو من به:  داد جواب گرفت یم کام گاریس از که همانطور و کرد پشت من به

 .. ارمیب باال داشتم بهت که یگوه احساس هر شهیم باعث یزنیم حرفو نیا نفر صد به روزانه نکهیا

 مهدکودکه ماهک یوقت تا شمیم خوشحال و کنم صحبت باهات مسئله نیهم به راجب اومدم!  یریم شیپ تند یدار خب یلیخ -

 .. میکن گو و گفت و مینیبش یعاد شوهر و زن هی مثل

 برام یشد سوار دخترا اون یرو یچجور نکهیا درباره یخوایم ؟ گو و گفت:  دیپرس و برگشت سمتم به مجددا ، زد یشخندیر

  ؟ یبگ

 ! بفهم دهنتو حرف:  دمیغر و کنم کنترل را خودم نتوانستم نیا از شتریب ، برخورد رتمیغ رگ به حرفش نیا

 

 !  بزنم ادیفر خوامیم ، بزنم داد وامخیم!  بودم خور یسر تو و بدبخت من ، بودم خفه من االن تا ؟ نفهمم اگه ؟ یچ نفهمم اگه -

 منو یفهمینم چرا ؟ ادیدرن کمیج و شم خورد چقدر ؟ نزنم دم و زمیبر خودم تو چقدر:  دیکش داد و انداخت سرش یرو را شیصدا

 .. خورمیم خودمو خون دارم شمیم آب ذره ذره دارم رمیمیم دارم یفهمینم چرا ؟ یکرد نابود

  ؟ ادیدرن صدام سرم تو یبزن یهرچ که سنگم از من مگه یطلبکار احساساتم و من از شهیهم چرا ؟ ینیبینم چرا

 داغون روحمو و قلب اومد یهرک ستین میزندگ تو یواقع مرد هی که کردم یگناه چه من مگه:  دیکش غیج و دیکوب اش نهیس به

 .. من دهن تو دیر اومد یهرک!  رفت و کرد

 روحمو احساسامو قلبمو دفعه هر نکهیا با یحت توئم وونهید ، وونتمید!  پرستمتیم نم!  پرستمشیم که شدم یآدم عاشق من

!  بفهم دهنتو حرف تو ؟ بفهم دهنمو حرف من یخوایم االن!  نگفتم یچیه!  یگذاشت لگد هزاربار احساسات یرو ، یکنیم داغون

 .. بفهم تو

 یخواستگار ازم چرا ؟ یدینفهم دهنتو حرف چرا یعاقل که تو ؟ ندارم عقل من یگینم مگه:  زد غیج دوباره و دیچسب را ام قهی

 ؟ یکشوند نجایا به منو چرا ؟ یکرد

 تف صورتم در لحظه آن تا بود داشته نگه دلش در را روز دو نیا عقده انگار ، زده باال جنونش رگ دوباره کردم احساس کم کم

 .. کند

 قرار و آرام که بود یطوفان ییایدر همچون.. شدیم خروشان دوباره دبع و گرفتیم آرام یا لحظه رعنا ، نبود آسان درکش

 .. خواهدیم چه دانستینم هم خودش ، نداشت

 .. زدیم کمرش به فشیضع اعصاب و سوختیم اش معده ، گرفتیم تهوع حالت شدیم که یعصب

 .. اوردیم باال بود نخورده و بود وردهخ هرچه ، کردیم استفراغ ییدستشو در نداختیم راه به داد و غیج قهیدق چند که هربار

 آبه خون یادیز مقدار بار نیا یول کرد استفراغ دمیسف راهنیپ یرو ییدستشو یجا به شد هیتخل یحساب نکهیا از بعد هم روز آن

 .. افتاد نیزم کف و آورد باال

 .. اوردیم باال خون یادیز مقدار عق ارهرب با و زدیم پسم مدام او اما گرفتم آغوشش در سر پشت از ، کنم آرامش کردم تالش

 .. کردیم غیج غیج خون دنید با و بود کرده وحشت هم خودش ، شدم نگرانش



 .. نه!  نه دوباره!  نه -

 .. دکتر میریم االن!  شیه ، باش آروم شیه -

 .. بردم دکتر مطب به ار او داشت تن به که یا ژامهیب همان با و برداشتم کمد از یشال و مانتو ، کردم آرامش زور به

 .. کنم آرامش نتوانستم کردم یهرکار ، کردیم هیگر هم اتاق در یحت و راه طول تمام در رعنا

 یشخص سوال چند بود کرده تعجب من و رعنا خراب حال از که معالج پزشک ، آورد باال آبه خون یمقدار هم دکتر مطب در

 و نوشت مسکن شربت و قرص یمقدار پزشک ، رفتمیم طفره سواالت تک تک از من اما دیپرس مشکلمان و نسبت درباره

 .. شدیم معلوم ششیآزما در یقطع جواب اما داد هیر عفونت احتمال

 ساعت به ینگاه و بستم را کمربندش ، داشت یادیز ضعف و بود نخورده یزیچ که بود روز دو ، برگردانم لیاتومب به را او

 !  رفتیم هکما سراغ به دیبا یکس..  انداختم

 .. کردم هماهنگ را آنها کار و گرفتم تماس مهدکودک و بهروز با فورا

  ؟ رمیبگ کباب:  دمیپرس رعنا از راه در

 .. خورمینم یزیچ!  دخترم شیپ برم خوامیم من:  داد جواب آلود غم لحن و سیخ چشمان همان با

 ؟یریبم یخوایم!  بود شش رو فشارت!  نکن یلجباز -

 مرگ که یاونشب کاش! شم راحت همتون دست از خاک ریز برم رمیبم!  رمیبم خوامیم آره:  زد داد و کند انهیوحش را شیموها

 !  بودم راحت من االن تا یدیخوابیم هات معشوقه شیپ شتریب ساعت مین خوردم موش

 !  میبزن حرف دربارش بزار!  کن تمومش کنمیم خواهش رعنا -

  ؟ میبزن حرف یگفتیم هم باز یدیدیم خواب تخت تو منو اگه جنده یگفت بهم خندمیم میکالس هم با یدید یوقت تو ؟ حرف ؟ حرف -

  ؟ میبزن حرف حالت درباره تا یریبگ آروم قهیدق دو شهیم!  باشه!  کردم اشتباه من!  باشه:  گفتم و گذاشتم ترمز یرو پا

 هیر ندارم خبر خودم یکنیم فکر ؟ کنهیم درد هام نهیس روزه ود یکنیم فکر ؟ حالم:  دیپرس و زد یتلخ لبخند شیها اشک انیم

 .. ارمیم باال خون هرشب ماهه دو من که یدینفهم یبود توجه یب بهم بس از ؟ شده یعفون هام

 ؟ ینرفت درمانش دنبال چرا ؟ ینگفت بهم چرا ؟ یکردیم یغلط چه االن تا ؟ دوماهه:  دمیپرس ینگران با

 .. دخترم شیپ ببر منو خورمینم هم غذا!  خوامینم االنم!  شم درمان خواستمینم!  رمیبم تا باشه میوخ سرطان هی کردمیم دعا -

 بابا زن هی ؟ ماهکه انتظار در یعاقبت چه مرگت از بعد یکنیم فکر!  نکن مردن مردن نقدریا:  دادم جواب و زدم یپوزخند

 ! رمیبم بگو یهع تو حاال!  کنهیم زونشیآو سیگ از که ادیم رشیگ

 و دیایب خودش به یکم خواستمیم!  زدم سوزاندنش جهت صرفت را حرف آن و کنم ازدواج رعنا از بعد نداشت امکان راستش

 .. ماند ساکت رمانیمس آخر تا چون داد هم جواب!  شدیاندیب مرگش درباره کمتر

 .. گرفتم دهیکوب و قلوه و جگر خیس ازدهی ده کنم یخواه نظر او از آنکه بدون و ستادمیا یگرکیج یجلو

 .. شد درشت بود دستم در که یا ینیس دنید با رعنا چشمان

 

 .. خورمینم تکون نجایا از منم!  یخوریم آخر خیس تا:  گفتم و گذاشتم بغلش در را التیتشک و ینیس تمام

 .. تونمینم -

  ؟ تونمینم یگیم بعد ینخورد غذا روزه دو -

 .. بخورم یزیچ تونمینم ناراحتم یوقت:  داد جواب و انداخت نییپا را سرش

 ؟ بدم بهت من یخوایم -



 شیبرا و کند خیس از جگر تکه کی ناگهان و انداخت بود ستادهیا در به چشم یگرکیج یجلو که یا گربه به ینگاه پنجره از

 .. کرد پرتاب

 .. دمیخر ناهار تو یبرا من ؟ رعنا یکنیم کاریچ یدار:  دمیپرس تعجب با

 .. داره گناه ، سنشهگر -

  ؟ یندار تو -

  ؟ یدینخر ناهار من یبرا مگه -

  ؟؟؟ خب -

 .. بخورم شولیپ آقا با خوامیم -

 .. کشاند خود سمت به اشاره و میا با را گربه و کرده پشت من به ، کرد باز را لیاتومب در 

 .. بودم کشانیرمانت ناهار مزاحم رانگا!  یچیه که هم من ، دادیم گربه به لقمه کی و خوردیم خودش لقمه کی

 !  بود تر مهم اش بچه پدر از گربه کی ، بود درآمده حرصم

 .. داد دستم به و گرفت دهیکوب لقمه کی برام ، بودم مستغرغ زمیآم حسادت افکار در و خوردمیم را خودم خون که همانطور

 !  نداره دوست دهیکوب گفت شولیپ -

 من نکهیا یبرا دمیفهم بعدا اما داندیم هم را ها گربه زبان کردم احساس لحظه کی که زد را فحر نیا یخونسرد لحن چنان با

 .. داده انجام را نکاریا نخورم حرص

 .. دیکن تصور را صحنه نیا!  باشد یداشتن دوست توانستیم چقدر آخر

 صورتش و بود دهیپوش رنگ یآب ژامهیب کی که یدرحال او و میبود شده متوقف یجگرک کنار ، لکسوزش نیماش سوار او و من

 عاشقش دوباره و نمیبب حالت نیا در را او توانستمینم ، دادیم غذا گربه به و خوردیم غذا مردم به توجه یب نداشت شیآرا یا ذره

 .. نشوم

 !  شد ریس شولیپ.. دهب پسش برو:  گفت و داد دستم به را ینیس خورد شولیپ را آن شتریب و کرد تمام را خیس ازدهی نکهیا از بعد

  ؟ یچ خودت -

 .. رمیس منم -

 .. مالدیم را سرش هم رعنا و کرده لوس زنم یبرا را خودش نکبت گربه دمید برگشتم یوقت

 !  فهیکث!  دختر نکن:  گفتم او به و شد چندشم

 .. دمیخواب باهات و اریماز یتر فیکث نمیا از تو -

 .. بود بسته دستم ، بدهم او به یجواب توانستمینم آنکه از بدتر و دمیشن یکس از وزر آن تا که بود یجواب نیبدتر نیا دیشا

 .. ببندم یشکن دندان جواب با را دهانش توانستمینم که بود کرده یزندگ ایر یب و پاک نقدریا رعنا

 .. شدیم عاشقش ماهک -

 !  داره دوست اسب کردمیم فکر -

 هی شهیهم مهدکودک یتو! گربه و اسب مخصوصا ووناستیح عاشق اون:  گفت و ستب را در ، کرد یبا یبا خپل گربه با او

 .. طالست سم اسبش اسم و یکیم شیالیخ گربه اسم ، زده اتاقش به عکسشو و کشهیم ینازناز گربه

 .. بود نزده حرف طال سم و یکیم از باهام چوقتیه اون ، جالبه -

 و ینکرد شرکت هم پدران یاردو یتو یحت!  بزنه حرف یزیچ از بخواد تا ینبود چوقتیه تو:  داد جواب و زد یتلخ لبخند

 ! یزد اشغال فقط اما زدم زنگ بارها ، زدم زنگ بهت..  داشتند حضور دختراشون کنار پدرا تمام که یدرحال موند تنها ماهک



 .. بده بهم فرصت هی!  صتفر هی فقط!  کنم جبران همشو خوامیم من کن باور رعنا:  گفتم و دمیمال را ام یشانیپ

 .. میبزار قرار فردا ایب!  کنمیم یکار هی اصال

  ؟ قرار -

 .. میباش داشته یشوهر و زن شب هی خوامیم -

 !  کنمینم سکس باهات من -

 !  میبگ رو قتایحق و میبخور شام ، رونیب میبر خوامیم ، ستین نیا منظورم نیبب -

  ؟ قتیحق:  دیپرس و کرد کج دهن

 .. قتیحق آره -

 ! امیم!  باشه:  داد جواب اکراه با و دیکش یآه سپس کرد نگاه شهیش به و ماند منتظر لحظه چند

 .. رعنا یدیم رابطمون به فرصتو نیا و یدار دوسم توام که دونمیم -

 !  یبزن ستد بهم یندار حق تو یول امیم باهات من:  گفت و دیکش پس را آن ، رمیبگ را دستش آمدم تا و گفتم را نیا

 .. کردم قبول و نگفتم یزیچ خورد پرم در شرطش نکهیا با

 چه تن دونمیم چون زارمیب ازش حاال بودم مردونت دست یزبر عاشق روز هی که یمن ؟ اریماز کنهیم زشیانگ غم یچ یدونیم -

 !  کرده لمس رو ییکسا

  ؟ یمونیپش یشد عاشقم نکهیا از ، رعنا بگو راستشو -

 سر رو تو که بود ریتقد دست نیا شدم،ینم بشم تو عاشق نبود قرار اگه!  اتفاقه هی عشق:  گفت و داد تکان نه متعال به را سرش

 از شتریب .. کردم یسپر باهات که یلحظات عاشق ، بودم رابطه نیا عاشق چون کنم یمونیپش ابراز تونمینم من و داد قرار راهم

 انتیخ من به نفهمم اما کنم یزندگ تیتوجه یب و یمحل یب با دادمیم حیترج من!  دمید ماتوایپ و برداشتم لتویموبا که مونمیپش نیا

 میسالگ 5 به حاضرم ، بود تر دردناک گذاشت جا تنم یرو که ییها زخم از و پدرم یکتکا از یکرد باهام تو که یکار ، یکنیم

 ! نچشم انتویخ طعم کبارمی اما بخورم کتک بارها و برگردم

 .. رساندیم یپوچ به را آدم انتیخ ، کردمیم درکش

 و یبود هات عقده هیتخل یبرا راه هی دنبال فقط یول کنمیم دایپ یحس چه بفهمم اگه یدونستیم اولم از ، یکنیم درکم خوب تو -

 ! من از بهتر یبوکس سهیک چه

 

 .. کردمیم تکرار آنرا و داشتم خبر انتیخ درد از مدت تمام!  دانمینم ، بود او با حق دیشا

 .. افتمین سکوت از بهتر یپاسخ رعنا یها طعنه مقابل در

 بست بن به که هاست مدت ام خانواده و من یزندگ دمیفهم روز آن راستش!  نبود تخت فقط مسئله ، میدیخواب جدا هم شب آن

 .. دهیرس ییجدا

 از ، بود گذاشته ونیزیتلو کنار و دهیخر رعنا که یا تازه گلدان از ، بودم خبر یب ام خانواده اوضاع از که بود وقت یلیخ

 .. دخترم اتاق از و همسرم یخون یها استفراغ

 یبرا نتوانستم بود، شده واقع من یمهر یب مورد که ام یداشتن دوست یکوچولو دختر ، رفتم ماهکم اتاق به هوا یب شب آن

 .. باشم یخوب پدر دخترم

 .. بودم دهیند را آنها حال به تا که خوردیم چشم به ییپشمالو و دخترانه یها یباز اسباب رنگش یصورت بانمک اتاق در

 کی ینقاش ، طال سم و پشمالو یکیم ینقاش ، بود کرده زانیآو سقف از ینئون سمانیر با را اش کودکانه یها ینقاش رعنا

 .. نشستم نیزم یرو و برداشتم را کاغذ آن ، زد آتش را قلبم که نفره دو خانواده



 مامان" عنوان ، بود دهیکش ریتصو به بودند مادرش و خودش احتماال که را زن دو ریتصو یشمع مداد ناهماهنگ یها خط آن با

 ..  بود اش ینقاش موضوع یبرا یمرب خط دست احتماال که خوردیم چشم به صفحه یباال"  خودت و بابا و

 .. زد دهانم به یمحکم مشت چه دیاندینم ، بود بس بودنم یناکاف اثبات یبرا وجق اجق ینقاش همان

 بود زده زل نامعلوم یا نقطه به یکیتار در و شده مچاله تخت کنج یول بود دهینخواب هنوز ، رفتم رعنا اتاق به و شدم بلند جا از

.. 

