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 چشمانت  یرمان:آوا

 بهمن زاد  انای :کسندهینو

 عاشقانه:(  یافتخار عضو انجمن رمان ها با

 

 

 

چه ساده دل به  ی کنیچه ساده خود را گم م انتیاطراف یخوش یاهویه انیم  یزندگ یها یک ی تار در
رهگذر ساده را داشتند اما اکنون در نقش سوپر   هینقش  تی روز در زندگ کیکه  یسپار  یم  یکسان

 آنها هستند که خود را گم کرده اند ت یاستار زندگ

http://www.romankade.com/
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 یآوا نهایو ساده تر از همه ا یکن ی نفر دل خوش م کیو چه ساده به  یشو یم چهیساده باز چه
که همه تالش   یسکوت کندی م تیخوشنوا هدا   یسکوت یبه سو  یکی تو را از تار ی که زندگ ستیچشمان

 گذارد یآنرا بهم بزنند اما او نم  کننیم

 تصاحب من:(  یدو معشوق برا ن یجدال ب  شودیداستان ما آغاز م نجاستیا و

 

 

 چشمانت.................  ی......................آوا

 نکردم   سیسرو ارویبه من عطا کن تا دهن بعض  یصبر  هی ایخدا

اعصابم درازو   یداره رو یخفه کنم چون بدجور  نوی که برم ا بودم  یحال یتو  یگیاالن منو م یعنی
 ره ی نشست م

 نه؟  ای یکن ی _تمومش م

 ی دیکشش م یادیز ی موضوع تموم شدس تو دار  نی_از نظر من ا

 جناب  ستیمن اصال مهم ن ی_نظر تو برا

 دنبالت  امیآماده باش دارم م  ستی مهم ن ادی_نظر توهم ز

 دستم فشار دادم  یخوشگل کاشت شدمو تو  یهم بستمو ناخونا ی با حرص رو چشمامو

   زمیرینقشه قتلشو م ای کشمیمن خودمو م ایخونواده داغ دار بشن چون  نیا شدیآخرش باعث م نیا

هم  کردمی م یکه سع  یبا با لحن  نیباد بزنه به خاطرهم  شتریب  شمویآت شدیخونسردش باعث م لحن
 کوبنده باشه هم حرص درار گفتم: 

از   یر ی امر خ یتو یادیخونمون کمک کن توکه ز یبه سرسبز شدن جلو کمی  ایب  الیخوش خ  نیبب _
 یی ایپسش برم
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خب   یول  رهی حرصم بگ  شتریتک خنده مردونش باعث شد ب یگرفت چون صدا ری از امر خ منظورمو
 بود  یچون تک خندش کامال عصب  گرفتیفکر کنم داشت منظورمو م

 گفت:  یجد  یل یراحت و لحن خ الیو حرص درارم اون با خ   یلحن عصب برخالف

 باال کشون کشون ببرمت  امیحوصله ندارم ب  یمنتظرم نذار  ادی_ز

  یک ی دیباالخره با شنیپات سبز شدن دارن زرد م ریکه ز  یهرز  یعلفا نمیکه بب ن ییپا امی م ی_تنها وقت
 باشه که بهشون آب بده

 نگران نباش   کشهی_کار به اونجاها نم 

 : دمیغر  دمیچی پیاز موهامو دور انگشتم م یبا حرص داشتم تره ا  کهیحال  رد

 ام ی نم ییپنبه دانه من با شما جا ندی _شتر در خواب ب

 ادامه دادم:  ارم ی که بتونم خوب حرصشو در ب  یبا لحن بعد

 جناب شادوماد ی_فعال با

 که زد باعث شد مکث کنم  یتماسو قطع کنم که با حرف  خواستم

 برندس  یک  ینی بیحاال م زم یعز یخودم شهی_مطمئن باش امشب پ

  کردمی م یحرص درونمو خال یطور   هی دیپرت کردم گوشه تخت با لمویخشم تماسو قطع کردمو موبا با
شکم   یتو میشگ یتختم بود چنگ زدم سرمو طبق عادت هم یبزرگمو که رو دیخرس سف  نیبه خاطرهم

  رغضبیم نیکه سبک بشم اما مگه من از دست ا یزدم اونقدر   غیون کردمو از ته دلم جپشمالوش پنه
برام نموند    ییزدم که نا غی اونقدر ج نینداشتم به خاطرهم  یسبک  دادیداشتم از پس حرصم م ونام
  دمیو طاق باز روش دراز کش میتخت فنر یهمون حالت افتادم رو یتو

 زده بودم  غی خب از پس ج سوزهیگلوم داره م کردمی م احساس

 آغوشم فشارش دادم  یآوردم محکم تو نییصورتم برداشتمو پا  یخرسمو از رو  آروم
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دستمو همون طور که بغلم بود به  نی خرسه طاهاس به خاطرهم نیلحظه احساس کردم ا هی یبرا
  یها خرسو انداختم رو وونهید نیا نهی سمت گردنش بردمو محکم فشارش دادم تا خفه شه کم کم ع

 تختو شروع کردم به مشت زدن بهش.... 

غرق عرق   یخسته شده بودم حساب  یل یآروم بالشمو بغل کردم خ دمویتختم دراز کش یرمق رو یب
 شده بودم  

المصب جراتشو   یکنم ول  یچندبار خواستم برم خودکش  یعنی دادمیوضع داشتم جون م نیاز ا گهید
 یگفتم منو چه به خودکش  میتسل نی جان به جان آفر نمی بیم خون  یندارم من از هفت فرسخ

 صورتم پخشو پال شده بودن به دو طرف صورتم پرت بشه   یکه تو ییکه باعث شد موها دمیکش یپوف

 که...  رفتمی اگرم م کنهی کار بدتر م هی زهیری اگه نرم زهر خودشو م دونستمیم

من   یانتخابا شهیچرا هم ؟آخهید یم یبهم سخت نقدریکه ا یتو فقط منو دار  دونمیمن نم  ای خدا پوف
چه رسمشه؟بابا شوهر کردن مگه   نیا بود؟آخهیهمون بدتر و بد م شدیو فرا بدتره؟نم  نیبدتر نیب

 نم؟ی بب  روی ک دیباشم با نیزوره؟من اگه نخوام با ا 

کاش نداشتم مگه همه پسرعموها قراره با  یفقط من پسرعمو دارم که ا ای دن نیا یتو انگار
 دخترعموشون ازدواج کنن؟

  یبرا یکجام حت مویفکر نکنم فراموش کنم ک  یچ یکردم به ه یهم بستم سع یزدمو چشمامو رو  یغلت
  به آدم بودنم شک داشتم شدی که باهام م  یی آدمم هرچند با رفتارا هیلحظه فراموش کنم اصال  هی

  شدیکه تمام خاطرات بدش فراموش م یاونقدر  شدیم  دیلحظه کله مغزم سف هی یبرا خواستیم دلم
خودم   یهم برا نیخاطرات دروغ ی مغزم حت  یبه خلق آثار تو کردمیبعد خودم قلم به دست شروع م 

 ساختم یم

س مونث  نازونعمت غرق بود تنها نوه جن یکه تو یفراموش کنم که من آوا رادمهرم دختر  خواستمیم
 خونواده پدرم بودم  

از دستم  خواد ی که پدربزرگمم م می موجود اضاف  هیمن  ایدن  نیا یفراموش کنم که تو خواستیم دلم
 انجام بدم  زوینفرت انگ نکارهیکه ا کنهیکه داره مجبورم م  نهیخالص بشه به خاطرهم
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خونمون سره رفتن اونور آب دعوا بود رو فراموش کنم صحنه دادگاه  یکه تو یتمام لحظات  خواستمیم
دختر دارن هرکدومشون  هیصحنه تنها گذاشتنمم فراموش کنم انگار نه انگار  یحت نمیصحنه طالق والد

 سمت رفتنو من موندم که به کدوم ور برم  هیبه 

منو  چکدومشونی فتن هسالم بود که پدرومادرم از هم طالق گر فدهیمن بچه طالقم همش ه آره
 م ییخودشون و من موندمو تنها  یو خوشگذرون یزندگ   یهرکدومشون رفتن پ خواستنینم

 نیا  الیخی که همون سال کنکور داشتم اون وقت اونا ب یسن حساسم منو ترک کردن تو سن  تو
وسط ضربه خورد من  نیکه ا  یبدون مشورت با من گرفتن و تنها کس شونویینها میموضوع تصم

 بودم 

  نیجوونن که نگو هم نقدریاسمشون پدربزرگ مادربزرگه ا کردمی م یبا پدربزرگ و مادربزرگم زندگ  من
 کاشت ناخون منم به زور با خودش برد  یتازه رفته بود برا شی مادربزرگم چند روز پ

لوس مامان  میحساب  کنمیشرکت بزرگ کار م هی یخوندم تو تی ریو چهارسالمه و رشته مد ستیب
که گرفته بود باعث   یماتیاواخر به خاطر تصم  نیگفت لوس بابا بزرگمم هستم اما خب ا شهیبزرگمم م

 دلخور باشم رموی ازش فاصله بگ کمیشده بود 

خونرو داشتم هم نقش نوه آخه تنها جنس مونث   نیهم نقش دختر ا نیعمه نداشتم به خاطرهم من
 خاندان منم  نیا

  نیشدو ا ییمادرمم هوا ینطور یاونور بودن ا میبودم خونواده مادر میواده پدرخون شهیمن پ درواقع
 شدم لونیو  ینطور یمن ا جهی اتفاقا افتاد در نت

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

  ای کنمیم یزندگ  یخونه بزرگ  نیهمچ هی یتو دیدیم یبرخالف ظاهرش اصال قشنگ نبود هرک میزندگ
 نبود  نطوریا کهی درحال کردیتجسمم م ای دختر دن  نیپامه خوشبخت تر ر ی ز ین یماش نیهمچ هی

 شه یبرات جهنم م ای همه دن یبش  یکیبه زور مجبورت کنن زنه  یاما وقت  کنمینم  یناشکر 

  نیداشت هم ریکه روش تاث  یتنها کس  بردنیمرد سلطه طلب بود همه ازش حساب م هی پدربزرگم
 بذاره  یر ی موضوع نتونسته بود روش تاث نیا یبود که خب اونم از شانس گند من رو  میمامان
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که خب   گرفتمیاجازه م دیبکنم اما قبلش با تونستمیم خواستیبودم هرکار که دلم م یآزاد دختر
 آزاد آزاد رو نداشتم فقط دلم خوش بود که اصطالحا مستقلم  یگفت معن  شهیم

که به سقف چسبونده   ییشبنما یستاره ها دنیشدم با د رهی باز کردمو به سقف اتاقم خ چشمامو
 زدم  یبودم لبخند

 میبود  دهیخند  یستاره ها کل نیچسبوندن ا نیسره هم یحساب  میکه با بنفشه و مامان یروز  ادهی
 افتادم 

بودن   یاس ی  دویشبنمامم سف یستاره ها  نیبود به خاطرهم  دیو سف  یاسیاتاقم رنگ  نییا زید بیترک
   شدیم ییایخوشگلو رو یسقف اتاقم حساب  شدیم کیاتاقم تار یهوا یکه وقت

 رفتم   نهییتخت بلند شدمو به سمت آ  یرو از

هستم که خب خوشگل بودن  یپدرومادر  ونیمد  نویبودم ا یدختره جذاب  کنمی خودم نگاه م به
 دونستمی که بود م یاما هرچ هی منظورش چ  دونستمیدارم نم  یشرق   ییبایکه ز گفتیبابابزرگم بهم م

 خوشگلم  یعنی

بودم که   ییباشگاه ها ونیداشتم که مد یخوب   کلیه  یحت  تیداشتم پول خونواده جذاب یچ همه
 اما مغرور نبودم  رفتمیم

تخت دونفره  هیداشتم  یصد متر  بای اتاق تقر هی کنمی به اتاقم نگاه م  رمویگیخودم چشم م  ریتصو از
  دیخوابم که سف  سیو بنفش بود سرو دیتختم سف  یرو یمالفه و بالش ها بی گوشه اتاقم بود که ترک

 رهیدا میتراس ن هیبه اتاقم ظرافت داده بود  یبود که بدجور  یر ی رنگ حر یاسیاتاقم  یبود پرده ها
  المونیبزرگ و  اطیبه ح  کهیاونجا در حال  رفتمیاشتم که عاشقش بودم چون عصرا مهم د ینسبتا بزرگ

 نوشتمی بود شعر م  اطیح یکه تو یفواره آب یهماهنگ با صدا کردمینگاه م

کردن اتاقم دست برداشتمو به سمت در رفتم قفلشو باز کردم که باعث   زی در اتاقم از آنال یبا صدا  کهوی
 خدمتکارمون جلوم ظاهر بشه تایرز یشد چهره دوست داشتن

جزو اون دسته  نمیبودم ا یم یگفت باهاش صم  شهیدختر همسن و سال خودم بود م هی تایرز
 خوشبختم یل یمن خ کردی بود که فکر م  ییدخترا
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 _آوا آقا ارسالن کارت داره تایرز

   دمیبه در چسب  دمویکش یتکون دادمو درو بستم هوف امیبه نشونه باشه تو برو منم م  یسر 

از حق خودش دفاع کنه   یداشت که آدم جلوش جرات نداشت حت  یجذبه ا هیبابابزرگم بود  ارسالن
 لوس بارم آورده بود  میدوسش داشتم حساب  یلیهرچند من خ 

کم کم  نکهیخوب بود تا ا یهمه چ یسالگ ستیتا ب نجایپدرومادرم طالق گرفتن و من اومدم ا یوقت
 که اصال دوسش نداشتم کردی اشت مجبور مد یمنو به کار   ی عنیبابابزرگم بد شد 

نداشتم به  نارمیا خویجواب پس بدم حوصله جروبحث و توب  دیبا یکل  ششیبرم پ ریاگه د دونستمیم
  دیساپورت سف هیبود عوض کردمو  فلی که روش عکس برج ا دیسف  شرتیت  هیتاپمو با نیخاطرهم
کرم به صورتم زدم چشمام   کممیباال بستمو   یحالت دارمو دم اسب یزانومم پام کردم موها  ریرنگ تا ز

 زدمو از اتاق دل کندم  ملیر کمیپوشوندنش فقط  یبرا نی خسته بود به خاطرهم

 دنیرفتمو به سمت هال به راه افتادم با د  نییپا کردی وصل م نییکه طبقه باالرو به پا  ییپله ها از
 دستامو با حرص مشت کردمشدمو  یکه کنار بابابزرگم بود عصب  یکس

  شتریباال داد که باعث شد حرص خوردن من ب ییکردو ابرو یمتوجه من شد تک خنده مردونه ا یوقت
 بشه 

 یاز غرور و تحکم تو یز یلبخندش چ نیزد ا یلبخند پدرانه ا دنمیبه سمتم برگشت با د بابابزرگ
 کرد یصورتش کم نم 

  کلمیقدوه نی اما من با ا دیمسخرم کن دیشا دونمیبرم بغلش م ی عنیسمت راستشو باز کرد که  دست
 خخخخ  نمی شیآقاجونم م یپا یو چهارسالمه رو  ستیب  نکهیبا وجود ا

چندتا    شدمیتر بودم چون مجبور م نیسنگ  یلیخ ینطور ینکنم ا یکردم اصال به طاها توجه  یسع
روش کم شدو گذاشت رفت    دیشا ینطور یا رفتیآقاجونم م یکه آبروم جلو ارمیشکلک براش درب

   کنمی م یتو برو من فعال جات کاسب یبه پرو گفته زک شناسمیکه من م یبشر  نیهرچند ا
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 گفتمیبودم که بهش نم یبابام نشستم من تنها کس  یپا  یخونسرد نشون دادمو با ناز رفتم رو خودمو
بابا برام راحت تر   یول  زدمیاوقات آقاجون صداش م یهرچند گاه  زدمیآقاجون همون بابا صداش م

 بودم 

 سرمو ببوسه  یبوس کردم که باعث شد اونم رو گونشو

 در رفت؟ تی _خستگبابا 

بود گوشه شونم  دهیرس شی کمرم دراز یداشتم موهامو که باال بسته بودم تا رو کهی ناز در حال با
 م: انداختمو گفت

 م یهی_ا

خندون اما  یکرده بودمو به طاها که داشت با چشما ز ی چشمامو ر کهیبا لحن منظور دار در حال  بعد
 گفتم:  کردیبهم نگاه م یجد یچهره ا

 رفت ی در م شتریب ذاشتنیم  ای_البته اگه بعض

هم انداخت به سمت   یچپ و پاشو رو یکه خوب منظورمو گرفته بود خودشو زد به کوچه عل طاها
 چرتوپرت شد  یبابا بزرگ برگشتو مشغوله حرفا

چشم تو   رغضبی م نیمنو با ا نکهیفقط به خاطرا ششونیبابا چرا منو صدا زده که برم پ  دونمینم من
   ادیازش خوشم م یل یچشم کنه؟انگار خ

از تو   لمویموبا نی ندم به خاطرهم  یتیاهم شدیکه داشت مبادله م نشونیب یکردم اصال به حرفا یسع
   نستایدراوردمو رفتم تو ا شرتمیت  بیج

  زی عز یهم نوه پسر  شونینکبت من بود همون طور که من دردونه بابا ارسالن بودم ا یپسرعمو طاها
 نمیازشون خدا پنج تا پسرعمو بهم داده بود اارسالن خان بودن درواقع بنده چهارتا عمو داشتم که 

  دادی بهم نم روی کی  نیکاش ا یبود که ا نایاز ا یکی

اما   زدیبابا لبخند م  نهیو مغرور بود ع  یخودش جد نهیبابا بزرگ بود ع هیکامال شب یاز هر نظر  طاها
 و مردونه   یجد
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رو هوا بود با طاها هم خوب  میجا بود هی یکه وقت طونی شروش  یپسرا گمید یعاشق اون چهارتا  من
 کنم یاتفاقا باعث شده بود ازش دور  نیبودم اما ا

  نشییقرار گرفتو پا میگوش یدست بابا بزرگ رو کهویکه  زدمی چرخ م نستایخودم تو ا یبرا نطوریهم
مبل کنار دستش   یپاش بلند شمو برم رو یدادم از رو حی توجهمو دادم بهش ترج نیآورد به خاطرهم 

 حاال طاها خان دست راست بود بنده دست چپ پوف  نمیبش

 عمره بابا؟   یبزن یحرف   ییخوای _نمبابا 

اخماشو توهم بکنه فقط   یطاها دراوردم که باعث شد کم یبرا یباال دادمو با چشم و ابرو زبون  ییابرو
 گرفت یچشم و ابرورو م نیا یخودش معن 

 ارم ی حرفا سر در نم نی من که از ا دیزنی بگم بابا جون شما که درباره شرکت حرف م ی_چ

 بهش ندادم  یینگاه کرد منظور پوزخندشو گرفتم اما بها گهیسمت د هیزدو به  یپوزخند طاها

 ی اومدم آماده باش  ی_فکر کنم به شما گفته بودم وقتطاها

 ودش بود گفتم: لحن خ هیکه شب یزدم با لحن  یخودش پوزخند نهیع منم

 ام ی_منم فکر کنم بهتون گفتم نم

 شد  یکردو غضب  رییکم حالت چشماش تغ کم

   میدادیبا چشم بهم فحش م مویشده بود رهی بهم خ  یزخم یببرا  نیا نهیع  نطوریهم

اون وقت   میسازیباهم نم نیمنو ا دونستنیکل خاندان زبانزد بود همه م یمنو طاها تو نی ب یکلکال
پسر اومده بود منم  یروش مصره انگار قحط  نقدرمیگرفته بودو ا یم یتصم نیهمچ هیبابا چرا  دونمینم

 رو دستش موندم 

  مویچشمامون دست بکش نیتوهم که باعث شد منو اونم از کلکل و جدال ب   دیاخماشو کش آقاجون
  می ری نگاهامونو از هم بگ

 بهم نگاه بکنه گفت:  نکهیبدون ا  بابا
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 میموضوع بارها حرف زد نی ره ا_آوا ما باهم سبابا 

 خدااااااا   یشروع شد ا باز

 و حتما آخرش خفه شدن منو محکوم شدنم به ازدواج  یزور اجبار   یتکرار  یحرفا  بازم

 م ینگرفت یا جهی وقت نت چیاما ه می_حرف زد

اومدم وگرنه بدبخت   یکوتاه م یبه راحت دینبا  کردمی بازهم مقاومت م دیکردم خونسرد باشم با یسع
 بود یعمر زندگ هیبحث  شدمیم

 اصال خودش....  ایکنه   دایبراش پ گهیدختر د  هیطاهارو قبول داره بگرده  نقدریآقاجون ا اگه

 بود خندم گرفته بود دهیکه به سرم رس یفکرامو گرفتم از فکر  یجلو  کهوی

  یز یچ میفعال سکوت کن  میداد حی ترج  تایبا اومدن رز  یخواست دوباره بحثو جلو بکشه ول آقاجون
 مینگ

خوشش اومده   یاز ک دونستی بدبخت نم دونستمیفقط من م نویاومد ا یاز طاها خوشش م تایرز
بشو   تیکافر شده هدا یکار کنم وقت یکنم نشد خب من چ تشیکردم به راه راست هدا یسع یهرچ

 کافر بمونه  نطوریپس بذار هم  ستین

سرخ شدنش نشون از  نیتشکر زدم ا یبه معنا یبرداشتمو به صورت سرخ شدش لبخند  فنجونمو
  یاومد ول  یازش خوششون م کلشیو ه  افهیبه خاطر ق یادیز یطاها بود هرچند دخترا دنید
 خدمتکاره ولل   یتایرز نیهم  اقتشیل

آوا   گنیبه من م ارمیهم انداختم محاله کم ب یخودشون پامو رو نهیگذاشتم منم ع زی م یرو  فنجونمو
 نه برگه شلغم

به چشماش نگاه نکنم چون  میکردم مستق  یبابا با اخم به سمتم برگشت سع تایدور شدن رز با
 زبونم قفل کنه الل بشم  شدیباعث م  ینطور یا ذاشتیم ریروم تاث یجذبش بدجور 

 آوا؟  یسرخود شد نقدریتا حاال تو ا ی _از کبابا 

 تحمل کنم  نویا تونمیمن نم  نهی_من سرخود نشدم باباجون حرفم ا
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 برام گرفته  میا افهیبه خودش گرفت نگاش کن شروع شد چه ق یحق به جانب  افهیق طاها

 گفت:  ی با حالت تهاجم طاها

 خوردت  شهیمن عسلم نم هیقابل تحمله با  یلیخودش خ  ستی _مگه من چمه؟نطاها

  ذاشتیقبول کنه داشت منتم م دو ایمنم که مجبورش کردم که ب نیپسره چه قدر پرو بود انگار ا نیا
  یکنم که حت یاون صورتش خال  یرو موییفنجون چا  نی که بلند شدم ا ستیحقش ن  نیاالن ا یعنی
 هم نگاش نکنه؟  تایرز گهید

 :  دمیسمتش برگشتمو طلبکار دست به کمر غر به

 جناب راه باز است جاده دراز است   یتحملم کن یستی_مجبور ن 

 _مودب باش آوا بابا 

 _من مودب باشم بابا؟اول اون شروع کرد نه من

روبه رومون    یسلطنت یعسل  زیم ی پاش بود رو یکه رو لمو یموبا دویتو موهاش کش یکالفه دست  بابا
 گذاشت  

باالخره که    شدمیموفق م دیبا ارمیبدم اما حاظر نبودم کم ب هیقض نیتن به ا د یباالخره با دونستمیم
طاها خان هم که  نیمنم ا کنهیکه ظرر م ینشسته بشه تنها کس  یشون به کرسحرف نایاگه ا یچ

  شه یخوش به حالش م

 ن یآسمونا نوشته شده شما برازنده هم  ی_عقد پسرعمو دخترعمو توبابا 

 گفتم:   یزدمو با لحن طعنه دار و کش دار   یپوزخند

 ی لـــــــــ ی_خ

 درهم گفتم گفتم: با دست سرتاپاشو نشون دادمو روبه بابا با صورت  بعد

 کنم  طنتیآزاد باشمو ش  خوادیکه دلم م  یدنده و لجبازه نه من هیخودش  نهیدختر ع  هیبرازنده  نی_ا

 من  زهی عز کنهی تورو محدود نم  ی_کسبابا 
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  یبه کوچه عل ی خودتو بزن  دیبا یخب گاه  ی از صدتا فحش بدتر بود ول زمشیعز نیا یواقع یمعنا به
 نکرد  داتیپ  یکس گهید یگمو گور شد دیتا تهش شا یبر   یر ی چپ بعد گازشو بگ

 بابا   ادیازش خوشم نم شمی من محدود م نی_با ا

شد که باعث   انیچشماش نما یتو  تیعصبان  یتوهم کم کم رگه ها دیاخماشو محکم تر کش طاها
و چهارساله    ستیب  یازش نداشتم ناسالمت یدست کم یگیمنو م  یازش بترسه ول یآدم کم شدیم

 نگاهاش عادت دارم   نیپسرعمومه به ا

موضوع باهم حرف   نیصدبار سره ا زنهی م رونی ب ادیاز دهنش م یهرچ گمینم  یچی من ه ی_هطاها
 ی شیتو االن زنه من محسوب م ستین  تیچرا حال  میزد

دم همچنان اون لبخند حرص  انداختمو همش ز مییچا  ینبات تو هیتمسخر زدمو  یاز رو یا خنده
قدرتمند طاها روبه خورد شدن پا  یدستا یلبام حفظ کردم که باعث شد دسته مبل تو یدرارو رو

 بذاره

عالقه مند  یک یبه  یوقت  نیچه فاز یتو دونمینم خوردی بهم م  ییپسرا نیهمچ هیقدر حالم از  چه
خودم داره   ینمونه بارزش جلوم نشسته تو رو دوننینشده اونو زن خودشون م  یچی هنوز ه شنیم

   کردیمنو زنه خودش محسوب م

 _من؟زنه تو؟نه بابا 

تکون داد که باعث شد دهن طاها که باز شده   هیکاف ی به معنا یمبل بلند شد دست یبزرگ از رو  بابا
 بود تا دوباره بازار کل کل رو گرم بکنه بسته شد

 د یباش تونیعروس   نییزایبه فکر د دیخسته شدم کم کم با دیتمومش کن روی میقد یحرفا نی_ابابا 

کشک  یچ نیی زای؟دیچ یعن یتفاوت بود   یگرد شده به سمت بابا برگشتم چه قدر ب یچشما با
 بدوش بابا نـــــــــــــــــــــره گنیم ناینره ا گمیدارم م ؟منیچ

کار انتخاب کردم شما نگران  ن یا یکردرو برا لیکه آلمان هم تحص نریزاید ی از بچه ها یک ی_طاها
 د ینباش یز یچ

 ن ییپا  دیقطره اشک لجوجانه از گوشه چشمم چک هی



 آوای چشمانت 

14 
 

 اصال من براشون مهم نبودم  کردنیم یز یبرنامه ر یداشتن درباره همه چ رحمانهیقدر ب چه

باشه   سادهیموضوع وا  هیپا یجد نطوریاومد ا یمن ازش متنفرم چه طور دلش م دونستیکه م طاها
من  ندهیدرباره آ رحمانهی ب  نطوریپر کرده چه طور داشت ا  ارویبابارو بگو اونکه دوست دارماش کله دن ای

 باشه    یطور ن یا خوامیکه خبر داشت نم یاونم طور  گرفتیم میتصم

 ستادیکه زدم ا یمبل بلند شدم بابا خواست بره اما با حرف یرو از

 آدمم  یول  ستمی_منم نوتونم...درسته پسر ن

وقت بود   ی لی من مهم نبود خ یاما برا زدیچشماش غم موج م یبه سمتم برگشتو بهم نگاه کرد تو  بابا
 برام مهم نبود مگه احساسات دخترونه من براش مهم بود؟   گهید زایچ  یلیکه خ

 ادامه دادم: یبا لحن محکم اما پر از غم و دلخور   نیکردم صدام نلرزه به خاطر هم یسع

کنم اون وقت شما هربار حرف خودتونو  یبا طاها عروس  خوامیمن نم گمیم  زی ر هی_چهارساله دارم 
 یر ی بگ میتصم  میکله زندگ یشما برا دیچون دخترم با شهینم  لیدل دیزد

   خوامی _من صالح تورو مبابا 

بابا؟من دخترم روح دارم  ین یبی بدبخت شدنم م یصالح منو تو   نه؟چرای_چرا حرف همه بزرگا هم
 دی کنی منو روز به روز داغون تر م دیشماها دار ینطور یاحساسات دارم ا

 شهینبود هم یدیتوهم هرچند صحنه جد دهیاونم اخماشو کش دمیسمت طاها برگشتم که د به
  یلیبود اون بزرگ شده بود خ  نیباهاش سر کنم هم  تونستمیکه نم ییالیاز دل یکی بود  ینطور یهم

جا   رویی زایچ هیهنوز  هامی بچگ یمن تو یاز من بود ول عتریاما رشد اون سر میهمسن بود نکهیبزرگ باا
 بودم ذاشتهگ

حرف   می آدم باهم ننشست نهیبار ع هیکه دوست نداره؟منو تو  یازدواج کن یبا دختر  ییخوای_چرا م
 سروکوله هم  می هر بار آخرش زد میبزن

که چهارسال عمر   طیشرا نیا ینبودم ول  یفی پاکش کردم دختره ضع دمویکش می لعنت یبه اشکا یدست
 نشده  ریتا د  کردمیحلش م  یطور  ه ی دیبا گرفتیم  یمن چهارقرن بود بدجور داشت پ یداشت اما برا
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بهم  مونیزنت باشم؟اصال منو تو چ تونمینگفتم نم ؟ی بمون ی_من از تو نخواستم که پسرعموم باق
 طاها؟  خورهیم

 ماها تموم شدس  شهی موضوع پ نی_آوا ابابا 

خودمو  میبه خدا اگه من زن طاها بشم شب عروس ستی تموم شده ن  میکه اصل کار یمن شهی_اما پ
 کنمیم  زیحلقه آو

 طاها خدشه انداخت رو اعصابم ی عصب یبرداشتم خواستم برم که صدا زی م یاز رو لمویموبا

 ی بکن  ییبخوا  یکه هر غلط  یست یکسوکار ن ی_اونقدر ب طاها

 : دم یغر تیسمتش برگشتمو با عصبان  به

 ی _حتما تو کسوکار من 

که اگه بابا نبود  شده بودم   رهی خونخوارانه بهش خ یطور  ه یسمتش رفتمو با خشم بهش نگاه کردم  به
فحش بارونم   یمن بود فکر کنم داشت تو ذهنش کل   نهیاونم ع کردمی خوردش م گرفتمیگردنشو م

 اومدم  یداشتم از خجالتش در م شتریفکر کنم من ب یول کردیم

 ی ست یمن ن چی_تو ه

 : دمیجمله جمله غر  نشویتخت س دمیانگشت اشارم چندبار پشت سرهم آروم کوب  با

.من تورو  زارم یکه به تو مربوط بشه ب  یز ی .من از تو از رفتارات از هرچیندار  یمن قسمت ی_تو تو زندگ
 یفهم یم نمی بیم چیبه ه

بد بود  یل یصورتم که سوخت باعث شد سکوت کنم سوزش صورتم در برابر سوزش قلبم خ گوشه
 نیا یجلو نیاز ا شتریب خواستمیهق هقهامو گرفتم نم  یاما جلو دادمیکه داشتم جون م یاونقدر 

 کنم   هیگر الغوزی

االن به خودش   یعوض نیبارم کتک نخورده بودم اما ا هی تا حاال  خوردمی م یلیبار بود که س نیاول نیا
 اجازه داد دست روم بلند کنه اونم رو ناز کرده خاندان 

 طاها  یروش دست بلند ی_حق نداشت بابا 
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 و تمام   دنیغر هی ن یهم  نگاه کردم  بهش

 یکردی با کاردک جمعم م دی با بردنی م ورشیبه سمتم  یدو نفر  کردمیکارو م نیاگه من ا حاال

  نقدریا نکهیاز ا یچشماش بدجور قرمز شده بود فکر کنم حساب  ختمیچشمام ر ینفرتمو تو تمام
شدو   الیخی ب  دیشا ستین  یچیمن ه یبذار بفهمه که برا یشده بود ول  یکرده بودم عصبان  کشیکوچ

 کوتاه اومد 

 ی هست یتا همه بفهمن چه موزمار  یکن ی خوبتو چرا دونه دونه روش نم  ی_رفتارا

 _خفه شو طاها

 داد زدم:  تیزدم به بازوشو با عصبان  چنگ

 شمی_من زنه تو نم 

  کوهفتادیقده من حدود خودمو حفظ کنم   تیصورتم خم شد که باعث شد همچنان موقع  یرو طاها
هرچند تنها   شدیکه داشت ترسناک تر م میروفرم  کلیحرفا بود با اون ه نیبود اما قده اون درازتر از ا

 هم ترس داشتم  یدلم کم یصورتم فقط نفرت و خشم بود اما تو یحالت تو

هول   یافتادم کم  یم  شیلیس  ادهی یبود هرچند وقت سادهیچون بابا وا کنهی نم یغلط  دونستمیم
 شهیسرش نم  یز یچ نیکه ا  دمیفهم ی م کردمیم

 گفت:  یبا لحن آروم طاها

که به دستوپام  کنمی چنان رامت م یزنم شد یوقت مونمیم یزنم بش  نکهیا هی_محکمتر از قبل پاطاها
 ی فت یب

 ی بکن یتون ینم  یغلط  چی_تو ه

 گفت:  یزدو با لحن طعنه دار  یپوزخند طاها

 نهی نشونش هم نی .اولینیب ی_حاال مطاها
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هنگ بودم طاها راست   یکه تو نطور یبود هم  یحرف چ  نیکه زد تعجب کردم منظورش از ا یحرف  از
 که آرومتر شده بود روبه بابا گفت:  یبا لحن دوی به صورتش کش  یشدو به بابا نگاه کرد دست

 آقاجون؟  ادتونهیکه دربارش باهاتون حرف زده بودمو  ی_مهمونطاها

  ینطور یخدا نکنه بخواد دربارش حرف بزنه ا یبه نشونه آره تکون داد هول کردم وا یسر با اخم   بابا
   شمیباز مجبور م

 دنبال آوا  امیبود که ب  نیاومدنم ا ی_امشبه.علت اصل طاها

 تا بره به اتاقش گفت:   رفتی به سمت پله ها م کهیبابا درحال  کهو یکه   یکنی بگم تو غلط م خواستم

 ادی باهات ب تونهی م ستین ی_مشکل بابا 

 گرد شده به سمت بابا برگشتمو گفتم: یچشما با

 برم  خوامی _اما من نم

 بهم زدو گفت:  یلبخند آقاجون

دنده و  هیهم  نهیع  نییایکه بهم م یدیفهم  دیشا  ینطور یا گذرهی_باهاش برو بهت خوش مبابا 
 د یگستاخ

لباشه  یلبخند گنده رو هی نهیدست به س دمیبه سمت طاها برگشتم که د یرفتن بابا بزرگ با ناباور  با
بخور   یعن یبود اشاره کرد که  ساده یکه بابا قبال وا ییباال انداختو به جا  ییزد ابرو شمیکه بدجور آت
 نوش جونت 

 کردم که آروم خم شد کناره گوشم گفت:  یقرچه ا دندون

بزنم باباجونت   یهر حرف  چرخهیدست من م کهی کوچرو انگشت   یهمه چ نجای_خانوم کوچولو اطاها
 پنج تا نوه پسر من محبوبشم   نیب ستمین  یکم کس کنهیقبول م

 بخوره تو سرت  تی _محبوب
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مثل   یمحبوب آقاجون نه گنده دماغ شدی_مطمئن باش اگه خواهرم زنده بود اون مطاها
 آقاجون یوگرنه تورو چه به سوگول میتو...متاسفانه دختر تو خاندان ندار

دستاش محاصره  نیپسش زدم رومو ازش گرفتم خواستم برم که بازوم ب  نشویس  یرو  دمیمشت کوب با
 هم بستم اما به سمتش برنگشتم یشد با حرص چشمامو رو

 ی فتی که به غلط کردن ب نمکیم  یکار  یخودتو آماده کن  ی_به روحه طاهره اگه نر طاها

دوروبرم شده بود چه  یآدما نیاز منفورتر  یکی بشر  نیسمتش برگشتمو با نفرت بهش نگاه کردم ا  به
 باهام حرف زده باشه یطور  نیقبال ا ادی نم ادمی ادب شده بود  یقدر ب

 ؟ی کن ی م ی_مثال چه غلط

با تمام حرکاتش بود پاشو   ختهیکه آم یزدو به سمت مبل رفت روش نشست با غرور خاص   یپوزخند
 گفت:  یهم انداختو با لحن طعنه دار  یرو

 مسببش خودمم؟ یهنوز عقده من نشد نکهیرفته هم  ادتی_نکنه طاها

 دم یترسیم کردمویاومد هول م یحرف عقد شدن وسط م یشد وقت  خیبه تنم س مو

 گفت:  کردی که داشت مور مورم م ینداختو با لحن وحشتناک باال ا  ییابرو طاها

کارا هستمو پول دارم که سه برابر   ری گیپ یاونقدر  فتهیفردا مراسم عقد راه ب نی هم کنمیم ی_کار طاها
  خوامیاون وقت م  یفردا شب شما تو بغل خودم ینطور یمزد آدمامو بدم کارمو زودتر راه بندازن ا

 کنه ی له م روی کی که زور داره و اون هیبفهمم ک

االن عقدش نشدم   نکهیهم  گفتی بزنه راست م یمشت شدمو باال آوردم که باعث شد پوزخند یدستا
کردمو بهش   هیگر یشبش کل میو دو سالم بود که قرار بود به زور عقد کن  ستیخودشم چون ب  ونیمد

بهانه   هیبه   امیتا با خودم کنار ب  کنمی کارو م نیاونم بهم گفت باشه ا رهیکارو بگ ن یا یزنگ زدم که جلو
عقد ما عقب افتاد و  ینطور یاومده ا شی براش پ  یواجب یل یکه مثال کار خ سی بلند شد رفت انگل یا

 دم یمن وقت خر

  خوامیصاحابت شدم م  یوقت یتو آخرش ماله خودم  زم یعز شهیخشک م  رتی_حرص نخور ش طاها
 نه ایهستم  یبدونم اون موقع کاره ا
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 یکه تو ی حرف بزنم اما از شدت حرص و خشم  خواستمیم یهم بستم هرچ یرومحکم   چشمامو
  دایباشرو پ قشیکه ال یبودم که حرف  یاز دستش عصب یلب باز کنم اونقدر  تونستم یوجودم بود نم

 کردم ینم

  یکن یم کی تحر شتریکاراتم فقط منو ب  نیخانوم کوچولو با ا یخودتو آماده کن   ی_حاالم بهتره بر طاها
 ارم یسرت ب خوامویکه م ییکه اون بال

 _ازت متنفرم 

 ی زن یحرفو نم نیا گهی_مطمئن باش چند روز دطاها

زد من حرص   یبهم فشرده بهش نگاه کردم که پوزخند  یبا لبا ستادیمبل بلند شدو روبه روم ا یرو از
 ی نیب یم ارویخونسرد بود کاره دن  یعوض  نیا خوردمیم

  ینطور یا خوادیچموشمو م یاما من دلم دخترعمو  زون یدورمن همشونم او یادیز ی_دختراطاها
 ...دیشا

 خم شد کناره گوشم زمزمه کرد:   آروم

 ستم ین لیکه من زن ذل  ادیخشونت به خرج دادم تا حساب دست خانومم ب یکم  ی_شب عروس طاها

  دمیحرفشو فهم  یعنم یباال رفته بود وقت یبهش نگاه کردم که راست شد ضربان قلبم حساب ینگران  با
 شرمو رو بود   یچه قدر ب نییسرخ شدمو سرمو انداختم پا

اون   یشیمن م یع یتوهم حق طب کنمیکه ماله منن هرطور که دلم بخواد باهاش رفتار م ییزای _چطاها
 ه یدست ک ایدن یفهم ی وقت که ده تا بچه انداختم تو دامنت م

حرفام همشون ته گرفته بود تا حاال   رومو ازش گرفتم شمیدارم سرخ م یبدجور  کردمی م احساس
 شد یانگار داشت خطرناک م یحرفا بزنه ول نی بودم طاها از ا دهیند

 گفت:  رفتی به سمت در م کهی در حال طاها

  هیخودت زار زار گر  یکه از بدبخت کنمیم یبرسم کار  ریمنتظرتم خدا سرشاهده اگه د نیماش  ی_توطاها
 دختره سرتق  یکن
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مبل سقوط کردمو شروع   یرو  کردمی که داشتم پنهونش م یعمارت که بسته شد از شدت بغض دره
   یخوشبخت گنیم  نایبدبختم ا گمیکردن بعد من م هیکردم به گر

امروزشم   یاومد با زدن حرفا یمن نبود من ازش بدم م  یبود اما آرزو یهر دختر  یطاها آرزو درسته
که  کنهی م ادشی پس حتما پ زدینم  میهر حرف یحرفا نبود ول نیبودم طاها اهل ا دهیازش ترس یحساب 

 زد یداشت مسممانه حرفشو م

 ............ 

برق    یتنم بود که حساب  ریزانو به رنگ بنفش س یلباس شب تا رو هیبه خودم نگاه کردم  نهییتو آ از
  خواستمی صورتم کرده بودم م  یهم رو ین یسنگ بایتقر  شیموهامم خوشگل درست کردمو آرا زدیم

  یاما برخالف همه ماها طاها کم مینبود یمذهب ادی ما خونواده ز ارمیحرص طاهارو در ب یحساب 
حرصش بدم   یحساب  خواستمیم  نیبه خاطرهم دادیم  ریگ یکم  شی پوشش و آرا یبود رو یذهبم

 دم یازش ترس ی بفهمه کم  خواستمینم

نازک   یل ی ساپورت رنگ پا خ هیشلوار شدم فقط   الیخی ب  دمویلباسم پوش  یخوشگلمو رو یکرم  مانتو
  رونیدره اتاقمو بستم بابابزرگ از اتاقش ب نکهیهم رونیاز اتاق زدم ب  میپام کردمو با برداشتن گوش

هنوز از   ستادیچشماش نشست به سمتم اومدو روبه روم ا یتو  نیمن برق تحس دنیاومد با د
   ردمک ینگاهش نم نیدلخور بودم به خاطرهم دستش

 د یبوس مو ی شونیخم شدو پ  بابا

 عروسک بابا  ی_چه قدر خوشگل شدبابا 

غم تو چشمامو پنهون کنم فکر کنم  تونستمینم  کردمیم یسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم هرکار  آروم
 زدو آروم نوازشم کرد  ینیچون لبخند غمگ  دیفهم

  نمیتنها دخترمو بب یروسع خوادیمن دلم م یاوا کنمی م نشیمن تضم  هی_طاها پسره خوببابا 

 بشم که دوسش دارم  ی_باباجون بذار عروس کس
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زور باهم   یمنو اونم از رو نی_عشق و دوست داشتن ماله قصه هاس بابا منو مامان جونتو ببطاها
طاها   یشی کناره طاها کم کم عاشقش م  یتوهم با زندگ میچه قدر عاشق هم  ن یبب   یول میازدواج کرد

 دختر آرزوشو داشته باشه داره  هیکه  یز یهر چ

  نیی وقت از موضع خودش پا چیبحث واقعا مسخره بود چون ارسالن خان ه نیزدم ادامه ا  یپوزخند
 ولکن نبود   کردیاومد تا منو بدبخت نم  ینم

 رفتم   نییازش کردمو از پله ها پا  یلب ری ز یخدافس

 داشت   میوسک افتاد پوف عجب عر شی که شدم چشمم به لکسوز مشک نگیپارک  وارد

  ریکرد که باعث شد ز یشدم به سرتاپام نگاه  رهیبا قهر به روبه روم خ نهیبستمو دست به س  درو
بودم  دهی امروزشو شن دهیجد یحرفا   یاما وقت کردیبار نبود براندازم م نیذوب بشم اول  ینگاهش کم

 بودم  دهیترس یکم

 وقت نپرم گلوت  هی_

 زد:  یپوزخند طاها

 درست بخورم تا نپره گلوم  مو یدادن خوردن ادمی  ی_از بچگطاها

 شعور داره؟  نیآخه ا یخوردن  گفت یبه من م  شعوریب

دستش فشار   یباال زدو فرمونو تو شی پاهام ثابت موند کم کم رگ کنار شق یاومدو رو نیی پا نگاهش
 بکنه   یغلط تونهینم دونستمیزدمو رومو ازش گرفتم م یداد لبخند حرص درار 

 گفت:  شدی م دهیدندوناش شن  نی ور از بکه به ز  یلحن با

 هیختیچه سرور نی_اطاها

 باال دادمو با طعنه گفتم:  ییابرو

 داره؟ ی_به شما ربط
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پنهون کردن ترسم ازش بهش نگاه نکنمو   یبه سمتم پرتاب کرد که باعث شد برا شوینگاه غضب  طاها
 رم ی رومو ازش بگ

 شه ی_معلوم مطاها

اومدو به سمت در   رونی ب نگیاز پارک کافی ت هیپدال گاز فشار دادو با  یکه روشن کرد پاشو رو نویماش
  ییبود وگرنه معلوم نبود چه اتفاقا ادی ز یو در برق  نگیپارک نیدار رفت حاال باس خوبه فاصله ب  موتیر
 افتاد  یم

 بود   ادیز یاد یکناره دستم ز یمرد غضب نیسرعت بودم اما سرعت االن ا عشقه

 رفت   رونی باز کرد با باز شدن در با سرعت باال از در ب موتیبا فشردن ر درو

چون من هنوز آرزو   کردمیآرومش م یطور  هی دیبود با یعصبان یلیدهنمو به زور قورت دادم خ آب
 داشتم 

 که توجهم به روبه روم بود ناخواسته دستمو به سمت بازوش بردمو آروم تکون تکونش دادم  همونطور

 آرومتر  کمی _طاها توروخدا 

 فرو برم   یصندل  یپدال فشار داد که باعث شد تو یرو  شتریپاشو ب تی با عصبان طاها

 نبود کمربندمو بستم و اشهدمو خوندم   میکه اصال کمربند بستن حال  یمن

  یلیبودنش خ  رحمی که با وجود ب گفتم یکاش به بابابزرگ م میرسی زنده نم دونمی رحم کنه مبهمون   خدا
بابت حرص دادناش   میمامان کردمی م یعذرخواه دیبا  تامیدوسش دارم بنفشرو بگو از اونم بابت اذ

که اونروز   بتاز سورن با  دیبه گردنشون داشته باشم آها چرا دارم با یپسرعموهام نه اونا فکر نکنم حق
 ... گهیزن عمورو بگو اون د یوا دمیطلب یم ت یهولش دادم افتاد تو استخر حالل 

  االمیزدمو از فکروخ  یغیکه از کنارمون رد شد وحشت زده ج یبوق وحشتناک  یصدا دنیبا شن  کهوی
 دونستمی فقط م  یاز چ دونستمی نم زدمی م غی گوشم گذاشته بودمو ج یاومدم دستمو کناره ها رونیب

  ستمیمردن اصال اماده ن یهنوز برا



 آوای چشمانت 

23 
 

منو طاها   نمیبب   سایوا یچه قدر راحت بود ول شیگرمو خوشبو فشرده شدم آخ هیجا هی یتو کهوی
 ... یعنی نیا  میبود نیفقط تو ماش 

به   یکه باعث شد با تعجب بهم نگاه بکنه کم دمیکش رونیحرکت از آغوشش ب   هیخودمو با   کهوی
شده بود به   کیتار یبود هواهم کم سادهیوا ابونیدرک کردم گوشه خ تیاطراف نگاه کردم تا موقع

 سمتش برگشتم

 م؟ی_ما زنده ا

جذاب بود من    یل یخ  شعوریب نیآخه ا رمی دل ضعفه بگ افشیق دنیزد که باعث شد با د یلبخند طاها
 کار کنم یچ

 م؟یری _مگه قرار بود بمطاها

بردم شروع کردم به مشت زدنو   زی دکوپزم شدمو به سمتش خ الیخ یدرک کردم ب تویکم موقع کم
باال آورده بودو از صورت خوشگلش محافظت    یدستشو به حالت ضربدر  دویخندیفحش دادن اونم م

 تا خط بهش نندازم  کردیم

 آورد نییکم خودم خسته شدمو کالفه نشستم اونم دستشو پا کم

 دادیداشت مارو به کشتن م  شعوری_پسره ب 

  کردیسرم برداشت با قهر نگامو ازش گرفتم فکر م  یدستشو سمت شالم برد از رو دویروم خندآ طاها
 انگار نه انگار بزرگ شدم  کنهیطرفندش هنوز کار م نیا

 ؟ ی_قهر طاها

 _بدجور 

 ؟ یچ زمی_موهاتو بهم برطاها

 دارم ومدنین یبهانه برا هی ینطور ی_من که از خدامه ا

 ام؟ یمن کوتاه م یکن ی _فکر مطاها
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 سرم کردم   دمویسمتش برگشتمو شالمو با خشم از دستش کش به

 یی اینه کوتاه نم  دونمیم یا وونه یکه د یی_از اونجا

 بکنم یاز اخمامو باز کنمو خنده ا یکرد که باعث شد ناخواسته منم کم ییخنده با صدا طاها

 شن یهمه داغدار م رمی دونم بم ه ی من دردونه یتو چهار تا از خودت دار  کشهی _زهرمار خجالتم نم 

خودم   یچهارتا داداش دوقلو کپ   کنهیکس ندونه فکر م   یچهارتا از خودت دار   گهیم یطور  هی_طاها
 دارم

 شد  یباعث شد به سمتش برگردم چشمام سوال  نیسمت طاها باز شد به خاطرهم دره

 _کجا؟ 

 کنم؟  پیمنم خوشت ییخواینم ی_شما خوشگل کردطاها

متوجه نشدم تو   یپوف چه طور  میبه اطراف نگاه کردم متوجه شدم دمه پنت هوسشون هست کمی
 کوچه خونشون بوده یکه زده شد تو  یپس بگو اون بوق میابون ی تو خ  کردمی م م؟فکریکوچه ا

 باال؟   ییای_نم طاها

 سمتش برگشتمو گفتم: به

 یی ای_نه فقط زود ب

 نشون دادم تا حساب ببره   ینهونش کردمو خودمو جدلحن طلبکارانه خودم خندم گرفته بود اما پ از

زود کوتاه اومد اما با باز شدن در سمت خودم   نقدریشد تعجب کردم که ا ادهیتکون دادو پ یسر  طاها
 ام یکوتاه ب  دیمنم که با نیا ری نخ  دمیفهم

 ......... 

 نظر گذروندم  ریبه اطراف نگاه کردم خونشو از ز یمبل نشسته بودم کم یکالفه رو کهیحال  در
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خونش چشمام   دنیشده بود با د دهیچ قهیبا سل   یلیتوشم خ یالیداشت وسا  ین یبزرگ و دلنش خونه
 خوشگل بود ازش خوشم اومده بود یل یزد خ یبرق خاص

  دیخر  نجارویا نیکارو بکنه به خاطرهم نیگرفت ا می طاها هم تصم دیخر یکه خونه مجرد سورن
 ام یبود که ب  ومدهین  شیپ ی تیوقت موقع  چیاما ه دهیبودم که خونه خر دهیوقت بود شن   یلیخ

 که بشنوه داد زدم:  یبلند طور  یصدا با

 ؟ یشد قهیخوش سل  نقدریتا حاال ا ی_از ک

  بستی که تنش بود رو م یداشت دکمه لباس مردونه بنفش براق  کهی اومد در حال رونی از اتاقش ب طاها
 به سمتم اومد 

 شده بود گریباهام ست کرده بود چه قدرم ج  شعوری ب  لباسش نگاه کردم به

 گفت:  یزدو با لحن مهربون  یمردونه ا لبخند

 باشه  قهیخوش سل  دیمثل تو قراره داشته باشه با یکه خانوم خوشگل ی_مردطاها

 دید یدوباره مقاومت کنم اصال حالوحوصله جروبحث نداشتم اونم وقت خواستمینم دمیکش یپوف
 تر شد  ظیلبش غل یلبخند رو نی حقو دادم بهش به خاطرهم کردی نگفتم فکر م یز یچ

  یصدف یرنگ که خطا   یمبل بلند شدم به سمتش رفتم داشت وسط هال با کراوات بادمجون یرو از
   رفتی توش بود ور م

 گرفتم اما برخالف حرکتم با طعنه گفتم:  از دستش یبه نرم کراواتو

 کراوات ساده هم ببنده  هی ستیبلد ن  نمی_بدش بب 

 رم ی زدو*" که باعث شد با اخم ازش فاصله بگ یلبخند طاها

 ؟ یکنی کار م یچ ی_دار 

 نه  ای یرژ روش بمال  ینطور یا یکنی جرات م نمیشدم بب  نای صاحاب ا  ی_وقتطاها

 زنت بشم ینی طاها مگه تو خواب بب یش ی_تو صاحاب من نم
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پر کردمو کراواتشو بدون   نمونویبا شک فاصله ب  کنهینم  یکار   دمید ینگفت وقت یز یزدو چ یلبخند
 بستم   یحرف  چیه

ندادم  ت یبهش اهم  ادیخب ز  یموذب بشم ول  یکم  شدیمدت نگاهش روم بود که باعث م تمام
  شتریباهاش ب  میچون هم سن هم بود میباهم بزرگ شده بود  یباشه اون پسرعموم بود از بچگ یهرچ
چون  ادیازش بدم م یاومد ازش متنفر شدم متنفر که نه کم  شیماجراها پ  نیا ی بودم که وقت یم یصم

 ده ینم  تیاونم با نظر بابا موافقه و اصال به نظره من اهم

 م یبر عتریبده سر تی رضا ی_دوشتو با عطرت که گرفت

  دمیسرک کش یز ی خونش زدمو به هرچ  یچرخ تو یکردو به سمت اتاقش رفت کم یمردونه ا خنده
 کردن  یفوضول یبرا دادیکه جون م یدیجد یزایبودم و خونه طاها هم پر بود از چ یکال دختر کنجکاو

نگاه کن چه قدر  کنهیکارا م  یچ  نجاهایا ستیداشت؟معلوم ن یخونه مجرد  یعنی کشهی نم  خجالت
 گرفته   ل یخودشم تحو

و پفک و تخمه فکر کنم ماله  پس یبود که روش پر بود از چ  یرنگ دیسف  زیم هی یماخانگ یس یجلو
  روزیچون د یول مین یداشت قرار بود باهم بب یمورد عالقه منو طاها باز  میت دادیآخه فوتبال م  شبهید
 م یدید روی هرکدوممون تنها باز میامشب باهم کرد یمهمون نیسره هم یجنجال  یدعوا هی

بازو بسته    نتارویکاب یاز اون صحنه گرفتمو به آشپزخونه که بخش مورد عالقه من بود رفتم کم چشم
 صداش منو از جا پروند   کهوینه که  ای کنمی م دایپ خوادویکه دلم م یز ی چ نمیکردم تا بب 

 خچاله یتو   ستیونجا ن ا ییخوایکه م یز ی _اون چطاها

دارم   دونستیاز کجا م ترسم؟اصالیم گهینم شهیظاهر م ینطور یچرا ا نیاخم به سمتش برگشتم ا با
 گردم؟ یم یدنبال چ

رفت چون حاال فاصله    خچالی زدو به سمت  یلبخند سادمیمبهوت اونجا وا نطوریهم دید یوقت
عطره سرد اما  هیبود  قهیچه قدرم خوش سل دیبریداشت نفسمو م رشیکم بود عطر نفس گ نمونیب

 تلخ که محشر بود یحساب 
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تو تنش داشت جر   یخوش دوخت تنش بود که حساب  دیکتوشلوار سف  هی شدم  قیدق پشیت به
  میدار  ییپسرعمو نیهمچ هی ما  گهیبود پسرعموم بله د پی خوشت  خوردیم

 گفت:  یز ی که روبه روم گرفته بودو نگاه کردم با لحن محبت آم ینودونه درصد یتخته ا شکالت

 ی کرده اما هنوز عشقه شکالت ریی تغ زت ی_نسبت به گذشته ها همه چطاها

 شد  رهیکه مخصوص خودش بود بهم خ  یزدمو از دستش گرفتم که با حالت خاص  ینمک  لبخند

زدو آروم به سمتم اومد  یدپوست دورشو باز کردم شکالتو نصف کردمو به سمتش گرفتم لبخن آروم
   خچالیبه   دمیقدم عقب رفتم که محکم چسب هیمنم ناخواسته 

 طاها لذت بخش بود چون لبخندش پررنگ تر شد   یصحنه برا نیا دنید

طاها   نیاما ا دمیترسیحرکاتش نم   نینگران بشم قبال از ا یصورتم که باعث شد کم  یخم شد رو  آروم
 زد ی م بیغر بیعج  یکرده بودو حرفا ریی القاش تغاخ کردیفرق م یقبل کم  یبا طاها

 خم شد  شتریصورتم ب  یرو طاها

 یدخترا نهیبشن ع  یدوره لبات شکالت  نکهیتنگ شده؟ا یچه صحنه ا دنید یدلم برا  یدونی_مطاها
 سه ساله

مغرور به خاطر خاطرات قشنگ  یاز حد طاها شیب  یک یهم بستم نه به خاطره نزد یرو چشمامو
 خودم ساخته بودم یبرا گوشیپنج پسر باز نیکه همراهه ا یگذشتمون به خاطر لحظات قشنگ 

 زدم  یلبخند مونیبچگ یهایافتادن باز ادی ناخواسته با به  میکردی که م ییها یباز  یبرا

 شهینداشتم هم یز خاله با  ویبه عروسک باز یادیخواهر نداشتم دخترهم دوروبرم نبود عالقه ز چون
داشتم اونام   ینقش نخود شهیهم میکردیم  یکه با پسرا وسط ییوقتا کردمی پسرونه م یها یباز 

 آخر  ذاشتنمیهوامو داشتن تا نسوزم م

بزرگ شدم   ی زود بسوزم اما وقت  خوانیچون نم کننیکارو م نیمحبت ا یاز رو  کردمیموقع فکر م  اون
 سوختمی آخر چون راحت تر م  ذاشتنیمنو م دمیفهم
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 یکه وقت ییها یتمام باز  ادهی میکردیکه م یفوتبال دست ادهی یکردنامون حت یفوتبال باز  ادهی
 م یدادیشمال کناره ساحل انجام م میرفتیم

من نقش پرنسس و داشتم و پسرا   شهیشاهزاده نجات که هم یباز  میساختی که م  ییها یشن قلعه
 که قرار بود منو نجات بدن  یینقش کسا

  ریشمش ی خنده هامون صدا یصدا  دنیشن یهمه اون لحظه ها تنگ شده بود برا یقدر دلم برا چه
نوع   هیپسرا که هرکدومشون هربار  یصدا شدیمن مخلوط م یغایکه با ج ایدر  یکردنامون صدا یباز 

مامان که  یصدا  یحت  کردمیماچش م دیاومد با یهرکدوم که خوشم م که از  دنیخریشکالت برام م
 شهیدندوناش خراب م نیبراش شکالت نخر نقدریا گفتیبه پسرا م زدی م رهمش غ

از اون  خواستیصورتم بود دلم نم  یطاها رو ینفسا یهم بسته بودو گرما یچشمام رو همچنان
 محو شد   یطاها کم کم همه چ یصدا  دنیاما خب با شن امی ب رونیخاطرات ب 

 ذارم یم هیاز خودم ما کنمی و آب پاکش نم یبا دستمال کاغذ گهیگذشته د نهیع  یزنم شد  ی_وقتطاها

پروا حرف   ی نگاه کردم منظور حرفشو گرفتم چه قدر ب  طونشی ش یآروم باز کردمو به چشما چشمامو
  شهیحرفا بلده باورشون نم  نیبه هرکس بگم طاها از ا زدیم

  یجذبه خاص  هی افشیآخه ق دمیخجالت کش  یکم زدی حرفارو م  نیطاها غدومغرور داشت ا نکهیا از
 شدم یخجالت زده م کردمیبه حرفاش فکر م   یداشت که وقت

 صدبار بهت گفتم   نویا یمقاومت نکن آوا تو ماله من یخانومم بش نکهیا ی_براطاها

 دستم آب شده بود یکه براش نصف کرده بودم تو یرفت شکالت  رونیجدا شدو از آشپزخونه ب ازم

 !!خخخخخ زدمیم ستشیوگرنه االن ل خوردیدکوپزم بهم م فیح  دمیکش یپوف

پوست بودو برداشتمو به سمت در رفتم   یکه تو  یرفتمو دستمو شستم نصف شکالت  نگیسمت س به
پام   یرو ونستمتیکه داشتم نم  یاز شدت ذوق میسوار آسانسور شد یحرف چی همراهه طاها بدون ه

 دست شکالتا  نیاز ا یمن عاشقه شکالت بودم نه هر شکالت  امی بند ب

لبخند   هیبازش کردمو خواستم به سمت دهنم ببرم که چشمم به طاها افتاد که با  یذوق بچگونه ا با
 کردمو به رسم ادب گفتم:  یاوردمو راست شدم اهم  نییشکالتو پا  کردیمردونه داشت بهم نگاه م
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 ؟ یخور ی_م

 م یهی_اطاها

لزوم نداره تو قبول   کنمیم  یتعارف هیمن  شعوریخنده ب ر ی بهش رفتم که باعث شد بزنه ز یغره ا چشم
 بابا   یا یکن

دوباره نصفش کردمو به سمتش گرفتم از دستم گرفتو به سمت دهنش برد بعد با لذت   یسره ناچار  از
به   مویشد  ادهیکه در آسانسور باز شد با هم پ خوردمیداشتم م روی کیخوردش منم با لذت نصفه اون 

 طاها به سمتم برگشت  میسوار که شد میرفت  نیسمت ماش 

 زم یزع  یبزرگ شد  ستیخوردن ن   نطوری_آوا االن وقت اطاها

 دینبا گهیو چهارسالشه د  ستیچون ب کردی بود فکر م نیزنش بشم هم  خواستمی که نم  ییالیاز دل  یکی
 بکنه یخوش بگذرونه و بچگ 

 شکالت بخورم  خوادیدلم م ینطور ی_من ا

 د یکش یپوف

 باشه  یشد از دستمال خبر  یصورتت شکالت  کنمینم  نی_تضم طاها

باال انداخت کم   یلباش نشستو شونه ا یرو یگرد شده بهش نگاه کردم که لبخند منظوردار  یچشما با
 چه قدر پرو بود  نیتوهم ا  دمیکم اخمامو کش

 ؟ یزنیم جدهیمثبت ه یحرفا ی_چرا ه

 ی ا جدهی _چون مثبت هطاها

 هم بستم یبا حرص چشمامو رو دمویکش یپوف

 _باز شروع شد 

که به شکالتم داشتم دست بکشمو  یکردم از عشق  یاخت سعراه اند نویکردو ماش  یخنده ا تک
   فمیک  یبذارمش تو
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 هی یکادو سره سفره عقدم نفر  یکردم برا یعروس   یکه وقت  گفتنیعموهام بهم م شهیهم ادمهی
صد در   ینطور یا گفتیو م  ذاشتیهم همش سربه سرم م طونی سورن ش دنی شکالت بهم م ونیکام

چون کله   برهیآبرومونم م ینطور یا رهی بگ لی دم در تا کادوهاشو تحو رهیم شهی صد سره سفره بلند م
گرفته بودن که سره سفره عقدم لباس عروس   میتصم نی به خاطرهم شهیم ییکاکائو شلباس عروس

 تنم کنم خخخخخ  یمشک ای یقهوه ا

 یبه صدا اموی ب رونیگذشتم ب یاالیباعث شد از فکروخ  نیماش یتو یرعلیام یصدا  دنیچی پ با
 گوش بدم  نشیدلنش

 

 االن  یدونینم تو

 جلو چشماته   کهیاون

 دوست داره  یل یکه خ مارهیب هی

 دارمو  یچه حال یدونینم تو

 بهت داره یچه احساس یفهم یوقت نم  چیه

 

هم   یطاها هم همراهش شروع کرد به خوندن که باعث شد ناخواسته چشمام رو  دمیتعجب د با
 بسته بشه

 

 هاته  یوونگید عاشقه

 لرزه یم نهیبی تورو م تا

 من  ای یکن ی خودت لج م با

 اندازه  یحدو ب  یمن ب عشقه
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 م یلب زمزمه کرد ریسمت پنجره برگشتمو همراهه طاها آروم ز به

 

 دل نکن دل

 که عاشقته ول نکن  یدل نیا

 کارت  ی نرو پ یعشقم  خودتو

 دل نکن دل

 مشکل نکن  نیاز ا شتریب  کارمو

 خوبمونو باطل نکن  یروزا

 عاشقتم 

 دل نکن دل

 دل نکن دل

 چه دلتنگم ین یبیم یدار 

 جنگم ی وقفه م  یب دارم

 تو دستامو یروز   یول کن مبادا

 قبول  رمی من م باشه

 من  یب  یبر  ییخوایکجا م تا

 قبول رمی من م باشه

 گن یم ای نگاه کن پشت ما مردم چ خوب
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 نه بهتر بازم  یحالمون ول شهیم  نیاز ا بدتر

 قلب من تا کن  نیبا ا ی که دوست دار  هرجور 

 نگاه کن حالمو  اول

 باهام دعوا کن  بعد

 دل نکن دل

 

خودش   یفکره و دوباره تو  یکه معلوم بود تو  یگذاشتم طاها با لحن فمیک یشکالتو تو دمویکش یپوف
 فرو رفته با اخم گفت: 

 نه؟ یدی_از عمد شلوار نپوشطاها

کنم باهاش   یسع  نبارویا خواستیکردم باهاش کلکل نکنم چون واقعا توانشو نداشتم دلم م یسع
 ره یتونستم خرش کنم منو نگ دیشا ینطور یخوب باشم ا

 اد ی م پمی_نه به ت

 ؟ یچرا تنت کرد ادیخوشم نم لباسا نیمن از ا یدون ی_آوا تو م طاها

 کنن ی کارام دخالت نم  یتو هیبق  ایانوش  ایبدم؟چرا سورن  تیتو اهم قهیبه سل  دی_چرا با

 : د یحرص غر با

 ؟ ی کنیم سهی _چون من قراره شوهرت بشم احمق منو با سورنو انوش مقاطاها

 تو دله من  یبه زور خودتو بچپون  یتون یطاها نم یشوهره من بش ستی_تو قرار ن

مهم   گهید  شی بق  نیهم یزنم بش نکهیمهمه ا زیچ هیفقط  رمی تو دلت جا بگ تونمی_بدرک که نمطاها
 ست ین

 گفتم:  یگنیزدمو با لحن غم  یپوزخند
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 یشیم مونیحرفت پش  نی_از ا

 .............. 

