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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

   

 سهم من قلب تو قلب من سهم تو 

 

 ::::::::رانا سندهینو

 

 تو اون خراب شده. گردمیحرف مفت نزن. من برنم --و گفتم یپرت کردم رو جالباس  کالهمو

 فکر کن. به خدا اونجا خود بهشته. هوا پاک....پول تا دلت بخواد.... تو رو خدا نگو نه. کمی بابا --سحر

من.....  گم،یام م گهیبار د هیچند بار گفتم، اما  دونمینم-- در آوردم و انداختم رو تخت و گفتم مانتومو
 .ستمیاونجا برو...... ن

 اونجا نه اون به قول تو بنجل  یریآخه چرا؟ نه تو م--سحر

 سرم آورد؟  ییهمون بنجل اونجا چه بال ستین  ادتی--

 برسم. یینون و نوا هیمنم به  میبر ای. ب ییبعد از بنجل وارث تو--سحر

 ؟ یگردیم ییوسط روستا دنبال چه نون و نوا قایدق--انداختم گوشه کمد و گفتم جورابامو

http://www.romankade.com/
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از ما خوشش   یزیچ یخانزاده ا ،یشدنو به خان  یرمانا واقع  دی. شاشهیم  دای. پای حاال تو ب--سحر
 اومد،عاشق شد. 

 آخه؟ رهی توئه ننرو بگ ادیم یک

 خودت برو.   خوادیدلت م یلی خ--

 هیاونجا  چارهی ب یاون کارگرا ؟یبر  شهیم ی. چگهیراست م و یکی  نیا--از پشت سرم اومد نایسار یصدا
 کنن. کاریلنگه پا موندن چ

 ن؟ یری شماها خودتون چرا نم-- و گفتم دمی پوش یار راحتشلو هیو   نییپا  دمیکش شلوارمو

بود اما لحنش متفاوت بود. از همون جا   نایسار هی صداش کامال شب نکهیبود. با ا  نایدفعه آر نیا
 شده.  دیسند ق ی. تازه اسم تو توکننی. ما رو اونجا قبول نمیتو بزرگتر--دادمیم  صیتشخ

 ام؟ یب شهیم--که سورنا گفت  ارمیبلوزمو در ب خواستم

 . ای ب--و گفتم نیی پا دمیکش بلوزمو

 ؟ یدیچرا حرف گوش نم--و گفت  دیکش کمیاون سه تا کنار زد و خودشو به من رسوند. موهامو  سورنا

هامون  قهیمگه دق م؟یبفهمن کدوممون بزرگتر  خوانیاونا از کجا م --تخت نشستم و گفتم رو
 دستشونه؟

 . ادیستا خوشم نم من که کال از رو --سورنا

 . خونمیمنم که دارم درس م--نا یسار

 .کنمیم یدگی کارخونه و شرکت رس یمنم به کارا--نا یآر

 .......زارمی منم پامو تو جاده شمال نم--پرت کردم رو تخت و گفتم خودمو

                                                       

                                                             💞💞💞 
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 م؟ یاالن کجا یدونیم

 چه حالم؟  یتو یدونیم

 شمالم یجاده  تو

 شمالللللللم  یجاده  تو

 . نویگفتم خاموشش کن ا--بهم زد و گفت گهی د هیپس گردن هی سحر

 .گهینکن د تی. اذدهیبابا. آهنگش فاز م یا--زدم و گفتم یح یمل  لبخند

 . یکه برام آبرو نذاشت  یری بم  یاله یا--سحر

. دعوت نامه که نفرستادم. ییایبا من ب  یتو خودت خواست-- و گفتم شهیچسبوندم به ش آدامسمو
 فرستادم؟ 

پوزخند   هی شهیاز بغلمون رد م یمن غلط کردم. کمش کن بابا. هرک--و گفت  شیشون یزد تو پ سحر
 شه؟یبه ش  یچسبوند ه ی. اون آدامسا چزنهیم

 . دارمیندن من فرشون نم شیقلب تو پرو نما هیتا  نایا--

. صبر  نجایخواهر برادر من و بگه منو بفرستن ا یما ریز  نهیحرصش بدم. تا اون باشه نش خواستمیم
 ...... رمیاز تو بگ ی حال هیکن. من 

 طبق نقشه به پت پت افتاد. نیماش

 شد؟  یچ--سحر نگاه کردم و گفتم به

 .یفکر کنم پنچر کرد--سحر

 ی لعنت--رو فرمون و خواستم بگم دمی کوب  لمایف نیتو ا مثل

دستم و  ری . گوش منو ملت با هم کر شد. سحر زد زهگ ید یچی شد رو بوق و ه دهیدستم کوب هوی که
 شده.  یچ مین یبب یور  هیپارک کن  ایباز ستی آرت  نیا یبه جا--گفت
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 2 پارت

 