 یبخواب یخواینم:  دمیپرس و شدم کینزد او به قدم کی ، دیرسیم نظر به تر معصوم شهیهم از اش چهره خواب چراغ نور ریز

 ؟

 .. کردمیم فکر داشتم -

  ؟ یچ به -

 .. فهمهینم یکس!  عاجزم فشونیتوص از که شهیم ترشح ذهنم یتو یافکار وقتا یگاه!  بگم تونمینم -

 .. منم آره -

 .. دادم هیتک وارید به و دمیکش یآه

  ؟ ینداد نشون بهم ماهکو یاینقاش چرا -

 !  بود ینقاش همون منظورم رهدا ازین توجه به دخترمون گفتمیم یوقت -

 .. هیباهوش بچه اون:  دادم جواب و زدم یکج لبخند

!  مامان ییتو نیا گفت بهم و کرد رسم زیت و برنده یدندونا با یخط خط یوالیه هی روز هی میبرگشت مسافرت از نکهیا از بعد -

 !  یستین والیه هی مثل بکشه رو تو اگه حداقل ، اریماز باش خوشحال

 .. امیدن پدر نیبدتر من کنمیم حس:  گفتم و زدم یخندپوز

 یب مرد هی و مادرش من مثل یاحمق که هیداشتن دوست معصوم طفل هی ماهک و میهست ایدن مادر و پدر نیبدتر ما ، اریماز ما، -

 .. شده پدرش اشیع و مهر

 .. میبد انجام یکار هی براش دیبا کنمیم فکر -

!  ینکرد یباز باهاش و ینخوند قصه براش!  ینبود کنارش چوقتیه پدر هی عنوان به تو ، نهیبب هم با رو ما خوادیم فقط اون -

 چقدر ما نفهمه که ستین یدختر اون!  نداشتم ماهک یبرا یوقت که بود ختهیر سرم یرو کار نقدریا و بودم پرمشغله مادر هی منم

 مادرشو اشینقاش یتو و سالشه سه به کینزد!  داره یا شکننده و فیلط روح چه دونمیم من و منه دختر اون!  میدور اشیدن از

 ! کشهیم والیه هی شکل

 .. میزد گند تمونیترب تو ما یعنی شیمعن!  بکشه پروانه و گل دیبا االن:  گفتم و نشستم تخت یرو

 شهیهم که باشم یمادر خوامیم!  کنه ادی شاخدار وید هی عنوان به من از و ندهیآ بان زندان عنوان به تو از ماهک خوامینم -

 .. زنهیم الک دوستاش با که یبار نیاول ، شهیم عاشق که یبار نیاول ، مدرسش روز نیاول!  کنارشه

 ..  دادیم آزارم نیا و کردم من چون کنه تجربه رو زایچ نیا ییتنها اون خوامینم

 میرسیم خودمون قرار به شب تا عصر از و خوادیم اون که میکنیم یهرکار عصر تا صبح از!  مینیچیم برنامه هی براش فردا -

.. 

 باعث نیا اگه یول کنه دایپ امیالت روزه نصفه قرار هی با که دهید بیآس نیا از شتریب قلبش مطمئنم:  گفت و زد یتلخ لبخند رعنا

 .. نداره یفرق باشم داشته دخترمون کنار رو تو شهیم

 دخترمان یبرا و بردم یپ کامال میتوجه یب و یکار کم به رعنا یها حرف با ، تمبرگش منینش به و گفتم ریبخ شب رعنا به

 .. دمیچ یمناسب یحیتفر برنامه

 .. کردیم سر ناز خواب در ، خفته یبایز همچون رعنا و بود 7 به کینزد ساعت ، شدم داریب خواب از اقیاشت با بعد روز صبح

 .. کردمیم فکر روزم آن نقص یب برنامه به و خواندمیم آواز یسرخوش از حمام در ، گرفتم یعیسر دوش



 .. رفتم سراغ به و بردم باال را آهنگ یصدا ، کردم حاضر یمفصل صبحانه

 مهین خواب لباس که یدرحال بعد لحظه چند اما زدم صدا را نامش بار چند و شدم نگران یکم دمید را اش یخال خواب تخت یوقت

 .. رفت آشپزخانه سمت به و آمد رونیب ییدستشو از بود دهیپوش یباز

  ؟ کردم درست صبحونه یک من:  دیپرس رلبیز و خاراند را سرش و کرد تعجب یکم حاضر و مفصل صبحانه دنید با

 .. نفسم ریبخ صبح:  کردم زمزمه گوشش ریز یآرام به و گرفتم آغوش در را او سر پشت از

 .. نشست صبحانه زیم پشت و کرد باز کمرش دور از یتفاوت یب با را دستانم

 .. قشنگه تمیمحل یب -

 ! نطوریهم توام یکش منت -

  ؟ یفرنگ نخود یکن تموم رو ها کهیت نیا یخواینم -

 تونهیم ، باشه فتهیش و عاشق تونهیم که همونطور زن هی -

 

 .. یسازگاتر تلخ من با کنم فکر!  ینشد مجنون زن اون عاشق تو ، بزنه پست رحمانه یب

 رو چاقو یبکش منو یخوایم..  کنهیم مسمومم و رهیم فرو قلبم به که هینیزهرآگ ریت حرفات:  دادم پاسخ و نشستم او یرو به رو

 !  بزن رگمو شاه و بردار

 انیشر دنید از!  بکشم زجر یگذاشت ، یکرد پاره زیر زیر ، یگذاشت گردنم یرو رو کارد کند لبه یداشت مرگمو قصد که تو -

 هی من ، کردمیم کشت زجر داشتم کشتنتو قصد اگه!  دستاته یرو هنوز خونم رد ، یبردیم لذت بود نگاهم تو که یرنج و خونم

 تونمیم یبیعج شکل به و حسودم یدرک رقابلیغ طور به!  دوزم نهیک وار وانهید ، مجنونم و عاشق که اندازه همون به و زنم

 .. بشم کابوست

 !  یداد خراش روحمو تو کرده یزخم جسممو اگه اون ، نکرد من با پدرم که یکرد یکار تو

 .. بود شده ترسناک ، لرزاندیم را تنم و کردیم انیب را جمالت نیا تمام حرص با او

 .. دادمیم حیترج ینیشبیپ رقابلیغ زن نیا به صدبار را وانهید یرعنا

 هنگامه یباردار وجود با ، کردم تشکر لطفش بابت بار هزاران دوستم از ، میبرداشت را دخترمان و میرفت بهروز خانه سمت به

 .. بود کرده لطف حقم در

 .. زدیم موج جانیه و یشاداب برق شیها چشم در اما دیرسیم نظر به خسته ماهک

 پسر ، دیام یها یباز اسباب از شوق و ذوق با ماهک و دیپرس بود گذرانده که یشب درباره یسواالت او از کودکانه لحن با رعنا

 .. زدیم حرف خوشمزه شام و هنگامه و بهروز ندهیآ

  ؟ میلیم کوجا ییبابا -

 .. یشیم عاشقش مطمئنم که خوب یجا هی -

 ؟؟ کجاست نومودونم -

 .. میش سوار ییبابا با یباش یخوب دختر اگه و مینیبب گنده اسب چندتا میریم:  داد جواب و زد یکمرنگ لبخند رعنا

 .. اسبممم عاققققششش من:  گفت و دیکش یبلند غیج ماهک

 .. بود رعنا دختر او که الحق ، آمدم وجد به اش کودکانه ذوق دنید از

 .. میگرفت عکس ها اسب با و میشد اسطبل وارد او از اجازه با ، داشت زبر و جوان اسب چند دورم دوستان از یکی مزرعه

 .. شد اش هیگر موجب رعنا و من یاصرارها و کرد ناعامت یسوارکار از داشت ذوق یسوار اسب یبرا لحظه آن تا که ماهک



 و یاجتماع دختر کمش سن وجود با ، شد مشغول سرسره و تاب با ناهار زمان تا و میبرد پارک به را او اسطبل از دیبازد از بعد

 زبانش که آنجا از و دکر دایپ بهداد نام به دیجد دوست کی پارک در او ، گرفتیم گرم ها بچه با زود یلیخ و بود یاخالق خوش

 .. اوردیدرم را پسر حرص و کردیم خطاب مداد را او دیچرخینم درست

 .. میکردیم نگاه آنان کودکانه یباز به و میبود نشسته مکتین یرو رعنا و من

 .. نکردم ایباز نیا از چوقتیه میبچگ تو من یدونیم -

  ؟ ینشد سوار سرسره و تاب چوقتیه:  دمیپرس تعجب با

 سرسره لذت چوقتیه من ، بهتره من از ماهک اوضاع هم باز کنمیم حساب یهرجور:  گفت و داد تکان نه نشانه به را سرش

 میزندگ تمام من ، نکردم یرو ادهیپ موقع بابامو و مامان دست و نخوردم پشمک چوقتیه ، دمینچش رو یبچگ عالم یتو یسوار

 .. هستم االنم و بودم حسرت از پر

  ؟ میش سوار تاب یخوایم:  دمیپرس و انداختم اش شانه دور را دستم

 .. کنم پروار آسمون سمت به من و یبد هولم تو ، بشم تاب سوار باهات بود آرزوم روز هی آره -

  ؟ یچ االن:  گفتم و گرفتم خودم سمت به را اش چانه

 .. گذاشت ام نهیس یرو به را سرش و کرد لمس را غمیت شش گونه ، دیچک چشمش گوشه از اشک یا قطره

 .. شنومیم رو قلبم شدن کهیت کهیت یصدا!  داغونم یلیخ..  بگذرم تونمینم ، امیب کنار تونمینم -

 .. دارم دوستت یا احمقانه شکل به چون بدم ادامه ینجوریا تونمینم!  تونمینم یول نکنم یخواه معذرت ازت که یگفت بهم رعنا -

 ..  یبش مرده هی عاشق یتونینم:  گفت و داد فشار ام نهیس یرو به را سرش

 !  نگو ینجوریا -

 .. نداره وجود یمن گهید کنمیم حس یشد که حاال ، یش عاشقم بودم نیا دنبال میزندگ تمام -

 .. بشه لیتبد تیواقع به که ییایرو

 .. رهیگیم رهخاط یخاکستر رنگ:  دادم ادامه بودم زده زل یکور نقطه به که یحال در و کردم قطع را حرفش

 !  یدینم گوش حرفام به چوقتیه کردمیم فکر -

 .. دادمیم گوش شهیهم -

 .. کردم قفل انگشتانش یال زور به را انگشتانم

 .. شدم نگرانش ، بود خی برف مثل دستانش

 .. بازم نکنه..  یزنیم خی یدار گرما اوج یتو ، سرده چقدر دستت -

 .. بندمیم خی درون از دارم ، کنه گرمم تا ستین یعشق گهید -

 .. رمیبم خوادیم دلم یزنیم حرف ینجوریا یوقت:  گفتم و دمیبوس را شیموها

 !  بشه خاموش لبخندت نیریش فرم و نگاه برق ادینم دلم ، ستمین مرگت به یراض هنوزم یشکوند قلبمو نکهیا با -

 .. کرد یبا یبا یخال نقطه با و برد باال را دستش

 ؟ یکرد یخداحافظ یک با -

 یدونیم بود سخت یلیخ ، بره خواستم ازش شبید!  دادمینم اجازه بهش اما بره خواستیم که بود وقت چند ، یالیخ اریماز با -

 .. موندم خواب امروز و دمینخواب صبح تا ، دادیم آزارم صداش و کردیم هیگر داشت شب تمام اون

 



 ، قهره باهام شدم وونهید که شب اون از هنگامه ، زنندینم زنگ بهم گهید مدینم پول بهشون یوقت از خواهرام ، کردند ترکم همه

 .. نمونده برام چکسیه گهید ، کرد رمیتحق میواقع اریماز و رفت و میالیخ اریماز!  دندینم زنگامو جواب دوستام

 .. کنم درستش دمیم قول بهت -

 .. تونهینم چکسیه ، یتونینم تو -

 .. شد تنها ماهک ، گهید دختر هی سراغ رفت بهداد:  گفت و زد اشاره پسربچه به

 .. بودند ساله 7 حدودا ، کرد نگاه دیخندیم سالش و همسن دختر با که بهداد به یرنگ یها سرسره ستون پشت دخترم

 !  یشکست تو که یهمونجور..  شکونندیم رو دخترا قلب پسرا و رحمه یب نقدریهم یزندگ:  گفت و زد یپوزخند رعنا

 .. مینیبب یا کودکانه شنیمیان تا میرفت نمایس به ناهار صرف از دبع

 .. بود کارتون یتماشا محو دخترمان و میبود نشسته هم کنار رعنا و من

 .. کردمیم نگاه ور آن و نوریا به مدام نداشتم شنیمیان حوصله که من

 رعنا گوش در و گرفت ام خنده ، بودند گریکدی دنیبوس لمشغو انهیمخف که افتمی یدور نسبتا فاصله در را جوان زوج دو ناگهان 

 .. هیخبر چه نیبب چپ سمت آخر فیرد:  گفتم

 .. دمید ، دونمیم -

  ؟ ییجا نیهمچ تو آخه -

  ؟ یومدین تاحاال مگه زاستیچ نیهم یجا نمایس:  گفت و خورد یبستن یمقدار

 .. کنم فکر شهیم یسال هفت شش -

 .. ستین یدرست کار ها بچه شنیمیان یتو یول نهیهم معموال ، ومدمیم ادیز بودم که دانشجو -

 .. موافقم:  دادم جواب لبخند با و گذاشتم رانش یرو به را دستم

 .. بردار دستتو:  گفت و انداخت دستم به یسرد نگاه

  ؟ برندارم اگه:  دادم جواب انهیموذ رفتمیم شلوارش پیز سمت به که یدرحال

 و شدم ترک زهره ترس از ، آمد ما سمت به ستدیا یم در یجلو معموال که نمایس حراست مسئول ، برد االب را دستش ناگهان

 .. دمیکش پس فورا را دستم

  ؟ خانوم اومده شیپ یمشکل:  دیپرس رعنا از داشت آراسته یظاهر که یشلوار و کت نگهبان

 .. ارمیب خودم با رفت ادمی متاسفانه ؟ دیبد بهم زباله سهیک هی شهیم -

 ! پاتونه ریز زباله سهیک -

 .. ممنونم یلیخ:  گفت آرام و زد یحیمل لبخند رعنا

 .. وفتهیم اتفاق نیا یبرندار اگه:  گفت من به رو رعنا و رفت نگهبان

 .. واستاد قلبم!  میشوهر و زن مثال بود یکار چه نیا رعنا -

 !  یکردیم تجاوز بهم یداشت -

 .. شهینم محسوب تجاوز یمزن یوقت:  دمیغر حرص با

  ؟ یخوایم سکس یبرا فقط منو!  نجامیا دخترمون خاطر به امروز!  نباش زن بهم حال ، تجاوزه نخوام خودم یوقت تا -

 .. دارم یانتظارات ازت اما نه -

 ؟! یکن تحمل یتونیم نیبب ، نشدم سوار مردا هیبق یرو ینکرد برآورده یوقت یول داشتم منم -



 .. دمینخواب یکس با و بودم شیاتر تو ها مدت من!  تونمیم که البته:  گفتم و نشستم هنیس به دست

 !  یکرد آباد رانویا یاومد جاش به و -

  ؟ زونهیاو***  ازش که متحرک مجسمه هی ؟ میچ من یکرد فکر تو!  ستین یخبر هم یبکش خودتو اصال ؟ هیچ یدونیم -