شده بود بهم   یسوال  یحسابکه  ییکه باعث شد با چشما  دمیبه طاها چسب شتری ب  یکم  دمویکش یپوف
اشاره کردم که باعث شد  می به دلش صابون نزنه با سر به کنار دست نکهینگاه بکنه منم به خاطر ا

 لومتوهم مع دیکش  یاخماشو حساب دنشیبا د نهی بب مویانحراف بده تا بتونه کنار دست ینگاهشو کم
 شده   یرتی بود واقعا غ

بهم بچسبه به   کنهی م یسع شتری هرلحظه ب  کردمیپسره چندش کنارم نشسته بود که احساس م هی
   میعاشق هم کردی فکر م دیدیمارو م یبودم حاال هرک دهیبه طاها چسب  یحساب   نیخاطرهم

 خم شدو آروم کناره گوشم گفت:  طاها

 نامزد؟  ا ی_االن به عنوان پسرعمو حساس بشم طاها

 کجا بود؟به عنوان پسرعمو حساس شو  زم؟نامزدی عز یستی_تو مگه پسرعموم ن

 کرد  ی خنده مردونه ا شهیم  یاالن عصبان کردمیانتظارم که فکر م برخالف

شوهرت کله   شمیاما به عنوان نامزد چون بعدش م نیی پا  ادیفکش ب  دی_به عنوان پسرعمو شاطاها
 خب حاال کدومش؟  نیی پا ادی م ونشیدکوراس

 کردمو بهش نگاه کردم  یبا ناز  خنده

 وونهی_د

 نینگاه سنگ یپسره هم وقت ساد یپسره وا یاز کنارم بلند شدو روبه رو دمیازش گرفتم که د نگامو
 به سمتش برگشت   یسوال  دیطاهارو د

 شده بود یبود توهم و جد  دهیاخماشو کش یحساب طاها

 اوه خدا رحم کنه  اوه

 اومده؟ شی پ ی_مشکل پسره
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 گفت آره اما من حالل همه مشکالتم شهی_مطاها

 کمیمبل بلند شد معلوم بود مسته چون  یگردوخاک کنه از رو کمی خوادیکه معلوم بود دلش م پسره
سرشو باال گرفتو به طاها نگاه   نی به خاطرهم  دیقدش بهش نرس  سادیطاها وا  یروبه رو  یوقت دیلنگ

 کرد  

کدوم از   چیه خوامی شده بودم که انگار نم رهی خ یداشتم به صحنه روبه روم طور  یخاص  جانی ه با
 برد یآدمو باال م جانی ه کردی باحال دعوا م یل یصحنه هارو از دست بدم آخه طاها خ

 خونسرد گفت:   دویبه کت پسره کش یدست طاها

 پ؟ یخوشت تهی_ناموس حالطاها

 بزنه یپوزخندخودش  نهی زد که باعث شد طاها هم ع یپوزخند پسره

فقط بهت    نیبه خاطرهم  ادیب نیی از شان و منزلتم پا خوامیآقا پسر نم یشناسی _فکر کنم منو نمطاها
  دمیهشدار م

 خم شدو آروم کناره گوشش ادامه داد: طاها

بوکس   سیک هی ادی کسل کننده بدم نم یمهمون  نیا  یتو کنمی _هفت ساله دارم بوکس کار مطاها
 کنم  یداشته باشمو خودمو خال

زد    یبه من چشمک یسرش کناره گوش پسره بود پنهون  که یبهش نگاه کرد طاها درحال  ی با نگران پسره
 به روش بزنم   یکه باعث شد لبخند

 کرد  یجد افشوی راست شد ق طاها

 ستمی_من دنبال دردسر نپسره

 ی ر یکه بهت گفتم فاصله بگ  ی_پس بهتره از همون کلمه اطاها

منگش داشت   افهی به سمتم برگشت که باعث شد بهش نگاه کنم از ق  دویبه موهاش کش یدست پسره
  خوردیحالم بهم م
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 نداشتم ی_من منظور پسره

  دیپسررو گرفتو به سمت خودش عقب کش قهیدستش  یک یبردو با اون  بشیج یدستشو تو هی طاها
 : دیغر  یبانلباش بردو با لحن عص یجلو قشی لهی بعد سره پسررو به وس

 ی ار یب  لینگفتم دل ر ی _گفتم فاصله بگطاها

از   شدیکه باعث م اوردی جنتلمنارو در م نیا یباال آورد طاها داشت ادا میتسل یدستشو به معنا  پسره
 و اخمالو مثل طاها دارم خوشحال باشم  یپسر جد هی طونی پنج پسر ش  نیب نکهیا

 آقا ولش کن  دمی_بخش

 قهی نیگفتم که خودم حالم بهم خورد طاها هم خندش گرفته بود به خاطرهم  یچنان با لودگ آقارو
 سالن برد   گهیسمت د هیپسررو ول کردو دست منو گرفت به 

اون  یمتوجه دعوا یکس  نیبه خاطرهم کیگفت تار شهی م بایشلوغ بودو تقر ی حساب یمهمون  یفضا
 دوتا نشد  

 ن ییپا ادی که ب دمیند  ی_من فک

 زدو آروم گفت:  یمردونه ا لبخند

وگرنه   یهنر کرد یبا حرفات طرفو بترسون ارهی م نییپا رو یزی بعد چ زنهی مرد اول آروم حرف م هی_طاها
 خب به نظرت کدومش بهترو جذاب تر بود؟ شدیله م  زدمی مشت بهش م هی کلمی ه نیمن با ا

 گفت:  یازش گرفتم که با لحن بامزه ا نگامو

 نداره  یزم؟کار ی عز ن ییپا ارم ی برگردم فکشو ب ییخوای_مطاها

 دلبندم  خوادی_نم

 _اوه اوه چه حرفا طاها

 اره ی_آدم شاخ درم 
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شربت   میداشت کهی در حال میکه گوشه سالن بود رفت یبزرگ زی خنده و به سمت م  ری ز میباهم زد همزمان
 خوردیبودو داشت شربتشو م سادهیوا یبا لبخند بهش نگاه کردم با حالت جذاب میخوردیم

 ؟یبود ینطور یا شهیهم شدیم ی_چ

  خواستیاخماشو توهم برد دلم م  یچون کم هیبود منظورم چ   دهیبه سمتم برگشت فکر کنم فهم طاها
که   یاونطور نه  میخوش بود شتریب  ینطور یرابطه دخترعمو پسرعمو بودنمون حفظ بشه ا نطوریهم

 خواستن یم نایا

 اخم کردم بهم نگاه کرد ی دستشو گرفتمو کم عی دستشو سمت مشروب برد که سر نباریا طاها

 رفته؟  ادتی  ینخور  گهی_قرار بود د

 خورم یدر حد خودم م  ستمی جنبه ن ی_من ب طاها

 یطرفشون نر  گهیقرار بود د یول  دونمی_م

  یرو ادهیز دونستمیراحت بشه بهش اعتماد داشتم م المی که باعث شد خ دیدستشو کش دویکش یپوف
 اومد مشروب بخوره  یکنه اما خوشم نم  ینم

 کشم ی خط م نمی_باشه به خاطرتو دوره اطاها

 گفتم:  یبا لحن منظوردار  کردم ی م یشربتم باز  وانی با ل  کهیبهش نگاه بکنم درحال  نکهیا بدون

 نه؟   گهی_به خاطر دخترعموت د

از دوستاش به سمتش اومد که باعث   یکی  کهویبزنه که   یخواست حرف  دیتوموهاش کش یدست فهکال
 جروبحث با من بشه  الیخ  یشد توجهشو بده به اونو ب

بودم به مهموناشون نگاه  ستاده یکناره طاها ا کهی داده بودمو در حال هیتک زی به م نهیبه س دست
از محرم نامحرم حالشون   یز یچ  نایکال فکر کنم ا دنیرقصیداشتن باهم م یادیز  یدختر پسرا کردمیم

 نبودم  نایمثل ا گهید ینبود ول  میحال ادینبود هرچند خودمم ز
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دو تا   یتو  کهوی  دادمیذهنم نظر م یدرباره همشون تو  گردوندمویمهمونا چشم م نیطور که ب همون
  زی کارم باعث شد م نیکه ا زیبه م دمیب چنان هول کردم که چس دنشیغرق شدم با د یخاکستر  یگو
 تکون بخوره   یکم

 دیو متعجبمو د رهی نگاه خ یشده وقت   یچ نهیبود که طاها به سمتم برگرده بب یحرکت کاف نیهم
  یوحشتناکش توجه یکه روبه روم با فاصله نشسته بود نگاه کرد اصال به اخما یردشو گرفتو به پسر 

چه  ارم داره درب ای ادیسرم م  ییاالن چه بال نکهیبه ا کردمی نکردم فقط داشتم به بدبخت شدنم فکر م
 ی پوشش نیهمچ  هیخدااااا اونم با  یا کنهی م یفکر 

سرمو   نی نکرد به خاطرهم  یر یی ا تغام دمیکش نشییپا  یدستمو سمت لباسم بردمو کم ناخواسته
 نکرد   یر یی تغ چیباز ه  یول  دمشیکش شترینباشه ب  هیکه زا یطور  ی انداختمو پنهون نییپا

اما برام مهم نبود فقط   شدیم دهیکش  یوونگیحرکاتم داشت به مرز د نیا دنیکه کنارم بود با د  طاها
 سرش  یاومد برام مهم بود البته نه خودش فکر تو یکه داشت به سمتم م یمرد

بودم بهش   دهیاز طاها که چسب  ی متوجه پسره شد کوتاه اومد کم یبزنه که وقت  یخواست حرف طاها
 گرفتن طاها شد  شیآت  شتریباعث ب  نیفاصله گرفتم که ا

 میهست  یپارت یافته ما تو ینم یاتفاق چیهول کنم ه  دیکردم خودمو خونسرد نشون بدم نبا یسع
   ییلباسا  نیهمچ  هی هیخب عاد

 نبود  شی حال زایچ نی ا کردی اون فرق م یول

سرمو باال آوردم   نیحفظ ظاهر بزنم به خاطرهم یبرا ی کردم لبخند یسع دمویبه موهام کش یدست
شده بود اوف فکر کنم   پی احساس کردم ضربان قلبم باالتر رفت چه قدر خوشت  ستادیروبه روم ا یوقت

 همقد طاها باشه صدو هشتادو پنج 

 خانوم رادمهر  نمیبب   نجای شمارو ا کردمی _فکر نم

 نکرده بودم  یکردم خونسرد باشم منکه کار   یهول کردم لبامو با زبونم تر کردمو سع یکم

 نم یبب نجایشمارو ا کردمی _منم فکر نم
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  ونهیپسرعموهام م هیطاها و بق کردی داشت بهش نگاه م ت ی زدو به طاها نگاه کرد که با عصبان  یلبخند
  گرفتنیبعد گرم م شدنیآشنا م د یکه باهام حرف بزنه نداشتن اول باهاش با به یپسر غر هیبا  یخاص 

 پسرا  هینه بق کردیطاها صدق م یبرا شتریب ی مورد آخر  نیهرچند ا  تیحساس  ی اونم با کل

 دستشو به سمت طاها دراز کردو با لحن مردونه مخصوص به خودش گفت:  انینکو

 _سالم خوشوختم 

 بهم کرد پوف نگفتم یباال داد به سمتم برگشت نگاه منظوردار   ییابرو طاها

 باعث شد اونم دستشو عقب بکشه معلوم بود ناراحت شده   دیحرکت طاهارو د نیا یوقت  انینکو

 ؟یدادیباهاش دست م یمردی؟میهمش آبرو منو ببر  دی؟بایدیدستشو ند یکور بود  شعوریب پسره

 خانوم رادمهر؟  دی کنی نم ی_معرفانینکو

 کردم ی باهم آشناشون م دیو به سمتش برگشتم با   دم یکش یق یعم  ینفس

 طاها پسرعموم هستن شونی_ا

 گفت:  یابروشو باال دادو با لحن طعنه دار و سوال هی طاها

 _پسرعمو آوا جان؟طاها

از اون جو  خواستیحرف طاها که بدجور منظوردار بود چنان هول کردم که دلم م نیا دنیشن  با
 فرار کنم   نیسنگ

از طرف   یکه حساب  ییدخترا  نیا نهیباعث شد ع  دی خودش د ینگاه مشکوکمو رو یوقت  انینکو
 بگم:  عیسر برنیمقابلشون حساب م

 _به خدا پسرعمومه 

به نشونه باشه تکون   یبزنه و سر  یکه باعث شد لبخند دیتو صورتم د یچ دونمیحرفم نم دنیشن  با
 بده

 گفتم خانوم رادمهر  یز ی _مگه من چانینکو
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 د؟یباش  یک  ی_جنابعالطاها

 هستم  انی نکو  اسی_من ال

 اوردم ی _به جا نطاها

  یطاها که عصبان  شهیم  یحفظ کنم معلومه داره کم کم عصب مویکردم خونسرد  یسع دمویکش یپوف
 ست یجلودارش ن  یچیبشه ه

 هستن  سمیپسره رئ  شونی_ا

 گفت:  لی م یب  نیباال داد فکر کنم منظورمو گرفته بود به خاطرهم ییزدو ابرو یپوزخند طاها

 _خوشوختم طاها

سرتاپامو ورانداز کرد که باعث شد با خجالت سرمو   یکردو به من نگاه کرد کم  یتک خنده ا اسیال
 ساد یمن وا یتوهم روبه رو دیبندازم طاها اخماشو کش نییپا

 ادیجناب اصال از نگاهت خوشم نم   نی_ببطاها

 اد یرفتار زشت شما خوشم نم ن ی_منم اصال از ااسیال

 زدنه تو  دیوقاحته د ا ی_رفتار من زشته طاها

 خدا یآبرومو جلوش برد ا یعقب بردم حساب   یطاهارو کم سادمویوا نشونی ب عیسر

انگار   زدیحرف م  اسی چون بدجور طلبکار با ال دادینشون م تی طاها داشت حساس کردمی م احساس
 ن یدشمن خون  دنویچندبار همو د

 _آروم باش طاها 

 ؟ یکن یترجمه م نینگاه منو به ا یکه معن  هیکلمه وقاحت چ یمعن  یدون ی_وقاحت؟شما اصال ماسیال

بشه  کینزد اسیتا به ال شدمی گذاشته بودمو مانعش م نشیس یمن که دستمو رو الیخی ب طاها
 : دیغر تی دستشو دراز کردو با عصبان
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 داشته باشه  ینگاهت رو ناموس من معن یکن ی م جای_تو ب طاها

 گفت:  یزد به سمتم برگشت و با لحن طعنه دار  یپوزخند اسیال

 اومده بهتره من برم   شی سوءتفاهم پ شونیا ی_فکر کنم برااسیال

 اوردم یسرت ن  ییتا بال ی_آره بهتره بر طاها

اخم بکنه طاها که پشت سرش بود  یکه باعث شد کم سادمیبه سمتش رفتمو جلوش وا عیسر
 تر شد  یچشماش غضب 

 حساسن  یپسرعموم کم  کنمیم  یعذرخواه شونیمن از طرف ا انینکو یآقا دی_صبر کن 

 گفت:  یزدو با لحن طعنه دار  یپوزخند اسیال

  یز یچ یمثال رو ای رگ گردنت باال بزنه؟ یعن ی تی حساس  دونمیناموس حساسن من نم ی_بله رواسیال
 حساس بود  دی به اسم پوشش هم با

 نداره  یربط  چی_پوشش دخترعمو من به توهطاها

 گفت:  یخودش با لحن عصبان  نهیبه سمتش برگشتو ع  اسیال

  یبش یرت یبعد براش غ یفکر کن  شتریناموس ب یبه معن ی داره فقط بهتره کم  ی_منم نگفتم ربط اسیال
 یی جا نی همچ هی ش یاری پوشش ب نیبا ا ینطور ینه ا

به سمت طاها برگشتم  یگرد شده بود با نگران  یگذاشتو رفت چشمام حساب اسیحرف ال نیزدن ا با
  ینشونه خوب نیکم کم دستاش مشت شدن نه نه ا کنهینگاه م  اسیبه رفتنه ال ت ی صبانداره  با ع دمید
 دادیحرکتو از خودش نشون م نیدعوا کنه ا خواستیم  یوقت شهیهم  ستین

از پسرا منو   ی کیبه سمتشون رفتم اما  عیشده وحشت زده سر زی باهاش گالو دمیبه خودم اومدم د تا
خودمو از دست پسره نجات بدم تا برم از   کردمیم یرفتن تا از هم جداشون کنن سع  هیعقبو بق دیکش

 کنم یحرکت  ذاشتینم یعوض نیاومدن اما ا  یجلو کوتاه م  رفتمیهم جداشون کنم مطمئن بودم اگه م

 کوتاه اومدم نیدوست طاهاس به خاطرهم دمیسمتش برگشتم خواستم فحشش بدم که د به
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 _ولم کن توروخدا 

 سا یوا  نجای دستوپاشون ا ریز یافت یاونجا م  یر _بلیسه

 _من برم اونا از هم...

 داد وحشتناک طاها بلند شد  یصدا  کهوی

 به ناموس مردم نداشته باش  یکار  یعوض ی)..( جمع کن  یچشما ی_تو بهتره بر طاها

  یطاها هم دست کم کردنی نگاه کردم چندتا پسر گرفته بودنش و داشتن از طاها جداش م اسیال به
 نداشت چون اونم چندتا پسر جلوشو گرفته بود تا دوباره بهم نپرن    اسیاز ال

 نبود یاون هرکس  کنهیم  چارمونیب  اسیبدبخت شدم مطمئنم ال یوا

از اون   یکس نیبه خاطرهم  خوردی هم بهم م کالشونیو طاها همزور بودن چون هم قد بودن ه اسیال
 طاها بکسوره مشتاش وحشتناکه  دونستمیتر نبود اما م فیضع  یکی

از هم جدا شدن ماهان ولم کردو به سمت   یاومد نگاه کردم وقت یخون م  شین یکه از ب اسیال به
 تر شد   یبهش نگاه کردم که چشماش عصب هیطاها رفتم با گر

 تمومش کن طاها  گهی_توروخدا د

پرتاب کردو منو با خودش   اسیبه سمت ال  یمچ دستمو محکم گرفتو فشارش داد نگاه غضبناک طاها
از  میشد اطیوارد ح   یهمراهش راه افتادم ول یحرف   چیمنم بدون ه رونیب   دیکش تی جمع  نیاز ب

 زدم:  غی شدت درد دستم ج

 ی _اه ولم کن لعنت

 دستمو باال آوردمو مانع شدم    عیبزنه که سر برگشت

 ی رو من دست بلند کن  ی_تو حق ندار 

 شهینم  ینطور یکارت کنم ا یچ دونمی_مطاها
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ترس تمام وجودمو   نیبه خاطرهم هیمنظورش چ  دونستمیبرد م  نیکشون کشون به سمت ماش منو
  فقط ینطور یارسالن خان حساب داشت پس ا شهیحرف اون پ زهی ریزهرخودشو م دونستمیگرفت م

   شدیم خی بشم موبه تنم س یمرد نیهمچ  هیقراره زنه  کردم ی فکر م یوقت میاز طرف شمیمن بدبخت م

 گفت:   یکه زد درو برام باز کردو با لحن خشن موتویر

 _سوار شو طاها

  ینطور یکه من از ترس الل بشم ا دهیپدال فشار م یبشم اونقدر پاشو رو  نی سوار ماش  دونستمیم
 کردم ی م ری ماجرارو ختمه بخ نجایهم دیبا نیاز خودم دفاع کنم به خاطرهم  تونستمینم

کردم   یسع  ستادمیروبه روش ا نی انتخاب کردم به خاطر هم ندمویخب معلوم بود آ  ندمیغرور و آ نیب
 داشتم پنهون کنم   افشیکه از ق  یترس

  یکیرفتمش اون دستمو به سمت بازوش بردمو گ دمی لرزی تنم م یاز شدت ترس و سرد کهیحال  در
 با التماس گذاشتم  نشیس یدستمم رو

 ینشد رحمیاونقدرهاهم ب دونمیطاها م یکنیکارو نم  نی_تو ا

 نه سوارشو رو اعصابم راه نرو  ای کنمیم  ینیب ی_حاال مطاها

 طاها توروخدا  کنمی _ازت التماس م

  یبار همون وقت نیاول  کردمیبود که ازش التماس م یبار   نیدوم نیهم بست ا  یمحکم رو چشماشو
 فتهی مثل همون قرار بود ب یبود که ازش التماس کردم تا منو عقد نکنه و االنم اتفاق

 داد  هیتک  نشیبه ماش  یلحنم قرار گرفته بود عصب  ریکه تحت تاث  طاها

 تر اومده بود گفت:  ن ییپا  یکه کم  یلحن با

کارت کردم؟چرا  یآوا؟مگه من چ یازم متنفر  ؟چرای ترسیم یباش با من نکهیاز ا نقدری_چرا اطاها
 ؟ یکن یالتماسم م یدار  ینطور یا

 به سمتم برگردوند نشویغمگ یچشما سادمیسمتش رفتمو کنارش وا به
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که  یمتفاوت دوست دارم طاها اما نه اونقدر  گهید یمن تورو با اون چهارتا ییپسرعمو هی_تو فقط 
 زن تو بشم  تونمیدر حد همسرم باشه من نم

 آردم   نشیی دستمو سمت دستاش بردمو پا عیتو موهاش زد سر یچنگ

 ی _نکن موهاتو کند

من خودم چه  فهمهی نم یتنت کن  یلباس نیهمچ هیمن بهت گفتم  کنهی_اون پسره االن فکر م طاها
 تنت بوده یز یچ  نیهمچ هیقدر حرص خوردم 

 شدیتموم م دیماجرا با نیا کردمیم  یکار  هی دیبهش نگاه کردم با  تیبا مظلوم دمیباال کش  موی نیب
 شدیمن بد م یوگرنه برا

دستشو سمت صورتم آوردو اشکامو پاک   نیبه خاطرهم ارهینگاهم تاب ب ریاخرشم نتونست ز طاها
 آغوشش پنهون کرد  یکرد بعد منو به خودش چسبوندو سرمو تو

 گمیبه آقاجون نم  یز ی آوا.چ مینکن باشه.من تسل هی_گرطاها

 آوردمو گفتم:  رونی از آغوشش ب تی با مظلوم سرمو

 ؟یدی_قول م

که  یسرخ بشم طاها هم با لحن آروم  یکه باعث شد کم   دیبوس  موی اشک یچشما یخم شدو رو  آروم
 بکنه گفت:  قیبتونه به سلول سلول تنم آرامش تزر

    دمی_قول مطاها

 .................. 

که  نهینگران باشم تنها راه حل هم  دیحفظ کنم نبا مو یکردم خونسرد یسع  دمویکش یق یعم  نفس
بعد   ییای نم  رونی از اتاق ب تمیساعت کار انیتا پا یبندی تو اتاقت درم م یر یفورا م یجلوش ظاهر نش

 ی خون یتا فردا م رویغزل خدافس گهید
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  یبه خودم نگاه کردم دست نهییفرمونم با انگشتام دو سه تا ضرب زدم از تو آ یآروم رو  دمویکش یپوف
دادم رژ   حی ترج کردم ی م تی رعا دی با  کردی فرق م طشی مح نجایدادمش تو ا یکم  دمویبه موهام کش

 که زده بودمم پاک کنم  یرت صو

داشت   ینگاه خاص جد  هیبود که   نیفقط علتش ا دیشا بردمی حساب م  اسیاز ال  نقدریچرا ا دونمینم
 با نگاه طاها هم متفاوت بود یکه حت یتیجد زدی که توش تحکم موج م

بود به  یمذهب  یلیگفت خ  شهینبود اما نسبت به خونواده ما م یپسره انچنان مذهب اسیال
 به اون لباسم عکس العمل نشون داد شبید نیخاطرهم

 رفتمیراه م یدوشم انداختمو وارد شرکت شدم وقت  یرو فمو ی راحت شد ک  المیخوشگلم که خ  نیماش از
جوابشونو با   یزدن لبخند ای یکه منم به تکون دادن سر  کردنی بهم سالم م دن یدیکه منو م ییکسا
   دادمیم یگرم

دختر  شهی هم ادی صورتم ب ینکنم رو یخودم پنهون کنم و کار  یکه داشتمو تو ی ا دلهره کردمیم یسع
 ی رسم  یجاها  نیهمچ هی یبه خصوص تو  دادمیبروز نم ادیبودم احساساتمو ز یتودار 

راحت چشمامو    الیبا خ  دمی کش  یقیخودمو انداختم توشو نفس عم  عیاتاقمو که باز کردم سر دره
 دم یبستمو به در اتاقم چسب

  دمشی شکرت ند ایخدا ی_وا

 د؟ یخدارو شکر کن  دی_اون وقت چرا با

جا   دنشینشسته بود برگشتم انقدر از د میصندل یکه رو اسی چشمامو باز کردمو به سمت ال کهوی
 خورده بودم که کنترل گرد شدن چشمام دست خودم نبود  

 اومد تو اتاقم اما االن... ین اجازه نم وقت بدو چی طور ممکن بود؟ه چه

 بدتر  نیاز ا بتی خدا مص یا موندینامم لنگ م انیپا ینطور ی نکنه اخراجم کنه ا یوا

 شکر داره؟ هیجا دیدیمنو ند نکهی.ادی_نگفتاسیال
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زدمش تو که   شتر یب  یکم دمیبه موهام کش یبنفشه گذاشتمو دست زیم شدیکه م میبغل  زی م یرو  فمویک
  یادآور یطرز نگاهش بهم  نی بهم بزنه انگار داشت با ا یا زانهیپوزخند تمسخر ام اسی باعث شد ال

  وبارهخاک به سرم د یوا هیچ گهیکارا د نیا دهیزانو منو د یسرلخت با لباس باال شبیکه د کردیم
 افتادم   ادشی

بود که هم ازش حساب   یها پسر تن  اسیکردم دوباره لپام گل انداخت جلوش موذب بودم ال احساس
 اطرافم متفاوت بود  یمردا هیبود با بق نیبه خاطر ا دیشا دمیکشی هم ازش خجالت م بردمیم

هم   شدی هم مشکل حل م  ینطور یشکستن اون سکوت مسخره بکنم ا یبرا ی فکر  هیگرفتم  میتصم
 نفس بکشم تونستمیمن زودتر م 

 که معلوم بود هم خجالت زدم هم شرمنده گفتم:  ری آروم و سربه ز یلحن با

 ...شبی_من...ب...به خاطر...ات...اتفاق...د

 چرا به تته پته کردن افتاده بودم  دونم یحرفمو خوردم نم  هیسکوت بق یباال اومدن دستش به معنا با

 یواسته کمکه باعث شد ناخ  ستادی دور زد بعد اومدو روبه روم ا زموی بلند شدو م  یصندل  یاز رو اسیال
 خودمو جمع کنمو به در بچسبم   شتریب

   دمید یاون مهمون یتو  شبیکه د یباش  یدختر  ادی_بهت نم اسیال

تا آسمون باهاش   نی زم گفتیدادم سکوت کنم راست م حی هم بستمو ترج یآروم رو چشمامو
 متفاوت بودم 

سرت   ییبال هیگفتم االن  رونی بردت ب دیدستتو کش وونت ید یکه اون پسرعمو ی_اون طور اسیال
 اره یم

 بهیغر هیکه  یاس یطاها بود اما به ال امیتوهم درسته مصبب حاله االنم و تمامه بدبخت  دمیکش اخمامو
 کنه نیبه پسرعموم توه دادمیبود اجازه نم

 بود نی شما براش سنگ یحرفا ستین وونهی_اون د
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  یکار  دونستمیداشتم م یخاص  تی چرا حس امن دونمیصورتم آروم خم شد نم  یزد رو  یپوزخند
  دیترس ینم گهیکه د ییبا چشما نی به خاطرهم شناختمشیبود چون م نیبه خاطرا دیشا کنهینم

باشه اما  یدوست داشتم چشمام خاکستر  شهیخوشرنگ بود هم  یلیبهش نگاه کردم چشماش خ 
 از رنگ چشمم داشتم یچون خاطرات بد  دمبود ازش متنفر بو یعسل

  یسرش الک ست ین  یمعن نیهنوز نگرفته بود ناموس فقط به ا شویبود چون معن نی _حرفم سنگاسیال
 ی و گردن خورد کن  یبش ی رتیغ

  یبشه اما متاسفانه درستو حساب   تیرعا نمونیبودم تا فاصله ب  دهیمحکم به در چسب نکهیخاطرا به
 شد که باعث شد به وسط سرم برسه دهیمقنعم عقب کش شدینم  تی رعا

 سرخ بشم  یکه باعث شد کم  دینگاهشو باال آوردو آروم مقنعمو جلو کش اسیال

 مراقب رفتارش پوشش گفتارش جسمش...  یعنی_ناموس اسیال

 کردو آروم ادامه داد  یمکث

 ی _قلبش باش اسیال

به خودشون گرفته بود که از قبل   یحالت خاص  هیسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم چشماش  کهوی
 یچشماش زده شد اما برقش نه از رو یتو  یبرق خاص کردمیاحساس م  کردیچهرشو جذابتر م

 دهیند  یبرق خاص بود که تا حاال تو چشم کس هیاحساس کردم  یبد زیچ یبود نه از رو  نیتحس
 بودم  

  نقدریبود؟اصال چرا ا یبرق چ  نیداشتن خدا؟ا  یچشما چ نیمجذوب چشماش شدم ا قدرنیمن ا چرا
 من مجذوب چشمام شده بود؟  نهیشده بودو اونم ع  کیبهم نزد

  نیسخت بود به خاطرهم ینداشتم فقط تحمل اون شوک بزرگ برام کم یمنظور  شبی_من داسیال
 کنم یخواستم ازتون عذرخواه

 محو شده باشم  یتو چشم پسر  نقدریا ادینم ادمی یکم به خودم اومدمو نگاهمو ازش گرفتم وا  کم

 گفتم:  یسخت به
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 ان ی نکو یکنم آقا یازتون عذرخواه دی_من با

رفتو دوتا پرونده که روش بودو برداشتو به سمتم   زمیتکون داد به سمت م یزد و سر   یلبخند اسیال
 ت از دستش گرفتمو منتظر بهش نگاه کردم پوشه هارو به سمتم گرف یاومد وقت

 کنه یبهتون کمک م نایا دیکنی نامتون کار م انیپا یرو   دمی_از بابا شناسیال

 گفتم:  عیزدمو با ذوق بهش نگاه کردم اتفاقات قبلو فراموش کردمو سر یلبخند

 _واقعا؟ 

رفته بود من  ادمی  با ذوق به پوشه ها نگاه کردم اصال نطوریبه نشونه آره تکون داد هم یسر  اسیال
خودم حس کردم سرمو باال آوردمو بهش   یرو اسویال رهی نگاه خ یکنار برم وقت دیدرمو با یاالن جلو

گرفته بودم از   ومنظورش کهی باال دادو به در اشاره کرد خجالت زده در حال ییابرو  دمینگاه کردم که د
 به سمتم برگشت کردی درو باز م کهی هم در حال اس یکنار رفتم ال د یببخش هیدر با  یجلو

 مینهار بخور میکه باهم بر کنمی امروز دعوتتون م یعذرخواه  ی_برااسیال

 کنه منم نه شما  یکه قراره عذرخواه یکس  انینکو یآقا ستی_نه الزم ن

 درو ببنده گفت:  خواستیم  کهی زد در حال  یچشمک

 م یری _پس به حساب شما ماسیال

  یاز صندل  ی کی  یباشه تکون دادم که اونم درو بست و رفت با رفتنش رو یبه معنا یزدمو سر  یلبخند
نگاه به  هیبود که با رفتنش توان هم از پاهام رفت  نی داخل اتاق آوار شدم انقدر جو برام سنگ یها

 نامم جور شد   انیزدم خوبه پا یانداختمو لبخند زی م یرو یپوشه ها

با لبخند   کردمی وراندازش م کردمویدونه دونه بازشون م کهی شدمو به سمت پوشه ها رفتم در حال بلند
 کارت  نیپسر با ا ولیبود ا  یمن عال یکه توش بود برا  ییزایچ  کردمی نگاه م  اتشیبه محتو

بنفشه   دن یگرد شده به سمت در برگردم با د یباز شد که باعث شد با چشما یدر اتاق ناگهان  کهوی
 دم یکش یپوف

 ؟ یدرو باز کن  آدم نهیع  یتون ینم دی_زهرم ترک
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به  ی رفتو پشتش نشست دست  زشی به سمت م ع یهول کرده بود سر یحساب  کهیدر حال  بنفشه
 یز یچ هیشده؟مطمئنم  یجن  کردمی حرکاتش نگاه م نیکرد با تعجب داشتم به ا  یاهم  دویمقنعش کش
 ... یول کردی باهام کلکل م دیشده االن با

  یحساب  دمینگاه به بنفشه  کردم د هیدر زدن بازم با تعجب به سمت در برگشتم  یصدا دنیشن  با
 باشه سی نکنه رئ یهول کرده وا

  یزدم کم یکه پشت در بود لبخند یکس  دنیبازش کردم با د یبلند شدمو به سمت در رفتم وقت عیسر
 بغلش که اونم منو به خودش فشار داد  دم یمحکم پر ستین  یکس دمید یوقت دم یبه اطراف سرک کش

 ذوق تو بغلش گفتم:  با

 ؟ ینگفت  یز ی چرا بهم چ وونهید  یکنی کار م یچ  نجای_ا

 کنم  زتیسوپرا خواستمی_م

 دمیتو بعد درو پشتش بستم با ذوق به سمتشون برگشتم د دمیازش جدا شدمو دستشو کش عیسر
 یبنفشه سع دنیسرخ شده سورن که با د یبلند شده و کم شی صندل  یسورن از رو دنیبنفشه با د

 نشونه بده با لحن بامزش گفت:  نی پنهون کنه و خودشو آقا و مت طنتشوی کرد ش

 د ی_سالم بنفشه خانوم؟خسته نباش سورن

 سرخ شده بود گفت:  کهیبا خجالت در حال بنفشه

 _ممنون بنفشه

کنه و چون دووم   یباز  نویمت یآقا هیش نق نیاز ا شتر یب  تونهینم دیحرف د نیا دنیبا شن سورن
بچه   ن یا نهیدور خودش ع کمی من رفتو پشتش نشست بعد  زیبه سمت م نیبه خاطرهم  اوردین

  یانگار بار اولشه صندل دیکشی خجالت نم  کلشیانگار نه انگار بزرگ شده از قدوه دیکوچولوها چرخ
   نهیب یچرخدار م 

 چه قدر دلم براش تنگ شده بود کردمی لبخند داشتم بهش نگاه م هی با
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 هیبه بق دونستمیفقط من م نویالبته ا یخوشگذرون  یبرا  هیکه رفته بود ترک شدیم یدو هفته ا سورن
سرش هست که   ریز یز یچ هی شناسمیم نویکه اونجا داره رفته من ا یسرزدن به شعبه ا یگفته بود برا

 ارم ی ازش سردر ب دیبا

  امیگفتم بذار ب ینشست اولش خواستم برم خونه ول مامیاالن هواپ نیچه قدر خستم هم ی_واسورن
صابونا نزن   نیدلم برات تنگ شده بودا اصال به دلت از ا یسر بزنم بعد برم فکر نکن هیبه دخترعموم 

  سمتدست ببره  تونستیگرون بود که آدم نم نقدریا  یهم برات نگرفتم همه چ یسوغات  چیتازه ه
  نجایبا ا هیترک یبهت شکالتا دم یم دمیبسته شکالت برات خر هیمحلمون  ی سوپر  نیاز هم یز یچ
 مزه داره هینداره  یفرق چیه

  رفتی چون هروقت م کنهی م یشوخ دونستمیبزنه م یکردم که باعث شد خودشم لبخند  یا خنده
 د یخریم یز یچ هیمن  یمسافرت برا

 گفت:  یبا لحن خجوالنه ا شدیبلند م  شی صندل یاز رو  کهیدر حال  بنفشه

 د یتا باهم راحت باش  رمی _من مبنفشه

 دختره امروز چه قدر مودب شده  نیا

سورن   یحرکت ناگهان  نیبلند شد که باعث شد بنفشه از تعجب ا شیصندل یاز رو عیسر سورن
 خشکش بزنه

 م یکار کن یچ میی خوایمگه م می_نه بابا چرا راحت باشسورن

 آخش با خنده بلند شد یبهش زدم که صدا یپس کله ا هی دمیکش یپوف

 شعور ی_ب

پس بگو چرا   ستوننیقلوه م دنی دل م کننویدوتا دارن باهام پچ پچ م نیا دمیرفتم د  زمی سمت م به
 دنیجن بوداده اومد تو اتاق آقا سورنو از دور د نهی هول کردو ع نقدریبنفشه خانوم ا

سال ازم بزرگتر   هی کردمیو تخس واقعا باهاش حال م  طونی پسر فوق العاده ش ه یپسرعموم بود  سورن
 م یبود یم یباهم صم یل یبود خ
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 ادیاصال بهتون نم هیچه حرف نی_نه بابا اسورن

 هول کرد عی بنفشه چشماش گرد شد که سورن سر  کهوی

 خدا ی...ایعنیبود...  زیورم...منظورم چ_منظسورن

 سمتم برگشتو با ناله گفت:  به

 جمعش کن   ای_آوا گند زدم بسورن

خنده بنفشه و پشت سرش خنده سورن منم تک  یصدا دن یباال انداختم که با شن  یالی خی با ب یا شونه
برام    اسیکه ال ییزایچ یبه نشونه متاسفم براتون تکون دادمو دوباره سرمو تو یکردمو سر  یخنده ا

 بدم  لشیماه تحو نیا یتمومش کنم تو عتریسر خواستمیاورده بود کردم م 

 همون تا دوهه؟ تونی_ساعت کارسورن

 _آرهبنفشه

 م یباهم نهار بخور دیی ا یامروز با منو آوا ب دی _خب افتخار بدسورن

از داداشش نداشت   یپسره دست کم نیگرد شده باال اوردمو به سورن نگاه کردم ا یبا چشما سرمو
رفتاراشونو   یهرک  یسال از طاها بزرگتره ول  هیرفته بود بگم سورنو طاها باهم داداشن سورن  ادمیآها 

 کتره ی سورن از طاها کوچ کنهیفکر م  نهیبیم

 ؟ یکنیدعوت م گمید  یکی یکه حاال دار  یمنو دعوت کرد  ی_تو ک

 پول نهارتو حساب کنه   یکی _دعوت کردن نداره تو که از خداته سورن

 گفتم:  ارمیکه بتونم حرصشو در ب یلحن با

 ام ی _من باهاتون نم

 بنفشه رفتو روش نشست   یباال انداختو به سمت صندل یشونه ا  یالی خیبا ب  سورن

 ؟ یخور یآوا دو پرس م نه یبنفشه خانوم شما ع   یراست دمینفرو م هی_چه بهتر پول نهار سورن
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و روش   ایاز صندل  یکی اون نشسته بود با ناز رفت سمت  هیکرد چون سورن جا یخنده ا بنفشه
 نشست 

 جناب؟   ینیبش  زی_شما عادته پشت م 

 دنیبر زی اومدم کال نافمو با پشت م ای به دن زی_خب من پشت مسورن

خنده که سورن هم   ریز میهمزمان باهم زد کنهیهم نگاه ماونم داره ب دمیبنفشه نگاه کردم که د به
 د یخند

 رهی آبرومون م ادی م یکیآرومتر االن  کمی _بنفشه

 اد ینم یکس دی_نه بابا راحت بخندسورن

باال برد    یصداشو حساب یحالت بامزه ا هیخنده با   ریخودش صداشو انداخت پس کلشو بلند زد ز بعد
انگار نه   میدیخند یمنو بنفشه هم م اوردیها در م وونهید نهیکه ع ییصداش و اداها دنیکه با شن 

 نه به داداش عصاقورت دادش  نینه به ا کشهیو پنج سالشه خجالت نم   ستی انگار ب

ها و بامزه بودنارو   طنتیآورده سورن جر زده و همه ش  ا یزن عمو سورنو به دن ی وقت میگفتیم شهیهم
طاها شد عصاقورت داده سورن   جهی طاها بدبخت نمونده در نت یبرا یز یچ خودش برداشته و  یبرا

 پاره شی شد آت

سورن خندش   میبهم نگاه کرد یدر اتاق بلند شد با نگران  یصدا  کهوی میدیخندی م میکه داشت نطوریهم
 زد یگاز م نویداشت زم  شی بود انگار نه انگار چند لحظه پ دهیته کش

 گفت:  یبه در نگاه کرد بعد با لحن آروم یبا نگران سورن

 می_بدبخت شدسورن

 گفت:  ع یبلند شد بره درو باز کنه که سورن سر عیبنفشه هول کردو سر  کهوی

 ؟ یکن چارهی منو ب ییخوای_نه نه بازش نکن مسورن

 م؟یکار کن  ی_پس چبنفشه
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شد بنفشه نفس   میقا زی م ری که داشت رفت ز یبا اون دکوپز  ع یبه اطراف نگاه کرد بعد سر یکم سورن
داد بعد بهم نگاه کرد که با عالمت سر بهش فهموندم که بهتره درو باز کنه در که باز شد   رونی ب  یراحت

  زمیپشت م زا عیناخواسته منم هول کردمو سر دنشیبا د  میروبه رو شد اسی گرد شده ال یبا چشما
 بلند شدم 

 مردم توش بود  هی ی بخورم صدا قسم تونمیباال بود؟م نقدریخندتون ا ی_چرا صدااسیال

 م یهممون دختر بود خورمیقسم م میفقط دختر بود ؟مای نیب یمرد م نجایا ه؟شمای_نه بابا مرد چبنفشه

  خوردیقسم دروغ م یمشکوک بهش نگاه کرد بنفشه وقت  اسیتلفظ کرد که ال یطور  هی خورمویم قسم
 قسمش دروغه یدیفهم یتا م  یبودیزرنگ م  یلیخ دی با ادی که اشتباه در ب کردی تلفظش م یطور  هی

 هول کنم یبه سمتم اومد که باعث شد کم   اسیال

 د؟ یدیخندیبلند م نقدریا ی_به چاسیال

 میدیخندی م نیبه خاطرهم  وتریبا کله رفت تو کامپ زی م نیکرد به ا ری بنفشه پاش گ تشی_خب راس

 برات دارم خدا بهم رحم کنه   یعنیکه  دیبرام کش یخطونشون  هی اسیبا حرص پشت سر ال بنفشه

 اتاق منم؟  نیاالن تنها مرد ا یعنی_اسیال

 مرد...  میکه بدون میاز شما ندار یادیما که شناخت ز  تشی_خب راسبنفشه

 میبلغور کنه برگشت خواستهیم یبود تازه چ دهیگرد شده به بنفشه که فهم یبا چشما اسیمنو ال کهوی
 سرخ بشه یحرفشو بخوره و حساب هیکه باعث شد بق 

 خنده دار شده بود  افشیکردو بهش نگاه کرد واقعا ق یتک خنده ا اسیال

اتاق   نی ا یهم تو گهیمرد د ه یعالوه بر من  دونمیاما م یخانوم سلطان دییفرما ی _شرمنده ماسیال
 هست 

بکنم خوبه خودش   یکار  هیمن  خواست ینگاه بهم کرد انگار م هیبه سمتم برگشتو  دیکش ی پوف بنفشه
 من جمعش کنم خوادیسورن م نهی ع زنهیگند م
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 به سمتم برگشت که باعث شد توجهمو بدم بهش   اسیال

دستاتم   شهیم جادیلرزش خاص توش ا هیچشماتم  شهیم دیرنگت سف  یگ یدروغ م ی_وقتاسیال
  یدیم چش ی توهم پ ینطور یا

  ادیاصال  باهم ز نیا ؟منویچه طور  یبود ولتعجب بهش نگاه کردم چه قدر خوب همه حرکاتمو بلد   با
 م ینداشت یبرخورد

 جناب رادمهر؟  رونی ب ییایب  ییخوای_نماسیال

 نگاه به اطراف کرد   هی اسیگرد شد ال یحساب چشمام

  زی م ریکه ز زایم  ریز مونهیکه اونجا جا بشه م ستین کی کمد فکر نکنم باشه اونقدر کوچ ی_تواسیال
 شما فکر نکنم باشه  

 بنفشه نگاه کرد  زی دادو به م هیتک زمیبه م  یحالت جذاب هی با

 رون ی ب  ای_باسیال

دنبالش رفتم خواستم مانعش   عی رفت سر زی به سمت م  دمیبزنم د یخواستم حرف  ومدین رونی ب سورن
 بود   دهیشد چون سورنو د ریبشم اما د

 کردمیم  داشیداشتم پ ریز نیافتاده بود ا اس؟مدادمی ال یی_ا توسورن

  زی م ری از ز یشده بود سورن به سخت  رهیبه سورن خ  یجد  اس یدهنم گذاشتم تا نخندم ال  یجلو دستمو
 گفت:  یاومدو با خستگ  رونیب

   زدمیهم م یارشاده داشتم حلوامو خودم دو دست کردمی _فکر مسورن

 ؟یکردی م یکار خالف ی_مگه داشتاسیال

 یوقت به بابات نگ هیوتا دختر توشه که د میاتاق یتو  ی_خب نه ول سورن

شرکتو راه انداخته  نیبود البته االن بازنشست شده بودو ا  ینظام  اسیال یکرد بابا یخنده ا  اسیال
 بود
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 آغوششو باز کرد که همون لحظه سورن هم با خنده رفت جلو و همو بغل کردن   اسیال

بهتره من    انیدنبالت اما گفتم خب خونوادت م امیب خواستمیتهران م یگردیامروز برم دمی_شناسیال
 ام ین

خونوادم از پس اومدن فرودگاه دنبالم   هیچ  ایلوس باز نی ا یا هیغیچه ص گهی_نه بابا خونواده دسورن
 گردم یکرجو برم رمیانگار م هیخسته شدن عاد

 بهشون نگاه کردم  یسوال زدنی باهم حرف م  یمیچه قدر صم  دیکرد که سورن هم خند یخنده ا  اسیال

 د؟ یشناسی_شما همو از کجا م

 گفتمیوگرنه بهش م یکن ی کار م  اسیتو شرکت ال  دونستمینم میعهد بوق یاز رفقا شونی_منو اسورن
 ی باش   یهفته تو هشت روزشو مرخص هی هیدم خونه بده بهت تو ارهیحقوقتو هم ب

 ماله باباس  ستی _شرکت من ناسیال

 شهی باالخره که ماله تو م کنه ی م ی_چه فرقسورن

   ادیب  نییموضوع پا نیبه سورن برم که باعث شد از ا یاخم کرد که باعث شد چشم غره ا یکم  اسیال

  یحالت بنفشه لبخند نیا دنیبود سورن هم با د سادهی انداخته بودو کناره من وا نییسرشو پا  بنفشه
 ثو یدختره خب نیحقم داشت ا  ریبگ  ادیدوستت  نینجابتو از ا کمی گفتیبه من م شهیزد هم

 شده بمی نج  روینگاه چه سربه ز هیچه وروره ا شناختینم

 ه؟ی_خب برنامه امروزت چ اسیال

بعد برم    رمیدوش بگ  هیسر به آقاجونم بزنم از اون ورم برم خونه  هیبرم  دیبا  یچ ی_فعال که هسورن
 بعد...  نمیبعد از اون زنگ بزنم به پسرا برنامه فردارو بچ نستایا یتو

 خب بسه  یل ی_خاسیال

 میکرد یسورن تک خنده ا همراهه

 ی باش  نجا یا ستیدرست ن ی_بهتره من برم کار دارم شماهم بهتره بر اسیال
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 م ییدوتا دوتا کننیشک نم  ینطور ی_خب توهم فعال بمون اسورن

 دمیکشیخجالت م   اسیال یسورن عادت داشتم اما جلو یبه حرفا میسرخ شد یبنفشه حساب  منو
 موذب بودم  ی دست خودم نبود جلوش کم

 رون یبرو ب  ایچه طرز حرف زدنه ب  نی ؟ای_ادب نگرفت اسیال

 بهم نگاه کرد  تیهولش داد سورن با مظلوم  یکم بعد

 آوا زهیری کار داره برناممونو بهم م تی_جناسورن

 رونیکردو خودشم رفت ب رونشی حرف زدنو بده از اتاق ب  شتریبهش اجازه ب نکهیبدون ا  اسیال

 ................... 

 خودم جمع شدم   یتو یکم

 بست   یلبام نقش م   یلبخند گنده رو هیچرا ناخواسته  دونمیافتم نم یامروز م ادهی یوقت

منم بهش   رونیب  میدنبالم بر ادی زنگ زد بهم گفت که ساعت دوازده که وقت نهارمون بود م سورن
هرچند  رونی رفتم ب اسیکردم که با بنفشه بره خودمم با ال یکار  نیبه خاطرهم  امی ب تونمیگفتم که نم

 اسهی منو ال نیب یز یفکر کنه چ دمیترسیبه سورن نگفتم چون م

قبل از    دمیهمه غذاهامون حساب شده که فهم دمیقرار بود من حساب کنم اما آخر سر د  نکهیا با
 بفهمم رفته حساب کرده  نکهیا

اومد  یمنو به خودش جذب کنه از غرورش خوشم م شدی داشت که باعث م یخاص مردونه ا یرفتارا
   نداختیطاها م ادهیمنو 

همش باهاش بد حرف   خواستیسوخت دلم نم  یدلم گرفت دلم براش م یطاها افتادم کم ادهی یوقت
که براش درنظر گرفته  ینداشتم با سمت ی نداشتم من با طاها مشکل یزنمو پسش بزنم اما چاره اب

 بودن مشکل داشتم

 یامروزو دوباره تو یبار هزارم حرفا یبرا دمیموهامو کالفه باز کردم بعد دوباره خواب  دمویکش یپوف
 سرم مرور کردمو ضعف کردم 
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 د؟ یخوری م ی_خب چاسی"ال

 ؟ یشما چ  دونمی_نم

 جوجه بخورم  دمیم حی _من ترجاسیال

 خورم ی _خب منم همونو م

 عیبه سمت گارسون برگشتو سفارشامونو داد بعد از رفتن گارسون به سمتم برگشت منم سر  اسیال
صورتش به   یتو ینطور یچرا ا دونمینگامو ازش گرفتمو به اطراف نگاه کردم دست خودم نبود نم

 شدم یخصوص چشماش غرق م

 خوبه قتونمیسل هیقشنگ هی_جا

 نجا یا مییایوقتا م  یلی_با پدرم خاسیال

که ولم کرده بود تا حاال   یلحظه تنگ شد از وقت هیبابام  یزدم احساس کردم دلم برا  ینیغمگ  لبخند
 بودمش نه اونو نه مامانو  دهیند

 د؟ ی_شما خواهر برادر داراسیال

 ؟ یزندم شما چ_من نه تک فر 

 داداش دارم هی_من اسیال

  نیاول اسی جنبه نبودم ال  یبهش نگاه نکنم من ب گهیکردم د یحرفش زدمو سع دییتا  یبرا یلبخند
 برام متفاوت بود واقعا متفاوت بود  تشیاما جذاب زدمینبود که باهاش داشتم حرف م  یپسر جذاب 

 د؟ یکم حرف  نقدریا شهی_هم اسیال

 _نه 

 کردمو گفتم: یآروم  خنده

 باز نشده خمی_
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شده   یاالتیاما خ  کنهی داد احساس کردم داره بهم نگاه م  هیتک شی کردو به صندل یخنده مردونه ا تک
 کنهینگاه م گهیسمت د هیبه  دمیبه سمتش برگشتم د یبودم چون وقت

 باز نشده؟   ختونیشما هم  دیستی پر حرف ن ادی_شمام ز

 کنمینم  دایپ یحرف بزنم اما بحث   خوامیم دییبخوا تشوی_راساسیال

 داداشتون؟ ای دیشما بزرگتر می درباره خونواده هامون حرف بزن دییای_خب ب 

 کارو کرد  نیچرا ا دمیتوهم اصال منظورشو نفهم  دیاخماشو کش یکردم کم  احساس

 میحرف بزن  گهید زیچ هیدرباره  می_بهتره درباره خونواده حرف نزن اسیال

 ؟ ی_باشه مثال چ 

 د؟ یشناسیسورنو چه قدر م_اسیال

 از خودم  شتریگفت ب  شهیم یحت  ادیز یل ی_خ

 تکون داد دییبه نشونه تا یسر  اسیال

 تر باشه  یدوست داشتن شهیداره که باعث م  ی خاص یها طنتی _ش

 اما همه دوسش داشتن ذاشتیسر به سر معلما م یلیبود خ ینطور یمدرسه هم هم یتو میهی _ااسیال

 د؟ یسورن نبود نهی ؟عی_شما چ 

 به اندازه خودم  ادی_نه زاسیال

در حده نورماله غرورش   زشیحرفش تکون دادم کامال معلوم بود همه چ  دییبه نشونه تا یسر 
از   شتریکدوم ب چیمهربون بودنشم کامال در حد نورمال بود ه یبودنش حت  یجد طنتشیتحکمش ش 

طاها که  یحت  ایبود  شتریب  گشید یاز همه اخالقا طنتشی نبود برعکس سورن که ش یکیاون 
 بود هیبقاز   شتریغرورش ب 

 میهردومون سکوت کرد نی که اومد حرفامون موند به خاطرهم گارسون
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  یم  رونیاز رستوران ب  میداشت یوقت ادمهیردوبدل نشد فقط  نمونیب  یحرف چی غذا خوردن ه نیح در
 هیبود بلد بود با   یشرمندش بشم پسره مودب یحساب کرد که باعث شد یدوباره ازم عذرخواه میاومد

 دنده نبود هیطاها قدو  نهیرفتار کنه ع یخانوم چه طور 

 لب گفتم:  ریآروم ز امیب  رونیدادم از فکرش ب   حیترج  دمویکش یپوف

 داشته باشه  تونهیم ی چه معن یعن ی.اسی_ال

 داداشم بشنوه زندت نذاره  یوقت دینداره شا  یخاص  ی_معن

  نیکه هم دمیوحشت زده چشمامو باز کردمو پر دمیگوشم شن  کیکه نزد یی صدا دنیبا شن  کهوی
 باعث شد سرم محکم بخوره تو دماغ سورن 

 کار کرد با دماغ خوشگلم  یچ  نیبابا بب یا یکن یرم م کهوی_آخ دختره چموش چته چرا سورن

با حرص خرس پشمالومو   مالهیم شوینی تم خم شده و داره بتخ یرو دمیحرص بهش نگاه کردم که د با
پشت سرهم تند تند   نیدلم خنک نشد به خاطرهم دمیتو سرش د  دم یبود کوب  دهیکه خودش برام خر

 از خودش دفاع کرد  دوی تختم دراز کش یرو دوی دوباره زدمش که خند

 تو زهره در شدم نفهم  ییایم  نییپا ینداز یخر سرتو م نهی چرا بدون اجازه ع ی_پسره عوض 

 نزن عجبا   گنیدارم م یع  گمایبه آقاجون م  رمیسال بزرگترم م هی_نزن باشه نزن من ازت سورن

  دیکشه هنوز بزرگ نشد ی_نگاش کن خجالتم نم 

اما  دیخندیچشماش م میکپ کرده بود دنشیهردومون با د میهردومون به سمت بابا برگشت کهوی
 د یبه کتش کش یتخت بلند شدو دست یسورن از رو عی بود سر ینگاهش جد

 آقا جون؟ ینوه اس شما دار  یی_آخه اسورن

 یدار  یچه انتظار  کای از کوچ ییبزرگشون تو  ی_وقتبابا 

 د یپشت گردنش کش یدست دویخنده سورن هم خودش خند ری ز میمامان زد همراهه

 لپشو محکم بوس کرد  دویپر عیمامان جون سر دنیبا د سورن
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 دلم برات تنگ شده بود  یل یبرم که خ  یکی _من قربون تو سورن

  یطون یرفتن بابا سورن با لحن ش  رونیرفت با ب   رونیبه نشونه تاسف تکون دادو از اتاق ب  یسر  بابا
 شروع کرد به خوندن 

 افسون افسون  ی_وا

 منو لرزون  دله

 افسون افسون

 نترسون  یعشقم تو

 افسون...  افسون

   شعوریخجالت بکش پسره ب _

انجام   یحرکات  هیاخه  دیخجالت کش یبود حساب  سادهیدرگاه وا یبابا که تو دنیسورن با د کهوی
اسم مامان افسون بود سورن عاشقه مامان بود جونشم براش   رفتمیم سهیکه داشتم از خنده ر دادیم
 دادیم

 ی ر یم ییایم ینکن چرا ه تیپسرمو اذ نقدری_امامان

 لب گفت:  ر یآروم ز سورن

 تعداد نوه هاش کم بشه  خوادیمنو سکته بده م رهی م ادویم  یبگو ه  نوی_همسورن

 چپ   یرفتن که سورن خودشو زد به کوچه عل  یو پدرجون همزمان به سورن چشم غره ا مادرجون

 ؟یومدی_چرا با پدرومادرت نبابا 

 بکنم شبم بمونم بعد برم  یعرض ادب هی امیب خواستمی _خب مسورن

 مونن ی شب نم رنیو م  کننی_عرض ادبو م بابا 

 آقا جون برهی طول م ی_خب ماله من کمسورن
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 لحنشو کلفت کرده بود گفت:  کهی جلوش زانو زدو در حال یبا حالت بامزه ا بعد

تنگ شده   یل ی شما خ یبمانم دلم برا  نجایامشب را ا دیسرورم من درخواست دارم اجازه ده ی_اسورن
 افسونمون کردن یحساب چیه گهیافسون خانومم که د نیبود ا

  یشد لبخند میقا دیخندیم یپشت مامان که داشت حساب دویبرد که خند زی به سمت سورن خ   بابا
   دمیبهشون زدمو خند

 دوسش داشت  یل یمتانت داشته باشه اما خ یکه کم دادیبه سورن تذکر م شهیهم نکهیبا ا  بابا

خنده  دنیمنو مامان هم با د  دنی خندی باهم گرم گرفته بودنو م ی م سورنو آقاجون حسابسفره شا سره
 نیا ای خدا میخوشحال بود موی زدیحاکم بود لبخند م نمونیکه ب یشاد یآقاجون و فضا یها

 ر یازم نگ هاروی خوش

 ............... 

سرم   یبود حساب ختهی سرم ر یکار رو یدادم امروز کل  یبه کمرم کشوقوس  دموی کش یهوف  یخستگ با
 کرد یم تمیآخراش داشت اذ نیهم  ینامم روبه اتمام بود ول  انیشلوغ بود کاره پا

بلند   نیدر بره به خاطرهم  میبخورم تا خستگ ییچا وانیل هیدادم  حیترج  دمویبه موهام کش یدست
 شدمو به سمت آبدارخونه رفتم 

 هیتا نگرانم نشن فکر کنم  گردمیبرم  ریبودم که دشرکت تموم شده بود به خونه خبر داده  یکار  ساعت
 مهم نبود چون تو بخش من نبودن ادمی شرکت باشن هرچند ز  یهنوز تو یدوسه نفر 

  کهیشدمو مشغوله درست کردن نسکافه شدم در حال  مونیپش ییآبدارخونه که شدم از خوردن چا وارد
 باعث شد از جام سه متر بپرم باال  ییصدا  زدمیداشتم همش م

 ؟ ی_شما هنوز نرفتاسیال

 خندشو پنهون کنه   خواستیفکر کنم م دیبه لباش کش  یدست دید افمویق یسمتش برگشتم که وقت به

 قلبم گذاشتمو چشمامو بستم  یرو دستمو

 یاوهوم هی یاهم هیتو؟خب  دییا یم ینطور ی_چرا ا
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   یترس یتو شما باز م  ام ی _من هرطور باسیال

درو   یجلو  دمیکه د رونی شد خواستم از در برم ب یبرداشتم چشماش سوال   وانمویل  دمویکش یپوف
 گرفته

 نور؟ ی ا دییایب شهی_م

 خونه؟ ی_نوچ چرا هنوز نرفتاسیال

 دی شا دونمیشدم حاال نم  یعصبان  زدیراحت حرف م  ینطور یپرو شده بود بامن ا نقدریا نکهیا از
 کردیبود چون بدجور داشت کالفم م ادمیز یخستگ

 بزنم لتو پارت کنم؟  ای کنار  یکش ی_م

  یاز دستم افتاد شکست اما صدا وانیل میهردومون گرد شد با تعجب بهم نگاه کرد یچشما همزمان
حرف زده باشم دست خودم    ینطور یجلوش ا شدیباورم نم میری شکستنش باعث نشد نگامونو ازهم بگ

 زدم یاومد م یبه دهنم م  یهرچ مشدی نبود هروقت کالفه م

 هیچشمام دنبال  یتو  فیمنه بالتکل نهیاونم ع کردمی احساس م میهم غرق شد یتو چشما دوباره
جوره    چیکه ه کردی بهم القا م روی حالت خاص هیهست  یچ دونهیکه خودشم نم گردهیم ییزایچ
چشما االن   نیصاحب ا  دمیفهمیچشما خوشرنگ بودن کاش م  نیازش دل بکنم چه قدر ا تونستمینم
حس مبهم منو هم  نیاون ا دیشا  ینطور یا دادمیهست تا خودم بهش م یدنبال چ نم یچشما یتو

 کرد یبرطرف م 

  ستادویمیزمان وا  میگرفتیمقابل هم قرار م ینطور یاما هروقت که ا میباهم کم برخورد داشت  اسیال منو
 هوامون  مویانگار فقط خودمون بود میکردی فراموش م رویهمه چ

بار بود که تونسته بودم به خودم   نیاول  نیا نییکم به خودم اومدمو خجالت زده سرمو انداختم پا کم
 م یگرفتینگامونو از هم م گهینفر د هیحرکت  ایصدا  هی  دنیبا شن شهیهم  امیب

 گفتم:  یسخت به

 خوام ی _من واقعا شرمندم معذرت م
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 شلوارش بردو گفت:  یبایج یدستشو تو شیپ قهیچند دق الی خی هم ب اسیال

 دی_شما دست مرد هزارچهررو از پشت بستاسیال

 _شما لطف... 

باعث شد راهو   ینطور یا دیزدو کنار کش یحرفشو گرفتمو با اخم بهش نگاه کردم پوزخند یمعن  کهوی
بد بود اصال دلم  یل یها رد شدمو به سمت اتاقم رفتم حالم خ شهیخورده ش  یبرام باز بکنه از رو

  االح میادب یمن دختر ب  کنهیخدا االن حتما فکر م یداده باشم ا ی جلوش سوت ینطور یا خواستینم
 که زدمو جمع کنم  یگند نیا یچه طور 

 زم یتو سرم بر یچه خاک نویشدنمو بگو ا غرق

 ز ی م یرو دمینشستمو کوب میصندل  یرو کالفه

 گذاشتم  زیم  یکالفه دستامو دور سرم گرفتمو رو موندمیکاش امروز نم  یلعنت اه

 _گند زدم خدا گنــــــــد

باشه اما  اسیال  زدمیبه خودم مسلط بشم حدس م یدر اتاقم که به گوشم خورد باعث شد کم یصدا
 باشه  تونهیم  یخب ک  یفکر نکنم ول

 تو   دیی_بفرما

از سره جام بلند شم درو بستو به سمتم  عیشد که باعث شد سر  انیدر نما یتو اسیباز شدن در ال  با
 انداختم نیی اومد سرمو پا

 زنم یشما حرف م  نهی ع ستی وقتا حواسم ن  یلیمنم خ ادی م شی پ د؟خبیناراحت  نقدری_چرا ااسیال

  ینداشتم اونم رفتو روپامو  یرو سادنینشستم تحمل وا میصندل   یتوجه بهش رو یب  دمویکش یهوف
 ها نشست  یاز صندل  یکی

 خانوم  هیع یخب طب  دیداشت رویروز سخت دمی_شناسیال

 باهاتون صحبت کنم  ینطور یا خواستمی_نم
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 دم یبخش  ستین  ی_مشکلاسیال

راحت   المیخ  یبهم زدم که باعث شد کم  یبخش نانیباال آوردمو بهش نگاه کردم که لبخند اطم سرمو
 بشه

 د؟ ی_چرا شما هنوز نرفت

  دینباش یز یخونه موندم تا نگران چ دیبر رترید یکه کم دیازش اجازه گرفت  دمی_از پدرم شناسیال
 بود   تیمنظورم امن 

 هی حرفو زد که ته دلم قنج رفت درسته طاها و سورنو بق نیا یطور  هیدلم گرم شد   ناخواسته
بهم دست داد که   یحس قشنگ هی اسی لا تی حما نیهوامو داشتن اما از ا  ینطور یپسرعموهام ا

 که دوروبرم بود متفاوت بود ییپسر با تمام پسرا نیا یکال همه کارها  دمیخودم علتشو نفهم 

 تا براتون انجام بدم دیهست بگ ی_کمک اسیال

 د یمنزل خسته ا دیببر فی_نه ممنون شما بهتره تشر

  یجلو یخم شدو به برگه ها زیم  یرو  سادیدور زدو اومد کنارم وا زویبلند شدو به سمتم اومد م  اسیال
 شد  رهیدستم خ

 دیموند  نایپس به خاطرا زدم ی_حدسشو ماسیال

جمع بکنه با تعجب بهش   زیم ی حرکت از رو هیتکون دادم که باعث شد همشو با  یبا ناراحت  یسر 
 سه ساعت وقت بذارم دوباره مرتبش کنم  دیخدا حاال با یبود ا یچه کار  نینگاه کردم آخه ا

 مهنوش رفتو پشتش نشست  زی به سمت م  اسیال

 ی نامت کار کن  انیپا ی بهتره رو کنمی م سیراستور ناروی_من ااسیال

 منه  فهیاون وظ  ی_ول

 ی شیم تیو اذ   مونهیتو م ینه کارا کارمی نه من ب ینطور ی ا رمی گیمن برعهدش م   ستین  ی_مشکلاسیال
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  نیدادم به حرفش گوش بدم ا حیزدمو ترج  یهوامو داشتو نگرانم بود ناخواسته لبخند نقدریا نکهیا از
حرف زدن  یراحت تر بودم از رسم  ینطور یا دادیبود که منو سوم شخص مخاطب قرار م یبار  نیاول

 دادمیم  یسوت  هی نشیب شهیاومد چون هم  یبدم م

   میغرق در کار یهردومون حساب  دونمیفقط م  میینجایچندساعته که ا دونمینم

تنم نمونده بود با   یتو یحس خستگ گهید میکردی اتاق باهم کار م هی یتو اسی بار بود که با ال نیاول
که   گرفتیاشکاالتشو م کردوینگاه م هینامم  انیبه پا شدی اوقات بلند م یگاه کردمی داشتم کار م یانرژ 

 به بودنش دلگرم باشم یحساب  شدیباعث م

من اون لحظه  یکنارت باشه برا ینطور یا یک ی تی لحظات سخت زندگ ی خوب بود تو چه قدر 
  نجایا اسیتا نصفه شب طول ببره اما حاال که ال  زدمیسخت بود چون حدس م  یل یخ  ییتحملش تنها

 برم ی به تخت خواب گرمونرمم پناه م نایزودتر از ا دونستمیبود م

پسره   اسینگاه کردم غرق در کارش بود حالت چهرش جذاب تر شده بود ال اسی باال آوردمو به ال سرمو
بودو لبا   یداشت رنگ چشماش طوس یفرم بودو صورت خواستن یرو  کلشیبود ه یقدبلند چارشونه ا

 هیداشت که با ابروش همرنگ بود پرکالغ یحالت دار پر   یصورتش داشت موها کیفرمت  ین یو ب
   یغپرکال

بازو و    یعضله ها شتریب کنهی که کتشو تنش نم  دمید یاوقات م یاما گاهبود  یرسم  پشیت  شتریب
  افتیدر رویانرژ نیا یا گهیکه تا حاال از کسه د گرفتمیازش م  یخاص  یانرژ  هی  شدیم انینما نشیس

ه یمشکالتم کمکم کنه و به عنوان  یبتونه تو   دیدوست بشم شا شتریباهاش ب شدینکرده بودم کاش م
 پشتم باشه  اوری

 _خانوم رادمهر 

  کنهیخندون داره بهم نگاه م ییو لبا  طونیش  یبا چشما  دمیبه خودم اومدم د کهو یصداش  دنیشن  با
 خدا باز گاف دادم  یا

 د؟ ی_خوب اسیال

 کردم خجالتمو کنار بذارم  یسع  دمیکش یپوف
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 خوبم میهی_ا

 م؟ یکن لی تعط دییخوای_م اسیال

  کردمیداشتم کاغذامو جمع م کهی از من بلند شد درحال  تی بلند شدم که اونم به طبع  یصندل  یرو از
 گفتم: 

 د ی_به نظرم آره خسته نباش

 گفتم:  عیسر رهیداره به سمت در م دمیخودشو جمع کرد د یکاغذا نکهیبعد از ا  اسیال

 اونا ماله منن انی نکو ی_آقا

 بهم انداخت  دارانهینگاه خر هیسمتم برگشتو  به

من خودم با   د ییایفردا ن دیاگرم خواست دینامتون کار کن  انیپا یمن بود خانوم شما رو فهی_وظ اسیال
 زنم یبابا حرف م 

 سمتش رفتم  به

 د یبا درکو شعور هست نقدری_ممنون که ا

 درو بستمرفتمو   رونی رفت منم دنبالش ب  رونیتکون دادو از در ب  کنمیبه نشونه خواهش م یسر 

 به سمتم برگشت  اسیدوشم انداختم ال یرو  فمویک

 برسونمتون؟  ای  دیآورد ن ی_ماشاسیال

 _نه آوردم تشکر 

  نگیسوار آسانسور شدمو به پارک ع یبه نشونه خدافس تکون دادو رفت منم سر ی باز مردونه سر   اسیال
 نگران نباشه   امیاس به مامان دادمو بهش گفتم که دارم م هیراه  یرفتم تو

سرمو باال آوردم   یبلند شد که وقت میگید نیماش موتیر  یمن صدا نیماش  موتیر یبا صدا همزمان
  اسهیال دمید
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 لبخند گفت:  هیاشاره کردو با  نمیبه ماش  اسیال

 د یدار یخوشگل  ن ی_ماشاسیال

 رسه یشما نم نیماش  هی_به پا

 _قابلتونو نداره اسیال

 هیتکون دادمو سوار شدم معلوم بود منتظره من اول خارج بشم با  کنمیبه نشونه خواهش م یسر 
پوف خدا   کنهیآقاجونم کلمو م  دونستمیاومدمو تند به سمت خونه روندم م  رونی ب  نگیبوق از پارک

 بهمون رحم کنه 

 ........... 

 د؟ یکنیبچه ها رفتار م  نهی_چرا با من ع

 ی بچه ا  نهین ع_چوبابا 

 _من بزرگ شدم بابا  

 خونه یساعت برگرد نیا شهینم  لی_بزرگ شدنت دلبابا 

 باال نبود    ممیتر آوردم هرچند لحن قبل نیی اومدم صدامو پا نییاز موضع خودم پا  یکم

 شد   رید یکم ک یاومدم افتادم تو تراف رونی ساعت نه از شرکت ب خوامی_معذرت م 

 گفت:  تی اتاقم که بابا با عصبان یسمت پله ها رفتم تا برم تو به

 کرد ی قشقرش به پا م ی رونی تا االن ب دیفهمیاومدو م یاگه م ومدیطاها ن ی_شانس آوردبابا 

 افتاده دست طاها ارمیمن چه قدر بدبخت شدم که اخت نیهم فشار دادم بب  یمحکم تو دستامو

وگرنه بابا   شهیکه همه کارم طاها م امیموضوع کنار ب  نی با ا  دیکم کم با یعنیحرفش  نیا دونستمیم
 حرفش بودار بود  ن یمن دخالت کنه اما ا  یو رفت و آمدا یتو زندگ یکس دادیاجازه نم 

 سمت بابا برگشتم با حرص گفتم:  به
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 نیا نمی بینم  یلزوم نیپسرعمو ساده هم هیکاره منه جز   چیبابا اون ه ستیمن دست طاها ن اری_اخت
 من دخالت بکنه  یهمه تو زندگ 

 گفت:  عیسر زدمیکه داشتم بادش م  یشی خوابوندن آت یبه سمتم اومد برا عیسر مامان

 مامان جان ای ب ارنیباال لباساتو عوض کن دخترا غذاتو م میبر ایدلم ب  زهیعز ی_فعال خسته امامان

  یوقت میه سمت اتاق رفتشدنو دست مامان جونو گرفتمو باهم ب ریاز گوشه گوشه چشمم سراز اشکام
  نینزنم به خاطرهم یحرف  یموضوع تکرار  نیدادم درباره ا حی تختم نشستم بغض کردم ترج یرو

 بهش زدم یاشکام لبخند نیبهش نگاه کردمو ب 

 ی مامان ادیرنگ بهت م  نی_ا

 زدو اشکامو پاک کرد  یلبخند

 که من گفتم نه؟ هی_همون رنگ

سفارش دادم خوشبختانه امروز بهم زنگ   ویکه گفت یاون رنگ  شگاهیرفتم آرا روز ید زمی_آره عزمامان
 اد؟ یزدن گفتن آمادس بهم م

خودمو  دمویبغلش خز یکرد محکم بغلش کردم با ارامش تو یزدم که اونم خنده ا یلبخند ناخواسته
 جمع کردم چه قدر دوسش داشتم

 مامان شهیکابوسا تموم م نیا ی_ک

بابا بزرگت   یتو برا ییخوایدلم باور کن بزرگا صالح بچه هاشونو م زهی نباش عز یز ی _نگران چمامان
 ی ارزش دار  یلیخ

 داد یم تی _اگه ارزش داشتم به نظرم اهم

 ؟ یدیفرصت به خودتو طاها نم  هی_چرا مامان

 هم بستم یمحکم رو چشمامو

 زم؟ یزع  یکنیمخالفت م  نقدریدختر بخواد پسرم داره پس چرا ا هیکه  یز ی _هر چمامان
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 هیتنهام مامان منم  یتنها ایدن نیا یتو کنمیاوقات احساس م  یگاه فهمهیکس حرف دلمو نم چی_ه
به طاها  تونمینم ؟منیکن ینم  هیمگه به آقاجون تک رهیگیدلت م  یکه پناهم بشه تو وقت خوام یآغوش م

 کنم   یکنارش زندگ تونمیداداشم دوست دارم اصال نم نهی کنم من اونو ع هیتک

 آروم گفتم: ی انداختم با لحن مظلوم نیی پا سرمو

 ترسمیازش م ییطورا هی_

 بکنم   یکه باعث شد منم خنده ا دیبوس  مویشونیکردو پ  یخنده ا مامان

   کلهیقربونش برم خوش ه یازش بترس  ستی_پسره من دراکوال که نمامان

 آغوشش پنهون شدم یتو  شتریکردمو ب یا خنده

 مامان جان؟  هیک اسی_المامان

 نیلباش بود که منو از ا یرو ی گرد شده ازش جدا شدمو بهش نگاه کردم لبخند محو یچشما با
 ترسوند یجملش نم

 ؟ یذار یپسره من م یرو   بیبعد ع رهیگ گهید هیجا هی_دلت مامان

 تکون دادمو دستشو گرفتم نیسرمو به طرف  یناباور  با

 ؟ یشناسیاز کجا م  اسوی_مامان ال

 موهاشو زد پشت گوششو روشو ازم گرفت با ناز  مامان

 گه ید گهی_دمامان

کردنش شدم که   تینازکش مشغول اذ یمنم حساب کردیکردمو لپشو بوس کردم داشت ناز م  یا خنده
 لحن بامزه گفت:  هینکن کم کم آروم شدم که اونم با  گفتی م دو یخندیم یاونم ه

 یکردی م اسی ال اسیخواب همش ال یتو دمید شبیخب د یل ی_خمامان

  دمید یچه خواب شبید اد ینم ادمی دمیخجالت کش  یانداختم کم  نییکردمو سرمو پا یا خنده
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  سمهیپسره رئ  اسی_ال

 س؟ ی_رئ مامان

 کنم ی که توش کار م  یهمون شرکت سی _رئ

 اد؟ ی_آها خب حاال ازش خوشت م مامان

 ی کن یکه شما فکر م  ی_نه اونجور 

اشک از گوشه   هیبزنمو  یکه باعث شد لبخند دیسرمو بوس یآروم رو دویموهام کش یتو یدست مامان
پر   یکه براش حرف بزنم منم که دلم کل فهموندیحرف داشت بهم م نیانگار با ا نییچشمم بچکه پا

از   شاز رفتارا یدرباره احساساتم حرف بزنم شروع کردم به گفتنه همه چ یکیبا   خواست یبودو دلم م
  ری بهم سراز  یحس قشنگ ییطورا  هیکنارمه  یوقت نکهیدلگرمم از ا کنارش نکهیحرکاتش از کمکاش از ا 

  شدیم

پاش گذاشتمو آروم چشمامو بستم اونم موهامو آروم   یکم کم سرمو رو زدمی دربارش حرف م یوقت
 هم افتادو خوابم برد  یچشمام رو یکه ک  دمیاصال نفهم شدیتر م ظیلبخندش غل کردوی نوازش م

 ................. 