 ؟ یاریسر در م زایچ نی تو از ا گما،یم--پارک کردم کنار و گفتم نویماش

 ؟یستی مگه تو بلد ن زمیوا، عز--با ترس گفت سحر

 کجا بود؟  ینه بابا. بلد--امو باال انداختم و گفتم شونه

 . یگیدروغ م--با ترس گفت سحر

 نه تو رو کفن کنم. --

 .رهیگی. مگهیکرمه د یبلد بودما ول  حاال

 تنها چرخشو عوض کنم؟  دیبا یعنی--دوباره با ترس آروم گفت سحر

زود باش. زود باش عوضش کن تا به شب   ؟ی. بلدولیا--گفتم یو با شوق الک   دمیبه هم کوب دستامو
 . من زاپاس دارم. مینخورد

 !!!یعل  ای --زد باال و گفت ناشویآست  نیهمچ

  یساعت االفمون کرد. نازک نارنج   هیچرخ  هیاما ناکس بابت  کنهی م فیاالن دو سوته چرخو رد گفتم
 .فتادیو اوشش راه م شیا شدیم  فیکث  ای ی. تا نوک انگشتش روغن نیا یعنی

 ؟یدی. چقدر گرمه. اون آبو میواااا--و گفت  نیماش هیانداخت رو صندل خوشو

 . خودت ور دار. کنمی م یدارم رانندگ  کنمی. گل که لگد نمای زنی حرفا م هی--باال انداختم و گفتم  ابروهامو

قرار   تی لب گفت. احتماال روح پر فتوح عمه امو مورد عنا ری ز یزیچ هیبهم کرد و   یچپ چپ نگاه هی
دامن ما  یبود تو یچه نون نیعمو. ا یو چشم دوختم به جاده. هاااا دمی کش  یقیداد. نفس عم 

 ؟یگذاشت
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 آقا..... دیببخش--گفتم  یبا لباس محل  ییآقا هیو به  دمیکش رونی ب شهیاز ش کمی سرمو

 بله؟ --گفت  ینی . با بدبدیش باال پرابروها  نمیماش دنیسمتم و با د برگشت

 د؟ یشناسیآدرسو م نیا--گرفتم جلوش و گفتم آدرسو

 ارباب سابقه.  لیکه آدرس وک نیا--نگاه به آدرس کرد و گفت  هی

 دشون؟یشناسیبله بله. م--

باال تر   کمیسمت چپ، خونه اش    چیبپ ادیم یدو راه هیجلوتر   یبر  کمی--ته جاده اشاره کرد و گفت  به
 . امرزهیاز باغ مرکبات ارباب خداب

 م؟ یکن یقوم عجوج مجوج زندگ نیا نیب  دیحاال ما با--تشکر کردم که سحر گفت  ازش

 ان شدن عجوج مجوج؟  ییسحر، آدم باش. حاال چون روستا--بهش انداختم و گفتم  ینگاه چپک هی

دست بر   نمی د. تو ماشناخناش ش دنینازک کرد و دوباره مشغول سوهان کش  یپشت چشم  هی سحر
 خاک بر سر.  دارهینم

سمت چپ. اوووووووه. چقدر درخت. فکر کنم باغ مرکبات از کنار   دمیچ یپ دم یکه رس یدو راه سر
  ی. مارو باش با ک دهیبه! خواب دمیکه د  نمی. به سحر نگاه کردم تا عکس العملشو ببشدیجاده شروع م

 بدر.  زدهیس میاومد

. واقعا نگران شدیتر م فیجلوتر صدا ضع رفتمی. هر چقدر مومدیاز تو باغ م یبلند  یغایج یصدا
  دمییکنم دو داریسحرو ب  نکهیپارک کردم و بدون ا نویخدا. ماش ایزن بود.  هیبلند  یغایج  یشدم. صدا

 ترو خدا نزن.... زدیزن بود که زجه م هیسمت صدا. 

 هیمه آدم جمع شده بودن و داشتن به عال هی. ومدی که صدا م ییجت خودمو رسوندم به جا نیع
  یمرد کت و شلوار هی دمیرفتم جلوتر که د  کمی. شدیزنه قطع نم یزجه ها ی. صداکردنی نگاه م یزیچ
ساله   7 ای  6دختر کوچولو  هی مشت و لگد گرفته. خواستم برم جلو که  ریرو ز  ییروستا چارهیب هی

 مو نزن.  ییآقا تروخدا دا--مرده که پشتش به من بود و گفت یبه پاها دیچسب
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دوتا    نی کردم و رفتم سمت مرده. خواست به دختره لگد بزنه که محکم انگشتمو فرو کردم ب اخم
 کتفش...... 