 !  آقا میینمایس تو مثال:  کرد زد گوش بود دهش یعاص دونفر ما صحبت از که یپشت نفر

 !  میباش خب:  دادم جواب یتند به و برگشتم

 .. باش نداشته باهام یکار پس ؟ اشتباهه تفکرم یکنینم فکر مگه!  یدار کاریچ مردم با!  سیه:  گفت یآرام به رعنا

  ؟ یچ اشتباهه یدیفهم اگه -

 .. بخشمتیم -

  ؟ ماهک جون:  دمیپرس تعجب با

 و شمیم الیخیب یهست البته که یستین یپرست شهوت آدم ذاتا بفهمم اگه!  یکرد انتیخ تو نکهیا از ؟ ناراحتم یچ از یکنیم فکر -

 !  بوده من ریتقص ماجرا نیا تمام فهممیم

 .. هیآسون شرط:  گفتم و زدم یپوزخند

 .. اهخو سعادت دکتر یدادینم پا مطب تو معتاد زن هی به بود آسون اگه -

 .. زد یپوزخند و گفت را نیا او

 

 .. بماند آنجا صبح فردا تا شد قرار ، میبرد مادرم خانه به را دخترمان نمایس از بعد

 ، کردیم ییخودنما لباسم ریز از که براق دیسف راهنیپ کی و رنگ یمشک شلوار و کت ، کردم تن به یرسم لباس خانه در

 .. زدم شانه نو از را میموها و بستم یرنگ رهیت کراوات

 ظاهر چشمم یجلو بودم دهید او از که یلیاستا نیتر متفاوت با او بعد یچند ، نشستم رعنا منتظر منینش در شدم حاضر که یزمان

 .. شد

 .. بود کرده ست رنگش هم رژلب و قرمز بلند پاشنه کفش و فیک با را آن و دهیپوش یرنگ یمشک جلوباز یمانتو

 .. بود کرده یا رهیت و تند شیآرا شهیهم برخالف و ختهیر رونیب شال ریز زا را اش یچتر یموها

 افتادم قرارمان و قول ادی یوقت اما شد دگرگون دنشید با حالم ، دیرسیم نظر به تر پر یکم لباس آن در شیاستخوان و الغر کلیه

 .. کردم کنترل را خودم

  ؟ یحاضر -

 .. شمیم سوار خودم:  گفت و نداد من به را لیاتومب چییسو ، میشد خارج خانه از هم با و داد تکان بله نشانه به را سرش

 .. میافتاد راه به و نشستم کنارش

  ؟ میریم کجا -

 .. ینیبیم -

 .. بود مانیگو و گفت یبرا یمناسب مکان ، دمیفهم را مقصدمان میشد کینزد تهران بام ریمس به یوقت

  ؟ یشیم سوار نیکاب تله -

 .. بود گزنده و دسر لحنش

 .. هیخوب شنهادیپ -

 .. میشد سوار و میدیخر طیبل ، میافتاد راه نیکاب تله سمت به و میکرد پارک نگیپارک در را لیاتومب



 .. بود صبح یآسمان و پاک یهوا از تر باشکوه داشت قرار مانیپاها ریز که بام ینوران و چلچراغ منظره هنگام شب

 .. بودم ومدهین نجایا شب تاحاال -

 .. منم:  داد جواب یآرام به بود دوخته چشم اطراف منظره به که رعنا

 ؟ یترسینم ارتفاع از -

 .. داره وجود ارتفاعم از تر ترسناک یزایچ ایدن یتو دمیفهم بعدا میدیترسیم قبال -

  ؟ رمیبگ منظور یب دستتو تونمیم -

 !  نه:  داد جواب و انداخت مانیها دست به ینگاه

 اما کند یشاد و بزند غیج ، دیبگو شعر گذشته مانند خواستیم دلم..  ریگ نفس و نیسنگ نمانیب سکوت و بود دراز نیکاب تله ریمس

 در که یا دهیخشک درخت به نه و دادیم یتیاهم شب زیسحرآم منظره به نه گرید ، بود شده تر حس یب هم سنگ از رعنا

 مثل.. بود احساس یب و یمعمول زن کی ، نبود رعنا گرید..  گذشتیم کنار و شهگو از تفاوت یب ، بود شده پژمرده نگیپارک

 .. دارد فرق آنان تک تک با من یرعنا دمینفهم هرگز من و دندیپلکیم برم و دور روز هر که یزنان تمام

 نخ کی و نشست اشتد قرار تهران رخ تمام منظره یرو به رو که یرنگ سبز کمتین یرو میشد ادهیپ نیکاب تله از هم یوقت

 .. زد آتش گاریس

 .. نواختیم یفرانسو آهنگ بام گوشه ینواز الونیو

 .. کردم له میرپایز و دمیقاپ دستش از را نخ بزند پک گاریس به آمد تا

 .. یبکش گاریس گهید بار هی -

 .. زد آتش و درآورد  بشیج از را دوم نخ بود زده زل میها چشم در که همانطور

 .. دخترت بخاطر!  یدینم یتیاهم من به دمیفهم باشه:  گفتم و تمنشس کنارش

  ؟ میبرقص یایم -

 .. داشتند حضور برمان و دور یاندک تیجمع ، انداختم اطرافم به ینگاه ، دیپرس را سوال نیا هوا یب

 !  ستمین بلد رقص من که یدونیم -

 .. نکن میتقد برقصه تونهینم که یمرد به رو ریشمش چوقتیه -

 مشغول حضار دید مقابل و ندادم نه رعنا درخواست به یول دمیکشیم خجالت یکم ، کرد دراز را دستش و شد بلند جا از

 .. شدم او با دنیرقص

  ؟ رعنا -

  ؟ هوم -

  ؟ پابرجاست یک تا شرطمون -

  ؟ یاریم کم یدار:  دیپرس و زد یپوزخند

 !  کنم تحمل تویسرد تونمینم!  یببخش منو زودتر خوامیم -

  ؟ هالکتم سابق مثل برگردم اگه یکنیم فکر:  دیپرس و کرد حلقه گردنم دور را دستانش

 .. کردم ازدواج باهاش که خوامیم رو یزن همون من -

  ؟ ینکن تکرار رو اشتباهاتت و یبرگرد عقب به یتونیم!  نطوریهم منم -

 !  نه:  دادم جواب یآرام به و شدم شرمنده

 !  یطلبکار ازم شهیهم مثل و یستین مونیپش قایعم یحت تو ؟ باشم سابق مثل یخوایم ازم یچجور پس -



 !  ستین نطوریا هم اصال:  گفتم و گرفتم یجانب به حق لحن

 .. اریماز کن نگاه حرفت نیهم لحن به -

  ؟ کنم دفاع خودم از تونمینم -

 !  یباش جانب به حق یتونینم -

 .. بده من به رو ریشمش حاال:  گفتم و کردم خم را او آهنگ اتمام با

  ؟ گردنم ریز یبذار دوباره که:  گفت طعنه به و شد جدا آغوشم از

 .. وفادارم هیشوال هی من:  دادم جواب کردمیم بشیتعق که یدرحال ، افتاد راه به و گفت را نیا او

  ؟ کاف به وفادار -

 .. رعنا یدیل کنم ثابت بهت بزار:  گفتم و شدم راهش سد

 .. امدیم حساب به افتخار ینوع لحظه آن یول ستیآور شرم کار نظرم از االن اگرچه

 .. زدم زانو رعنا یپاها یجلو و انداختم اطرافم به ینگاه

  ؟ باشم وفادارت و نیام هیشوال امروز از تا یدیم اجازه من یبانو -

 .. کردمیم یراض را او دیبا یقیطر هر به اما بود دار خنده

 .. شد انینما لبانش قرمز خط دو انیم در دشیسف درشت شیها دندان ها مدت از بعد ، دیدخن رعنا

 .. اریماز یهست یخوب گریباز تو -

  ؟ بود فیتعر نیا -

 .. دیشا:  گفت و زد ام شانه به یا ضربه

 مسئلم حل عاشق من که یدونیم ؟ یببخش منو تا کنم کاریچ دیبا جدا:  دمیپرس و افتادم راه دنبالش به

 

 فکر!  هیاضیر مسائل مثل عالقه و عشق یکنیم فکر!  اریماز نهیهم مشکلت:  داد جواب داشتیبرم گام من از جلوتر که او

 مشتت تو رو مسائل!  یکنیم حل رو آدما تک تک یبر شیپ فرمول اون با یوقت تا و داره خودشو خاص فرمول یآدم هر یکنیم

 .. نیبب االن یول!  یدار

 متفاوت یفرموال با هرچقدر چون یسرگردون نهیهم یبرا!  برخورده بهم معادالتت تمام:  داد ادامه و برگشت سمتم به و ستادیا

 که یزیچ تنها و ییگرا واقع بار هی ، یباف الیخ بار هی ، یگرم بار هی ،یسرد بار هی! لنگهیم کار یجا هی یفهمیم یکن حلم یایم

 ! عاشقه یستین

 .. بشم تیزندگ مسئله نیتر دهیچیپ قراره من چون دار نگه خودت یبرا فرموالتو االنم!  رمیبم که یمانز تا یشینم عاشقم تو

 .. کردم حل تراشم سخت تو از من ، ادینم بدمم -

 !  دکتر نزن گول خودتو!  بوده من به دیجد دروغ مدل هی و یشمس ای یفخر با دنتیخواب مسئله یکرد حل تو که یسخت زیچ تنها -

 .. یکردیم کاریچ ینداشت زبونو نیا تو:  دمیپرس و بردم فرو بمیج در تدس

 .. گفتمیم برات نایا با:  گفت و داد نشان را انگشتانش

 .. میبرگشت لیاتومب سمت به که بود دوازده کینزد ساعت ، میزد گشت و میدیچرخ همانطور ما

 ؟ ادتهی میبگ بهم رو ییقتایحق هی بود قرار:  گفتم او به شدم نیماش سوار نکهیهم

 !  البته:  گفت لبخند با و کرد خاموش بود کرده روشن که یلیاتومب

 !  یببخش منو دیبا ، نکردم یکار امشب تمام من!  اول قتیحق -



  ؟ دوم قتیحق:  دیپرس و داد هیتک یصندل به و کرد ستون سرش ریز را دستش رعنا

 !  وونهید عاشقتم!  بدم طالقت تونمینم -

  ؟ و -

 !  دوباره ، یش خودم مال تا کنم یهرکار حاضرم -

 .. گمیم قتیحق تا سه بهت منم حاال:  داد جواب و دیکش یقیعم نفس او

 !  گفتم دروغ بهت امشبم قول بابت:  گفت و برد باال را اش اشاره انگشت

  ؟ یچ:  دمیپرس تعجب با

 !  گرفتم ادی خودت از نویا!  یگفتیم تو که یهمونجور!  گفتم دروغ بهت:  گفت و انداخت باال یا شانه

 .. اما..  اما:  دمیپرس دهیبر دهیبر

 .. گردمیبرنم تو با چوقتیه:  داد ادامه و برد باال دو نشانه به را وسطش انگشت

 .. شکستم درون از سوم قتیحق دنیشن با که شدم رهیخ جلو به و زدم یپوزخند

 .. شدم یا گهید مرد عاشق من -

 .. فشردیم را قلبم که اش احمقانه انهیموذ لبخند و ترسناک چهره به ، کردم نگاه او سمت به دیترد با

  ؟ یگفت یچ تو ؟ یچ:  دمیپرس دوباره باشم دهینشن که انگار

 .. ام گهید مرد هی عاشق من -

 !  یگیم مزخرف یدار -

 !  یبزار یخوایم که یزیهرچ اسمشو یتونیم -

  ؟ یگیم مزخرف روم یتو یدار تو که رتمیغ یب من مگه!  یخورد گوه تو:  زدم داد و دمیبکو داشبورد یرو به محکم

 .. باش آروم پس نداره یریتاث من یرو گهید دادتیب و داد:  داد جواب یخونسرد با رعنا

 ینبخش یخوایم!  تو اب دونمیم من یرینگ پس حرفتو ماهک جون به رعنا:  گفتم و بردم باال دیتهد نشانه به را ام اشاره انگشت

 .. یبش گهید جاکش هی واسه تو زارمینم رممیبم من یول نبخش

 .. یکن یتونینم یکار چیه!  ستمین بردتم!  ستین نامت به که سندم -

 !  ارهیپت یکن صحبت من با یچجور یریگیم ادی دهنت تو بزنم دونه هی:  زدم هوار و بردم باال را دستم

 توانستمینم کردیم درد قلبم نکهیا با ، کنم سکته تیعصبان از بود کینزد که بود برخورده رتمیغ رگ به شیها حرف آن آنقدر

 .. بودم داده دست از آن همراه هم را کالمم عفت و کنم کنترل را خشمم

 یچجور دادمن هم دست تازه مرد نیا با که حاال!  نکردم میاحترام یب ، ندادم فحش بهت من یدیخواب مختلف یزنا با تو یوقت -

  ؟ دکتر جناب یکن خطاب ارهیپت منو یدیم اجازه خودت به

  ؟ یک از بگو فقط ؟ یک از:  دمیغر و دیچیپ دهانم در خون شور مزه گرفتم، گاز خشم از را لبانم

 .. یکرد کاریچ بفهمم نکهیا از تر قبل یلیخ -

 .. گرفته یعوض زن مشت هی دورمو!  یداشت فیتشر جنده توام پس:  گفتم طعنه به و زدم یشخندیر

 ..دست بهش من -

 .. ترایم مثل من مثل!  یفیکث خودتم ، بودم تو طرف از بخشش دنبال که بگو منو!  کثافت ببند:  زدم داد صورتش در و برگشتم

 .. اریماز هیک اون یدونینم یحت تو:  گفت یآرام به رعنا



  ؟ هرزه کهیزن یکرد فرض یچ منو تو!  بده بهش خودم یجلو خونمون ارشیب اصال!  کن آشنامون اریب پس نه -

 ... یدونینم یچیه تو ، اریماز باش حرفات مراقب -

 !  دمیفهم یکاف اندازه به -

 خواستمیم فقط و بود گرفته بغضم تیعصبان از ، شکست را کمرم رعنا آخر ضربه ، شدم ادهیپ آن از و کردم باز را لیاتومب در

 .. کنم هیتخل را خودم

 باشد من جز یگرید مرد عاشق رعنا کنم تحمل توانستمینم ، ختمیریم اشک و زدمیم مشت وارید و در به راه طول در جهت یب

.. 