 من...  یباعث شد یگذاشت  نجایا نویشما االن ا انی_آقا نکو

 برگه هارو برداشتو با اخم گفت:  عی سر تیبا عصبان   اسیال

 کارو نکردم   نی_من ااسیال

  پیهمشو دوباره از اول تا دیاالن با دمیچه قدر پاش زحمت کش دیدونیکارو کرده؟م  نیا ی_پس ک
 کنم

 زد بعد سرشو باال گرفتو به سقف نگاه کرد  ی دور خودش چرخ دویتوموهاش کش یدست اسیال

 کارو نکردم  نیثابت کنم من ا نیبه ا ی_حاال من چه طور اسیال
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به درخت   نیبرم جلو خفش کنم بگم ا  خواستیگرفتمو چشمامو بستم دلم م میشونیبه پ دستمو
 اما حالو حوصله جروبحث نداشتم شعوریب گنیم

 نجا یخب باشه من گذاشتم ا یل ی_خ

 گفت:  یشده ا  زیر  یکه طعنه حرفمو گرفته بود با لحن مشکوک و چشما اسیال

 گم؟ یمن دارم دروغ م ی_تو فکر کرداسیال

خم شد با    زمی م یدستم گرفتم اونم به سمتم اومدو رو  نی نشستمو سرمو ب می صندل یرفتم رو کالفه
 که آرومتر شده بود گفت:  یلحن

 کنمیم پشی_خودم برات تااسیال

بهم   یکم بود باعث شد صورتامون حساب یل یباال آوردم بهش نگاه کردم که چون فاصلمون خ سرمو
صورتم پخش    یگرمش تو ینفسا یاومد وقت یاصال بدم نم یکی نزد نیچرا از ا دونمیبشه نم  کینزد

  گرفتمیم یدل ضعفه خاص هی شدیم

که   یحس  کردیبهم القا م  یحس قشنگ هی کردمیچشماش غرق شده بودمو بهش نگاه م یتو دوباره
 از دستش بدم   خواستیاصال دلم نم

که   ییطورا هیداشتن  یحالت هیچشماش  مییاینگاه کوتاه ب نیاز ا میکدوممون حاظر نبود چیه
 کنم  هیمشکالتم بهش تک یتو تونمیم کردمی احساس م

 ؟یدونستیاسمت آوا داره م نهی_چشمات عاسیال

عطرش برام مهم   یجز رنگ نگاه بو  یچی محو شده بودم انگار ه بیعج یایدن ه ی یشدم تو یطور  هی
کرده بود    هیبه اسمم تشب گشتی چشمام دنبالش م یخودشو که تو ینبود چه قدر قشنگ گمشده ها

 یی اونم آوا داشت اونم چه آوا یباشه خب چشما  نطوریاگه ا

 مجذوبش بشم؟  یهست که باعث شده ه ی _تو چشمات چاسیال
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  کیاحساس کردم که صورتامون داره بهم نزد ی شد به آروم یچ  دونمیهردومون بسته شد نم یچشما
به دست قلبم بودو جاذبه   ارمی لحظه احساس کردم اخت هی یدست خودم نبود برا ارم یاخت شهیم

 سمت خودش  دی کش یچشماش منو م 

داغ   کهویردم احساس ک  شترینفسشو که ب  یگرم رفتمیمانع بشم خودمم داشتم جلو م تونستمینم
   دمیکردمو لرز

اونم باز شده بودو آروم به لبام نگاه  ی*" االناست که داغم کنه چشما دمیآروم باز کردم د چشمامو
 لحظه کوتاه نگاهشو باال آورد  هی یبرا کردیم

 شهینم میحال  یز ی چشماتو بشنوم اما از زبونش چ ی_چندبار تالش کردم آوااسیال

در اتاق باز شد   کهوی رمیبگ  شیمنتظر بودم آت نکهیاش بسته شد همبسته شد که اونم چشم چشمام
که عاشق سکوتو آرامشش بودم   ییصدا یب  یایوحشت زده هردومون از دن کهوی در  یصدا دنیبا شن 

  میکار به خودمون اومد نیبا ا میاز هم جدا شد عیو سر  نیی پا میپرت شد

بودو   یهم عصب  اسیاطرافم کم بود ال ژنیاکس  کردمی احساس م زدی من نفس نفس م نهیع اسمیال
 ماله خودش نبوده ارشیمن اخت نهیاونم ع یعن یکارش  نیموهاش ا  یتو زدیکالفه چنگ م

بود وحشت زده   سادهیدرگاه وا ی که تو یکس دنیکه درو باز کرده بود برگشتم که با د یسمت کس  به
  یاسیبعد به  یگر یبعد به ج  یبه قرمز  یدیکه هرلحظه از مرحله سف افشیق دنیبهش نگاه کردم با د

   دیرنگم پر زدی م یبعد به کبود

 داره  میمهارت کنه؟چهیرنگ عوض م یآفتاب پرست داره ه نهیچرا ع نیا

و  سهیاالناست که قلبم وا دادمیبرگشتم از شدت ترس هرلحظه احتمال م  اسی وحشت به سمت ال با
 سکته کنم

 خورد  کهیطاها چشماش گرد شدو  دنیبه سمت در برگشت که با د  دیکه نگاهمو د اسیال

قدم عقب برم   هیقدم وارد اتاق شد که باعث شد من با ترس  هیمشتاش محکم توهم گره شد  طاها
امشب منو ناقص نکنه  نیاگه ا دونستمینفس بکشم م دیرفته بود با ادمیبودم که  دهیاونقدر ترس

 کنه ی م نکارویآقاجون ا
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 دم یم حی_من براتون توض اسیال

 افهیکه ق یطور  هیباال زده بود  یهاش حساب قهیمنقبض شده بود رگ گردن و شق یفکش حساب طاها
با غضب به سمت    گفتینم یچ یه دادویهم فشار م ی به خودش گرفته بود لباشو محکم رو  یعیفج

فکر کنم  کرد یمتعجب داشت بهش نگاه م اس یرمز شده بهش نگاه کرد الق یبرگشتو با چشما   اسیال
 طاها هول کرده بود افهیق دنیاونم با د

 اما...  دیبش یرت یکه غ  دی_حق داراسیال

 _خفه شو طاها

  دونستمیهم بسته شد م یبود چشمام محکم رو دهیدندوناش غر یآرومش که از ال عی اون لحن فج با
واقعا  اس یهم براش نداشتم چون منو ال یح یبده هرچند توض  حیو براش توض  ای حاال ب کشهیمنو م
 ...میداشت

 ...یخدا آخه چه طور  یوا

خب تو بگو   ستیشدن ن  یرتیغ شی ناموس معن یگفت ی_اون شب درباره ناموس باهام حرف زد طاها
 ؟ یکن ی کار م یچ ین یبب یک یناموستو با  یناموس برات فرق داره وقت  یکه معن  ییتو یبرا

 کردی م کهیت کهی منو ت دیفهمیآقاجونم م کردمی شدن داشتم از ترس سکته م ریزده اشکام سراز  وحشت
 کشت ی مطمئنم منو م

 هم بست  یترسم چشماشو محکم رو دنیبه سمتم برگشت با د طاها

 نی خونه به خاطر ا  ییایم  ریبار به خودم اجازه ندادم تجسم کنم که چون د هیبار فقط  هی_طاها
 یبلد میهرزه باز دونستمینم  یکنی نامت کار م انی پا یرو یواقعا دار   کردمی پسرس فکر م

  دادمیبهش نشون م ینبود االن *" باز  نیاگه حالوهوام ا دمیتکون دادمو لبامو برچ نیبه طرف  سرمو

  واریمحکم جلوشو گرفت با ترس عقب عقب رفتمو به د اسی برد که ال  زیتم خلحظه طاها به سم همون
 دم یچسب

 ببره داد زد:   ورشیبه سمت من   شدیمحکم گرفته بودشو مانع م  اسیال کهی در حال طاها
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  رقصم؟فکری م یکه زد یبه هر ساز  یآره؟فکر کرد رتیغ ی ؟هـــــــــــان؟بیدید ی_منو به چ طاها
تو...ماله  ستیخبرا ن نیخانوم از ا  ری کشم؟نخیآبرو کردن خودت من ازت دست م یبا ب  یکرد
ناله هات تا آسمون هفتم هم باال بره  یدستوپام صدا ریکه ز ارمی سرت ب ییبال هی...ی...حق من یمن
 واااااااااااااا آ

ت  با اون شد خواستیمعلوم بود خودشم دلش نم کردمیشدت ترسو وحشت کاراش داشتم سکته م از
 کردیعبور کنه تالش نم  اسیال  یعنیمن  ی از صد دفاع نکهیا یبرا ادیچون ز ادی جلو ب  تشیعصبان 

عموهام بفهمن هرچند فکر   ؟اگهیبفهمن چ  هیکار کنم؟اگه بق یحاال چ ایخدا دمی لرزیشدت داشتم م به
 ازم به اونا برسه  یز ینکنم بابا بذاره چ

رفتو محکم   وترایپس زدو به سمت کامپ اسویال نی به خاطرهم ارهیکم کم نتونست دووم ب  طاها
نگاه کرد دستمو  شیکالفه به حرکات غضب   دویبه موهاش کش ی دست اسینعره زد ال  نویرو زم دشیکوب

 باال نره  غمیج  یدهنم گذاشته بودم تا صدا یمحکم رو

  چارتیب کنمی فردا عقدت م نیخدا هم یگانگیه قسم ب ستمی_امشب دستوپاتو خورد نکنم مرد ن طاها
 یـــــــــــــــــــــیاما نشد یرام بش   دیکوتاه اومدم تا شا یخودمه که ه رهی آوا تقص کنمیم

  خیکه خودم مو به تنم س دمیکش یبنفش غی برد ج  زیاستفاده کردو به سمتم خ اسی از غفلت ال طاها
سرم به   گرفتیتو صورتم زد که از شدت ضربش پرت شدم که اگه خودش منو نم   یعیفج  یلیس هیشد 

   شکستیم  خوردویم زیم

 چنگ زد به بازوهامو محکم تکونم داد  طاها

 ؟ یترسیم  میتو از کس ؟آرررررره؟مگهیدیه؟ترسی_چطاها

  هی بردو ز یبه سمتش خ   نیطاها منو ول کرد که افتادم زم کهویخواست از من جداش کنه که   اسیال
 ش ی نیمشت زد تو ب 

کف   ذارمیخودم حقتو م کنمینم تیازت شکا امیکوتاه م یکردیم یکه داشت ی _فکر نکن از کار طاها
 دستت
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 هی دیمقاومتمو د یبزنم طاها وقت یبردو منو بلند کرد مقاومت کردم اما نتونستم حرف   زیسمتم خ به
گوشه لبم زخم   کردمیبهم زد که باعث شد سوزش صورتم وحشتناک تر بشه احساس م  گهید یلیس

 ادی خون م  مینی شده و از ب

بعد که گندش در   یمامان بش  ییخوایم  دیبرم تا به کارتون برس یی خوای؟میکن  ی _مقاومت مطاها
 آررررررره  ممیحضرت مر یاومد بگ

 ؟ یزن ی م هیحرفا چ نیاحمق ا یکنی م یرو ادهیز گهید یدار  نی_بب اسیال

 نیا شهیهم بستو چندبار نفس نفس زد دستامو با ترس دور بازوش گذاشتم هم یچشماشو رو طاها
 هرچند فکر نکنم االن کارساز باشه  کردی حرکتم آرومش م

 شمیزنت م  خورم یقسم م شمینگو زنت م یز ی چ ی_به کس

 زد  یپوزخند

 ؟ یزنم بش ییخوایبعد م ی_بد*" شدطاها

 زدم:  غی شدن با تمام توانم ج ر یهم بستمو اشکام سراز یمحکم رو چشمامو

 طاها   کشهی_آقاجونم منو م 

به  یکردیمقاومت م  نهمهیپس بگو ا یدختره عوض کشمی_اون تورو نکشه من تورو م طاها
کم دارم؟بگو چرا   یهان؟چ یت؟چی کم دارم؟پول؟جذاب نیاز ا یمن چ یبود آررره؟لعنت نیخاطرهم

 ؟ ینالینم

 ی کنی_به خدا اشتباه م

دستشو گرفتو محکم هولش داد عقب منو آروم   اسیال نباریدستش باال رفت تا دوباره بزنه که ا طاها
  یبیآس گهید کردمیکه داشتم احساس م  یاوج ترس یلحظه دلم گرم شد تو هیبرد پشت خودش 

 هست  اسیچون ال نمیب ینم

که کامال جلوم بود روبه طاها   یبود پشت سر خودش طور  دهیدستش منو کش  هیبا  کهی در حال  اسیال
 گفت:  تی با عصبان
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   رتیغ ی عنی نیا یو دادوقال راه بنداز  یبعد بزن  یروشن که شد  یحرف بشنو ری بگ ادی _اول اسیال

 د یتو صورتش کوپ یهم به سمتش رفتو مشت محکم  اسی برد که ال  زیخ  اسیبه سمت ال طاها

 ی بلند نکن  فهی دست رو ضع یزدم که بفهم  نوی_ااسیال

 واریبه د  دشیمحکم هولش دادو کوب اسیال ادیبرد طاها تا اومد به خودش ب  زی سمتش خ به

 نداشت من مقصرم  یر یتقص ؟اونی زن ی که به ناموس پاکدامنت تهمت م یهست ی_چه جور مرداسیال

توهم زدم  ا ی دیرس  اسین دردش به القلب م ری ت دونمینم  دیکش ری ت هیبهش نگاه کردم قلبم  یناباور  با
 بعد سرشو باال آوردو روبه طاها گفت:  یبهش داد ول  یقلبش گذاشتو فشار  یدستشو رو  اسیچون ال

منم نه اون دختر اون پاکه پاک تر از اون   شی که قراره بزن یکه قراره کشته بشه منم کس ی_کساسیال
 یساز یازش م فتیتو ذهن کث یکه دار  یز یچ

به   عیهم سر اسی دستش به قلبشه دستشو باال اوردو محکم گردنشو گرفت ال  اسی ال دید یوقت طاها
خودش اومدو با دستاش مانع شدو محکم فشارش داد کم کم پاشو باال آوردو محکم زد به زانو طاها  

 که نالش باال رفت 

 کارم  یخودت رزم   نهیبوکسور منم ع یکنم آقا تیضربه فن تونستمی_م اسیال

 باال آورد گاردشو

 مبارزه کنم  گهیطور د هی دمیم حی _اما ترجاسیال

متوجه من شد گاردشو   اسیسمتشون ال  دمیکش نیبهش زد با بغض خودمو رو زم  یپوزخند طاها
درد  ایقلبش ناراحته؟ یعنی نیچهرش توهم رفت ا یکم  دویبه قلبش کش یا گه یآورد دست د نییپا

 من...

 نییتوهمات من فضا  طیشرا نیا یتو یحت  پوف

 سادهیهم وا یکه باعث شد اونم بهش نگاه بکنه هردوشون قد روبه رو سادیوا  اسی ال یروبه رو طاها
 کردنیبهم نگاه م  یبودنو عصبان



 آوای چشمانت 

76 
 

صحنه  نیا دنیقراره بشه زنه من اما االن با د لرزه؟یسگ داره م نهی ع ینی ب ی_اون دختررو م طاها
  یبکن گهید  یکارا هی یدیم حی ترج کشهی ته م رتتیبه بعد غ ییاج  هیبگم قراره بشه بردم  دمیم  حیترج 

چون   یبمی که بگم رق نمیب ینم یز یتورو چ زنهی منو پس م یل یمن اونو دوست دارم اما اون به هر دل
  ریبزرگاش اگه زنده در اومد از فردا شب ز یدستو پا  ر یاون دختر امشب ز ی ندار  یدربرابرم شانس 

مثل   ییآشغاال ذارمینم ستیکسوکار ن  یعقال تا منو داره ب  ستین کسوکاریب دهیخودم جون م یدستوپا
 رو ازش بکنن  یتو هرجور سواستفاده ا 

 روش دست بلند کنه یامشب کس ی دیم تی چه طور رضا ی دار  رتی_اگه غاسیال

 زد  یپوزخند

 ؟ یکردیکار م  یچ  ینه؟شما بود هیرفته بحث ناموس ادتیفکر کنم  انی_جناب نکوطاها

 سمتم برگشتو با غم بهم نگاه کرد  به

 دادم یحرفاشو گوش م  نشستمی عقال م ای موندمی_اگه واقعا دوسش داشتم پاش م اسیال

   کردمیهم بستم داشتم از غصه دق م یمحکم رو چشمامو

 با اخم به سمت طاها برگشت   اسیال

    دمیم حی براش توض رویخونه پدربزرگتون خودم همه چ  امی_من خودم امشب ماسیال

 بهش نگاه کرد   یغضب اسیخم شد رو صورتش که ال طاها

 کنن ی خالصت م  ریت  هیبا   دهیبه حرفات گوش نم  چکسیاونجا ه  یپاتو بذار  هی_کاف طاها

 زدو گفت:  یپوزخند اسیال

 ه ی_پس ارثاسیال

به   نیزم یاسمشو صدا زدم که دستش اون باال موند از رو  غیدستش باال رفت تا بزنه که با ج  طاها
 بلند شدم   یسخت

 فقط ولش کن  امیم ی هرجا که بگ کنمیم  یکه بگ ی_هرکار 
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 دلت براش سوخت؟  هی_چطاها

 طاها  شونیشناسی توکه م شهیبراش بد م  ینطور یبوده توروخدا ا  اسی نگو ال ی_به کس

 بود  انینکو یچه بامزه قبال آقا اسیال_طاها

به اسم صدا زده بودم  اسویبار بود که ال نیاول نیکه زده بودم چشمام گرد شد ا  یخودمم از حرف  کهوی
 ترسمو پنهون کنم تا بتونم حرف بزنم  یکردم کم یسع

   دمیازش نبر قسمت م ی_اسم

 زدم:  غی ج  دمیکه د پوزخندشو

 ی لعنت کشنشی_م

 برام مهمه؟آرررررررره  ی_فکر کردطاها

 نزن  ینگو جونه مامانت حرف یز ی_چ

 ی اسم مامانمو قسم بد ی_حق ندار طاها

 گفتم:  یسخت به

 _تورو روحه طاهره 

صداش   دنیبهش که باعث شد از شن دیکوب  یرفتو مشت محکم  واریشد به سمت د ی غضب طاها
 فتم: گ یبرگشتمو به سخت اسیبشه به سمت ال  جادیتو تنم ا یلرزش 

 فقط منم  سوزهیکه م یوسط کس  نیا ادیاز شما وسط نم  ی_اسم

 ؟ یگیچرا بهش نم مینکرد ی_ما که کار اسیال

پسراش اگه   یبرا  یموردا حساسه حت نیا یکدومشون آقاجونم رو چیه کننی _چون حرفامو باور نم
 منکه سهلم ذاشتیبابا زندش نم کردیکارو م  نیطاها هم ا
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  نیینگفتم از پله ها پا یچیبه سمتم اومدو بازومو محکم گرفت به سمت در رفت بغض کردمو ه طاها
 دادم یرفت از درد فشارش داشتم جون م

 کنمی _ولم کن فرار که نم

رفت با باز کردن در منو پرت کرد توشو درو محکم بست    نیفشارش دادو به سمت ماش شتریب طاها
 د دور زدو سوار ش  نویماش  یخودشم عصب 

 مونم ی زنده نم دونمی خودم جمع شدم امشب م یکردمو تو بغض

 ......... 

 سای .تورو خدا.واایآقاجون.جلو ن سایلحظه وا هی_

به سمت اتاقم خودمو پرت کردم توش درو   دمیزدمو دو یغیبرد که همون لحظه ج   زیسمتم خ به
درو باز کردو من پرت شدم  حرکت   هیدر خواستم زور بزنم که با  هیخواستم ببندم اما پاشو گذاشت ال

 ن ی زم یرو

 دست بابارو گرفت  سادویجلوم وا  عیسر هیاتاق با هق هق عقب عقب رفتم مادرجون با گر وسط

 _نزنش بذار حرفشو بزنه ارسالن مادر

   نوریا ای _افسون ببابا 

 کارا بکنه  ن یکه از ا ستین ی_توروخدا ارسالن بذار حرفشو بزنه اون دختر مادر

 شد  خیکه بابا زد مو به تنم س یداد با

 آرررره؟  گهی_پس حتما طاها داره دروغ م بابا 

 دهیاشتباه د دیشا ی_نه ول مادر

 افسون   نوریا ایب کنم ی خودم امشب چالش م فتهی دست عموهاش بهش ب ذارمی_نمبابا 

 آوردش تو دشویبلند شدم خواستم فرار کنم که اون لحظه بابا موهامو گرفت محکم کش عیسر
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 زدم ی م غی بکنه ج  خواستیکه م  ییاز درد کمربندشو کارا زدمینم  غی شدن موهام ج دهید کشدر از

 بود صدا زدم:   نییتقال کردمو با زجه طاهارو که طبقه پا دیمنو کش بابا

 طــــــــــــاهـــــــــــا کنم ی کمکم کن التماست م ای _طـــــــــــاهـــــــــــا توروخدا ب

که  یوحشتناک  ییکمربند آقاجونم لگدا یضربه ها وارویپرت شدنم به سمت د دمیفهمی نم یچیه گهید
ناله کردن هم  دمیکش یاز درد نفس هم نم دیکوب ی ام م نهیکه به صورتمو قفسه س یمشتا زدیم

 فراموش کرده بودم 

  یم نییصورتم داشت پا  یخونو که رو  یگرم احساس وار یبه د  دشیزد تو موهامو محکم کوب  چنگ
 بابام وحشتناک شده بود افهیهم ببندم چه قدر ق یاومد باعث شد چشمامو رو

 د؟هان؟ یدختره چشم سف یجوابمو داد  ینطور یبرات کم گذاشتم که اخرش ا ی_چبابا 

داشت که  تو اما خبر ن  ادی تا بشکنتش ب زدی حرف زدنو نداشتم طاها محکم داشت به در ضربه م توان
 بشکنتش  تونهیچوب نشکنه نم هیاون از 

نبود که به دادم برسه و منو   چکسی بابا درو بستو قفلش کرد ه دیرس ریخواست کمکم کنه اما د طاها
 دستوپاش نجات بده ریاز ز

  لمایف  نیا نهیچرا ع دونمینم  بردیباالتر م  غامویج یهرلحظه صدا زدیکه با سگکش م ییها ضربه
   زدمی م غیج خوردمویهمچنان داشتم کتک م شدمینم  هوشیب

بکشه با   کردیکه م یوحشتناک شکسته شدن در اتاقم باعث شد باباهم دست از کار  یصدا  کهوی
  لیگور کلی ه خودیزدم ب  یبا تعجب درو شکسته ناخواسته لبخند دمیبه سمت در برگشتم د  یناتوان

 هم داشت  ینداشت پس استفاده ا 

  ذاشتینداد طاها نم یتیزد اما بابا به اونا اهم  یغیج دنمید مادرجون با دبه سمتمون اوم  عیسر طاها
  ییپاهاشون صدا ریدستم ز یر یو یر یاون ه یلگداشو مهارکنه کم کم تو تونستیبا کمربند بزنه اما نم
 خودم سوخت   یاز ته دلم بزنم و زار بزنم که دلم برا یغ یداد که باعث شد ج

بابارو ازم دور کرد مامان به سمتم اومدو زجه زد هرکار کرد بلندم کنه نتونست دست به هرجام   طاها
 داشت یکله خونرو برم غام یج یصدا  بردیکه م
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 طاها  رهی می_داره ممامان

 شد   دایکرد به سمتم اومد خواست بغلم کنه اما دوباره سروکله بابا پ رونیبابارو ب  طاها

خونوادم   یی رسوا  هیما ذارمینم کنمی باغ چالش م نیهم  یتاق جون بده توا نی ا یتو دی_امشب بابابا 
 ی باش 

برام نمونده بود که  یهم بستم توان  یمبهوت سورن چشمامو رو یهمون لحظه ها بود که با صدا یتو
 د یلرزیاز درد بنالم طاها صداش به شدت م

 _غلط کردم آوا چشماتو باز کن  طاها

 ....دمینفهم  یچیه گهید  دویچسب نشیبلندم کرد کم کم سرم به س عی کردم طاها سر یا ناله

 ............................ 

 تونم ی_نم

 نکنه  هیکه گر  رهی خودشو بگ یمعلوم بود داره جلو  دی باال کش  شوین یب مامان

 ی قدرت داشته باش کمی  دیآوا با یندار  ییروی ن چی_همامان

 بالرو سرم آورد؟  نیا کهیاون  ؟زنهیزنه نوت بشم؟زنه اون جان  نکهیا یبراداشته باشم؟ یچ ی_قدرت برا

 بفهمه  یکس  ذارهینم کنهی عقدت م گهیداره م سادهی_طاها هنوز پات وامامان

 شدن  ری به شدت سراز  اشکام

 بودم هان؟ یمن واقعا با کس یباور کرد ؟نکنهیزن یاونارو م  ی_توهم حرفا

  یناخواسته چشمام پر از نفرت شد نه از مامانم از طاها از مرد ختینگاهشو ازم گرفتو اشک ر مامان
  یلیصحنه خ هی یکه به دروغ به بابا گفت تو یاز کس د یرسی کاراش به هدفش م نیکه داشت با ا

   گهید یزایچ هی یمچمونو گرفته که بابا ذهنش رفت برا  عیفج

   دمیتختم دراز کش  یخوردم رو  یفی ادمو تکون خفسر د یاز شدت درد ناله ا کهیحال  در
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بود دست   یشکسته بود اونم االن عمل ممی نیدندنم شکسته بود که عمل کرده بودم ب  یاز استخونا دوتا
سرش اومده بود که هرکس بهم   ییکبود شده بود صورت خوشگلم بال یگچ بودو بدنم حساب  یچپم تو
  شهیکه قرمز م  دمیدیچشماشو م  کردینگاه م

 نیمنو نداشت هرچند از ا دنیکس حق د  چیه شدیم یهم جمع شد دو هفته ا یاز درد تو صورتم
 بودم یموضوع واقعا راض 

 ریاالن ز دنیفهمیچون غرش عموهام بلند نشده بود اگه م فهممی م نیا یاز رو نو یبود ا دهینفهم  یکس
 برام نداشت  یفرق چیهم با قبرستون ه نجایهرچند ا نجایخاک بودم نه ا

بود اون شب  دهیعالوه بر طاها سورن هم فهم دمیسرم کش یهم بستمو مالفرو رو یرو چشمامو
 چیه ینگاه کردن تو چشما  یبرا  ییاومده بود بهمون سر بزنه شاهده همه صحنه ها بود رو  یوقت

تو نگاه هم  موی هم قرار گرفت یروبه رو  یچه طور  اسیکه منو ال کنمی فکر م یکدومشون نداشتم هرچ
اون وقت اون شب  میبارم بهم دست نداده بود هیمنو اون تا حاال  دم یرسینم  ییبه جا میغرق شد

 ... میخواستیشوم م

تقاص پس بدم   دیمن بوده و من با ری تقص یهمه چ گفتیافتادم که م یم  تاشیحما ادهی یوقت
  ییهردوتامون بود اما به تنها  ریتقص  نکهیاچه قدر مرد بود با  نشستیصورتم م  یرو یلبخند محو

بگه مقصر  تونستیم یهمه چ ری اما نزد ز میهم نکرده بود یبه گردن گرفت هرچند ما کار  رویهمه چ
بار به سورن گفتم بهش بگه که جون باباش   هیسراغمو گرفته اما  دونمیبذاره بره اما موند م ایمنم 

 نشه داشیدوروبره من پ  گهید

 مراقبمه  نا یاز ا شتریب  دونمیسورن چه قدر از حرفامو بارو کرده اما م دونمینم 

راحت شد چون  المیخ  یدر که بسته شد کم دمیآقاجونم باشه لرز  نکهیاتاقم باز شد از ترس ا در
 بنده یو آروم نمدر نقدریاون ا ست یآقاجون ن  دمیفهم

 _آوا

 یداشتم آروم مالفرو از رو از یشدن چه قدر االن بهش ن   ریسراز یصداش اشکام حساب دنیشن  با
  نمیبهم کمک کرد بش دویکش  یپوف میصورت اشک دنیصورتم برداشت با د

 ؟ یکن ی _بغلم نم
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منو   کردیسروصدا نم  گهینبود د طون ی قبل ش نهیع گهینگفت نگاهش د یز یچ  نوییانداخت پا  سرشو
 افسرده ها شده بود  نیا نهی ع دادیحرص نم

 گفتم:  یشدن با لحن مظلوم ری سراز اشکام

 نه؟ ی_توهم حرفاشونو باور کرد

 به زهرخند بود   هیشب  شتریزد که ب  یباال آورد لبخند نشویغمگ نگاه

رفته هوا بهت نگاه  غتیبهت دست بزنم ج هیکاف دونمیکنم چون م یبغلت نم وونهی_نه دسورن
 ی عذاب بکش  شتریصورتت چشمام قرمز بشه ب دنیبا د خوامیچون نم کنمینم

 _بغلم کن سورن توروخدا

  ی به سمتمو به آروم دیخودم سوخت سورن خودشو کش یلحنم مظلومانه بود که خودم دلم برا اونقدر
   ختمیم اون همه دردمو کجام رنالمو خفه کردم که خودم موند  یطور  هیمنو بغل کرد 

  نیا دیلرزیسورن هم م یآغوشش غرق شدمو زجه زدم بازوشو چنگ زدمو هق هق کردم شونه ها یتو
 داشت   قتیباورش برام سخت بود اما حق کردیم هیداشت گر یعنی

 ی به زور زنه طاها بش ذارمیآوا نم دمی_نجاتت مسورن

 نگاه کردم   بهش

 سورن  کنهیکنم اللم م تیلب باز کنم شکا هی آقاجونم گفته کاف شمی م چارهی_زنش نشم ب 

  ری اشکاش سراز دویدستشو عقب کش عیدستشو به سمت صورتم برد تا اشکامو پاک کنه اما سر سورن
 شدن فکر کنم جرات نداشت به صورتم دست بزنه 

 اگه کمکت نکنم ستمیآوا مرد ن ذارمی_نمسورن

 اون داداشته ذارهی_طاها نم 

 که بهت بستن    هیتهمت نیمهم ا ییمهم تو ستیم ن_مهسورن

 سخته سورن  یلیتحمل وزن اون کلمه برام خ یستیبهت بگن که ن  یز یسخته چ یل ی_خ
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 فهمم یم یخواهر  فهممی_مسورن

 ده؟ یفهم ی_کس

  یتیاز گ یتو زن طاها بش ذارهینم چیاگه بفهمه ه ده؟بابامیفهم ی_به نظره خودت االن کسسورن
 کنه ی ساقتت م

 ست یسابق ن یاون طاها گهیسورن د دهیبردش زجرم م شمیکار کنم؟طاها بهم گفت م  ی_چ

 مشت شدنو نگاهشو ازم گرفت  دستاش

اگه الزم باشه   یبهت پشت کنه من هستم اوا حت ای_غلط کرده مگه شهره هرته من که نمردم دنسورن
 تورو...تورو... 

که زده بودو کنارهم گذاشتم به  شی قبل یحرفو حرفا  نیا یبهش نگاه کردم معن   یاشک یچشما با
 هضم بود رقابلی که برام غ رمیازش بگ  جهینت هیفقط تونستم  نیخاطرهم

 ادامه حرفشو دادم:  آروم

 بگو سورن  شوی_بق 

 توموهاش زد  یچنگ  یعصب

کارو بکنم   نیبه تو نگاه نکردم اما اگه ا یا گهید زیبارم به چشم چ هی_خدا سرشاهده من سورن
 یآزاد ینطور یا

من   یبرا  ینطور یچه قدر بدبخت شدم خدا که سورن داره ا نی بب ختمیانداختمو اشک ر نیی پا سرمو
 کنهیم یدلسوز 

  نجایا ادی دادم به زور گرفتمش تا ن  حی براش توض  طتوی شرا یها شده وقت وونهید نهیع اسی_السورن
 اما زد همه دمو دستگاهاشو ترکوند  یباور نکن  دیشا

 زد یچرا به خودش ظرر م شدیگرد شده بهش نگاه کردم باورم نم  یچشما با
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فقط تو   ارنیسرش م  ییکه چه بال ستیبراشم مهم ن رهی گیبرعهده م رویجلو همه چ  ادی_گفت مسورن
 ی براش مهم 

 گفت:  یزدو به آروم  یبه نشونه نه تکون دادم لبخند  یسر  یناباور  با

 ازت خوشش اومده  کنمی _فکر مسورن

 منو نجات بده  خوادینداره م _اون منو دوست

سمتت نابود شد حدست درست بود  ادیجونه پدرش قسمش دادم که ن یوقت  دونمینم نشوی_اسورن
 به دست آورده بود  نجاروینقطه ضعفش باباشه افتاده بود دنبالم آدرس ا

بلند شد  دراوردو  لشویبهم زد موبا یبخش  نانیو لبخند اطم دیبهش نگاه کردم که اونم خند ینگران  با
 گفتم:  عیسر یبه سمت در رفت با نگران

 یاالن اومد  نی_نرو هم 

  ینطور یمونده بود ا یل یکار کنم؟تا شب خ یاگه بره چ گرفت یم میزدو درو باز کرد داشت گر یلبخند
 سراغم ادیوقتمو بگذرونم که دوباره دردام ن  یچه طور  دونستمینم

چه  نیور رفت وا ا  لشیدرو بستو دوباره با موبا ستی ن یخبر  دید یکرد وقت  یبه اطراف نگاه  دمید
 ه یکار

 به سمتم گرفت  لشویسمتم اومدو آروم موبا به

 _مجبور بودم شرطشو قبول کنمسورن

بود که  یشماره ا  نیشدم اول یطور  هیشماره  دنیکه گرفته بود نگاه کردم با د  یتعجب به شماره ا با
ماس نگرفته بودم اما ناخوادگاه حفظم شده بود باهاش ت  شتریراحت حفظم شده بود دو سه بارم ب
 حرف بزنم   یکه قراره با ک فهموندی صفحه بود بهم م یکه رو  یاگرم شمارشو اشتباه حفظ باشم اسم

 _الو سورن؟ 

لبامو ازهم باز کنم حرف بزنم   کردمی م یناخواسته بغض کردم هرکار  دیصداش کله تنم لرز دنیشن  با
 نه   ای ستین یکس  نهی سورن کالفه بلند شدو رفت درو باز کرد سرک بکشه بب شدینم
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 ؟ یر یمگه قرار نبود زود تماس بگ ینال ی_سورن چرا نم 

باعث شد   شی حرص یشده بود کم کم صدا ری هم بستم اشکام به شدت سراز یمحکم رو چشمامو
 لبخندم پررنگ تر بشه 

 چه خبره د بنال نمیاون خراب شده بب  امیم شمیبلند م یکه قسمم داد ییجونه همون بابا_به اسیال

 فقط تونستم صداش بزنم  یبه سخت  امی که زد باعث شد کم کم به خودم ب یداد با

 ان ی_نکو

باهاش حرف   تونمینم گهید ینطور یاون طرف خط باعث شد نگران بشم نکنه قطع کرده باشه ا سکوت
 تماس برقراره  دمیحه نگاه کردم دبه صف عی بزنم سر

 _الو

 خانوم کوچولو؟  لرزهی_چرا صدات ماسیال

 الشوی کردم به خودم مسلط باشم تا خ  یسع  دیلرزیهم بسته شد صداش به شدت م یرو چشمام
 راحت کنم 

 و مفهوم بود گفتم:   یکه پر از معن  یلحن با

 اس یجمله دن نی خنده دارتر نیا یزن یچراحرف نم  گنیم یبعد ه کننی_آدما اللت م 

 _من غلط کردم آوا منو ببخش حاللم کناسیال

صداش   زدی صدا م کیبار بود که منو به اسم کوچ نیاول ن یاسممو صدا زده بود تعجب کردم ا نکهیا از
 دارم  ازی از قبل بهش ن شتریب کنمیچه قدر قشنگ بود چه قدر روحنواز بود االن احساس م 

 کنمیم یکه بگ  یکردم هرکار  نیخودمو لعنتو نفر  یکل دمیکش یچ ی دونی_به خدا از اون روز نم اسیال
 کار کنم که نجاتت بدم؟  یچ

 ن یهم نجایا ای _فقط ن

 ی شیم  یتو زنه اون روان ینطور ی_ااسیال
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هم ازت  یا  نهیمن حاللت کردم ک   شدمیزنش م دیافتاد من با یاتفاق هم نم  نی ندارم اگه ا ی_چاره ا
 نده  ریگ ادیبهش ز  ستیتو کارش وارد ن  کمی بنفشرو داشته باش  هیندارم هوا میازت انتظار یندارم حت 

 ...ینطور یدختر پاکو ا هیمن   یتحمل کنم به خاطر احمق باز  تونمینم ستمی _آوا من نامرد ناسیال

مهم   هیبق فتادهین  یاتفاق چی که ه دونهیباالسرمون م ی_ششششش من هنوز پاکم منو تو و خدا
 آقاجونم جون دادم یدستوپا ر یگناهم بازهم من ز یاگه هم ثابت بشه ب  دمی من زجرمو کش ستین

 بگم  نویهم تونمی_شرمندتم فقط ماسیال

 بود نی هق هق افتاده بودم صداش چه قدر غمگ به

 بکنم  ی کار  هی_آوا بذار اسیال

 نکن توروخدا  ی_کار 

شروع کرد به حرف زدن که اون  اسیاز دستم گرفتو با ال ویشگو  عیاومد تو اتاق سر یبا هول  سورن
 لحظه بابا وارد اتاق شد با وحشت بهش نگاه کردم با اخم نگاهشو ازم گرفتو به سمت سورن برگشت 

افته...فعال برم   ینم  ی...نگران نباش اتفاقمیزنی باهم حرف م شتیپ امی_بله...نه من امشب مسورن
 خدافس 

کرد انگار خودش داشته  ینقش باز  یطور  هیگذاشت  بشی ج  یتو لشویوباتماسو قطع کردو م سورن
 زدهی با تلفن حرف م

 : دیبا اخم پرس  آقاجون

نرو طاها   ییشام بمون جا یبهت بگه امشب برا ادی ب خواستی_افسون کوفته درست کرده مآقاجون
  ادیهم م

 شد سورن اخماشو توهم برد  جادیتو تنم ا یلرزش 

 برم خونه دوستم دیبمونم آقاجون امشب با  تونمی_نمسورن

 گفت:   تیبه سمت سورن برگشتو با عصبان  آقاجون
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غذا   یکم ششیپ یی ایبعدازظهر م  د یدختره شن نیامروز که ا گمیچون من م یمونیم  نجای_امشب ابابا 
  ادیسره افسون ب ییبال یسرشاهده بر خدا یمون یسرحال شده پس م شناسهیخورد افسون سراز پا نم

 ی ستینوم ن گهید

 سمتم برگشت با نفرت ادامه داد: به

هست   ی نیبدتر از ا  یکم هینکن حالش کاف  تیاون زنو اذ نقدریا یکنی تموم م اتمی لوس باز نی_ابابا 
 ی خورد یچه طور  ویاز کجا خورد  یکه نفهم   ارمی سرت م ییبشه بال

دردونتون   یزمان  هیآواس؟ نیرفته ا ادتونی دیزن یبد باهاش حرف نم  ی_آقاجون به نظرتون کمسورن
 االن... یپاتون بود ول یبود جاش رو

اون لحظه که ازش   یتو یبکنن حت دایپ یشتر یزد که باعث شد اشکام شدت ب یپوزخند آقاجون
تا منو   گفتیم دیکشی مسرم  یدست رو یچه قدر دلتنگ آغوش گرم پدرونش بودم وقت  دمیترسیم

 اما حاال...  شدیدلم گرم م یغم ندار  یدار 

افسون  گهید دمیخدا چرا بهم دختر نداد اشتباه خودم بود بعد از پنج تا پسر د  فهممی _حاال مآقاجون
درعوض نوه دختر   میهردوتامون حسرت دختر به دلمون موند اما با خودمون گفت شهیبچه دار نم 
  کدوم چیکه ازت خوردم از ه  یضربه ا مونمی اما حاال پش میکنیدخترمون فرضش م هیجا میداشته باش

 ی از پسرامم نخوردم کمرمو بد خم کرد

 یو بلغم کرد صدامو توبه سمتم اومد عیسورن سر دادمیداشتم جون م گهید هیرفتنش از شدت گر با
  گناهمیمن ب  یدون یتو م  ایبغلش خفه کردمو هق هق کردم تحمل حرفاش چه قدر برام سخت بود خدا

 بکن خداااااا یکار  هی

 .................. 

شهر در   نیرفته بود به خاطرهم  رونیبردمو روشنش کردم آقاجون ب   لمیلرزونمو به سمت موبا یدستا
 امنو امان بود

  شتریب  میزدیباهم حرف م اسیمدت که سورن نبود با ال  نیا یگرفتم تو اسویشماره ال شهیهم مثل
اونقدر چتاشم  میکردیباهم چت م میحرف بزن  میتونستیوقتها که نم یل یخ گذروندمیوقتمو باهاش م
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دور همه جمالتو دوباره  هی نشستمیم میکردیم ی که خدافس ییکه وقتا  دادیبهم حس خوب م
 دمی خواب یبعد م  خوندمیم

  المویخ نینشده بود که ا داشی پ نجایهم ا اسی نبرد ال اسیاز ال یکه داده بود اسم یطبق قول  طاها
   نهیبب   یبیآس خواستمی نم  کردی راحت م  شتریب

از گچ  گهیصورتم بهتر شده بود اما خب هنوز صورتم هوا داشت دستمم تا دو هفته د یها یکبود
دروغ سرهم کنن بگن که من با سورن رفتم  هیپنهون کردن من مجبور بودن که  یاومد برا یدرم

  گرفتن یازم نم  یسراغ گهید ینطور یآخه سورن االن اونجا بود ا لندیتا

چندبار تاحاال اومده بود باهام   میمنو طاها باهم ازدواج کن  خوب شد میجسمان  ت یوضع  یبود وقت قرار
  ییبه زور اومدتو و حرفاشو زدو رفت حرفا یآخر  نیحرف بزنه اما حاظر نبودم صداشو بشنوم آخرشم ا

اما  شدیم  خیمو به تنم س کنمیزجرکشت م گفتیبهم م  یاز قبل بشه وقت شتری که باعث شد دردام ب
  خونهیم یو کور   گهیداره دروغ م دمیفهمیم  دمیدیو مو غم تو چشماش ینگران  یوقت

 _جانم خانوم خانوما 

 زدم  یصداش لبخند دنیشن  با

 ؟ ی_سالم خوب 

 ؟ی_االن خوبم تو چه طور اسیال

 د؟ یخر ی_منم خوبم باهاش رفت 

 کن  ی_اول بذار دهنمون گرم بشه بعد فوضول اسیال

مغزم   یصداشو تو  یشده بود با خوشحال دهیچ یبدنم پ  یکه تو یتوجه به درد  یکردم ب یخنده ا تک
 ضبط کردم 

 شد  یخال  بمی ج  یحساب  ی_جات خالاسیال

 کردمو با ذوق به حرفاش گوش دادم  یا خنده

 البته با پول خودم دیمنم لباس خر یتازه برا داشتیبرم یز یچ هی یهر مغازه ا یتو میرفتی_م اسیال
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 ؟یار یدر م یباز   سیخس  یدار  ی_چرا اول زندگ

 کنه یشبه ورشکستم م  هی ینطور یا خوامینم  روی زن ن یهمچ هی_من اسیال

 ؟ یبهش بگ نویا ی_جرات دار 

 اعالم کردم   مویجواب منف ی_خب نه ول اسیال

 _واقعا؟ 

دختره عمه خانوم برام پسند کرده قبل از   نیا یدونیتو که م میهست ییتدارکات جدا یتو میهی _ااسیال
 شهیم  شونیمگه حال یول رهی گ گهید یکی شهیفعال دلم پ کنمی گفته بودم ازدواج نم نمشیبب  نکهیا

 هی گرفتمیناخواسته جون م دمیشنیخندشو م  یصدا یکردم که باعث شد خودشم بخنده وقت یا خنده
غذا خوردنمم شروع کرده بودم به زور به خودم فشار   اسی به خاطر ال شدیبهم القا م  یخاص یانرژ 

اما االن بهتر شده بودم   اوردمیباال م  خوردموی م یرده بودم هرچکه خو  یقبال به خاطر ضربات اوردمیم
 اوضاع هم آروم بود  

 اونجا خوبه؟  ی _همه چاسیال

 گچ دستمم باز کنم گهیقراره دو هفته د  می_اه

 خوشحال شده با ذوق گفت:   یکه معلوم بود حساب اسیال

 یزن یسره افسون خانوم غر نم  نقدرمیحموم ا یر ی خودت م گهید ینطور ی_خداروشکر ااسیال

انداختمو چشمامو بستم صداش چه قدر دلنواز و قشنگ بود چه قدر نرم و دوست   نیی پا سرمو
 با سورن   یحت  شدینم ختهیبه دلم ر یخوش   نقدریا زدمی حرف م  یکه تلفن یبود تا حاال با کس یداشتن

  ینطور یوباره توش غرق بشم اد نمی خوشگلشم بب  یاون چشما تونستمیم ینطور یاالن کنارم بود ا کاش
 رمزشو باز کنم تونستمیم دیشا

 از طاها نشده؟ ی_خبر اسیال

 دپرس شدم با غم گفتم:  یکم  دیکه پرس  یسوال از
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 شهیمراسم عقد آماده م ی_نه داره برا

 گفت:   یکه معلوم بود ناراحت شده به سخت اسیال

 ؟یشد  ی_راضاسیال

 ندارم  ی_مجبورم چاره ا

 باعث شد آروم چشمامو ببندمو شروع کنم به دردودل کردن  دمیکه شن  دنشویپوف کش  یصدا

 یادیکه ز هیینشکنه تاوان همه محبت ها یکه نگفتم تا دل کس هییاالنم تاوان تمام نه ها یی_تنها
هزارچهره خرج کردم   یایدن نی که در ا هییها یتاوان همه سادگ ارم ی به دست ب روی هدر دادم تا دل

 روزا داشتم  نیا یو آدما ایبود که به دن ییها ینی تاوان همه خوشب ییتنها

 نباش  یز ینگران چ میمنو سورن هست ذارمی_آوا من تنهات نماسیال

اگه بود  دونستمیچرا اما م  دونمیکنارم بود نم خواستیلبام نشست چه قدر دلم م یرو  یگنیغم  لبخند
 کرد یحرف زدناش داشت آرومم م  نیآرومتر بودم چون االن با هم

  یشلوغ یدرسته تو  یکن یها خال   یبعض  یجاتو تو زندگ  دیخودت با یرفت اونم با پا دیبا ییوقتا هی_
 شده  رید یل یافتن اونوقت خ یم ادتیبدجور  ییجا هی یروز  هیاما  شن یهاشون متوجه نم

 ده بود گفت: مشکوک ش  یکه لحنش کم اسیال

 ه؟ ی_منظورت چاسیال

 بابات چه طوره؟ یچ ی_ه

 کالفه شده گفت:   چوندمی که بحثو پ نیکه معلوم بود از ا اسیال

 بود؟  ی_خوبه بگو منظورت چ اسیال

 مبارک باشه یدمو دستگاه گرفت یبه تازگ دمی_از سورن شن 

 ن ییپرت کنم پا  ییجا ه ینکن خودمو از  یکار   ی چونی پی بحثو م یبابا آوا چرا دار  ی_ااسیال



 آوای چشمانت 

91 
 

  کشهیتو داره نفس م یصدا دنی شن  دیدختر فکر کن که به ام هیبه  یکارو بکن  نیا ی_هروقت خواست
  یبکن گاه یخواست  یاون وقت هرغلط شمیزنه طاها م گهیچند روز د جنگهی اطرافش م یو با ادما

 ا قطع کنلطف باشدی مشترک مورد نظر آدم نم یبشنو  تی الزمه از گوش

  خیب یکردم بغض بد  جکت یزنگ زد که هربار ر گهیو بغض تماسو قطع کردم چندبار د  تی عصبان با
خودتو گوشه  نکهیا یکنیچرا باهام لج م یچه مرگته لعنت شکست یجوره نم  چیبود که ه دهیگلوم چسب

دلم که از   یرو یشیاغده م ایتو چشمام  یشیاشک م  ایباالخره  شهیعوض نم یز ی چ یکن میگلوم قا
 دارم   یکل مشونه

کردن  هیتک  یبرا یشونه ا چی خودم جمع شدم چه قدر دلم پر بود ه یکه شکست آروم تو بغضم
دارم جون  ست؟چراین شمیپ  یسخت  نهیح  یکسم؟چرا کس یب  نقدریتنهام؟ا  نقدریا یعنینداشتم 

 دم؟خداااااااااااااااااااااا یم

 .................. 

 دستشو پس زدمو گفتم:  یحوصلگ   یا کمکم کنه اما با ببه سمتم آورد ت دستشو

 ستمی چالغ که ن خوادی_نم

 ؟ یستیگفت ن   ینگاه منظوردار بهم کرد که بدجور منو سوزوند انگار داشت بهم م هی

 خوام ینم  یک یمن از دشمنمم کمک بخوام از تو  یعنیتختم بلند شدم  یازش گرفتمو از رو نگامو

 فتمیخواستم ب نکهیپاهام خواب رفته بود هم یحساب نی تختم بودم به خاطرهم  یوقت بود رو  یلیخ
  یعنیپس  نمیبب سایوا  یول سادی چون وسط راه وا دیجنب ریمادرجون به سمتم اومد اما خب د عیسر

 االن... 

و غم بود دستشو دورم گرفته بودو مانع از   یسمتش برگشتمو بهش نگاه کردم چشماش پر از نگران  به
که من داشتم مثل   یاما با اوضاع کردمی تخت سقوط م یافتادم رو ینم شده بود هرچند اگه مافتاد

  فتمی ب نیی طبقه پا ستیساختمون ب هیبود که از  نیا

داشت که   یاون چشما چ دونمیتخت آروم نشستم نم  یدستمو به سمت بازوش گرفتمو رو آروم
  د یباعث شد ضربان قلبم باال بره اما با برداشته شدن دستش از دورم اون حس منم پر کش
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  ی کیانگار االن دارم به  نکهیحس ا دادیبهم دست م یحس بد  هیکمکم کنه  خوادی م دمیدیم یوقت
بهم   ایکنه   یبرام دلسوز  خواستمینم نیهست به خاطرهم یک  دونستمیکه اصال نم کنمی م انتیخ
 ست بزنهد

 خب بذار کمکت کنم یچه قدر لجباز  نی_ببطاها

  یبرا ی به مامان نگاه کردم دوباره چهرش نگران و ناراحت شده بود لبخند  دمیبه شالم کش یدست
 چهرش دوباره باز بشه زدمو گفتم:  نکهیا

 افسونگر ی_باز غمبرک زد

 زدو به مادرجون نگاه کرد   یطاها هم لبخند دیبهم رفتو بعد آروم خند یچشم غره ا مامان

 ؟ یپاش   یتونی_ممامان

 _آره بابا چرا نتونم 

هول کردنم مصادف شد با برخورد تنم   نیهول کردم ا یبابا از در اومد تو کم  کهویبلند شم که  خواستم
 نداشتم دوباره افتادم رو تخت   یو چون تعادل  الغوزی نیگنده ا یبه بازو

با اخم  دویکش  یاوضاع پوف نیا دنیضعفم حالم بهم خورد بابا با د نیاز ا دمویکش یپوف کالفه
 طلبکارانه روبه طاها گفت: 

 د؟ یری_چرا نم بابا 

 می رسی به موقع م دینگران نباش  میری_االن مطاها

تنبل شده بودم    یحساب کردیبرام سخت بود پاهام وحشتناک درد م یلی دوباره بلند شدم خ یسخت به
سرمو باال آوردمو به   تیکنم با مظلوم هیتک  یک یبه  دیانگار با دمیلنگ یبرداشتم ول یقدم به سخت هی

 کنم  هی کمکم کنه که اون لحظه طاها جلو اومدو بازومو گرفت تا بهش تک  ادیمامان نگاه کردم تا ب 

 روبهش گفتم:  تی با عصبان  نیبه خاطرهم سادهیرفت که بابا وا  ادمیلحظه  هی یبرا

 راه برم  تونم یکن خودم م  _ولم
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طاها زدمو خودمو عقب  یبه بازو  یقدم جلو اومد که وحشت زده ناخواسته چنگ هیبا اخم   بابا
 دم یکش

 ؟ ی_باز رم کردبابا 

 گفت:  یبا لحن آروم  ادیجلو ن شتریآروم دستشو جلو آورد تا بابا ب  طاها

 درد داره  دیاز دستم دلخوره بهش حق بد کمی_طاها

شدن باس خوبه ازم دفاع کرد مامان پشت بابا با چشمو ابرو بهم فهموند که   ری م سرازگون یرو  اشکام
 دادم هیباال آوردمو به طاها تک   میدست تسل نی تمومش کنم تا دعوا راه ننداختم به خاطرهم

 دادم ناراحت شد اصال هم برام مهم نبود   هیبود از سره اجبار بهش تک   دهیکه فهم طاها

داده  هیبهش تک ینطور یکنارم بودو ا نکهیاگه اوضاع مثل قبل بود از ا میمنو گرفتو باهم راه رفت آروم
   دادیبهم دست نم یحس  چیکنارم بود ه نکهیاز ا یاما االن حت کردمیبودم ضعف م

 گفت:   یآرومبه  دیتنمو د یتو  فیلرزش خف یوقت  میسمت پله ها رفت به

 _من هستم آوا نگران نباش طاها

 ادن یچه قدرم ز ترسمیپله ها هم م نیچه قدر اوضاعم خرابه که از ا نیکردم بب بغض

 بودنته که منو بدبخت کرد  نیهم یکه تو سرم آورد هییبال نی_ا

 ن؟ یسادیوا ؟چرای زنی غر م یدار  ؟بازیکنی بلغور م یدار  ی_چبابا 

 آوا بابا هنوز از دستت شکاره  ییای_بهتره باهام راه ب طاها

 گرفت یم ینفرت بهش نگاه کردم داشت از آب گاللود ماه با

 توام ونیمد نمی_ا

  رونی ازش گرفتمو دست آزادمو به سمت نرده بردمو محکم گرفتمش بازومو با نفرت از دستش ب رومو
البته فکر   کنهینم یکار  گهید دونستمیصحنه هاس م نیبرام مهم نبود بابا شاهده همه ا گهید دمیکش
 کنم
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  یکیدست که خودمو گرفته بودم با اون   هیرفتم با   نییچند پله پا  یتوجه بهشون به سخت بدون
نداشت مطمئن بودم اگه  یتعادلمو برقرار کنم چون پاهام توان چندان کردمیم یدست شکستم سع

 موند ی ازم نم یز یچ گهی د ینطور یا خورمیقل م نییتا خوده پا  فتمیب

 خونه دوبلکسه متنفرم   یهرچ از

 فته ی_طاها مراقبش باش ن مامان

برعکس مامان بابا    یبود ول دهیزجر کش  یلیمدت خ  نیا  سوزوندیم  گرمویمامان ج یصدا  یتو ینگران
 زد  شمینوع آت هیبود که اونم به  یو جد  یلحنش عصبان

 نه ای میشیاز دستش خالص م مینیبب  فتهی _بدرک بذار ببابا 

فقط به   ختمیاشک هم نر یحرفاش بغض نکردم حت  نیاز ا گهیبه بابا نگاه کرد د یبا دلخور  مامان
که   یاز سنگ شمیدارم از سنگ م کردمیاحساس م  نییحرکات پاهام تمرکز داشتم تا برم پا  یرو یسخت

 ساختن یخودشون داشتن ازم م 

بردارم پرت   گهیقدم د هی دونستمیرفتنو نداشتم م نییجرات پا  گهید دم یاومدم لرز نییتا پلرو که پا  دو
به طاها  دیاشم وگرنه ناچارا باخونسرد ب  دیآروم چشمامو بستم با سمیدادم وا حیترج  نییپا شمیم

 کنم  هیتک

  یطور  هیچشمام نقش بست  یجلو طیاون شرا یتو اسیال ری بار تصو نیاول یموقعها بود که برا  اون
 ذهنم اکو بست  یتو شیگرمو خواستن یشدم صدا

 دارهیوجودشون هست که اونارو سرپا نگه م یتو یقو یل یحس خ  هیاما  فنی_دخترا درسته ضعاسیال
تا   یکن یخفش م  یکه دار  ییدردا نیپس محکم تر باش ب  یدار  ادیز نویو گذشته تو ا  یاونم مهربون

تو  ماله ادهی دردش ز نکهیا کشهیسالم زجر م یتو با بدن  هیهم داره پا به پا گهید  یکی من نفهمم بدون 
 نه  چارهیدرمون داره اما ماله اون ب

   نییقدم روبه جلو برداشتم رفتم پا  هیچشمامو باز کردمو  استهناخو

که   ییهمه اونا هیخنده هات اونقدر بلند باشه که رو ی_راه برو غذا بخور دوباره بخند بذار صدا اسیال
 بشه   اهیکردن س یاشکات شرط بند نیسره هم
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 زدم  یرفتمو لبخند محو نییپا گهیقدم د هی

  هیبازم دلخوش تی خورد شدت صورت زخم  یدست شکستت استخونا نیباشه تو با هم  ادتی _اسیال
 کرده  میقلبش با تو تقس  یتو  اشویکه دن ینفر  هی

پاهام   یتو  یضعف گهیتر شد قدمام محکمتر شده بود د ظ یرفتمو کم کم لبخندم غل نییپا گهیقدم د هی
 کردم یحس نم 

تو از همه  سایخودت وا یپاها یطرافت نکن روا یمنوط به بودن و نبودن آدمها  توی_زندگ اسیال
 یتر  یکه ادعا دارن قو  ییاونا

که بابا دستشو  دمیبرد اما د زی به سمتم خ عیدستام از نرده ها برداشته شد که مامان سر ناخواسته
 جلو آوردو مانع شد پس هنوزم بهم اعتماد داشت 

نکن تو تا ابد قهرمان   هیکس توان از پا دراوردنتو نداره پس گر چیکه ه یدختر مقاوم هی_تو اسیال
 بار زور نرفته  ریز  یول ستادهیهمه مشکالتش ا یکه استوار جلو یمرد هی یزندگ

قطره اشک از   هی دمیحالم به مادرجون نگاه کردم که دخوش  یاشک  یبرداشتم با چشما گهیقدم د هی
کم کم رومو ازشون گرفتمو با اعتماد به   کردیبهم نگاه م یبابا با ناباور  نییپا  دیگوشه چشمش چک

 قدم برداشتم یشتر ینفس ب

و خنده باش حاال   یخوش یآوا شهیهم  ینباش ییبغضو تنها یوقت آوا چینره آوا ه  ادتی _اسیال
 ه ضعف کنمبخند تا دوبار

 یخوب تو اسیقشنگ ال ینشنوه چه قدر حرفا یخندمو کس یدهنم گذاشتم تا صدا یجلو دستمو
ذهنم نقش بسته بود چه قدر خوشحال بودم جزو اون دسته از آدما بود که همه جوره باعث آرامش  

ذهنم ثبت شده و منو به جلو حرکت   یحرفاشه که تو نی اما ا ستی ن نجایطرف مقابلشونن االن که ا
 دهیم

تو    یخودشون دوسشون داشته باش نهیدوروبرت دوست دارن اما بهتره توهم ع ی_درسته آدمااسیال
  زهیعز تیبه خاطر روح پاک و جسم قو یکه دار   ینه به خاطر پولو ثروت ییایدختر دن نی خوشبخت تر

 من



 آوای چشمانت 

96 
 

  کننیهمشون با تعجب دارن بهم نگاه م دمیبه سمتشون برگشتم که د دمیپله ها که رس  نییپا به
 زش گرفتم ا عینگامو سر اسیال یافتادن چشما ادیچشماش بود که با به  یتو نینگاه غمگ هیطاها 

  یحت  ستیکنارته مهم ن  کهی اون یبپرست رویقلبت ک  یکه تو نهیمهم ا ستیمهم ن  ی_زنه طاها بشاسیال
که مهمه پس محکمتر باش قدماتو بردار نذار فکر کنن   ینداره فقط خودت یقلبته ارزش  یتو کهیاون

 منم پشتتم  اریکم ن ی فیضع

  یکه روبه روم بود دراز کردم لبخند یقدمامو برداشتمو آروم دستمو به سمت کس ینگران  چیه بدون
 بهم زدو آروم دستامو گرفت گرم فشارش دادو گفت: 

هرچند   رمیگ یهم دستاتو م تیواقع یمطمئن باش تو رمیگیدستتو م االتمونیخ یتو ی_فکر نکناسیال
 یندار  از ین  یبه دست کس یینایتر از ا  یتو خودت قو

بغض نداشتم مثل  گهیاومده بودم نگاه کردم د نییکه ازش پا  ییه عقب برگشتمو به پله هاب  آروم
بود که آرومم کرده بودو ضعفمو پوشونده بود همون طور که دستشو گرفته بودم  اسیال نیا شهیهم

 بدون توجه به ضعف پاهام به سمت در رفتم 

 به سمتشون برگردم با خنده گفتم:  نکهیا بدون

 خودتونه  ریبشه تقص  ریحوصله کتک خوردن ندارم د د؟من ییای ب دییخوا ی_نم

 دیمامان به گوشم رس یرفتم صدا رونی در که ب از

 شهیزانوهاش زخم م نیبخوره زم  اطیح  ی_طاها توروخدا برو دنبالش تومامان

 زدم  ینگاه کردمو لبخند اسیال به

 ؟ یترس ی_از افتادن ماسیال

 _نه

 کنمی _پس ولت ماسیال
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قدم  یو با دست بهم اشاره کرد که راه برم وقت دی دستمو ول کرد بهش نگاه کردم که خند آروم
تا آرومم  خوردم یکه داشتم قرص م یاعصاب  یمار یافتادم که به خاطر ب  یتمام لحظات  ادهی تمداشیبرم

 قرصام کموکمتر شد  شدمویآروم م اسیال یکنن اما با حرفا

 نهیبودن االنمم هم یعلت قو زدی باشم حرف م  یکه قو ن یباهام درباره ا هرروز

 یدست  کهوی فتمیخواستم ب نکهیهم کنهی لبخند محو داره بهم نگاه م هیبا  دمیسمتش برگشتم د به
 هم بستمو آروم سرمو از پشت به شونه هاش چسبوندم  یدورم حلقه شد با ذوق چشمامو رو

 باش باشه شهی_هم

 کنارتم شهی_هم

 یکه رو یطاها و لبخند محو  دنیصداش خشکم زد با شوک به سمتش برگشتم که با د دنیشن  با
صحنه خوشحال  نیا دنیاز د یلباش بودو بابا هم کم  ی رو ید جا خوردم مامان لبخند محولباش بو

 بود 

 خداا  یطاهاس وا کردم ی اصال فکر نم اسهیال  کردمیمن فکر م  یول

 آوا؟  می_برطاها

نتونستم قدم بردارم   نیازش جدا شدم دوباره ضعف به پاهام اومده بود به خاطرهم دمویکش یپوف
 نبود   اسیدوروبرو گشتم اما ال

 نی به خاطرهم ارمیب ادیزور زدم نتونستم دوباره حرفاشو به   یخدا اون قدرت من بود هرچ یا
 م دادمو همگام با اون قدم برداشت ه یبغض کرده بودم آروم به طاها تک کهیدرحال 

 ؟ یار یاداشو در م یدار   ای  یشد فی_ضعطاها

 گفتم:  یسخت به

 دونمی_نم

 ؟یاومد نییپا  ییاز اون پله ها تنها ی_چه طور طاها
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 دونمی_نم

بهم دست نداد  یحس  چیکارش ه  نیرفت درو برام باز کرد که از ا  نیبه سمت ماش  دویکش  یپوف طاها
 آروم نشستم که اونم درو بست  

همش   یر ی میخب م  یر یو م ییای م یچرا ه اسیال کنمیگمت م  کهویشدم چرا  رهی روبه روم خ به
 ی باش  شمیپ

 دم یکش یپوف

 مارستانیکردم تا ب  یسع  نینگاه کردم با به راه افتادن ماش رونیکه نشست رومو گردوندمو به ب  طاها
 نکهیا دنی ما نشد چون پخشو روشن کرد خواستم اعتراض بکنم اما با فهم بخوابمو چشمامو ببندم ا

 گذاشته ناخواسته چشمامو بستمو خفه خون گرفتم یچه آهنگ

 

 رگ خواب تو  رمیگ

 دستاشه  هیتو

 مثل من باشه رمیگ

 و عاشق   مغرور

 مثل حرفاشه  رمیگ

 دوست دارم  رمیگ

 خودم  اندازه

 عاشقت شدم  که

 دادیداد ب یا

 اد ی ب ادتی باز اون لحظرو  آره
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   ی بست چشماتو

 اد یب  ادتی چشمامو

 نخواد  یحت اگه

 بگه یهرک اگه

 عشق

 اد یب  ادتی منو

 من

 قلبم تورو  از

 زدم راحت برو  خط

 ه یباز وونهید

 بدعادت کرد تورو  منو

 ی دوست دارم ول من

 تورو  ارمینم کم

 

 برداشته  میغم  پیرینگاش کن چه ت  خوندیسمت طاها برگشتم که داشت آروم همراهش م به

 نگاه کردم  ابونای بدم رومو ازش گرفتمو به خ یتیاهم نکهیباال انداختمو بدون ا  یالی خی با ب یا شونه

 بکشنه گفت:   نویسکوت ماش  نکهیبه خاطرا طاها

بهتر از    یلیوضعش خ  ران یا دوننیباال همه صداشون دراومده نم دهیتورم کش  ی_حساب طاها
 گس ید یکشورها
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 زنه یبامن حرف م  نایزدم نگاه انگار منم بابام داره درباره ا  یپوزخند

 خودم مچاله شده بودم گفتم:   یتو کهیدرحال 

. شرافت  ی.دشمن یدل ربودن.دل شکستن.دوست هیارزون  ی شده؟اتفاقا به نظرم دوره  یگرون گهیم ی_ک
چه  نیی پا  دهیکش یعشقه حساب  یهرچ  متهیارزون به خصوص دروغ که از همه ارزونتره ق یهمگ
 ادما متهیخورده ق میبزرگ فیتخف 

 شد انگار انتظارشو نداشت  شتریچشماش ب یشد غم تو یطور  هیکه طعنه حرفمو گرفته بود  طاها

 ؟ یدیشن شبمونوید ی_حرفاطاها

 زدم:   یپوزخند

بابا منو به    ستین  یز یسه هزارتاهم چ ستین  یچیتو ه یام شد هرچند هزارتا برا هی_آره هزارتا مهر
 هزارتا سکه فروخت چه جالب 

 سرعتشو باال برد چشمامو آروم بستمو بازش کردم  کمیکالفه  دو یتوموهاش کش یدست یعصب  طاها

 ؟ یخورد صه؟غیلحظه خودتو جا من گذاشت  هی یکردی مطرح م  مویمهر یداشت ی_وقت

 دادیم یهودگیکه برات خوردم باال آوردم طعم ب  یی_تمام غصه هاطاها

 لباش نشست  یپوزخند رو هیبغض بهش نگاه کردم که  با

راحت   المیعشقمو با پا عقب زدم حاال وقتشه من خ  نیا  یبه فکرت بودم بسه هرچ  ی_بسه هرچ طاها
   یهست  یکیدر تصاحب  گهیچون د شهیراحت م التیتوهم کم کم خ ینطور یبشه ا