 

 3 پارت

 

 ؟ یکرد یتو چه غلط--گفت  تی برگشت سمتم و با عصبان  عیگفت. سر یآروم آخ

 ؟ یکنی م یچه غلط  یدار یالجنابع--اخم ترسناک گفتم هیبا  منم

 بود.   ییشدم و دختره ارو بغلش کردم. دختر ناز و کوچولو خم

سال  10. بعد  زدی رو م  یتو دماغم. هنوزم همون عطر لعنت دیچ یعطرش پ  یاومدم راست شم بو  تا
 کنه؟ ی م کاریچ  نجایا ی. پس خود بنجلشه. ول ادمهیهنوزم 

همون دوقوز  ینموند ؟چرایکنی م  یچه غلط نجایتو ا--با کف دست زدم تو شونه اش و گفتم محکم
 ؟ یکه بود یآباد

  تونهیم یدوتا کتف فقط کار ک نیفرو کردن انگشت ب  دمی فهمی از اول م دیبا-- کرد و گفت زی ر چشماشو
 باشه. 

 . ییییییهر  یدیحاال که فهم--

 منه. یروستا  نجایا--بنجل

 . رونیب  یعن ی رونی گفتم ب ی. وقتنجامیمنم ارباب ا--

 کوفت. چته؟--. با اخم گفتمکردی خنده. داشت مسخره ام م  ریزد ز پق

 پسر شاهرخ خان منم. پس بعد از بابا من اربابم.--بنجل

 روستا منم.  نیکرده ارباب ا دینامه ق تی منم سند دارم. عمو تو وص--
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 که من وجود نداشته باشم. یارباب  یدر صورت--بنجل

 ؟یاریمردم ب نیسر ا یخواست  ییبعد هر بال یارباب بش زارمیم یفکر کرد--

 .شهیم یچ ی کنی فکرشم نم یوگرنه حت یخودت بر  یدختر عمو، بهتره با پا--بنجل

جک و جونورا    نینور و آب و غذا ب یدوباره دو روز ب--کردم صدام نلرزه  یصدام عوض شد. سع رنگ
 ؟میندازیم

 تو؟  یگیم  یچ--کرد و گفت اخم

 . خورمیتکون نم نجایبکن. من از ا  یییخوایم یهرکار پ،،یخوش ت  نیبب--مشت کردم و گفتم دستامو

 کنه؟ ی م کاریچ  نجایا نیا ،یستار یآقا --. رفتم سمتش و گفتمشناختمشی. مدمیعمو رو د لیدور وک  از

  ادیم کا یباالخره آقا از آمر  دونستی بهمنش م  یآقا د،یدونیخانم م--اومد کنار هردومون و گفت  یستار
 گفتن که..... نیهم یبرا

 ؟یگفتن که چ--شک گفتم با

 دوتا........دوتا ارباب داشته باشه. تونهیروستا م نیگفتن که.........ا--

  مینگاهمونو دوخت عیو بعد سر می م نگاه کردباال رفت. منو بنجل به ه  ییهویمردم  یداد وااااااا یصدا
 ؟ یچ یعن ی--میو گفت  یبه ستار

خونه من تا در مورد   میآقا. بهتره بر  دیخانم،آروم باش  دیآروم باش --دستاشو آورد باال و گفت  یستار
 .م یصحبت کن  زایچ هیبق

خوب  یاونور. از سوئد برگشت کمی برو -- دادم وبا زانوم به بنجل ضربه زدم و گفتم هیتک  یپشت به
 . یپسرخاله شد

 فعال شد؟  تی ریدوباره پاچه گ--نگاهم کرد که گفتم یعصب

 ...... نایمار--دیبه هم فشار داد و غر  دندوناشو
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-- مون و گفتوسط  یعنیخودشو تلپ انداخت کنار  بنجل  دهیبگم سحر پسر ند یزیچ هیخواستم  نا
 ؟ یبرگشت  یجون، ک انیدا

 . یم یچه صم  ی. وادیباال پر ابروهام 

 صنمت؟ --سحر و گفتم یبه شونه  زدم

 !؟یچ --گفت  یجی با گ سحر

 ه؟ یجوووووون چ ان یصنمت با دا گمیم--

 . نیو بب   ایب  دمیکش یلحن مسخره ا هیجونو با  انیدا

 .....گهیتوئه د یخوب پسر عمو--سحر

 

 4 پارت

 

 هااااا.--انواختم باال و گفتم ابروهامو

 .د یکن  لیم  دییبفرما-- و گفت شمونیاومد پ ین یریو ش  ییچا وانیبا چندتا ل یستار یآقا زن

 متشخص باش.  کمینا،یمار--برداشتم که سحر تو گوشم گفت  وانارویاز ل یکی

 . دییخب پس شما بفرما --سمت دهنش و گفتم گرفتم

 ک تو سرت کنم. خا-- چپ بهم نگاه کرد و گفت چپ

 .یموندیم  ایتالیخب همون ا  ران؟یا یتو اصال چرا اومد--کردم و گفتم اخم

 کردم؟  ی. کار بدگهید نمتونیاومدم بب--سحر

 .اااااای. خداهیقرط یلیاما به اون فقط لبخند زدم. خ  یییییلییییخ --دلم گفتم تو
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 سر اصل مطلب. میخب، بر-- و گفت  شمونیاومد پ یستار