 رعنا زشت کار یتالف یبرا یدیجد نقشه دنبال و گرفت شعله وجودم در انتقام حس ، شد لیتبد نفرت به شبه کی احساسم تمام

 که بود گرفته را چشمم یجلو یطور خشم و نفرت هیسا ، بودم خودم ماجرا تمام یاصل مقصر که انگار نه انگار ، گشتم

 خواه سعادت اریماز با یندار حق!  رعنا کنم کارتیچ دونمیم من:  کردمیم زمزمه لب ریز فقط نمیبب را میپاها یجلو توانستمینم

 .. یندار حق!  یکن یباز

 

 ! مونده ساعت مین فقط:  گفت و انداخت ساعت به ینگاه کاوه دکتر] 

 !  کنم کوتاهش کنمیم یسع -

  ؟ شد یچ بعدش خب -

 ! [ باشه من از عروسک هی ، زنهیم حرف ازش رعنا که یمرد شدینم باورم:  گفتم و گرفتم دستانم نیب را سرم

 به که یمرد نیکتریدنز و نیاول سراغ بعد روز صبح و رفتم هتل به میمستق ، بازنگشتم خانه به رعنا با دارمید نیاخر از بعد

 .. رفتم کرد خطور ذهنم

 خودتو زهر باالخره:  گفتم بود نشسته اتاقش در که یضیمر و یمنش هوار و داد به توجه یب و کردم باز را مطبش اتاق در

  ؟ نه یختیر

 .. منه کار محل نجایا خواه سعادت یآقا دیباش آروم لطفا:  گفت و شد بلند جا از ابیکام یمهد

  ؟ کار محل:  دمیپرس و دادم سر یکیستریه خنده

 و رفت رونیب اتاق از کنان غیج غیج دیلرزیم ترس از که ضیمر ، زدم نیزم به محکم و برداشتم بود اتاق گوشه که یگلدان

 .. دیکش یپوف ابیکام یمهد

 .. گرفتم را او قهی و شدم یعصب قبل از شتریب آرامشش و یخونسرد دنید از

 .. خواه سعادت یآقا باش رفتارت مراقب:  فتگ تیجد با ابیکام

 دفعه نیا ؟ نشد توبت یخورد کتک ازم که یآخر دفعه!  حرومزاده کشمتیم دخترم جون به:  دمیغر ام شده دیکل یدندونا یال از

 .. ینش یآفتاب من زن بر و دور گهید تا شکونمیم سرتو دماغت یجا به

 .. زنمیم زنگ سیپل به االن!  یعوض بکش دستتو:  زدیم داد بود ستادهیا اتاق رونیب که اش زده وحشت یمنش

 حرومزاده نیا برسه یوقت تا!  بزن زنگ یخوایم یخر هر به:  دادم جواب و برگشتم بودم دهیچسب را ابیکام قهی که همانطور

 .. کشتم رو

 .. اریماز میبزن حرف ایب -

  ؟ یداریبرنم میزندگ سر از دست  چرا ؟ کثافت دارم یحرف چه تو با من:  زدم داد و فشردم را اش قهی

 !  یزنیم حرف یچ از یدار دونمینم یحت من -

 حاال یکرد تصاحب دخترمو ، یکرد تصاحب رو رعنا ؟ چپ یعل یزد خودتو ای یدونینم ؟ یدونینم:  دمیپرس و زدم یپوزخند

  ؟ میبزن حرف یخوایم



  ؟ کردم تصاحب رو رعنا یکنیم فکر چرا:  دیپرس و زد پلک آرامش با

 !  کرد اعتراف بهم خودش -

  ؟ کردم تصاحبش من کرد اعتراف اون:  دیپرس دیترد با و شد بزرگ تعجب از یمهد چشمان

 !  شده باالخره!  شده عاشقت اون -

 .. اومده عقل سر باالخره پس:  گفت و زد یپوزخند ابیکام یمهد

 .. داد هلم و شد مانعم هوا در ابیکام اما شدم ور حمله صورتش سمت به و کردم گره را مشتم

 سگ یچیه که رعنا اونوقت کنم کسانی خاک با صورتتو ونیدکوراس خوامینم دکتر واستا عقب:  گفت و کرد مرتب را اش قهی

 .. کنهینم نگاهت کوچتونم در

 .. شکستم حرکت دو در را گردنم قلنج و کرده باز نهیس تا را راهنمیپ یها دکمه

 .. شهیم له یک صورت ونیدکوراس مینیبب بزار -

 .. بزن یک نزن حاال ، میافتاد گریکدی جان به و شدم ور حمله یمهد سمت به حرف نیا با

 .. من تا سه ، زدیم او دوتا

 .. دیرس ینم گوشمان به اصال بود ستادهیا سرمان پشت که رعنا داد و غیج یصدا که بود دهیرس ییجا به کار

 را دستانش و شد او سپر سرخ و سیخ چشمان با رعنا کنم صورتش نثار را آخر مشت آمدم که نیهم و ختماندا نیزم را یمهد

 .. کرد باز

 داشتم اشان یعاطف رابطه به که یشک دمید آنجا در را رعنا یوقت ، بدهد نجات من دست از را عشقش بود آمده ، زدم یپوزخند

 !  گرفته نوبت روز همان در اعصابش یناراحت بابت ابیکام از او دمیفهم بعدها و شد لیتبد نیقی به

 .. نمیبنش او یها حرف یپا قهیدق پنج یبرا نشدم حاضر و کردم قضاوت زود

 ؟ خوبه حالت:  دیپرس ختیریم اشک که همانطور و نشست یمهد نیبال بر رعنا

 .. زد پلک فقط یمهد

 .. خوردیم را وجودم ذره ذره داشت حسادت احساس ، گرفت حرصم صحنه نیا دنید از

 یندار حق یمن زن یوقت تا:  گفتم و آوردم باال دیتهد نشانه به را ام اشاره انگشت ، کردم بلندش و دمیکش محکم را رعنا دست

 !  فیکث هرزه کنند سنگسارت دمیم!  یبچرخ عشقت دور

  ؟ یدینم گوش بهم چرا ؟ اریماز یگیم یچ تو:  دیپرس لرزان یصدا همان با و دیکش را دستش مچ رعنا

 .. خودته نوبت میبعد دفعه ، بدم حرومزادت عشق به یگوشمال هی اومدم!  بدم گوش تا ستین یحرف -

 .. یمهد ، بدم حیتوض بزار اریماز -

 ! بود زیانگ نفرت هم شیصدا دنیشن ، گذشتم کنارش از و زدم او به یمحکم تنه

 

 !دانمینم هم خودم ساختم؟ چه رعنا از من

 به و ننشستم شیها حرف یپا هرگز! بودم یاحمق و کور مرد من ، میبگو آخر بار یبرا بگذار پس ستیباق یکم زمان انمدیم

 ...ندادم گوش قلبش یصدا

 را دخترمان و رفتم خانه به انتشیخ یتالف یبرا که یروز رودینم ادمی گذشتم، او از تفاوت یب کردیم التماسم چشمانش با یوقت

  کردم؛ جدا آغوشش از



 یمحکم لگد شرفانه یب من اما برگردانم را ماهک خواستیم هق هق با و بود افتاده میپا به رعنا زد؛یم غیج و کردیم هیگر ماهک

  《!هرزه ارنیدرب پدرتو دمیم یایب ماهک دنبال دوباره اگه خورمیم قسم 》:کردم دشیتهد و زدم او به

  ؟ چرا ؟ چرا ؟ یکنیم ینطوریا چرا آخه اریماز -

 !  هیچ من به انتکردنیخ یسزا یبفهم تا -

 ... یک من ؟ انتیخ یسزا:  گفت و شد بلند نیزم یرو از ، دیخند یها هیگر انیم

 !داشتم نفرت کند هیتوج را خودش خواستیم نکهیا از کردم، قطع را حرفش

 .بستم محکم را خانه در و راندم عقب آخر بار یبرا را او

 ؛ینیبینم رو هرزه زن اون گهید تو 》 زدمیم داد او سر گستاخانه من و خواستیم را مادرش  کرد،یم یتاب یب بغلم در ماهکم 

 《! نشیبینم گهید

 ! خوامیم ویمامان -

 !مرد یمامان مرد، یمامان!  شو خفه -

 .کردیم یخط خط را اعصاب شیها هیگر  زد،یم هق هق یبلندتر یصدا با ماهک

 .گذاشتم مادرم اغوش در و بردم رمپد خانه به را او حرکت نیاول در

 !کردمیم جدا خودم از را او کرد،یم یتاب یب یکم که زمان هر و نداشتم را دخترم حوصله هم خودم یحت

 ابراز را اش ینگران اکبر هللا یندا با پدرم و دیکوب سرش یرو به یدست دو اش نوه کبود صورت و سرخ چشمان دنید با مادرم

 .کرد

 کجاست؟ زنت:  دیپرس من از خرابم حال دنید با پدرم  گرفت، آرام مادربزرگش آغوش در و شد اجد بغلم از ماهک

 !ارین من یجلو رو جنده اون اسم:  زدم داد پدرم سر لیدلیب و دیچسب سقف به آمپرم رعنا نام دنیشن با

 سابق اریماز حداقل کنم؛ یفحاش ام نوادهخا یجلو نداشت سابقه! دیدزد را نگاهش شرم سر از پدرم و گرفت گاز را لبانش مادرم

 !نبودم رستم پسر اریماز که بود ها مدت ؟ من یول کرد؛ینم را نکاریا

  ؟یکرد کاریچ تو پسرم؟ هیحرف چه نیا آخه:  دیپرس دادیم تاب تاب آغوشش در را ماهک که یدرحال مادرم

 من؟ دیپرسیم کردم؟ کاریچ من 》 دمیپرس و دمیکش میموها در یدست

! نزار برچسب مردم دختر رو یگفت من؟ به یدیتوپ ستین صالح و ریخ دختره نیا گفتم ادتهی》  گفتم پدرم به و دمیخند وار وانهید

 《!  ارهیپت دختره  شده؛ گهید مرد هی عاشق گفته صورتم تو اومده راست راست خانوم!  ریبگ لیتحو تویسوگل ایب حاال

 به یمحکم یلیس دخترم و مادر جلو و کرد شل را راستش دست که شد یعصب ام ستاخانهگ لحن دنیشن با چنان ؟ییگویم را پدرم

 !دیکوب صورتم

 یخر چه یکرد فکر 》 گفت و گرفت سمتم را اش اشاره انگشت  انداخت، کلمیه به یزیانگ نفرت نگاه پدرم زدم، یپوزخند

 شرف یب ؟یشد الت بابات ننه واسه که کردم گتبزر ینجوریا مگه رو تو من  ؟یکشیم عربده من خونه یتو یایم که یهست

  《 خبرم؟ یب اتیکار گوه از یکنیم فکر

 《! مزخرفه حرفاش تمام زدمیم حدس! داده لتونیتحو ور و شر مشت هی اومده حتما》 دادم جواب و دمیخند

 یجلو  نشده؟ رو برام تیگندکار آمار یکنیم فکر!  دمیند تو از تر خدا یب و تر شرم یب مرد که قسم نیحس امام به ور؟ و شر -

 《...! چندتا با پسرش شاه بگم ننت



 .گفت یا استغفرهللا رلبیز و نداد ادامه را حرفش

   ؟یگینم یزیچ چرا  ؟یچ پسرم شاه خان؟ رستم》 دیپرس پدرم از دیترد با و کرد بغض مادرم

 《!شرف یب نیا بعد ادیم شرمم هم گفتنش از یحت》داد جواب و کرد پشت ما به پدرم

 《! بگو بهم تو ؟ یکرد کاریچ تو پسرم ؟ اریماز 》 دیپرس ملتسمانه و دیچسب را من راهنیپ مادرم

 تندم رفتار بابت ارغوان شد معلوم بعدا اما گذاشته پدرم دست کف را زیچ همه رعنا کردم گمان لحظه آن دادم، هل را مادرم

 !گذاشته دستش کف را ماجرا تمام و گرفته را پدرم سراغ

 فرشته اون برا  ؟یبگ که یدار یچ خرابت عروس یبرا! هستم که نمیهم من!  کردم خوب کردم یهرکار رستم؟ هیچ یدونیم -

 ؟یگیم یچ پاکت اصطالح به

 هی! یپسرم بگم جمع یتو ادیم عارم یحت! یشد رو و چشم یب و حیوق نقدریا که کنه لعنتت خدا 》داد جواب و برگشت پدرم

 که کردم یگناه چه من موندم فقط! یندار ارزش برام هم باغچه سنگ قدر حاال اما کردمیم خطابت افتخار اب بودم هرجا یزمان

 علم قد مادرت و من یجلو حاال که گذاشتم کم یچ  تتیترب یتو یچ من کاشته؟ ننت و من دامن یتو یناخلف پسر نیهمچ خدا

  ؟یکشیم عربده و یکرد

 .بود افکنده پرده دلم در نفرت و خشم هیسا لحظه آن اما بودم ناراحت قلبم ته کردم، تفااک سکوت به جواب در و زدم یپوزخند

  کنند، هیگر حالت به آسمون یمرغا کنمیم یکار یبرگرد اگه چون برنگرد گهید یدار عمر تا و رونیب خونه نیا از گمشو فقط -

 !دورتن یایروسپ همون تو اقتیل

 ! بود پسرش از زتریعز پدرم یبرا هرزه یرعنا خوردم، افسوس خودم حال به و زدم رونیب هخان از بردارم را دخترم آنکه بدون

 رعنا خراب حال که بعدا و خانواده اول! دادم دست از را زانمیعز تک تک نگونهیا یآر

 

 یطرف از و بودم کرده گوشم در پنبه! نداشت یا دهیفا کردندیم حتمینص هرچقدر د،یرس هنگامه و بهروز به نوبت افتی دیتشد

 !باشم کرده میتقد ابیکام یمهد به یدست دو او و دهم طالقش دمیترسیم

  ندادم؟ او به را دخترش مالقات اجازه و گذاشتم تنها ام خانه در را رعنا آزگار دوسال که شودیم باورتان

 !دش غرورمانعم بعدا و نمیبب هم را ختشیر خواستمینم که بودم یعصب دستش از آنقدر لیاوا

 با مکالمه به حاضر میبجو را اش خرخره زنده زنده بودم حاضر که ییآنجا از و زد زنگ من به بارها ابیکام یمهد نیب نیا در

 !  تیزندگ خونه سر یبرگرد دیبا ، اریماز:  گفت و آمد مطبم به سرزده یروز آخر دست نشدم او

  د؟یگرفت وجدان عذاب ه؟یچ:  دمیپرس و دادم لم دارم چرخ یصندل یرو

 !شهیم بدتر داره روز به روز رعنا یروح اوضاع! یفهمینم تو -

 !دیفهمیم کردیم انتیخ بهم نکهیا از قبل دیبا -

  ست؟ین کار در انتیخ یبفهم یخواینم چرا 》 گفت و دیکش یپوف ابیکام یمهد

 بود شده رهیخ رنگم رهیت چشمان در که یدرحال و زد زیم به یمحکم مشت ابیکام شدم، یا برگه نوشتن مشغول و زدم یپوزخند

 《!افتاده ریگ ایرو یتو اون!  الهیخ و وهم همش 》 داد جواب

 ! بود ممکن بهانه نیبدتر نظرم به کردم،ینم درک هم را شیها حرف از کلمه هی یحت

 ! ساختمیم یبهتر بهونه بودم من اگه ال؟یخ و وهم ؟یگیم یچ تو -

! سوزهیم رعنا حال به دلم بهونست؟ یکنیم فکر! دمیند شعورتریب تو از آدم من یعنی 》 داد تکان تاسف نشانه به یسر ابیکام

 با اونجا رهیم که هنگامه! نگرانشن همه ومده؟ین رونیب خونه از یرفت یوقت از یدونیم! یگرفت ازش خودتو ،یگرفت ازش دخترشو



 عروسک ازتون! زنهیم حرف دخترش و تو از مدام و حاده یزوفرنیاسک دچار اون کنه،یم استقبال ازش داد و غیج و شهیش

 《 ؟یفهمیم ساخته

 ته راستش اما گذاشتم کنار هیبق مثل هم را او و نگرفتم یجد را شیها حرف اول بود، شده وانهید رعنا مانند هم ابیکام نظرم به

 دهر عالمه را خودم و دیرسیم نظر به اغراق و ییگو گزافه انمیاطراف یها حرف شوم، باخبر رعنا اوضاع از خواستیم دلم قلبم

  دانستمیم

 بابت هنگامه فرستادم، آنجا به هنگامه همراه را او ماهک بهانه به پس نداشتم هم را خانه به شدن کینزد جرئت حال نیدرع ،

 یهرکس از ما چهارساله دختر یطرف از و زندینم بیآس خودش دختر به رعنا دانستمیم من یول داد هشدار من به کار نیا خطرات

 ! بود تر صادق

 حرف یعروسک مرد از او ، دیلرزیم ترس از برگشت یوقت بود وابسته من به شتریب و کردیم ادی مادرش از کمتر حاال که او

 !کردیم ادی آلش دهیا شوهر ، اریماز عنوان به او از مادرش و بود من هیشب قایدق که زدیم

 پزشک با که بعدا اما نداشتم آن عالئم و یزوفرنیاسک از یدرک چیه بودم دهیند دمخو که یزمان تا بود، سخت و رممکنیغ باورش

 !بودم نشده آن متوجه احمق و من داشته را یروان یماریب نیا عالئم مدت تمام رعنا شدم متوجه کردم مشاوره درمانگر

 .شدیم یبستر شک یب ، ببرند مارستانیت به را رعنا تا کردند تالش بارها دوسال آن یط در گفت ابیکام

 متوجه کردم مطالعه آن درباره یمدت و بردم یپ اش یماریب صحت به یوقت کند، نفوذ او قلب و ذهن در توانستینم من جز یکس