 قلبمم نه  ینه روحمو حت ی جسممو تصاحب کرد  ی_تو اگه شوهرم بش

 شد  لیپوزخندش به زهرخند تبد دادی دستاش فشار م  یفرمونو محکم تو کهیدرحال 

رو نسبت   هیبق ینگاه ها دنیچشم د یشیحساس م یشی حسود م یدوسش دار  یادیز  ی_وقتطاها
  ادهیهمه از دوست داشتن ز نای ا زنهی هم حرف م هیاز تو با بق ری به غ ین یبب یچشم ندار  یبهش ندار 
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تو فکر   ستیکدوم از حرفات مهم ن  چیه گهید یدیم ریبهش گ  یالک  ویشد وونهید کنهیاما اون فکر م 
 ی عوض کرد طویخودت شرا خوامی جسمتو م همونکن 

 بود ی شد چه قدر عوض ریاز قبل سراز شتر یب  اشکام

 عوض شده طینگو شرا یشد  یتو عوض زمی _عز

 ی کن دای پ  یتونیکس رو مثله من نم  چیه گهی_دطاها

 نهی به هم  شی_اتفاقا خوب 

نخوردم تمام مدت روم به سمت   یتکون  سوندیگوشه وا هی  نویحرفم جا خورده بود ماش  نیکه از ا طاها
غرورش باشم منو   یشاهد قربون  نیاز ا شتریب خواستمیبهش نگاه کنم نم  خواستی بود دلم نم ابونیخ

 میبودبچه  یبابا عاشقم شده بود وگرنه چرا وقت  یاون توسط حرفا میدست آقاجون بود ریطاها اس
خودش نبود   ری بد شدنش تقص ن یبرادر کنارم بود پس ا نهی ع زدی حرفا نم نیپدرمادرم بودن از ا یوقت

 بدرک  شیمن بودم بق  شی کیاطرافش بود  یآدما ریتقص

 ی کنی حرفات م یراحت دوست داشتنامو قربون  نقدریطور ا _چهطاها

 نکنه   یکه کار  کنهیم یداره خوددار  یلیمعلوم بود خ ینبود ول یسمتش برگشتم عصبان  به

 بخوره همونجات   قایکجاست؟دوست داشتنت دق  یدونی_فرق سرت م 

 هم فشار داد یمحکم تر از قبل رو لباشو 

 پس خواهشا نباش  یالزمه کنارت نباشن کنارتن تنهاتر  ای_بعض

 بهم نگاه کرد  یناباور  با

 رما یم  ؟آوایچ یعن یحرفات  نی_اطاها

 ی باش انی_فقط از تو جوب برو در جر
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به فرمون چسبوند پشت سر هم چندتا  شویشون یتو موهاش زدو نگاهشو ازم گرفت پ یچنگ طاها
باهاش   ینطور یگردوندم تا حاال ا ابونای و رومو به سمت خشدن ری اشکام سراز دی مشت به داشبورد کوب 

 شده بودم  رحمی حرف نزده بودم چه قدر ب

 نه؟ ی_دوسش دار طاها

شد   جادیتنم ا یتو یفی به سمتش برگشتم لرزش خف یبود با ناباور  دهیکه ازم پرس یسوال دنیشن  با
 بود؟   یاالن منظورش ک نیبود ا یچ شی معن دمیکه اصال نفهم

قرمز   یچشما  دنیقرمز شدش خورد با د یداشبور برداشت چشمم به چشما یکه از رو شویشونیپ
  دمی خوردمو عقب کش کهیبهم زل زده بود   یزخم   ریش هی نهی شدش که ع

 نم یبه چشم بب  شدیبود که باورم نم یز یچ یترس نبود از رو یکارم از رو نیا

 ؟یدوسش دار  گمیم اسوی؟الیگینم  یز ی _چرا چطاها

 گفتم:  یبه سخت نییپا  دیشک از گوشه چشمم چکقطره ا هی

 ست ی ن  یکنی که تو فکرشو م ی_نه باور کن اونطور 

 شد انگار باورش نشده بود   رهی زدو به روبه روش خ یپوزخند طاها

 کرد بعد دوباره به سمتم برگشت  سی تکون دادو لباشو با زبونش خ یسر 

 ؟یبلد نمی راست بگو بب هی زم یمن حرفهامو تو دروغهاتو عز میگی_هردوتامون از ته دلمون مطاها

 به تو نگفتم  یدروغ چی_من ه

 خودت بود  هیسا یدیمن د یکه تو چشما ی_آوا اون خر طاها

 توهم  دمیکش اخمامو

 از دست دادن ندارم  یبرا یچ ی بهت دروغ بگم من ه نمیبی نم یلیدل چی_ه

 گفت:  یکرده بود با لحن طعنه دار  دییکرد انگار حرفمو تا نییباال پا  یسر 
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 نمونده باشه دمی_باطاها

که به وجودم پاشونده   یبکشه از شدت زهر  ری حرف گرفتم که باعث شد قلبم ت  نیمنظورشو از ا کهوی
 که قورتش دادم مزه زهر داد  یآب دهن  یبود حت

انتظار داشتم  یکه دوسش داره تهمت نزنه اشتباه از خودم بود من از کس یمرده که به کس  ی_مرد
 د ینشن  ادممیفر یسکوتمو بفهمه که حت 

  شیدوسال پ نکهیاونجا زندت گذاشتم هم نکهیرو در حقت تموم کردم دخترعمو هم ی_مردونگطاها
سرت    ییبالتا االن  نکهیکرده بودمو به خاطر تو کنسلش کردم هم نهیبراش هز  یکه کل یمراسم

 دل احمق من نیا م؟جزیخواد؟هی تورو م یک گهید زم یعز هیخودش کل کنمی دارم درکت م اوردموین

 نهیسنگ ار یمثل تو خودشو تراول فرض بکنه اسم مردو به زبونت ن  یکه دوهزار  ی_امان از اون روز 
 ره ی سرفت بگ ترسمیم

 چشمام دستش اون باال مشت شد  دنی صورتم اما با د یباال رفت تا بزنه تو دستش

به زور بازو و   ستیبه غرور و پول و تکبر ن ستین  کلیبهت بگم مرد بودن به قدوه  یز یچ هی خوامی_م
توف انداختن   اقتی سرگذاشتن داشته باشه نه ل هیشونت جا یبفهم   یدرک کن  نکهیبه ا ستیقدرت ن 

 روش 

 کرد که باعث شد خودمو عقب بکشم  کی خودشو بهم نزد یکم

 نه؟ ی گرفت ادیگنده گندتو از اون  ی_حرفاطاها

 فکر کن  ییخوای_هرجور م

 گفت:  یآروم یبا لحن ترسناک ول طاها

 کنه؟یکار م یچ یدون یدوست داره م گروید یکیکه قراره زنه من بشه و  ی_آقاجون بفهمه کسطاها

 اره ی ب  اسیسره ال  ییبال  نکهیمن از ترس ا یبرا دشینه به خاطر تهد  دمیوحشت لرز با

شده   کیناموسش نزد  یخصوص می که به حر هیمخصوصا اگه بفهمه کس  کشهی_اول اون پسررو مطاها
 بارم ازش ضربه خورده  هی نکهیبه خصوص ا ارهی دوم زنه منو از پا درم
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   گفتیم  یباز ه یول  ترسونهیحرفاش متنفرمو منو م نیاز ا دونستیشدن م ری گونم سراز یرو  اشکام

 ؟ یزنی _چرا حرفتو واضح نم

ماله باباشه    ستی شرکت که ماله خودش ن ؟اونیداره که تو دوسش دار  یچ ی_اون پسره دهات طاها
 ارزش داره اردیلیده م یباال ی شرکت منو اگه پرتشم کن یدون یارزه م ینم  اردیلیدو م شمیبفروش 

 من... ؟مگهیکش یپولتو به رخم م ی_چرا دار 

اما با اون   رمیکارشو بگ نیا یجلو  خواستیدستشو سمت گونم آوردو اشکامو پاک کرد دلم م طاها
 دستش مانعم شده بود یکی

کنم داشته باشم  یکه من ندارم تا کار  شیچ ؟بهیدل خوش کرد شیبهت بگم به چ خوامی_مطاها
  یه از باباشه ولکه دار یاون هرچ یهمه چ نیخونه ماش  تیاز اون سرترم پول جذاب  یمن از هر نظر 

 که دارم از خودمه یمن هرچ

پاشه ماله   ریکه ز ین یداره نه پنت هوس نه شرکت اون ماش الیاز باباش نداره نه و ی چی_اون ه
داره به پول باباش   رتیاونم غ سهیخودش وا هیپا یکه رو کنهیم یگذار  هیجا سرما هیخودشه داره 

 از ما ندارن اونام پولدارن   یاونام دست کم  ستیبسته ن

 خشم توش نشست  یتوهمو چشماش رگه ها  دیاخماشو کش طاها

 ی حفظ زشونوی_چه قدر خوب همه چطاها

 کردم  بغض

 کتکش بزنن  یکه آدم فرستاده بود  یکار دار  یبا اون چ یرسی _تو که به خواستت م 

آورد موهام   نییشالمو پا هم بستم طاها دستش سمت شالم رفتو  یلبمو گاز گرفتمو چشمامو رو کهوی
 شهیخشن نباشه موهامو از تو صورتم زد کنار ش  کردی م  یکه سع ییصورتم پخش شد با دستا یتو
  نیماش یهم که از جلو تو یکس نی بود به خاطرهم   یمنعکس میبود از طرف  یدود یحساب   نیماش یها

   دیدینم  میدرست و حساب زیچ کردی زوم م

 کارکنم خدا یشدت به لرزه افتاده بودم حاال چ  به
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 ی _پس هنوز باهاش در ارتباططاها

فاصله   دیشد دستش پشتم رفتمو آروم منو جلوتر کش کی شد بهم نزد یم شتری بدنم هرلحظه ب  لرزش
 *"  زدیحرف م  ینبود وقت لمیم هیصورتامون به اندازه   نیب

 ؟ ی_خانومه خوشگلم هنوز باهاش در ارتباط طاها

 چنگش بزنه خوادیم دونستمیشد م  خیکه پشتم بود به سمت کمرم رفت مو به تنم س شدست

دوباره چنگ زد که بازهم باعث شد دوباره تکرار بشه خواست دوباره چنگ بزنه که به   ی*" اما به آروم 
 گفتم:  یسخت

 بره ی_نکن تورو خدا دردش نفسمو م 

 ندادذره هم صورتشو فاصله  هیمحکم بهم چسبوند  شویشونیپ

 احساس کرده نارویا یقبل از من نرم  گهی د یک یاون وقت  ی_تو قراره ماله من شطاها

 دستشو باال آوردو *" که چشمام پر از اشک شدن آروم

 من باشه  ی_*"فقط براطاها

محکم تر   نبار یسرخ شدم خواستم عقب بکشم که ا یروش کاشت که حساب  یخم شدو بوسه ا  آروم
 دم یلرزیاز ترس م شتری ب  یول  ادیمنو گرفت*" که باعث شد قلقلکم ب 

 م؟ یشنفتن ه ایچ  گهیگوشا د نی_اطاها

  سوزوندی منو م یکه داشت بدجور  یخم شد کناره گوشم با لحن یهم بسته شد به آروم  یرو چشمام
 گفت: 

 رت تشکر کنم پشتکا  نیازت بابت ا کمی خوامی ؟میدی_قتله منو خودتو اونو باهم کشطاها

  کردمیم ی کار  هی دیحرفا نبود با  نیاالن وقت ا یول دمیاز کمرم باالتر اومد وحشت زده لرز دستش
 دستاش آزاد کردمو مانع شدم محکم دستشو گرفتم ری دستمو از ز عیسر

 یکن یکارو نم  نی_تو...تو ا
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 لمسش کرده  گهید یکی  نکهیبه خاطرا  دیشا  کنمی _نه نمطاها

 دم یزجه نال با

   ستین  نطوری_به خدا ا

 ی لرز یم ی_چرا دار طاها

فرمون   یرو یمشت  دویتوموهاش کش ینگاه کرد کالفه دست میاشک یازم فاصله گرفت به چشما آروم
 زد

 ی باهاش در ارتباط ی_از ک طاها

واقعا طاها   نیا ایلمسش کنه خدا خواستیم شدینفس نفس زدم باورم نم  دمویبه در چسب محکم
 نبود؟ ینطور یا نکهیبود؟ا

 دهنمو قورت دادم آب

باهاش در   گهیسرم اومده د ییبدونه چه بال  خواستیچون نگرانم شده بود م می بار باهم حرف زد هی_
 ستم یارتباط ن

 راه انداخت   نویزدو ماش یپوزخند طاها

هرکار   یندار  لویکار کنم حقه داشتن موبا یچ فهممیاومد م یوقت  ستیدستم ن ارتی _فعال اختطاها
تو اون خونه  کنمی تلفن خونرم قطع م یفا یوا یگور بابا یدیمن انجام م   لیبا موبا  یداشته باش

  مهانتقام ه یحالوهوا عوض کن  ه یتا  رونی ب  برمتیاوقات که دلم برات بسوزه م یگاه  یشیم یزندون 
 رم یگیقلبمو ازت م  یگرفتنا شیآت نیا

روبه موت بودم   یشدن از شدت ترس و نگران   ریسراز شتریجمع شدمو اشکام ب  شتریخودم ب  یتو
  کردمی م یکار  هی دیبا  یول شهیم یبرزخ  دونستمینداشته باش چون م شیجرات نداشتم بهش بگم کار

 بزنه  یبی بهش آس دمیترسیبود م وونهیطاها د

دوباره جروبحثمون اوج  برگشت  نیردوبدل نشد اما ح نمونی ب یحرف  میدیرس  مارستانیبه ب  یوقت تا
وقت بود    یلینگفت خ  یچ یزدو ه  یگرفت بهش گفتم که ازش متنفرم اونم برخالف انتظارم پوزخند



 آوای چشمانت 

107 
 

براش مهم نبود که چه قدر ازش بدم   گهیانگار د زدیازت متنفرم فقط پوزخند م گفتمیبهش م یوقت
 افتاده رو دنده لج کردمی خودخواه شده بود احساس م ادیم

کرده بود به   یمراسم پافشار  یبرگزار  عتریسر یطاها تو شدیداشت بدتر م  یمن همه چ یرفتارا نیا با
 از هوش برم هیاز شدت گر شبیمراسم عقدمون بود که باعث شد د ندهیهفته آ نیخاطرهم

داره  یبابا گفت همه چ و به  نجایطاها اومد ا یبود امروز وقت یا گهید زیتنم چ یدردا نیعلت ا االنم
دفعه  ن یبار نرفت گفت ا ریباهاش صحبت کردم اما ز یشدم چون قبلش کل  یعصب شهیدرست م

 دوبارهمنم امروز  رهی جلو م یشتر یداره با سرعت ب  یهمه چ نیبه خاطرهم کنهیتکرار نم  شویاشتباه قبل 
برد کتکم بزنه که   زیکرده بود خ   دایدست بزن پ دایدادوقال راه انداختم بابا هم جد یشدمو کل  ریش
افتاد اما طاها اجازه ندادو مامان   یاومد دوباره عقب م  یسرم م  ییبال هی ینطور یاز خدام بود ا نبارویا

ابر  در بر یسادگ نیهم به  نیهم کنمی م هیاتاقمم و دارم گر یبرد تو اتاق االنم تو دیدستمو کش
 خفه خون گرفتم زموی ریظلماشون فقط دارم اشک م

  ارهیسرم ب   ییحاال باس خوبه خبر دارم قراره چه بالها ادی بشم که اصال ازش خوشم نم  یعقد کس  قراره
صالحمو   شدیبود که ادعاشون م ییآدما ری من نبود تقص ریتقص  شدمیبازهم داشتم عقدش م یول
  یول رهی وصلت صورت نگ نیکه ا کنمی م یمن چه قدر پافشار  ننی بیم نایسواله ا ه یبرام جا  یول خوانیم

 مصرن   نقدریچرا ا

  یاما وقت شم ینزنه زنش م بیآس اسیمن بهش قول داده بودم که اگه به ال میطاها حرف زده بود با
  ری ز زنمیشده منم دارم م زیدوباره گالو اسیسروصدا کرده و با ال  یخبر دادن که دوباره رفته اونجا و کل

 خبراش بهم برسه نداشت  نکهیلم هــــه فکر کنم انتظار اقو

حرف   تونستمینم  اسیدردودل کنم با ال یک یبا  خواستی هم بستمو بغض کردم دلم م یرو چشمامو
   زنمیدارم حرف م   ی با ک گفتمیتو و بفهمه اون وقت م ادی ب یکس دمیترس یبزنم چون م

زدمو به سمت پنجره اتاقم  یلحظه قلبم پر از نور شد لبخند محو هی یاون لحظه ها بود که برا یتو
 برگشتم 

نگامو باالتر گرفتمو به  یکم نم یتراسو بب تونستمیم ی نطور یا زدی کنارش م کردوی م یبا پرده باز  باد
که   یکه از تراس و پنجره ها بزرگ  یاتاقم خاموش بودن و تنها نور  یشب نگاه کردم المپا اهیآسمون س

  شدیقم بود وارد اتاق ماتا یتو
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 گمی خدارو م گمیبود ستاره هاشو نم  بایقدر ز چه

دلش   یکه وقت  یهمون شهیوقت مزاحمت م یکه وقت و ب  میهمون ؟منیخداجونم نشناخت  سالم
و  کنه ی م بیغر بیعج یدعاها  شهیکه هم میسراغ تو من همون ادیم ترکهیو بغضش م رهیگیم

لج   یکه گاه یهمون  یدعامو مستجاب کن  دیبا  ستین  میحرفا حال  نیمن ا گهیو م بندهی چشماشو م
  یو کل شهیقضا م ونیدر م یکی که نمازاش  یهمون کنهی اوقات خودشو برات لوس م یو گاه  کنهیم

اومد   ادتی هم خودخواه حاال  یگاه  ثی هم خب یگاه شهیبدجنس م  یگاه کهی روزه نگرفته داره همون
 م؟یک

 زدم  یلبخند

دوست داره   یلیبودم که خدا بنده هاشو خ  دهیخدا؟من شن یچرا رفت  یم گذاشتتنها  کنمی م احساس
که به اسمش سوره   میداره از همون جنس یشتر یتو ارزش ب یکه برا میاز اون جنس ستمیمن مذکر ن 

 چیتحمل تهمتاشون ه  کننیمن زن شدم باهام بد تا م کننی فکر م نایمن دخترم خدا ا ینازل کرد
   خرمی رو دارم به جون م گهیدرد د هی لتحم

فقط تو خبر   گمیطاهارو م  شیشناسیم یکه خلق کرد ییمردا نیاز ا یکیبه زور منو بدن به  خوانیم
 یبال هی ویدفعرم عقب بنداز نیدعا کنم ا خوامیاما نم رهیم  شیبا اون چه طور پ ندمیکه آ یدار 

 ندارمکردن  یلجباز  ستادنویا یبرا  یینا گهیکم کم خسته شدم د زهیعقدم بهم بر ینازل کن  یآسمون
 زنش بشم  دیباالخره با گهیمامان راست م 

  روی کیو ارزش داره  زهی که هنوز برام عز یکی دوسش دارم  یل ینفر که خ هی ینفر باش هیمراقب  خوامیم
  زهیبه پاش بر  ارویدن یعشقا نی همدمش کن که بهتر  روی کیبراش کنار بذار که ارزششو داشته باشه 

 رم یگی افتم آرامش م  یم ادشیبه   یکه وقت یکرد کس یوکه منو ق یکس

و   مینکرد یکار  نکهیبا ا ادی ز یلیمرده خ  یل یمراقبش باش به سورن هم سپردم مراقبش باشه خ خدا
  زننیم بیآس نشیبار به ماش هیچون  دهیاون همش داره ظرر م  میکن یتهمتارو تحمل م  نیهمه ا میدار

 نیهمه ا  اوردیبه روم ن  ینکرد حت یت یبارم به خودش اما شکا هیشرکتش  یبار به دمودستگاها  هی
 دادیخبرارو سورن بهم م 

 اس ینه منو ال شدیم اهیس نایا یاون وقت رو کردی قانون روشنش م مینکرد یکار  ما
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  نیکنارمه و آرامش ا ادوخاطرشیاما  ستیباش که کنارم ن  یمتفاوت دارم کناره اون  یدعا هی نبارویا
 وجودمه

کس   نیداره چون دست بهتر تیامن گهید اسیهم بستم احساس کردم ال یآرامش چشمامو رو  با
 سپرده بودمش 

وا چه   اسهی ال دمیگرد شده د یزنگ خورد برش داشتم که با چشما لمیهمون حالت که بودم موبا یتو
 قدرم حالل زاده بود  

راحت بود   المیخ  ینطور یا زدمیمن زنگ م شهیزنگ بزنه هم وقت سابقه نداشت خودش چیه  دمیلرز
 بار کن   یباقال ارویزنگ بزنه بعد خر ب   کهوی بد باشم اون وقت  طی شرا هی یتو دمیترسیم

 تماسو لمس کردمو آروم جواب دادم یافتاده باشه برقرار  یاتفاق نکهیفکر ا از

 _الو

 هوله  نقدریناموس چرا ا یب  نی_ااسیال

 زد؟ ی حرف م ی نطور یبود؟چرا ا  یچه لحن نیکپ کردم ا شی و حرص   یلحن عصب از

 ست؟ یتو حالت خوب ن  فهمهینم ؟مگهیگ ینم یز ی_چرا چاسیال

 _سالم

اونجا زجر   یدار  ینطور یا نمی بیم  یکه بخواد سالمت باشه من وقت گنیم  ی_سالمو به کساسیال
 ... دیچرا با یکشیم

 گس؟یبر داد که مراسمم چند روز داصال بهت خ ی؟کیغر بزن  ی_االن زنگ زد

 : دیدندوناش غر  یبا حرص از ال  اسیال

 ارنیخبر م ؟کالغایبگ  یخواستی_نماسیال

بودم  دهیحرص خوردنشو ند  نقدریدادم تا حاال ا هی زدمو آروم به تاج تختم تک یلبخند ناخواسته
 بود  دنیمنظورم نشن
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 کالغ  یگ ی_اگه به سورن نگفتم بهش م

لبام پررنگ    یعوض شد لبخند رو دنش ینفس کش یزد چون صدا یکردم تک خنده مردونه ا احساس
 تر شد دوباره دلم براش تنگ شده بود 

 میحرف بزن   ایخب ب ستمیاالن تنها ن یتنهام ول  کردمی_فکر م

 جمعشون جمعه  شهیالشخوران که هم نیتنهان ا شهیعقابها هم هم ریبه دل نگ رویی _ درد تنهااسیال

  یکنی که با حرفات منو آروم م ییتو  نیکه درد دارم ا ییوقتا یحت  یهست رهیگیون هروقت دلم م _ممن
 ره ی م شیبهتر پ  یلیزمان کنار تو خ

 بغلم نذار ری هندونه ز نقدریخب حاال ا یل ی_خاسیال

   ستیبد ن اد یطاها هم ز کنهینگران من نباش مرور زمان دردامو دوا م  اسی_ال

 میکن یکه به مرور به دردامون عادت م میماهست نیا کنه ی رو دوا نم یوقت درد چی_زمان هاسیال

 کردم یم  دشییمن تا گفتیواقعا راست م  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 گفت:  یکه معلوم بود ناراحته به آروم  اسیال

 اما روشنه روشن   ابونی چراغ برق ته خ ری مثل ت ستمیمیآخر همه وا یی_اگه بخوااسیال

 هم بستم یمحکم رو چشمامو

 کنن   تتیاذ ذارمی_نماسیال

 روشن بمون باشه شهی_هم

مثل المان پل عشق نداره  نجایا ستی بلند ن یبوسه فرانسو  یقلب من کس نیسرزم ی_چشم تواسیال
دروبرت معشوقتو فقط از پشت   ی به خاطر چشمها یعنی عشق   نجایا سین یهم خبر  یاز گل رز هلند

 ی باش  دهیبوس  یگوش

 امکان نداشت   نی شدم ا  رهیبه روبه روم خ یلحظه با ناباور  هی
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 یی تنها ی آوا ری _شب بخاسیال

  یحرفش چه معن  نیشدم ا رهی روبه روم خ واریآوردمو مبهوت به د نییاز کنار گوشم پا لمویموبا
 بود؟  یداشته باشه؟منظورش از معشوق چ  تونستیم

 نیاما من اصال منظورشو از ا  یدیفهمیکلماتشو م  یمعن  دیبا زدی فلسفانه حرف م نطوریهم شهیهم
بهم گفت    یراست ری به من گفت چون اونکه نگفت بوس شب بخ میبگ میتونینم دمیمعشوقه نفهم

 براش باارزشم  یعنی ارزشم  یآوا یعنیحرفش  نیا ییتنها یآوا

آدم حال بهم زن   هیکه خلوتتو با   هیباارزشه حداقل با ارزش تر از وقت یل یخ ییتنها  گفتیبهم م  اسیال
 یباارزش که گفت آوا یبگه آوا خواست یم نهیهم هیحرفاش فلسفانه و رمز گمیم یوقت  یکن میتقس
 یی تنها

 جانم  یلبام نشست من براش باارزشم ا یرو یگنده ا لبخند

 سرمو باال گرفتمو گفتم:  یخوشحال با

 ی _شکرت که هست

 ...................... 

 _چه طوره؟ طاها

 گفتم:  لیم یب

 _خوبه 

 توهمو با حرص بهم نگاه کرد  دیاخماشو کش طاها

 جمعش کنم؟   امی ب ییخوایم زونهی_لبو لوچت چرا آو طاها

کنه  تمیدوباره اذ  خواستمیباشم نم یکردم عاد یزدم سع  یچرخ نهییآ یجلو  سادمویراست وا عیسر
 که ازش استفاده کنه   کردمیم یکار  دینقطه ضعفم دستش اومده بود پس نبا

 م؟یبردار نوی_ا
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  یوقت بود درمقابلش خنث یل ی بهم دست داد خ یبیچه حس غر  ستادیبه سمتم اومدو کنارم ا  آروم
  کمیفقط  کمیاالن  شدمیآشنا نم اسی مثل ال یتیبا شخص  ایافتاد  یاتفاقا نم نیاگه ا دیبودم شا

 خوشحال بودم  

 نم؟یغمگ  نقدریمنه که ا ریدوتا خواهربرادر؟ تصو ریمنو توهه؟تصو ریتصو نی_ا

 ه؟یخواهر برادر چ یشیلباس پس فرداشب ماله من م نیا ی_تو توطاها

 بود تنش بره گفتم: یهر دختر   یکه آرزو یبه لباس  نهیی آ یتو کهی بهش نگاه کنم در حال  نکهیا بدون

 _منظورت جسممه؟ 

مراسم عقدمون  یبود برا سادهیوا نهییآ یهمچنان کنارم تو دمیلرز یکه مشت شد کم دستاش
بودم چند مدل لباس عروس که با   دهیند گهید نشویلباسامونم باهم هماهنگ بود ا میداشت  نرییزاید

  کردمیانتخاب م رویک ی نشونیب دیکرده بود برام آورده بودن و االن با  یکه طراح لباسش طراح   یلباس
  یچیبود اما ه دیسف یبود که همشونم طال دهیهر کدومشون هم خر یرو یبرا سی بماند چند سرو

   کنمی ذوق م ای شهیمن عوض م  میکارا تصم  نیبا ا کردیفکر م  کردیمنو خوشحال نم 

  یکه کرده بود حسرت تو ییطاها و خرجا دنیلباسامو عوض کنم با د کردیکه بهم کمک م  یدختر 
 سایلباس کنار طاها وا نیا ی تو برو تو ا یبهش بگم ب  خواستیدلم م زدی م  شیچشماش منو آت

 دادنینخوام اجازه نم نکهی نه ا شدیحسرت نداشته باش اما نم  ینطور یا

مراسم  نی تر نی سنگ خواستیاون لباس تنش جذاب شده بود دلش م یتو ی از هروقت شتریب طاها
  نیدخترعموش با ا دونستیدل منو خوش کنه هــه هنوز منو نشناخته بود نم دیتا شا رهی عقدو بگ

 شهیخر نم  زای جور چ

 ؟ یهست ی _ازش راضطاها

از تو چشمام شاهد   نیاز ا شتری ب  خواستی نم  دینگاهشو ازم گرفت شا دمیسمتش برگشتم که د به
 د یخوابی م شتریوجدانش ب ینطور یا دیغمام باشه شا

 چه قدر خرج کردم؟  یدونی_مطاها

 خط فهم   ریو ز یخط فقر باش  یده؟باالی_واقعا چه فا
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 نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیباال آوردو بهم نگاه کرد  سرشو

 بهتر بگم بردت   ای شمینت ممن واقعا دارم ز رهی جلو م یجد  یداره جد ی_همه چ

که   یدستاشو به سمت شونه هام*" آوردو به لباس عروس ستادیبه سمتم اومدو آروم روبه روم ا طاها
 زدو گفت:  ی تنم بود نگاه کرد بدون توجه به حرفم لبخند

 ناناز خانوم  یخوشگلتر شد  یا گهیاز هروقت د شتری_ب طاها

 از عقل فقط دندونشو دارن یسر  هی_

دستاش محاصره شد به  یاتاق پرو اما بازوم تو یرومو ازش گرفتم تا برگردم تو ختمیخودمو که ر زهر
 : دیغر  تی با عصبان   کردیشده همون طور که بهم نگاه م  یچشماش باز عصب دمیسمتش برگشتم د

 د یداشته باش فیتشر رونیشما فعال ب ی_خانوم همت

  کشی بوت ی رفت اونقدر  کی از بوت یا گهیازمون فاصله گرفتو به سمت د ینوم همتهمون خا ای دختره
 ی توش گم بش  یتونست یبزرگ بود که م

 صورتم خم شد  یرو  یشدو آروم کم کیقدم بهم نزد ه یطاها  یرفتن همت  با

کارت   نای ن،اینکن تی دل اذ یکی  دن،بهیپا م یکیکه به  یینایجا خوندم نوشته بود ا هی روزی_دطاها
 تو افتادم  ادهیاهدا عضو دارن 

 موهامو بو کرد  یگردنم گذاشتو آروم ال نیخم شدو سرشو ب  شتریب

 ده  یرو م  ـــانتیخ  فیکث یباز هم تنـــت بو  ی_هر چقدر عطـــرت رو عوض کنطاها

بهش   یبا نگران  رهی بزنه و آروم دو طرف کمرمو بگ یشد باعث شد پوزخند جادی تنم ا یکه تو یلرزش 
 اه کردم نگ

برات   نقدریا یعنیگفتم خوشبوهه نه؟ نکهیبه خاطر ا ؟فقطیعطرتو عوض کرد ی_از لج من رفتطاها
 زم؟ ی مهمم عز
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بکنه باالخره که  خوادیدلش م یبرطرف کنم دهنم خشک شده بود بذار هر غلط  موینگران کردمیم یسع
ازش فاصله   دیچرا با گهید دادیکه داشت زجرم م  شدیم یجسم نیصاحاب هم گهیسه روز د یچ
  گرفتمیم

دستمو باال آوردمو دور گردنش گذاشتم که باعث شد چشماش گرد بشه وقتش بود منم زهرامو  آروم
نتونم بلبل    ادیز دیاون موقع شا کنهی م یکه کرده بودو عمل ییدایپس فرداشب همه تهد دونمیم زمیبر

 بود  تی موقع نیربهت  نجایکنم اما االن ا یزبون 

گرد شد با    شتریشدم که هرلحظه چشماش ب  کیبه صورتش نزد یمتعجبش نگاه کردم کم  یچشما به
 گفتم:  یلحن آروم

 نه روت  دمیکش ی خط م  رتی ز یمهم بود ییخوایکه م ی_اگه برام اونطور 

کمرمو فشار داد که باعث شد از شدت دردش فقط چشمامو ببندمو سرمو عقب ببرم به طور  آروم
 نفسم ببره *" شدیلباس چنگ زده بود که باعث م یپهلومو از رو  یعیفج

چه قدر   سوختیبه شدت پوستم م خوردی نفساش به گردنم م یگرما یکناره گردنم خم شد وقت طاها
 عطرش سخت بود یتحمل بو

 دلم زهیحواست به چاک دهنتم باشه عز یزن  یگنده تر از دهنت حرف م  یکه دار   ی_وقتطاها

 کناره گوشم زمزمه کرد   یآروم به

 _برو تو اتاق پرو کارت دارم طاها

تر بشه به    صی کم به غلط کردن افتاده بودم با ترس بهش نگاه کردم که باعث شد چشماش حر کم
 مچ دستمو گرفتو به سمت اتاق برد نیخاطرهم

 خودم  یطاهارو روبه رو دمویاتاق پرو د واریبه د ده یبگم نه خودمو چسب  امی اومدم به خودم ب تا

لباسم برد که وحشت   پی دستشو سمت ز یبه آروم  ندمیکه باعث شد چشمامو بب دیبهم چسب   آروم
 ختم یزده اشک ر

 طاها  میستی همون پس فرداشب منو تو االن محرم ن ی_عذاب دادنمو بذار برا 
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 ؟یاون محرم بود ی_براطاها

 گفتم:  یلرزون یصدا با

 _خفه شو 

لباسمو    یجلو ارمیکه باعث شد وحشت زده دوتا دستامو باال ب  دیکش نییلباسمو پا پی ز کمی طاها
 رون ی ب فتهی دارو ندارم ب فتهیتا ن   رمیبگ

 دیکش  نییپا گهید کمیاومد چون  یخوشش م شتری ب  کردمیاحساس م  دیدیلرزش تنمو م  یوقت

 زنم ی م غی _به خدا ج

اون دختره لباس   یجلو ییخوایتو که نم یخودت  رهیکه م یکس  نیاول  یزن نفسم آبروب  غی_ج طاها
 تنت نباشه

 چسبوندم   واریهم بستمو به د یمحکم رو چشمامو

 خوره  یحالم ازت بهم م یخورد اما االن حساب   یبهم نم زمونیچ  چی_اون روزا ه

 _خوشحالم احساساتمون مشترکهطاها

 ؟ یلعنت  یکن ی _پس چرا ولم نم

 کنه یتو فرق م یبا نفرتا یتو حت  ی_چون دوست دارمام با دوست دارماطاها

مثله   ای یبقال یشهیرو ش   دیتازه رس ری مثل پن شنی به دروغ م لی جمله ها هستن به مرور تبد  ی_بعض
 تو  یدوست دارما

 شهیم  ادیخودت ز یفقط فشار رو یکن ی که بارم م ییها کهی ت نی_با اطاها

لباسم گرفته بودم   یباهاش مقابله بکنم چون دستامو به جلو تونستمیبشه نم به زجه  لی*" اشکام تبد
  واریبهم بچسبه و منو به د شتریکردم که باعث شد ب هیبدنمو تکون تکون دادمو گر ستیولکن ن دمید

 بچسبونه 

 ی ببندم تا راحت تر باش  یبارته بهت گار  یلیخ   یکن  ی_اگه حس م 
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 _فعال به فکر خودت باش تا...طاها

اما   نییپا  ادیب  یخودمو بهش چسبوندم که باعث شد لباسم کم  عیشد سر دهی کش نییکه پا دستش
 به سمت دستش بردمو با بغض گرفتمش  عیمعلوم نشد دستامو سر یز یبودم چ دهیچون بهش چسب

بشر   نی ا یادرصد من تو چشم هیشدم بهش   رهیخ  زدی موج م یکه توش غمو دلخور  ییچشما با
 رفت یهوس هم تو چشماش نبود پس عشق بود اما راهو اشتباه م یحت  دمیند رویزیه

در عفو کردن   ستیانتقام از دشمن حرام ن نکهیبا ا ییخوایم ینکن تورو جون هرک  میستی_محرم ن
 ی اما تقاص کاراتونو دادم دست همون باالسر  دمتیبخش ستیهست که در انتقام ن یلذت

 ؟ یدیترس هی_چطاها

دامنتو بدجور   دونستمیدرصد آه بکشم چون م هیاجازه ندادم  دمتونیبخش شی وقت پ یل ی_نه خ
 کنم ی امشبم روش خواهش م یصبر کرد نهمهیا نی هم ییفقط دادمت به اون باال رهیگیم

من اگه پسر هوس   یشهوتن آره؟لعنت  نایا یر کردعشق من به تو هوسه؟ فک یتو فکر کرد  نی_ببطاها
 که خودش پا بده نه سراغ دخترعموم شونیک یسراغ  رفتنی باز بودم که صدتا دختر دوروبرمن م

صدا   نی من رو همون بب انیکه از دهنت تو در م یو عشقم زمی عز یخوره از کلمه ها  ی_حالم به هم م
بدرک حس خوب  یرفته باش  ستین  یکن عاشق اون لحظه ام که نه از تو و نه از تعلقات تو خبر 

 کنه یم هیکه رفتنت به من هد هیداشتن روز خوب داشتن نعمت

 ست ین هیاز هد یخبر  نکهیه؟ایچ یدون ی_خبر خوب مطاها

  نیزم یرو   عیزدمو سر  یغیکه افتاد ج  یکه ازم گرفت با اتفاق یحرفش مصادف شد با فاصله ا نیا
بزنه و آروم روبه روم    یخودم جمع شدم لباسو محکم چنگ زدم که باعث شد پوزخند ینشستمو تو

 اشکام خشک شده بود چه قدر پست بود تی زانوهاش خم بشه از خشم و عصبان یرو

 نفرت روبهش گفتم:  با

  ینم ادی هاش پست بودن رو   یبلند  یالعادست اما کاش از پستقدرت جاذبت فوق  نی_تو مثل زم 
 کرد  یخرج هر کس  دیداره تنفر هم نبا متیکه نفرت هم مثل عشق ق دمیفهم  یگرفت
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 ی رقصیو تو م زنمیمنم که م نیآره بزن پس فرداشب ا   زمی _طعنه بزن عزطاها

 ها بمونن بهتره  یها همون بعض  یکنم بعض  یفکر م ی_گاه

لباسمو باال آوردمو به خودم   شتریب  یروم خم شد منم با نگران شتریب دویخودشو جلوتر کش طاها
  یکیکه با اون  رم یگازش بگ  یحرکت آن هی یچسبوندم دستش به سمت دستم اومد که خواستم تو

ش حلقه  دستم بودو آروم دور  یدستش همچنان رو واریدستش گردنمو گرفتو محکم چسبوند به د
 آروم گرفتش  شدیم شتریشد هرلحظه وحشت و لرزش تنم ب 

 بابا بشم مونی قبل از عروس ادی _بدم نمطاها

لباس افتاد که باعث شد*" همون لحظه  دیدستش دستمو کش عیفحشش بدم که سر خواستم
استفاده کردمو دوباره لباسمو چنگ زدم  تیموقع نیبستو منو بغل کرد *" از ا  عیچشماشو سر

 لباس عروسه متنفرم  یباال از هرچ  دمشیکش

  خواستیاصال نم دمیخودمو بهش چسبوندم فهم شتریموهام پنهون شد ب  یسرش تو یبه آروم طاها
 زجرم بده  خوادیفقط م  نهیبب یز یچ

 گوشم گفت:  یخم شد کناره ها  طاها

 د؟یته کش ؟حرفاتونیلرز یشد؟چرا م  ی_چطاها

 اد ینم ادت یکه تو  بندهی پا ییزها ینذار دلم به چ میکس یبه حساب ضعف و ب موی_سکوت و صبور

من از اون دسته   یکه *" فورا چسبوندمت به خودم تا بفهم یدید بندمی _من به همه اون حرفا پاطاها
 احمق  شمیآوا من پناهت م  ی کن هیبهم تک ی تونیتو م  ستمیپسرا ن

و بهم نگاه بکنه   ارهیب  رونی موهام ب یخودمو عقب بردم که باعث شد سرشو از ال  یزدمو کم  یپوزخند
  یوقت دیباال کش پمویشد آروم دستشو پشتم بردو ز ینگاه کردو چشماش پر از شرمندگ تمیبه وضع

 کم بکنه  یز ی راحت شد اما باعث نشد از نفرتم چ المی خ یکارو کرد کم  نیا دمید

کرد   هیشه بهشون تک ینم  یمونن پشتت هستن ول یزه رنگ شده متا یوارهاید نیمثله ا ای_بعض
 ید یخودتو به گند کش یسر تا پا  یکن  هیاگرم تک
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باال دادمو   ییکردم ابرو شی عصب دمید یاز شدت خشم تور لباسمو چنگ زدو با خشم فشرد وقت طاها
 سرمو چرخوندم 

 شدیم رشتی هر روز ب تی شعورتم مثل حساب بانک یگفت:کاشک  دیبا  ای_به بعض

 یتو یاز شدت برخوردم درد بد  واریبلند شدو بازومو گرفت محکم چسبوند به د  نیزم یاز رو طاها
 نکردم فقط بهش نگاه کردم  یاما ناله ا دیچ یبدنم پ

 : دیدندوناش غر یاز ال طاها

 آشغال ولت کنم  هی  نهیبعد ع  ارمیسرت ب یی االن بال یترسی؟نمیترس ی_تو از من نمطاها

مثل خودش بود من  میزبون دراز نیا اوردمیهم بستم اما کم ن یکه زد چشمامو محکم رو یداد با
که  یهرجور کتک و درد کردیم یچه فرق گهیباخته بودم د مویاز دست داده بودم همه چ مویهمه چ
 خودمو سبک کنم  یعقال بذار کم  یترس نداشتم ول یچیبودم پس االن از ه دهیبود کش

 بسوزونم گفتم: شوییجاها هیکه بتونم خوب  یلحن با

 زنن؟ یرو مگه داد م  ی_گوشم کر شد نامرد

 _خفه شو طاها

زنت که شدم فقط    ارمیلباس منفورو از تنم در ب نیا خوامی م نمتی_بى زحمت خودتو گموگور کن نب
 کنم ی تنم م اهیلباس س

 ی کن  تنت  یمجبور ش کنمیم ی_نگران نباش کار طاها

اما   زهیاز اشکام اجازه دادم بر یک یرفتنش به   رونیبا نفرت ازم فاصله گرفتو از اتاق خارج شد با ب  بعد
 اجازه ندادم پرو شده بودن   هیبه بق

 زدم ینگاه کردمو به لباس تنم پوزخند نهییآ به

 اد ی بهت م  ی_لباس عزا مبارک باشه خانوم
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 نمی بی م رویهمت نمی چشم چشم کردم بب یاز عوض کردن لباسام از اون اتاق منفور خارج شدمو کم بعد
 بزنم یباعث شد پوزخند دمیاز پشت سرم شن ییصدا  دنینه که با شن  ای

 ؟یگرد ی_دنبال من مطاها

 سمتش برگشتمو با طعنه گفتم:  به

 نباش  نیتا تورو بهش نشون بدم بگم مثل ا  گردمیم یدنبال کس گردمی_دنبال تو نم

 د یپشت گردنش کش یزدو دست  یپوزخند

 نه؟ ی کن ی _تمومش نمطاها

لباس بهش گفتم   لی به سمتش رفتم بعد از تحو یهمت دن یازش گرفتمو بدون توجه بهش با د رومو
  شتریکارم باعث شد که حرص خوردن طاها ب نیهرکدوم که خودش دوست داره برام بفرسته که ا

 خواستمی م نویبشه بدرک خب من هم

 .............. 

 نیکه ا ه یبار  نیآخر نیا کردمینگاه کردم به دورتا دور اتاقم احساس م یبرداشتمو به همه چ کولمو
   نمیب یاتاقو م

 رفتمو به سمت آشپزخونه رفتم  نییزدمو به سمت در رفتم از پله ها پا   یپوزخند

 اون وقت...  ادی_االن ارسالن ممامان

 دی نگران نباش  کنمی _خانوم زود آمادش متایرز

 _مامان 

 تنمه چشماش گرد شد به سمتم اومد  رونیلباس ب  دید یبه سمتم برگشت که وقت عیسر مامان

 _کجا مامان جان؟مامان

فرار مجبور   ی برا یبود که قرار بود بهش بزنم ول  یدروغ بزرگ نی اول نیگفت ا شهی بهش زدم م یلبخند
 برم  ذاشتیگرنه نمبودم و 
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 _با سورن قرار دارم 

 نگران شده بود گفت:  یکه کم مامان

 زم یفرداشبه عز یکارا  ری_اونکه درگمامان

 دم یزدمو آروم گونشو بوس یلبخند

 برم؟  یذار ی_م

 شهیدلش زود نرم م دونستمی م  کردمی م یکار  هی دیبا  یبود دروغ گفتم ول دهیکرد فهم  یکار  شهینم

 کنهی_بابات بفهمه خون به پا ممامان

 برم؟  یذار یراحت باشه حاال م  الشمیتا خ   گردمیفردا مراسممونه تازه با سورن برم کنهینم  ی_کار 

 _باشه نازم برو مراقب خودت باش مامان

چشماش  بلرزه انگار هنوز باورش نشده بود و نگرانم بود  یبهش کردم که باعث شد کم ینیغمگ نگاه
 شدن  ریبغلش کردم اشکام سراز به سمتش رفتمو سفت 

 کنمی وقت تورو فراموش نم چیدوست دارم مامان من ه ی لیخ  یلیخ  یل ی_خ

 دلم  زهی عز یکن یازدواج م یدار  م؟فقطی_مامان قربونت بره مگه قراره فراموش بشمامان

 نهی _خب درد منم هم

به سمت    عیسر رونی ب دمیدوباره گونشو بوس کردمو دو  دیآروم اشکامو پاک کردو خند مامان
   رونی خوشگلم رفتمو درو باز کردم سوار شدمو از خونه زدم ب یمشک  یسوناتا

دور  خواستمیم  ارمی دووم ب تونستمیبود نم دهیرس نجامیبه ا گهینه اما د ای هیکار درست  دونستمینم
 از مراسم فرداشب   یحت  دمیاز سمت جد دم یبشم از همشون از طاها از بابا از لباس جد

  دیبرم با دیبا دونستمیکدومشون بهم نرسه فقط م چی نداشتم که دست ه رمییکجا برم جا  دونمینم
چه  دنیفهم ی کدومشون نم چیه کردنیکدومشون درکم نم چیکه آدماش ه یدور بشم از خونه ا
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  دینبا کردیحکم م نوینگفتم ادب ا یچ یمت زدن کتکم زدن آزارم دادن زور گفتن اما ه دردمه بهم ته
 ستادمی م یتو روشون وا یادیز

از   شتریکنم از قبل بدتر شده بود کنارش ب یکنارش زندگ تونستمیتحمل بود نم  رقابلی غ دیجد یطاها
   کردمی م  یقبل احساس خفگ

 ندمیآ دونمیبد نم یل یپدال گاز فشار دادم حالم بد بود خ یشدن پامو رو ریگونم سراز یکه رو  اشکام
 منتظرم نبود یخوب زیچ  دونمیاما م شدیم یچ

مطمئن   زو ی چ هی شدمیسبک م کمی  دیسرعتمو باال بردم با یبه سمت بام شهر چرخوندمو کم فرمونو
همراهه طاها  رهیگ یم شیمه آتبابا بفه  دونمیم گردمیبه اون خونه برنم  گهید  رممیاگه بم  نکهیبودم ا

 چیه ون که بد ییاز حرفا و انگا دمیترس یافتادم از مرگ نم  یدستشون م دی اما نبا گردنیدنبالم م
 دم یترسیچسبوندن م یبهم م یشناخت 

افتاد کاش طاها اون شب  یاتفاقا نم نیکدوم از ا چی ه دیشا ینطور یا کردنی زود قضاوتم نم  کاش
هر   نکهیمطمئنم ا زی چ هیاز  یاومد ول یبالها سرمون نم   نیا دیشا ینطور یا دیشن یحرفامونو م موندیم

من فرار    یو در هر صورت شدمی افتاد باالخره من مجبور به ازدواج با طاها م یهم م یا گهیاتفاق د
 ال یخ یپس ب کردمیم

اسم طاها   دنیبه شماره نگاه کردم با د  نییپا ارمی سرعتمو ب  یزنگ خورد باعث شد کم  لمیموبا
 کردم  جکت ی زدمو ر  یپوزخند

 بتونم بدون تو راحت تر نفس بکشم پسرعمو  دیاز همه از تو فرار کردم طاها شا شتریب

 دمیترسیشده بود نم  کیتار  یهوا حساب کردمینشسته بودمو به شهر نگاه م  یصندل  یرو  آروم

بودم که  دهیبودمو ترس  دهیبه دل نداشتم اونقدر زجر کش یرسخلوت بود اما ت   بای دوروبرم تقر نکهیا با
  نمیبلند شدم به سمت ماش نی اومد به خاطرهم یهوا سوز م یاالنم اصال ترسناک نبود کم ییتنها

 نشستم  میقبل هیدوشم انداختم بعد دوباره سره جا یرفتمو کتمو از توش دراوردمو رو

که مرهم   یکی که بود مهم نبود فقط   یهرک بهیکنارم بود دوست آشنا غر یکیقدر تنها بودم کاش  چه
 دردا  نیا یباشه رو
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تا االنم  دیزنه طاها بودم شا ش ی وقت پ یل یخ  کردمی اگه مقاومت نم  دیخودم بود شا ری تقص دیشا
 منم جزوشون بودم  دیهمه آرامش داشتن شا ینطور یعاشقش شده بودم ا

   کردمیذوق م خوردیهم بستم باد به صورتم م یباال گرفتمو چشمامو رو سرمو

مثل داشتن مثل   ییایمسخره بودن رو اهامیاز آدماش چه قدر رو یزندگ  نیقدر خسته بودم از ا  چه
 خواستن مثل نوازش مثل عشق 

بود که همه جوره کنارم بودو بهم آرامش   یمن بود مرد یروزا  نیا یدوست داشتن تی شخص اسیال
چه قدر دلم براش   دمشیگفت از اون شب تا حاال ند شهیبودمش م دهیکه ند  شدیم یدوماه دادیم

 هرجا که هست االن لبخند رو لباش باشه دوارم یتنگ شده بود ام

تشنه  دونستمیهست فقط م  یچ دونستمیکه خودم درست نم ییبهش داشتم حسا یگنگ یحسا هی
دوست   یکه ادعا  ییتا حاال از طاهاکه  کردیم هیبهم هد ایر  یآرامش خالص و ب هیحرفا و محبتاشم 
 نکرده بود هیپر کرده بود بهم هد ارویداشتنش کله دن

دار کرده بود چه قدر اسمش   هیشبانمو قاف یشعرها یها یوزن   یکه تمام ب یکلمه پنج حرف هی اسیال
 قشنگ بود 

 دارن؟" یچشما چه رمز  نیا ی"آوا

مرور کنم نهارخوردنمون سره کار   مویکه باهم داشت یکردم خاطرات کوتاه  یبسته شدو سع  چشمام
 نامم دانشگاه رفتن  انیپا

چه قدر خاطراتمون کوتاه و کم بود  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیزدمو لجوجانه   یلبخند
 داشتم؟ شتر یچندتا ب  هی شدینم

 نیبود که ا  ییاکه از طرف آدم  ییهمه تماس ها الیخ یروشن کردم ساعت نه شب بود ب   لمویموبا
زدمو دونه  یداشتم پوزخند سکالیبه صدتا م کیهام شدم نزد امکیبالرو سرم آورده بودن وارد پ

 خوندمو پاک کردم   دارویدونه تهد

داشتم   سکالیاز سورن هم م یحت دادیم ییغمو تنها یمامان اما ماله مامان فقط بو  یطاها حت  بابا
   دهیداده اون از کجا فهم سکالیعمو هم مچه بامزه به اونم خبرداده بودن اوه اوه 
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شدم خب من رفتم تا شماها راحت   رهی پام گذاشتمو به منظره مقابلم خ یرو مویزدمو گوش یزهرخند
 یبد ز ی هم چ ییتنها کشمیاالن راحت تر نفس م شترهیبه خدا من االن آرامشم ب دیکن یتر زندگ

 بهتر بود  یل یتو اون خونه خ ییمن که االن عاشقشم از تنها ستین

 داد زدم:  یبلند یزدمو با صدا  یلبخند ثانهیخب   ستین  یکس دمی اطراف نگاه کردم د به

روزگـــــــــــــــــــار حاال   یبهتر آهــــــــــــا  یل یجام بهتـــــــــــــــــره خ  نجای_من ا
 بتازون  

 کردم  یوونگیاز سره د یا خنده

  ری بگ  چاررویب  هیتایاون رز یاگه خواست دیبله بگ  دینی_آقا طاها فرداشب خودتون سره سفره عقد بش
منم  یا  دیشا ینطور یکه دوست داره نه من ا یدختر   هیپا زی اون بر هیدوست داره عشقتو پا یلیخ

 برگشتم

خوب بود کاش    نجایچه قدر ا  د یکشیلبام پر نم  یدادم لبخند از رو هیتک میراحت به صندل  الیخ  با
  کردمی کارو م نیفرار کنم زودتر ا تونمیراحت م نقدریا دونستمیزودتر فرار کرده بودم به خدا اگه م

   رونی ب فرداشب رفته بود  یکارا  یمراسم فردا باشم چون آقاجون برا ونیمد تونمیم نمیهرچند ا

من که رفته بود خب بذار اونام تقاص   یآبرو رفتیمنو خونوادم م یکارم آبرو نیامهم نبود که با  برام
 نشه چون هنوز دوسش داشتم   شیزیآقاجونم چ  دوارمیکه با من کردنو پس بدن فقط ام ییکارا

افتاده بود  لمیصفحه موبا یکه رو یاسم دنیخواستم جواب ندم اما با د دی دستم لرز یتو لمیموبا
 ناخواسته دستم به سمت دکمه سبز رفت  

نفساشم بهم   یصدا  نیاما هم زدینم   یهم بستم حرف یکنار گوشم بردمو چشمامو با آرامش رو لویموبا
چه قدر سکوتش   میسکوت بود یهمچنان تو اسیگذشت اما منو ال قهیدق هیفکر کنم   دادیم یدلگرم

 آرامش بخش بود 

 دنیآرامش فقط د ستین  یکیفقط فشرده شدن تو بغل  ستیکردن ن_آرامش فقط آغوشو نوازش 
 که من االن دارم ه ینیآرامش هم   ستیلمس بودنش ن  اینفر  هی

 ؟ید ی_به هدفت رس اسیال
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برات   یمدتها ه نیبذار از سکوتت استفاده کنم حوصله حرف زدن ندارم تمام ا  اس ی_آره سکوت کن ال 
 سکوتت کارسازتره  کنمیاما احساس م  کارساز بود یحرف زدم تو پند و اندرز داد

 گفت:  یبا لحن آرومتر  دو یکش یپوف  اسیال

 یاونم نداد ی جواب تماسا یحت  گفتیسورن م یدیجواب نم  کردمی _فکر ماسیال

 _پس آقا کالغه بهتون خبر داده نه؟

اون  شی پ  رمی م کردی فکر م رهی زنگ زده تا سراغمو ازش بگ  اسیبه ال نیسورن به خاطر ا دونستمیم
  فته ی دردسر ب یدوباره به خاطر من تو خواستمی نم  ستمیخر که ن ری نخ

 آوا؟  یکن یکار م  یچ  ی_دار اسیال

 از موندن اونجا   ریاز ازدواج با طاها به غ ریبه غ میزی دنبال هرچ دونمیفقط م اسیال دونمی_نم

 ؟ی رونی؟ب یی_کجااسیال

 م یهی_ا

 ؟ یکار کن یچ  ییخوای _شبه ماسیال

 ؟ ی_نگرانم شد

که دلم  یتنها کس دیبگه آره شا خواستیرفتم دلم م نمیزدم بلند شدمو به سمت ماش  یپوزخند
 بود  اسیال  نیاالن نگرانم باشه هم خواستیم

 فشار دادم که همه درا قفل شد  رویمرکز  موتیکه شدم درو بستمو ر نمی ماش سوار

چاقو ضامنم با خودم دارم   هیلفل پاشم دارم نگران نباش قفل فرمونو ف گذرونمی م نمی ماش ی_شبارو تو
 ستم ین یمن دختر دستوپاچلفت 

 هنگ کرده گفت:  یکه معلوم بود حساب یبا لحن  اسیال

 ؟ یباش ابونیشبارو تو خ  ییخوای ؟میبمون  رونیچه قدر ب ییخوایم ؟مگهی گیم یدار  ی_چ اسیال
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نگهش دارم خورد خوراک دارم   دیبا هتل و اتاق اجاره کردن هدرش بدم با خوامی دارم اما نم ادی_پول ز
 گه ید

 دنبالت؟  امیب  یی_کجااسیال

   کنمی قطش م یبزن یدور توهم اگه حرف تکرار  یلی خ یجا هی_

 آوا  کنمی _نه قطش نکن خواهش ماسیال

 هم بستم  یدادمو چشمامو رو هیتک می صندل  یبه پشت سرمو

 ...یاگه منو بفروش   اسی_ال

 به سورن نگران نباش  یحت  یجواب تماس منو داد گمیکدومشون نم  چی_به خدا به هاسیال

 _بهت اعتماد کردما آقا پسر 

 تخت دختر خانوم   التی _خاسیال

لحظه احساس کردم کنارمه به  هی یبرا میدوباره سکوت کرد مویکرد یآروم تک خنده ا همراهش
 خوابوندم   نمویماش ی هم فشار دادمو صندل یچشمامو رو یشتر یب  تی با امن نیخاطرهم

 اس؟ یال یرون ی _ب

 _آره  اسیال

 ؟ یی_کجا

  چرخمی خودم م ی_برااسیال

  یبا ناز تو ی بود با حالت خاص متیخودش غن  نمیدادم همچنان سکوت کنم هم حی گفتمو ترج یآهان
 پخشو باال بردم  یصدا ی خودم جمع شدمو کم 

 

 اخمات تو همه  ین یبی منو م هربار
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 واسم بازم کمه  دنتیهر روز د آخه

 عذابم نده  یدونیدارم م دوست

 واسه هردومون بده  یطوالن  یقهرها

 بارووووووون یآها

 با اوووون میمن چه حال یخودت شاهد تو

 باروون  یآها

 ــــــــــون رو آرزوهامـــ زی دونه تو بر دونه

 شب

 تو   منو

 ابونیخ

 بارون زده  نمه

 از من عاشق نده ر ی به غ چکسیبه ه دل

 نه

 حسابه 

 نکن  یبا همه قات  منو

  نه

 نکن  یراض  دنتیلحظه د هیبه  منو

 بگردم   دورت

 کنهیهست که واست تب م یکی
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 چشماته که اون

 کنه یمعلق م دلمو

 به راه راه

 گشتنو  یتو ه دور

 ی تو ه از

 من دل بردنو  شیپ

 زدنو دوست دارم  ایتو دل به در واسه

 دوست دارم  آره

 

 هم افتادو به خواب رفتم  یچشمام رو یکه چه طور  دمینفهم اصال

 ............ 

که درک  تمویچشممو باز کردم موقع یآروم ال دمیکش  یکالفه پوف دمیکه شن نوی ماش شهیش یصدا
  یچشمام گرد شد با ناباور  اسیال دنیکه با د هیک نمی برگشتم بب شهیکردم وحشت زده به سمت ش 

شدمو روبه روش   ادهیپ  نیباز از ماش یگرد شده و دهن ییزدمو درو باز کردم با چشما  نویقفل ماش 
 مطمئنم که توهمه نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیستادم یا

به شکمش زدم اما با تعجب    یکی شک دست راست لرزونمو به سمتش بردمو با انگشت ضربه کوچ با
 هیواقع دمید

 _تو...تو...منو....

باهم  میداشت دادیکه نشون م یم یتا شدیباال آوردو تماس برقرارو بهم نشون داد باورم نم لشویموبا
 ...یعنی من خواب بودم پس   نمیبب سایوا یبود ول قهیو سه دق ستیپنج ساعت و ب  میزدی حرف م

 ؟ ی_تو قطش نکرد
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 ی قطعش نکن کردمی_تا ردتو زدم پدرم در اومد همش خدا خدا ماسیال

برش داشتم با تعجب به    یصندل  یبود رفتمو از رو نیکه داخل ماش میبه سمت گوش  عیسر یناباور  با
 ساعت نگاه کردم ساعت دو نصفه شب بود  

 کنهی لبخند محو داره بهم نگاه م هیبا  دمیبرگشتم که د اسی سمت ال به

 ؟ یکرد رییتغ  کنمی _احساس ماسیال

 ستمیتنها ن ینطور ینداره بدم نشد ا  یخب اشکال  دمیخجالت کش یانداختمو کم نیی پا سرمو

 م؟ ینیبش  می_براسیال

رنگش رفتو درشو باز کرد  ی مشک  یبه سمت سانتافا دمیبه نشونه باشه تکون دادم که د یسر 
موهامو زدم تو   دمویبه شالم کش یرفتمو روش با ذوق نشستم دست  یو به سمت صندلشدم  الشی خیب
 دوست داره   ینطور یا اسیال دونستمیم

زرشک پلو دلم  دنیدستشه درشو باز کرد که با د کیقابلمه کوچ هی دمیکنارم نشست با تعجب د یوقت
 ضعف رفت  

  یاز غذا که کم نیبه خاطرهم  یغذا نخورد  دونستمیکنم م داتیتا پ  رونیبزنم ب نکهی_قبل از ااسیال
 تو آوردم دست پخت عممه حرف نداره  یمونده بودو برا

اون کنارم بود همه  یگرسنم بود اما وقت یلیخ  شییبهش نگاه کردم خدا  یزدمو با قدردان یلبخند
ره بهم  دا دمیقابلمرو ازش گرفتمو آروم مشغوله خوردن شدم که د کردمی فراموش م ارویدن  یحسها
 د یخند دمیپرم به سمتش برگشتم که د یبا لپا کنهینگاه م

 ه؟ی_چ

 ؟ یکن یتعارف نم  هی_اسیال

دهنمو قورت دادم دستشو  یتو  یغذا دمویخجالت زده شدم نگامو ازش دزد یحرفش کم  نیا از
 برداشت  گهیقاشق د  هیکه توش قابلمه بود بردو  یا سهیسمت ک

 اد؟ ی_بدت که نماسیال
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 زدم  یخودمون گذاشتمو بهش چشمک  نیکردمو با ذوق قابلمرو ب  یا خنده

 ستم ین زهی _پاستور

 م یشدیم رهیبه منظره روبه رومون خ یحرف   چیبدون ه مویبا هم مشغوله خوردن شد بعد

  یز یچ  ینطور ی ا کردی پر م موین یب شتری ب  اسیعطر ال یبو گذشتیم یواقعا خوشمزه بود اما هرچ غذاش
   دمکری از مزه غذا احساس نم

که   ییاز زنگا یترس نداشتم حت ی چیداشتم از ه یشتر ی قدر دلتنگش بودم چه قدر االن آرامش ب چه
 که داده بودن از...  یی بهم زده بودن از اسا

 دم یکش  یشماره طاها پوف  دن یبا د میباعث شد هردومون به سمتش برگرد  لمیزنگ موبا  کهوی

 پسره خواب نداره؟ نی_ا

دوباره تو نگاهش  دمیترسیمانع شد بهش نگاه کردم م اسی کنم که ال جکتی داشتم خواستم ر برش
 غرق بشم 

 راحت کن که جات امنه الشو ی_بهش حق بده آوا جوابشو بده خ اسیال

  کردمیتماسو برقرار کردم فکر م اس ی فقط به خاطر ال لمی گرفتم برخالف م ریبازم ازش تاث  دمیکش یپوف
 راحتش گوشمو پر کرد دنینفس کش یبرعکس صدا اما زنهیاالن داد م

 شکرت باالخره جواب داد؟   ای_خداطاها

 گفتم:  عیسر نیحرف بزنم به خاطرهم ادی باهاش ز خواستمینم

 _من خوبم طاها نگرانم نباش 

 _جواب داد؟

 بود   یچه قدر صداش عصب  دمیآقاجونم لرز یصدا دنیشن  با

 کم سروصداها برام ناواضح شد   کم
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 _الو آوا  طاها

 _طاها اونجا چه خبره؟ 

 ؟ ییپدرومادره منن با سورنو آقاجون مامان هم هست آوا کجا یچی _هطاها

 ... یبگم ول  تونمی_نم

  یتو ایدن تی بازو بسته کرد که باعث شد تمام امن دییتا  ینگاه کردم که چشماشو به معنا اسیال به
 نهیدلم بش

 طاها بهشون بگو نگرانم نباشن  _جام امنه

 دستش بهت بخوره  یکس ذارمی دنبالت به خدا نم امی_باشه آدرس بده بطاها

من االن   یکه سرم اومده اگه تو نبود  یهست ییبالها نی ازدست تو فرار کردم تو مسبب ا شتری_من ب
 تو اتاق خودم بودم 

 _من غلط کردم آوا برگرد توروخدا همه نگرانتن احمق فردا...طاها

   یکن  داریوقتشه وجدانتو ب  ایبه خودت ب کمی_تمومش کن طاها بسه 

 کالفه نعره زد:  طاها

 ؟ یرفت یساعت دوهه نصفه شبه کدوم گور  ینگرانتم لعنت یفهم ی _چرا نمطاها

به مادرجون بگو مجبور    دمیچون جوابتونو نم دیزنگ نزن گهیبهتره د دی_گفتم جام امنه نگرانم نباش 
 بودم بهش دروغ بگم 

 _آوا صبر کن بذار...طاها

  یکن  مالیپا  نمونویتموم شدس بهت گفته بودم اگه شرط ب  گهید یمنو تو همه چ ی_خدافس طاها برا
 هیمنظورم چ یدون یخودت که بهتر م  شمیزنت نم

 آره؟  یششیاالن پ ه؟حتمایبه خاطر اون لعنت ی_همه چطاها
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 اون اصال خبر نداره من فرار کردم  ستمین  ششی_نه من پ

 کثافت  یاشغال بود میزدی _پس چرا هرچه قدر زنگ مطاها

 توهم  دمیکم اخمامو کش کم

 گهیاصال آره باهاشم تورو صننه د دارهیدور برم گمینم یچ یمن ه یه شعوریحرف دهنتو ببند ب ی_ه
 بهش زنگ زدم فعال خدافس  دیبه مامان بگو فردا شا دمیجوابتونو نم 

کارتمو از توش   میقابشو باز کردمو س عیخاموش کردم بعد سر  مویقطع کردمو گوش عیسر تماسو
 دراوردم گذاشتم پشت قابش تا گم نشه

 ؟یکارو کرد نی_چرا ااسیال

 ن ییپا کنمی رت مباال پ  نیخودمو از ا  ارنیبه خدا اگه چنگم ب رنیتو ردمو بگ نهی ع ترسمی_م

 رهی صدا به روبه روم خ  یمنم ب دمیکش  یشد پوف  رهیکم کم اخماشو برد توهمو به روبه روش خ اسیال
 شدم 

 ه؟ ی_برنامت چ اسیال

 دونمی_نم

به چشماش نگاه نکردم که   گهیبه سمتم برگشت که همزمان منم به سمتش برگشتم اما د  اسیال
 د یخودش خند

 نه؟  نییتو جادو  نهی منم ع ی_چشمااسیال

 انداختم  نیی شدمو سرمو پا دیسرخو سف  یکم

 عوض شده  پتی_تاسیال

 بدم  ریی تغ موی زندگ خوامی_م

نبودو  یکس  نجایا نکهینخوردم چون بهش اعتماد داشتم با ا یشد تکون ک یبهم نزد یکم  اسیال
 کرد ی به دل نداشتم اون فرق م یترس  چیاما ه ارهیهزار جور بال سرم ب  تونستیم
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چونم رفتو آروم سرمو به سمت خودش چرخوند به چشماش نگاه کردم االن برق   ری به سمت ز شدست
 کننده تر بود  رهیدرخشش چشماش خ یبود حت شتریچشماش ب 

 یبشن باز منو دار  تی که عله اینباش تمام دن یچی_من کنارتم نگران هاسیال

زد تو   شتریب  یبهم زد دستشو سمت موهام بردو به آروم  یبه روش پاشوندم که لبخند گرم یلبخند
   دمیجلوتر کش  یدستمو سمت شالم بردمو کم

 جهانو دارم   تیکه پشتم باشه من امن اسیبود ال  یبرام کاف  نیهم

 بنداز که محرمته  رونی ب یکس یبرا ناروی_ااسیال

 تر شد   یحظه خواستننگاهش از هر ل  دمیسمتش برگشتم که د به

  زای جور چ  نیاون زمانا که از ا یبود حت   نیریاالن برام ش  یول  خوردی حالم از محرم و نامحرم بهم م قبال
 تو زدم ی فورا موهامو م دنشیقرار گرفته بودم چون با د اسیال ری متنفر بودم ناخواسته تحت تاث

 اهیچادر س نیب  دتیاون صورت گرد سف کنهی خوشگلت م ادیچادر بهت م   کنمی _احساس ماسیال
 شهیدرخشش صدبرابر م

مرد  نیشدن چه قدر لحنش آروم بود چه قدر ا  ریهم بسته شدو اشکام آروم آروم سراز یرو چشمام
 برام صالبت آرامشو داشت  

 شد  رهیخ گهیسمت د هینگاهشو ازم گرفتو به  اسیال

 خونه ما  می بهتره بر رونیزدم ب  یواشک یمن  میبمون ستی درست ن نجای_ااسیال

 رم ی نم ییتو برگرد نگرانم نباش بدون اجازه تو جا مونمیجا م نی_نه من هم

 شد انگار... یطور  هینگاهش  کردمی جمله آخرم به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد احساس م دنیشن  با

 ؟یخور ی_بدون اجازه من تکون نم اسیال

 گفتم:  عیسر

 _نه به خدا 
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 دمیخودش بلند شدم که د نهیبره؟منم ع خواستیم یبلند شد چشمام گرد شد واقعن   یصندل  یرو از
 برد  بشیج  یتو یدستشو با حالت جذاب  ستادیروبه روم ا

 ی بر ی_پس ازم حساب ماسیال

آقاجونم بود چه قدر تو چشماش تحکم   نهیع  دمیچرا ازش خجالت کش دونمیانداختم نم نیی پا سرمو
 شدم یفاش م حر میناخواسته تسل زدیموج م