 ه؟یمگه خاستگار-- با تعجب گفت سحر

 ببند سحر خانم. ببند. --سحر و گفتم یتو پهلو زدم

 بابا.   یا--شونه اشو انداخت باال و گفت سحر

 اینامه اشون نوشتن که  تی شاهرخ خان تو وص د،ینیبب --رو به ما دوتا ،منو بنجل کرد و گفت یستار
 باشن. توننیروستا م نیارباب ا  بهمنش انیدا ای بهمنش و  نایخانم مار

 ارباب. من پسرشم. شمیخب. پس حاال که من برگشتم من م-- بنجل

خود خود  نی. اذارمیهرکولو با مردم تنها نم نیا رممیمن بم --به من نگاه کرد که من گفتم یستار
 جالده.

 ه؟ یها،چ--گفتم ینگاه بد بهم انداخت که با طلبکار هی بنجل

 هم کردن. گهیکار د هی شونی. ادی لطفا آروم باش--یستار

 کردن..... دینامه ق تی تو وص شونیخب ا-- که گفت  مینگاه کرد یدوتامون به ستار هر

 ؟ یچ  یعنیکردن  دیق-- وسط حرفش و رو به من گفت دیپر سحر

 حرفاس؟  نیسحر، االن وقت ا--و گفتم  دمیکش یق یعم  نفس

 کنجکاو شدم خب.--سحر

 .دیادامه بد یستار ینوشته. خب آقا  یعنی کرده  دیق--بنجل

روستا  نیدیروز رس  هیکردن اگه هردونفر شما تو  دیق شونی......آها بله ام؟یبله. کجا بود--یستار
 بشه. میتقس

 ؟ یچ یعن ی--بنجل
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با   یبرعکس اما وقت ای بهمنش فردا روستا مال شما بود.  ن،خانمی دیرسیمثال اگه شما امروز م --یستار
 . شهیم میروستا تقس نیدیهم رس

 روستا االن دوتا ارباب داره؟   یعنی--

  یعنیکه سمت چپ جاده است.  ی. مالک هر چشهیم  میتقس ییابتدا یبله. روستا از جاده --یستار
  یبهمنشه. و سمت راست جاده متعلق به شماست خانم بهمنش. ول یآقا می که ما هست یطرف نیا

 بهمنش.  یونه. سه دنگ شما، سه دنگ آقامال هردوت یارباب یخونه 

 ....گهید زیچ هیو -- گفت یکه ستار میبنجل به هم نگاه کرد منو

 کنه؟یاز بدبختو بدبخت م  یباز چه بدبخت --سحر

  یزندگ یتو همون خونه ارباب  دی. با دیخونه بساز یارباب  ی نایتو زم دیکدوم حق ندار چیشما ه--یستار
سهم   یول شه یداشته باشه ارباب کل ده م یشتریفصل بتونه برداشت ب  نیتو ا  یکه هر ک  نی. و ادیکن

 .دهیرو بهش م   یکیاون 

 ندارم.  نویا دنیلحظه هم تحمل د هیمن --بنجل

 .نمتی . منم دوست ندارم ببنااااای " اون عمه مهرومونه. من اسم دارم، مارنی"ا--

 ......فتهیاونقدر بزرگ هست که شما چشمتون به هم ن ،اونجایول --یستار

 

 5 پارت

 

 .مونمیدراکوال تنها نم نیخونه با ا  هی. من تو میکن  یکه قراره با هم زندگ باالخره

 من که هستم.--وسط دیپر ینخودچ نیدوباره ع  سحر

با   یازخفه ات کنم بهش انداختم که ساکت شد و دوباره مشغول ب ای یشی نگاه در حد خفه م هی
 استکانش شد.
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  دیخونه بسازم؟ من به هر حال با نجایبتونم ا  دیکن یکار هی  شهیحاال نم--گفتم یبه ستار  یریبهونه گ با
 در رفت آمد باشم. شرکت و کارخونه تو تهران رو هواست. 

 ان؟ کارهی چ قایات دق گهیاون سه تا قل د--بنجل

 هیبرداشت مرکبات تموم نشده   یتا وقت  ستیبهتر ن  گمیم --گفت یچپ نگاهش کردم که ستار چپ
 .میکن یبه حال خونه م یفکر هیبعدش   دیکن یجا زندگ

 شد بخرمش.  دیکه مال عمو نباشه؟ شا ستین  ین یزم نجایا د،یببخش-- فکر کردم و گفتم کمی

فروش   یول  دهیروستا متعلق به خان بود. االنم که به شما دو نفر رس نیا یناینه خانم،تمام زم--یستار
 ساخت رو توش ممنوع کردن.   ای

دراگون توش هست   نیکه ا ییبه هر حال، من پامو جا--هامو انداختم باال و گفتم شونه
 . ذارممممممینم

 

 

                                                          💞💞💞 

 