 ادمی یخوب به کردندیم جدا یعروسک مرد از را او یوقت دادم، را یاجبار یبستر اجازه او یول عنوان به و شدم اوضاع وخامت

  نداخت،یم چنگ داشت حضور برش و دور که یهرکس به انهیوحش و کردیم داد و غیج!  هس

 غرورم تمام نمانده یباق مجنون استخوان تکه کی جز یزیچ بشاش زن آن از دمید یوقت!  شکست را قلبم نابسامانش حال دنید

 چکمه ریز را پاکش روح و ندمرسا زوال مرز به! کردم نابود خودم یها دست با را رعنا من داشت؟ یتیاهم چه غرور! شد پودر

 !کردم له فمیکث یها

 تر دیناام من و دیکردیم فردا و امروز دفعه هر شما و بود آن از تر میوخ رعنا حال اما باشد ماه شش درمان مدت بود قرار ابتدا

 !دادمیم ادامه جلسات نیا به قبل از

 دانمینم! دانمینم زند پسم دوباره رعنا اگر و زندست دلم در یدیام یسو کور ماست، دارید و جلسه نیآخر نظر به که امروز تا

 عوض مانیجا کنمیم احساس حاال اما هست احمقانه! توانمینم رعنا بدون من بود؟ خواهم یزندگ ستهیشا صورت آن در ایآ!  دکتر

 ! رحم یب و سرد اریماز او و هستم او وانهید و شهیپ عاشق یرعنا من حاال! شده

 نیآخر تا و هست زنده دلم در عشقش هنوز اما نبودم رعنا قیال من و دهدیم دست از ندارد را اقتشیل که را یزیچ انسان ندیگویم

 ! خورمیم قسم! زد خواهم ادیفر را نامش عاشقانه کشمیم نفس که لحظه

 ! تتنیبب ینجوریا نداره دوست زنت! دکتر باش آروم:  گفت و گرفت سمتم به را یکاغذ دستمال جعبه کاوه] 

 !زدم یتلخ لبخند میها اشک انیم و برداشتم یکاغذ دستمال برگه کی

 《!  دکتر جناب دهیرس انیپا به زمانتون 》 گفت و شد بلند کاوه دکتر

! نه ای اوردمیم دووم نجایا تا شما یها مشاوره بدون دونمینم! ممنونم یطوالن مدت نیا بابت 》 گفتم و دادم یا مردانه دست او با

》 

 《! کرد یمعرف بهم رو ما که دیکن تشکر ابمیکام از دیبا دیشا》 گفت و زد بخندل کاوه

 !حتما -

 باالست طبقه همسرتون اتاق -

 

 . دییبفرما لطفا



 !شدیم خاطره میبرا مارستانیت یوارهاید و در ، کردم حرکت سرش پشت هم من و افتاد راه به دکتر

 سالن کنار و گوشه گرید یبرخ و داشتند اشفته یظاهر آنان از یبعض د،کردنیم نگاهم وحشت با که بخش پوش یخاکستر زنان

 !بودند ستادهیا انزوا به

 !دمیدیم را آنها که بود یبار نیآخر نیا شک یب نه چه گشتیبازم رعنا چه گذاشتم، تکشان تک کنار از

 کالس در و زدندیم پرسه آزادانه مارانیب! ستین نگهبان و ریزنج و قفل از یخبر کنندیم دایپ بهبود مارانیب که یعاد بخش در

 و غم گرد هنوز که هرچند است کترینزد یمعمول یها آدم یایدن به مارستانیت یعاد بخش کنند،یم شرکت یگلدوز ای ینقاش

 !داستیهو آن مارانیب چهره در یماریب

 《! دیدار مهمون! دادگر خانوم》 گفت و زد در به یتق دکتر

 .دمینشن یجواب

 《.خواه سعادت یآقا دییبفرما 》 گفت تعارف به و کرد باز ار در کاوه

 !شدم او روح یب و یخال اتاق وارد و دادم تکان سر مچکرم نشانه به

 《! باشه نجایا که گفتم پرستار به خوبه رفته؟ کجا پس 》 گفت و کرد نگاه اطراف به تعجب با کاوه

 !ردیبگ تماس بخش پرستار با تا شد خارج اتاق از فورا

 کی و ساز دست یسفال مجسمه چند طاقچه یرو دم،یکش آن شده یگلدوز مالفه یرو به یدست و نشستم رعنا نرم تخت یور

 !داشت قرار شده یگلدوز یزیروم

 !دیآفر یم کوچکش و فیظر دستان با را آثار نیباتریز من، هنرمند یرعنا

 !زدیم لک تنش لمس یبرا دلم کردم، شماماست وار وانهید را عشقم تن عطر و دمیکش دراز تخت یرو ناخواسته

 .آمد نظر به آشنا میبرا افتاد، طاقچه یرو یصورت دسته نکیع به نگاهم ناگهان

 یوقت کردم، فکر یکم و برداشتم را نکیع

 و زدم اش شهیش به یا بوسه دم،ید کجا را نکیع نیا دمیفهم شد یتداع چشمانم یجلو نیغمگ سوخته اهیس دختر آن ریتصو 

!  کردم باز را خورده تا برگه شدم، بود یسفال مجسمه ریز که یکوچک برگه متوجه برگردانم طاقچه یرو به را آن آمدم نکهیهم

 《! ترسمینم ارتفاع از گهید 》 بود شده نوشته آن یرو

 سمت به سرعت به مافتاد او بتیغ و مارستانیت ساختمان یبلند ادی به نکهیهم اما نداشت یمفهوم میبرا اول لحظه در جمله نیا

 .کردم حرکت بام پشت باال

 ! برگرداند شانیها اتاق به را مارانیب تمام تا کرد اعالم پرستاران به مارستانیب جریپ بعد لحظه چند تنها رایز بود، درست حدسم

 و کردیم نگاه فاطرا به یسردرگم با احمق نگهبان و بود بسته در د،یرس بام پشت باال در به من از زودتر یکم کاوه دکتر

 قفل پشت از در هم حاال! ستین بوم پشت باال یدایکل و افتادم نیزم یرو دمید و کردم باز چشم! شد یچ دمینفهم اصال 》 گفتیم

 !شده

 《.. آب رفتم فقط من..  فقط من》 گفت و گرفت بغض دیرسیم نظر به کار تازه که هم کاوه همراه پرستار

 ساختمان از پرش با داشت میتصم رعنا نداشت، یمفهوم میبرا شانیها حرف

 !بدهم دست از را او دوم بار یبرا توانستمینم من و کند یخودکش 

 《!کن کمکمون خودت ایخدا داخل؟ میبر یچجور 》 گفت پرستار و گرفت تماس اورژانس و ینشان آتش با میمستق کاوه

 !میزنیم لگد در به همزمان سه شماره با 《!یکن رانجب وقتشه حاال و یکرد یغلط هی تو 》 دمیغر و گرفتم را نگهبان قهی



 .. اما..  اما -

 آنجا از و میداد هل را آن زور به سپس شد باز نصفه تا که میزد در به یمحکم لگد جفتمان سه شمارش با و کردم ول را اش قهی

 ... افتادم راه هیبق از جلوتر من شود رد آن از توانستیم نفر هی فقط که

 

 من از دورتر قدم چند گشاد یخاکستر راهنیپ آن در رعنا دم،یرس مارستانیت یخال بام پشت به و رفتم باال پلکان از سرعت به

 ..دیکشیم پرواز انتظار و بود ستادهیا سکو یباال

 ..رعنا:زدم داد توان تمام با عوض در و نشمردم زیجا را رفتن جلو نیا از شیب شدم، خشک میجا در صحنه نیا نید با

 ..بود آلود اشک و سیخ چشمانش برگشت، عقب به یا لحظه او

 ..نکن نکارویا! کنمیم خواهش: گفتم و کردم نگاهش ملتسمانه

 ! یفهمینم تو -

 ..این جلوتر: زد غیج و شد کترینزد پرتگاه لبه به شوم کینزد او به قدم کی آمدم نکهیهم

 ! یزارب تنهام دینبا!  یبپر دینبا تو..  کنمیم التماست رعنا -

 ..شد یجار چشمه از روان یباریجو چون میها اشک و شکست جمله نیآخر با نمیسنگ بغض

 ..اریماز تونمینم! کشهیم منو داره! کنم مبارزه باهاش تونمینم: گفت و داد سرتکان تاسف با رعنا

 ..یبر ینتوینم! یبزار تنهام یتونینم: زدم داد لجوجانه و دمیکوب نیزم بر را میپاها کودکان مانند

 ..کشهیم منو گفتم! مهیخ بد تومور هی مثل عشقت گفتم بهت: داد جواب و کرد باز را دستانش

 ..کنمیم خواهش ازت رعنا -

 تنها اون یدونیم که تو! کن دایپ مهربون مامان هی براش ؟یهست دخترمون مراقب: گفت و زد یتلخ لبخند شدم، کینزد قدم کی

 ! توئه از من یادگاری

 ولم راحت یتونینم ،یکرد یباز روانم و روح با سال کی  رعنا یبر یندار حق! زارمینم: گفتم و دادم تکان نه نشانه به را سرم

 ! یکن

 ..دیرسیم گوش به دور از ینشان آتش و آمبوالنس ریآژ یصدا انداخت، نییپا را سرش و دیچسب را شیها شانه رعنا

 ..کردم رید روازپ یبرا: گفت و انداخت ابانیخ به ینگاه رعنا

 ..دمیرس سکو یباال به و کردم پر عیسر یها قدم با را نمانیب فاصله تمام نبود حواسش که یزمان درست

 ..دید را مجنون مرد نیا کنارش در و آمد خودش به رعنا

 ..دادیم جان ابرها هیسا در دیخورش و داشا بغض مانیدلها مثل بود، یابر آسمان

 : کردم زمزمه رلبیز و بستم را چشمانم گذشت،یم ذهنم مقابل از مانخاطرات دم،یکش یقیعم نفس

 بود نشسته پارک در من کنار عشقم

 بود نشسته ششیپ هم زمستان یسرما

 گداز یب و سوز پر زمستان مثل من

 بود بسته پرگار شیها دست به چشمم

 زد ناله فواره نگاهش اهیس پشت

 رفت و کرد پرواز نگاهش پشت به چشمم

 است یخال حوض آن



 زده خی درخت آن

 است یجان مرد آن

 زده پس فواره آن

 :زدم اشاره رو به رو به و کردم بلند دست

 جنون برزخ در مرد ریپ سمت آن

 زده لک قطعا نگارش یبرا قلبش

 نیبب گوشه آن را یچا یخال وانیل

 زده کم کیمات سنت یپا به زن آن

 است نشسته تنها که بزرگ درخت تک آن

 زده کلنگ شیپا به باغبان شیپ سال ده

 ماست یروبرو درست که یصندل آن

 زده رنگ بار صد نقاش را آن

 ..گرفتم انگشتانم یال به ال در را نرمش و فیظر دستان و کردم دراز دست دیترد با د،یکش ینیغمگ آه رعنا

 ..ستینگر سرخم چشمان در بغض با و کرد سربلند

 :  داد امهاد و ماند ثابت مانیها دست یرو نگاهم

 ..بود بلند چه دستت

 ..نشاند لبش کنج یکمرنگ لبخند و داد فشار را انگشتانم

 : گفتم یسوزناک لحن با بار نیا و زدم لبخند زحمت به

 گرفت را دستم

 گرفت را پرگار نگاهت به دوباره چشمم

 است سختم چه تو یب زمستان سکوت در من

 ریبگ را دستم

 ..زده لک خواب کی یبرا دلم

 :میگفت کنان زمزمه و میشد تر کینزد لبه به قدم کی هردو بست، را چشمانش من مانند هم عنار

 !زده لک خواب کی یبرا دلم زده، لک خواب کی یبرا دلم -

 ..کردم آغاز انتها یب یپرواز او با و فشردم محکم آخر بار یبرا را انگشتانش

 

 : بعد سال پنج

 

 ..انداختم ینگاه آن جلد پشت نوشته به آخر ارب یبرا و بستم را یعروسک مرد کتاب

 ..زندینم پلک یا رفته یوقت از که عروسکت جز به است خوب ما همه حال من محبوب اما، و -

 خواه سعادت اریماز دکتر - دادگر رعنا: سندهینو



  سیپار کتاب نیتر پرفروش

 ..داشتم زمان یبعد پرواز تا ساعت مین هنوز کردم، نگاه ساعت به گذاشتم، کنارم یصندل یرو را کتاب و دمیکش یآه

 مانکن به شباهت یب که یجوان و مایس خوش زن کنم باز را آن آمدم نکهیهم و آوردم رونیب یتییسکویب بسته چمدان یجلو از

  شماست؟ یبرا کتاب نیا: دیپرس یسیانگل به و شد کمینزد نبود ها مجله یرو

 ..کرد اشاره یعروسک مرد به

 ..کردمیم مطالعه تمداش بله -

 داشته یسخنران شاتله دو سالن یتو قراره هاش سندهینو کتابه؟ زنده شیهما امروز دیدونیم: دیپرس و نشست کنارم یخوشحال با او

 ..باشند

 ..دادم تکان سر بله نشانه به و دمیخند

 داره؟ خنده نظرتون به: دیپرس تعجب با زن

  د؟یکن شرکت شیهما یتو دیدار میتصم شما! ستین نه :دادم جواب لبخند با و دمیکش یقیعم نفس

 بود، احترام قابل سندشینو صادقانه لحن و کتاب نیا من یبرا ..کنمیم نقد یگاه و سمینویم خودم هستم، دوشل یمارس من! بله -

 نیریسا اریاخت در آموزنده کتاب هی شکل به رو یمسائل نیچن تا شهینم حاضر یهرکس ن،یشجاع یها انسان سابق همسر و اون

 زن هی احساسات داستان بلکه ستین کتاب هی فقط هیرانیا یواقع داستان هی از برگرفته که یعروسک مرد نظرم به بده، قرار

 درک رو پاکش احساسات وجود تمام با خانوما ما تمام که بود یزن رعنا ،یسیانگل ای یباش یفارس زن هی که ستین مهم! هیواقع

 ! کنمیم ریتقد ازش شجاعتش بابت خواهر هی عنوان به من و شهیستا قابل زن اون م،یخورد هغص باهاش و میکرد

 ! دوشل خانوم نطورهیهم قطعا -

  ؟یآقا دیببخش منو یگستاخ بپرسم، رو نامتون رفت ادمی من یراست -

 .. یمیکر -

 ..بودم دهینشن تاحاال ؟یمیکر: دیپرس شک با و کرد دراز دست او

 ! رانمیا اهل نم! دیدار حق -

 !یبزرگ سعادت چه! اوه -

 .. زیم چشمک صفحه یرو به ماهک دخترم نام خورد، زنگ لمیموبا لحظه نیهم در

 دوشل خانوم رهیگیم تماس داره دخترم: گفتم و کردم یخواه عذر بایز زن از

 ..دیشبا راحت: گفت و داد سرتکان بله نشانه به دیرسیم نظر به ناراحت و خورده جا یکم که زن

 ( خانواده اول)  Family first:  بردم کار به یسیانگل یالمثل ضرب و انداختم باال یا شانه

 ..دادم را دخترم یریتصو تماس جواب هم من رفت، بوفه سمت به و شد بلند کنارم از یمارس

 یداشتن دوست ظاهر دنید زا بود، زده زل نیدورب صفحه به گرد یصورت دسته نکیع آن با و بسته یگوش دو را بلندش یموها

 .. ییبابا عشق سالم: گفتم و گرفت ام خنده اش

 ..امشب یشد پیخوشت چه! به به! جونم بابا سالم -

 پیخوشت مامانم شیپ شاهللیا دارم، سیپار تا پرواز هی هنوز! هیترک فرودگاه دمیرس رانیا از تازه بابا؟ جون: دمیپرس یشوخ به

 ..بمونم

 ..یشیم عاشقش دوباره شینیبب اگه شده یگریج چه امشب یبرا مامان یدونینم خواه، سعادت یآقا زیبر مزه کم -