 ندارم  یخونه ما نگران نباش پدرمو عمم خونن من خونه مجرد میری _پس ماسیال

 گفتم:  عیبراش سوءتفاهم نشه سر نکهیا یبرا

 نداشتم  ی_من بهت اعتماد دارم منظور 

 برد  نش یمانتوم مچمو گرفتو به سمت ماش یرو از

 فت ی_پس راه باسیال

 نمی _اما ماش

 چشمام گرد شد  چییسو یعن ینگاه کرد دستشو به سمتم دراز کرد که  نمی به ماش  دویکش یپوف

 _رو خودشه 

 برداشتو قفلش کرد بعد به سمتم اومد موتویرفتو درو باز کرد ر  نیسمت ماش به

 م یریمن م  نیاالن با ماش دارمیبرش م امیفردا م مونهیم  نجایا شهینم شیزیچ دم ی_بهت قول ماسیال

  یدل بکنم اما مجبور بودم چاره ا نمیم برام سخت بود که از ماشبه نشونه باشه تکون داد یسر 
 گفت:  عیافتاده باشه سر  یز یچ ادهیانگار  کهوی میرفتمو همزمان سوار شد نشینداشتم به سمت ماش

 قابلمه   ی_وااسیال

پر   نشیماش  یلبام نشست تو ی رو  یرفت ناخواسته لبخند محو  یشدو به سمت صندل ادهی پ عیسر
 بود از عطر تنش اووووم چه قدر خوشبو بود خدا
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 ی زندگ  گنیم نیبه ا شی نکردم فقط وقت گذروندم آخ یمدتها اصال زندگ نیتمام ا  کردمی م احساس

 گفت:  ذاشتیکه توش قابلمه بودو عقب م یا سهیک  کهیبا خنده سوار شد درحال   اسیال

  برهیبعد به من شک م شهیم نتیکاب یاز قابلمه هاش تو یکی _عمه صد در صد متوجه کمبود اسیال
 گه یتنها بچه اون خونه منم د

 بهم زدو گفت:  ی کردمو بهش نگاه کردم چشمک  یآروم  خنده

 تو دسته اونا جزو آدم بزرگا  رمیمنم م ییای_حاال که تو باسیال

 برعکس کردو راه افتاد   نویفرمون ماش هینگفت با  یز یچ دو یکه خند دمیبه بازوش کوب  یآروم  مشت

بود چه قدر خوشحال بودم آروم   ومدهیلبام بود طرفم ن  ی که االن رو یظیوقت بود که لبخند غل  یلیخ
محبوب   تیکنارمه همون شخص اسیکه ال شدیهم بستمو لبخندمو حفظ کردم باورم نم  یچشمامو رو

 مدت  نیا

 سمت پخش رفتو روشنش کرد  دستش

 

 

 دا یعاشقم کرده شد اومده تو قلبم یکی دایجد

 از اون دوتا چشاش  نگم

 ان  دهیپد که

 

 

 فکر بود یانگار تو کنهیم شو یداره رانندگ یجد دمیسمتش برگشتم د به

 ؟ یکن ی کار م یدختره چ نیوقت شب با ا  نیا گهینم  ؟پدرتیگیم ی_به خونوادت درباره من چ
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 دور زدو گفت:  کالفه

   رونی ب ارمتیب  یواشکیببرمت تو اتاق خودم فردا هم  یواشکی دیبا  نمی_تو فکره هماسیال

 بهم انداخت  ینگاه میسمتم برگشتو ن به

 خوابم یتو هال م رمی اتاقم مستقر کردم خودم م ینباش تورو که تو میزی_نگران چاسیال

بود   ای برگشتم چه قدر با حجب و ح شهیحرفش نگامو ازش گرفتمو به سمت ش  یخجالت و شرمندگ از
  شتریداشت که به وقار مردونش ب یخاص  ینیسنگ هی بودم  دهیاطرافم واقعا ند یمردا که از یز یچ

 کرد یاضافه م

که   یحس هی  ینداز یگمشده م زیچ  هی ادهیمنو  نکهیبه خاطره ا شمیچشمات غرق م یتو نکهی_ااسیال
قابل ترجمه  یول  دمیتو شن یچشما  یاما همون طور که قبال گفتم آواشو تو هیاسمش چ  دونمینم
 ست ین

 انداختم نیی پا سرمو

جنس   جیبگم تو نگاه ه تونمی غرق نشدم نم یمن تا حاال تو چشم کس می_فکر نکن پسر بداسیال
 دروغ گفتم ینطور یچون ا یمونث

 شد؟یغرق م  ینطور یهم ا هیتو نگاه بق  یعنی شعوریبود پسره ب  یقلبم گرفت منظورش چ یکم

 از وجودم باال رفت  یحس حسادت خاص هیاما  دمیقلبمو نفهم یگرفتگ علت

 یبعد از اونم که تو بود شدمیوقتا تو چشماش غرق م   یلیمامانم بود خ ی_وقتاسیال

شرمندش شدم اما با    یدربارش کرده بودم کم یمسخره ا یفکرا نکهیتعجب به سمتش برگشتم از ا با
 بعد از مامانش من بودم ناخواسته ته دلم قنج رفت   نکهیا دنیشن

 من بود  ینگاه ها نیتو مقصرش هم  یها یسخت نی_منو ببخش همه ااسیال

عذاب   نقدریتا ا کردمیماجرارو براش تموم م  نیا شهیهم یبرا  کردمی م یکار  دی سمتش برگشتم با به
 وجدان نداشته باشه  
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 یتو تو ادهی ز  یلیخ  میمن گذشت و مهربون یبار بهم گفت هی ادمهی دمیطاهارم بخش یمن حت اسی_ال
  ییکه من تا االن بال یهست نیا  یبرعکس تو باعث و بان  یندار  یر یتقص چیمن ه یها بت یمص نیا

 اوردم یسره خودم ن 

کارو   نیشدم مثال چرا ا یاالت یفشار داد اما خ یتوهم احساس کردم فرمونو کم  دیاخماشو کش یکم
 نداشت  یحس چ یبکنه اونکه به من ه

  مانتیتو مگه ا ارمی سره خودم ب ییبال یچ یعنی ار یجمله منفورو به زبونت ن نیا نقدری_ااسیال
کار   یچ اتویکارش اون دن یپ رهی م شهیبد تموم م  ایهست بذار باشه خوب  یهرچ  ا یدن نیفه؟ایضع

 ؟ یکن یم

  یزایدرباره مرگ چ ینبود که درباره خدا باهام حرف بزنه درباره نماز درباره بهشت و جهنم حت ی_کس
گفت فقط  شهیم  ستین ی خونواده مذهب هیخونواده ما  یدون یبلد بودم م یدستوپا شکسته ا

قسم   کردم ر یی تو من تغ یاما با حرفا میستین  بندی اصال بهش پا کهی اسالمه درحال نمونیادعامونه که د
 خورم یم

بشر   نیبهم کرد که دلم براش ضعف رفت چه قدر ا یا  گهید دارانهینگاه خر ه یسمتم برگشت باز  به
 بود   یجذاب و خواستن

  یدربارم فکر بد بکنه اون با مردا خواستمینم  کردمیانگار داشتم خودمو طبرئه م زدمی حرف م یطور  هی
خدا بود به    شیکی اطرافم روش حساس نبودن  یحساس بود که مردا  ییزایچ ی رو  کردی اطرافم فرق م

 متفاوت بودنش بود که برام محبوب تر بود  نیخاطرهم

 تشیاذ خواستمینم فتهی ن رونیتار موم ب هیردوبدل نشد تمام مدت حواسم بود   نمونیب  یحرف گهید
  خواستی من دلم م رشت یب دیشا  دونمینباشه نم  رونیکه موهام ب خوادیدلش م دمیفهمیکنم چون م
 خواد یباشم که دلش م یجلوش اون

 آب دهنشو قورت داد به سمتش برگشتم  سادیدر خونشون وا یجلو یوقت

 دیدار هی_شمام ما

 رسه یپدربزرگ شما نم  یالیو هیبه پا گهید دی ببخش ی_آره ول اسیال
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 زدمو با غم گفتم:   یتلخ  لبخند

کنم اما آرامش داشته  یزندگ یتو خونه دوازده متر  ادهینه ز یمتر  ستیخونه ب هی ی_من حاظرم تو
 باشم 

 تحملش سختها  مینازونعمت بزرگ شد یکه تو ییما یاما برا زننیم ا یل یحرفو خ  نی_ااسیال

 کردم  یا خنده

 ه؟ ی_خب حاال نقشه چ

 دزدا فقط... نیا نهیتو ع  میریم ی واشکی یچ ی_ه اسیال

 ؟ ی_فقط چ

 ...یندارم ول  یمنظور  دی_ببخشاسیال

 آروم گفتم: نیحرفشو گرفتم به خاطرهم   منظور

   ستین  ی_باشه مشکل

  نکهیا هیبه جا دمیدستمو به سمتش دراز کردم که د میسادیکنارهم که وا  میشد ادهیپ  نیماش از
اعتقاداتش   یرو  نهمهیا نکهیمانتوم گرفت بعد دنبال خودش آروم برد از ا یمچمو از رو رهیدستمو بگ

دارم   ستبشم ادعا نکنم خدارو دو اسی ال نهیمنم ع خواستی ذوق کردم دلم م یدلم کل  یود توب  بندیپا
 که گفته عمل کنم  ییواقعا دوسش داشته باشمو به حرفا

 میبود ی نظام هیجلو خخخ تو خونه   دمشیراه رفتنمون دستمو سمت شالم بردم کش  یواشکی نیب
 مراقب باشم  دیبا

دوباره مچمو گرفتو آروم با خودش   دیکش یخونرو که باز کرد با خاموش بودن المپا نفس راحت  دره
دوسش داره و براش احترام قائله   میلیمعلوم بود خ بردی حساب م یل یهمراه کرد فکر کنم از باباش خ

 زدی م رونی بابا صدتا بابا از دهنش ب گفتیم یچون وقت

از اتاقا بلند شد که اون لحظه وحشت زده محکم دستمو گذاشتم رو دهنم همراهه  ی کیدره  یصدا
   نییپا  دیاز کمرم چک یعرق سرد واریبه د می دیمحکم چسب اسیال
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 ؟ یی_عمه تو

  یسمت ما حساب  ادیداره م دیفهم  یوقت   دیتو موهاش کش  یعمش کالفه دست یصدا  دنیبا شن   اسیال
 آشپزخونه   یهولم داد تو  عیسر نیبه خاطر هم میهول کرد

 عمه؟ یشد  داری_باسیال

  رونیب  یرفت  دونستمیاما من م یدی تو اتاق خواب  کردیعمه؟بابات فکر م  یوقت شب کجا بود نی_اعمه

 ؟ یدیکه بردم فهم یی_از غذااسیال

 ؟یسورن برده بود یتو بشم باز برا ی_فداعمه

بود    اسیعمه ال  یاپنش بود غذا  یرو  که ییگرد شد پس بگو اون روز رفته بودم خونش غذا چشمام
 یخور یم یخونگ یغذا تمیمارمولک پس تو خونه مجرد یا

 شد  رید گهید دی_آ...آره عمه جون...ببخشاسیال

 ؟یهول کرد  نقدریدلم حاال چرا ا زهی _باشه عزعمه

 دمی ترس کهوی فقط  ی_من؟نه بابا چه هولاسیال

 نگران شده گفت:  ی که معلوم بود کم  عمه

 ؟ینگاه کن منو راستشو بگو باز دردت گرفت؟قرصاتو خورد  اسی_العمه

 بود؟   ضیمر اسیقلبم باال رفت درد؟قرص؟مگه ال ضربان

 خانوم    مایش  ستین می زی _من خوبم چاسیال

 ر ی خستم شبت بخ  یلیخب باشه من رفتم بخوابم خ  یل ی_خعمه

 عمه جان  ری _شب بخاسیال

منو به خودم آورد   اسیبسته شدن در اتاقش پس پس ال  یصدا  دنیچه قدر گذشت که با شن دونمینم
 اومدمو بهش نگاه کردم  رونی ب گاهمیاز مخف
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 آشپزخونتون طبقه باالس؟  ای دی_شما دوتا آشپزخونه دار

 شدم   یطور  هیچپ چپ نگام کرد که ناخواسته  اسیال

 نه ییطبقه پا ش یکی  نهیا شیک ی میاردوتا د ری وونه؟نخیحرفاس د  نی_االن وقت ااسیال

 میآشپزخونه داشت هیبزرگتر بود اون وقت ما  نایخونه ما از ا  دمیکش یپوف

  هی نمیبب خواستمیم هیچه شکل نمی داشتم که زودتر به اتاقش برسم بب  جانیه یل یراه افتادم خ  دنبالش
 داشته باشه  تونهیم یچه جور اتاق  ات یخصوص نیپسر با ا

 تو   ای_باسیال

نفس   موی دیخودمو پرت کردم تو اتاقش همزمان با بسته شدن در هردومون به پشتش چسب عیسر
  میدوباره نگامونو ازهم گرفت موینگاه بهم کرد هی مویکه گذشت به سمت هم برگشت یکم مینفس زد

قلبش گذاشته بودو  یکه باال اومد چشمام گرد شد با تعجب بهش نگاه کردم دستشو رو اسیال دست
بودم هول کردم روبه روش   دهیشرکت هم د یرفتارشو اون روز تو  نیا  نهیآروم فشارش داد ع

 : دمیپچ پچ کنان پرس  یبا نگران  ستادمویا

 کنه؟ ی درد م اس؟قلبتیشده ال ی_چ

المپو روشن کردم   عینگران شده باشم سر یکس یبرا نقدریا ادینم  ادمی  ادیذره مونده بود اشکم در ب هی
 دی که اون پشت سر من خاموش کرد با درد نال

خونه المپ روشن کنم مشکوک    گردمیعادت ندارم االنا که برم  وونه؟منید  یکنی کار م ی_چ اسیال
 شنیم

کرد زدم   ی ز یخم شدو ناله ر یقلبش کم یاشکام در اومده بود به زانو زدنش نگاه کردم رو کهیدرحال 
 خودش مقابلش زانو زدمو با هق هق گفتم: نهیع  هیگر ریز

 کنم   داریبذار برم عمتو ب  اس ی_چت شده تو؟ال 

  یعنیشد  شتریچشماش ترسم ب دنیسرخ شده از دردشو باال آوردو بهم نگاه کرد با د یچشما آروم
 درد داشت   نقدریا
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 ؟ یار ی برام ب شهیم زمهی م ی_قرصام رواسیال

تراس بزرگ داشت   هیمثل من  اسیکجا بود اتاق ال زشیحاال م  ایبه سمت اتاقش برگشتم خدا عیسر
  دیتاب اطشونیپرده هاشو کنار زدم که نور ماه و نور ح  عی تو اتاق سر ادینور ب نکهیا یبرا  نیبه خاطرهم

ون چ  شهبا رهی اتاقش رنگ ت نییزایکنم فکر کنم د  دایپ  زشوی باعث شد م ن یتو خونه به خاطرهم 
 بود کی تار یلیاتاقش خ 

قرص  هیبرش داشتمو به سمتش رفتم  عیسر یقوط هیکردن  دایدنبال قرص گشتم که با پ زشیم یرو
 به سمتش گرفتم تمام مدت نگاهش روم بود اما برام مهم نبود  یاز توش دراوردمو با نگران

 _آب...حاال آب از کجا...

آروم بدون سروصدا دره اتاقو باز   ی ول  عی باشم سر  اسیمنتظر ال نکهیآشپزخونه افتادم بدون ا ادهی  کهوی
به سمت اتاق    عیبعد سر  ریبرداشتمو پرش کردم از آب ش وانیل هی دمیکردمو به سمت آشپزخونه دو

  دمیدو

چرا نصف شده  پر کرده بودم نویکرد وا من که ا یخنده ا  وانیل دنیبه سمتش گرفتم با د  وانویل یوقت
 بود؟

اتاقش دراز به درازا پهن شد نفسم از   یضرب آبو خورد بعد تو کیبردو  وانیدستشو به سمت ل اسیال
 ترس بند اومد خواستم صداش بزنم که آروم گفت: 

 آوا نگران نباش  رونیب  رمی _االن ماسیال

 اس ی ندارم ال یمشکل نجای_من با بودنت ا

 بود سرشو به سمتم گردوند  دهیکه دراز کش  یدر همون حال  اسیال

 ی موذب باش  خوامی_نماسیال

سکوت کنم قرار   دیپس با کنهیفرق م نیا دمیفهم  یراحتم ول شهیسرم نم نایبگم من موذب ا خواستم
 اتاق درست نبود   یبشم خب بودنه دوتا دختر پسر نامحرم تو اسی ال نهیبود منم ع

 بابا   اسی_ال
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  نجایاومدن ا یبه سمت در برگشتم داشتن م ید شد با نگرانبلن نی زم یبا شوک از رو عیسر اسیال
حاله  نجامیمن ا فهمنی تو و م ان یبه اطراف اتاق نگاه کرد اصال برام مهم نبود االن م  یبا هول  اسیال
 گفتم: عیسر نیبرام مهم بود به خاطر هم  اسیال

 قلبت تورو خدا  اسی_نگران نباش ال 

 بازومو گرفتو به سمت تختش برد  عیسر

 ر ی _برو اون زاسیال

در باز شد و پشت سرش المپ   کهو ی  دمیپامو کش نکهیتختش هم  ری رفتم ز یحرف   چیبدون ه عیسر
 حبس کردم  نمیس یاتاق روشن شد نفسمو تو

 ؟ ی_تو لباساتو هنوز عوض نکردعمه

 اس؟ یقلبت گرفت ال ده؟بازیخان_رنگت چرا پر شاهرخ

 بود  کی درد کوچ هیمن خوبم  دی_نگران نباشاسیال

 به سمتش رفتو بازوشو گرفت  ی با نگران اسیتخت بهشون نگاه کردم شاهرخ خان پدر ال ریز از

 ی خان_مگه دکتر نگفته بود اون قرصا باهات باشه باز که جاشون گذاشته بود شاهرخ

 صداش بود گفت:  یکه تو   یبا لحن شرمنده در اوج احترام  اسیال

 دوباره برگشتم نممیماش  چیبرداشتن سوئ یرفت انقدر هول کرده بودم که برا  ادمی دی_ببخشاسیال

نگران من شده بود که قرصاشو فراموش    نقدریا یعنیلبمو جمع کنم  یلبخند رو  تونستمیجوره نم  چیه
 جانم  یکرده بود؟ا

 م یبخواب می بر  دیخب حاال بهتره تمومش کن یل ی_خعمه

 ؟یخان_تو آشپزخونه بود شاهرخ

 گفت:  عیسر اسیلحنش مشکوک شده بود ال دمیلرز کهوی
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 قرصم  ی_آره برااسیال

 تکون داد ینگاه به اطراف اتاق کردو سر  هیگفت  یخان آهان شاهرخ

 نره ادتینمازه صبحه  کیخان_باشه بازم دردت گرفت صدام کن نزد شاهرخ

 ر ی_چشم شبتون بخاسیال

 هیگفته بود  ادمهیداداشش  ای از مادرش نشده بود؟ ی ود؟چون اصال خبر مادرش فوت شده ب یعنی
 داداش داره؟پس اونا کجا بودن؟ 

کالفه بود   یکه کم افش ینزدم فقط به ق یحرف  چیاومدم ه رونی تخت ب  ریبسته شدن در آروم از ز با
 گفتم:  میلحن پچ پچ مانند قبل  نهینگاه کردم ع 

وقت خودمو   چیافتاد ه یبرات م  یاتفاق هیمن شد اگه  ری _من واقعا شرمندم همش تقص
 دم یبخشینم

 لبخندش ضعف کنم  دنیپر بکشه و با د میزد که باعث شد ناراحت یلبخند مردونه ا  اسیال

 حساسه   میماریب  نیا یرو  کمیکالفم که باز بابامو نگران کردم  نی_نه بابا از ااسیال

 ست یکه ن ی_قلبه شوخ 

 زدو به سمت کمدش رفت لباساشو برداشتو به سمت حموم رفت  یلبخند

 رون یب  رمی م کنمی_لباسامو عوض ماسیال

لبه تختش نشستم اتاقش هم اندازه اتاق من بود اما  یرو  دمویکش یبسته شدن در حموم پوف با
 نفره بود  هی تخت دونفره نداشت 

بود   یمشک یرنگ اتاقش قهوه ا  بیخوشگل بود ترک  یل یسوخته بود که خ یخوابش قهوه ا  سیسرو
 داشت  یپشمالو که وسط اتاقش بود اتاق خوشگل یفرش مشک مین هیبا  رهی ت یقهوه ا یپارکتا

نامرتب    یکرم یبود که توش خطا یاتاقشم مشک ی وار یبود کاغذد یپف ساده یمشک شیروتخت 
 قشنگ بود  قشیکرده بود سل شی طراح
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جذاب شده   شی اون لباس ارتش یزدم چه قدر تو  یزده بود ناخواسته لبخند واری د یعکسش که رو به
 بود 

کنجکاو شدمو به   نیبود به خاطرهم   یعکس خونوادگ هیقاپ عکس که کناره تختش بود نگاه کردم   به
 سمتش رفتم 

 امکان نداره نی...انی...انیکه کنارش بود نگاه کردم ا  یگرد شده به کس یعکس با چشما دنید با

اشاره کردم که  که کناره دستش بود  یباز شدن در حموم سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم به کس  با
  یتوهمو به سمتم اومد قاب عکسو از دستم گرفتو برعکس طور  دیاخماشو کش  دی لبش ماس  یلبخند رو

 گذاشت  زشیم یکه عکسش معلوم نباشه رو

 همونه نمی ا کننیدوتا م  رویکه همه چ ید یاز عکسارو ند ی_فقط انعکاسه بعضاسیال

 ... ی_ول

 نداره آوا  ی_ولاسیال

 درت... _پس داداشت کو؟اصال ما

 کنن ی م یاونا لندن زندگ ستنین  نجای_ااسیال

 نگاهشو باال اوردو بهم نگاه کرد   ستادمیسمتش رفتمو روبه روش ا به

 عکستونو نگاه کردم؟  ی_ناراحت شد

 گم یدارم بهت دروغ م یفکر کن  خوامی _نه فقط نماسیال

 زدم  یلبخند

 ی کنی خودمم باور نکنم اما تو فرق م یحرفا  بیهمه دروغو فر نیبعد از ا دی_شا

 رون ی ازم گرفتو به سمت در رفت تا بره ب  نگاهشو

 شه یصبح م گهیساعت د هی یبخواب  کمی_بهتره اسیال
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  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی میاذان که بلند شد همزمان باهم به سمت تراس برگشت یصدا
 هیثان هی دمیشنیاگرم م دمیخوابیخرس م   نهیبودم آخه من ع دهیاذان صبحو نشن یتا حاال صدا نییپا

  برد ی بود دوباره خوابم م

هم بستم چه قدر صداش قشنگ بود احساس   یآروم به سمت تراس رفتمو چشمامو رو یقدما با
 نکردم   یکنارم قرار گرفت اما توجه یکردم کس 

قشنگ تمام وجودمو پر کرد ناخواسته دستم به سمت شالم رفتو جلوتر   یل یحس خ  هیلحظه  هی
اذان   دنیموذن غرق شدم چه قدر شن یصدا  یدادمو تو هیتراس تک شهیآروم به ش  دمیکش

 آرامشبخش بودو من خبر نداشتم  

از اشک به آسمون پرستاره   یهم بلند شد چشمامو باز کردمو پشت هاله ا گهید یاذانا یکم صدا کم
 اده یز نمیها هم یما تهران  یبود برا ییشدم پرستاره منظورم چهارپنج تا  هریخ

   رونی بره ب داشتیاومده داشت جانمازشو برم  رونیوضو گرفته ب  اسیال دمیسمت اتاق برگشتم د به

 م؟یما جانماز داشت دونمیاصال نم رهی بودم که وضو بگ دهیند روی حاال کس تا

که   کردمیتجسمش م یوقت شدنی م دهیبه رخ کش شتریپر مردونش ب  یکه باال زده بود دستا ناشویآست
 یبنده ا نیهمچ هینماز بخونه ته دلم ضعف کرد خوش به حاله خدا که  بتشی با اون قدو ه  اسیال

 عشقش خالصه  نقدریکه ا یبنده ا نیهمچ هیداره 

 زد یسمتم برگشتو لبخند  به

 شهیبدون اجازه وارد اتاقم نم  یجات امنه کس نجایونم تو بخواب انماز بخ رونی ب رم ی_م اسیال

اتاق محو شد خواست درو باز کنه که   یکی اون تار یکه تو نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 به خودم اومدمو گفتم:  عیسر

 بهت اقتدا کنم؟ یذار ی_م

به   عیتعجب کرده به سمتم برگشت منم سر یحرکت آروم که معلوم بود حساب  هیبا  ستادیا اسیال
 سادم یسمتش رفتمو روبه روش وا
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 رم یگیم ادیمنم  ینطور یپشت سرت نماز بخونم؟ا یذار ی_م

 ادامه دادم:  یانداختمو با شرمندگ نیی پا سرمو

 ...خب یتو مسلمانم ول نهیع ستمی اما من کافر ن یکنی دربارم چه فکر م دونمی_نم

 ؟یر یبگ  ی_وضو بلداسیال

 بهم زد  یسرمو به نشونه آره تکون دادم که لبخند گرم عیسر

 نه  ای کنمیم  دایچادر برات پ نمی بب ر ی _برو وضوتو بگاسیال

برم تو   نکهیرفتم قبل از ا ییبه سمت دستشو عیشد سر ری گونم سراز یرو ی در پ یاشکم پ قطرات
 لبخند گرم به سمتم برگشت  هیصداش زدم که با 

 ممنون یهمه چ ی_برا

 تکون داد  دییبه نشونه تا یزدو سر  یلبخند

ناراحت نبودم   گهینبود د دایپ  یاز غمو نگران یچشمام اثر  یاحساس کردم تو ستادمیکه ا نهییا یجلو
 نداشتم  میترس

بزرگه بنده   یلیبودم خدا خ دهیشن  دیلحظه دستم لرز هی یآبو باز کردمو آروم مشتمو پر کردم برا ریش
 کنه؟ ی اصال نمازمو قبول م بخشه؟یهمه گناه دارم هم م نیکه ا یمن یعنی بخشهیهاشو م

داشتن عشق خدا قشنگ تر از   کنمی بودم احساس م  اسیال هیهم بستم کاش به جا یرو چشمامو
 بود ن ی زم یرو یعشق آدما

 دمویکش  نییمانتومو پا  ینایتموم شد به خودم نگاه کردم آست  یمشغوله وضو گرفتن شدم وقت آروم
 بانمک شده بودم  یلی صورت خودم خندم گرفت خ دنیشالمو محجب بستم از د

به   گشتیم  یز یچ هیداشت دنبال   اسی چمدون وسط اتاق بازه ال هی دمیاومدم د رونی ب ییدستشو از
زد بعد دوباره   یلبخند سمیصورت خ دنیسمتش رفتمو روبه روش نشستم سرشو باال آوردو با د

 دنیبا د  دیکش رونی داشت ب یاس یو   یصورت یکه گال  یدیسف یز یمشغول گشتن شد که باالخره چ
 لبام نشست به سمتم گرفت  یرو  یدستاش بود لبخند یتوکه  یچادر 
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خودم باشه نگران نباش حروم   یبرا  خواستمیم دمیاز تو ساکش دزد یواشکی نوی_ماله مامانمه ااسیال
 دیکردم اونم فقط خند نکارویدادم که چرا ا حیبهم زنگ زد براش توض دیفهم  یچون وقت ستین

   دادیم یخوب یاز دستش گرفتمو آروم بوش کردم چه قدر بو چادرو

 رسرشونیکه خ  ییپسر بچه ها نیا نهی ع ریبلند شدو ساکو جمع کرد هولش داد اون ز  اسیال
 زدم   یاتاقشونو مرتب کنن ناخواسته لبخند خواستنیم

خجالت   یچشمش بهم افتاد غرق صورتم شد کم  ی سرم کردمو به سمتش برگشتم که وقت چادرو
 بود  یطور  هینگاهش موذب بودم نگاهش  ریانداختم ز نییسرمو پا  دمویکش

 ادی _بهت ماسیال

منم  سادی عقبتر از ماله خودش پهن کرده بود رفتم جلوم وا  یکه کم یزدمو به سمت جانماز  یلبخند
 عقبتر    یکم یسمت راستش بودم ول 

 زد یسمتم برگشتو لبخند  به

 م؟ی_شروع کن اسیال

پهنش نگاه   یو ازم گرفت از پشت به شونه هالبخند نگاهش هیبه نشونه آره تکون دادم که با  یسر 
فرم بود اوف من به  یپر و رو کلشیاطرافم ه یپسرا هی بق  نهیچارشونه و قد بلند بود ع یکردم حساب 

 قرار بود اقدا کنم  یگر یچه ج

 دمویلحظه از خدا خجالت کش هی یبرا  میطیچه شرا  یافتادم که من االن کجامو تو نیا ادهی  کهوی
 به خودم دادم   یلب فحش ریآروم ز

با   کردمویم  کردینره شروع کرد منم هرکار که اون م رونی که صداش ب یبا لحن آروم طور   اسیال
به   خای فراتر بود پس زل دادیبهم دست م اسیکه از بودن با ال یاز آرامش یحت  خوندمی آرامش نماز م

 و فراموش کرد   وسفیعاشق خدا شد   یبود وقت نیخاطرهم

 هیصحنه  نیا دنیبا د کنهیدستشو آروم باال برده داره دعا م اسیال دمیتموم شد د نمازمون یوقت
 اطرافم  ینه به پسرا اسینه به ال نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک
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  نقدریتوکه ا دمیبار که ازش پرس هیو هفت سالش بود  ستیسه سال از من بزرگتر بود اون ب اسیال
باشه   یاز دوستام رفتم قرار نبود پارت یک یگفت به زور  یکردی کار م یچ یپارت  یاون شب تو یمعتقد

 شد   یپارت کهوی

نگاهت پاک   یکن  یسع دیبا یر یبهم گفت هرجا که م گفتیراست م شییبهم زد که خدا  یحرف هی
باشمو گناهکار   یب یع  یمنم آدم ب شه ینم  لیدل ستین یآدم درست خونهی که نماز م یهرکس نیباشه هم

 نباشم  

 اسویال تونستمیروشن شده بودو بهتر م  یبهم زد هوا کم  یکه تموم شد به سمتم برگشتو لبخند دعاش
 نمی بب

 _قبول باشه خانوم کوچولو اسیال

با   فممیخجالتام تکل  نیپروا زل زدن تو چشماش نه به ا ینه به ب  نییخجالت سرمو انداختم پا با
 ست یخودم مشخص ن 

 چادرو فعال داشته باشم؟ نیا تونمی_م

 زد  یلبخند

 _ماله خودت اسیال

 نماز نخوندم  گهید دیهرچند شا نجامیکه ا یوقت یمامانته برا هیادگاری_نه 

درخشش چشماش با   کردمیاحساس م ارمیبه سمتم اومد که باعث شد آروم سرمو باال ب یکم  اسیال
  خواستی چرا اما دلم م دونمینم داوریبه وجد م   یمنو حساب نیکه هم شدیم  شتریهرلحظه ب دنمید

 خواست یباشم که اون م یدختر 

تا هروقت که چادر  نی به خاطرهم هیدردت چ دونمیم ی بخون یتونی_نمازو بدون چادر هم ماسیال
 نهیدرسته اصل د هینماز انتخاب کنمی نماز بخون مجبورتم نم گمیمن نم  شی داشته باش یتون یم یدیخر
که  یبد هرکار  یول خونهیکه نماز م هیبهتر از اون یلیدرستکاره خ  یول  خونهیکه نماز نم  یآدم هیاما 

   کنهی م یحدسشو بزن 

 از سره جاش بلند شد  اسیال
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کم   دیبا یدون ینشد خودت که م  یبخواب  کمی نجایشرمنده آوردمت ا ارمیبرات صبحونه ب رم ی_م اسیال
 رون یب  میکم بزن

 .......................... 

که کرد باعث شد تو خونشون بمونم البته  یادیز یاصرارا اسمیال شهیکه فرار کردمو پ شهیم یروز  سه
 نه تو اتاقش 

خوشگل   یمبل پنج نفره راحت هیو  نهیشوم هیکوچولو داشتن که  یل یکلبه خ هی نا یا اسیباغ خونه ال ته
 داشت که عاشقش شده بودم   یخوشگل یل یخ یفضا هیبود  ی گوشش بود کلبه چوب

بود که آرامش داشتم هرشب با   نیاما مهم ا شدیراحت بودم درسته نصف اتاق خودمم نم  اونجا
  کردمی زود قطع م قهیفقط سه دق یدوروبرشو راحت کنم ول  یخودشو آدما الیتا خ زدمی مامان حرف م

  نیبه خاطرا کنمی کارو بکنن احساس م نیا ذارهینم  خوردی ردمو بزنن هرچند مامان قسم م  دمیترسیم
 کردم ی م اطی احت دیکه بود با یخب هرچ   یتا بهش زنگ بزنم ول  گفتیم

بخونم   یکار ی بود تا وقت ب دهیبرام خر  اسیکه ال یبودمو داشتم رمان دهیمبل دراز کش یآرامش رو با
 منو به خودش جذب کرده بود   یقشنگ بود که حساب یلیرمان خ  هی خوندمیرو م

  اوردیبرام غذا م  یواشکیشبا هم  میبود  رونی هرچند دوبارشو باهم ب اوردیبرام نهار م  اسینهار ال وقت
  میحس شرمندگ نیا ذاشتی که نم  کردی باهام رفتار م یطور  هی یشرمندش شده بودم ول  یحساب 

 بشه  شتریب

با   یافتادم که چه طور  یچشماش م ادهی  یخونه خودشون پارک کرده بود وقت ی خوشگلم جلو  نیماش
 گرفت یتو خندم م ارمشیب  تونمیببخش که نم  گفتیم یشرمندگ

حس گنگ که  هی یعنی هیطور هیدارم  اسیکه به ال ی حس  کنمیسه روز کم کم احساس م  نیا یتو
  کردمیکه م یهرکار  گرفتمیحرفاش قرار م  رینداشتم ناخواسته تحت تاث یجنس مذکر  چیتاحاال به ه

و   ستیب نی ا یکه تو یز یعاشقه حجاب شده بودم چ دای جد یباشه حت  دشیید تا مور خواستیدلم م
 نبود میبارم برام مهم نبود چون حال هیچهارسال 
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گفت پنجاه متر بود   شهینبود م یبزرگ ادی به سمتش برگشتم کلبه ز عیباز شدن در سر یصدا دنیشن  با
  نجایا اسیال نکهیکردن خودشو داداشش بوده از ا یباز  هیجا اسیاشپزخونه هم نداشت طبق گفته ال

 گرفت یناخواسته خندم م کردهی م یباز 

 د یکردو خند یمبل بلند شدم بهم نگاه یاز رو  عیسر دنشید با

 ؟ی_تمومش نکرداسیال

 چه...  گهی_نه هنوز دستت درد نکنه بابا عصرونه آوردنت د

 نجا یا ایحرف نزن ب  نقدری_ااسیال

   میروش نشست  مویکه وسط اتاق بود رفت یقرمز  یپشمالو چهی قال یکردمو بلند شدم باهم رو یا خنده

 ظرف بود نگاه کردمو دستمو سمتش بردم مشغوله خوردنش شدم   یکه تو یخوشگل یشکالت  کیک به

 چه قدر خوشمزه بود میا

 ه؟ ی_خونگ

 _آره عمه درست کردهاسیال

 داره ی_چه حوصله ا

 گذاشتو گفت:  ینیس  یابروشو باال داد فنجون قهوشو تو هی اسیال

 ؟ی_مگه تو ندار اسیال

 خورم ی م رونی ب رمیبخوام م ی لی_نه بابا فوقش خ

 ؟ی کن ی درست نم ؟براش ی چ یوهر کن_شاسیال

 احساس کردم لپام گل انداختن دمیخجالت کش یکم

 باشه  یداره ک یبستگ دونمی_نم

 ره یبه نشونه متاسفم تکون داد که باعث شد خندم بگ یسر  اسیال
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 اصال نکنه یکار   نیهمچ هیکه  کنمی خودم ارشادش م  یشوهر کن ی_هروقت خواست اسیال

 گفتم:  یباال دادم با لحن حق به جانب  ییابرو

 کنم؟ی درست نم کیک نکهی_چرا؟فقط به خاطر ا

 دوستون داره  گهید ی ک یچون  ری _نخاسیال

لحظه از   هیچرا  دونمینم  نییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیجا خوردم  یکه زد کل  یحرف  از
باعث شد بهم نگاه بکنه با   دیصحنرو د نیا یگذاشتم که وقت ینیس یدستش دلخور شدم فنجونمو تو

 جا خورد  یحساب  افمیق دنید

   ییهمونا نهی_توهم ع

 جلومو گرفت  عیبلند شم که سر خواستم

 تو...توهم... یول یفهمیحرفامو م کردمی فکر م یفرق دار  کردمی_فکر م

 منظورم طاهاس؟  ینکنه فکر کرد نمی بب  سایبود وا گهید زیچ هی _آوا منظور من اسیال

 شده بودن گفتم:  ر ی اشکام سراز کهیال درح

 ه؟ی _پس منظورت چه خر

 م؟ی_دست شما درد نکنه خرم شداسیال

 باره فروکش کرد کیبه  تم یلحظه زمان برام متوقف شد تمام عصبان هیحرف انگار   نیزدن ا با

 امکان نداشت  نیا یداشته باشه ول  تونستیم یمعن هیجوابش  فقط  نیا

 بکشه به سمت مبل رفتو روش نشست   یقدم عقب رفتم که باعث شد پوف هی

  ی کی  دمیشده بود فهم رید یل یبه خودم اومدم خ یشروع شد اما وقت یاحساساتم از ک دونمی_نماسیال
چشمم  خواستمی با خودم کنار اومدم نم  عیاونم دوست داره داغون شدم اما سر یدوست دار  گروید

 بود   گهید یکیسه باشه که نامو  یدنبال دختر 
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 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

داد بهم گفت که طاها داداششه از  حیتوض  زوی_با سورن درباره تو حرف زدم اونم برام همه چاسیال
 ی تو مخالف دم یشن  یخوشحال بودم مخصوصا وقت  یلیخ ی ول  یکه وسط بود ناراحت نش ییزورو اجبارا

  اسیال خواستمیبزنم فقط م یحرف  خواستینشستمو به حرفاش گوش دادم دلم نم چهیقال  یرو  آروم
 باشه و من شنونده ندهیگو

منو   دیشا ینطور یبهت نشون بدم ا شتریخودمو ب  یطور  هیکردم  یسع  نی _به خاطرهماسیال
  که بتونه تورو یمن پسر  دمیدلسرد شدم فهم یکنی باهام رفتار م یچه طور  دمی دیم یاما وقت یدیدیم

 یاما تو که محبوب من بود کردمیناخواسته به خودم جذب م رویادیز یدرسته دخترا ستمیجذب کنه ن
  نیهمچ  هیاز  کردمیم یو بنفش بود سع  یاسی دمیرنگ مورد عالقتو از سورن پرس یشدینمجذب 

طور  نیمتاسفانه ا دمینه که د ای ی کنی بدونم اصال بهم توجه م خواستمیاستفاده کنم م شتریب یبات یترک
 خواستمی تونم ساده بگذرم م  ینم  دمیبعدش د یو ماجرا  یتا شب پارت دمیکم کم عقب کش   ستین

از   دمیدیم  کردمیبه خودم نگاه م یطاها باشم چون وقت  بیرق تونستمیم دیامتحان کنم شا وشانسم
 ... یاز اون کم ندارم فقط از نظر مال یز ینظر ظاهر چ

 اره ی نم یپول خوشبخت   اسی_ال

کنم کم  یگذار  هیسرما ییجا هیکردم   یسع نیشما دخترا مالکه به خاطرهم یاما برا  دونمی_م اسیال
چون  کردمی نم یبودم بهش حسود دهیشن  ادی شرکت طاهارو ز  فیکم خودمم شرکت راه بندازم تعر

 دلم بود یرو  یکردیبه من م ویکردی که به اون م یکاش توجه  نکهیاما حسرت ا ستمین  یپسره حسود
ترس   هیهم مرز طاها باشم اما  قای دق ینطور یبتونم ا دیشرکت منم مثل اون بشه تا شا خواستیدلم م

امکان داره توهم کم کم بهش   سادنیازدواج وا نیا هیپا یطاها و پدربزرگت جد نکهیداشتم ا بیعج
 باعث نشد از تالش دست بردارم   یول  یقبول کن ویعالقه مند بش

 داد رونی نفسشو با فوت ب دیتوموهاش کش یکالفه دست اسیال

  دمیدیم ی دوست داشتم وقت یل یحرکات خانومانتو خ  ی تو حت ی_شب و روزم شده بود چشمااسیال
  یکردی م  یسع یپارت یاون شب تو ای یکردی مقنعتو درست م عیسر یدیانگار گشتو د ینی بیمنو م

 کرد یدلم ضعف م یبکش  نترییلباستو پا 
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 بود  دهیخاک به سرم پس د یشدم وا سرخ

 یکه وقت یدعوتت کردم باهام نهار بخور   یبشناسمت به بهانه عذرخواه شتریب خواستمی_م اسیال
  کردمیم  یسع یخوشحال بودم به هر بهانه ا یاومد ی که م  ییوقتا شناختمی سر از پا نم یقبول کرد

 باز شد گهیموضوع د هیتو اتاقتو باهات حرف بزنم اما هربار سره    امیب

 اون روزا افتاده بود ادهیکردم انگار اونم  یآروم  خنده

االن   کردمی گذاشتم فکر م ونشیعشقه با سورن در م  یجد  ی_کم کم احساس کردم حسم جداسیال
 زدو بهم قول داد که کمکم کنه  یاما لبخند  شهیم ی رتیغ

 بهم نگفته بود؟ یچ یگفت؟سورن خبر داشت؟پس چرا ه یاالن چ نیتعجب بهش نگاه کردم ا با

اون خونواده از ازدواجت   یکه تو ه یاون تنها کس دمیجا خوردم اما فهم ینطور یتو هم  نهی_منم عاسیال
  یاونم راض ستین  یدلت راض یاما وقت  یدوست داره که زن داداشش بش گفتیبا طاها مخالفه م

 دوست داره  یلینبود سورن خ 

 انداختم  نیی پا سرمو

جات   دونمیامروز بهم اس داد گفت م زدمی اس بهش م هیکاش حداقل  دادمی جواب زنگاشو م  کاش
خار رفته بود  هی هنیجملش ع نی ا ینامرد یلیخ  یول گمینم  ینگران نباش به کس یاسیال شهیامنه پ

طرف آبرو   دیشا ایبهش بگم براش بد بشه   دمیترسیم  یدوست داشتم ول  یل یقلبم من اونو خ یتو
 و گند بزنه   رهی بگ دشوخونوا

باهم  رونی ب ارهیبده که تورو ب  شنهادیروزو بهم پ هیروز با سورن هماهنگ کنم که  هی_قرار شد اسیال
خوشحال شدن آخه دلشون  یل یدرباره تو با پدرمو عمم صحبت کرده بودم اونام خ میحرف بزن

   شدماز شر اون دختره که عمه برام پسند کرده بود راحت  ی نطور یا رم یزودتر سروسامون بگ  خواستیم

بابا   یخجالت بکشم ا یلباش نشست که باعث شد کم  ی رو  یاخمم لبخند دنی اخم کردم که با د یکم
 کردم یرفتار م هیمن چه قدر ضا
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عوض کرد سورن بهم گفته   رویهمه چ یکه اون شب لعنت  رفتیم  شیداشت خوب پ  ی _همه چاسیال
به دست آوردن  یبرا دیشنی جمله بود که از من م ه یرو دارم اما فقط  شی در پ  یسخت یبود روزا

 د یکش یسخت دیبا ارزش با یزایچ

کرد فکر   تابمیدلم به تاالپ تاالپ افتاده بود که ب یطور  هیضعف کردم  یجملش حساب  نیا دنیشن  با
   شناختیکردم چون سراز پا نم دایپ یکه چه حس دیرنگ صورتم خودش فهم دنیکنم با د

 گمیو هفت سالمه نم  ستی ب ستی ن میابونیدوست داشتن ساده خ ستی_من عالقم هوس ناسیال
روز دو روز   هی یتورو برا فهممیم  وری و زندگ یباز  نهیبزرگ شدمو فرق ب یول مهی پختمو حال یادیز

 خوام یعمر م  هی یبرا  خوامینم

به   کردیم یپسر ازم خاستگار  هیبار بود   نیشدم اول دیسرخ و سف کردیم یداشت ازم خاستگار  نکهیا از
بگم اما خودمم احساس   یچ دونستمیکارو بکنه نم نی که ا کردی جرات نم یلطف آقاجونو طاها کس 

 و آرامش داشتم    تی که دوسش دارم چون کنارش امن کردمیم

که مخلوط با شرم دخترونم  یآروم با لحن نیکردم خودم باشم حرف دلمو بهش بزنم به خاطرهم یسع
 شده بود گفتم: 

 نبودم آزاد بودمو... ی_چرا من؟منکه دختر معتقد

اونا   قهیتوهم طبق سل خواستنی م  نطوریچون خونوادت ا یآزاد بود شدیبه من مربوط نم نای_ااسیال
خودش خط قرمز   یکه برا یهست  یدختر آزاد هیکه  دمی فهمیم  دمیدیشرمتو م  یوقت یبار اومده بود
  ویکنیمن هول م دنیبا د دمیدی بدم چون م رتییتغ تونمیم کردمیاحساس م  یستین  هیداره مثل بق

که  یز ینه اون چ پرستمی م رویکه هست ینیچون من ا یباش  یچ کنمی تو من مجبورت نم یزن یم موهاتو
 بدم  رشییکه بتونم تغ  یدختر شدم نه دختر  نیخودم ازت بسازم من عاشقه ا

 دم ینگاهش دوباره خجالت کش  دنیباال آوردمو بهش نگاه کردم ناخواسته با د سرمو

 ؟ یکن یمنو قبول م مینطوریا یعنی_

 هم نگاه کردزدو ب  یلبخند



 آوای چشمانت 

154 
 

  ینطور یاالن ا یکنیکار م  یچ ی با قلبم دار   یاگه بدون  یزنی حرفو م نیکه ا یندار  ی_تو مشکل اسیال
 یشدی نم  دیجلوم سرخ و سف

خندش باال بره ناخواسته خودمم  یخودم جمع شدم که باعث شد صدا یسرخ شدمو تو شتریب  یکم
داشت   یهرلحظه آرامش و خوشبخت کردمی هم بستم احساس م یزدمو آروم چشمامو رو یلبخند

 شدیم کی بهم نزد شتریب

 ؟ یدوست دار  ؟منوی_تو چاسیال

 دم یبه شالم کش یدست

 االن جواب بدم؟  دی_با

 شهیاالنم شماره معکوس شروع م هیباشه سه ثان ؟خبیبهت وقت بدم فکر کن   ییخوای_م اسیال
 ....کی

 گرد شد   چشمام

 _دو... اسیال

 گفتمی م یکردم حاال چ  هول

 م ی_دو و ناسیال

 هم بسته شد یرو چشمام

 _دو و هفتادو پنج...آخرشه آوا اسیال

 بگه سه گفتم:  نکهیلب باز کردم قبل از ا آروم

 _آره 

درگاه  یکه تو  یکس دنیبا د میلحظه در اتاق باز شد که وحشت زده به پشت سرمون برگشت  همون
 امکان نداشت  نینگاه کردم ا یبود با ناباور 

 آره؟ یکن ی م ی_خاستگار 
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  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیبلند شدم   چهیقال یاز رو عیمبل بلند شد منم سر یاز رو اسیال
 ن ییپا

 شرمنده نگاهش بشم یباعث شد کم  ستادیبستو به سمتمون اومد روبه روم که ا درو

 م؟ یدونستیما نم  ی بکش ی_شما خجالتم بلد بودسورن

 یآغوشش محکم منو به خودش فشار دادو سرمو تو  یحرفش مصادف شد با فشرده شدنم تو نیا
 گفت:  یفرو برد با لحن باحال نشیس

 ی نش  یرتی وقت غ هی کن  شی شما چشماتو درو اسی _آقا السورن

 د یموهامو بوس ی رو نثارش کرد سورن خم شدو یا وونهیکردو د یتک خنده ا اسیال

 نویبدرک چه قدر ناراحت شدم که جواب زنگ ا میچه قدر نگرانت شدم نگران  یدون ی_نامرد مسورن
 اما ماله من نه یداد

 شد؟ تونی_حسوداسیال

 ته گرفت  ممییجاها هی_بدجور تازه سورن

تخس شده   یپسربچه ها نیا نهیع  افشی کردمو اشکامو پاک کردم دلم براش سوخت ق یخنده ا تک
 بود

 بهت ساخته اسی کرده ال ریی سه روز چه قدر تغ  نی ا ی_نگاه کن توسورن

هم چشم غره  اسی خنده و ال ریفرو بردم سورن زد ز قمی یسرخ شدمو سرمو تا تو یخجالت حساب از
 بهش رفت  یا

 کرد ی مراعات نم شدیسرش نم ایذره ح هی کشمیمن خجالت م  دیفهم ی نم شعوریب

   کنهیم  ییرایازمون پذ ادیخانوم االن م _عمهسورن

 نه ی :وام یگفت مویبه سمت هم برگشت اسیهمزمان با ال دیرنگم پر  کهوی

 می به سمت در رفت عیسر
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 ن؟یشده؟چرا هول کرد ی_چسورن

 ندارن  یخبر   اسیخونواده ال  نجامیا  یواشک یمن  وونهی_د

 گفت:  یباال دادو با لحن باحال  ییابرو سورن

   دیی_خب پس گاومون دوقلو زاسورن

  ستین یامنه و کس میدید یوقت میبه همه جا نگاه کرد  یدرو باز کرد پنهون عی سر دیکش یپوف  اسیال
 ن یسورن هولم داد پشت ماش اسیکه با اوه اوه گفتن ال میدیدو عیسر

 کردم  می قا شتریعمه خودمو ب ی صدا دنیشده اما با شن   یچ دمینفهم  اولش

 آوردم یبراتون خوردن د؟تازهیریم دی_شما دارعمه

 م یبر  دیاومد با شی مهم برامون پ  یلیکار خ  هی ی_دستتون درد نکنه عمه خانوم ول سورن

 پس... یکلبه باش یتا شام تو  ییخوایامرزو م  یمگه تو نگفت اسی_العمه

 شد عمه ییکهوی _اسیال

 گفت:  عیکه مشکوک شده بود سر عمه

 د یبسوزون یشیچه آت دییخوای_باز معمه

برداشتو دهنش گذاشت پسره شکمو االنم ولکن   ینی ریش  هیکردو به سمت عمه رفت  یخنده ا سورن
 آشنا بود  افشیبه عمه خانوم نگاه کردم چه قدر ق  ینبود کم 

 تو  دیشما بر میگردی_زود برماسیال

 ناراحت شده گفت:  ی که معلوم بود کم  عمه

 به سالمت   دی_باشه برعمه

 میتونستی ها تا م  وونهید نهیهمراهه سورن ع رونی به سمت ب دیرفتنه عمه سورن دستمو گرفتو کش با
 حالت بامزه گفت:  هیبه سمتش برگشتم با  میدیدو
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 ی دویخوب م یپس بدو که دار  میشیم چارهی کنه ب رمونی_اگه شاهرخ خان دستگسورن

 میبود شده  یفرار  یدخترپسرا نیا  نهیگرفته بود ع خندم

 می_بسه....بسه....دور شد

زانوهام خم شدمو نفس نفس زدم کم کم همراهه سورن   یدستمو ول کرد رو  سادویکم کم وا سورن
 باحال شده بود  یلیهامون خ افهیخنده ق ریز میزد

 شدم  اسی متوجه نبود ال کهوی خنده هام  نیب

 کو؟  اسی_ال

 گل بزنن  نوی_شادوماد رفتن ماشسورن

 : دمیبا حرص غر دمویبه بازوش کوب  یآروم  مشت

 کشمی خجالت م یگ ینم یزن ی اون حرفارو م اسی ال یجلو  یکشیتو خجالت نم   شعوری_ب

 زدم   یاون حرفو نم یکش یخجالت م   دادمیدرصد احتمال م هی_باور کن اگه سورن

به سمت صدا برگشتم و  دمی که شن  یبوق  یبهش بزنم که با صدا گهیمشت د هیدوباره  خواستم
 لبام نشست   یرو  یلبخند نیبه خاطرهم دمید اسوی ال نیماش

 به سمتم برگشتو چادرمو سمتم گرفت  اس یعقبو باز کردمو سوار شدم با سوار شدن سورن ال دره

 رفت  ادتونی  نوی_ااسیال

 زدمو از دستش گرفتم و سرم کردم   یخجوالنه ا  لبخند

 دارمش  که رهیم ادمیوقتا  یلیخ  دی_ببخش

 بهم زد   یچشمک اسیال

 ی کنی _بهش عادت ماسیال
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که   یهر حرف اسیبود که بدجور عاشقش شده بودم ال دهیخوشگل خر یچادر مشک هیبرام   اسیال
چادر هم خودم انتخاب کردم که اونم از خدا   دادمیگوش م عیانگار از آسمون نازل شده باشه سر زدیم

 اونم به انتخاب خودم  دیبرام خر رویک یهمون روز  عیخواسته سر

  یلباش ظاهر شد که باعث شد برا یرو  یلبخند دنمی گرد شده بهم نگاه کرد با د یبا چشما سورن
 بار ازش خجالت بکشم  نیاول

 ی_چه قدر ماه شد سورن

 _ماه بودن ماهتر شدناسیال

 گفت:  یلحن بامزه ا هیبرداشه بود با  رت ی غ پی ریکه ت سورن

 مراقب حرف زدنت باش هنوز داداشش اجازه نداده  ی_هسورن

 بشم  رهی خ  ابونایو به خ نهیلبم بش یلبخند محو رو هیخنده هاشون که اوج گرفت باعث شد  یصدا

افتادم   یطاها و بابا م ادهی یخوشحال بودم اما وقت   یلیکرده بود خ  یازم خاستگار  اسیال نکهیا از
 نذارن هرچند فکر نکنم برگردم  دمیترسیافتاد م یدلشوره به دلم م

 نگاه کردم  اسیبه ال  نهییاز تو آ آروم

 داشتم اجی بزرگام احت  تیباهاش ازدواج کنم به رضا تونستمینم  ینطور یا یول

 ی دون یبه خودت هرجور که صالح م سپارمیم  روی همه چ ایهم بسته شد خدا یرو چشمام

 .................... 

تنگ شده بود اما جرات    یخونه حساب یدلم برا نجامیکه ا شهیم یهفته ا  هیگفت  شهیم بایتقر
بتونم  دیمنو آورده بود دم خونه تا شا اسیناجور بود ال یلیخ میچون دلتنگ ینداشتم برگردم ول

   نمشونی بب

  دادمیفشار م یچادرم دستمو حساب  ریاز ز مینشسته بود ی حرف چیبدون ه نیماش یوقته که تو  یلیخ
 چادر بود گذاشت  ریدستم که ز یکالفه شد دستشو رو  اسیحد نداشت که کم کم ال  میآخه نگران
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 رمت یگینم  ینطور ی_نکن دختر شکست ااسیال

 بهم انداخت  یا دارانهیکردو نگاه خر یحرص بهش نگاه کردم که تک خنده ا با

   ادی بهت م یهمه چ  ی_نگاش کن تو چه قدر خوشگلاسیال

  یباهاش راحت بودم اونم حرفا  دمیکش یازش خجالت نم  هگیزدمو نگامو ازش گرفتم د یلبخند
 ضعف بره  شتریدل من ب  شدیکه باعث م زدیم یقشنگ تر 

که   ییبود با ساق دستا دهیبرام خر  ییو طال یتوس یبا گال  یخوشگل صورت  ی لیخ  یروسر  هی اسیال
خوشگل   ی لیمعلومه خ ناشیطرحو داشت انگار لباسش تنمه و آست هیمدل و  هیدستم بود ست بود 

  یل یطرح خ هیبود که خودش با  هیروسر  نیبودم نمونش هم دهیند ییزایچ  نی همچ هیبود تا حاال 
 و خانومانه سرم بود  لخوشگ

 ؟یباهام قهر   یکنی _آوا چرا نگام نماسیال

 _نه فقط نگرانم 

  گهید  یچادرو سرت کرد نیمخصوصا ا شناستتینم  یکس نجایدختر؟ا یهست  ی_نگران چاسیال
 ی چیه

 شدم رهی به در خونه خ  یزدمو با آرامش بهتر  یلبخند

طول ببره  ن یاز ا شتریب  ذارمینم کنمیموضوعو حل م  نیمن خودم ا یباش یز ینگران چ دی_تو نبااسیال
 یزودتر زنم بش  دیبا یناسالمت

 انداخته بودم گفتم:  نییسرمو پا کهیدر حال  ینگران  با

 ؟ یچ ارهیسرت ب  ییطاها بال ای... ایاگه بابام نذاره  اسیال ترسمیمن م  ی_ول

 گفت:  یبا لحن آرامشبخش  اسیال

حاالم نگران نباش   یشیعالمو آدم مخالف باشن بازم مال من م  یقسمت من باش یتو ی_وقتاسیال
 سمت خونه  رمی م دمیبخند وگرنه پامو رو پدال گاز فشار م



 آوای چشمانت 

160 
 

  بستیچشمام نقش م یجلو شهیهم نشیچهره دلنش دیباال آوردمو بهش نگاه کردم که خند سرمو
  یمتفاوت بود حت اس یال  کردمی م رهیشبم ذخ  یبرا گرفتمویمغزم م یعکس از صورتش تو هیهرروز 

 بودنش  ی خندش آرامشش حت

 اومد رونی ب  یکی _اسیال

 به سمت خونمون برگشتم عیسر

چشماش گذاشته بود رنگ   یرو ی خوشگل یدود نکیرنگش بود ع  دیسف یام و ی مامان که سوار ب به
  رونی شالش ب  ریخوشگل کج کرده بودو از ز  یلی کرده بودو خ یمراسم من نسکافه ا یموهاشم که برا

 انداخته بود

 چه قدر دلتنگش شده بودم  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیشدم  رهی خ  بهش

 دراومد  اسیال یاز کنارمون که رد شد صدا نشیماش

 بود؟  ی_ک اسیال

 _مامان بزرگم

 ره یچشماش گرد شد که باعث شد خندم بگ اسیال

 ساله بود ماشالل چه قدرم خوشگل بود ستیب یدخترا نیا نهی_مامان بزرگت چندسالشه؟عاسیال

 بامزه بود  یلیلحنش خ  دیکردم که خودشم خند یبلند هخند

 مامان افسونم حساسه یچه قدر رو یدونی ساله نم ستیب  یبه زنش گفت گمی_به بابام م

 توسط پدر زن کشته شدم ومدهی _اوه اوه قبره خودمو پس کندم هنوز ناسیال

  یلیآقاجونمو پدر زنش مخاطب قرار داده بود خ نکهیکردمو با ذوق بهش نگاه کردم از ا یا خنده
حرفو زده بود تا    نیا نیبابامه به خاطرهم ستیخوشحال بودم چون بهش گفته بودم اون پدربزرگم ن

 ست یاونم پدرزنه بابابزرگ زنش ن  یبدونه برا
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  نکردیدلم تن تن داشتن قند آب م یخودمو زنش حساب کردم ته دلم قنج رفت تو  نکهیاز ا ناخواسته
بزنم برعکس    غیج  خواستیکه دلم م شدمیزنم اونقدر خوشحال م  گفتیم ی دست خودم نبود وقت

 شد یحالم بد م  کردی م تی طاها که هربار بهم احساس مالک

 اسویباباش ال  رنیگیمن بچه طالق بود ده سالش بود که پدرومادرش ازهم طالق م نهیع  اسیال
  نیاسیشوهرش فوت شده  یمامانش ازدواج کرده ول اسیطبق اطالعات ال  نویاسیو مامانش  دارهیبرم

 زنه یسر م هی رانیا ادی وقتا م  یبعض  یهم همچنان کناره خودشه ول

 برق خونده بود یهم مهندس اسیبود جناب دکترم بودن ال نیاسیاسمش   اسیداداش ال 

به  ادی ذره خوشش نم هی  کردمیاحساس م گرفتیداداشت دکتره خندش م ولیا گفتمیم یوقت
بار چنان   ه ی یحت  خوردی حرص م  یکه کل ذاشتمیموضوع سربه سرش م  نیهمش سره ا نیخاطرهم

دربارش   گهیقبول بشه که خندم گرفت و د یتا پزشک کنهیبهم گفت کنکور امسال شرکت م یجد
 اومد   ن ییپا شنزدم اونم از موضع یحرف 

  یبرا نیا شدمیخوشحال م  دهیم  تیقه هام اهمکه اونم مثل من به عال کردمی فکر م نیبه ا یوقت
 مشترک الزم بود یزندگ   هی لیتشک

بدون    کردمی که با پسرعموهام م ییها طنتیش  یدرباره خونوادم بهش گفته بودم حت رویهمه چ منم
 شدینم  یرت یغ  یبرام ساخته بود الک   روی جو نی همچ هیآخه خودش  کردمیم فی براش تعر  یستیرودربا

دادو   دکر یلباس باال زانو اصال اخم نم یحت  ایزانو جلوشون پام بوده  ری گفتم ساپورت ز یم  یوقت یحت
باهاش راحت   شتریب  شدیکه باعث م دادیبه حرفام گوش م زدویفقط لبخند م نداختی راه نم دادیب

  نی ب یز یچ  دونستیم شدینم یعصب ن یبرام ارزشمند بود به خاطرهم  نشیباشم بهم اعتماد داشت ا
   ستیکدوممون ن چیه

  شدیکه حساس م یمواقع شدینم ی خرک رتی غ یداشت الک اسیکه ال یرسم  یعنی نیا یعنیبودن  مرد
  رییبه بعد تغ نجایکرد هرچند منم بهش قول دادم که از ا ینم یرو ادهیاما ز رفتیچشم غره بهم م

 کنمو جلوشون پوششم درست باشه 

 یبهش گفتم من جلو یبه شوخ یوقت  یحت  کردیار نم اجب  یمنو به انجام کار  اسی بودم که ال خوشحال
هرجور دوست   گفتیم زدویفقط لبخند م کنمیتنم نم دهی لباس پوش  ای کنمی سر نم یپسرعموهام روسر 
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ر  ییخودمم که تغ نیا کنهیکه منو مجاب نم  فهمونهیداره بهم م کردمیحرفاش احساس م  نیبا ا یدار 
 اس یال یمن هم برا یارزش داشت هم برا نیا کنمیم

کردم خونسرد باشم  یسع یلپام ملتهب شد ول یصورتم شده کم رهی خ دمیسمتش برگشتم که د به
 د یکش  ینگاشو ازم گرفتو پوف عیاونم سر

منظورم   یدون ی...خودت مای مهمون  یتو ای چادر از سرم افتاد  نیخونه ا نیاگه من برگشتم تو ا  اسی_ال
 سره... مونی زندگ خوامیاالن زده بشه نم دیحرفا با نیا ؟آخهیندار  یه؟مشکلیچ

شده بودم که چادر   یمن عاشق دختر  وونهیبا تو ندارم د یمشکل چی_آوا من بهت گفتم هاسیال
 شدم  وونتیسرته د نیسرش نبود االن که ا

 غم گفتم:  با

 ...یعنی نهی _خب منم مشکلم هم

وقت از سرت   چیچون بحث زور وسط نبوده ه یانتخاب کرد نوی خودت ا ی_مطمئن باش وقتاسیال
 ی نخواست ؟چرا؟چونییاالن کجا ن یاما بب یافته به خودت نگاه کن بزرگات زورت کردن ازدواج کن ینم

 کردی با حرفاش محکومم م شهیبهم زد هم ینیچرخوندمو بهش نگاه کردم لبخند دلنش  سرمو

 خونه آوا؟ می_برگرداسیال

 روشن کرد نوی زدو ماش یآره لبخند  یبازو بسته شدن چشمام به معن  با

 ........................... 

جوابتو بده  تونهینم گهیمامان د میجواب تلفناتو بد میحق ندار گهیبابا گفته که د گهید یچ ی_هسورن
 ی چیه گهیاگه آخت کنه د ی بکن  یکار  هیآوا بهتره 

 د  به لرزش دراومده بو  یحساب دستوپام

 من برگردم اونا...  ی_ول



 آوای چشمانت 

163 
 

  اسیمثال از ال یز یچ ینقشه ا هیتو با   امیب  دیزنگ بزن بگو غلط کردم بذار  ایاالن پاشو ب گمی_نمسورن
 جلو  ادیبخواه که با خونوادش ب

 گرد شد  چشمام

سرکوفت بخورم که عروس   یتو زندگ  یه گهیمدت د  هی ؟اونوقتیگیم یچ  یدار  یفهم  یم چی_ه
 ....یفرار 

 بگم شویوسط حرفمو اجازه نداد بق  دیپر سورن

طاها بدجور به خونت   ستیاوضاع اصال خوب ن نجایا  یول یکنیکار م  یچ دونمیمن نم نی_بب سورن
 ... یرفته ول  اسیتشنس چندبارم به سمت ال

 بشه  خیشد که باعث شد مو به تنم س  جادیتنم ا یتو یلرزش 

 ؟ یچ یعنینگفته بود  یز یمن چبه   اسی_ال

دستم باهم  هیبدجور گل کرده  رتش ی غ پیری هم ت اسی ال  یاسیال شهی_طاها شک برده که تو پسورن
 زد هم خورد  نیهم ا دنیشدن که هردوتاشون دست از پا درازتر عقب کش زیگالو

 بشه ینطور یا خواستمیکار کنم نم یچ ایهم بسته شد خدا یرو چشمام

  کنن ی م چارمی نگفتم ب یز یاگه بفهمه ازت خبردارمو بهشون چ زنهی _بهتره من برم مامان صدام مسورن
 نگم برات  گهیطاها که د

 انگار نه انگار از طاها بزرگتر بود خندم گرفته بود  زدیداشت حرف م یطور  هی

 خدافس  ی_باشه ممنون که زنگ زد

 ب گرفتمضر نی زم یرو  یبا نگران  دمویکش یقطع شدن تماس پوف با

از دست    دمیفهمی م دیباالخره با  کردمی بهم نگفته بود چرا ازم پنهون م نارویکدوم از ا چیه  اسیال چرا
 پسره  نیا
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تو   یخدا عجب خاک یا شدمیبدبخت م ینطور ی؟ایحرف سورن افتادم اگه واقعا بابام آخم کنه چ ادهی
 سرم شد 

بلند شدمو به سمتش   یکتاب وارد اتاق شد با نگران  یبا کل اس یباز شدن در به سمتش برگشتم ال با
نگران  افمیق دنیبزنه که با د یگذاشت به سمتم برگشت خواست حرف  نیزم ی کتابارو رو یرفتم وقت

 شد

 شده آوا؟ یز ی_چ اسیال

 بمونم نجایتا آخرعمر ا تونمیمن نم میبکن یکار  هی دیبا  اسی_ال

 گفته؟ یز ی_سورن چاسیال

 ی _پس تو از اوضاع خونه ما خبر داشت

   دیتوموهاش کش یکالفه دست اسیال

 هی یدیزجر کش ویباشم بسه هرچه قدر حرص خورد تیشاهد نگران  نیاز ا شتری ب خواستمی_نماسیال
 مدته حالت خوب شده 

 شدن چه قدر به فکرم بود ری سراز اشکام

 ی گفت یبهم م دیبا  ی_ول

که چه  کنمی دارم فکر م ریگذرونم؟نخ ینشستم دارم وقت م کاریمن ب  ی_نشد نتونستم تو فکر کرداسیال
 مشکلو حل بکنم  نیبکنم ا یغلط

حالتاش برام    نیشده بود ا ینگران بشم حالت صورتش تهاجم یشد که باعث شد کم   کینزد بهم
 بود  بانهیغر

  یهرک  کنهیزنم زنم م  یطور  هیته باشه روت داش  تی حس مالک نقدریا یاون پسره عوض ذارمی_نماسیال
توهم منو  دم یندادن خفه خون گرفتم حاال که فهم یسوت  یهربار برا یول یندونه انگار عقدش شد 

  ازکنه نه از جانب اون پسره قد پرو نه   دتیتهد یخطر  گهید ذارمیکه کنارت باشم پس نم ییخوایم
 جانب پدربزرگت 
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 _اما...