 اتاق من کجاست؟  نیخب، ا--

 بردار.   ییخوایهر کدومو م گهینه. دکه پشتش بود(مال م ی)اشاره کرد به اتاقنیا--بنجل

  یخونه مال بابابزرگ باباهامون بود و اونم ماشاال کل  نیکه ا یینگاه به همه اتاقا انداختم. از اونجا هی
آشپزخونه است و دو   نش ییخونه بزرگ بود که همکفش سالن مالنه. طبقه پا هیبچه مچه داشت 

تا   5طرف، نیا ات 5اتاقه.  ای ازدهیهتله. تو هر طبقه  ی ها هیتو ما یزیچ هیاتاقاس.  شیی طبقه باال
اومد   یماری ب هیتا بچه داشت. اونم از چهار تا زن. اما  15دونه هم تو راس. بابابزرگ بابا  هیاون طرف 

 گهید یچی . هکردی م لیهمه اشونو گرفت اال بابا بزرگ ما که تهران داشت تحص  بانیتو روستا که گر
که جون سالم به در برده   یمردم وباره رفته د یماریب دنی فهم یبود اما وقت نهیمدت قرنط  هیروستا تا 
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ما   نیفقط بابابزرگ موند واسه هم  میکه داشت یاز اون خانواده بزرگ گهید یچیبودن برگشتن روستا. ه
  هیهمون معمار یکردن و به روز، وگرنه معمار شی. عمارتو هم فقط بازسازمیندار یآنچنان   لیفک و فام

 .هیمیقد

 مال منه. شهیمثل هم نمیا--که تو راس بود اشاره کردم و گفتم یاتاق به

 نویهستم ا نجایمنم تا ا--اتاق بنجل بود اشاره کرد و گفت یرو به رو قایمن که دق یبه اتاق کنار سحر
 . دارمیبر م

که عمو فوت   یمدت  نیخدمه  داشت. تو ا  نجایبود. ا زیجا تم  برداشتم و رفتم تو اتاق. همه چمدونمو
 . دستشون درست.زنیاتاقا کامال تم  نیواسه هم فرستادمیکرد من هر پاه حقوقشونو م

گفتم که سحر   دییفرما ی. درو زدن. دمیپوش یسرمه ا نی و شلوار ج یمشک  زیبل هیدر آوردم و  لباسامو
 . نییپا  ای غذا حاظره ب نا، یمار--اومد تو و گفت

 . ادیمن خوابم م نیشما بخور--

 . ری باشه پس شب به خ--که گفت  دمیکش ازهیخم هی بعد

  یفردا چ میتنی تا بب  میرفت و درو پشت سرش بست منم خودمو پرت کردم رو تخت. فعال بخواب رونیب
 شه؟؟یم

 

 6 پارت

 

 شده؟  یچ--مباز کردم و گفت چشمامو

 .رهیداره م انی. دامیسر بزن  یارباب  یبه باغا   دیپاشو با--سحر

 شش؟ یپ یبر یکه گورتو گم کن زنهیمامانت زنگ نم  نی. سحر مردم. ایوااااا--تخت نشستم و گفتم رو

 . ایآدم باش من مثال اومدم باهات که تنها نباش نای عه، مار--سحر
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 . امیم شمیطوره بلند شو برو من آماده م نی. حاال که اای گیراست م-- نگاه بهش انداختم و گفتم هی

 میا روزهیف یکه به چشما یسرمه ا یزانو یمانتو تا رو هیمنم رفتم سر کمدم و  رونیاتاق رفت ب  از
اهلش که کال  فمی. ک دمیپوش یاسپورت سرمه ا یو کفشا یآب  نیو شلوار ج   یشال آب هیبا  ومدیم
 . میشلوارم و د برو که رفت ییجلو بی چپوندم تو ج لموی. مباستمین

معروف به بنجل داشت صبحونه کوفت   ان،یتو آشپزخونه. دا دمیاومدم و پر نییپله ها با سرعت  پا  ار
خوده  هیخورده، فقط  هیبود. اگه  دهیپوش یمشک  نیو شلوار ج  یکوتاه مشک  نیآست  زیبل هی. کردیم

 الس 8که منو از خودش متنفر کرد.  فیاما ح  کردمیتورش م پهی خوش ت یادیاخالق داشت چون ز
به خط شکسته ابروم   ی. دستست ی پرتم کرد تو چاه بهم فهموند آدم ن یازش متنفر شدم. وقت شیپ

ف  که سحر بر خال میچند لقمه هر دوتامون با هم بلند شد  هی. بعد خودن زی و نشستم پشت م دمیکش
.  کردمرو داد باال و بلند شد. با تعجب نگاهش  یبه اون داغ ییچا ادیانتظارم که گفتم االن فس م

دستش به تابه   کمیخونه خودمون اوال که اومده بود  ادمهیکارو کرد.  نیا ییهویچرا  نیخدا، ا یوا
به   یچیداد باال بعد ه یهمه داغ نیرو با ا ییچا نیکرد. االن ا سی دهنمو سرو گهید یچی خورد ه