 ..رفت ضعف دلم نگو -



 ذهنم در رعنا یها خنده ریتصو ناخودآگاه د،یخندیم مادرش هیشب شد، انینما رنگش دیسف درشت و زیر یها دندان و دیخند ماهک

 ..شد یتداع

 ..یبود ونیدرم روز هی که بودم رانیا! نگرانتما ؟یریم تویوتراپیزیف جلسات هنوز بابا -

 ..امدمیم کنار آن با دیبا و بود یخودکش اثرات از هم نیا اوردم،ین رو به اما کردیم درد یکم گردنم

  چطوره؟ مامانت! شکر رو خدا دخترم، بهتره حالم -

 ! بهتره یلیخ االن اما کردیم درد کمرش کمی اواخر نیا بهتره، مامانم -

 .. زده لک برات دلم -

 ..باشم مامان شیپ ماه سه قراره نره ادتی! خواه سعادت گذشته تابستون از ماه هی فقط تازه: گفت و دیخند ماهک

 شبکه تمام ،یبگرد پسرا با ادیز نمینب! یا بچه هنوز هم تو داره، فرق ما با فرانسه فرهنگ هرحال به! نگرانتم یول نرفته ادمی -

 .. جوون خانوم دارم تمیاجتماع یها

 خوشم میگروه هم از بگم بهش نکردم جرئت هنوز راستش! حساسه تو از شتریب مامان بابا، نباش نگران:  گفت و دیکش یپوف

 ! ادیم

 جان؟:  دمیپرس تعجب با

  رفته؟ ادتی! بابا ادیم بدت ازش توام که یهمون -

 از! الیگودز سالته ازدهی فقط یندار یسن حرفا نیا یبرا که تو تازه! ارین من یجلو رو قویر اون اسم ماهک، گفتم بهت بار هی -

 ..رمیمیم کنمیم دق دوتا شما دست از باالخره! یمادرت هیشب کال البته، یبود نیهم تمیبچگ

 ..بابا نکنه خدا -

 ..افتادم راه هب تیگ سمت به و کردم یخداحافظ او از پس شد اعالم پروازم شماره میزدیم حرف دخترم با که همانطور

 ..آمدم کنار نبودش و او با یحد تا باالخره اما بود یسخت دوران گذشت،یم رعنا و من ییجدا از سال پنج بایتقر

 کی را مانیها سنگ تا بود یخوب مدت نیا و میشد یبستر مارستانیب در ماه پنج میداشت ناموفق یخودکش کی هردو آنکه از بعد

 ..میکن باز شهیهم یبرا بار

 ..را منال و مال نه خواستیم هیمهر نه بود، یتوافق طالق هم آن و گذاشت بزرگ شرط کی بخششم یبرا عنار

 

 ..شدم طالق به یراض او یپافشار با باالخره و بود شهیهم از تر مصمم رعنا اما گذاردیم سرم به سر کردمیم گمان لیاوا

 را مانییجدا کودکانه زبان به نداشت یسن نکهیا با پس ندیبب را بیآس نیکمتر ما مهم میتصم در ماهک تا بود نیا تالشمان تمام

 ..میداد ادامه دخترمان آرامش حفظ یبرا خود دوستانه رابطه به همچنان وجود نیا با م،یداد حیتوض شیبرا

 دانشکده فطر از آخر دست زد، نییپا و باال فرانسه اقامت یبرا دوسال و کرد مهاجرت قصد یناگهان میتصم کی در رعنا

 ..شد رفتهیپذ sorbonne اتیادب

 ازیامت و کرد اریاخت خود یبرا یمعتمد لیوک کردیم مهاجرت که یزمان بزند، رقم خودش یبرا یا تازه یزندگ داشت میتصم او

 ..فروخت کردیم کار آن یبرا سابقا که یا هیریخ به را یچوب یها عروسک

  کنم؟ فیتکل نییتع اون یبرا که هستم که من و هاست نیبهتر قیال او که تمدانسیم اما بود سخت میبرا اگرچه او از یدور

 ..شد جمع چشمانم در شوق اشک گفت میبرا را آن که یوقت و بود کرده جزم اتیادب نوبل زهیجا یبرا را عزمش

 ..میبود مکالمه مشغول یریتصو تماس کی در ما و بود شب مهین 1ساعت

  ؟یکنیم هیگر یدار چرا ار؟یماز -

 ..یهست نیا ستهیشا واقعا تو! خوشحالم یلیخ! رعنا دونمینم -



 ..یمحبت با یلیخ تو! ممنونم ازت: گفت و زد یمهربان لبخند

 شنهادیپ سپس رساند فروش به ماه جنس از یدختر نام با را آن کرد چاپ را اش یکودک خاطرات تمام سال کی عرض در ابتدا

 ..کردم استقبال آن از لیم کمال با من و ادد من به را یعروسک مرد رمان نوشتن

 و یفارس ،یسیانگل زبان سه به که کتاب نیا د،یرس سیپار در یتصور رقابلیغ فروش به ماه کی عرض در یعروسک مرد

 یج به شبه کی رعنا و شکست را مزیتا ورکیوین چارت زهییپا یها کتاب فروش رکورد داشت ارائه همزمان شکل به یفرانسو

 دخترم و او یخوشحال مانند یزیچ چیه بود، سال پنج نیا اتفاق نیباتریز من یبرا نیا خب و شد لیتبد دوم نگیلرو یک

 ..کند زده جانیه را من حد نیا تا توانستینم

 دمتعه و شناس فهیوظ دکتر کی مانند بار نیا! سابق مثل نه البته بودم، کار به مشغول تهران در همچنان من د؟یپرسیم خودم از

 ..کردمیم کار

 به یبزرگ هدف وندم،یبپ متحده االتیا یساز نهیقر و چشم پژوهش مرکز به و کنم اقدام phd مدرک اخذ یبرا تا داشتم میتصم

 یخانوادگ عکس قاب به زدن زل و قهوه فنجان کی با همراه خواندن درس از تر بخش لذت زیچ چیه من یبرا یول امدیم شمار

 !نبود ماهک و رعنا من،

 اتفاق به امسال نیهم که سرپرست بد کودکان از تیحما سازمان از م،یبگو تانیبرا هم مشترکمان دیمف یکارها از نباشد ایر

 از تیحما آن هدف و خورد کلنگ رعنا منو توسط غرب شهرک در که نو دیام سازمان م،یکرد افتتاح تهران در رعنا حضور

 ..شد عنوان رندیگیم قرار یروح ای یجسم آزار مورد ماریب ای معتاد نیوالد توسط که یسرپرست بد کودکان

 و نمود میتنظ اصل دوازده در بشر حقوق از تیحما چهارچوب در را خود یالملل نیب اهداف بود تهران در مقرش که سازمان نیا

 موجب که کرد عنوان را یخاطرات حضار دارید مقابل رعنا آن از بعد شد، خوانده هیافتتاح روز در رعنا توسط اصول نیا

 ...شد شنوندگان احساسات ختنیبرانگ و یشگفت

 یب کودکان از تیحما بحث شهیهم مگه بد؟ واژه چرا سرپرست؟ بد کودکان از تیحما چرا دیبپرس خودتون از االن دیشا -

  باشه؟ داشته بد سرپرست یکودک شهیم مگه نبوده؟ سرپرست

 دیشا بدم قول بهتون تونمیم و میسرپرست بد انیقربان از یکی خودم من! ستین رممکنیغ ایدن نیا یتو یچیه که بگم بهتون دیبزار

 ظلم بهش باشند داشته دوسش عاشقانه قراره که ییکسا مادرش، و پدر نکهیا اما باشه دهنده آزار کودک هی یبرا یسرپرست یب

 ! بدتره هم یسرپرست یب از یحت نیا کنند،

 

 یسالگ 6 تا کی از دادگر رعنا من: گفت و داد نشان بود شده یحکاک دستش مچ یرو به که زن نماد یتتو و برد باال را دستش

 همه تا بزنم ادیفر خوامیم و منم نیا! ترسمینم گفتنش از و بودم مادرم به تجاوز شاهد و پدرم یجسم و یروان خشونت یقربان

 تمام یبرا شن، بلند جا از زنندیم پا و دست جهنم یتو هاست مدت که من امثال به کمک یبرا و بشنوند رو ما یصدا نند،یبب

! ما خود! میباش ما دیبا آدم اون و کنهیم تشونیحما رونیب نیا یکس کنند باور نهیا مهم! هستند کجا ستین مهم ا،یدن سراسر کودکان

 یجنس رابطه فقط تجاوز ند،باش دهیچش رو اش یروح آزار و تجاوز تلخ طعم بار هی دیشا دارند حضور نجایا که یافراد تمام

 ..ستین بزرگساالن مخصوص فقط تجاوز! ستین زنان مخصوص فقط تجاوز! ستین

 و یکن خفه نطفه در خودت یدستا با رو دخترت روح از و یبزار قهیمض در اونو یروان نظر از ،یکن ظلم بچت به یعنی تجاوز

 و سرپرستم بد هی من زنمیم داد و ستادمیا سرپا نجام،یا اما رفتم جلو مرگ مرز تا و کردند تجاوز بارها کردند، تجاوز من به! بله

 ..دارم ازین کمک

 انداخت، لرزه به را تنم کردیم صحبت حقوقش و حق از و بود ستادهیا انیتماشاچ دید یجلو اقتدار با که حالت آن در او یتماشا

 .بردارم چشم گفتیم نسخ و داشتیبرم قدم صالبت با که او از یا لحظه یبرا توانستمینم

 

 .. رفتم قیعم یخواب به و گذاشتم یصندل یرو به را سرم آرامش ؛با بود راه یساعت سه سیپار تا استانبول از

 .. رفتم یبرق پله سمت به من و آمد فرود مایهواپ ، دمیرس مقصد به ظهر از بعد 3 ساعت کینزد

 و رعنا دارید شوق اما دمیرسیم نظر به خسته یکم اگرچه. انداختم صورتم به ینگاه بود، شده هیتعب سالن در که یا نهیآ داخل از

 .. بود دایهو ام چهره در ماهک



 در را او عاشقانه من و دیدو سمتم به دخترم. دادم تکان دست بود، ستادهیا یا بهیغر مرد کنار که ماهک یبرا پله یباال از

 .. دمیکش آغوش

 ! ماهک دیکش یم پر برات دلم -

 .. نطوریهم ممن -

 : گفت و زد اشاره بهیغر مرد به شد جدا آغوشم از دخترم یوقت

 ... مامان یفرانسو - یرانیا ناشر ، هستند یملک اشتون شونیا بابا -

 ... بود یجذاب تضاد در روشنش یآب چشمان با که داشت رهیت بلوند یموها. بود ییباال و قد خوش مرد انداختم؛ او به ینگاه

 ... کرد یشاد ابراز و داد ستد من با او

 ! قربان خوشبختم تونییآشنا از اندازه یب! د؟یباش خواه سعادت یآقا دیبا شما -

 .یملک یآقا نطوریهم منم -

 :  دمیپرس ماهک از

  ؟ کجاست مامان پس-

 !دیبترکون یحساب قراره شه؛یم حاضر شیهما یبرا -

 .. افتادم راه بود کرد اجاره میبرا که یشخص لیباتوم سمت به اشتون با و گرفت ام خنده او یشاد از

 !  نبودم زحمت به یراض اصال یملک یآقا -

  ؟ دیدار که رو منزلشون آدرس ؛ کرده حساب رو لیاتومب نهیهز دادگر خانم جناب، کنمیم خواهش -

 .. ممنون بله -

 !  دونمیم منم تازه-:  گفت خنده با و برد باال را دستش ماهک

 !  باهوش دختر قدش نبز:  اشتون

 . باش خودت مراقب! نمتیبیم شیهما تو امشب:  ماهک

 .. میکرد حرکت بود شده داده من به Waze توسط که یآدرس سمت به و میکرد یخداحافظ اشتون از ما

 .. نداشتم یخوب احساس اما چرا دانمینم دارند؛ گریکدی به یکینزد رابطه اشتون و او کردم احساس

 .. بسنجم را آنها روابط یکینزد زانیم تا دمیپرس سوال یملک درباره ماهک از میمستق ریغ راه طول در

 هی و هیخوب یلیخ مرد اون!  میریم کنسرت ، میریم رونیب شام ینفر سه ، مینیبیم رو اشتون هفته هر بایتقر ماه هی نیا تو -

 .. ادیم حساب به مامان پسر دوست ییجورا

 حاال او کنم؛ نظر اظهار او یزندگ درباره نداشتم حق و بودم گرفته طالق رعنا از. شدم نیغمگ یسخت به آخر جمله دنیشن از

 .. بودند خواهانش یادیز مردان مسلما و بود مشهور و ثروتمند ، بایز

 ! پسرشه دوست ییجورا هی ه؟یچ منظورت -

 .داده ازدواج شنهادیپ مامان به اون -

  ؟ گفته یچ مامانت:  دمیپرس دیترد با و شد سر دستانم

 بچه من که درسته بابا، یدونیم!  ادینم بدش اشتون از هم مامان نظرم به اما نداده یجواب هنوز:  گفت و انداخت باال یا شانه

 عاشق من ره؛ینم شیپ میخوایم ما که یجور شهیهم یزندگ شدم متوجه اما نمیبب هم کنار رو شما خواستمیم شهیهم و شمام

 .. بابا میخوشبخت ینفر سه نهیا مهم. دینباش هم با اگه یحت د،یباش خوشحال که مهمه برام و هردوتونم



 افتخار و غرور احساس بابت نیا از. دیفهمیم سنش از شتریب شهیهم کوچکم دختر!  شدم منقلب ماهک یها حرف دنیشن از

 .. کردمیم

 به مجهز نییپا طبقه که کوچکش طبقه دو آپارتمان. دمیرس ودب شهر کینوستالژ و یمیقد ابانیخ در که رعنا طبقه دو خانه به

 .. داشت یفرانسو و کیکالس یینما داشت قرار اش یزندگ هیاثاث و اسباب دوم طبقه در و و بود ینقاش و یساز عروسک کارگاه

 کی و یبزن زل هرش شلوغ ابانیخ به و ینیبنش داد،یم جان که بود دونفره یریحص زیم کی و بایز یها گلدان تراسش یرو

 .. یبنوش دبش یچا وانیل

 .. زد یرنگ پر لبخند من دنید با و کرد باز را در رعنا ، میدیرس منزل به و میرفت باال ها پله از

 .. دور دور برم دوستام با بزار حاال!  آوردم همکارتو رفتم:  گفت و شد ولو کاناپه یرو ماهک

  ؟ بود نیا قرارمون -

 ! مامان -

 !  بود شده تنگ برات دلم:  گفتم و گرفتم آغوش در را سابقم همسر هوا یب

 .. نمتیبیم که خوشحالم -

 ؟ بود چطور پروازت:  دیپرس محبت با و شد جدا آغوشم از

 ..کننده خسته -

  ؟ یچا ای قهوه -

 .. لطفا یچا -

 .. من بده کتتو یدار دوست اگه!  خودته خونه باش، راحت:  گفت و کرد اشاره کاناپه به

 .. داشت یهنر و کیکالس روح هم اش خانه یفضا ، نشستم رنگش یبلوط کاناپه یرو و دادم رعنا به را کتم

 همه کنار در و داشت قرار اش یفرانسو دوستان و ماهک ، اشتون خودش، از قلب شکل به دیپولورا یها عکس ونیزیتلو پشت

 .. شدیم دهید ینقاش تابلو چند آنها

 به یدیسف خال خال قرمز راهنیپ که یدرحال خودش از بایز عکس قاب کی و کتابش نسخه نیاول ،ینتیز یها نگلدا طاقچه یرو

 .. داشت قرار منینش در یبلوط بزرگ کتابخانه کی نیهمچ خورد؛یم چشم به بود کرده تن

 یبرا وهیآبم وانیل کی یچا کنار رد آمد، استقبالم به یچا ینیس کی با گذراندمیم نظر ریز را اش خانه ونیدکوراس که همانطور

 .. بود داده قرار ماهک

 .. لطفا ؛ مامان! برگردم زود دمیم قول ؟ رونیب برم عصر تا شهیم:  گفت و شد بلند جا از ماهک