 شد   کیبهم نزد گهید کمی سکوت باال اوردو  یبه معن دستشو

  یروام ول   انهیمرد سلطه طلبم م هی ای ستمین  لیزن ذل گمیبشنوم نم یز یچ خوامی_شششش نم اسیال
به مادم   دمیاجازه نم ینر  چیکنم به ه نیینوبت منه قلمرو خودمو تع نباریمورد سلطه طلبم ا نیا یتو

 کدومشون چیبشه به ه کینزد

که دل ضعفه  زدی م ییحرفا تاشمی عصبان یتو یباالتر رفت حت یبا صداش ضربان قلب منم کم همراه
 گرفتمیم

 میکار کن  یچ گمیمن م  سمیمورد من رئ نیا یتو یکه بفهم کشمیبه رخت م  ممی_سلطه طلب اسیال
   ادیکه سرت آوردن دوباره سرت ب ییبالها  ذارمینم

 نیانگار ا هی اومد اما معلوم بود هنوز عصب  ن ییپا ی کم انداختمو به هق هق افتادم صداش نیی پا سرمو
 حرفا همشون رو دلش مونده بود 

بابات قائلم  یطرف نخواد من احترام برا دیندادن شا تی اهم نی_هرجور خواستن تازوندن به ااسیال
ناموسش   یاما اون پسره که ادعا داره رو بوسمیدستشم م کنمی م تیجلو خاستگار رمی با احترام م

پولشو به رخم   یخورده ه یکه نفهمه از ک  ارمیسرش م ییجداس بال هیداره حسابش با بق رتیغ
حساب    ای ترسمیازش م کنهیفکر م ستیپول ن ینگرفته همه چ ادی هست هنوز  یانگار ک  کشهیم
زنم زنم زنم آخرش   گفتیم یپرو هامروز پرو  یچــــــــــی ه ستین ی چیخبر نداره برام ه  برمیم

  یاشکا و زجرا ادهیچنان کتکش زدم که دلم خنک شد  یعن یشدم  زی باهاش گالو ارمینتونستم دووم ب 
 جلوم قدقد نکنه  ادیبهش فهموندم که ز  کردیم دایپ  یشتر یافتادم مشتام قدرت ب یتو م

بودم نگران قلبش بودم   دهیحالتاشو ند نیتا حاال ا  کردمی بودنش نگاه م یداشتم به عصبان  ینابارو با
 هی یناخواسته به سمتش رفتمو محکم بغلش کردم برا نیبه خاطرهم ادیسرش ب ییبال  دمیترسیم

بغلش   یبار بود که تو  نیاول نیشدن ا  رینگفت اشکام سراز یچیه گهیلحظه کپ کردو ساکت شد د
بود محکم محکم جون   وارید نهی بودم بدنش عو سفت   یماله طاها عضله ا  نهیهاش ع نهیبودم س

 دادن هیتک  یبرا دادیم
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حرص   نقدریپس چرا ا  یکنی ازش خوب مراقبت م یکه من توشم باش خودت گفت یی_مراقب اون جا
 ی خور یم

 د یتو موهاش کش یدست یآروم شده بود عصب یجدا شدم کم  ازش

  نجایحرص نخور قرصات ا یتو بگ  یهرچ  رمی تو جلو م یطبق حرفا  نبارویباشه ا رهی گی_قلبت باز درد م
 اس یال  ستین

برد بعد قرصاشو    باشیتو ج  یکردو دست یآروم شده بود تک خنده مردونه کوتاه یکه حساب  اسیال
 بهم نشون داد

 پناه نشه  ینفر ب  هیتا  ادیسرت ن یی که بال ینفر باشه همش مراقب  هی یبودنت دلگرم ی_وقتاسیال

  بشیقرصاشو گذاشت تو ج دویکه اونم مردونه خند شدنیم  ریاز قبل سراز شتر یبهر لحظه  اشکام
 هم بسته شد یکه گرد شد چشمام رو اسیال یبزنه که با باز شدن در سر شدم چشما یخواست حرف 

 خبره؟  یچ  نجای_ا

جا خورد عمه   یحساب  دنمیآروم به سمتش برگشتم با د دمویمبهوت شاهرخ خان لرز یصدا دنیشن  با
 خانوم چشماش گرد شده بود 

 دختر... هیتو...تو شهی خان_باورم نم شاهرخ

 دم یم حی_بابا براتون توض اسیال

 توهم برده بود   یعیخان اخماشو به صورت فج  شاهرخ

 خان_منتظرم که بشنوم  شاهرخ

خونواده من  هنیع  نایپس بگو ا کنهی هردومونو له م ادیاالن به سمتمون م کردمی گرد شد فکر م چشمام
به باباش رفته بود  اسیاخالق ال نیباور کننو قضاوت کنن پس ا  ننیبیبه چشم م  ینبودن که هرچ

 که زود قضاوت نکنه گرفتیم ادیطاها  دیشا میبود  ینطور یکاش مام ا

 ............. 
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 ازش خوردم   ی کردمو کم یاز عمه خانوم که برام آبقند درست کرده بود تشکر  آروم

روبه  اسمی شاهرخ خان نشست منو ال یعن ینفره کناره برادرش  هی یاز مبال یکی  یخانوم رو عمه
 م یروشون نشسته بود

کردن   ادیبدون کمو ز اسمیال دادیپسرش گوش م یمدت شاهرخ خان سکوت کرده بودو به حرفا تمام
 داد حی براشون توض رویداستان همه چ

دوسش داره به  اسیکه ال میمن همون دختر دونستیچون پدرش م  گفت یراست م  اسیال
 منو خودش  نیدرباره مشکالت من بود نه رابطه ب اسیاالن ال یتمام حرفا  نیخاطرهم

داداشش   نهیبود ع مای مش شانداخت عمه خانوم که اس نییحرفاش تموم شد سرشو پا  یوقت  اسیال
  گفتیم  اس یچهل ساله بود که هنوز ازدواج نکرده بود ال بایزن تقر هیبهم داشتن  یادیبود شباهت ز

که پدرومادرش از هم جدا شده بودن عمه خانوم براش   ش یبه سرش داره چون از ده سالگ یحق مادر 
 کرده بود  یمادر 

که شاهرخ خان   یداره از حرف  یلیکه االن حاکمه چه دل  ینیسکوت سنگ دونستم یبودم نم  نگران
من که آقاجونم   نهیع  ایکنه  خشی توب  دمیترسیم اسیال ی خودم برا ینه برا دمی ترسیبزنه م  خواستیم
 بشه  ینطور یهم اسمی دوسم نداشت ال گهید

نگران    یلیخ  شدیکردم خونسرد باشم اما نم یاز آبقندو خوردمو سع یدهنمو به زور قورت دادم کم آب
 بودم 

نگم تا  یز ی همچنان سکوت کنمو چ دادمیم  حینگاه کنم ترج  یبه کس  ارمینداشتم سرمو باال ب جرات
 بود  ی االن که سرم داد نزده بودن خودش کل

 تو خونه؟  شیاوردی ن ش؟چرایخان_خب حاال چرا اونجا گذاشته بود شاهرخ

پنگ   نگیتوپ پ هیده که به اندازه گرد ش  یکه زد کنترل سرم دست خودم نبود چون با چشما یحرف با
 شده بود سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم  

 رفتو گفت:  اسیبه ال یخان چشم غره ا شاهرخ

 خانوم؟ هی کنه؟اونمیم ییرای پذ ینطور یخان_آدم از مهمونش ا شاهرخ
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لحظه به خودم گفتم کاش شاهرخ خان پدر من بود چه  هی یانداختمو بغض کردم برا نیی پا سرمو
پسردار   اسیاز ال  یبود خدا کنه منم وقت دهیاز پدرش به ارث رس اسیال  یقدر مهربون بود پس مردونگ

 باباش بشه  نهیشدم پسرمم ع 

 کنمیفکر م  ایاوضاع دارم به چ نیا یتو نیسرخ شدم بب  یسرم اومد کم یکه تو یفکر  از

 م یکردیبرعکس کمکش م میکردینم  یما که کار  یگفتیبهمون م یاومد ی_معمه

  یبهش زدم که باعث شد اونم لبخند یبلند شدو به سمتم اومد کنارم نشست لبخند خجوالنه ا عمه
 بهم بزنه و گونمو بوس کنه

از   ستی پسرم اصال بلد ن  فهممی م  نمتیبی کرده بود اما حاال که م فیتعر ادیز  تیی بای از ز اسی_العمه
 ی اون یخوشگلتر از حرفا یل یکنه خ فیخانوم درست تعر هی ییبایز

من گل بندازه و شاهرخ خان   ینگاه کرد که باعث شد گونه ها  گهیسمت د هیبه  دو یکش یپوف  اسیال
 کرده بود تی ترب  روی مرد نیهمچ هی افتخار کنه که  دمینگاه پدرانه با افتخار به پسرش نگاه کنه با هیبا 

 صورتش معلوم نبود   یتو تی آثار عصبان گهیزد د یخان به سمتم برگشت و لبخند گرم پدرانه ا شاهرخ

زودتر عکس العمل نشون   میدیفهمی اگه زودتر م خوامیازت معذرت م اسیخان_من از طرف ال شاهرخ
  شیتو کلبه آخه کمتر پ رهیم ی ه زنهی مشکوک م یکم اسیبهم گفت که ال ما یامروز ش یول دادمیم
  یکلبس ول یتو یکی بردم که  یی بوها هیدو دست غذا با خودش برد  میدیبره اونجا امروز که د ادیم

 دختر باشه  هیکه  زدمینم  حدس

جام امن بود    نجایرفتن نداشتم ا یبرا   ییمدت مزاحمتون شدم جا نیکه ا خوامی _من ازتون معذرت م
 جمع کنم برم  المویهمه وسا دمیامروز قول م

 تر شد ظی لبش غل یبه پدرش نگاه کرد که اونم لبخند مردونه رو  ینگران شد با هول یکم  اسیال

  نجایا ییایب کنمیبرات آماده م نجارویا یاز اتاقا یک ی  یکارو بکن نی خان_به نظره منم بهتره هم شاهرخ
 خودمون  شیپ

 بودبهتر   ینطور یخوشحال شدم چون ا  یکه زده بود جا خورده بودم ول یکردم از حرف  تعجب
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 کنم ی _لطفتونو فراموش نم 

  یموضوع فکر  نیخونوادت بدون من خودم به شخصه درباره ا نهیمارو ع   فسی خان_وظ  شاهرخ
 بسپار دست خدا  روینباش همه چ ی ز یحلش کنم نگران چ یچه طور  نمی بب کنمیم

 یزدم عمه خانوم دستامو گرم فشرد که باعث شد به سمتش برگردم چشماش همرنگ چشما یلبخند
 بود   اسیال

 زم یعز  یکدوم اتاقو دوست دار  نمیبب  میبر ای _بعمه

لباش نشسته با  یلبخند محو مردونه رو هی دمینگاه کردم که د اسیلبخند بلند شدم به ال هی با
 راه افتادمچشمام ازش تشکر کردمو همراهه عمه خانوم  

 ................. 

بود ضربان قلبم  دهیکه داشتم درحال سکته زدن بودم رنگم به شدت پر یشدت دلهره و استرس  از
بود   یکه داشتم چ یاسم حس دونستمیآب دهنمم خشک شده بود نم  یکند شده بود حت یحساب 

 ی ...نگران جانی ترس...ه

 حفظ ظاهر زدم  یبرا ینیعمه فشرده شد لبخند غمگ یتو دستا یوقت دستم

 شه یدرست م یافته نگران نباش همه چ ینم  ی_اتفاق عمه

 انداختم نیی پا سرمو

 ؟ یازت خواست چادر سرت کن اسی_العمه

 گفتم:  یلحن آروم  با

 _نه خودم انتخابش کردم

 گفت:  یبهم زدو با خوشحال  یلبخند نمک عمه

 یگذاشت تی اعتقادات خونوادگ یرو که پا یدوسش دار  ی_پس اونقدر عمه

   دمیخجالت کش یکم
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  ادمیز شی مدت شناخت نیا یفکر کنم تو گمیبرادرزادمه نم نکهیبه خاطرا نویا هی پسره خوب  اسی_العمه
 مطمئن باش  یکن هیبهش تک  ی تون یدوروزمونه بهتره م نیا یاز پسرا یلیاز خ یول  ستین ری سربه ز

نبود اما پوشش بد   یدرست کرد عمه خانوم چادر  یکم شویزدو روسر یزدم که اونم لبخند یلبخند
   ادیز  یلیکرده بود اما به اندازه خودش نه خ شی نبود آرا

  میباباش بود اسوی خونه ما منتظر ال میقرار بود بر مینشسته بود  اسیال  نیماش ی تو مایعمه ش همراهه
 بود دهیطول کش نقدریکه ا زدنیردونه ممعلوم بود داشتن باهم حرف م  انیکه ب

چادر آرامش   نیخوب بود با ا یصورتم نبود چون صورتم خداداد  یرو شیسرم کرده بودم آرا چادرمو
  اسیشدم دختر محبوب ال نی با ا نکهیداشتم به خاطرا نمیچون بدون ا تی داشتم نه به خاطر امن

   کنهیبهم توجه م  شتریب  ینطور یا

داده بودن  نانیو خونوادش بهم اطم  اسیال  یول دمیترسیاسترس داشتم از عکس العمل بابا م  یلیخ
 راحت بشه که اونا هستن المیخ  یکم شد یباعث م نیافته که ا ینم یاتفاق چیکه ه

 _باالخره اومدن بعد اسم ما زنا بد دررفتهعمه

 پشت فرمون نشست و پدرشم کنار دستش اسیکردم ال یآروم  خنده

 د یمنتظر موند  دیخان_ببخش خشاهر 

  اسیال کردمینگفت احساس م  یز یکردو چ  یبه برادرش رفت که اونم خنده ا یخانوم چشم غره ا عمه
صورتشه که  یرو یز یآم  نیلبخند تحس دمیبهش نگاه کردم د  یوقت کنهیداره بهم نگاه م نهییاز تو آ

 خوشحالم کرد  یکل

  دمیفرو رفته بودم که نفهم  االمی فکروخ یزده نشد اونقدر نگران بودمو تو یحرف نیراه افتادن ماش  با
 سادیوا  نیماش  موی دیرس یک

 ........................... 

از  یکه پر از هاله ا ییبودن نفسم بند اومد با چشما ساده یآقاجون و مامانم که کنار هم وا دنید با
 شده بود  شدم چه قدر دلم براشون تنگ ره ی اشک بود بهشون خ
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جا   یکه سرم بود کل یچادر  دنیفکر کنم از د  کردنیمتعجب به سرتاپام نگاه م ی و بابا با چشما مامان
 خورده بودن 

 شد  ری قدم جلو اومدو اشکاش سراز ه یبود که به خودش اومد  یکس نیاول مامانم

 _آوا جانم مامان

 یچادرمو تو کهی اتفاق هم افتاد درحال نی بشن هم ری تلنگر بود که اشکام سراز هیحرفش انگار  نیا
اونم به سمتم اومدو محکم بغلم کرد منو به خودش فشار دادو  دمیدستم گرفته بودم به سمتش دو

 بوم کرد 

 نازم یچه قدر ماه شد یدلم خوشحالم که سالم  زه ی _چه قدر دلم برات تنگ شده بود عزمامان

بغلش بودم باال آوردمو به آقاجونم   کهی درحال مویکه بغل مامان خودمو سبک کردم آروم نگاه اشک یکم
  خواستیبود انگار م تی چهره مغرورش عصبان یاما تو زدی موج م یاونم دلتنگ یچشما  ینگاه کردم تو

 دادیلو م  روی پنهون کنه که دلتنگم بوده اما چشماش داشت همه چ تشیبا اون تحکم و عصبان 

و شاهرخ خان با   اسیتو ال مییایمنو عمه ب نکهیبودم چون قبل از ا اسیپدر ال ونیآروم بودنشو مد نیا
 بابا حرف زده بودنو آرومش کرده بودن 

 کنه   کی ازم جدا شدو به سمت عمه خانوم رفت تا با اونم سالم عل مادرم

 هنوز دوسم داره و نوشم  دونستمی اما م  دمیترسیموندمو بابا درسته ازش م من

 نمی بی اشتباه دارم م  کردمی سمتش رفتم چشماش پر از اشک شده بود اما احساس م به

از   شتریب یطرف صورتم سوخت بغض کردم اما دلخور نشدم حقم بود حت  هی ستادمیروش که ا روبه
 حقم بود   نیا

محکم پرت کردم تو  حرکت   هیهمچنان چادرم سرم بود خودمو با  کهی شدن درحال ری سراز اشکام
  نجایچه قدر ا شی آغوش پدرانش دلم تنگ شده بود آخ نیا یچه قدر برا هی گر ری آغوشش و زدم ز

 خوب بود چه قدر راحت بودم 
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خودمو بهش چسبوندمو زجه زدم انقدر   شتریدست بابا دورم حلقه شد که ناخواسته ضعف کردم ب  هی
 سبک کنمآغوش خودمو  نیا یتو تونستمیدلم پر بود که فقط م

 انینکو یو از آقا  قتی حق یبزنم اما وقت  شتیکنم آت داتیپ ی_با خودم شرط بسته بودم وقتبابا 
 کردم ی مدت اشتباه م نیتمام ا دمیفهم دمیشن

 باال گرفتمو بهش نگاه کردم  سرمو

 یتدارکات مهمون همه چ نهیاون همه هز یبازهم عقدتو بهم زد یآبرومو برد یکه کرد ی_با کار بابا 
 ذاشت؟ یمن بود االن زندت م  هی جا گهید ینظرت هرک ؟به یآوا چرا فرار کرد یکن یکارو م  نیچرا ا دیپر

وقت بود   یل یاز آغوشش جدا بشم خ خواستیبودم دلم نم  کشی همچنان نزد یازش جدا شدم ول  کمی
 گرما بودم   نیبو و ا نیکه تشنه ا

ندارم دختر    یبا طاها ازدواج کنم وگرنه منکه مشکل خوامین فقط نم آبروتونو ببرم باباجو خواستمی_نم
 داره؟  یف یچه ک یدون یلوس بابا بودن م

دلخور شدم اما  ینداده بود کم  تیباز بهم اهم نکهینگاهشو ازم گرفتو به سمت مبل رفت از ا   بابا
 خوب بود دارید نیاول  یرفتارش برا نیهم

 کرد    تیبا نشستن بابا مامان هم مهمونامونو به سمت مبال هدا همزمان

نفره نشسته بود عمه خانوم کناره مامان و شاهرخ   کی ی از مبلها یکی  یرو اسیال مینشست هممون
 خانو بابا هم کناره هم بودن

  دیبا یک دونستمیاز پس که نگران بودمو استرس داشتم نم کردمی چادر داشتم خورد م ریاز ز دستمو
 شروع کنم  

 ادی مامان؟بهت م ی_چه قدر خوشگل شدمامان

 خوشش اومده  نمیبی م یول  کنهیمخالفت م کردمیزدم فکر م  یباال آوردمو بهش نگاه کردم لبخند سرمو

ناخواسته   طی بازهم با وجود اون شرا یرفت که بهم اشاره کرد دستاتو خورد کرد اسیبه سمت ال نگام
 بزنه    یچادرم گذاشتم که باعث شد لبخند یگرفتمو دستمو رو ریازش تاث 



 آوای چشمانت 

173 
 

  یباهم گرم گرفته بودن وقت یدر حال حرف زدن بودن حساب  اسیچه قدر گذشت بابا با پدر ال دونمینم
 شروع کنم  یعنیتکون داد که  دییبه نشونه تا ینگاه کردم منظور نگامو گرفت چون سر  اسیبه ال

نفس   نی به وجودش دلگرم باشم به خاطر هم  لباش بود باعث شد یکه رو یمحو مردونه ا لبخند
  یسع کهیکردم که باعث شد همه بهم توجه بکنن به سمت بابا برگشتمو درحال   یاهم دمویکش ی قیعم
 صدام نلرزه گفتم: کردمیم

 با طاها ازدواج کنم   خوامی باهاتون صحبت کنم من نم یموضوع  هیدرباره  خوامی_بابا م

کدومشونو ندادم چون  چیو برد توهم اما اجازه حرف زدن به ههول کرد بابا هم اخماش یکم مامان
 شروع کردم عیسر یلیخ

فقط سره   خوادیبه عنوان پسرعمو هم دوسش ندارم اون منو نم  گهید ی_من طاهارو دوست ندارم حت
 نداره  یدووم مونیزندگ میکنیرفتار م یما باهم چه طور   دین یبی لج افتاده شما م

 بشنوم آوا   یموضوع حرف نیدرباره ا خوامینم گهی_دبابا 

 نظرتون عوض شد دیشا ینطور ید؟ایبه حرفاش گوش بد ستیخان_جناب رادمهر بهتر ن شاهرخ

براش   یهمن هر خاستگار  یدوتا برا نیا دوننیبدم کله خاندان م رشییتغ تونمی_اگرم بخوام نمبابا 
 باهم ازدواج کنن   دیاومده ردش کردم آوا و طاها با

 ادامه داد: تی سمتم برگشت و با عصبان به

 آوا  یکشی خجالت نم ؟توینشد مونیبازم پش یز یهمه آبرور نی_بعد از ابابا 

 بود  اهیس ینگم چون پروندم حساب  یز یدادم فعال چ حی انداختم ترج نیی پا سرمو

 مجبوره با طاها ازدواج کنه؟  ؟بازهمی_جناب رادمهر اگه آوا خاستگار داشته باشه چاسیال

خبر   یزد چون اون از همه چ  یهول کردم مامان هم لبخند ینگاه کرد کم   اسیمشکوک به ال بابا
   رهیگیپشتمو م دونستمیداشت م

من  یبود برا زایامت هی نیخوشش اومده خب ا  اسیکه از ال دادیمامان نشون م یچشما یتو برق
 بود   اسیدومادش رعنا باشه که خب ال خواستیچون مامان دلش م
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چه قدر اون لحظه دلم  کشهیانداخت معلوم بود خجالت م نیینگاهشو پا ط یاون شرا یتو اسیال
 براش ضعف کرده بود 

 دمیکنم قول م یبا دخترتون عروس دیاجازه بد خوامیازتون م کنمی م ی_من آوارو ازتون خاستگار اسیال
چون دروغ گفتم   سازمیبراش م   یبدون سخت  یزندگ گمیناراحت بشه نم اینکنم دلش بشکنه  یکار 

 ینه تو ذارمیکه اون دونفر همو تنها نذارن من آوارو تنها نم نهیتوش هست اما مهم ا یسخت یزندگ
 مشکالت  یها نه تو یخوش

حاکم بود مامان هر لحظه    ینیشدن سکوت سنگ  ریگونم سراز یرو یا گهیاز هروقت د شتر یب  اشکام
بودن  یشده انگار از جد یطور  هی  کردمی بابا هم احساس م شدیم  شتریچشماش ب یتو ن یبرق تحس

 خوشش اومده بود اسیلحن ال

بهم ثابت    شیوقت پ  یلیخ  ستیچند روز ن نیحسم مربوط به ا  نی_من آوارو دوست دارم ااسیال
  دمیفهم  یدادم عقب بکشم اما وقت ح ی کنه ترج یقراره با پسرعموش عروس دمیفهم  یشده بود اما وقت

 بحث زور وسطه خواستم منم خودمو نشون بدم

 آبرو کردنش  ی_با ببابا 

بابا   یبرا رویکه شاهرخ خان همه چ گفتیعمه م  یول دمیهم خجالت کش دمیحرف بابا هم لرز  نیا از
 حرفو زد؟  نیداده پس چرا ا  حیتوض

 نیبارم بهش دست نزدم تمام ا  هیمن  خورمیدادم قسم م حیبراتون توض  رو ی ه چ_منکه هماسیال
کردم اون موضوع هم   تیفاصلرو رعا شهیبشم هم کینزد ادیبار به خودم اجازه ندادم بهش ز هیمدت 

 دادم حی اتفاق بود که همشو مو به مو براتون توض  هی

 د یتو موهاش کش یکالفه دست  بابا

 داره  رویک یاون خودش  شهی_نمبابا 

 خوام یبابا من طاهارو نم  ی_ول

نگام   ینطور یبود ا یطور  نیهم شه یهم رمیبهم انداخت که باعث شد نگامو ازش بگ  یچنان نگاه بابا
 حرف بزنم تونستمینم گهید کردیخفم م کردیم
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با   ینخونه بمو  نیا یتو ایببخشمت  ییخوای_تو حرف نزن آوا که هنوز از دستت شکارم اگه مبابا 
 ؟ یدیفهم  یکنی م یپسرعموت عروس 

بابا خوب   کنه ی محدودم م دونستمیم کنهی قبول نم دونستمیم دمیترس یم نیشدن از هم ری سراز اشکام
 زد ی حرفو م نیداشت ا نیببرم به خاطرهم  تونمیخونه و آدماش نم   نیمن از ا دونستیم

کنه   تیدخترتو اذ ذارمینم  کنمیمن پسرمو ضمانت م خوانی دوتا همو م نیخان_ارسالن جان ا شاهرخ
مدت آوا اونقدر به دلم  نیا یتو دختر ندارم دوتا پسر دارم تو  نهیخوشبختش کنه منم ع دمیقول م

 ازدواج مصر باشم نیا  یرو خوامی منم م اسیال  ینشسته که پا به پا

 فقط طاها واسالم  دمینم یا گهی_من دخترمو به کسه دبابا 

 خودمون  شهیپ گردهیدوباره برم  ینطور یا خوانیهمو نم نایعاقل باش ا کمین _ارسالمامان

سر  نمیآرزوشو داره باهاش باشه کم کم ا یکه هر دختر  هی طاها پسر شنیعاشق هم م  ستی _مهم نبابا 
 کنهی هم ازمون تشکر م گهیدو روز د انیعقل م

نبود کوتاه   یمخالفت باز راض نهمهیبا وجود ا کردویم یمن پافشار  ندهیداشتن درباره آ نهمهیا نکهیا از
مبل بلند شدمو با   یاز رو نیبه خاطر هم  خودهیموضوع ب نیحرف زدن سر ا گهید دمیفهم ادیب

 روبه بابا گفتم:  یناراحت 

من   دیکنی بعد منو سرزنش م دی زن یهمش حرف خوتونو م  دیست یمن ارزش قائل ن ی_شما اصال برا
 ندارم  تویامن نیدارم اما کنار طاها ا تی دوست دارم کنارش امن اسویال

 نره    نییپا میگر یسالنو ترک کردمو به سمت اتاق رفتم*" تا صدا یا  گهیحرف د چیه بدون

واردش شدم بعد از قفل کردن در با چادرم    عیاتاقم تنگ شده بود درشو باز کردمو سر یقدر دلم برا چه
 کردن  هیبه سمت تختم رفتمو خودمو انداختم روش شروع کردم به گر

 خوااااامی...نم خوامیمن طاهارو نم شمیبدبخت م  ینطور ی؟ایجا بزنه چ  ایبره  اسیال اگه

.... 
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بودم  دهیخسته بودم چون بد خواب   یلیچشمامو باز کردم خ  یدر اتاقم با کرخت یصدا دنیشن  با
 بدنم کوفته شده بود یحساب 

آدم   کمی ذارنیبابا نم  یبلند شدم به سمتش رفتم ا  دمویکش یدر بلند شد پوف یکه صدا دوباره
 آرامش داشته باشه 

  یحرف  چیدر بدون ه یجا خوردم اخماش توهم بود از جلو  یآقاجون حساب دنیکه باز کردم با د درو
 کنار رفتم که باعث شد وارد اتاقم بشه درو بستمو المپ اتاقمو روشن کردم 

 ؟ ی_خواب بودبابا 

 خوابم برد یک  دمی_نفهم

 کارت دارم نی بش ای _ببابا 

لبه تخت کنار دستش   یانداختم به سمتش رفتمو رو میدسته صندل  یسرم برداشتمو رو یاز رو چادرمو
 شد  رهی نشستم به سمتم برگشتو به صورتم خ

 کنه ی صورتتو دخترونه تر م  ادی_محجب بودن بهت مبابا 

که   مویکناره روسر رهیخودم جمع شدم آروم گ یپاش گذاشتم تو یزدمو ناخواسته سرمو رو یلبخند
موهام  یاز سرم برداشت دستشو ال مویبود باز کردو روسر دهیبرام خر اسیال نمیخوشگل بودو ا  یلیخ

حرف بزنه  خوادی م یکارو بکنه وقت نیافتادم اونم عادتش بود ا طاها ادهیفرو کردو آروم نوازشش کرد 
 طاها بود   نهیتوسط بابا ع  مینرم باز کردن روسر یموهام حت یدستشو ببره ال

 یموهام توجه کنم چه قدر دلم برا یکنمو به حرکت دست بابا تو رونیکردم طاهارو از سرم ب  یسع
 نوازش دستاش تنگ شده بود

 دختر نعمت خونس  گنیتنگ شده بود راست م هاتی لوس باز یخودت برا یموهات برا ی_دلم برابابا 

 دونست یهنوز منو نعمت خونش م  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

زدمو   ناحق  دمیکردن فهم فیبرام تعر روی باباش همه چ  اسویکه زدم شرمندم ال  یی_بابت اون کتکابابا 
 زود قضاوت کردم 
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بهش نگاه   دادم یم حی جا خورده بودم اما ترج کردیم یارسالن خان مغرور داشت ازم عذرخواه نکهیا از
 نکنم 

خلوت   یبار تو  نیاول  یبرا یفرار کرد یوقت خوامیمن صالحتو م یدختره من ی که باش ی_تو هرچ بابا 
شکستمو    یکه چه طور  دینفهم ی مادرت کس  یکردم به دور از چشم همه حت هیخودم شب عقدت گر
مارو   نهمهیکه چرا تو ا   خوردمیخون خودمو م دمیدیطاهارو که م یها یقرار  یکمرم دوباره خم شد ب 

خوشحال شدم   ارهیامروز که شاهرخ بهم زنگ زد گفت قراره گمشدمو ب یکن یم  تی موضوع اذ نیا رس
 اوردم ی سرت م ییبال هی کردی اگه قبلش آرومم نم  بودم یعصبان شتریاما ب

 کرد  یتک خنده ا  یجمع شدم که بابا به آروم شتریخودم ب  یتو

 ی فهم ی م یبخند خوادی دوست دارم دلم م تویاز تو خوشبخت  شتری_آوا من دوست دارم ببابا 

 زدمو بهش نگاه کردم  ی غلت آروم

جونت بهش    ویدوست دار یلیتو که مامانو خ نهیبه خدا اون آرامش منه بابا ع  خندمیم  اسی_کناره ال 
  نجایمدت اون بوده که کمکم کرده اگه اون نبود من االن ا نیدوست دارم تمام ا اسویبستس منم ال

 نبودم 

کنه چندبارم رفت شرکت   داتیتا پ  زدی م شی مدت خودشو به آبو آت نی_طاها دوست داره تمام ابابا 
 کردمیاونه اما من باور نم  شهیپ  گفتیراه انداخت م دادیدادو ب اسویال

 خورم یبابا هنوز سالمم قسم م ستمین ی _به خدا من دختر بد

 نگاه کرد  گهیسمت د هیازم گرفتو به  نگاشو

 نجا یا ادیفرصت بهش بده االنم داره م هی باهاش ازدواج کن  ییخوای_اگه باباتو م بابا 

 یمنم پشت هاله ا کردیپاش بلند شدمو بهش نگاه کردم بابا بهم نگاه نم یگرد شد از رو کهوی چشمام
دوست   کردمی اومد آخه من کدوم حرفو باور م یچه طور دلش م کردمیاز اشک داشتم نگاش م

 خدا یزورتون ا ایداشتنتون 

 _بابا...تو... 
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ه سمت در رفت  تخت بلند شدو ب یاز رو ارهی دووم ب تونستینم  نیاز ا شتریکه معلوم بود ب   بابا
 موضوع خسته شده نیکردم خودشم از ا یاحساس م 

  لیتحو اسویطاها که اومد ال  میشام نگهشون داشت  یبه زور برا ننیی هنوز پا اسی_خونواده البابا 
از دستت دلخور نباشه   نیاز ا شتری کرده توهم نگو تا ب یازت خاستگار  اسیکه ال گمیبهشم نم   یر یگینم

 بشه یرق  کنهی ر محساسه فک  اسیال  یطاها رو

شد دوباره برگشتم سره خط احساس    ریاز قبل سراز شتر یبزنم که درو بست اشکام ب  یحرف خواستم
 نداشتم ییباره از دستش رها چیسرنوشت من واقعا طاهاس چون به ه کنمیم

 ...ینطور یاون بودم ا شی مدت پ نیکه ا فهمهی م نتشی طاها بب نهییپا اسیال یوا

 ی وااااااااااا

  نشونیب یر یدرگ ذاشتمیم  دینبا نیی پا رفتمیم دیتخت بلند شدمو خودمو مرتب کردم با یاز رو عیسر
  فتهی اتفاق ب

 ی دون یخودت صالح م  یهرچ نییزود حموم کنمو برم پا دیبه سمت حموم رفتم با عیسر

انداخته بودمو با خودم آورده بودمو سرم   فمیک یکه تو اس ی مامان ال دیرفتم چادر سف   نییپله ها پا از
فقط تو خونه اونا   بندمی پا دمیجد  دیبه عقا نجاهمیا یبفهمونم که حت اسیبه ال خواستمی کرده بودم م

 کردن  یچاپلوس  یبرا ای  ستین

ساده و  شی چشم آقاجونمم برق زد آرا یحت  دیهمه چشمشون بهم افتاد چشماشون درخش یوقت
گرفته بودم    ادی نترنتیخوشگل هم که مدلشو از تو ا دیشال سف هیده بودمو صورتم کار کر  یرو  یحیمل

 بسته بودم  

که باعث   زدی برق م یا گهیاز هروقت د شتریب  اسیال یاز مبال نشستم چشما یک ی یدادمو رو یسالم
 سرخ بشم یکم شدیم

طاها و سورن آب دهنم خشک  دنیکه با د میباز شدن در هممون به سمتش برگشت یصدا دنیشن  با
 شد
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من به  یمنم کم کم نگاهش از رو  نیا شدیانگار باورش نم  کردی من متعجب بهم نگاه م دنیبا د طاها
حرمت   نکه یباال زد همون لحظه بدون ا  قشیرفت دستاش مشت شدنو رگ کناره شق   اسی سمت ال

دستشو گرفت اما طاها دستشو  عی برد سورن سر زی خ اسینگه داره به سمت ال آقاجونو شاهرخ خانو
 به سمتش رفت   دویکش  پسمحکم 

 ... ی_توهه لعنتطاها

حرکتم چشماش گرد شد اما کم کم  نیا دنیطاها با د  سادمیطاها وا یروبه رو  اسی ال یجلو عیسر
 شد  شتریبودنش ب  یمقدار عصب 

 وگرنه نه من نه تو  یزنی_بهش دست نم 

دارم چون  یمنظور  کردیبه طاها گفته بود نه من نه تو فکر م  نکهیچشماش گرد شد فکر کنم از ا اسیال
 از خودش عکس العمل نشون داد عیسر یلیخ

 ؟ یچ یعنی_اسیال

 نشه کینزد اسیبه ال ادی شدم تا ز کیقدم بهش نزد هی شد  یغضب  اسیحرف ال  نیا دنیبا شن طاها

 نیگه دار برو بش_حرمتارو ن

 دستور دادن؟ شونیهان؟ا یسرت کرد هیچ نی_اطاها

 توهم  دمیکش اخمامو

 خودشون خواستن ری _نخ

به طاها نگاه  یجد یکه با اخم با نگاه میحرفو زده بود برگشت نیبه سمت سورن که ا مونیهمگ
 بودم دهیند شوی تا حاال نگاه جد کردیم

  نباریا یباز کاره خودتو کرد یول ینداز یاونجا دادوقال راه نم  میباهات حرف زدم گفتم رفت  نهمهی_اسورن
  کنهی با دفعات قبل فرق م

داشت پشتشو   ینطور یسورنه که ا نیکه ا شدیشده بود باورش نم رهیبه داداشش خ   یبا نابارو طاها
 کرد یم  یخال
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 د ین ی_بشبابا 

خودم کناره   هیسورن نشست منم سره جا انی وتاه بپر از تحکم بابا باعث شد هردوتاشون ک  لحن
 سورن نشستم طاها هم کناره بابا نشست 

 م یریبگ میموضوع تصم  نیدرباره ا می_بهتره االن که هممون دورهم جمع سورن

 یاومد ریگرفته شد شما د می_تصمبابا 

 اخم کرد  یکم  اسیچشماش گرد شد ال سورن

 دیدیشما باز هم بحث زورو وسط کش مینگرفت یا جهی رادمهر نت ی_آقااسیال

 خبر نداره   یز یبه سورن نگاه کرد معلوم بود از چ  یسوال طاها

 ؟ ی_چه موضوعطاها

 شما  هیپسره من از دخترعمو یخان_خاستگار  شاهرخ

بهم نگاه کرد که باعث   یشد با ناباور  جادیتنش ا یتو  یلرزش اسی ال یحرف بابا  نیا دنیبا شن طاها
 سوخت ی دلمم براش م  ییطورا هیبود   نیسنگ ینگم نگاهش بدجور  یز یزمو چبندا  نییشد سرمو پا 

 اون قراره....  ی؟ول ی_خاستگار طاها

 _قرار بود داداش سورن

 معرکه نشو ارهیب  شیآت یکی _حرف مفت نزن طاها و آوا ماله همن تو بابا 

 تا خودمو بهتون ثابت کنم  دیبهم فرصت بد  دیکنی رادمهر چرا بهم اعتماد نم  ی_آقااسیال

اونارو از هم جدا  عیبردو به سمتش حمله کرد همه مردا بلند شدنو سر  زیخ ع یمبل سر یاز رو طاها
 کردنی به سمت هم حمله م کردنوی نبودن بازهم مقاومت م ای کدومشون کوتاه ب چیکردن اما ه

از زنه من  دهیرس  ییبه جا تی نجا؟هاااااااان؟کاریا یچه طور روت شده اومد ی_توهه آشغال عوضطاها
 ی کن ی م یخاستگار 
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 کردم ی نم یزنم زنم نکن اگه زنت بود االن ازش خاستگار  نقدریاون بارم بهت گفتم ا نی_بب اسیال

  اسیقلب ال یطاها چند ضربه رو دمیبرد با وحشت د ورشی  اسیشدو به سمت ال  یغضب  شتریب طاها
 زدم:   غیج  عیزد سر

 ی _نزن رو قلبش لعنت

تعجب کرده بود   نیبهم نگاه کرد فکر کنم از ا یدست از زدن هم برداشتن طاها با ناباور  هردوتاشون
 زیشد خواستن دوباره باهم گالو  شتریب  تشیسرش داد زده بودم کم کم شدت عصبان اسیکه سره ال

 دن یخطونشون کش هم یکه بابا زد هردوتاشون آروم شدن اما با چشم برا یبشن که با داد

 باهردوتونم   نی_خفه شبابا 

احساس کردم   دیبه کتش کش  یدست اسیاز هم جدا شدنو سره جاهاشون نشستن ال هردوشون
آب خنک براش   وانیل هیبلند شدم به آشپزخونه رفتمو  عی توهم رفت عمه نگران شد سر یصورتش کم 

 بردم به سمتش گرفتم 

 اس؟ ی_قرصات کجان ال

کرد مامان و سورن هم به سمتمون  یقلبش گذاشتو ناله ا یدستشو رو اسی برگشت ال عیسر عمه
  کهویاشکام دست خودم نبود آروم کناره پاش زانو زدم   دینالی فقط م زدی نم یحرف  چیه اسیاومدن ال

 گذاشت  بشی ج  یاون روز افتادم که قرصاشو تو ادهی

 پناه نشه"   ینفر ب هیتا  ادیسرت ن  ییکه بال ینفر باشه همش مراقب هی  یبودنت دلگرم ی"وقت

 به سمت عمه برگشتمو گفتم:  عیسر

 بشه ی_قرصاش تو ج 

لبام   یرو  یآورد ناخواسته لبخند رونیکه ب  یز یبرد که با چ اسی شلوار ال بیدستشو تو ج عیسر عمه
 حرفش بود  ی نشست پس هنوز رو

 ذاشت یقرصاشو جا م  شهی هم نیخان_ا شاهرخ
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 هیزدم که فکر کنم همشون منظورمو گرفتن بلند شدمو به سمت طاها رفتم که  یلبخند ناخواسته
 داد یلبش بودو با غضب دسته مبلو فشار م یپوزخند رو

 شد ینم ینطور یرو قلبش ا  یزدیاگه نم هیتوهه عوض ری _همش تقص

 ؟ یزنیسره من داد م هی_خاستگار شما نازک نارنج طاها

  یل یخ  یلیاون خ شعوریداره ب  یقلب یسره که اونجاس ناراحتاون پ ستی ن یمرد نازک نارنج  هی اسی_ال
 مردتره  شهیکه ادعات م ییاز تو

 جلوشو گرفت   عیاز سره جاش بلند شد که همون لحظه بابا سر کهوی

 ی فتی که به غلط کردن ب ارمیسرت ب  یینکن بال ی_حرف دهنتو بفهم آوا کار طاها

 روبه طاها داد زد یبعد با لحن تهاجم  سادیبه سمتم اومدو پشتم وا عیسر سورن

دلت   ییهربال  ستیکار ن کسویاونقدر ب یار ی سرش ب ییبال نی همچ هی یکن یم جا یب  یل ی_شما خسورن
   یار ی بخواد سرش ب

 با جفتتونم  دی_تمومش کنبابا 

اون   یکه رو یباش  یمرد همون  ونیمد دیهمشو با نجامیاالن روبه روتمو ا نکهی_طاها ازت متنفرم ا
توجه به من به مراسم   یب ویکردیعقدو مشخص م   خیتو تار دمویکشی که من زجر م یمبله تمام لحظات

 اون بود که همدردم بود  یدیرسیم

حالش بهتر شده بودو  اسیشده بود ال  یچشماش گرد شدو بهم نگاه کرد مامان چشماش اشک بابا
 درد داره  یاما معلوم بود هنوز کم  د یکش  یراحت نفس م

ادعات   یل یتوهم اگه خ خوامیچرا من اونو م اسیوقت احساس پناه نکردم اما کناره ال چی_کناره تو ه
 میشی کنم که دوسش دارم ما باهم خوشبخت نم ی عروس یبذار با کس  یمنو دوست دار  شهیم

  شدیبشم باورم نم یطور  هیکه باعث شد  نییپا دینه از گوشه چشمش چکقطره اشک مردو هی طاها
 خت یری داشت اشک م
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قرصاشو   یدون یمن چه دردمه خوب م یدیوقت نفهم  چیاون؟اما ه یسالمت ؟نگرانی_نگران اون طاها
 ذارمی من قرصامو کجا م ید یاما نفهم ذارهیکجا م

 دمیبه سمت سورن برگشتم که د یبا ناباور  رونی حرف آروم پسم زدو از خونه زد ب نیبا زدن ا طاها
 دمیمبل سقوط کرد به سمت بابا برگشتم که د یشد مادرجون رو   رهیمتعجب به رفتن طاها خ

 دستاشو با خشم مشت کرده 

  ش یچیاونکه سالم بود ه یبود؟ول  ضی داشته باشه؟طاها هم مر تونستیم یطاها چه معن یحرفا نیا
 نبود 

 ................. 

  یبودو بهش ب سادهیدرگاه وا یبودو از بابا که تو  الیدر و یجلو اسیشدن ال ری گونم سراز یرو  اشکام
   کردیالتماس م کردیتفاوت نگاه م

هربارهم بابا جواب   کردیم یمنو خاستگار  شدویم داشی دوروبرا پ  نیبود که طاها ا یبار  نیپنجم  نیا
 تو  ادیب  یحت داد یاجازه نم دادویرد م

آب تو دلش   ذارمیباشه نم   امیبدون اون دن خوامی_جناب رادمهر قسم به جونه خودش که نماسیال
وقت   چیه  زهی قطره اشک بر هی ذارمینم خورمیخوشبختش کنم قسم م دمیتکون بخوره بهتون قول م

 دمیخونتون قول م گردهی برنم  یاشک یبا چشما

 کنم ی م یبشه باهات برخورد قانون  داتیپ  نجایا گهیبار د هی_بابا 

خوشبختش   خورمیکه باهاش ازدواج کنم قسم م دیاجازه بد دیکنی _چرا به حرفام توجه نماسیال
   دییخوا یخب صالحشو م دیدخترو دار هیشما فقط  کنمیم

 شهیاون عروس پسرعموش م گمی_حتما صالحش در کنار با تو بودنه؟پسره احمق دارم بهت مبابا 

  دتونیناام کنمی خواهش م  دیفرصت بد هیفقط بهم  دیکن  یشما زورش م  خوادیخودش نم   ی_ولاسیال
 کنمینم

پله ها سر خوردم و   یشدنو رو ر یگونم سراز یاشکام رو دیتوموهاش کش یدرو بستو کالفه دست بابا
 نشستم بابا نگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد
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دارم هم از تو مراقبت   ینطور یاما ا که دلم براش نسوزه ستیبهم نگاه نکن دلم از سنگ ن  ینطور ی_ابابا 
 هم از طاها  کنمیم

چرا  دهینم  تیبه من اهم تونیکیشده طاها خسته شدم به خدا چرا  ی_طاها طاها طاها همه چ
 ستم یمن آدم ن سوزهی من نم یدلتونم برا

 آروم بغلم کردو منو به خودش چسبوند سمیاز پله ها باال اومد که باعث شد بلند شمو وا بابا

 مامان که معلوم بود صداش غم داره آروم گفت  هی گر ر یآغوشش پنهون کردمو زدم ز یتو وسرم

   ی_ارسالن بهتره بهش بگمامان

شد   یبهم بگن چشمام که سوال  خواستنی م روی آوردمو بهش نگاه کردم چ رونیاز آغوش بابا ب  سرمو
 بابا با غم گفت: 

بار   هیآرومه  یکنارش  یاما وقت کنهی اعصاب داره قرص مصرف م یناراحت ضهی_طاها چهارساله که مربابا 
که اوضاعش بهتر شده با زن عموت صحبت کرد   دیدکتر دکترش فهم نش یکه با طاها و زن عموت برد

شه یپ  نجایو آوردنش ا دنیمدت قرصارو از طاها بر هی  نیبه خاطرهم  یحدس زدن که علتش تو باش 
 اشت قرص الزم ند زدیبه سرش نم  گهیتو د

بود به  ی اون مدت که طاها بستر  شدیشد باورم نم  ری گونم سراز یاز قبل رو شتر یهر لحظه ب اشکام
 بودم آخه اون موقع ها جونم بهش بسته بود    ششیکه کرده بود من پ یخاطر تصادف

  نیقرص نخوره ا گهیآرومش کنه و د شهیکه بهت داره باعث م ی_طاها واقعا دوست داره عشقبابا 
بابا به  ارهی بدون تو دووم ب  تونهیشده بود که هربار فرار کرد نم یبستر  مارستانیمدت دوباره تو ب

باهم رفتار   یچه طور  ستین ادتی یتوهم دوسش داشت میگرفت موی تصم  نیا نهیخاطرهم
بار که با بابات رفته   هی ستی ن ادتیست؟ین  ادتی کردیتب م یک یاون  شدیم ضی مر تونیکید؟یکردیم

خونه عموت طاها با    نیبرداشت چند روز بعدش که رفت یک ی پارک دستت زخم کوچ یتو رونیب یبود
 یادعا ویمن گفتم ازدواج لج کرد ؟تایدنده لج افتاد یکار کرد؟چرا رو  یچ کی اون زخم کوچ دنید

  انشیاطراف ی داره نه برا یخودش خطر  یبا در کنار تو بودن نه برا شیضیمر ضهیاون مر ینفرت کرد
 کنترلش کرد   شهیم یبزنه به سرش به سخت  یدونیخودت م
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که  یکس یض یداشت مر قتیچشماش پر از اشک شده پس حق  دمیسمت مامان برگشتم که د به
 داشت  قتیبودم حق یازش فرار 

 ...االن چه وقت گفتنه نیگفتیزودتر بهم م  دی...بانوی_شما...شما ا

 گفت:  یاز کنارم رد شدو به سخت یبه آروم  بابا

 ی ترحم باهاش باش یاز رو خواست ی_خواسته خودش بود نمابا ب

 ........................ 

 میکدومشون تصم چیهنوز درباره ه رونیبرم ب  خواستمی چادرمو سرم کردم م  دمویآروم باال کش موی نیب
به طاها فکر بکنم    کردمیم ینه هربار که سع ایکنم  یبا طاها زندگ  تونمیم دونستمینگرفته بودم نم 

 شد یکار م نیاومد تو سرمو مانع ا یم  اسیال الیفکروخ  کهوی

درست   میتصم هیتنها باشم تا  کمی خواستمی آوردمو به سمت دربند روندم م رونیب  نگیاز پارک نمویماش
 رم یبگ  یو حساب

  کردیم یبدرفتار اومد خونه ما بابا هربار باهاش   یبودو راه به راه هرروز م ومدهیهنوز کوتاه ن  اسیال
 نبود  ایاما کوتاه ب  کردی م دشیتهد یحت

 پووووووف 

بزنمو قفلش کنم که  موتویشدم چادرمو مرتب کردم خواستم ر ادهیکه متوقف کردم ازش پ  نویماش
دست و پا زدم   یدور دهنم از پشت حلقه شد محکم منو به خودش فشار داد هرچ یدست کهوی

 محکم گرفته بود که باعث شد نفسم کم کم ببره  موین ینتونستم دستشو بردارم ب

 جون شدم  یدستاش ب  یتو نوییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیلحظه  هی یبرا

 .................. 

تخت نشستم به اطراف   یکردمو آروم رو یناله ا کردیدرد م  یلی م خچشمامو باز کردم سر  یکرخت با
 شناسم ینم  نجارویبود نگاه کردم من کجام؟ ا کی تار  یاتاق که کم



 آوای چشمانت 

186 
 

اومد  ادمی زایچ یسر  هیفشار بدم کم کم  گهیهم د یباعث شد چشمامو رو   دیکه سرم کش  یر ی ت با
 چادر سرم بود  ادمهیوحشت زده به خودم نگاه کردم چادرم کو؟من 

چشمام گرد شد  دمیدرگاه د  یکه تو یبه سمت در برگشتم که با کس یاتاق که باز شد با نگران در
 سورن بود 

 ؟ یشد داری_بسورن

 شد  ری سراز اشکام

 چه خبره سورن؟من کجام؟  نجای_ا

 دمی خودمو عقب کش مودی سرش با اومدن طاها وحشت زده لرز پشت

 زنگ بزن  یداشت  یطاها کار   رمی_من فعال مسورن

راحت شده بود آخه   المیخ  یرفتن سورن طاها آروم به سمتم اومد کم رونیتکون داد با ب یسر  طاها
 بودم که پسرعموهامم بودن یینبودم جا ی ناامن هیجا

 بهم زد یتخت نشست و لبخند یآروم رو طاها

 ؟ ی_خوبطاها

 توهم  دمیکش یکم  اخمامو

 کنم ی سکته م یگینم یدیدزدا منو دزد نهیع ه؟چرای چ های مسخره باز نی_ا

زد   یحرکتم پوزخند نیا دنیکه باعث شد خودمو عقب بکشم با د دیخودشو به سمتم کش  یکم طاها
 بود مثل قبل نبود  یطور  هینگاهش 

 عشق  ذارمیاما من اسمشو م ی_تو اسمشو بذار مسخره باز طاها

کنار   تونستمیاونو دوست داشتم نم ؟منیچ اسیال یواقعا عاشقمه ول  دونستمیشدم م یطور  هی
با   فممی خدا تکل یشدم ا یطور  هی افتادم  شیضیمر ادهی  کهوی  یکنم که دوسش ندارم ول یزندگ  یمرد

 ست یخودم مشخص ن 
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 ه؟یچ میض یمر یدی_فهم طاها

   نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 نشه شی زیوقت چ هیکه  دیبود استونیاون شب فقط نگران آقا ال ای_طاها

 و بهم نگاه بکنه  ارهی شدم که باعث شد نگاهشو باال ب کیبهش نزد یکم

   دمیفهم  روزی د نیخبر نداشتم هم  یز ی _به خدا من از چ

 زد   یلبخند طاها

 ؟ یدرمونم  یدی.فهمدونمی_مطاها

 بود آروم نویانداختم چه قدر لحنش دلنش نیی پا سرمو

 ی من یزندگ یتو آوا خوامتیدوست دارم م نکهیبه خاطر ا  خوامتی نم یدرمون نکهی_به خاطراطاها

 کنم ی م انتیخ  اسیدارم به ال کردمیبستم احساس م  گهیهم د یرو چشمامو

تا   کنهیندارم اون قرصا فقط آرومم م یتفاوت که من درمون  نیاما با ا ضمیمر  اسیال نهی _منم عطاها
 نشکنم   روی زینکشمو چ رویکس

 زد یچشمام لبخند مردونه ا یترس تو دنیسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که با د ینگران  با

 کنمینم یمن آرومم کار  یباش   نجایگفتم که ا ی_نگران نباش تو درمونمطاها

 ؟ ی_االن خوب

 _االن خوبم  طاها

 ی حرف بزن ینطور یا شهیهم یمرد یلحنشو دوست داشتم خب م نیانداختم چه قدر ا نیی پا سرمو

 ی بهش برس یتون ینم یول ی_ببخش که دوست دارم ببخش که دوسش دار طاها

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیبا غم باال آوردمو بهش نگاه کردم  سرمو
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 درسته؟ کنهیاز آقاجون خواهش م ادویم یسمجه ه یلیخ  دمی_شن طاها

 به نشونه آره تکون دادم سرمو

 _چادرم کو؟ 

  یچ ییخوا ی نفسم چادر م یباشم خانوم خوشگلم تو قراره االن ماله من ش ؟راحتیمعذب هی_چطاها
 کار 

که اونم همچنان خودشو جلو   دم یخودمو عقب کش کمی شد  خیحرفش مو به تنم س نیا دنیشن از
منو بترسونه چون طاها از   خوادیفقط م دونستمیم  کردمی لرزون داشتم بهش نگاه م ییبا چشما دیکش

 پسرا نبود  نیا

 ترسه؟ یمگه از شوهرش م ؟زنیزن من بش ستیتو قرار ن  ؟مگهیترس یم ه؟چرای_چطاها

 ی کار...کن ی...چ ییخوای_تو...تو...م

 تصاحب همسرشون  کننیکه همه شوهرا م ی_کار طاها

  یحرکت دویبود که طاها بلند خند  ن یزدمو به سمت در حمله کردم تعجبم از ا یتخت جست   یاز رو فورا
 راحته  الشی که خ نهیدر قفله به خاطرهم  دیشا نمیبب  سایوا  ینکرد خب بدرک ول 

مثل لبخند رو لبام نشست   یز یترسام چ نیدر باز شد ناخواسته ب دمویدرو کش رهیدستگ یوقت اما
  دمیطاها باشه لرز نکهیمنو از پشت محکم گرفت از ترس ا یکی  کهویفرار کنم که  رونوی خواستم برم ب

 راحت شد   المیسورن خ دنی برگشتم با د یاما وقت

 گفتم:  عی سر هیگر با

 آبروم کنه  یب خوادی...مخوادیسورن کمکم کن طاها زده به سرش م   ی_خوشحالم که هست

 شه یآبرو نم ی_زن از شوهرش بسورن

بهش نگاه کردم آروم به سمتش برگشتم که اونم دستشو از دورم برداشت چشماش پر از   یناباور  با
که مخالف ازدواج   یکه پشتم بود سورن  یسورن ستیسورن ن نیا شناسمیچشمارو نم نیغم بود من ا

 ی چ یعن یاالنش  یمنو طاها بود پس...پس حرفا
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 به زور ببرمت  خوامیاق آوا نم_برو تو اون اتسورن

 ...؟تویگیم یدار  ی_تو چ

   دمیمنم تازه فهم ضهیداداشم مر دونستم ی_من نمسورن

 باال آوردو بهم نگاه کرد بازومو آروم گرفت  سرشو

 شده شتری تعداد قرصاش ب دمیفهم  یمدت که نبود نی ا شهینم  شیزیاون چ ی_تو زنش بش سورن

 دمیبه خودم اومدم د یسورن باشه وقت نیا شدیبه سمت اتاق برد مغزم قفل کرده بود باورم نم  منو
 مقاومت کردم که سورن منو محکم تر گرفتو به خودش فشار داد  عیسر ادیسرم م  ییداره چه بال

تنها راه   یکن   یباهاش عروس یشی مجبور م ینطور یا رهیدردت بگ  کنهی نم تی _نگران نباش آوا کارسورن
 نه یحل هم

 کشم ی...خودمو مکنمی کارو نکن...التماست م نی_توروخدا ولم کن سورن...ا

 کنمیم  یداداش کوچولومو از دست بدم ببخش که پشتتو خال خوامی باارزشه نم ی ل ی_طاها برام خسورن
 ی خواهر 

 نبود به دادم برسه  یزدم کمک خواستم اما کس  غیزدمو با تمام توانم ج زجه

درو بست و از پشت قفلش کرد با وحشت به   عیمنو به سمت اتاق برد منو انداخت تو و سر سورن
 شده بودن ر ی مردونش سراز یبودو اشکا نییتخت نشسته بود برگشتم سرش پا  یسمت طاها که رو

 وار یزدمو خودمو چسبوندم به د زجه

  میکار دهیاجازه نم  رتتیتو...غ هیو نداشته باش...توروخدا...من...من آوام...آوا رادمهر...دخترعم می_کار
 مگه نه؟ یکن

 نیا یکنم هرچ یزندگ تونمیندارم من بدون تو نم یچاره ا یبشه آوا ول  ینطور یا خواستمی_نم طاها
  یباشه تا با اون پسره عوض ی آقاجون راض یمنتظر   دمیفهم هیجوابت چ  نمیمدت سکوت کردم بب

 ذارمی اما من نم یازدواج کن
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زدم منو بغل کردو به سمت تخت برد به بازوهاشو    غیبرد که وحشت زده با تمام توانم ج  زیسمتم خ به
 دمیکش یموهاشو م  زدمویپشتش محکم مشت م

من زنت   ینطور یگذاشته....ولم کن...ا ری تاث رتتیغ ی...ولم کن...اون داروها روی_ولم کن عوض 
 شمینم

با   عیورم وحشت زده بهش نگاه کردم سرتکون بخ تونستمینم گهید یطور  نی منو انداخت *'ا طاها
 گهیحرکت دستامو باال سرم بردو غالفش کرد د هیدستام چنگ زدم به صورتش تا پسش بزنم اما با 

 تکون بخورم از شدت هق هق روبه موت بودم  تونستمینم  یبکنم حت یکار  چیه تونستمینم

   رهیدردت بگ خوامی_آروم باش عمره طاها آروم باش نمطاها

 ن...توروجونه خانوم جون ولم کن _ولم ک

 تونمیدلم نم زهی عز تونمی_نم طاها

بود با اون   دهیقفل کرده بودو دستامم سفت چسب یپاهامو حساب  دیخودشو باال تر کش  یکم طاها
اون خونسرد کاره   یتقال کردم ول   شتریدست آزادش آروم دستشو سمت دکمه مانتوم برد که ب یکی

 کرد ی خودشو م

 ینطور یا اهامیرو یالبته تو یزنم ش  نکهیا یماله من ش نکهیلحظم ا نی_چندساله منتظر ا طاها
 کردم ی تجسمش نم

 باالتر رفت  غام یج یکه از تنم دراورد صدا مانتومو

 ... ســــــــــــــــورنبخشمتی _سورن کمکم کن توروخدا...به خدا نم

دهنم  یبزنم کم کم دست آزادش رو  غیج  رمویروم خم شد که باعث شد با چندش رومو ازش بگ  طاها
 : دیصورتم غر  یقرار گرفتو محکم فشارش داد با حرص تو

  برمی م شینحستو بشنوم پس خفه شو وگرنه با شکنجه دادنت کارمو پ  یصدا خوام ی _ششش نمطاها
 زوره  یفهم ی زوره؟آره زوره م یبگ  ییخوایم  یماله من ش دیتو با

 دهنم برداشت  یدستش آروم از رو کردمیداشتم بهش نگاه م یناباور  با
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 خورم یقسم م  سازمیبرات م  یخوب یبه خدا زندگ   ای_باهام راه ب طاها

 نویبفهم ا خوام یمن تورونم  خورهی _من ازت حالم بهم م

کم کم دستش رفت   ومدیصدام در ن گهیکه د دمیزدمو نال غی کناره گردنم خم شد *"انقدر ج طاها
کاره خودشو کرد دستش  عتریشد اما کارو بدتر کردم چون سر شتریتقالهام ب  رفت یم  دیکه نبا یسمت

  اسیال ادهیروبه موت بودم همش   دمیکشی که م یاومد از شدت زجر  یتنم به حرکت در م یکه رو
  ذاشتمیم دیمجبور بودم که زنش بشم پس نبا کردیسرم بود اگه کارشو م یتو

 شدیم دهیگرفته بودو به زور شن  یصدام حساب  کهی با زجه درحال عیخواست کارشو بکنه سر  نکهیهم
 گفتم: 

 ی کنی از خودت دور م شتریمنو ب  ینطور ی...اکنمینکن خواهش م نکاروی_ا

 ی اج کنباهام ازدو یش یمجبور م ی_ماله من ش طاها

بالهارو   نیا گمینم  یطاها پس ولم کن به خدا به کس خورمیقسم م کنمیم ی...خودکشستین نطوری_ا
 کارو نکن  نیپس ا یسرم آورد

 زد آروم خم شد کناره گوشم آروم زمزمه کرد   یپوزخند

هستم در  شمیبق میکه اومد  نجاشویتا ا شمیباالخره که صاحابت م  گهی_چه االن چه دوروز دطاها
 خدمتتون

رفتو از   یاه یکردم کم کم چشمام س یناله ا گرفتیشکمم منشاء م ری که ز یعیپخش شدن درد فج  با
 هوش رفتم 

 ....................... 

  شتر یهرروز شکنجه هام ب دونمیم  یول  نجامیچه قدر ا دونمینم  زدمیخودم جمع شده بودمو زجه م یتو
دلشون  ینه سورن هردوشون از سنگ شده بودنو هر غلط قبل بود ینه طاها طاها شهیاز قبل م

اوقات پشتم بود  یهست چون گاه شیزیچ هیسورن  کردمی البته احساس م کردنی م خواستیم
 ضدم اوقات  یگاه
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  غی و ج وار ید یتو دمشیشدم با خشم برش داشتمو محکم کوب رهی که جلوم بود خ ییغذا ینیس به
 زدم: 

 آشغــــــــــــــــــــال ی_عوض

  رونی رفت ب عیباز شد سورنو طاها اومدن تو سورن نگام نکردو سر کهوی خورد شدنه ظرفا در  یصدا با
 زدم:   غیعقب گرد کردمو ج عیهمون لحظه سر دی اما طاها به سمتم دو

 ـــــــــــــــای...جلو ن ای _جلو ن

دوباره شروع کرد به کتک زدنم اونقدر   دویچی پباز کردو به سمتم اومد محکم دور دستاش  کمربندشو
 ومد یصدام در ن گهی که د دمیزجه زدمو نال

 خم شد کناره گوشم گفت:   یبه آروم طاها

 دوباره بزنم؟  ای برم؟  ی_آرومطاها

از  دونستمینگفتم م یچ یشد دوباره دستاش هرز رفت که فقط چشمامو بستمو ه شتریتنم ب  لرزش
  یز یکه کرد چ یبا وجود کار  دید یوقت  دیرس یبه خواستش م  ینطور یزنم اب  غیتا ج کنهی کارو م نیعمد ا

 پوزخند گفت:  هینگفتم با 

   ی_پس آروم طاها

 بلند شد بره آروم گفتم:  یوقت

 یبرنگرد گهید یبر   شاللی_از تو از سورن از همتون متنفرم اطاها

 دهیزبونم آخر سرمو به باد م نیخاک به سرم دوباره گند زدم ا یبغض کردم وا ستادیا طاها

 دم یخودمو عقب کش  یزد کم یآروم به سمتم برگشتو پوزخند طاها

 کوتاه شد  شبید  کردمی م ؟فکری_تو هنوز اون زبونتو دار طاها

 هم بسته شد یرو چشمام

 آره؟  یدوباره باهام بخواب  ییخوای_مطاها
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با   نیه باز کردنش شد مغزم شروع به هشدار کرد به خاطرهمسمت دکمه هاش بردو مشغول دستشو
 برد   زیبلند شدمو به سمتش خ  نیزم  یاز رو یناتوان

 مانع دراودرن لباسش شدمو با التماس دستاشو گرفتم:  عیسر

 بشم   اسیزن ال تونمینم  گهیکه د یکرد ی...کار یدی...بسه...به هدفت رسکنمی _خواهش م

 یشدیکار به اون دارم از اولشم زنه اون نم ی_من چطاها

 _نکن 

 حرکت دراورد دستشو به سمت بازوم بردو آروم گفت:  هیزدو لباسشو با یپوزخند طاها

 بکن  روی دون یکه خودت م یپس برو همون کار  زنمتی_صدات باال بره مطاها

 ازش فاصله گرفتم دمویکش رونی محکم از دستش ب بازومو

 طاها   ین کتکم زدنا ندارم بسه اال  گهی_د

چون کاره خودشو کرد دوباره منو محکم گرفتو انداخت    تونمیتر شد درکم نکرد که نم  ظی غل پوزخندش
 دادو گفت:  نمیبه قفسه س ی رو تخت فشار محکم 

 ؟ یشیرام نم  ؟آررره؟توی_باز رم کردطاها

 ...بذار برم...نکن شمی...زنت مشمی...نکن...زنت مخورمیقسم م شمی_رام م

  یبر  نجایاز ا ذارمیمحضر نم  ادی که بلند شه ب یبه آقاجون بهش نگ  ی_بهت گفتم تا زنگ نزنطاها
 االنم وقتشه زودباش  رونیب

 اما منو محکم تر از قبل گرفت  رونی ب امیکردم از آغوشش ب یدستوپا زدمو سع  عیسر دمیزدمو نال زجه

 سر سفره عقد  یبر  ادویب  تا شکمت باال یمونیم نجای_اونقدر اطاها

 باالتر رفت   غامیج  یدستاش پاره شدو صدا یحرفو که زد باز لباسام تو نیا

 ............... 
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 کرد  یبرش داشتم بردم پشت سره خودم که خنده ا عیچنگ زدمو سر کمربندشو

 خوره ی_بدش به من کوچولو بدرد تو نمطاها

 ی _قرار بود نزن 

 پس بدش بهم  کنهی_آرومم مطاها

کرده بودم   یخودم بود خودم کار  ر ی رفتاراش تقص نیشدنو عقب عقب رفتم همه ا ری سراز شتر یب  اماشک
 بشه  ینطور یا

 ن یاالن که آرومم بب  یزدی م زدمی م غی ج یقبال وقت  یزنینکردم طاها چرا م ی_منکه کار 

 گونم گفت:  یرو یتوجه به اشکا یب  دیتوموهاش کش یکالفه دست طاها

 ماله سورن هست  یاگه اونو ند   نی_ببطاها

سمت سورن برگشتمو با هق هق بهش نگاه کردم که نگاشو ازم گرفتو همون طور که داشت به   به
 شدن  ریسراز شتریگرد شده بهش نگاه کردمو اشکام ب  یکمربندشو باز کرد با چشما  کردینگاه م  لمشیف

 ی کش یزجر م  شتریخودت ب  ینطور ی_کمربندشو بده اسورن

 ؟ یشنویناله هامو نم ی...صدایکنی...چرا کمکم نمیعوض شد  نقدری.چرا ا_تو...تو..