 ؟ یچیه

تر راه افتادم اونم  عیسر انی. از دانمی . باهاش هم قدم شدم و رفتم تو ماشگهید  میبر دیبلند ش--سحر
.  خوردی حرص م ی. آخوردیحرص م ی. آذاشتمیجلوم که نم  ادیب  خواستیم  یپشت سرم بود و ه

به حال اون   ییدعا هیچپ. من رفتم سمت راست و اون سمت  ی. سر دو راهشدیدلم خنک م  یعنی
قراره بره سرشون کردم و رفتم سمت باغ مرکبات که االن فصل برداشتش بود و   انیکه دا ییها چارهیب

لبخند   هیچند نفر پچ پچ کردن و چپ چپ بهم نگاه کردن. با  دمیرس یهمه اونجا مشغول بودن. وقت
 به ابنجا بزنم.  یسر هیسالم. اومدم --و گفتم ششونیرفتم پ

که رو درخت بودن  نایری موشیپرتقاال و ل نیصامت نگاهم کرد که وارد باغ شدم. اصال ا  یطور هموت
  فیپر. چنر رد فیرد  هی یخال فیرد هیبودن.  دهیور هیعالمه جعبه   هی. نیبب  ای ب زدنی م ییچشمکا هی

جمع    ایبعض  دنیچی م ای. بعضمکردیعالمه آقا که اون باال کار م  هی. نیریش مو یل فیپرتقال چند رد
. به ساعت نگاه  دیطول کش یساشعت  مین هی میو برگرد می. چوش خوب خود. تا ته باغو برکردنیم

که شروع کرده بودن کار کردن اصال استراحت   8از ساعت  یعنیظهره.  12ساعت   دمیکردم که د
بود   نایا لشسا  18حدود   دیپسر ترو فرز که شا هی. رو به نییپا ارهیم شونوییاصوال کارا  نینکردن. ا

 جمع کن باهاشون کار دارم.  ؟کارگراروی کنیم  یلطف هی--گفتم
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 نیا نیملک و زم یاالن هرچ د،ی بدون   دیشا--گفتم یبلند یهمه جلو روم بودن با صدا قهی دق 10 یط
 چند تا سوال بپرسم. خواستمیطرفه مال منه. م

 د؟ یکن یچند ساعت کار م  نجایپدرجان، ا--گفتم ییاخمو رمردیبه پ  رو

. آب و میساعتم کال استراحت دار هی هم   1. ساعت 6تا بعد از ظهر ساعت  8از صبح ساعت --پدرجان 
 ....نایغذا خوردن و دست به آب و ا

ارباب سمت   گفتیباقر م  روزیساعاتو اضافه کنه. د خوادی م دیشا-- اومد که گفتن ایپچ پچ بعض یصدا
 بتونه برداشت کنه و ارباب کل بشه.  یشتریچپ سه ساعت کارارو اضافه کرده تا محصول ب

  هیبا  کننی ساعت کار م 11 ناینا حساب کردم اتوجه به حرف او یدر آورد . ب  یبنجل ظالم باز  نیا باز
 . شهینم یطور نیساعت استراحت. خب ا

 . میکنیم یکار هی ما  دیاگه موافق باش د ینیبب -- بهشون گفتم رو

 اضافه کنه. خوادیم نمینگفتم ا--آقاهه گفت اون

ساعت    میکه شد ن 1ساعت   دی استراحت کن قهیدق 10بعد   دیکار کن  10تا  دیی ایکه م 8--دادم ادامه
  لیتعط گهی د 6و بعد ساعت  دیاستراحت کن قهیدق 10دوباره  3ساعت   دیناهارتونو بخور دیوقت دار

 ........دیکن

 

 7 پارت

 

تا هفته  یهر ک  ستیمگه قرار ن ی خانم، ول  دیببخش-- از اون تو گفت یکیبا تعجب نگاهم کردن.  همه
 جمع کنه ارباب بشه؟  یشتریمحصول ب گهید

 ن؟ ی. حاال موافقدیبهش فکر نکن --

 برم.  گهیمنم د نیخب، پس به کاراتون برس--باهم سراشونو تکون دادن که گفتم همه
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 ارباب. --مهربون صدام کرد رمردیپ هیپراکنده شدن که   همه

 د؟ یهست یشما ک -- سمتش که گفت برگشتم

 نه؟  رونی ب دیدیشما منو از تو چاه کش--گفتم هوینگاهش کردم و بعد  یشتریدقت ب با

 خانم؟  یچ--گفت  یجی گ با

.  شیسال پ 8. دیمش کاظم،شما منو از تو چاه در آورد-- رو خط شکسته ابروم و گفتم دمیکش دستمو
 من برادرزاده شاهرخ خانم. 