 .اومده تازه بابات اما -

 .باشه راحت بزار:  من

 !برگرد زود..  خب یلیخ -

 .. رفت و کرد یخداحافظ من از دخترم

 

 نهیس خط یهفت قهی لباس آن و بود دهیپوش د؛یرسیم زانو یرو تا که  ینخ رنگ دیسف راهنیپ رعنا م؛یشد تنها تظارمان برخالف 

 ... دادیم شینما یراحت به را شیها

 یخبر کوتاه یچتر یموها آن از گرید بود؛ کرده یادیز راتییتغ سال پنج از بعد رعنا. شناختمینم را او انگار! بودم معذب یکم

 کی که قبل سال پنج برخالف. بود شده تر زنانه و پرتر کلشیه شد؛یم دهید ییخرما و ییطال مش شیموها یال به ال در و نبود

 .. داشت کیبار یکمر و برجسته یباسن ییغذا میرژ دیشا ای ورزش واسطه به حاال بود جان یب استخوان تکه



 !  یمعذب کمی کنمیم احساس -

 .. شناستناآ برام کمی نجایا ، آره -

 .. بودم ینجوریا لیاوا منم -

 زنانه هم دنشینوش یچا نوع یحت!  من یخدا. دینوش یچا یا جرعه! یشد فکر روشن یفرانسو زن هی هیشب شتریب که االن -

 ! بود شده

 .خوانیم یچ و نیک بفهمن تا دارند ازین تلنگر هی به آدما کنمیم فکر -

 ؟ یهست یراض دتیجد یزندگ از -

 شهیهم که دارم رو ییزایچ االن اما باشم داده دست از رو ییزایچ دیشا آره، کنمیم فکر:  گفت و داد تکان بله نشانه به را سرش

 .. باشم داشته خواستمیم

  ؟ یخواستیم که بوده یا یزندگ نیا پس -

 .. خواستمیم رو تو فقط زمان، اون ؛ بودم سابق یرعنا یوقت نه -

 !  یخوایم اشتونو فقط االن و:  گفتم دلم در

  ؟ چطوره مادرت و پدر حال ، میبگذر -

 .. ادتنی به هنوز!  رسونهیم سالم هم مادرم بهتره؛ االن اما شد یبستر ماه سه و بود احوال ناخوش کمی اواخر نیا پدرم -

  ؟ زمیعز چطوره خودت اوضاع..  ادشونمی به منم -

 .. کنم مهاجرت US به احتماال  خونم؛یم PhD یراب دارم!  قبل مثل: گفتم و انداختم باال یا شانه

 !  یینایبهتر قیال تو! یبرس آرزوته که یزیهرچ به دوارمیام -

 !  تو!  دادم دست از رو آرزوهام از یکی -

 .. جان اریماز میکرد حجت شیپ سال پنج کنمیم فکر:  گفت و دیکش یآه

 اصال ستم؛ین سابق آدم اون گهید من اما نه ای یکنیم دنبال کارامو اصال نمدوینم..  رعنا کردم فرق من ؛ نیبب رو االن اما آره -

  ؟ گذاشتم یپست چه بوک سیف یتو بضائت یب یمارایب یبرا یدید

 ..  کنمینم دنبالت وقته یلیخ من ، اریماز -

 .. زدمیم حدس:  گفتم و انداختم نییپا یدیناام با را سرم

 حاال اما دمینم تیاهم بهت بگم تونمینم من و یبچم پدر تو:  گفت و فشرد اش زنانه و فیظر دستان انیم را دستانم ، شد کمینزد

 !  گرفتم فاصله گذشته با یلیخ من..

 .. دمیجنب رید من!  دستیفا یب تقال پس. برده را همسرم دل و گذاشته را رشیتاث اشتون  ، گفتم دلم در

 اش خانه!  یزندگ و شور نه میدیم عشق نه. نبود یخبر یر یر شیآال یب و سرزنده روح از گرید ، انداختم اطراف به ینگاه

 .. بود شده هنرپسند و ریدلگ

 دور خود اصل از را او همه و همه ، اش مابانه یفرانسو بلوند یموها ، اش ینخ ینما بدن لباس ، انداختم شیها لباس به ینگاه

 ... بود کرده

 .. شدم رهیخ شرنگ رهیت چشمان در و زدم یزورک لبخند

 !  یشد عوض یلیخ ، توئه با حق -

 .. یکنیم درک که خوشحالم -

 یزندگ یدختر چشما نیا یتو یروز هی:  گفتم و کردم نوازش یآرام به را شیها چشم شست انگشت با کرده، لمس را اش گونه

 که یدختر داشت؛ ازین وجودش به ایدن و دیکشیم نفس عشق با که یدختر!  یر یر نبود؛ سهیمقا قابل چکسیه با که کرد یم



!  یر یر!  نکردم فکر اون جز یاسم به امروز تا و پرستمشیم که یدختر بشم؛ دهیکش جنون مرز به تا د،یدزد را روحم و قلب

 مادلن و ورسناری تیمارگار مثل مثل خوادیم که نما یفرانسو جذاب و بایز زن ، یدادگر رعنا فقط تو حاال اما من یفرنگ نخود

 دختره اون شیپ هنوزم من دل اما یخواستیم شهیهم که یشد یزن همون و یکرد گم رو یر یر!  کنه یزندگ یسکور دو

 .. یگرفت فاصله ات گذشته از تو رعنا، توئه با حق ، کردیم یشاد و دیرقصیم منت یب که خندست خوش ینکیع

 .. دیچک چشمانش گوشه از آرام قطره کی و شد یابر چشمانش ، دیلرز لبانش

 یبرا هنوز خونه و داد ادمی یادیز یزایچ یدور نیا بگم بهت بزار ، کرده آدمم تیدور سال پنج بگم بهت بزار یر یر -

 !  کنمیم صبر بازگشتت یبرا عمر آخر تا و انتظاره کارم من چون ، آمادست ورودت

 !  سخته برام نیا ؟ برگردم گذشته به خوامینم من که یبفهم یخواینم چرا اریماز -

 ستمین یآدم من کنم ثابت بهت تا روز هی فقط!  نیهم م،یکن یزندگ هم با گهید روز هی فقط خوادیم دلم اما خودخواهم یلیخ دونمیم -

 .. یکنیم فکرشو که

 .. کردیم هیگر داشت و دیلرز یم شیها شانه ، کرد پشت من به و شد بلند جا از

 اش خانه وارید و در به او عکس..  دادیم مثبت جواب شنهادشیپ به شک یب و بود وناشت عاشق او کنم،یم تالش چرا دانستمینم

  ؟ یا چکاره تو اریماز!  من نه شد؛یم دهید

 .. نبود تیشکا یجا و بودم خودم مقصر ، دادم تکان تاسف نشانه به یسر و برداشتم یلباس جا یرو از را کتم

 .. رفتم و کردم باز را خانه در یخداحافظ یب

 در زدن قدم و سیپار به سفر میآرزوها از یکی. زدم قدم سیپار یها ابانیخ در هدف یب شدیم شروع شیهما که 9 ساعت تا

 !نداشتم حسرت جز یزیچ حاال اما بود سن رود و زهیشانزل ابانیخ

 

 دلم. گرفتندیم سوعک دندیبوسیم را گرید کی عاشقانه داشت قرار فلیا برج ریز که یسرسبز پارک در یفرانسو یها زوج

 دیرسیم نظر به محال ییآرزو اگرچه. ببوسم ییجا نیهمچ در را زمیعز یرعنا توانستمیم کاش تا کردم آرزو و گرفت

 بلد یفرانسو که کردم شکر را خدا. کردیم بدتر را خرابم حال که سرودند یم یزیانگ غم اشعار یفرانسو به یابانیخ نوازندگان..

. گذشت غم و حسرت ، ییتنها در به زهرمار ساعت چند آن.. کردمیم هیگر زار زار ترانه متن با و تمنشسیم دیبا وگرنه ستمین

 و یر یر شهیهم یبرا و بازگردم تهران به شب همان تا داشتم میتصم گرفتم؛ میمستق طیبل کی رانیا به بازگشت یبرا

 .. دیرسیم نظر به دیبع هرچند!  ستین من مال گرید زن آن که کردمیم قبول دیبا! بسپارم یفراموش به را خاطراتمان

 شرکت آماده و داده مدل یحالت خوش شکل به شگاهیآرا در را میموها ، کردم اجاره امشب یبرا را یمناسب و کیش شلوار و کت

 .. نداشتم را نکاریا دماغ و دل اصال که داند یم خدا اما شدم مراسم در

 و کیش لباس با رعنا احتماال ، نکردم شرکت اصال شدیم برگزار یاصل مراسم از زودتر ساعت کی که سرشب یمهمان در

 مایس خوش مرد آن دستان در را همسرم دست خواستینم دلم اصال من و کردیم شرکت اشتون همراه به یمهمان در یمتیق گران

 .. نمیبب جوان و

 نشان را عصر 8 ، کردم نگاه ساعت به و دمیکش یآه ، زد زنگ ماهک بودم نشسته اتوبوس ستگاهیا در الیخیب که همانطور

 .. دادیم

  ؟ بابا جانم -

 !  کردند شرکت یمهمون یتو همه ؟ بابا ییکجا تو پس:  دیپرس ینگران با ماهک

 .. زمیعز امینم من:  گفتم و کردم پاک را میها اشک نیآست پشت با

  ؟ چرا!  یکتاب سندهینو هم تو..  اما..  اما -

 .. تونمینم -

  ؟ یکنیم هیگر یدار ؟ بابا:  دیپرس ینگران با

 !  کنمینم هیگر..  نه نه -



 !  نگرانتم من ؟ ییکجا تو -

  ؟ اونجاست مامان -

 !  مییتو منتظر فقط ، دندیرس هم با اشتون و مامان آره -

  ؟ شده خوشگل:  دادم جواب کنم کنترل را میصدا لرزش کردمیم تالش که یدرحال و زدم یتلخ لبخند

 !  جونم بابا یکن لیتکم امشبو تا یایب تو مونده فقط!  العادست فوق اون.. اون ، یلیخ -

  ؟ دارم دوسش یبگ مامانت به یتونیم -

  ؟ یاینم شیهما به مگه ؟ یگیم من به رو نایا چرا ؟ هیحرف چه نیا ؟ بابا:  دیپرس ینگران با ماهک

 !  کنم صحبت مادرت با نمبتو که مونمینم یاونقدر یول امیم که البته -

 از و یسوار قیقا میبر نبود قرار مگه ؟ انایآر کنسرت میبر هم با تا یبمون نجایا هفته کی نبود قرار مگه ؟ هیچ منظورت بابا -

  ؟ میکن دنید.. 

 .. گرفتیم شهر نیا در نفسم ، نداشتم یا چاره یول بودم کرده دیناام خودم از هم باز را دخترم

 .. تونمینم..  تونمینم من اما!  دونمیم ماهک میبود داده بهم ییقوال هچ دونمیم -

 .. یعاشقش هنوز تو -

 

 .. کردم سکوت و شد ریسراز چشمانم از اشک قطرات

 ؟ یمامان عاشق هنوز ینگفت بهم چرا -

 .. خوادیم اشتونو اون ؟ هیچ دشیفا -

  ؟ گفت نویا خودش:  دیپرس و کرد بغض دخترم

 .. دکر ردم اون -

 !  خوامینم. نمیبب اشکاتو خوامینم من ، بابا -

 !  یکنیم ناراحت مامانتو ، من عشق نکن ینجوریا ماهک -

 !  یقشیال تو!  بخواه دوباره فرصت هی ازش یعاشقش هنوز اگه اما دینداشت یجالب گذشته شما دونمیم من -

 .. باشند خوشحال اشتون و مامانت خوامیم فقط من -

  ؟ یچ تو پس اما -

 .. نازم دختر خداحافظ ، ماهک هیکاف نیهم من یبرا -

 !  کن صبر!  بابا کن صبر:  گفت تند تند ماهک

 .. کردم قطع را تماس و نشدم جوابش منتظر

 : رعنا

 رمیبگ یتماس نتوانستم و نداشتم یخبر او از رفت خانه از هوا یب آنکه از بعد گشتم؛یم اریماز دنبال به چشم با تیجمع انیم در

.. 

 ؟ شده یزیچ!  رعنا یایم گرفته یکم نظر به:  گفت و آورد نیشامپا جام کی میبرا اشتون

 !  خستم کمی..  من!  نه:  گفتم و زدم لبخند زور به

 .. یگیم تویقطع نظر شیهما روز یگفت ادمهی ؟ یکرد فکر شنهادمیپ درباره:  گفت و گرفت سمتم به را نیشامپا جام



 ! شدم سردرگم احساساتم به راجع کمی من اشتون -

 .. یدار یحس نیهمچ دومته ازدواج چون دیشا -

 مرد هی مثل و یبود کنارم تو فقط اومدم سیپار به یوقت از یول بودم اریماز عاشق میزندگ تمام من!  توئه با حق دیشا دونمینم -

 .. یداشت هوامو

 !  یبد بله بهم هیکاف فقط ، رعنا یدار ارزششو تو:  دیپرس و داد باال را ام چانه

 و بودم ستادهیا یفرانسو مجلل یمهمان کی در من کردم، نگاه بودند ادب اهل و متشخص یافراد که اطرافمان تیجمع به ینگاه

 هیسا. بود خاطرم در اریماز از یمبهم خاطرات که بودم شده دور یقدر به میقبل یزندگ از!  داشتم خواستیم زن هی که هرآنچه

 ازین که بود یزیچ همان نیا گمانم به.. داشتم یرسم و اسم سالها از بعد دادگر رعنا عنوان به و کندم سرم از را توهم و یماریب

 باز سمتم به را اغوشش یخوشبخت حاال! گذراندم که یکیتار و رهیت یسالها از بعد اشتون با عاشقانه و یعال یزندگ کی داشتم؛

 زمان حاال افتمی یخالص یحد تا یخودکش و یزوفرنیاسک شر از که آن از بعد ، بدهم دست از را آن خواستمینم من و بود کرده

 .. کنم یآشت عشق و آرامش با تا دهیرس آن

 .بود جوابم منتظر همچنان اشتون

 .. نداشتم زدن لب جرئت من یول

 و زد حلقه چشمانم در شوق ،اشک تگرف سمتم به یرنگ یزرشک جعبه و زد زانو میپاها یجلو یفرانسو یادبا مقابل در او

 .. گذاشتم دهانم یرو به را دستانم

 مادام:  دیپرس یفرانسو به و گرفت سمتم به داشت متیق وروی هزاران احتماال که ینینگ تک انیبرل حلقه و کرد باز را جعبه او

  ؟ یکنیم ازدواج من با رعنا

 بر دیترد هیسا و افتادم اریماز ازدواج شنهادیپ و گذشته ادی به یا لحظه ، گذراندم نگاهم ریز را چشم به منتظر و مشتاق تیجمع

 .. کنم پشت میخوشبخت به دوم بار یبرا توانستمینم اما افتاد دلم

 !  بله:  دادم جواب یفرانسو به و برداشتم را انگشتر

 .. شدیم چاپ صبح فردا یها روزنامه اول تریت در احتماال خبر نیا

 .. کاشت لبانم بر یا بوسه بار نیاول یبرا یناگهان حرکت کی در و شد بلند اشتون

 .. افتادم یباران شب ادی به و شدم خشک میجا در مجسمه مانند ، شد رو و ریز میایدن انگار

 نیاول یبرا را شیها لب و ستادمیا انگشتانم نوک یرو بود، ستادهیا ام نهیس به نهیس قامتم و قد خوش اریماز و بود کیتار هوا

 .. نشد تکرار میبرا گرید عاشقانه بوسه آن مزه ، دمیبوس بار

 .. بخراشد را دستم اش یزبر تا نداشت شیر ته اریماز مثل اما کردم، لمس را اشتون یها گونه

 .. گرفت رنگ چشمم یجلو باره کی خاطراتمان د،یجنب دیکشیم را شیها نفس نیآخر که جانیب جنبنده کی مانند یزیچ قلبم ته

 یباز خنگ و دادیم درس کیزیف من به یوقت ، من یها طنتیش و اریماز یها یشوخ مان،یها خنده عاشقانه، یعسل ماه