شدو   دهیتوهم کش شتریپاش که اخماش ب یرو  دمیکوب  یک یسمتش رفتمو محکم با کمربند طاها  به
 چشماشو بست 

 زنهیم نیهرروز با ا نی_درد داشت؟آره؟ا

 آروم بشه  ینطور یا یکرد ی_خودت کار سورن

 بشم؟  یروان  نیزنه ا  ییخوای_م

 _خفه شو طاها

 بلند شد   عیسورن هم جا خوردو سر دم ینعرش وحشت زده لرز یصدا دنیشن  با
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 کرد میشدم سورن منو محکم گرفتو پشت خودش قا میسورن قا پشت

 ن یتو بش شهیخفه م شهی_آروم باش طاها خفه مسورن

بشه  شتری که باعث شد لرزش بدن من ب واریبه د دیکوب یموهاشو مشت محکم  یچنگ زد تو طاها
 هیالبته  شدی آروم م  زدیمنو م یفقط وقت شدیجوره با قرصاشم آروم نم چیکرده بودم که طاها ه یکار 
 زنش بشم  یوقت کردیهم آرومش م گهید زیچ

 فهمــــــــــــهیزنمه خداا نم فهمهی_نم طاها

   ختمیزدم به لباسه سورنو اشک ر چنگ

 ون زنه توههطاها ا  فهمهی_مسورن

 گفت:  تی سمتم برگشتو با عصبان به

 _برو باال آوا سورن

 رم ی _نم

 بار سرم داد زدو گفت:  نی اول یبرا یعصب  سورن

 برو بالـــــــــــا  گمی_دارم بهت مسورن

 شدن به سمت طاها برگشتمو بهش اشاره کردم  ریسراز یا گهیاز هروقت د شتر یب  اشکام

 تو اتاقم  ادی اون ب دینبا  یول  رمی_م

 کالفه گفت:  سورن

 برو  ادی _نمسورن

 : دیدندوناش غر یبهم انداختو از ال یا انهیسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد نگاه وحش  طاها

 ام؟ یآره؟شوهرتم ن امی _نطاها
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هوا رفتو به سمت در   غمیببره دوباره ج  زیدوباره به سمتم خ نکهیا یبود برا یحرفش کاف نیهم
  فتم ی دوباره به چنگش ب دونستمیم  رونی سر و وضعم مناسب نبود اما مجبور بودم برم ب دمیدو یخروج

  دمیپاهام بودو خرج کردمو دو  یتوان تو یهرچ  نیبه خاطرهم کنهیکارشو م 

دستم به در قفل   نکهیاما من گوشم بدهکار نبود هم  کردنی م دیو تهد دنیدو  یطاها دنبالم م  سورنو
 به در   دیخفه کردن صدام سرمو محکم کوب یزدم که برا یغ یشد ج دهیموهام از پشت محکم کش دیرس

 فرار کنه  خواستیبود نم دهی_ولش کن طاها ترسسورن

 کارو بکنم  نیا دیبا شهیالل م خورهیم کمی  ینیب یم دونمی_من زبونشو مطاها

 د یکشی نورم طاها محکم با موهام منو مسورنو چنگ زدم از او یزدمو محکم لباسا  زجه

 _نجاتم بده نذار منو ببره تو اتاق 

روشو ازم گرفتو دستشو به سمت دستم که به   نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی سورن
 که طاها منو با خودش ببره بردو بازش کرد شدمیلباسش چنگ زده بودمو مانع م

 بود  شتریزورش از من ب شدینرم تو اتاق اما نمتا  زدمیچنگ م وارایبه د  کردمویم  مقاومت

فرار   تونستمیجوره نم چیه کردیدستوپاش لهم م ریبعد ز زدیم  شدیکه م یشده بود عصب وونهید طاها
 کنم 

 باهات رفتار کنم یچه طور  دونمیم نباروی_اطاها

اتاق ولم کرد اما درو نبست به سمت کمد رفت با وحشت بهش نگاه کردمو خودمو عقب  یتو طاها
 که با مخ رفتم تو شکم سورن دمیدو عیچشممو زد با وحشت سر یبدجور  ری برق زنج دمیکش

 به طاها نگاه کردو چشماش گرد شد چنگ زدم به لباسشو رفتم پشت سرش  سورن

بسه هرچه قدر پشتت در   یزجرش بد  ینطور یا ذارمینممن  ی؟ه یکار کن یچ یی خوای _با اون مسورن
 ی نه زجر کشش کن شینگفتم قرار بود فقط ماله خودت بکن  یز یاومدمو چ

که سورن بهش حساس بود همش  یز یچ هیبا خشم بهش نگاه کرد  ستادویروبه روش ا طاها
  شهیم رحمیو سورن دوباره ب   پاشونهیطاها اونو تو صورتش م  ادیسورن پشتم در م یوقت دمیدیم
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دراورد به سمت صورتش برد کم کم مغزم شروع به کار کرد طاها با اون سورنو   بشی از تو ج یوقت
  رویکار نیهمچ  هیبه طاها زدم که چون انتظار  یهمون لحظه از پشت سورن لگد  کردیکنترل م

 و گرفتش  یبرد سمت اسپر   زیسورن فورا خ فتهی نداشت باعث شد از دستش ب

 دستش نگاه کرد با هق هق گفتم:  یتو یدستاش فشار داد سورن به اسپر  یتو روی زنج طاها

 _کمکم کن سورن 

در  دموی پرستیکه م یبه خاطر تو دختر  کهی من ؟یباهام رفتار کن ینطور ی_چه طور دلت اومد اسورن
 ؟ یجوابمو داد ینطور یگذاشتم ا ارتیاخت

که به  یشد بعد از بو کردنش آدم منگ بشه طور  یبود که باعث م یز یکه دست سورن بود چ یاسپر 
که سرم آورده بود مقصرش   ییگوش بکنه سورن نصف بالها گهیکه طرف مقابلش بهش م ییزایچ

 بود  یهمون اسپر  گشیخودش بود نصف د

بهم   دیباال بردو دوباره کوب  روی طاها زنج نیوحشتناکم باال رفت افتادم زم   غیج یسوزش بدنم صدا با
 به سمتمون اومدو مانع شد   عیسورن سر

 هیخودم جمع شده بودمو گر  یشده بودن منم از درد سر شده بودمو تو زی طاها باهم گالو سورنو
   کردمیم

طاها چاقو دستشه و محکم به    دمیناله سورن وحشت زده سرمو باال گرفتم که د یصدا دنیشن  با
   دهیسورن کش یبازو

به سمت   دادیزخمش گذاشته بودو فشارش م یتشو روگرد شده با افتادن سورن که دس یچشما با
عقب رفتم طاها به   یمشت شده به سمتم اومد با نگران  یبا خشم و دستا دمیطاها برگشتم که د

هم فشار   یپهلوم چشمام از زور درد بسته شدو محکم رو یشدنه چاقو رو دهیبرد با کش  زیسمتم خ
 دادم

کم کم  دمی شنینم گهیداداشونو د ین دورش کرد صدامحکم از پشت گردن طاهارو گرفتو از م سورن
 شدم   هوشی رفتو ب  ی اهیچشمام س

 .......................... 
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بکنم آروم سرمو چرخوندم   یکه باعث شد ناله ا دیکش ی دردناک  ری باز کردم سرم ت یبا خستگ چشمامو
   مارستانمی ب دمیکجام که د نمی بب

که تو کله تنم  یبلند شدم اصال به درد عی آوردم سر ادیبه  رویکم مغزم شروع به کار کردو همه چ کم
با باز شدن در و وارد شدن طاها   کهوی که  رونی ندادم خواستم سرمو از دستم بکشم ب یتیاهم دیچ یپ

 سرم برداشتم یدستمو از رو عیهول کردمو سر

 کم کم نگاهش مشکوک شد  ینشستم جا خورد ول تخت  یرو دید یبه سمتم برگشت که وقت طاها

 ؟یکردیکار م یچ  ی_داشتطاها

 متنفر  یل ینگاه کردم ازش متنفر بودم خ یا گهینفرت رومو ازش گرفتمو به سمت د با

هه کور  شمیزنش م کنهی فکر م کنهی دلش بخواد م ی و هر غلط  دهیمنو دزد  ینطور یروزه که هم ده
 خونده 

صورتمو گرفتو با خشونت به  نباریکه ا  رمی خواستم رومو ازش بگ ستادیبه سمتم اومدو روبه روم ا طاها
 سمت خودش چرخوند 

 داد زدم:  یبا لحن تهاجم  نیدرد گرفت به خاطر هم گردنم

 شکست  ی_چته روان

 _بدرک طاها

 سرمو ول کرد که باعث شد دستمو سمت گردنم ببرمو آروم بمالمش  طاها

 ؟ی گرفت  متوی_تصم طاها

 _آره 

 شنوم ی_خب م طاها

 درباره ازدواج بگم اما من خودمو زدم به اون راه  مویتصم خواستیم هیمنظورش چ  دونستمیم

 سمتش برگشتمو با نفرت گفتم:  به
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 ی ستی مرد ن دمی_فهم

دستاش گرفتو فشار داد  ن یاز شدت خشم مشت شد به سمتم اومدو گردنمو محکم ب  دستاش
 ومد یبهم دست داد اما اون کوتاه ن یاحساس خفگ 

 دمیآره؟باشه امشب بهت نشون م ستمی_مرد ن طاها

گرفت دستش باال رفت تا بزنه اما همون  شیچشماش آت  شتریبهش زدم که ب یز ی تمسخرآم  پوزخند
 رفت   رونی نگاه غضبناک بهم کردو از اتاق ب هی ومد ین  نییباال موندو پا

هامو  هی گر یشدن با پشت دستم صدا ری اشکام دوباره سراز دمیکش  یرفتنش نفس راحت  رونی ب اب
 خفه کردم 

 دستوپاش دوباره جون بدم   ری نا ندارم ز گهید دونستمیکه م یخسته بودم اونقدر   یلیخ

شدم   دیکم کم ناام زنهینداره و کتک م یتعادل روان  دمیدی م  یبودم که طاهارو قبول کنم اما وقت مجبور
به جونم بعد هر   فتهیشد کمربندشو باز کنه و ب   یذره که عصب هیکنم که  یزندگ یبا مرد تونستمینم
 اره ی که بخواد سرم ب  ییبال

  دادیفشار م  یوقت گرفتیدردم م زدی م یعروسکش نبودم آدم بودم جون داشتم حس داشتم وقت من
براش مهم نبود    یچیه گهید زدیبه سرش م یاما اون وقت  کردمیحسش م  دیکش  یموهامو با لذت م ای

 دستوپاشه  ری آدم ز هی دونستینم

 کردم ی فرار م دیپانسمانش کرده بودن اما برام مهم نبود با  سوختیبه شدت م  پهلوم

چاقوم   یسوزشش به اندازه سوزش جا دمیکش رونیجراتمو جمع کردمو محکم سرمو از دستم ب  تمام
 ستم تحملش کنمتون  نینبود به خاطرهم 

 ینکنم به سمت در رفتمو آروم بازش کردم خبر  یز یدستم گذاشته بودم تا خونر یمحکم رو دستمو
 به راه افتادم  ع یلبام نشست و سر یرو  ین ینبود لبخند غمگ

  عیمتوجهم شد سر زدی بود با دکتر حرف م سادهیآب سردکن وا یطاها که جلو کهوی  دمیدو نکهیهم
 طاها هم دنبالم بود   دمیدویها م وونهید نهیافتاد دنبالم از ترس روبه موت بودم ع 
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 سمیاما مغز خر نخورده بودم که وا سمیوا خواستیازم م زدویصدام م  مرتبا

 ندارم   تی_آوا صبر کن به قران کارطاها

  هارویم بعضمجبور بود دمیدو یم  یپاتند کردم وقت نینداشتم به خاطرهم یبه حرفاش اعتماد گهید
وگرنه    شدمیموفق م  نباریا دیبا   دنیکشی خودشونو از جلوم کنار م عیها سر  یبعض  یهول بدم حت

 بودم  چارهیب

 دمیبه پشت سرم نگاه کردم که د میاشک یزدمو با چشما یناخواسته لبخند دمید روی در خروج یوقت
 کنه یو دنبالم م زنهیداره صدام م

   سای_آوا واطاها

 نستمیدادم تا گمم نکرده وا حیترج  دمویدوباره دو عیسر دمیکش یق یمحوطه که شدم نفس عم وارد

 دم یدو یچاقوم گذاشتمو با ناتوان هیجا یبا درد دستمو رو   مردمیشدت ترس داشتم م از

  یطاها م یکارا ادهی یدرد داشتم اما وقت یلیخ  زدمیمحوطه سبز شدم به شدت نفس نفس م  وارد
که داشت با اخم   یبا کس   کهویدوباره خواستم بدوام که  نیبه خاطرهم شدیم  خیافتادم مو به تنم س

 چشمام گرد شد   شدیم مارستانیب یدر ورود  یک یوارد اون 

 خدا فرشته نجاتم  یخودش بود وا شدینم  باورم

 زدم:  غی اما بدون توجه به درد وحشتناک بدنم تمام توانمو جمع کردم ج نیرو زم  افتادم

 ــــــــــــــــــــاس ی_ال

نگاهش به  یچشم چشم کرد متوجه من نشد اما وقت  یگرد شده به سمتم برگشت هرچ  یچشما با
  نیاز ا شناخت؟حتمایمنو نم  یعن ی؟یچ  یعنیتفاوت نگاهشو ازم گرفتو دوباره گشت  یمن خورد ب 

 فاصله نشناخته

 دستمو باال بردمو زجه زدم:  یناتوان با

 نجام یمن ا اسی_ال
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داره به   دمید یوقت دیبه سمتم دو عیحالم هول کرد چون سر  دنیبهم نگاه کرد فکر کنم با د  اسیال
بزنه به  بیطاها بهم آس  ذارهیاون نم دونستمیهام رفع شد چون م  یکم کم نگران  ادیسمتم م
لبام نشست   یرو یانداختم لبخند محو خسته ا نییپهلوم گذاشتمو سرمو پا یدستمو رو  نیخاطرهم

 تموم شد همه زجرام تموم شد  گفتیبهم م یحس هی

بلندم کرد سرمو باال آوردمو بهم نگاه  رهیکه دردم نگ یبازومو گرفتو طور  ستادیکه روبه روم ا اسیال
   دیمحکم بغلش کردم که لرز نیکم کم نتونستم نگاهشو تحمل کنم به خاطرهم میکرد

 کشتمی م رهیطاها دنبالمه منو بگ اسیکن توروخدا ال_کمکم 

برگشته  دهیکه ترس یبه سمت اسی ال دمیلرز شتریب دمیشن   زدویطاها که داشت صدام م  یصدا یوقت
  دیاوضاع خرابه دستمو گرفتو دو دید یوقت نیبودم برگشت به خاطرهم

نبود   نیمشکل االن من ا یول  گرفتیمچمو م شهیتا حاال دستمو نگرفته بود هم اسیشدم ال یطور  هی
حقشو بذاره  خوادی بزنتش مگه نم ستهیخب وا دیرس یزورش بهش نم کرد؟مگهی چرا داشت فرار م نیا

 ره یانتقام منو بگ ایکفه دستش 

 بدوام  تونمی...نمسای...واتونمینم  اسی_ال

 ؟ یفرار کن   ییخوای_مگه نم اسیال

کرده  رییصداش تغ   کردمیبود احساس م یطور  هیگرد شده بهش نگاه کردم چرا لحنش  یماچش با
 شده بود؟  یطور  هی تفاوت بود؟چرا رفتارش   یب  نقدریاصال چرا ا

 ؟ ی_خوب 

 بپرسم  دیمن با نوی_ااسیال

 زانوم بردو بلندم کرد   ریسمتم اومدو دستشو ز به

  مارستانیب  نگیبه سمت پارک  دیدو ستی اوضاع آرومه و طاها ن دید یکرد وقت یاطراف نگاه  به
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 خواستمی م رمیکردم از وجودش آرامش بگ یبغلش بودم چشمامو با آرامش بستمو سع یتو یوقت
بدم    تیاهم زیچ هیکه سرم اومده بودرو فراموش کنم و فقط به  یی لحظه همه دردها و بالها هی یبرا

 ه نجاتمه که فرشت میاالن تو آغوش کس نکهیا

 گذاشت   نیی منو پا  میدیرس مارستانیب  نگیبه پارک  یوقت

 ؟یذار یم مارستانیب نگی پارک یتو نتو ی تا حاال ماش ی_از ک

 برد چشمام گرد شد  نشیبگه دوباره دستمو گرفتو به سمت ماش  یز ی چ نکهیا بدون

 ؟ی عوض کرد  نتوی_ماش

 _سوارشو اسیال

چرا   کنهی باهام سرد رفتار م  نقدریا ستمیدختر ن گهیبود که د دهیکردم نکنه به گوشش رس  بغض
 اد؟ی باهام بده چه طور دلش م  نقدریبرخوردش ا

 ؟یعوض کرد نی...ماشی...من گم...شدم....رفتی_تو....تو...وقت

 گفت:  یلحظه چشماش گرد شد به سمتم اومدو شونه هامو گرفت با لحن گرم هی

آخه دوستم  مارستانهیب  نگیتو پارک نیبه خاطرهم  رگاههی دوستمه ماله خودم تعم نیماش_نه اسیال
 نجاست یدکتر ا

اونم دستاش دورم حلقه شد به شدت شروع کردم به   نباریکه شکست دوباره بغلش کردم که ا بغضم
کس   چیه گهیدارم د تیمطمئنم امن دمیترسینم گهی کردن چه قدر دلم براش تنگ شده بود د هیگر
 راحته  یروحم جسمم همه چ المیخ  نجایبزنه ا بیبهم آس تونهینم

 ه؟ یلباسا چ نیا ی_آروم باش دختر خودتو هالک کرداسیال

 سه ساله گفتم: یدخترها نهیع  دمیکشی باال م موی نیب  کهیدرحال 

 بودم  ی_بستر 

 برد نشیزدو آروم خم شد اشکامو پاک کرد بعد منو به سمت ماش  یلبخند اسیال
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 برت گردونم خونه  ای_باسیال

  ینطور ی چرا باهام ا نیجا خورده بودم ا  یتفاوت بود حساب یشدنم ب داینسبت به پ  نقدریا نکهیا از
 نیا ادهی یوقت  کهوی  یکرد؟ولی مثال بوسم نم  ای دادیمحکم منو به خودش فشار نم کرد؟چرایرفتار م 

سمت   هب  عیزدمو با ذوق سر  یاطرافم متفاوته ناخواسته لبخند یپسرا هی با بق  اسیافتادم که ال
 رفتم    نشیماش

 باز فرار کردم  کنهی که فکر م نهیرفتارشم به خاطر ا یسرد نیا دیشا

گرد شده  ی با چشما کنهی آمپول دستشه که داره آمادش م هی اسیال دمینشستم د نیماش  یتو یوقت
 کار کنه یچ خواستی م  نیبهش نگاه کردم ا

 ه؟یچ نی_ا

 کردو گفت:  کی آمپولو بهم نزد اسیال

 ست ین یبد زی _نگران نباش چ اسیال

 زدم:  غی ج دمیزده به در چسب   وحشت

 بشم  ادهیپ خوامیبازش کن م  یدرو چرا قفل کرد یار یسرم ب  ییچه بال ییخوای_م

 هم بسته شدو آروم سر شدم  یام رو بازوم کم کم چشم  یفرورفتن آمپول تو با

 ............... 

  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیمامان که باال سرم بود  دنیچشمامو باز کردم با د یناتوان با
 دوباره چشمامو بستم نوییپا

 کابوسو ندارم  هی نیا دنیتحمل د ای_خدا

 _آوا مامان
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 عیسر  نیبه خاطرهم تهیواقع  ستیکابوس ن  دمیو بغض آلودش فهم  نی غمگ یصدا دنیشن  با
با بغض صداش زدم که  دینچک  نییاشک تو چشمام جمع شد اما پا دنشی چشمامو باز کردم با د

 محکم منو بغل کردو به خودش چسبوند  

  میانگار مامان میکردیم هیگر میآغوشش پنهون کردم هردوتامون داشت یچنگش زدمو سرمو تو محکم
 پر بود  یل یلش خد

 یشد  فیالغرو نح نقدریچرا ا هیخت یچه سرور نیا یدیزجر کش  نقدری_فدات بشم که ا مامان

 گفتمیگفتم؟میم یحرف بزنم چ  ذاشتیگلوم بود که نم خیب  ینی بهش زدم بغض سنگ  ینیغمگ  لبخند
 شاهکار نوته؟

لحظه کپ کرد کم کم  هیکه چشمام بازه  دنمیبابا که وارد شد با د میکه باز شد به سمت در برگشت در
 تو بغلش   دیاومدو منو محکم کش عیلبخند زدو به سمتم سر 

بازوهاش    نیاونقدر دلتنگم شده بود که فراموش کرده بود سرم تو دستمه و درد دارم محکم منو ب بابا
 کردی بوس م دادویفشار م

 آوا  ذارمینم  یزجر بکش  ذارمینم گهی_دبابا 

 _دلم برات تنگ شده بود بابا 

که تنه جدشون تو قبر   ارمی سرشون م ییکف دستشون بال  ذارمیبودنت رو م دهیکه دزد  یی_حق اونابابا 
 ادی به لرزه در ب

  ییبابام ته دلم قنج رفت خندمم گرفته بود آخه جده اونا تی همه حما نیزدمو از ا یلبخند ناخواسته
 جد خودش خخخخ شدیبودن م دهیکه منو دزد

 به بابا گفتم: عی طاها و سورنن سر دهیکه منو دزد یکس  دمیفهم  یوقت

 بابا؟  یکرد تی_شکا

 یشد دهیکه دزد میدیاما فهم ی دوباره فرار کرد میفکر کرد یشد بیکه غ ی_آره از همون روز اولبابا 
 کنهی م داشونیدنبالشونه مطمئن باش پ سیپل
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 رفت یآبرومون م ینطور یشد ا ری گونم سراز یرو  اشکام

 میاریبه رومون نم  یول مشونیشناسیخودمون م دی_شا

شد اخماشو به شدت   یناخواسته چشمام اشک اسیال دنی که با د میتامون به سمت صدا برگشت هرسه
   کردیبهم نگاه م تیبودو با جد دهیتوهم کش

 _کاره طاهاس اسیال

 _امکان ندارهمامان

 خبرداشته باشه   یاز همه چ دمیترسی م دمیخجالت کش یکم  نییانداختم پا سرمو

 زده   بشی _طاها غاسیال

 : دیگرد شده پرس یبه سمتم برگشتو با چشما  عیسر بابا

 ی رفت یاز دست طاها در م یکرده داشت دایپ مارستانیب یتورو تو  یوقت  گفتیگه؟میراست م اسی_البابا 

 داره  یکه آمپول زدن به من چه عواقب فهمونمیبرن بهت م  نایبذار ا شعوریخودش بود ب  پس

شدو اشک تو   رهی بود به صورتم خ یچشماش پر از دلتنگ  ستادیبه سمتم اومدو کناره تختم ا  اسیال
 نگاشو ازم گرفت  عیچشماش جمع شد اما سر

 گفتم: یلحن طعنه دار  با

 ستم؟ ین یشونیماه پ گهیه؟دی_چ

چنگ زد تو موهاشو   یبابا عصب تونستیپنهون کنه اما نم شویگر یصدا  کردی م ی سع یهرچ مامان
   دادیفحش م یه

 نداره؟  یصورتش کبود یماه رو ؟مگهی نباش یشون یمن؟چرا ماه پ زهی_چرا عزاسیال

باهاش باشم از   تونمینم گهیاومده د شی که برام پ یبا مشکل دونستمیازش گرفتمو بغض کردم م  رومو
ازم   اسیتا ال کردمیم یکار  هی  دیچون االن ماله اون بودم پس با شدمیزن طاها م دیمن با میطرف
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منو   تنداشتم سرنوش یسخت بود اما چاره ا یلیمنو فراموش کنه درسته برام خ خواستمیکنه م یدور 
 نداشتم یسهم  چیه اسیال یزندگ  یتو شدمی زنه اون م دیطاها بهم گره خورده بود من با

 خونه  ؟برگردیی نجایچرا ا ؟اصالی_خب که چ

که با   نمی مامانو بب تونستمیتختم برگشته بودم م گهی گرفته بودمو به سمت د اسی رومو از ال چون
فکر   دیشدم نگاهش لرز رهی بهش خ میاشک  یبا چشما یحرفم با تعجب بهم نگاه کرد وقت  نیا دنیشن

  عیسرزد بابا هم که نگرانش شده بود  رونیاز اتاق ب  عیچون سر  دیجمله و بغضمو فهم  نیا یکنم معن
 دنبالش رفت 

 گفت:  ی با لحن متعجب  اسیال

 دم؟ یکش یمدت چ نیمن ا یدونی_برم؟کجا برم؟تو ماسیال

 گمیکه دارم دروغ م فهمهی م ینطور یپنهونش کنم ا کردمیم یبود اما سع نیسنگ یل یخ بغضم

  یتونیبابت کمکتم تشکر حاال م  یحاال که خوبم منو هم به خونوادم رسوند ی_ممنون که نگرانم بود 
 ی بر 

 بودم بهت آمپول بزنم  ؟مجبوریکه کردم ازم دلخور  ی_به خاطر کار اسیال

 بشه  یآقاجونم از دستم عصبان  خوامینم  یبهتره بر  اسیال ستیحرفا ن  نی_بحث ا

دوباره  هیخودمو تو دلش جا کردم کاف  یآقاجونت بودم حساب شهیمدت پ نی_تمام ااسیال
 کنه یکنم مطمئنم قبول م تی خاستگار

  ریگونم سراز یهم بستم که باعث شد اشکام رو یتختمو چنگ زدم چشمامو محکم رو یرو مالفه
 شانسه من دارم؟  نیشده بود آخه ا یبا راضشده با  دهیبه گند کش یبشن االن که همه چ

 دم یکشی باهاش سرد بودم داشتم زجر م  زدمویداشتم پسش م ینطور یا نکهیا از

به بخش   هیکرده باشن نبود شب یکه منو بستر  یبه اتاق هیکه شب یاطراف نگاه کردم اصال به اتاق به
که از   یکس  یزندگ نکهیبرام مهم بود ا  زیچ هیفقط  دادمینم  تی اهم نمیبه ا یبود ول ژهیو یمراقبت ها

 مانع بشم  دی نکنم با یرو قربون دمشیپرست  یته قلبم م
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 که سرمو چرخونده بودم اومد   یتختو دور زدو به سمت اسیال

 ازم؟  یترسیم؟میعصبان  یکنی م ؟فکریکن ی _چرا نگام نماسیال

 بهم نگاه کرد  یجا خورد با ناباور   یقرمز شدم حساب یچشما دنیباز کردم که با د چشمامو

 ؟ یکنی م هیگر یدار  ینطور ی_تو...تو چته؟چرا ااسیال

 من برو  ی...برو...از زندگاسیدوست ندارم ال  گهی...دگهی_د

جا خورده بود چند بار لباش بازوبسته شد   یو چون حساب  شدیگرد م شتریچشماش هر لحظه ب اسیال
 تا حرف بزنه اما نتونست 

 پس برو و فراموشم کن رمی _بذار به درد خودم بم 

 کم دستاش مشت شدن کم

 بذارم برم  یکه به راحت  دمیرس  نجایمفت به ا ؟برم؟مگهیراحت   نی_به هماسیال

 خوام یم گروید  یک یبرو من   ستیبرام مهم ن یچیه گهی_د

  یحرکتم باعث شد کل  نیخودمو عقب بکشم که ا عیشد که باعث شد سر کیبهم نزد کمی  دیلرز اسیال
 بهش اعتماد ندارم  دادی صحنه براش سخت بود چون نشون م نیا دنیجا بخوره حتما د

 اومد گفت:  یم رونی ب  یکه از ته گلوش به سخت یبا لحن  اسیال

 رو؟طاها؟ ی_ک اسیال

 _آره 

شد کم کم دستاش مشت شد به سمتم اومدو محکم مچمو   رهیگرد شده بهم خ  یبا چشما  اسیال
 بهش داد یف یگرفتو فشار خف 

 اون؟  ؟ازیچ ؟ازیدیکرده؟ترس  دتیخوردت کرده آره؟تهد  زی_چ اسیال

 ترسمیکس نم چی_من از ه
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 یشدینم  یاون عوض دیتهد می_کامال معلومه وگرنه تسلاسیال

 کم کرد اما همچنان دستمو گرفته بودهم بستم فشار مچمو   یمحکم رو چشمامو

 میها کمر خم نکن  یهمه سخت ی...قرار بود جلو می_منو تو...منوتو قرار بود...قرار بود ماله هم شاسیال

 فرق کرده زای چ یلیقبالها بود االن خ یبرا نی_ا

 به سمتش برگشتم  عیسر یبه قلبش زد با هول یمچمو ول کردو چنگ اسیال

 _چت شد؟باز گرفت؟ 

 دلم   یتو زهیبر ایدن یها ینگاه خاص بهم کرد که باعث شد دوباره همه دلتنگ هی اسیال

 ی نگرانم ؟هنوزینیب ی_م اسیال

  ختویخودش ر یآب برا وانیل هیدهنش گذاشت از پارچ کنار تختم  یقرصشو دراوردو تو بشی تو ج از
 خورد 

  کردی دردش فرق م نباریقلب ا نیا ومدمیاالن کوتاه ن همون طور که تا امیتو کوتاه نم نهی_من عاسیال
 نزن  ییوقت حرف از جدا چیپس ه ادیکال از پا در ب  شهی باعث م تی شوک بعد

  یفاصله گرفتو به سمت دکتر رفت به گرم  یازم کم  اسیال نیاتاق باز شدو دکتر اومد تو به خاطرهم  در
 باهاش دست داد

 آقاهه نینگرانت شده بودن به خصوص ا  یحساب ؟همهی_باالخره بهوش اومددکتر

به پشت    یبود نگاه کردم که دست سادهیکه کنارش وا اس ی زدمو نگامو ازش گرفتم به ال ینمک  لبخند
 کرد یتک خنده ا دویگردنش کش

 د یخند دمیکرد بعد در کمال تعجب د نمیبه سمتم اومدو معا دکتر

 کنه یر ی جلوگ  زایچ  یلیکتر بهت زد تونست از خکه د  یآمپول نی_ادکتر

 گفت:  عی هول کرد سر یحساب  اس یگرد شد ال  چشمام
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 من واقعا دکترمو بهش دروغ گفتم  کنهیاالن فکر م  نیگل کرد؟ا اتی_باز شوخ اسیال

 کردو سرممو چک کرد  یخنده ا دکتر

   زمیدوربرت باشه عز یمایم میسرت تو همون س دی_تورو چه به دکتر بودن بادکتر

بهم رفت فکر کنم منظورمو گرفت   ینگاه کردم که اونم چشم غره ا اسیکردمو به ال یخنده ا تک
 جلو اومد اسیخخخخخ باز بحث دکتر شدن ال

 بده  شتویآزما عتریسر شگاهی_سرکار آقا برو آزما دکتر

 ارم ی خودم ن یبه رو ادیکردم ز یسع  ینگران شدم ول  یکم

 چرا؟  شی_آزما

 گفت:  عیسر اسیبزنه که ال یخواست حرف  کترد 

 اکو بدم   خوادیم گهیقلبم م ی_برااسیال

پنهونش   تونستمیکه اصال نم  یبه سمت دکتر برگشتمو با نگران عی شد سر جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش
 کنم گفتم: 

 بده؟  یلی_حالش خ 

  خواستیحرفا بود انگار م نیکالفه تر از ا اسیبرگشت اما ال اسیبه سمت ال  یخاص  طنتی با ش دکتره
 شد یپنهون بمونه اما نم یز یچ هی

وقت پرو   ه ی شهیخوش به حالش م یادی از منو شما بهتره اصال نگرانش نباش که ز شونی_حاله ادکتر
 یکشیخودت زجر م  شهیم

 توجه بهش روبه من ادامه بده: یچپ چپ به دکتر نگاه کرد اونم ب اسیال

 نم ی_دراز بکش تا زخم چاقوتو ببدکتر

از شدت خشم سرخ شد دستاش به شدت مشت شدن   دمیبرگشتم که د اسیبه سمت ال ینگران  با
 بهم نگاه کرد  سادویدکتر اونم باالسرم وا نهیع
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 _طاها زده؟ اسیال

 دم یلرز

 _دست خودش نبود 

 ست یجرش دادم دست خودم ن  ی_منم وقتاسیال

که دکتر به   دمیآروم دراز کش کنهی و من نگاه م  اسیداره مشکوک به ال دمیسمت دکتر برگشتم که د به
 باال دادو گفت:   یینگاه کرد ابرو اسیال

 ؟ یمحرمش  یفکر کرد رون؟نکنهی ب یر ی _نمدکتر

 خاک به سرم  یسرخ شدم وا یخجالت حساب از

 ؟ ی _شما محرمشاسیال

 بزنمبهش دست  تونمیمن دکترشم م زمی _عزدکتر

گذاشتو به سمت   اسیتختو دور زد دستشو پشت ال دویبا حرص بهش نگاه کرد که دکتر خند  اسیال
 برد  یدر خروج 

خودت که  ادیدستم ب عیسر دی جوابش با ایبد شویزودتر آزما یبه پا نکرد یخون  هیبرو تا   ای_بدکتر
 ه یمنظورم چ یدونیم

 : دیبا حرص غر  اسیال

 گه ی_چشم امر داسیال

نگاه  هی سادیباهاش حرف زد بعد درو بستو به سمتم اومد باال سرم که وا گهید کمی  دویخند دکتر
 مهربون بهم کرد 

 د؟ ی_باهم دوست

 اون مهندس شد من دکتر  میبود ی_آره همکالس دکتر
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 دنیبغض کردم دکتر دستش سمت پهلوم رفت که با د یحرفش تکون دادمو کم  دییبه نشونه تا یسر 
 ساد یاشکام دستش وا

  هی؟جای نگرانت شدم چرا چاقو خورد یاس یدخالت کنم اما چون نامزد ال تی تو زندگ  خوامی_نمدکتر
 شده؟ یز یضرب و شتم هم رو بدنته چ

 گفتم:  دیلرزیم یکه از شدت بغضو بدبخت  یلحن با

 _نه

 بزن باال تا بتونم پانسمانتو باز کنم خجالتم نکش  کمیلباستو  ی_باشه هرجور راحت دکتر

  یداشتم از وقت یبد یحسا هیچرا اما  دونمیشدم خواستم بزنم باال اما نتونستم نم دیسرخو سف  یکم
 اعتماد شده بودم  یاون بالها توسط طاها سرم اومده بود به همه مردا ب

 زد:  یبخندل  نیبه خاطرهم  کشمیکه خجالت م  دیکنم دکتره خودش فهم فکر

 که اونم حضور داشته باشه  زنمی_مامانتو صدا م دکتر

 بهتر بود  ینطور یآره ا دمیکش یسمت در رفت با رفتنش چشمامو بستمو پوف به

 .............. 

  عیکردم که بابا سر یشدم ناله ا  ادهیپ  نیمراقبم بود از ماش یل یدستمو گرفت با کمکش که خ مامان
 گفت: 

 کنم ی خودم کمکش م سا ی_افسون جان وابابا 

 زدمو گفتم:  یدردام لبخند زور  نی بهم نگاه کرد ب  یبا نگران مامان

 _خوبم نگران نباش 

 کردم یرفت خنده ا الیبه سمتم اومدو آروم بغلم کرد به سمت در و  بابا

 ایخوب هنوز زور دار رمردی_پ
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 خنده  ری بهم رفت که از ته دلم زدم ز یچشم غره ا بابا

 ینفس بکش یکه نتون دادمیاالن چنان قلقلکت م یاگه عمل نکرده بود د ی_دختره چشم سف بابا 

 دم یبغلش بودم خودمو کش آوردم گونشو با عشق بوس یطور که تو همون

 برم من  زمیعز یبابا ی_فدا

که درست   یوارد اتاق شدو آب زرشک   عیمامان سر دیسرمو بوس یتختم گذاشتو رو یمنو آروم رو بابا
 لبه تخت کناره بابا نشست   زدیداشت همش م کهیکرده بودو به سمتم آورد در حال 

 بخور  نویمامان ا زهی عز ای _بمامان

 دمید  یوقت یپهلوم گذاشتم ول یاز دستش گرفتمو شروع کردم به خوردن از درد دستمو رو آروم
 کردم دردمو پنهون کنمو بخندم  یمنه و به لبخندم دل خوشن سع یچشماشون رو

 خوشمزه بود دستت درد نکنه مامان  می_ا

 زنمیبخواب شام صدات م  ری_نوش جونت حاالم بگمامان

 رفتن  رونی بابا باهم بلند شدنو از اتاق ب همراهه

خرس   نیکردم ا  یپشمالوم که کنارم بود نگاه  دیزدم به خرس سف  یلبخند دموی کش یقی نفس عم آروم
  نیشد خرسو برداشتم خواستم بندازمش رو زم   ریاشکام سراز دنشیبود با د ده یبزرگو سورن برام خر

 سرم اکو شد   یصداش تو  کهویکه 

بشه مامانم  شی زیاگه طاها چ فه ی مامان قلبش ضع یدون یخودت م ضهی"من خبر نداشتم داداشم مر
خودم   یزندگ  یببخش که قربون  شهیجهنم م  مونیو زندگ شهیم ضی بابامم مر  ینطور یا کنهیسکته م

 هم منو هم طاهارو"  یخواهر  یببخش  ی بتون  دوارمیکردمت ام

 ختم یکردمو آروم خرسمو به خودم فشار دادمو اشک ر بغض

 شویبهم کل  یکی  یاز دست بدم ول مویکل هیبود که باعث شده بود   قیچاقو طاها اونقدر عم ضربه
شده بود کارت اهدا  یبوده که ضربه مغز  بهی غر هیبوده بهم گفت  یک  دمیاز بابا پرس یکرد وقت هیهد

 اونو دادن به تو هیکل  نیبه خاطرهم میداشت اجیاحت هی عضو داشت مام که کل
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 خوردیاز کجا آب م دونستمیداشتم که اصال نم هی کل نیبه ا  یخوب حس

عمل بشم همه  خواستمیم یمدت کنارم بود فقط وقت  نیخونوادم تمام ا یخونوادش پا به پا اسویال
 نبود  یول  شدیمحسوب م یدلگرم هیاونم باشه  خواستیبودن اال اون دلم م

  ادی اتاقم اونقدر ز یبا آرامش چشمامو بستم درسته هنوز درد داشتم اما آرامش فضا دمویکش یپوف
  یسورن اینبود که زور بگه  ییاهاط گه یکرده بود د ریی تغ یهمه چ  کردیبود که دردمو تو خودش خفه م

 مسخره بود طیشرا  نیچه قدر ا میبخند طنتاشی نبود که با ش

کنم اما نتونستم اگه اون  جکت یاسم سورن خواستم ر دنیکه زنگ خورد به سمتش رفتم با د لمیموبا
   کشتینبود طاها منو با اون چاقو م

سردوگرفته    یبود اما االن حساب  طونیش گرمو  یکه حساب  یپسر  یتماسو برقرار کردم که صدا  لیم یب
 د یچی گوشم پ یبود تو

 _الو آوا سورن

 لحن ممکن گفتم:  نیتفاوت تر یاما با ب  ختی دلم ر یتو ایدن یصداش تمام غما دنیشن  با

 ی _چرا زنگ زد

 قلبمو سوزوند یکه بدجور  د یکش یلحنم و تن صدام آه دنیبا شن سورن

  اریاز طاها ن یاسم دمتیکه من دزد گمیبدم م  لیخودمو تحو  رمی_زنگ زدم بهت بگم دارم مسورن
 ارهی زندان دووم ب یها لهیپشت م  تونهیاون نم

 شدن  ری سراز اشکام

کنه از خونه   یکار  خوادیطاها م  دم یفهمیم  یبهت بگم که من تمام اون مدت وقت خواستمی_مسورن
  کی که مغزمو تحر یکه بودم به خاطراون اسپر  ییزجه هاتو نشنوم اما موقع ها یتا صدا رونیب  زدمیم
 شدم ببخش آوا   رحمی ب  یخودم اونطور  میو به خاطر تصم   کردیم

 _طاها کجاست؟ 

 ی تو لوش بد نکهیاز اون خونه خبر نداره مگه ا چکسی همون خونهس ه ی_توسورن
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 کردم  بغض

 آوا  یخوشبخت بش   دوارمی_امسورن

 ؟ یحضور نداشته باش ییخوایم  یرادر دوماد_تو تنها ب 

 زدم:   غیاونور خط برقرار شد با حرص ج ینیسنگ سکوت

 ؟ یکن یم  یخوشبخت  یاونوقت برام آرزو یآبروم کرده عوض  ی_داداشت ب

 شدن بغض کردم  انیدرگاه نما یتو یدر اتاق باز شد و بابا و مامان با نگران  کهوی

 بابا؟   یزنی حرف م  ی_با کبابا 

 کردم  بغض

 دم یم لی _بهشون بگو دارم خودمو تحوسورن

 ادی کارو نکن سورن مامانت بفهمه از پا در م ی_ا

 که سره قبرش بره  نهیبهتر از ا نهی زندان بب لهیپسرشو پشت م هی_سورن

 ندارم...با...با طاها...با طاها... یتی_من...من شکا

 ؟ ی_با طاها چسورن

 نرو  فتهیانت ب مام  یبرا  یاتفاق ذارم ینم کنمی_ازدواج م

 کرد  یبه سرش گرفتو ناله ا یچشماش گرد شد مامان دست بابا

 گفتم:  یسخت به

بهش بگو عروسش   زنهی نم  یبیاما...اما مطمئنم بهش آس هی_به طاها بگو درسته بابا از دستش عصبان 
 شمیم

ه  شروع کردم به زج  دمویآغوشش خز یقطع کردم مامان به سمتم اومدو محکم بغلم کرد تو تماسو
 زدن
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 رفت    دویکوب واریبه د یمشت یعصب  دویبه صورتش کش یدست  بابا

عمر تحملش   هی دیحاال با کردمی مدت فرار م نهمهیکه ا یثمر موند از کس یشد همه تالشام ب  تموم
 کردم یم

 .................. 

که بهم فشار اومده چادر خوشگل   اوردمی خودم ن یبه رو  ادیز یرفتم ول  نییپا  یپله ها به سخت از
با   اسی رفتم ال اسیبودو سرم کرده بودمو به سمت آقاجون و ال دهیکه مامان برام خر یرنگ دیسف

 از مبال نشستم یکی یدادمو رو یزدو بلند شد منم خجالت زده سالم  یمن لبخند گرم  دنید

 اومده حالتو بپرسه آوا جان   اسی_البابا 

چشماش ستاره بارون شده   کنمیبهش نگاه م  دید یزدم که وقت یسمتش برگشتمو به روش لبخند به
 بود

 ید یبود چرا زحمت کش ی _همون زنگ زدنه کاف 

حرف زدنم تعجب کردن اما بابا کم کم لبخند زدو به هردومون نگاه کرد   یهمه رسم نیاز ا اسیو ال  بابا
 گفت:  یبه سخت  اسیال

 بهتر بود  ینطور یا نمتیبب  خواستمی_م اسیال

بلند   عیدستش بود سر ییچا ین یحرفش تکون دادم که با اومدن مامان که س  دییبه نشونه تا یسر 
 شدمو از دستش گرفتم 

 ی شینم  تی_اذمامان

 اش مامان جون_نه نگران نب 

برداشت بهم نگاه کرد و لبخند   شوییچا وانیل  یوقت اسی ال یآقاجون بردم بعد برا یاول برا رو ییچا
 زد اما من تنها واکنشم در برابرش سرخ شدنم بود  یمردونه ا

باهم گرم گرفته بودن که  یشروع کردن به حرف زدن حساب  اسیکه نشستم بابا و ال میقبل یجا سره
 طاها بفهمه دوباره بزنه به سرش  دمیترسینبودم م  یاوضاع راض  نیاصال از ا
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حالوهواش عوض بشه  یکم نکهیا یاونم بهم گفته بود که برا شمیطاها گفته بودم که زنش م به
کنترل داشته باشه قسم   یاعصابش کم یرو  خواستیفعال شمال بمونه آخه شمال بود م دهیم  حیترج 

به  دمی اگه دست بلند کردم خودم طالقت م   گفتیجرم نده مبارم ز هیزنش بشم  یخورده بود وقت 
ازش به عنوان همسر خوشم  کردمی م یسع  دیدست خودم بود با شیراحت بود بق  المیخ  نیخاطرهم

 اد یب

  نجایاوقات به ا یکرد و االن گاه یکتک خوردن از دست بابا باهاش آشت  یبرگشت بعد از کل سورن
 بابارو  یحت خندونهیاما هنوز مارو م  ستیل ن مثل قب طنتاشی رفتوآمد داره درسته ش

کار زشت پسراشون شرمنده بودن  نیعمو وزن عمو از ا گشتیبرم شیداشت به وضع عاد یچ همه
 عموهامم بفهمن هیبق می نذاشت میخودمون حلش کرد یخب تو یول

 خبر نداشت  یچ ی بودم که از ه  یاسیوسط نگران ال نیا فقط

 ی دیاحوال نپرس گهید وی_خوب رفت اسیال

  یاون وقت از من انتظار داشت یومدین گهید یبار بود که زنگ زد هیهمون  یدی پرس  یلی_نه که شما خ 
 احوال بپرسم 

 هم عمل شد  اسیهمزمان با تو ال  نکهی_به خاطر ابابا 

بشه و بابا لبخند    طونیمامان ش یتوگلوش که باعث شد چشما دیپر شیی هول شدو چا اسیال
  یکم  زیم یاز پارچ رو عیسرخ شده سر یحساب دمیبرگشتم د اسیبه سمت ال  یبزنه با نگران  یمردونه ا

 ازش خورد   یکردو کم  یدادم دستش که اونم تشکر زور  ختمویبراش آب ر

 شهیمربوط به قلبت م  نمیا ؟نکنهی عمل چ اسی _عمل؟ال

 هی کردمی بهش نگاه مهمچنان منتظر داشتم  ادیاز آبو خورد که باعث شد نفسش باال ب کمی  اسیال
االن به  نیبه نشونه آره تکون داد که چشمام گرد شد ا  ی زدو سر   ینگاه به آقاجون کرد که اونم لبخند

 داد؟ یاجازه چه کار  اسیال

 به سمتش برگشتم   عیسر اسیبه حرف اومدن ال با

 شدیتوش هست آره مربوط م  کهی_به خوده قلبم که نه اما به اوناسیال
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 ارسالن خان ری بگ  دایجانم  ی_امامان

 مویزد یلبخند اسیچشماش گرد شدو به مامان که با ناز روشو ازش گرفته بود برگشت همراهه ال بابا
 میانداخت  نییصحنه سرامونو پا نیا دنیبا د

  اسویطرف داشتن ال هی شستنی طرف رخت م هی دنی ساب ی طرف قند م هیآشوب بود  یدلم کل یتو
 شد یجا باز کنن اما نم کردنیم  یطاها سع یطرفم داشتن برا هی دنیپرستیم

   ترسوندیکه منو بدجور م رسوندیم  یز یچ هیبه حرفش فکر کردم کم کم تعجب کردم چون منو به  یوقت

 ه؟ ی_منظورت چ

  یبهت خورد حت اسیتنها خون ال میداد شی هممون آزما اسهیبدنته ماله ال یکه تو  یا هی_اون کلبابا 
 دادن  شیخانوم و شاهرخ خان هم آزما  مایش

گرد شده بهشون نگاه  یلحظه نفسم بند اومد با چشما  هی یحرف چشمام گرد شد برا نیا دنیشن  با
 کردم  

 ... یشما گفت  ی_ول

 گه یم ادیحالش که بهتر شد خودش م  میجان خودش گفت که فعال بهت نگ اسی_المامان

منو بهم   یکارش همه نقشه ها  نیانداخته با ا نییسرشو پا دمیکه د اسیال یکم نگاهم رفت رو کم
   شدیبدبخت م ینطور ی؟ایچ  یعنی ختیر

 ؟ یکارو کرد نیا ی_تو...تو به چه حق 

سرم   یرو  کهی شونم درحال یاز سرم سر خورد افتاد رو دمیبا تعجب سرشو باال آورد چادرسف  اسیال
 با اعتراض گفتم:  بردمشیم

 ی گرفتیقبلش از من اجازه م دیبا یکارو بکن  نیا ی_تو حق نداشت 

 تشکر کردنته؟ هیکارو کردن جا نیلطف کردن ا شونی_مامان جان امامان

 کارو بکنه  نیداشتم؟مگه من بهش گفتم ا ی_مگه من ازش انتظار 
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دلخور و ناراحت بود انگار   یمتعجب بود حالت چهرش حساب  یسمتش برگشتم چشماش حساب  به
  زدمیپس م دیچون اونو با کردمیکارو م  نیا دیباهاش برخورد کنم اما با یور ط نیانتظار نداشت ا

  زنمیمن باشم که پس م نیا دادمیم حی سرم اومده پسم بزنه ترج ییچه بال فهمهی م یوقت خواستمینم
 وننه ا

 کنم؟   یباهات عروس شمیم یکارت من راض  نیبا ا ی_فکر کرد

اشکام به شدت   شدیاز قبل ناراحت م شتریهم هرلحظه ب  اسیجا خورد ال  یحرفم حساب  نیاز ا بابا
 سخت  یل یخ اسی ال یسخت تر کرد طویشده بودن شرا  ریسراز

 ؟ یدوست نداشت اسویآوا؟تو مگه ال یگ یم یچ ی_دار بابا 

 گفتم:  یسخت به

 ندارم گهی_دوست داشتم االن د

 دمیبه سمتش برگشتم که د یخونه حکمفرما شد به سخت   یتو ینیلحظه سکوت سنگ هی یبرا
 که چرا احساستشو خدشه دار کردم  زننیچشماش دارن سرم داد م

 حرفت؟   ریز یچرا زد  یکردی نم یاگه زنش بودم ازم خاستگار  یبار به طاها گفت هی ادمهی_

 گفت:  عیدستاش به لرزه در اومد به سمت بابا برگشت که اونم سر اسیال

شدن  کیخونواده برگرده اگه هم برگرده حق نزد  نیحق نداره به ا گهیآوا؟طاها د یگ یم یدار  ی_چبابا 
 به تورو نداره 

به  کردنیبهم نگاه م یبه سمت بابا و مامان برگشتم که هردوشون با نگران  دنیفهم ی م دیبود با وقتش
 شدن  ری چون االن فقط اشکاش سراز دیفهم مارستانی ب یان نگاه کردم فکر کنم از همون اول تومام

 _من...من زنه...زنه طاهام...طاها ق...قراره...ب...بر گرده 

  اسیسرمو چرخوندم به ال دادمیدستامو تا مرز شکستن فشار م دمیانداختمو لبامو برچ نیی پا سرمو
 از خشم  ایاز غم بود  ایحاال چشماش قرمز شده  دمینگاه کردم د

 شده آره؟  کتی _نزداسیال
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به گونه هاشو   دیهم بسته شد مامان کوب یرو اسیال یانداختم چشما  نییسرخ شدمو سرمو پا یکم
 هم فشار داد یو بابا هم لباشو محکم رو

 _م...من...ز...زنشم

 هم بسته شد یچشمام رو دیکه بابام کش ینعره ا با

 کنم ی م زشی _خودم حلقه آوبابا 

شده دستاش  رهیشده و بهم خ  ریگونش سراز  یاشکاش رو دمیبرگشتم د  اسیلرزش تنم به سمت ال با
 باال زده بود   یو گردنش حساب قهیو رگ کنار شق دادیدسته مبلو فشار م  یعیبه طور فج 

 ؟یزن شد ای  ی_زنشاسیال

 گفتم: یبغض به سخت با

 _هردوش 

به   یبا نگران گرفتیاشکاشو پاک کرد بابا با حرص داشت شماره م دویبه صورتش کش  یدست اسیال
بود به   یکار راض  نیبهتره آرومش کنه اما اون نگاهشو ازم گرفت انگار به ا یعنیمامان نگاه کردم که 

 خودم دست به کار شدم   نیخاطرهم

داره...خودتون که خبر   یقلب  ی...زن عمو ناراحت ادی نکن...توروخدا...داره با خودش کنار م ی_بابا کار 
 دیدار

 گذرم یکارش نم نیاز ا یول هیخودمه...از پس بهش پروبال دادم فکر کرده خبر  رهی _به جهنم...تقصبابا 

 ؟ یزن ی حرفو م  نیاومده ا شیکه برات پ  یبه خاطر مشکل  ای ؟ی_دوسش دار اسیال

 رگشتمسمتش ب به

 کنه؟ ی م ی_مگه فرق

که سرت   ییاما اگه به خاطر بال رمیمن عقب م  یمن دوسش داشته باش زهیعز کنهی _فرق ماسیال
 مونم یمن م  نباریا رهیاومده باشه طاها کنار م
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 نگاه کرد اسی متعجب به ال یشدم بابا با چشما  رهیبهش خ  یناباور  با

 گفت:  یبه سخت  اسیال

  یب  یداشتنشو داشتم مراقبت بودم ول اقتیسرت اومده اگه ل ییچه بال ستی من مهم ن  ی_برااسیال
 تورو هم از دست بدم  شهینم لیبودم از دستش دادم دل اقتیل

 نبود یشدن حرفاش برام باور کردن   ریاز قبل سراز شتر یهر لحظه ب اشکام

همون   یدراورد اما تو شب یقرصشو دوباره از تو ج دویبه قلبش کش  یبلند شد دست  یصندل  یرو از
بلند   عیسر  ختیر  نیزم  یلحظه بود به خاطر لرزش دستاش جعبه قرصش از دستش افتاد همش رو

 شدن   ریاز قبل سراز شتریآب دادم دستش اشکام هرلحظه ب وانیل هیاز قرصارو برداشتمو با  یک یشدم 

صورتش گرفتو   یدوتا دستاشو جلو  کهوینشست  نیزم یقرصو آروم از دستم گرفتو خوردش رو  اسیال
لرزش   یوقت  ختی گونم ر یصدا رو  یسقوط کردمو اشکام ب نیزم  یصحنه رو نی ا دنیبا د هیگر ریزد ز

  یمرد محکم نیهمچ هیکه  شدمیمتنفر م  شتریهر لحظه از خودمو طاها ب دمیدیشونه هاشو م
 کردی م هیبه خاطر من گر داشت ینطور یا

بود   اسیمردونه ال هیگر یفقط آهنگ قشنگ صدا دمیشن یبابامم نم  یصدا یمامانم حت  هیگر یصدا
  دی چی پیگوشم م یکه تو

سرخ شده بود باورش سخت   یصورتش برداشتو بهم نگاه کرد چشماش حساب یکم دستشو از جلو کم
بهش نداشت   یتعهد چیکه ه یکس یبه خاطر از دست رفتن دخترونگ  یپسر  نیهمچ هیبود که 

 کنه هیگر ینطور یا

دم از  نهمهیکه ا کنمیم هیبه خاطر خودم گر  کنمینم  هیاز دستت رفتت گر ی_به خاطر پاکاسیال
 .... یدادم که مراقبتم ول نانیزدمو بهت اطم  یمردونگ

 انداخت و سکوت کرد   نییپا  سرشو

 نتونه از ناموسش مراقبت کنه....  یمرد وقت هی ییمنو نخوا گهیکه د ی_حق دار اسیال

به   امیموضوع نداشت بهتر بود منم کوتاه ب  نیبا ا یحرفشو ادامه بده حاال که مشکل  هیبق نذاشتم
 نیاون موقع فقط به خاطر مشکلم ا شمیشدم که به طاها گفتم زنت م نیا  الیخ  یب  نیخاطر هم
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نداشت به   یمشکل  هیقض نیهم اون منو با ا خواستمیکه هم من اونو م یاالن کس یگرفتم ول مویتصم
 گفت:  یبه سخت دیلرزیم یکه حساب  یبا لحن نیخاطر هم

 نه؟  ی_هنوزم هست

 زد  یراحت شده باشه لبخند الشیحرف انگار خ  نیا دنیبا شن   اسیال

 سهیوا ابونیسره خ  دایکه روشن بود ب  ابونیته خ ربرقی_محکمتر از قبل وقتشه اون تاسیال

 زدم  ی لبخند محو نوییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک  هی ناخواسته

 ......................... 

که باعث شد بنفشه هر   دمیزدمو خند  ینگاه کردم دور خودم با ناز چرخ نهییآ  یذوق به خودم تو با
 بدرخشه   شتریلحظه چشماش ب

 _خوشگل شدم؟ 

 ؟ ین یبی نم یداره؟کور  دنیپرس نی_آخه ابنفشه

 رفتو گفت:  شگرمی به سمت آرا عیکردم که سر یصدا خنده ا با

 اد یکن تا چشاش در ب  نیمنو خوشگلتر از ا زمی_عزبنفشه

 گفت:  دویخند دختره

 فرزانه  شهیپ دیبر   دیبا کنمیمن فقط کاره عروس م  دی_ببخش

دوروبرم   دو یخنده که اونم با حرص خند ری زدم ز  افشیق دنیبنفش شده بود با د  یکه حساب بنفشه
 زد   یچرخ

 ی خور ی_نگران نباش چشم نمبنفشه

 با ذوق گفت:  دویکه خند  میبود بهش نگاه کرد  گشرمیتعجب همراهه دختره که آرا با

 خورم یاز تو خوشگلتر هست منه بدبخت چشم م یک ی ننیبی_چون من کنارتم مبنفشه
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از شدت خنده انگار نه انگار عروس   دنیکرد به خند که خودشم شروع رخندهی ز میدخترا زد همراهه
 رفتمیم سهیر  یبودم داشتم حساب

بود که با وجود    یمنو کس یو بنفشه باهم رفتن تا بنفشه هم آماده بشه امشب شب عروس  فرزانه
 که سرم اومده بود باز قبولم کرده بود   ییبال

مچ   یروش کار شده بود تا رو یسابکه ح  یخوشگل تنم بود که با تور  یل یخ یلباس مدل پرنسس  هی
  میشونیپ یکه تو  یبا اون سربند خوشگل شدیباعث م نی محجب هم بودم که ا خوردیدستم طرح م

بخرم   تونمیکه دلم بخواد م یبهم گفته بود که هرمدل لباس اسیچندبرابر بشه ال تمیبسته بودم جذاب 
  رمیم  دهیپوش یبه سمت لباسا دیدیباز نباشه اما هربار که م یادیبهم تذکر داده بود که ز کمی ماا

   گفتینم یچ ی ه شدویتر م  ظی لبش غل یلبخند رو

همون  میباهم رفت یبار بهم دست نزد فقط شب عقدمون بود که وقت هی اسیال  مونیطول نامزد تمام
 یاتفاق چیم هبعد از اون میکرد یطون ی ش کمیردمو زده بود   اسیکه من فرار کرده بودمو ال ییجا

 بود فتادهین  نمونیب

  شیو آزما نهیمعا یدکتر برا میسرم اومده همراهه مامان رفت ییچه بال دیبابا فهم نکهیروز بعد از ا سه
  ستین  یخبر  میدیاومدو فهم  شمیجواب آزما یاما وقت فتادهی ن یجد  یلیتا مطمئن بشن اتفاق خ

 میشناختیهممون سراز پا نم

هروقت که    گفتیم یبهشون بگه ول خوادیم یک  دونمیبه خونوادش نگفته بود درواقع نم یز ی چ اسیال
نخواهن داشت فقط   یندارم اونام مشکل یمن مشکل ننیب یم یچون وقت ست ین  ریبهشون بگه د

 ن یشان من حفظ بشه هم خواستیم

که خودم گفته بودم  یصورتم کار شده بود با اون رژ وحشتناک قرمز   یرو ین ی سنگ یلی خ شیآرا هی
 خوشگلتر شده بود  دمیچهره سف  یبزنن حساب

  دویباشه اونم فقط خند نیسنگ  دیبا شمیاما آرا دسیکرده بودم که لباسم پوش  یط اسیبا ال شبید
 باشه  یچ رمیگیم میآخر شبشو من تصم یباش ول یی خوایگفت شب شماست هرطور که م



 آوای چشمانت 

223 
 

نباشه  نی سنگ ادی ز شمیدارم بهتره آرا یبهم گفته بود که خودم صورت خوب کردیم شمیکه آرا یدختر 
گفتم بذار بد   ییبا پرو دمویبشم فقط خند دیسرخوسف  نکهیا هیمنم به جا شهی خودم بد م یچون برا

 بشه از خدامه

  ریز  یحساب  شعوریبودم بنفشه ب   میبودم و منتظر بستن قالب کفش ده سانت سادهیوا یخوشحال با
 بست یهم قالب کفشمو م کردیم تمیو اذ ختیری دامن لباسم رفته بود هم کرم م

 گهیکه داشت د میکلی بلند تر از من بود به خصوص با ه  یل یخ ی لیخ  اسیقدم بلند بود اما قد ال خودم
با وجود   اسیال شهیبودم هرچند فکر کنم قده بلندم پ دهیخرکفش پاشنه بلند   ن یبه خاطرهم  یچیه
 کفشا باز گم بشه  نیا

 هیلباس عروس افتادمو  دیخر می که با طاها رفت  یروز  ادهیبه خودم نگاه کردم  گهیبار د هی نهییتو آ از
  سیوقت نشه خونواده عمو رفته بودن انگل چیه دوارمینشده بود که ام یشدم هنوز ازش خبر  یطور 

 بود   یبرام کاف  نیامشب فقط سورن حضور داشت که هم 

 آوردن  فی_خوشگل خانوم آقاتون تشر

داشتم  یهول شدم استرس خاص  یبه خودم اومدمو کم  زدی الناز که داشت صدام م یصدا دنیشن  با
 رنگم بپره  یکم  شدیکه باعث م

اونقدرا هم  یگرفتم؟نترس قابله تحمل یبگه اه چه دختر زشت  دوماد یترسیم هی_نگاش کن؟چ بنفشه
 ی ستیزشت ن

بهش زدم که پر از استرس بود فکر کنم  یفقط لبخند دمی پریبهش م  دیقبل که االن با یزمانها  برخالف
دستاش گرفتو   یشدو به سمتم اومد دستمو تو یجد ن ی به خاطرهم هیاوضاع جد دیبنفشه تازه فهم 

 آروم گفت: 

 داره  روی همه چ هیخودش هوا  رونهیاون ب  کهینباش اون  یچ ی_نگران هبنفشه

 ............ 

 شده بود  پی شدم چه قدر خوشت  رهیباال آوردمو به مرد روبه روم خ  سرمو
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 دهیبه رخ کش شتریکه تنش بود ب  یخوش دوخت  یاون کت وشلوار مشک  یپر مردونش تو کلیه
داشتم  یواقعن  یعنیچهارشونه تر شده بود  یا گهیاز هروقت د شتریب کردم یاحساس م  شدیم

 شدم؟ یخانومش م 

چشماش دلمو گرم   یاون فاصله هم برق تو یزدو به سمتم اومد حت یلبخند گرم دنمیبا د  اسیال
 کردیم

 گفت:  دویبوس مویشونیبا لبخند بهم نگاه کرد آروم خم شد و پ   ستادیروبه روم ا یوقت

 ؟ یتند کن شمویآت نقدریا یحاله قلبمو بکن نفسه من؟مجبور بود تی رعا کمی _مگه نگفتم اسیال

 انداختم آروم خم شد کناره گوشم گفت:  نیی زدمو سرمو پا یخجوالنه ا  لبخند

 هیازم گال ی اتاق یتو ویستیمراسمت ن  یوت یدیهروقت د ی_خودت که از اوضاع قلبم خبردار اسیال
 نکن 

 گفت:  یگونه هام سرخ شدو ملتهب شدم روبه روم راست شدو با لحن محکم شتریب  یکم

  کمی تحر نیاز ا  شتریباشم پس خواهشا ب   نیو مت نیمرد سنگ هیتا آخرشب  خوامی _درضمن ماسیال
 نکن 

 باالتر بره  میخنده ضربان زندگ  یسرخ شدم که باعث شد صدا یجملش حساب  نیا دنیشن  با

 میبود رفت دهیبهش رس یکه ماله باباش بودو حساب  یبنز خوشگل  نیبه سمت ماش  اسیکمک ال به
  نیمن با ا یبلند سوار شدنش برا ی خودشو گل بزنه اما بهش گفتم شاست  نیاولش خواست ماش 

 باباشو آورد نیماش  نیلباس سخته به خاطرهم

بعد از   اسی ال نمیبکنمو بس  یجنتلمنا درو برام باز کرد که باعث شد خنده خانومانه ا نیا نهیع  اسیال
 دور زد  نوی تورمو جمع کرد درو بستو ماش نکهیا

مانع شدم بهش   عیتوموهاش بکشه که سر یسوار شد به سمتم برگشت خواست کالفه دست یوقت
  شونمیا گهیافتاد بله د گهیاتفاق د هیسمتم برگشتو شدم تا گونشو ببوسم که همون لحظه به  کینزد

  عیبه خودم اومدم سر یوقت  یادامه داد ول کمی کارو کردم  نیمن از عمد ا کردی از خدا خواسته فکر م
 سرخ شدم  یازش جدا شدمو حساب 
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منو حرص بده که فعال دستم بهش   خوادی فقط م شعوری_نگاش کن انگار بار اولشه دختره باسیال
 که  رسمیآخر شب حسابتونو م یول  رسهینم

   اسی _برو توروخدا ال

 بزنم یکه باعث شد منم خنده خجوالنه ا دیخند  یبلند یبا صدا  اسیال

چون تمام   می مونی توش م میبشمار م ییبوسمون بود فردا اگه کله بوسه هامونو بخوا نیدوم  نی_ااسیال
  یچشمات رو یرو  تیشونی پ یکنم رو میکردم که هزاران بوسه بهت تقد مدت خودمو آماده  نیا

 گونت و.... 