 دخترم.  یچقدر بزرگ شد د؟ییشما -- لبخند گفت هیبا  رمردیپ

 . یبرگرد گهید کردمی فکر نم یکه تو رفت یره ابا اون خاط-- زدم که گفت  لبخند

 تونهیرو م نجایا دادمیدرصدم احتمال م هی. اگه رمیخانو بگ انیسال برگشتم حال دا 8االنم بعد از --
 ظلم نکنه.  تونهی. اون نمستین  نجایاما اون مرد ا رفتمیاداره کنه م

 . ششیدخترم. دوستت منتظرته دخترم برو پ ادیاونم به راه م شاالیا--کاظم مش

 هیداده بود. حالت چهره اش  هیاز درختا تک یکیسحر که به  شیکردم و رفتم پ یخداحافظ  ازش
 تلخ.  یلبخندا ن یلبخندم رو لبش بود. از ا هیکنه اما  هیگر خوادیبود. انگار م یجور

 سحر.... -- دادم و گفتم تکونش

جون پام    نایمار--کرد. اوه چه زود. دوباره عشوه اومد وگفت  یداشو عا افهیبرگشت طرفم و ق عیسر
 . یخسته شد. کجا بود

 ......میکار ندار گهید  نجای. ایکاخ ارباب میبر ایدور و برا. ب  نیهم--

 

 

 عمو و زن عمو چطورن؟  نایمار--گفت انیکه دا میخوردیو ناهار م مینشسته بود  زیم سر
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 خبر نداره؟ یعن ی--با تعجب به ماها نگاه کرد و بعد رو به من گفت  سحر

 تو تصادف مردن.-- محکم فرو کردم تو گوشت و گفتم چنگالو

پس چرا من خبر  --گفت زنهیلب انگار با خودش حرف م ری با تعجب نگاهم کرد و ز انمیدفعه دا نیا
 نداشتم؟

  رهیبم  نکهیقبل از ا  یدون ی. اصال میدادیباباتم نم  یجواب تلفنا  یتو حت--امو انداختم باال و گفتم شونه
 بار با تو حرف بزنه؟   نیآخر یبود که برا  نیآرزوش ا

 نیا ؟ی زنیم نهیتو چرا سنگ اونو به س--. اخم کرد و گفتکردمی نگاش م یتو هم بود و عصب اخمام
 به تو برسه؟ یوسط قراره چ 

همه سال ازش   نیکرده که ا  کاریبابات چ  مدونیمن نم ن،یبب--انداختم کنار بشقابم و گفتم قاشقو
  دیکه منو رو پاش نشوند و باهام عکس گرفت و صورتمو بوس  نیکه به خاطر ا ی در حد یحت  ؟یمتنفر

 اون منتظر بود. چشم انتظار مرد.  یتو چاه. ول  یمنو انداخت

 . اون بابات بود. یبهش بد کرد ان،یدا --که تو چشمام جمع شده بود گفتم یاشک با

بلند شد و رفت باال. اشتهام کور شده بود. خواستم بلند شم  زی بگه از پشت م یزی چ نکهیبدون ا انیدا
. از ومدیباال. هنوزم صدا م میتند رفت  یل یبعد خ میاومد. منو سحر به هم نگاه کرد یبلند یکه صدا
داره با مشت   دمیکه د اقدمو انداختم تو اتخو عی. سراینکنه. خدا ی. کار اشتباهیبود. وااااا انیاتاق دا

  یپاش پخش شده بود و خون روش م  ریها ز شهی. خون از دستش روون بود. ششکونهیپنجره ارو م
 ........دیچک

 

 8 پارت

 

خورده ها. با   شهیرفتم کنارش و دستشو گرفتم که نزنه دوباره به ش نیهم یپام بود برا صندل
خودتو   یها چته؟ زد --خودمو ببازم گفتم  نکهیاما بدون ا دمیبه خون نشسته نگاهم کرد ترس یچشما

 منم بزن. اینکش، ب  ؟خجالتیطلبکارم هست یناکار کرد
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 . ارمی سرت ب ییبازم بال خوامی. نم نای برو مار--انیدا

که  دمشیسانتم تکون نخورد. محکم تر کش هیانقدر خر زور بود که  یبا خودم ببرمش ول دمشیکش
ام.   نهیشدم آرنجش خورد تو س دهی بودم با دستش کش  دهیمنم که به دستش چسب دیدستشو کش هوی

از   یک ی. با یل ی. خکردی درد م یلیامو فشار دادم. خ  نهیدستم از رو دستش شل شد و محکم قفسه س
ر بلند  سح یرحم بود که اصال حرکت نکرد. صدا  ی. انقدر بفتمی بازوشو گرفته بودم که پس ن امدست
 شده؟  یچ  نایمار--شد

اون جعبه   ستین  یزیچ--و صورتمو باال نگهداشتم تا اشکام خشک شه و گفتم  دمیکش یق یعم  نفس
 ؟یارو آورد

 شهیخورده ش ستادهیا ی. همون جورادیارو گرفت طرفم. چشمامو محکم فشار دادم تا آخم در ن  چعبه
کردم،پانسمانش که کردم دستشو ول کردم و   یو دستشو ضدعفون رونیب دم یهارو از دستش کش 