 نجاتم و افتادم یاسک جت یرو از یوقت ، دمیخواب آغوشش در که یبار نیاول ، میرفت حافظ مزار به ینفر دو یوقت ، آوردمیدرم

 .. کرد ابخط یفرنگ نخود را من که یبار نیاول ، داد

 .. انداختم بود شده رهیخ ما به آلود اشک و سیخ یها چشم با که ماهک به ینگاه او سر پشت از و کردم جدا خودم از را اشتون

 ؟ کردم چکار من

 .. هستند شیهما شروع منتظر مردم و شده پر تئاتر یآمف سالن که کرد اعالم میها برنامه ریمد بزنم یحرف آمدم تا

  ؟ یدار باباتو شماره:  دمیپرس او از و رفتم ماهک سمت به و زدم کنار را اشتون

  ؟ مهمه -

 .. لطفا ماهک -

 .. تئاتر یآمف برو شینیبب یخوایم اگه!  ادیم شیهما یبرا اون -



  ؟ گفته یزیچ بهت اون:  دمیپرس و گرفتم قاب را اش چانه و شد تر چشمانم

 !  روب فقط..  ستین مهم:  گفت و زد کنار را دستم

 جرئت که بود کرده خفه را میگلو ینیسنگ بغض لیاتومب در ، رفتم تئاتر سالن به ام برنامه ریمد با اشتون از یخداحافظ یب

 .. نداشتم را شکستنش

 .. داشتم  دوست را  اریماز هنوز سال پنج گذشت با اما بود احمقانه ، گذشتیم چشمم یجلو از لمیف مانند اریماز و من خاطرات

 و آلود غم یچهره بود اتاق در که یشگریآرا ، شدم آپ کیم و میگر اتاق وارد دوشاتله مجلل و باشکوه تئاتر یآمف یپشت در از

ن سمت به شدیم کلوش کمر یرو که بلند یمشک دکلته آن با من و پوشاند برق و زرق پر یشیآرا لوازم مشت کی با را مانمیپش  س 

 .. کنم اجرا یمختصر یسخنران ابکت یمعرف بر عالوه تا افتادم راه

 .. شد بلند حضار دست یصدا ورودم با

 بودند یادب یعلما و دیاسات از گرید نصف و عامه مردم آنها نصف که یانیتماشاچ حضور و تئاتر ینفر هزار پنج بزرگ سالن

 ..  حاال اما بودم دهیکش نقشه و کرده نیتمر امروز یبرا بارها ، کردیم مضطربم

 چشم در چشم بود نشسته دوم فیرد در که اریماز با ناگهان و گشتم ییآشنا چهره دنبال به تیجمع انیم در و بردم االب را سرم

 .. انداخت نییپا را سرش و ماند ثابت انمیبرل حلقه یرو نگاهش ، شدم

 اهدافمون یبرا! میخوایم یچ یزندگ از میدونیم ما از یبعض:  گفتم و کردم فراموش کل به را ام یسخنران متن ، شکست قلبم

 .. میداریبرم قدم درست راه یتو میدار میکنیم حس و میکنیم یزیر برنامه

 !  میخوایم نبوغ ما از یبعض ، خوامیم شهرت ما از یبعض م،یخوایم عشق ما از یبعض

 برابر در میمجبور اوقات یگاه! میکنیم فکر که هیاون از تر دهیچیپ یزندگ اما:  دادم ادامه و انداختم اریماز به ینگاه جمله نیا با

 .. میکنینم دایپ براشون یلیدل که میبد ییها خواسته به تن و میکن رها رو مقاومتمون سد خروشان امواج

 ، نبود بد یعروسک مرد داستان یتو چکسیه اما بوده داستان بد آدم اون دیکن فکر شما دیشا!  خواهه سعادت اریماز داستان نیا

 در قدم اشتباه ماتیتصم با که بود دلسوز و هدفمند مرد هی..  اریماز و میهست انمونیاطراف و عتیطب یها خواسته ینقربا همه ما

 چون نداره یا گله سابقش همسر از و نجاستیا که هیماریب دختر جنون و عشق داستان نیا ، بود نامعلوم انشیپا که گذشت یراه

 جدا میگرفت میتصم میداشت که ینافرجام یخودکش از بعد سال پنج اریماز و من دیدیشن ها مصاحبه از همتون احتماال که همونطور

 .. میبد ادامه رابطمون به دوست دوتا عنوان به و میش

 تماشا را آن بهروز و هنگامه جمله از رانیا در دوستانم و کردیم پخش زنده صورت به را شمیهما که ینیدورب به ینگاه

 یخاکستر یایدن هی یعروسک مرد داستان ، میکرد دلخور بارها رو گریهمد و میدیکش یادیز یسخت ما:  مگفت و انداختم کردندیم

 من قصه کردمیم گمان شیپ ساعت هی نیهم تا چون ارهیم درد به رو خواننده قلب تلخش انیپا احتماال و دورمونه یآدما و ما از

 به خواه سعادت و

 

 ازدواج درخواست به دینیبیم که یهمونطور و بزنم حرف دوم عشق و یفراموش از تا دمش حاضر نجایا امروز پس دهیرس انیپا

 .. دادم بله جواب ناشرم

 یجلو و کنم یخواه معذرت اشتون از نجایا خوامیم اما:  گفتم و زدم یپوزخند دادم،سپس تیجمع نشان و بردم باال را چپم دست

 شهیهم و یبود یا العاده فوق مرد تو!  خوامیم من که ستین یزیچ نیا چون ممتاسف قلبم ته از که کنم اعتراف نندهیب هزاران

 .. تونمینم من اما ،یکرد تمیحما

 .. گذاشتم داشت قرار آن یرو به کتابم از ییها نسخه که کنارم زیم یرو و درآوردم را انگشترم

 کاوه جعفر دکتر مرحوم و ابیکام ، بهروز زمیعز دوستان از نجایا خوامیم:  دادم ادامه من و شد بزرگ تعجب از اریماز چشمان

 خانواده یاعضا مثل شهیهم که خانوم مونس و هنگامه از نطوریهم و دمیرسینم االنم گاهیجا به احتماال اونا بدون چون کنم تشکر

 .. برنداشتند تمیحما از دست و بودند کنارم ام

 و بود یعروسک مرد نوشتن یبرا من یاصل یحام و بخش الهام که یمرد ، کنم تشکر خواه سعادت اریماز از خوامیم آخر در و

 !  کنه مییراهنما تا موندیم داریب صبح تا ها شب

 .. االن و بودم عاشقش یسالگ 15 از که یمرد



 .. هستم االنم و:  گفتم یاشک چشمان با و شکستم شهیهم یبرا کباری را بغضم

 ایدن زنان دبخشیام تا زدمیم حرف ام دوباره شروع و یزندگ از دیبا دیشا:  دادم هادام من و کرد نگاه سمتم به تعجب با اریماز

 و بزنم حرف سابقم همسر به عشقم از خوامیم امروز و کردم تکرار رو حرفا نیا  بارها هم قبل یها مصاحبه یتو من بشم،اما

 .. بزنم محک رو احساساتم و خودم تا بود یمناسب فرصت یدور سال پنج نیا و دارم دوستش هنوز من کنم اعتراف شما یجلو

 کرده یادیز اشتباهات اگه یحت گمیم بهش رو جمله نیا من که هیمرد نیآخر و نیاول اریماز و بود ناب حس هی من یبرا عشق

 و ذرونمبگ پدرش و دخترم با رو یشتریب زمان مدت خوامیم من..  شده رهیت و کمرنگ ندمیآ مقابل در من گذشته نظرم به!  میباش

 یر یر دوباره و بدم گوش قلبم یصدا به خوامیم!  خوامیم من که هیزیچ تنها نیا حاال اما بشم مونیپش انتخابم نیا از فردا دیشا

 ..کنم پنهونش ندارم قصد گهید و هستم من که هیزیچ نیا چون بشم،

 او از یرویپ به هیبق و زد یدست کف نفر نیاول عنوان به اریماز یول کردند سکوت لحظه چند مردم غمناکم یسخنران انیپا با

 یبخش تیرضا تبسم با کردیم نگاه سمتم به لبخند با که رو اریماز جواب و برگرداندم شیسرجا را کروفونیم ، کردند قمیتشو

 .. دادم پاسخ

 لیاتومب بر سوار یپشت رد از میها ربرنامهیمد یهماهنگ با و نماندم خبرنگاران و عکاسان سواالت لیس منتظر شیهما از بعد

 شده بامزه پوشاندیم را صورتم نصف که یبزرگ نکیع و یخال خال دیسف شال ریز ام افهیق ، کردم فرار انهیمخف شکل به اریماز

 .. میشد دور متر چند!  باال ایب:  گفت و گرفت اش خنده بودم شده میقا یصندل پشت که من دنید از اریماز ، بود

 .. دمیکش یراحت نفس و اشتمبرد را نکیع و شال

 .. ها داره دردسر شهرت:  گفت خنده با بود نشسته شاگرد یصندل یرو که ماهک

 !  دهیورپر -

 .. نداشتم را ام خانه یجلو خبرنگاران حوصله اصال رایم،زیافتاد راه یمتیق ارزان هتل سمت به و میدیخند ینفر سه

 نظر به خسته اریبس او بود شب مهین 12 کینزد ساعت ، برد خوابش و شد ولو تخت یرو اتاق در ورود محض به که ماهک

 .. دیرسیم

 یراحت شرتیت و ژامهیب با را ام یمجلس لباس من و میرفت هتل فروشگاه به نبود راحت اریماز و من یها لباس که ییآنجا از

 .. میبرگشت اقمانات سمت به کنان خنده و دیخر یاسپرت یها لباس من مانند هم اریماز ، کردم عوض

 :  گفت افسوس با اریماز ، کردیم ییخودنما ینوران فلیا برج پنجره پشت از

 .. حاال اما ده،یرس انیپا به زیچ همه کردمیم احساس بودم اونجا که امروز-

  ؟ میبر یخوایم -

 !  روقتهید! ؟ االن:  دیپرس تعجب با

 !  ستین رید یساعت چیه سیپار یتو:  گفتم و گرفتم را دستش

 یزمان هر از شتریب کنارش در میبگو اگر ستین بیعج ، میکرد حرکت فلیا ابانیخ سمت به ام برنامه ریمد لیاتومب با یدونفر

  ؟ داشتم آرامش احساس

 .. گرفت اطراف مغازه از آبجو یبطر دو اریماز میشد ادهیپ لیاتومب از یوقت

 .. میدینوش یا جرعه میزدیم قدم سن ودر کنار در که همانطور و میکرد باز را ها یبطر

 .. استیرو هی مثل همش -

  ؟ یچ -

 !  یینجایا االن نکهیا:  گفت و زد یلبخند

  ؟ نباشم بود قرار مگه -

 !  یکنیم ازدواج اشتون با کردمیم فکر:  گفت و انداخت ریز به سر

 .. اریماز افتاد اتفاق یناگهان زیچ همه نظرم به -



 .. یفرنگ نخود  شدم دیناام داشتنت از ظهر امروز -

 ما مهمه که یزیچ تنها االن چون شیپ ساعت هی به یحت!  خواه سعادت یآقا مینکن فکر گذشته به ایب:  گفتم و دمیچسب شیبازو به

 .نجایا!  هم کنار ، میهست

  ؟ باشه:  دمیپرس مظلومانه و ستادمیا شیرو به رو فلیا برج کینزد

 .. یبگ تو یهرچ:  گفت و زد کنار را میموها

 .. گذاشتم اش نهیس یرو یآرام به را سرم و کردم حلقه گردنش دور را دستانم

 .. ییایدن دوست نیبهتر تو -

 ؟ اعترافمون وجود با یحت ؟ میبمون ینجوریا قراره -

 

 :دادم جواب بودم زده زل اشرهیت چشمان به که یحال در و بردم باال را سرم

 .. میباش هم یدوستا نیبهتر خوامیم موقع اون تا اما میکن ازدواج دوباره و میبرگرد یروز هی دیشا!  دونهینم یکس-

 .. هستند هم عاشق که ییدوستا:  گفتم و کردم نوازش را زبرش شیر ته

  ؟ دوره روز اون -

 !  دونمینم -

 خانم عاشقتم!  کنم ازدواج باهات خوامیم شهبا مونده میزندگ به روزم هی اگه چون ستین مهم خب:  گفت و انداخت باال یا شانه

 ! دادگر

 .. خواه سعادت یآقا نطوریهم منم:  گفتم و کردم تر محکم را دستانم حلقه

 جا یکم آن یصدا از ابتدا اریماز و من ، شد شروع گرفتیم شکل آسمان در شب مهین هرشب که یباز فشفشه لحظه همان در

 .. میزد لبخند بود یکمان نیرنگ یها فشفشه غرق که سیپار ینوران آسمان دنید با اما میخورد

 : دیپرس یشوخ به و زد میآبجو یبطر به را شیآبجو یبطر ، ستادیا کنارم اریماز

  ؟ یسالمت به -

 ( ما یدوست)  notre amitié:  گفتم خنده با و انداختم باال یا شانه

 

 .. انیپا

 

 :دادم جواب بودم زده زل اشرهیت چشمان به که یحال در و بردم باال را سرم

 .. میباش هم یدوستا نیبهتر خوامیم موقع اون تا اما میکن ازدواج دوباره و میبرگرد یروز هی دیشا!  دونهینم یکس-

 .. هستند هم عاشق که ییدوستا:  گفتم و کردم نوازش را زبرش شیر ته

  ؟ دوره روز اون -

 !  دونمینم -

 خانم عاشقتم!  کنم ازدواج باهات خوامیم باشه مونده میزندگ به روزم هی اگه چون ستین مهم خب:  گفت و انداخت باال یا شانه

 ! دادگر

 .. خواه سعادت یآقا نطوریهم منم:  گفتم و کردم تر محکم را دستانم حلقه



 جا یکم آن یصدا از ابتدا اریماز و من ، شد شروع گرفتیم شکل آسمان در شب مهین هرشب که یباز فشفشه لحظه همان در

 .. میزد لبخند بود یکمان نیرنگ یها فشفشه غرق که سیپار ینوران آسمان دنید با اما میخورد

 : دیپرس یشوخ به و زد میآبجو یبطر به را شیآبجو یبطر ، ستادیا کنارم اریماز

  ؟ یسالمت به -

 ( ما یدوست)  notre amitié:  گفتم خنده با و انداختم باال یا شانه

 

 [Couplet 1] 

Mon amour, mon amour 

  من عشق ، من عشق

Rappelle-toi nos souvenirs 

 آور ادی به را خاطراتمان

On était libres, on était libres 

 میبود آزاد ما ، میبود آزاد ما

On avait toute la vie 

 میداشت یخوش اوقات ما

Chaque jour, chaque jour 

 روز هر ، روز هر

Semble loin d'nos fous rires 

 هامون خنده ، هستند دور(  خاطراتمان)  نظر به

À la folie, à la folie 

 یوانگید به ، یوانگید به

Nos âmes sont en péril, nan 

 کند یم سکیر روحمان

 

[Pré-refrain] 

À quoi bon tromper nos corps 

 ؟ میکن انتیخ مانیها بدن به پرا

Nos cœurs en désaccord, le savent 

 کنمدیم ینیب شیپ را احتماال مانیها قلب

On a tous les 2 tort 

  میکرد اشتباه هردو

 



[Refrain] 

Je t'aurais pris dans mes bras 

Et comme tous les soirs j'aurais 

 fait le premier pas 

 گرفت خواهم آغوش در را تو

Oui comme tes les soire 

 هرشب مانند

On ne peut plus se mentir, se mentie 

 برداشت خواهم را قدم نیاول

Comme tous les soirs 

 هرشب مانند

Laisser les mots nous trahir, nous trahir 

 گفت مینخواه دروغ گریکدی به گرید ما

Comme tous les soirs 

 رشبل همث

Laisser les mots nous trahir, nous trahir 

 کنند آشکار را ما مانیها حرف بگذار

Comme tous les soirs 

  هرشب مثل

 دیکن دانلود...  و

 پایان..

 کاری از سیرا

 