 ادامه داد  یبا لحن خاص  دمیکرد به سمتم برگشت که خجالت کش یمکث

 قلبت  ی_رواسیال

باهم  ی کل میرفت  میبر مونیکه قرار بود قبل از رفتن به تاالر عروس یبه سمت باغ  اسیال همراهه
که   ییبردارو کسا  لمیاز غفلت ف اسیهمشون ال یکه تو  میعاشقانه گرفت کیرمانت یعکس ها مویگشت

بشم   دیسرخ و سف یحساب  شدی که باعث م کردیم ییها یمزه پرون هی کردوی اونجا بودن استفاده م
 شده بود خدا رحم کنه   طونیش  یامروز حساب 

بابا و مامان هم  کردمیخوشحال بودم نگاه م یحساب  دنویرقصی که وسط م ییلبخند داشتم به کسا  با
  کردنی م یاحوالپرس گشتنویمهمونا م  نیب

انداخته بود  رون ی که ب یدیسف یکه تنش کرده بود با اون پاها یشب کوتاه یاون ماکس یتو مامان
هرچند   یجدا کن   نایا اسیال یالی مارو از فام یالیفام یتونست یم  یبه خوب یعنی  کردی م یدلبر  یحساب 

 میترکونده بود گهیاز ما نداشتن اما خب ما د  یاهم دست کم اون

مهم   گفتنی همشون م یاولش شوکه شدن ول دنید یلباسو حجاب نیهمچ هیمنو با  یما وقت یالیفام
تعجب بود که چه  هیجا یهم حساب اسیال یالیفام یبرا  یخوشگل شده حت ادوی که بهش م نهیا

خالصه کالم همه  هینطوریعروسشون ا یوصلت کرده ول یخونواده ا  نیهمچ هیبا  اسیال یطور 
 م یتو نگاه همشون بود واقعا منو آقامون برازنده هم بود  نیبرق تحس یل متعجب بودن و
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تعجب کردم به   یسمته و روش زوم شده کم  هینگاهش به  دمیبرگشتم که د اسی لبخند به سمت ال با
 داد لمیتحو یسمتم برگشتو لبخند  دستش گذاشتم که به یدستمو رو  نیخاطرهم

 ؟ییخوای _جانم بوس ماسیال

 که معلوم بود ضعف کرده گفت:  یا  افهیبا ق  دویبهش رفتم که خند یغره ا چشم

 خورمتا ینگام نکن م ینطور ی_ااسیال

 سرخم نکرده نیاز ا شتری دادم حرفمو بزنم تا ب  حیترج  دمویکش یپوف

 شده؟  یز یچ  اسی_ال

 خونه؟   میخرابه بر  ؟اوضاعشی _آره نگران قلبماسیال

خوشگل کرده  یبنفشه هم حساب  میهمزمان به سمت بنفشه برگشت دویکردم که اونم خند یا خنده
 بود

 م؟یبرقص کمی  دییای_نم بنفشه

 ست؟ی _فعال زود ناسیال

 _نه بابا چرا؟ بنفشه

بود   دهینوز سورنو نبخشاخم کرد اما باهاش خوشوبش کرد ه یکم اسیکه به سمتمون اومد ال سورن
 به خون طاها تشنه بود یول

 اوف...  ی_چه قدر خوشگل شدسورن

نگاه کردم    اس یبه ال  یخورد با دلخور   شویبق اسیچپ چپ ال یادامه حرفشو بگه که با نگاها خواست
 به سورن نگاه کرد   دویکش یکه پوف

 بگو منم بعدا دارم برات  ؟خبیبگ  نویا یخواستیم  گری_بخورمت جاسیال

  اسیخواست بره که ال  کردی درک م اسویرفتاره ال نیا یانداخت خوب سرد نییشرمنده نگاشو پا سورن
 دست سورنو گرفت که باعث شد به سمتش برگرده  عیسر
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 ی بگو قهر نکرد رون؟بهشیامشب آوا از خونه بندازتم ب ییخوای_م اسیال

 حفظ ظاهر کرد   یبرا یا خنده دمیغم به سورن نگاه کردم که د با

 بزرگ شدم   کردمی _فکر مسورن

 : دمیغم پرس با

 ؟ ی_خوب 

 _آره بابا بهترم نگران نباش سورن

 ی مراسممو بهم بزن یر ی بم  یفتی وقت ن هی_مراقب نفست باش اسیال

نگاه غم   هی خنده اما من فقط  ریزد ز  اسیکرده همراهه ال یباهاش شوخ  اسیبود ال  دهیکه فهم سورن
 بهش کردم  زیانگ

که مدام طاها اونم ناخواسته به خوردش داده بود آسم گرفته بودو به شدت   یبه خاطر اسپر  سورن
  بودی مراقب خودش م یل یخ دیبود با ضی مر نی کرده بود به خاطرهم دایمشکل پ  شی دستگاه تنفس

  نشستی گلوم م خی ب سرش اومده بغض ییچه بال طونمی ش  یافتادم که پسرعمو یم نیا ادهی یوقت
  میسوزونی م ییشایمن چه آت ی شب عروس  نکهیسخت بود چه قدر باهم سره ا یل یتحملش برام خ
 االن.... یول میبود  دهیباهم نقشه کش

 _جمعتون جمعه گلتون کمه

نازک   یپشت چشم دنشونیهم اومدن با د نیسمت انوش برگشتم که پشت سرش رادمان و شرو به
 کردمو گفتم 

 طرفا نیگرام چه عجب از ا ی_به به پسرعموها

با مهمونا   میداشت میبودم خب ما تاج مجلس  دهیند ییپرو نی_نگاش کن تاحاال عروس به ان یشرو
 م یکردی خوشوبش م

 نه  گهی_منظورت از مهمونا همون دخترا بودن دسورن
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 به سورن زد  یچشمک  نیشرو

 م؟یاری ب نیی و پاآمار مجردار  مییخوای_بده من یشرو

 م یدیخند مویبهم نگاه کرد اسیال همراهه

 م؟یوسط بترکون  می_بچه ها برانوش

 ست؟یکردن که ن یز ی_ترکوندنتون آبرو راسیال

 میمراقب عروست هست زمی_نگران نباش عز رادمان

که باعث شد   دمیکش رونی دستمو از تو دستش ب یکه همون لحظه به آروم دیدستمو گرفتو کش انوش
   دیو سورن خند اسیال یچشم همشون گرد بشه اما چشما

 انداختمو آروم گفتم:  نیی پا سرمو

 ام ی _خودم م

 پسه کله انوش که چشماش گرد شده بود و گفت:   دیکوب یکی رادمان

 جناب  ستیاوضاع مثل قبل ن یشما نامحرم  نی اسالم پشو؟خانومیت  ین یبی _نمرادمان

از   دیبا یبرام سخت بود ول  یبهم کرد که باعث شد نگاه من شرمنده تر بشه کم  یشرمنده نگاه انوش
 کردم ی شروع م ییجا هی

 ؟ ییایباهامون نم یعن ی_پس ن یشرو

 تکون داد اما با غم به سورن نگاه کردم  دییبه نشونه تا ی زدو سر  یبرگشتم که لبخند اسی سمت ال به

 وونه؟ید میداشت یرفته چه برنامه ا ادتی_آقاتونم اجازرو صادر کردن رادمان

 آهنگ در حاله پخشو قطع کرد  یجی د کهوی

 که...  یبرنامه ا یاجرا یبرا میعروس خانوم دعوت کن   یاز پسرعموها خوامیم زی عز  ی_مهمونایجید
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تر شد پس   ظی لبخندش غل دمیبرگشتم که د اسیبه سمت ال دمیشن یرو نم یج ی د یحرفا هیبق گهید
 بود نی که داشت ا یز یسوپرا

 عالمت دادم   یبره اون احمقو خفه کنه من بهش گفته بودم وقت یک ی_بهتره ن یشرو

 پسرا؟  میکار کن  ی_حاال چ رادمان

 همشون کالفه بود یها افهیق دمیسمتشون برگشتم که د به

 _چتونه؟

 اال... شده که عروس هم وسط باشه اما ح یز ی برنامه ر ی_برنامشون طور سورن

 د یهمشون درخش یبه همشون نگاه کردم که چشما طنتی به کمر با ش دست

 شب خودمه  یناسالمت کنهیامشب فرق م هی_

لباشه و با غرور بهم نگاه   یلبخند رو هی دمیبرگشتم د اسیرفتن وسط به سمت ال  عیسر دنویخند پسرا
 کنه یم

برنامه   هیمن  یبود شب عروس  نی پسرا ا  نیا یبچگ ینرقصم آرزو یمراسم چیتو ه گهید دمی_قول م
 بردار هماهنگ کردن اگه... لمیداشته باشن معلومه بدون اجازه منو تو رفتن با ف

 حرفمو بخورم  هیلبم گذاشت که باعث شد بق یسکوت رو یانگشت اشارشو به معن اسیال

 یگنده کرد یادی زگفتم؟از من اجازه گرفتن خودم بهشون اجازه دادم منو  یز ی_نفسه من مگه چاسیال
 وونهید ستمیاونقدرها هم حساس ن 

قشنگ  یل یآهنگ خ هیکردمو به سمت بچه ها برگشتم کم کم المپا خاموش شدو  یخنده ا  آروم
 د؟ یبرنامه داشته باش دییخوایم  نیآروم برگزار شد خاک تو سرتون با ا یخارج

  ستیوسط پ نییمن افتاد که باعث شد همه توجهاشون بهم جلب بشه سورن که پا یرو یدیسف  نور
باال   یبا ناز دامن لباسمو کم   نیبود بهم اشاره کرد برم جلو به خاطرهم  سادهیرقص کناره پسرا وا

  سوتبامزه شده بود همه   یلیاومد که خ یم نیی نور روم پا داشتمیرفتم هرقدم که برم نیی گرفتمو پا
 انداز کرده بود نیفضارو طن   یهنگ آرومو آ زدنیم
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بشم اما با   یطور  هیلحظه نبود طاها کنارشون باعث شد  هی ستادمیهر پنجتاشون ا یروبه رو یوقت
  جانیهمه بلند بشه و منم ه یسوتا  غو یج یتند بود باعث شد صدا یلیکه خ یق یعوض شدن موس

ن طور که دورم بودن منم آروم  همزمان حرکات پسرا هم شروع شدو دورم حلقه زدن همو رمیبگ
 کردن  نی تمر  یلیمعلوم بود خ دمیرقصیم

  یحرکات کردنوی جاهاشونو عوض م  یقشنگ و با مهارت خاص  یلیهمه هماهنگ هم بود خ حرکاتشون
همون طور   دمیکم کم د  دمیرقصیخودم م  یسرخوشانه برا کردنی بود اجرا م ششونیکه مختص به نما

پنج تا دختر که لباساشونم باهم ست   زننی دست م شنویسمت خم م هیکه پسرا هماهنگ با آهنگ به 
حلقه پسرا قرار گرفتنو دست   نیآهنگ دوباره عوض شد دخترا ب  یحلقه پسرا قرار گرفت وقت  ربود دو

ام حلقه  چشم یشوقم تو یاشکا دمویخندیسرخوشانه م  دنیچرخی دور من م دنویرقصیتو دست هم م
 زده بود 

 بودن  دهیبرنامشون زحمت کش نی ا یبرگزار  یقدر برا چه

تر شد همون طور که پسرا با   ظیلبخندم غل اسیال دنیکه با د ادیبه سمتم م  یکی کم احساس کردم  کم
روبه روم قرار گرفتو با عشق بهم   اسی ال دنیچرخیروبه روشون داشتن دورمون هماهنگ م یدخترها

  سربا پ دنیچرخ یم  داشتنوینگاه کرد دخترا هماهنگ با آهنگ دستشونو از پسره روبه روشون  برم
هاشونو   یپسرعموهامم که بعض یکم کم حلقه دورمون بزرگتر شدو دوستا دنیرقص یم شونیبغل

هماهنگ با آهنگ دست   دنویچرخیهمشون آروم م گهیجلو اومدن حلقه بزرگتر شد حاال د  شناختمیم
  زدنیم

 نگاه کردم  اسیال به

 _فکر کنم حاال نوبت ماست اسیال

فکر کنم به   دیپسرا گشت به سورن نگاه کرد که اونم خند نیهول کرده ب  یکه معلوم بود کم اسیال
 گفت   یز ی برنامه هماهنگ بودن نگاه کردو چ  نیا یبود که تو ییبنفشه که جزو اون دخترا

 کار کنم یقرار بود چ ستین  ادمیانقدر هول کردم   زنمی گند م_دارم اسیال
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که انگار جزو برنامشون باشه به   یکالفه بشه سورن و بنفشه طور  شتریکردم که باعث شد ب  یا خنده
سوتو  یسرم پرت کرد که صدا  یمشت رو هیکه دستش بود  یسمتمون اومدن بنفشه با سبد گل رز 

 شد    شتریدست زدنا ب

  روی کرد نیکه باهاش تمر یبعد رقص  شیبچرخون  یر یبگ د یگند نزن جونه مادرت االن با وونهی_دسورن
 ی بر 

  اسیسورنو بنفشه رفتن ال یتکون داد وقت  یکار کنه سر   یچ دیافتاده بود که با ادشیکه انگار  اسیال
چرخوندم با  بلندم کرد شروع کرد به   دویکردم که اونم خند یآروم دستشو دور کمرم برد با ناز خنده ا

گذاشت   نی محرکت هماهنگ با دخترا منو رو ز هیکه اونم با  کردمیبهش نگاه م دمویخندیذوق م
که توش بودو   یرنگ  یرنگ  یکه دستشون بود گلبرگ ها ییدخترا دورمون حلقه زدنو با سبدا ینطور یا

باال  یبردار  لمیف نیدورب  دنیچرخ ی از اون ورم پسرا دور دخترا م دنیچرخیم  ختنویری سرمون م یرو
 سرمون بودو دو حلقه که دورمون بودو درحال گرفتن بود  

  یبه نشونه آره تکون دادو دستشو باال آورد با حالت جذاب خاص  یبه پسرا نگاه کرد سر  اسیکم ال کم
 یخنده ا اس یدورمون رفتن ال  آهنگ قطع شدو همه از ی صدا ینطور یسکوت ا  یعنیتکونش داد که 

 کرد 

 خوشم اومد شتریقسمتش ب  نیجذبه از ا ولی_ااسیال

تا باهاش   میکرده بود نیکه باهم تمر هیهمون آهنگ دمیکه برام آشنا بود فهم  یپخش شدن آهنگ با
 خودمو آماده کردمو نرم نرم روبه روش شروع کردم که اونم کم کم شروع کرد   میبرقص

چهره خاص مردونش ضعف  یچه طور  دمیدیم دادمیبا ناز خودمو تکون م  دمیرقصی جلوش م یوقت
  شیزیوقت زبونم الل چ هیکه  کردمی مراعات م یکم نینگران قلبش بودم به خاطرهم  میاز طرف کنهیم

 نشه

داشتم که اندازه نداشت چه قدر بهم   جانی انقدر ه میسره جامون نشست میرفت اس یخنده همراهه ال با
چشماش گرد  نباریباز نگاهش رفت اون سمت ا دمیبرگشتم که د اسی به سمت ال  خوش گذشته بود

برگشتم اما شخص    کردیکه بهش نگاه م یبه سمت یمطمئن شده بود با نگران  یز ی چ هیشد انگار از 
   دمیند یی شناآ
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 ؟یدید یشده؟کس  یچ  اسی_ال

 مالش داد  یبه سمتم برگشت پشت کرد به مهمونا و قلبشو کم  اسیال

 پس...پس...  دمیفقط احساس کردم مامانمو د ستین میزی_نگران نباش من چاسیال

 بهم نگاه کرد عیشدم که سر رهی بهش خ ینگران  با

 شهیمراسم خراب م ینطور ینگران نباش ا رمی قرصمو از بابا بگ رم ی_م اسیال

 تو...  ی...ول ی_ول

نشه پس  شتریکه دردم ب خورمی قرص م دونه هی اطیمحظ احت  ی_باور کن من خوبم فقط برااسیال
 بمون   نجایهم

کردم با   یچنگ زد به گلوم اما سع یلحظه بغض بد هینشستم  یصندل  یرو  یرفتنش با نگران بعد
 نکنم   هیوقت گر هیخودمو آروم کنم  دمیکشیکه م یق یعم ینفسا

توهم بردو نگران بود  یکم  افشی راحت شد ق  المی خ اسیگذشت که با اومدن ال نییچند ما  دونمینم
 د یپاش گذاشتم که لرز یدستمو رو عیکنارم نشست سر  یوقت

 ؟ یجانم؟خوب  اسی شد ال ی_چ

 گفت:  دویبه صورتش کش  یدست اسیال

 نگران نباش  زم ی _آره خوبم عزاسیال

 گفت:  اسینگامو ازش گرفتم سورن با اخم به سمتمون اومدو روبه ال دمویکش یپوف

 ؟ ی_بهتر سورن

 _آره حل شد؟ اسیال

  یبه نشونه آره تکون دادو با غم بهم نگاه کرد که باعث شد نگران بشم اما کم کم با صدا یسر  سورن
  دمیکه د رمیخواستم دستشو بگ می باهم بلند شد  اسیکه نشون از تموم شدن مراسم بود منو ال یجید
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  هیگوشش گفت که اونم با  یتو ی ز یچ هیبهش رفتو  یسورن چشم غره ا  کنهیبا عجز به سورن نگاه م 
 لبخند گفت: 

 کنم یکارو م  نی_آره هماسیال

 د؟ یکنیپنهون م دیازم دار روی _شما چ

 زد  یبه سمتم برگشتو لبخند  اسیال

 دلم زهی عز یچ ی_ه اسیال

 م یتاالر حرکت کرد رونیدستمو گرفتو باهم آروم به سمت ب خودش

کردن   یما سع  دنیکه با د زنهی ( حرف م اسیکالفه داره با پدرجون)پدر ال دمی بابا که نگاه کردم د به
 خونسرد باشن  

 شدمینبود واقعا داشت نگران م یعاد  رفتاراشون

 زد یبه سمتم اومدو لبخند  بابا

 دله بابا  زهی بودم عز یشب   نیهمچ هی_چه قدر منتظر بابا 

 دیشدن خند  ری زدم که جلو اومدو آروم بغلم کرد اشکام که سراز یلبخند

 نازاتو بخرن  نهمهینکن خونه شوهر ا ؟فکری_باز تو لوس شدبابا 

 ذارم یکنار م هاشی لوس باز نیا دنیخر یجونمو برا هیپدرجون من   هیچه حرف نی_ااسیال

   یکارو کن  نیا دمی_بابابا 

  دنیخند اسیو ال  بابا

 نباش   یچی_خودم پشتتم نگران هبا با

  گهیبهم زد که باعث شد دلم گرم بشه شاهرخ خان که د یبخش  نانیشدن لبخند اطم ری سراز اشکام
 بهمون زد یبه سمتمون اومدو لبخند گرم زدم ی پدرجون صداش م
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 یدختر بنده هستن از االن به بعد دوتا بابا دار  گهید شونیخان_ا شاهرخ

از کنارم راه افتادو   عیبرگشتو بهش اشاره کرد که اونم سر اس ی به سمت ال یخان با حالت خاص  شاهرخ
 زد  یلبخند  دیچشمامو د یتو یکاراشون نگاه کردم بابا که نگران نیبه ا  یبه سمت باباش رفت با نگران

  یدتش سفارش تورو بکنه آخه االن بهش گفتم گوش پسرشو حسابنباش حتما بر یچی _نگران هبابا 
 ام یوگرنه خودم از خجالتش در م  چونهی بپ

مامان دوباره بازار اشک و   دنیراحت شد با د  المیدلم خوش شدو خ یحرف بابا کم نیا دنیشن  با
 گرم کرد  یسفارش کردو دلمو حساب  یداغ شد اونم کل نایبوسو ا

 ومدو آروم دستمو گرفت با لبخند به سمتم ا  اسیال

 آوا؟ می_براسیال

قبل از   می رفت  نیبه سمت ماش مویکرد یبه نشونه آره تکون دادم از همه خدافس یزدمو سر  یلبخند
شدم درو باز گذاشتمو به سمتش رفتم که باعث شد   یطور  هیسوار بشم چشمم به سورن افتاد  نکهیا

 نمش ینب  گهیداشتم انگار قرار بود د یحس بد  هی ادیاونم به سمتم ب

 که کردم ببخش  یتوهم منو به خاطرکار  دمتی_سورن من بخش 

که در   ییروز بتونم همه ظلما  هی  دوارمیام یکن یم یکه ازم عذرخواه ینکرد یکاره بد  چی_تو هسورن
 دلم  زهیحقت کردمو جبران کنم عز

   هی_بنفشه دختره خوب

 زد ین یلبخند غمگ سورن

  یچ یفهم ی م فهی ح فتهی برام ب یاتفاق ترسمیپا جلو بذارم م تونمیاوضاعم نم  نی اما با ا دونمی_مسورن
 گمیم

 شدن  ری سراز اشکام

 یمراقب خودت باش  یتو بهم قول داد  شعوری_ب
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 د یخند

 ختم یری سرته وگرنه موهاتو بهم م یرو هیچ  دونمیکه اسمشو نم زه یچ  نیا فی_حسورن

 اشاره کرد  اسیزدم سورن به ال یلبخند

 گلم  یبرو خوشبخت باش ستیاون بدبختو منتظر نذار دل تو دلش ن نیاز ا شتری_بسورن

بهم زد که   یسوار شد لبخند یرفتم وقت اسیکردمو به سمت ال یگل انداخت ازش خدافس یکم لپام
 بود یطور  هیشدم چشماش  یطور  هیکردم غم توش بود که احساس 

 ؟ یخوب   اسی_ال

 _چرا خوب نباشماسیال

 بود؟   ؟مامانتیشد یطور  هی_آخه 

 _نه اون نبود اسیال

 ؟ ی_فدات بشم خب چرا ناراحت 

 دیچشماش درخش  اسیال

 شمیفدات م  شترینداره خوشگل خانوم چون من ب یر یحرفات روم تاث  نی_ااسیال

 دلم نشسته بود  یبود که تو یلبام نشست که نشون از خوش یرو یق یعم  لبخند

کم کم  نیی پا  ختیر یرادمان با سرعت از کنارمون رد شد دلم هور  نی ماش یوقت نیراه افتادن ماش  با
 لبام نشست بچه ها اومده بودن عروس کشون  یرو  یلبخند

  یفکره که حساب  یتو یبرعکس بدجور   ستیزده ن جانیاصال ه دمیبرگشتم که د اسی سمت ال به
 پنچرم کرد

 گفتم:  یبه سخت نیبه خاطرهم  فتهیاتفاق ب  نمونی که امشب قراره ب هیکردم مربوط به موضوع احساس

 ؟یمنو گرفت یمون یپش هی_چ
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 گفت:  عیشد سر  جادیتنش ا یتو یلرزش دو یکش یپوف  اسیال

 ی زنیم هیحرفا چ نیدلم ا زهی _نه عزاسیال

شده؟چرا باهام سرد   یداد میفرار  یکرد دایمنو پ مارستانیاون روز که تو ب نهی رت عچرا رفتا  اسی_ال
 حالت گرفته  ستمیافتاده باکره ن ادتی هی؟چی خوب بود ؟توکهیشد

  یهم حساب  اسینگران شدم ال  یکنترل کرد کم  نویماش ی حرفم چنان جا خورد که به سخت نیزدن ا با
 گفت:  یلرزون  یبا صدا دویکش ی بود پوف  دهیرنگش پر

 داره مربوط به خودمه آوام یبه اون ماجرا چه ربط  ی گیم یدار  ی_چ اسیال

 شد کرمتو شکر  یچ  کردمی فکر م ینگاه کردم چ  ابونایغم نگامو ازش گرفتمو به خ با

  دهیپروندن انگار فهم  کهی تو رفتم چندتا از بچه ها بهم ت ش یاز پ ی_از دستم ناراحت نباش وقتاسیال
 بودن وسط رقص گند زدم

  یصداشو باال برد بعد با لحن  یدستشو سمت پخش بردو حساب دویتعجب به سمتش برگشتم خند با
 فرمون ضرب گرفت  یشده بود رو طون ی که انگار دوباره ش

 _امشب دوماد شدم زنمم پهلومه حجلمونم آمادس فقط منتظره ماس  اسیال

   نیی شدمو سرمو انداختم پا دیسرخو سف  یکم

تو   نمیبیم  یوقت  کنمیفکر م  یهرچ یول  شهیکه کنم براورده م یی_امشب شب مراد منه هر آرزواسیال
  رسهی به ذهنم نم  ییآرزو چیه یکنارم 

 دادم  هیناز به سمتش برگشتمو به در تک با

 قلبت حفظ کنه  ی منو تو گاهیآرزو هست آرزو کن خدا جا هی_

 قلبش گذاشت  یزدو دستشو رو  یلبخند اسیال

 مثل تو توشه  یقلبم بشم که عروسک نیا ی_فدااسیال

 گرفته بودم  یزدم از حرفاش دل ضعفه خاص  یلبخند
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 گفتم:  عیسر نیتو جادم به خاطرهم دمیبه خودم اومدم د یوقت

 خونه؟  میقرار نبود بر وونه؟مگهید  یکنی کار م یچ  نجای_ا

 زد   یچشمک اسیال

   نهیدارم برات هم زی _گفتم که سوپرااسیال

 کلک ی...ایرقص پسرعموهامه ول  زش یسوپرا کردمیزدم فکر م  یلبخند ناخواسته

 در حاله پخش بود گوش دادم نی ماش یکه تو یدادمو به آهنگ هیتک می به صندل  یخوشحال با

 دلمو

 ا ی ه درب زنمیم

 ق یقا یب

 جانم  عشق

 عاشق  هیاز حاله   یدونیچه م تو

 

 بشم یطور  هیلباشه که باعث شد  یرو ینی لبخند غمگ دمیبرگشتم که د اسی سمت ال به

 

 گهیسرم د از

 عشق تو  رهینم

 جانم  عشق

 روز  هی ترسمیم

 دلنگرانم  نمتینب
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باهاش شروع کرد به خوندن که باعث شد    یپخشو باالتر بردو خودشم با سرخوش یصدا  اسیال
 بزنم  اهامی به مرد رو یناخواسته لبخند

 

 معلومه یمن همه چ یوا

 ی حالته چشما تو

 چه  گهیبه همه م من

 ی تو دل رسوا خبره

 پر از احساس وجودم من

 عشق  زهیریمن داره م یوا

 طرز نگاه از

 که خوبه حالت  خوبه

 الت دهیا منم

 تو فالت  اسممه

 جانم  عشق

 

 بخندم یضعف بکنمو با خوش  دنیزد که باعث شد با د یبه سمتم برگشتو بهم چشمک   اسیال

 

 ی امیدن
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 ی خوام یکه م یاون

 جانم  عشق

 تو یهوام

 ی نفس هام  همه

 جانم  عشق

 تو  یم یدلخوش

 روزام  نیا واسه

 جانم  عشق

 از قلبم  نرو

 ا ی زوده زود ب زود

 جانم  عشق

 ............. 

 گذاشته بود بهتر شد   اسیداشبور ال یکه تو  یآب کمی داشتم اما با  یدلشوره خاص  هیچرا  دونمینم

 توهم دیاخماشو کش کنهینگاه م ن یماش نهییداره به آ یطور  هی اسیال دمیکه د میفازا بود نیهم یتو

 ه؟یچه طرز رانندگ  نیکنه؟ایکار م  یاحمق داره چ نی_ااسیال

  اسینگران شدم ال یبهش راه داد که بره اما نرفت کم اسینگران شدمو به پشت سر برگشتم ال یکم
 به سمتش برگشتم عیکرد سر شتریسرعتشو ب یاسم خدارو اوردو کم  یبه آروم

 وونه؟ید یبر یچرا سرعتتو باال م اسی_ال

 کنم... رونه؟فکری ها م یروان نهی ع ین یبی _نماسیال
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به   نویکنترل ماش عیسر اسیبکشم ال  یغیخورد باعث شد ج نمونی ماش که یبا تکون وحشتناک  کهوی
 دست گرفت 

 ست ین یز ی _شششش آوا نگران نباش چاسیال

 کمیبود بهمون نگاه کردم   ده یکه پشت سرمون بودو محکم کوب یبلند یشاست  نیسمت ماش به
 دمی که پشت فرمون بود با وحشت لرز یکس دنی کردم با د  زیچشمامو ر

 _ط...طا...طاهاس 

 چشماش گرد شد اسیال

 ...یلعنت  نی_طاها؟ااسیال

 : دیکرد با حرص غر شتریب سرعتشو

 بکنه  یغلط چیه ذارمی_کمربندتو ببند نماسیال

 اوج گرفته بود  میگر یصدا ی ک  دمیبا هق هق بستم اصال نفهم کمربندمو

 آروم دستمو گرفت  اسیخورد چشمامو بستمو زجه زدم ال  نیکه ماش یا گهیتکون د با

 شه ینم یز ی نترس خدا هم هست چ نجامی_من ااسیال

 اس یال میرفت ی_کاش امشب نم 

 نگاه کردو گفت:   نیماش  نهییبه آ  اسیال

 اورد یبالرو سرمون م نیا ابونیخونه هم تو خ  میرفتیم زهی_اومده زهرشو بر اسیال

 دمیبه سمتش برگشتم د یگفت با نگران اسیکه ال ییخدا  ای رفته بودم با گ مویبغض محکم صندل  با
ماهر نبود  یرانندگ یاگه تو اسی زد که ال نیبه ماش یکنارمونه فرمونشو چرخوندو ضربه ا  یطاها کم

 کنترل کنه   نویجوره ماش چیه تونستینم

 بزنم  غیدست خودم نبود با ترس به سمتش برگشتم فقط تونستم ج میگر یصدا
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 مراقب باش  اسی_ال

چپه   نیکه طاها از بغل بهمون زد ماش یجاده با اون ضربه ا چیما وپ  یشد چون با سرعت باال رید اما
 شد

 باالتر بره   غامی باعث شد ج  اسیاما با گرفتن دستم توسط ال  زدمیم  غیوحشت ج با

برعکس   نمونیکردم ماش  یاز شدت درد ناله ا سادیبزرگ وا یل یتخته سنگ خ ه یبا برخورد به   نیماش
 حاال باس خوبه کمربندمو بسته بودم   کردی درد م یشده بود سرم به صورت وحشتناک

 دستم دوباره شکسته  کردمی احساس م  کردی درد م یع یکمرم به صورت فج یاستخونا

برگردم   اسی صحنه فقط تونستم وحشت زده به سمت ال  نیا مویکه توش بود ی تیبا درک کردن موقع 
طاها   نی دوباره باال رفت فکر کنم ماش غامیج  یتصادف بعد یصدا دنیکرد با شن  یز یناله ر دمیکه د
 بود

 کشوندم  اسی خودمو به سمت ال یسخت به

 اس ی ...الاسی_ال

  یاز ته گلوش در م یکه به سخت یبا لحن  دادیچشماشو از زور درد بسته بودو محکم فشار م اسیال
 اومد گفت: 

 _جانم جانم آوا من خوبم  اسیال

 محکم دستمو فشار داد اسیال

 رون ی ب یکن بر  ی_درو باز کن سع اسیال

 نگاه کردم  ش یترس به سر خون  با

   اسی_سرت ال 

 نکن  هیگر اسینفسه ال  ستی ن یز ی_چ اسیال



 آوای چشمانت 

242 
 

که   ینی بنز یبو  دمیشد اما من نترس جادیتنش ا یتو  یلرزش اس یهق هق کردن افتاده بودم ال به
 بشه  ری سراز شتریپخش شد فقط باعث شد اشکام ب 

 _نه نه اسیال

 به سمتم برگشتو داد زد عیسر اسیال

   یکن باز کن ی_اون درو سعاسیال

ضربه   یهرچ اسیبرگشتم ال  اسیشد به سمت ال زور زدم تا باالخره باز  یسمت در برگشتمو به سخت به
 زد  یدر باز شده لبخند دید یکالفه به سمتم برگشت وقت شدیباز نم  زدی به درش م

 رون ی _برو باسیال

 رم ینم   یی_من بدون تو جا

 د؟ ی_آقا خانم خوب 

 که اومده بودن بهمون کمک کنن برگشتم  یی به سمت کسا عیسر

 شهیدرش باز نم  دیتوروخدا کمکش کن ستی _حاله شوهرم خوب ن

نالم  یصدا  رونی بکشتم ب رهیدستمو بگ کردی م یسع یک ی از مردا دستشو سمت کمرم آورد اون  یکی
   گرفتی اوج م شتریهرلحظه ب 

 شکسته؟  تونیی_جا

 _فکر کنم دستم

که تنم بود بدجور   میکرده بودم به خصوص لباس ری گ یکم  رونی بنتونسته بودن منو بکشن   هنوز
 بود ریدستوپا گ

تا دره سمت خودشو باز   زدنیکه داشتن زور م یینگرانمه تند تند به کسا  یکه معلوم بود حساب اسیال
 کنن گفت: 

 د یزنمو نجات بد  دی_منو ول کناسیال
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بکشن اما لباس عروس تنم از چند جا   رونیهق هق کردن افتاده بودم کم کم تونستن که منو ب به
 ندادم یتیسمت دامنش پاره بشه اهم

  هی گر ریآسفالت گذاشتمو  سرمو بهش چسبوندمو زدم ز ینشسته بودم بازومو رو نی زم یرو

 _خداااااااااااا 

 دورمو گرفتو منو بلند کرد  یدست

 اون طرفتر  دیبهتره بر ستیامن ن  نجای_ا

 زدم:  غ یپسش زدمو ج  عیسر

 ست یکه امن ن یچ یعنیشوهرم اون توهه   یگیواس خودت م یدار  ی_چ

 سادهیبا ترس وا نیدروباز کنن اوج گرفته بود کناره ماش  کردنیم یمردا که سع یدادایدادو ب یصدا
درو به   نهیلبام بش یرو ین در شکسته شدو باز شد که باعث شد لبخند محوکه گفت  ییخدا ای بودم با 
  اسیال هوحشتناک نال یصدا کهوی اما  رونی گرفتن تا بکشنش ب اسویال  یپرت کردنو بازو گهیسمت د

 همرو متوقف کرد 

 کرده ری _پام...پام گاسیال

 گفت:  دهیاز مردا که معلوم بود ترس  یک ی  دمیوحشت لرز با

 نشت کرده  یشتر یب نی بنز ستیامن ن  نجای_ا

 هم فرار کردن  گهیخودش فرار کرد همراهه اون چند نفر د عیسر بعد

اونو   ؟نامردای پس...پس شوهره من چ   رفتنیداشتن کجا م نایگرد شده بهشون نگاه کردم ا یچشما با
   نیاوردی هنوز درن

 کرد  یکار  شهیشکسته بدون انبر نم یصندل رونیب  متیاریب میتونیآقا نم میکار کن ی_چ

 سرش داد زدم:  هیبه سمتش رفتمو با گر عیسر

 زنده زنده بسوزه  ییخوایم کشهیداره نفس م   ؟اونیراحت نی_به هم
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به سمتش رفتم و دستشو  عیبه نشونه متاسفم تکون دادو رفت تمام بدنم به لرزه در اومد سر یسر 
 دمش یگرفتم کش

 کردم  ریخطرناکه من گ   جایا یبرو لعنت  نجای_از ااسیال

 زجه زدم:  دادمیفشار م شتریب  روی صندل کردمویتقال م کهیها درحال  وونهید نهیع  هیگر با

  ادیسرت ب ییبال ذارمیتوهم خطرناکه نم ی_برا

 با عجز داد زد:   اسیال

 آوا دمیبرو قسمت م ستیامن ن  نجایبرو ا نجای_تورو خدا از ااسیال

 رم ی نم ییالتماس نکن من بدون تو جا ی_الک

 با تمام توانش داد زد  اسیال

 کنم یببره التماستون م نجایاز ا نویا ادی ب  یکی _اسیال

 زدمو دوباره تقال کردم  یبه صندل  یشدن با زجه مشت  ریسراز شتر یمردونش ب یاشکا

 ی لعنت  یسوز یم  ستین  تی _برو چرا حالاسیال

 سرمون افتاد باعث شد به سمتش برگردم   یکه رو  یمرد هیسا کهوی

 _آقا توروخدا زنمم با خودت ببر اسیال

  نویکه دستش بود جلو اومد خم شد تو ماش  یگنده داشت با انبر بزرگ کلیه  اسیال نهیکه ع مرده
 با عجز التماس کرد   اسی کارشو کرد اما ال

 زنمم با خودت ببر  امیدر ب  تونمیبرو من نم ایب  یزنو بچه دار  دهینشون م افتی_آقا قاسیال

 گفت:  دیلرزیکه به خاطر حس انسان دوستانش م یبا لحن شهینم زنهیزور م یکه معلوم بود هرچ مرده

 بشه وهیعروست ب  ییخوایم کنمی کمکت م سای_وا

 برو    ایتوروخدا ب یببر تو زنو بچه دار  نجای_زنمو از ااسیال
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که لباس امداد تنش بودو پشتم بود  یعقب برد تقال کردم اما کس  عیدورم حلقه شدو منو سر یدست
 گفت: 

 دن یبچه ها نجاتش م  دیگران نباشن دی_اونجا فقط تو دستوبال 

لباش   یرو یفاصله گرفتم لبخند محو نیخوب از ماش  دی د یبهم کرد وقت ینگاه نی ماش ریاز ز اسیال
 نشست و چشماشو بست  

 ولم کن   ششیبرم پ  دی_من با

 دیعقبم کش شتریب یاز قبل منو گرفت حت  محکمتر

 طاها هم تصادف کرده بود چند نفرم اونجا بودن بره بدرک  نیاز جاده نگاه کردم ماش گهیگوشه د به

 با اون مونمیمن م ادیب اسمیسره ال ییخدا بال به

مردا باالتر   یاومد به گوشم خورد صدا یاز ته جاده که داشت از جاده باال م  یآتشنشان   نیماش یصدا
عقب و من فقط داشتم متعجب به همشون نگاه  دییای االناست منفجر بشه ب   گفتنیرفته بود همه م

   کردمیم

داد  یصدا  کهوی نی کم شروع کردم به تقال تا بدوم سمتش اما محکم تر منو گرفتنو نشوندن رو زم کم
که   یب یمردا و انفجار مه عیخدا گفتن فج ای یاز مردا بلند شد که باعث شد همشون در برن صدا یکی

  دویش منو عقب تر ک عیکه منو از پشت گرفته بود سر  یگوشم زنگ زد کس  یکله جادرو لرزوند تو
 نمی نب یبی که تنش بود جلومو گرفت تا آس یخودش با لباس نسوز 

  نیماش گشتمیم اسمی دنبال ال نشونیفقط ب  دمیشنی مردارو که م یدادایدادو ب یکردم صدا هنگ
  نی زم یکه رو یگشتم مرد زخم  یهرچ  شیشروع کردن به خاموش کردن آت  عیسر  دیکه رس یآتشنشان

هنوز   گفتنیداد مردم که م یرفت صدا هیکه منو گرفته بود به سمت بق  ینکردم کس دایافتاده باشرو پ
سمت رانندس  یتمرکز آب گروه آتشنشان نیشتری ب  دمیدیم یاما وقت کردمی توهه رو باور نم ناو

اما   نیچند بار خوردم زم دمیدو ن یبا ناتوان بلند شدم به سمت ماش  عیسر نهیماش  یهنوز تو دمیفهم
 دوباره بلند شدم  

 ن یری اون دخترو بگ ی_جلو
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زدم چند   غیج  دمویگرفته دو شیآت نی اومدن نکردم فقط به سمت ماش یکه جلو م یی به مردا یتوجه 
  نیی پا  ختیر یدلم هور  یانفجار بعد یصدا دنیتا از گروه امداد منو محکم گرفتن که با شن

به همه  شدی نگاه کردم باورم نم سوختیکه داشت زنده زنده م اسیآسفالت سقوط کردمو به ال یرو
اون توهه تازه   ی کیکه هنوز   کردنیرفته بودنو سروصدا م  نیکه دوباره به سمت ماش کردمینگاه م

 ازش نمونده یز یسوخت آقا چ

داشتم   ادی ازش درنم ییصدا یول  شهیآت یتو دمیدیم  یبردم وقت  زی بلند شدمو به سمتش خ عیسر
که دستم چنان  رمیتا دستشو بگ ش یها شده بودم دستمو بردم سمت آت وونهید نهیع دادمیجون م

 که زدم تازه متوجه من شدن  یغیسوخت که با ج 

 عروسمو چنگ زدمو سرمو باال گرفتم زجه زدم:  لباس 

 _خدااااااااااااااااااااااااااااا 

............. ........ 

  یشاهرخ خان و زجه ها هیگر یسقوط کردم صدا  یصندل یبه لباس بابا زدم و رو ی چنگ یناتوان با
  تونستینم یآروم باشه ول  کردیم یبه سمت مامان برگشتم سع زدنیم شمیعمه خانوم همه داشتن آت

 هم بسته شد یچشمام رو

اون  ی کی ...شیمردم...آت یدادا ی...دادوبشی...آتنی ...ماش شی...آت اسی...الشیانفجار...آت  یصدا
عقب...نرو خانوم   دیبکش ستیامن ن  نجایببر...برو عقب...ا  نجای...زنمو از انیتوهه...نجاتش بد

 خطرناکه...

 داشت  قتیدست سوختم نگاه کردم پس...پس حق  به

 دستامو دوطرف سرم گذاشتم  نویی پا سرخوردم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــاس ی_ال

 .................... 
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  یتنم کم یکه باعث شد گرما دی وزیم یخوردمو به اطرافم با غم نگاه کردم باد آروم  یتکون  یناتوان با
 بهتر بشه

 مدل  کیرنگ  کیخودم بودن  نهیبودن ع نجایکه ا ییکسا همه

 میمال من بود هممون مشکل داشت نهی عچارگوش همرنگ لباسشون  یتنشون با روسر   یصورت لباس 
  میدسته بود هیاما هممون جزو 

منو تو خونه نگهدارن تا   تونستنیخونوادمم نم  یحت گهید  مارستانیآره ت مارستانهیت  نجایگفت ا شهیم
 یموها کردمیم غودادیج  شکوندمی م  رویزی چ هی زدمیم کهویاومدن جلو باهام دوکلمه حرف بزنن  یم

 خودمم بکشم خواستمیچندبار م  ی حت  دمیکش یخودمو م

به  شدمیم وونهیکلمه حرف بزنه دوباره د هیاومد جلو  یم  یکس حرف بزنم هرک  چینبودم با ه حاظر
 بگه یز یکلمه چ هیکس نتونسته بود  چیاز اون شب به بعد ه نیخاطرهم

به   زدیدوباره م شدویم خیسوخت مو به تنم س یچه طور   شیآت  یافتم شوهرم تو یم نیا ادهی یوقت
 سرم  

اما منو به زور بردن آخه   میکنی خودمون ازش مراقبت م گفتنیم نجایا ارنینبودن منو ب یراض  خونوادم
 شده بودم وونهید یادیز

بود باباهم بود  شمیاونام بهتره هرچند هر روز مامان نصف روزو پ یتازه برا می هممون مثل هم نجایا
اومد  یم دی با  کهیاما اون  زدنیکه تازه از لندن برگشته بود هم بهم سرم اسیه خانومو مامان العم یحت

 تو خوابامم نبود  یبهم سربزنه حت 

من حساسمو دوباره حالم بد   دنید  یباهام حرف بزنن اما کم کم وقت  خواستنیاومدن م  یبار که م هر
فقط با   گفتمینم  یز یچ کردمویمنم سکوت م زدنیلبخند م کردنوی اومدن فقط نگام م یم یوقت شهیم

 هشونکه ب  یفاصله خاص  هیبا  هیموهامو نوازش کنه بق ادیجلو ب دادمیمامانم راحت بودمو اجازه م
 زدن یکنن بهم سر م  تشیگفته بودم رعا

  یزدم تا کار بد  یصندل یها لهی به م  یروم ظاهر شد چنگ  یدوباره جلو اسیکم صحنه سوختن ال کم
  یسع دیبا نی دوباره آمپول بخورم به خاطرهم خواستمیدوباره منو به تخت ببندن نم خواستمینکنم نم 

 کنم آروم باشم 
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 هم فشار دادم یلبامو رو یهم بستم کم یرو چشمامو

 احمق" یسوز یآوا...م دمی "بروووووو...قسمت م 

 هم محکم فشار دادم فکراش برام شکنجه آور بود  یرو دندونامو

با مشکلت ندارم   ی"من تا آخرش هستم...امشب شب مرادمه حجلمونم منتظر ماس...من مشکل
 " یحرفا بزن نیاز ا گهید یکن یتوهم غلط م

 بردمو محکم سفتش کردمو چنگش زدم میبه سمت گره روسر دستمو

 انفجار...خانوم نرو"  یاون توهه...صدا یکی کردم... ری "زنمو با خودت ببر...گ

که   یدوباره صندل نیکردم خونسرد باشم به خاطرهم یسرخ شده بود سع یم حسابباز کرد چشمامو
 روش نشسته بودمو چنگ زدم 

 بهتره بگم شب عزام  یهه شب عروس  گذرهیم میهفتس از شب عروس هی

 دست سوختم که پانسمان شده بود نگاه کردم با نفرت بهش زل زدمو داد زدم: به

غسلشم  یاز جدسش نمونده بود حت ی چی رم سوخت هبه جهنم کله تنه شوه ی_بدرک که سوخت
 ؟چرا؟ یکمکش کن  یهان چرا نتونست  یخور یم یندادن به چه درد

اعصابم و کنترل دستام مسلط باشم به  یرو تونستمینم  کردم ی م یهرکار  شدیحالم داشت بد م  دوباره
  دمشیچنگ زدم توموهامو محکم کش  نیخاطرهم

منم از ترس   دنیبه سمتم دو  عیمن سر دنیبا د گشتنیمحوطه باز م یکه تو ییاز پرستارا چندتا
 زدم   غی ج دمویدو عی سر ری آمپولو تختو زنج

قلبم به   ری به خاطر درد جسمم به خاطر ت میکس یبه خاطر ب  مییبودنم به خاطر تنها وونهیخاطر د به
کمکم کنن از   خواستنی م که ییاز اونا ای و تخت و بستن از آدما از دن ری آرامبخش زنج یخاطر آمپوال

   شدیفرار کنم اما نم خواستمیهمه و همه م
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شدم رفتارام دست خودم نبود به   الیخی وحشتناک شکمم رو ب  ریدرد زانو و ت   نیراه خوردم زم ونیم
  دیفهم ی م یدم؟ک یکش ییکه من چه زجرا دونستنیم  یاما چ یمارستان یت گفتنیبهم م نیخاطر هم

 نذاشتن  یول شدایخوشبخت باشه داشت م  خواستیم یمارستان یدختر ت نیهم

دوباره حرکات بدم   نیچشمام نقش بست به خاطرهم  یجلو اسیانفجار و سوختن ال یصدا  دوباره
 شروع شد 

 زدنی دستوپا م نی زم یسرمو رو یتو زدمی م محکم

 اسمینبود کمکش کنه...سوخت...سوخت...ال  یخودم سوخت...سوخت....کس ی_سوخت...جلو
 سوخت 

 شدم   هوشیب شهیدستاشون سر شدمو مثل هم یبازوم کم کم تو ی فرو رفتن آمپول تو با

 .......... 

خواستم پاکش کنم    نییقطره اشک از گوشه چشمم بچکه پا هیآروم باز کردم که باعث شد  چشمامو
 ارم ی دستمو باال ب تونمینم دمیکه د

 زدم:  غی شدن ج  ریسراز شتریره دستامو به تخت بستن اشکام بخدا دوبا یا

زجرم    گمیم ادیبه خدا بابام ب   دیباز کن  نارویا نیی ایب وونم یمگه من د دیباز کن اروی لعنت نیا نییا ی_ب
 ن یبندیدستوپامو م گمیم نیدیم

 از پرستارا وارد اتاق شد و با اخم گفت:  یکی

 _چته باز؟ 

 : دمینفرت غر با

 اط یبرم تو ح  خوامی باز کن م نارویا ای_ب

 ی چنگش زد یچه طور  نی بب  ستیاون صورت نازت ن فهیح  ی_بازش کنم که باز خودتو بزن پرستار 

 به نشونه متاسفم تکون داد یدادو سر  شی نیبه ب ینیچ
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 کرمت شکر  یداده ه وونهید هیبه  روی همه خوشگل نی_خدا اپرستار 

 رفتنش داد زدم:  با

  تی ...تو شب عروسیشیم وونهیببندن د  ینطور یخودتم ا ی...دستوپاهیک وونهیتا نشونت بدم د  ای_ب
 بازکن  نارویا ایب  ی...عوضیشیم  یکباب بشه روان شیپناهت زنده زنده تو آت 

 دم یاومدو با هق هق نال نیی پا صدام

 برگردم خونمون  خوامیکمکم کنه...اصال من م  یکی ...توروخدا دیباز کن نارویا نییا ی_ب

آمپول  ی کبود یبازوم پر بود از جا  ینبود به دادم برسه رو یاما کس گرفتیهقم هرلحظه اوج م هق
حلقه  شهیبارم به خودم نگاه نکرده بودم اما هم  هیبعد از اون شب  یچنگ حت  هیصورتم پر بود از جا

  اسیال لقهچون ح دادیم اسویال یآخه هنوز بو  گمیبود دروغ نم  زی دستم بود به خدا سحرآم زمی سحرآم
 خواستنی دست چپم هنوز آرامش داشت م اسویدستم کرده بودم ماله ال یک ی نیبود ماله خودمو ا

 خودم ازم نگرفتنش   یبابا و زجه ها یدستم کنم اما با زور و اجبارا نوینذارن ا

 : دم یهم فشار دادمو با زجه نال  یمحکمتر رو چشمامو

 دیش یم وونهید دی...خب خودتونم باشوونهید نیگ ی...بعد بهم مدیباز کن نارو یا نییای _توروخدا ب

کس دلش به حالم  چیاما ه سوختیخودم م یبود که دلم برا  یطور  هیهق هق هام  یصدا
که دلشون  یهر صفت یپستن به راحت رحموی چه قدر نامردن چه قدر ب ایدن نیمردم ا سوختینم

 زنن یبشناسنت بهت انگ م نکهیچسبونن قبل از ا یبخوادو بهت م 

نجات بدن اما از ترس جون خودشون عقب  تونستنیکه شوهرمو م ییبخشمتون نه اونا  ی_نم
  میشوم نکهیخودمو به خاطرا بندنیدستوپاهامو م  ینطور یو ا وونهید نگیکه بهم م یینه اونا دنیکش

  یاله دیر یهمتون بم  یاالنمه اله یها یکه مسبب همه بدبخت روی لعنت یدامن شوهرمو گرفت طاها
امروز   یبار از روت رد بشه اله  جده یچرخ ه جدهیه هی  رونیب  ییای ب یاز تو قبر زنده بش بارهطاها دو

که به خاک   ین ی بی ن یو خوش  ری خ شاللیا یزد شی آت نمونویماش  ینطور یبکنه که ا  یشدونیخدا قبرتو آت
 مگه من چندسالمه خدا چندسالمه  یمنو نشوند اهیس
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به سمتش برگردم تا ازش التماس کنم آمپول نزنه خودم خفه    عیوارد اتاق شد که باعث شد سر یکی
 شمیم

 ؟ یکن ی م نینفر ی_باز دار 

 آروم شدم  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 وونهید گنی_بهم م

 دونم ی_م اسیال

 اس ی بازم کن ال  ایب  نجایمنو بستن به ا ایروان نهی_ع

 کنم یپس بازت نم  یزنی _بازت کنم بازم خودتو ماسیال

 ه یگر ری هم بستمو زدم ز یرو چشمامو

 نکن نفسه آقات  هی_گراسیال

 همون نفست  نهی ع دمیمنم بر نی نفس؟حالمو بب یگیبهم م نهی به خاطرهم شعوری ب  دهی_توکه نفست بر

 د یلرزیم شتریهر لحظه ب اسیال یصدا

 ذارم یمگه من م یببر   یکن ی _تو غلط ماسیال

 سمتش برگشتمو با زجه گفتم:  به

  یوقت نه یفوقش ا یبکن یتونی نم  یغلط  چیه رسهیدستت بهم نم اریدر ن یمن قد باز  یبرا نقدری_ا
 یکن ی بعد بغلم م  یزنیکتکم م کمی  شتیاومدم پ

 _من کتک بزنم؟چندبار زدمت خانوم کوچولوم؟ اسیال

 ی_هزار بار زد

 زدم:  غی ج یبلند یصدا با

 ؟ یکرد ینطور یچرا ا  یخواستیمنو نم  ه؟خبیپس چ ست یزدن ن نیا ن یبب ؟حالموی_نزد
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 دیچ ی پ مین یب  یتو یعطر خوب یزدو بهم نگاه کرد بو یآروم لبخند اسیال

 _من غلط بکنم بزنم من اصال دست بزن ندارم اسیال

 هم بستم یمحکم رو چشمامو

 ی همرو زد یبختمونو زد یخودتو زد یروحمو زد یقلبمو زد ی_زد

صحنه چشمام   نیا دنیبا د دینال  یقلبش گذاشتو کم  یدستشو آروم رو  دمیسمتش برگشتم که د به
 گرد شد 

 روحا درد ندارن کردمیکر مف ؟منیهم درد دار   تی وضع نیا ی_تو تو

خونسرده و   نهمهیا نکهیتک خندش به خاطرا دنینگفت با د یز یکردو چ یتک خنده مردونه ا اسیال
 زدم:  غ یبا نفرت ج میتیمن تو چه وضع ست یاصال براش مهم ن 

  میاون وقت تو شب عروس ذارمیوقت تنهات نم  چیه ی تو گفت ی_از جلو چشمام گورتو گم کن عوض
ببندنت   کمی  نجایا ییای ب یاز تو قبر زنده بش دیبگذره نامرد با یکه زد یشب از حرف  هی ی ذاشتیم یرفت
  ییبا رفتنت چه بال یبعد من باالسرت دستمو رو گردنت بذارم خفت کنم تا بفهم  یتخت لعنت نیبه ا

 یسرم آورد

 _چه خبرته خانوم محترم چرا... 

زده شد که اصال از    یجا خورد تو چشماش برق یسمت دختره که برگشت دختره حساب به   اسیال  کهوی
 زد  یپوزخند اسمی آمپولو برد پشت سرش ال عیسر اسیال دنیدختره با د ومدیبرق چشماش خوشم ن 

 به زنه من؟  یبزن  ی_اونو آورداسیال

 هردوتاشون گرد شد  یدختره دراوردم که چشما یبرا یزبون 

 سرت.... ییجه بال  نیبب نجایبذار ا ؟پاتویخورد ؟نهی_خورد

که تجسمش کرده بودم  اسویروحه ال  تونستیم یدختره چه طور  نیا نمی بب  سایخشکم زد وا  کهوی
 نهی بب
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 ؟ی نیب یم  اسوی_تو...تو ال

 زد  یپوزخند دختره

 د یند رویی آقا نیهمچ هی شهی_مگه م

 توهم دیاخماشو کش اسیال

 ست ین یاز یکه دستتونه ن یبه اون  دی_شما بهتره براسیال

دستامو باز کرد به   یدستبندام دستشه وقت دیکل دمیبهش نگاه کردم که د یرفتنه دختره با ناباور  با
 گفتم:  یسمت پاهام رفت با لحن مبهوت 

 ؟ یهست ی_تو واقع

محکم به خودم زدم که   یلیس هی مردونش باعث شد آب دهنمو قورت بدم دستمو باال بردمو  لبخند
 محکم زدم  نهمهینثار خودم کنم که چرا ا یباعث شد فحش 

توهمو با   دیکم کم اخماشو کش  کنهی گرد شده داره بهم نگاه م یبا چشما دمیبرگشتم د اسی سمت ال به
 : دیدندوناش غر یحرص از ال

 خب حق دارن  وونهید گنیبهم م  یگی_بعد ماسیال

 ی ...ت...تو...سوختخورمی...ق...قسم...مشهی_باورم نم 

 چشماش قرمز بشه  نتشیب یم یسوختمو باال آوردمو بهش نشون دادم که باعث شد وقت  دست

 به سمتم اومدو مانع شد ع یسر اسی باندشو تندتند باز کردم که ال عیسر

 _نکن آوا نکن اسیال

 دستم سوخت  رونی بکشمت ب شی...اومدم تو آت ی_به خدا تو سوخت 

 بازش نکن  دونمی_م اسیال

 _پس...پس تو...
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 به سمتش بردم بازوشو گرفتمو فشارش دادم دستمو

 ی هست یالغر شده اما تو...تو واقع ی_کم

 که گر گرفتم  دیبوس  مویشونیزد آروم لبه تخت نشستو پ یلبخند

 رم؟ یبرم بم  ییخوای_م اسیال

 چشماش غرق شده بودم با بغض گفتم:  یتو کهی با لحن مبهوت در حال  ومآر

 ذارم ینم نباریا یکنیغلط م گهی_د

 زدمو نفس نفس زدم نمی به قفسه س یشدم چنگ رهی سرتاپاش خ به

 خدا یقشنگه وا امی_چه قدر رو

از هوش    کهویشد که  یچ دونمی نم نیشوکو داشته باشه به خاطرهم نهمهیتحمل ا تونستینم قلبم
 رفتم

 ........................ 

  یهنوز برام باور کردن  کردمیداده بودم متعجب داشتم بهش نگاه م هیتک   نشیطور که به در ماش همون
ابروهاش    نی ب ین یفقط چ زدینم ی شده بودمو اونم حرف  رهی بهش خ ینطور یوقت بود هم یلینبود خ 

 بود

 ه چه خبر  نجای...پس استین اهمی...روستی_خواب ن

   یفهمی_م اسیال

 قبرستون  میاومد دمیکه توقف کرد به اطراف نگاه کردم د نیماش

 _منو ببر سر قبرم اسیال

 خواستش بغض کردم  دنیگرد شد از شن یحساب چشمام

 تنگ شده بود یل یبغلم کن توروخدا دلم برات خ کمی اسیبمون ال گهید کمی_
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 منو ببر سر قبرم  یبدون  قتوی حق ییخوایمگه نم ادهی کارا ز  نیا ی_وقت برااسیال

 شد  جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش

 م یبمون نجایهم هیخب چه کار یمحو بش  ترسمی_م

  ری شد دره سمت منو باز کردو دستشو برد ز ادهیپ  نیاز ماش دویموهاش کش یتو   یکالفه چنگ اسیال
 قفل کردو دستامو گرفت   موتیکرد درو با ر ادهیبلند بود پ  یکه شاست نشیبغلمو از ماش

 یگرم نقدریبودم مرده ها سردن تو چرا ا دهی_شن

 م؟ی_هنوز باورت نشده من واقعاسیال

 _دروغ چرا نه به خدا 

منو به  یطور  هیمحکم بغلم کرد  ستادویروبه روم ا  یلحظه آن  هی یبهم نگاه کرد تو  دویکش یپوف
 کردم  ی لحظه احساس خفگ هیخودش فشار داد که 

 بغلت کنه؟  ینطور یا تونهیروح م هینظرت _به اسیال

 گفتم:  یسخت به

 ست ی ن دیاز تو بع  یچ ی_ه

 با ذوق دستشو گرفتمو دنبال خودم کشوندم  دمویبا حرص بهم نگاه کرد که خند  اسیال

 ا ی ب میبر  ای ب یروح  ستی_مهم ن

که   ییدستاش بود به سمت جا یدستم تو کهیباهم درحال  دیبا غم بهم نگاه کردو دنبالم دو  اسیال
 د یخند  اسیکه ال سادمیوا فی کم کم بالتکل  میکجاست رفت دونستمیاصال نم

 مگه نه؟ می_گم شداسیال

 به اطراف نگاه کردم  دمو یبه سرم کش یدست

 دوروبرا بود  نی_هم
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 : دیبا حرص غر  اسیال

 ؟ یدونیبرات ارزش دارم که آدرس قبرمو نم نقدریا یعنی_اسیال

 تمسمتش برگش به

آمبوالنس بودم اونم با هزار زورو   یدفنت کنن من تو خواستنی م ی_من تاحاال نرفتم سرقبرت وقت
قبر از   یخواستن بذارنت تو  دمیتورو د نکهیکه بابام بهشون داد منو آوردن هم یالتماس و رشوه ا

 هوش رفتم 

 قبرا گشتم  نی غم بهم نگاه کرد دستشو ول کردمو ب با

 نجاهاست یا دونمیم ی_ول

اسمه روشو خوندم به   یقبر نظرمو به خودش جلب کرد وقت هی کهوی میگشتیم  میطور که داشت نیهم
 خندم گرفته بود  گردهیاونم داره دنبال قبر خودش م  دمیبرگشتم که د اسی سمت ال

 ان ینکو نیاسیشماست روش نوشته  ل یقبره فام نیا اسی_ال

 ... یعنی نیا نمیبب   سایخودمم چشمام گرد شد وا دیبه سمتم دو عیسر دیاسمو شن نیا نکهیهم  اسیال

آروم کناره    نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هیبه اسم قبر نگاه کرد  دی قبر که رس یباال  اسیال
 دنیقبر نشستو اشکاش بار 

 ... یعنی نیشد ا شتریبود لرزش تنم ب یهمون شب عروس  قایفوتش نگاه کردم دق خی تار به

 مبهوت بودو توش شوکه شده بودم آروم گفتم:  یکه حساب  یلحن با

 داداشت بود یتو نبود نی_تو اون ماش 

 خودش کناره قبر نشستم نهیبهش نگاه کردم آروم ع یهم بسته شد با ناباور  یمحکم رو چشماش

 _من...من زن...من زن...دادا... 

 بود قرمز شده  یسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد چشماش حساب  کهوی
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 شعور یب ی_تو زنه من اسیال

 _پس...پس... 

 کم کالفه شدم تحمل اون همه شوکو نداشتم کم

قسم  زد ی چرا کپ خودت بود باهات مو نم کرد؟یکار م یچ  نیداداشت تو ماش ی_پس شب عروس
 خورم یم

 اسم داداششو لمس کردو با غم گفت:  یرو یبه آروم   اسیال

 می_چون داداش دوقلو هستاسیال

بود  سادهیکه کپ خودش کنارش وا یکه کناره تختش بود پسر  یاون شب افتادم عکس  ادهی  کهوی
 هیمنعکس  یعکسا ن یبعد به من گفت از ا

 ی داداش دوقلو دار  ی_چرا بهم نگفت

 هم بسته شد یرو  چشماش

 نشد دهیوسط کش ی_چون بحثش جداسیال

 هم نگاه کرد با بغض گفتم: نگاهشو باال آوردو با غم ب اسیال

همه  نیا کرد؟اصالی کار م یچ نیداداشت تو ماش  ؟یزنه تو شدم پس اون شب کجا بود یگی_مگه نم
 ؟ یمدت کجا بود

 گفت:  یانداختو به سخت نییسرشو پا اسیال

  یوقت غر زدنات اما وقت یمن کنارت بودم وقت رقصمون وقت شام خوردن حت ی_شب عروساسیال
 .قلبم درد گرفت..

 امکان نداره  نی...اشهی_باورم نم 

 شدن  ریشدو اشکاش سراز  رهیخ  نیاسیبه اسم   اسیال
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  یچ نجایاما هربار به خودم طعنه زدم که مامان ا دمی_اون شب چندبار احساس کردم مامانمو داسیال
قطره اشک کناره گونش  دنیبه اون سمت برگشتم با د گهیبار د هیبعد رقصمون  یاما وقت  کنهی کار م
اما باز   دناومد اونجا خونواده پدرم به خونش تشنه بو یاون شب م  دیخودشه آخه مامانم نبا  دمیفهم

محکم   دنشیبا د ششیدرد گرفت به بهانه قرص خوردن رفتم پ دنشیاومده بود قلبم از شوک د
بودم  دهی مو از قبل داعتراضش در اومد داداش یبغلش کردم اونقدر به خودم فشارش دادم که صدا

 بود ن یاسیداد من نبودم  یتورو فرار  مارستانیب  یکه اون روز تو یکس

   شدیاز قبل گرد م شتریهر لحظه ب چشمام

 _امکان نداره  

به اسم من  یکی  شنوهیم یبود وقت مارستانیاون ب یدکترا نیاز بهتر یکیگرفته بود  ی_انتقالاسیال
  اسیال ای نی اسی گفتیبود کال هرکس که م نی هم یاز بچگ نیاسی عادت منو  گرده یبرم زنهی صداش م

  هیمشکل همه دوقلوهاس چون شب نیهم دوتا اسم ا نیاسیمن دوتا اسم داشتم  میگشتیما برم 
به سمتت   یزن یو صداش م  ید یتکون م یدستتو دار  نهیب یم  یوقت رنیگیآدما مارو اشتباه م میهم

 کنهیدنبالته کمکت م  ی کی فهمهیو م نهیبی حاله بدتو م یوقت  یاونو با من اشتباه گرفت  فهمهیم دوههیم
مداوا   یبرا نیبه خاطرهم  یکه خودت هنوز متوجه نشده بود  شهیپهلوت م یز یاما متوجه خونر

که بهم داد   افتوی مشخصات ق زنهیبه من زنگ م کنهیپانسمانت که م کنهی م هوشتیب  نیتو ماش   دنتکر
اومدم   یداشتم م یوقت  نیبه خاطر هم یگمشدم یخودت دمیاسم طاهارو آورد فهم یقتبه خصوص و

  نیاسیآخه  یشد  یبستر  مارستانیداده بود به خونوادتم خبر دادم که تو کدوم ب نی اسیکه  یبه آدرس
گفت خودت که  نویدکتر خودتم هم  یدار  ازین هیکل هیکرده بود بهم گفت که به شدت به  تی بستر

 ی دونیم شویبق

 غم آروم گفتم:  با

 بگو  روی _شب عروس

مامان اونقدر هول کرده بودم که قلبم به شدت درد گرفت پدره تو و پدره   دنیبا د  ی_شب عروساسیال
  نیکار از کار گذشته به خاطرهم دمیخودم باال سرم اومدن چندتا قرص خوردم اما آروم نشدم فهم 

 اماخواستم بلند شم  نیشب تو خراب بشه به خاطرهم دینبا ارمی دووم ب  دیکوتاه اومدم گفتم با
 وونمیو فاز دکتر بودنش داشت د دادیمالشم م یبا نگران نیاسی نتونستم بابا آمبوالنس خبر کرد 
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فقط کراوات منو کم داشت   هیکی  پامونیت  دمیکارو بکن اون کارو نکن د نیا گفتیم یچون ه کردیم
  یفکر نکن یش تا نگران ن نهی من کنارت بش هیاونارو بهش دادمو گفتم بره به جا ن یبا حلقم به خاطرهم

به   مارستانمیکه هول نکنه بهش بگو که من ب یطور  هیکردم گفتم آخرشب  دشیچون تهد رتما ی غ یب
از قلب خودم نگران تو بودم نگران روحت   شتریازش خواستم نبرتت خونه اونم قبول کرد ب نیخاطرهم

 بشه یز ی دوباره آبرور خواستمی نم نهی بب بی وباره آسد خواستمینم

 شدن خودش به هق هق افتاده بود ری از قبل سراز شتریهرلحظه ب اشکام

االن کنارم بود کاش اصال شب  ینطور یا زدمیحرفو نم نیا دیبری_کاش نفسم اون لحظه ماسیال
آخه   ستیداداشم ن گهی د ادیبهش گفتم اگه ن  یعمل داره ول  هیاومد بهم گفت  ینم میعروس

که بودم بهم   مارستانیب ینه تو ای  یفهمیتفاوتامونو م  نمی آخرشب بهت نشونش بدم بب خواستمیم
  یبزن یدروغ اسی با ال  یهول نکن ی تو نگران نش نکهیا یکه برا  دنیباباهامون نقشه کش هخبر دادن ک

جاهامونو دوباره   وندمورسیمن خودمو م یطور  هیبشه اونجا  یشمال تا شبتون سپر  یبه دل جاده بر 
قلب  هیدکتر بهم گفت که به  ختی عوض شد همه برنامه ها بهم ر کبارهی یاما همه چ میکردی عوض م

تو کناره داداشم  یاز طرف  شهینم دا یقلب برام پ یزود نیبه ا دونستمیرو سرم آوار شد م ای دارم دن ازین
که دل هر   یبراش از اون نازا بکن  یحت  ای یبهش دست بزن نکهیکه کپ من بود از فکر ا یکس یبود
 ومدنباباهامون هم ا دنی کردم فرار کنم اما دکترا فهم یگرفتم سع شیآت ندازهیضعف م  رویمرد

  شیبستر نیبهش فشار آورد به خاطرهم   شیتنفس یسورن حالش بد شد دوباره ناراحت مارستانیب
شمال مطمئن بودم کم کم   نیاالناست که برس ستمدونیم  خوردمیکردن صبحش داشتم خون خودمو م

  بهکه  یاما از شوک کنهی نم یچشم پاکه کار  دونستمیاز بابت داداشم راحت بود م المی خ ادی گندش در م
 گهیاون وقت د رهیاز من دلت بگ نیاس ی یبا پس زدنا دم یترسیم مینگران بودم از طرف شدیتو وارد م

 ... یچیه

 م؟یما تصادف کرد یدیفهم ی_چه طور 

پرستارا بهم   شبیدلشوره داشتم د کمی خوردمیکه م  ییشدم کنار حرصا داری_صبح که از خواب باسیال
به   نکهیمنو چه به خواب هم تیاون وضع  یخوابم برده بود وگرنه تو  نیمسکن زده بودن به خاطرهم

  ابامب   دمیو باز کردم ددر یشدم با نگران ییآشنا یبرم متوجه صداها  رونیسمت در رفتم تا ازش ب 
از هوش رفت   کهویکه کرده بود   یمامان تو از شدت هول زدیمامانم داشت زجه م کردی م هیداشت گر

افتاده   یاتفاق بد  کردمی زدم احساس م یکه اگه بابات نبود امکان داشت سرش بشکنه به قلبم چنگ
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افتاده  یق فهموند که چه اتفاشد دکترم به سمتم اومدو کم کم بهم  شتریمن نالش ب دنیمامانم با د
هفته از   هیبه هوش اومدم  یشدم وقت  هوشی چون قلبم گرفتو ب ادینم ادمیاز اون لحظه  یخاص  زیچ

 بود اما چون بدنم مقاوم بود زنده موندمو دووم آوردم  یعمل سخت  گذشتیاون شب م

   دیروش کش یدست یدستش سمت قلبش رفتو به آروم اسیال

 آوا یاز دست داد روی کیداشتن من  ی_برااسیال

 کردم  بغض

 دونم ی_م

 د یآروم سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد چشماش بار اسیال

 ؟ یدون ی_از کجا ماسیال

 می قبرش ی_چون االن رو

کس خودم دونسته بودم خب واقعا هم بود  نویاسیزدم فکر کنم خوشحال بود که  یلبخند آروم
 برادرشوهرم بود یناسالمت

 گسی د یک یظورم _من اسیال

 دم یشد با وحشت لرز  جادیتنم ا یتو یلرزش 

 ؟ ی_دوباره ک

 با غم نگاشو ازم گرفتو آروم گفت:   اسیال

نعره زدم  یخودمو زدم کل یشدم کل  یبهم قلب داده عصب یک  دمیبهوش اومدم فهم ی_وقتاسیال
 سخت  یلیتحملش برام سخت بود خ

 گفتم:  یشد به سخت ادیبدنم ز لرزش

 بهت قلب داد ی_ک
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از پا در اومد   ارهی نتونست دووم ب دی_خبر تصادف شما و فوت طاها به گوش سورن هم رساسیال
بخوره از افسون  یز ی چ تونستینم  دیکش یشده بود که به زور دستگاه ها نفس م   فیاونقدر ضع
 ... دیمنو شن طیشرا  یبخوره وقت  تونستیهم نم عاتیما یبودم که حت دهیخانوم شن

 تکون دادم نیطرف  به سرمو

 پدرمادرش  شهیپ سیحالش خوبه رفته انگل گفتیامکان نداره...مامان م نی_ا

 بهت بگن چون حالت خوب نبود  نوی_مجبور بودن ااسیال

بلند شدو منو محکم بغل کردو به خودش فشار داد شونه   عیسر اسیهم بسته شد ال یرو چشمام
 اوضاع سخت بود خدااااا نیچه قدر سخت بود چه قدر تحمل ا  دیلرزیهردومون به شدت م یها

 هی_همه اعضاشو اهدا کرد سفارش کرده بود که قلبشو بدن به من اگه خونشم بهم خورد اسیال
 که به تو دادم یا هیاون کل هیبهم بده جا شمیکل

 زد یمردونش آروم لبخند یاشکا  نیاوردم که ب رونی از آغوشش ب سرمو

 دارم  هیتو دوتا کل   نهیمنم االن ع یر یگیم  یکی از اون  یدست بد نیاز ا گنی_م اسیال

 چه قدر مرد بود  یاز بغض از دلتنگ دیلرزیهم بسته شدو به آسمون نگاه کردم بدنم م یرو چشمام

 االن شوهرم زنده نبود یکردیکارو نم نیبازم ازت ممنونم چون اگه تو ا سورن

 سکوت چشمامو بستم  یآروم تو میشد رهیخ  نیاسیگذاشتمو به سنگ قبر   اس یال نهی س یرو سرمو

  دیبود آوا نبا نیا ریهم من تقد یتلخه هم تو داداشتو از دست داد دونمینباش م یز ی_نگران چاسیال
 میکن  یناشکر 

  طونیسورن تنگ شده بود اون ش ینشده بود دلم برا  یچ یشدن هنوز ه ریاز قبل سراز شتر یب  اشکام
 کارو کرد  نیا یبال چه طور 

  گهید می ذارینم میسازیخودمون م  مونویزندگ گهیبه بعد د  نجایاز ا میگذشترو فراموش کن ای_باسیال
 بدم  رییتغ  رویهمه چ دمی بهت قول م  نبارویا رهی بگ میبرامون تصم ایدن
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صورتم خم  یبود باال آورد آروم رو نشیس یرو کهی چونم رفتو آروم سرمو در حال ریدستش ز اسیال
 شدو به چشمام نگاه کرد

  اسنیال یچشمات آوا یمن بود آوا یزندگ یچشمات و تونستم ترجمه کنم نفسم آوا ی_آوااسیال
 ندمونیآ یزندگ  یآوا نی اسی یسورن آوا یآوا

نفسام مخلوط نفساش شد   یهم بسته شدو به آروم   یلباشو که احساس کردم چشمام رو ینرم
  ایحاال   دیلرزی نوازشم م نهی آغوشش فرو برم دستاش ع یتو  شتریب  شدیباعث م کرد ی که م یینوازش ها

 از یاز ن  ایبود   جانیاز ه

 میزد یآروم لبخند موینگاه کرد نی اسیازم جدا شد هردومون به قبره  یکه گذشت به آروم قهیدق چند
 م یرفت  نیبه سمت ماش  مویبعد از فرستادن فاتحه بلند شد

قشنگ بود  زیمنم خوشنوا بود چون همه چ یطبق گفته خودش خوشنوا بود برا اسیال یزندگ  یآوا
  یوقت کردمی بدنم احساس م یدستاشو رو یگرم  یو تجربه کردم وقت اسیاون شب باالخره بودن با ال

  ادشیز جانیو خشکش برخالف ه یبرخالف ظاهر جد ی تابه ول یب  نقدریواسه بودن با من ا دمیدیم
  لرزهیباهامه دستاش م  یهنوز وقت  دمیدیم ینشم وقت تی که اذ کنهی باهام برخورد م مینرم و مال نقدریا

  تفاوت یب تونستمیتا خشن باهام برخورد نکنه نم کنهیبه زور خودش رو کنترل م  ادیز جانیو از ه
 که بغل هم آروم خوابمون برد  یکردم اونقدر  یباشم منم باهاش همراه

 گهیخدارو هم به دست آوردم حاال د  اسیمن همراه با ال  میبود دهیرس یکنارهم به همه چ  اسیال منو
از خدا   شتری ب  خوندمینمازامو باهاش م میگرفت یبود همراهه هم روزه م  اسیال نهی و اعتقاداتم ع  یزندگ

و روز   گرفتیمروزه  میسالمت یپنهان شدم روز زن اون برا  یحالت ملکوت یتو  شتریبرام گفت و من ب
سر   میرفت  نیاسیهمراهه  دمیخوب بود طاهارو هم بعد از چندماه بخش یاون همه چ یمرد من برا
   میآرامشش دعا کرد یقبرش و برا

  یتوراه هی  ادیلو دارن هرچند اون طور که بوش مپسر کوچو هیهم با انوش ازدواج کرد و حاال  بنفشه
 هم دارن   گهید

شاهرخ خان دوباره باهم  شنهادی بعد از چهلم پسرش به پ   اسی مادر ال دادیم یخوشبخت  یبو یچ همه
به   یمن با حسرت خاص  دید یوقت  اسی منم خوشحال بودم ال شناختیسر از پا نم  اسیازدواج کردن ال

ده یو دوباره کنارهم قرارشون م کنهی م دایبهم قول داد که پدرومادرمو پ کنمیپدرومادرش نگاه م
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پدرومادر   یعروس  یکرد البته مادرم فوت شده بود اما پدرم زنده بود تو داشونیهمراهه آقاجونم پ
مراسم  یبرا میشیآماده م میاالنم دار کنهی م یازش خاستگار  ادویپدرم از عمه خانوم خوشش م اسیال

  یزن خوب ممادره خودم کنارش باشه اما خب روزگار نذاشت عمه خانوم ه  خواستیپدرم درسته دلم م
 شن یکنار هم خوشبخت م دونستمیبود م

 نیا یکه تو ییکاش کسا یفقط ا زانمی عز یمن زندگ  ی زندگ یآوا نواختیهمه خوب م یزندگ  یآوا
 میکردی م یاحساس خوشبخت شتریب دیشا یور نطیهم کنارمون بودن ا میراه از دست داده بود

مشخص   تشیهنوز جنس میشدیصاحب بچه م میزدم داشت یشکمم گذاشتمو لبخند یرو دستمو
  گفتیم اسیدختر باشه ال خوادیدوست داره پسر داشته باشه اما من دلم م اسینشده بود اما ال

  نیاگه دختر شد ال میگرفت میتصم  نیبه خاطرهم  نیال  زنهی دختر داره صداشم م دهیخواب د شبید
 میصداش بزن 

اما  دمی کش یادیز یها یبه همسرم برسم سخت نکهی درسته به  خاطرا زیهمه چ یشکرت برا ایخدا
 داشت   یخوش  انیبود که پا نیمهم ا

 

 

 که دارم:  یا گهیآثار د از

 و عاشقانه(  یسیدنده     )پل هیپناهان  یب

 بال   )طنز(  طونی زهرمار و دختر ش برج

 مرد خشن من     )عاشقانه(  دو

 گمشده     )عاشقانه(  مهیعشق ن  یب

 که ماه شد      )عاشقانه(  یدزد خانوم

 به رخم نکش    )عاشقانه و طنز(  پولتو
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  ایهم در دن ی کسان  یگاه  ستین می کن ی که ما فکر م یهست اما اون جور  ستیپر از زور و ستم ن  یزندگ
که انتظار   هیادیانتظار ز گهیجمله معروف هست که م هیکه بدون منت به تو کمک کنن  شنیم دایپ

 باتو خوب باشه دیاونم با یخوب ایچون با دن  یداشته باش

 آن تقصر ماست  یها  یزشت  باستیز  یزندگ

 ماست  ری همان تدب داسیناپ  رشی در مس آنچه

 گذردیم  نیریکه تلخ و ش  ستیآب روان   یزندگ

 گذرد یمنو توست همان م ری تقد آنچه

 

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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