 به آب نزنش. --گفتم

 چشم خانم دکتر... --پوزخند گفت  با

  هیتو --باال و گفتم  دمیخونده. دماغمو کش یخودش پزشک  دونستمیچون م کردی مسخره ام م داشت
 . ی. عوضیاری به تمام ع  یروان

 ؟ یتو قرصاتو خورد-- ه سحر گفتمو رو ب  رونی ب  دمیاز اتاقش پر عیسر یل یخ بعد

 که بخورم.  ینداد-- سرشو خاروند و بعد گفت کمی  سحر

 ؟ یریم ینکرده م ییرو دستم خدا یفت یم  یگیبهت بدم. نم ایب --با تاسف تکون دادم و گفتم سرمو

 نچ، نترس. فعال حالم خوبه.--سحر

 رو .  نا یا ریحرف اضافه نزن. بگ --سمت در و گفتم دمیاشو گرفتم و کش قهی

 دستت درد نکنه.--قلبشو گرفت و گفت یقرصا

 

 



 تو  قلب من سهم  تو سهم من قلب

19 
 

از کارگرا داره از اوت   یکی دمی. دشهیم ادینگاه کردم. خوبه. کم کم داره ز میکه برداشت ییمحصوال به
... ارباب  ارباب..--بهش نگاه کردم که با نفس نفس گفت   یطرف. با نگران نیا دوئهیطرف جاده م

 حالش....... بده. 

. مغزم فرمان  دهیدست م یوقتا بهش حمله عصب یبود. اون بعض  نیاومد ا ادمیکه  یزی چ نیاول
. رفتم تو باغش و  دمیرس عیسر  یلیکه من داشتم خ یبود اما با اون سرعت  یداد. راه طوالن دنییدو

 هیمن خود به خود کنار رفت. به  دنیبا د تی که مردم جمع شده بودن. جمع  ییخودمو رسوندم جا
 داده بود و سرشو گرفته بود تو دستاش. ناراحت شدم.  هیوار تک ید

من   ینگفت ول یچ ی بارم پرتم کرد تو چاه تا سه روز ه ه یبود به هرحال پسرعمو بود. حاال   یجور هر
. شدمیاز اون بدتر م کردمی ن تجربه کرده بودو تجربه مکه او یزیاگه منم چ دی که مثل اون نبودم. شا

 شده؟  یچ--زانو زدم جلوش و گفتم 

 حالشون بد شد. دنیگرگ اون طرف باغ بو گرفته بود تا اونو د هی یالشه --از کارگرا گفت  یکی

 قرصات همراهته؟--شدم کنار گوشش و گفتم خم

چشماشو محکم به هم فشار داد و سرشو  انگار دوباره سرش درد کرد چون  یتعجب نگاهم کرد ول  با
 تو داشبرده. -- تکون داد و گفت

  یبود آوردم و بهش دادم. وقت نی که تو ماش یبطر هیو از تو داشبرد قرصاشو با  نشیسراغ ماش رفتم
 من خوبم.   دیرسی ، به آرزوتون نم  دیبه کاراتون برس دیبر-- گفت هیخورد رو به بق 

تو  می بلندشو بر--چه طرز حرف زدنه. بازوشو گرفتم و گفتم نیلحن حرف زدنش ناراحت شدم. ا از
 . ستی. حالت اصال خوب ننیماش

 .......خیمن کمک نم --جاش بلند شد و گفت از

 

 9 پارت
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 .یشی تو آدم نم--که خودمو انداختم جلوش و گرفتمش. سرمو تکون دادم و گفتم وفتادیم داشت

 .خوامی من کمک نم--دهنمو کج کردم و گفتم بعد

 . کشمتی جر..... م  یساکت،حرف بزن--دهنشو باز کنه که ادامه دادم اومد

 . میبده بر  هیبهم تک-- انداختم دور کمرش و گفتم دستمو

 درمونگاه؟ میبر--شاگرد و گفتم هیل و نشوندمش دچرو صند میهم رفت با

 خونه. مینه بر-- تکون داد و گفت سرشو

نگاه به صورتش کردم.   هیخوابه.  دمید دمیرس ی. وقتیراه انداختم و رفتم سمت کاخ ارباب   نویماش
داشت. خالصه   یخاص  تیجذاب هیبود خوشکل تر نبود اما   میکه همکالس یل،پسریخوشکل بود. از سه

 برام مثل سورنا باشه.  نجایا تونستیم د یشا میکه خوشکل بود. اگه از هم دلخور نبود

شدم و رفتم   ادهیپ  نیخوابوندم و گذاشتم همونجا بخوابه. از ماش  شویکنم. صندل دارشیب ومدین دلم
ت کردم که  همه اشونو راح الی. خ دنیپرس انویسرم و ازم حال دا ختنیخودم. کارگرا ر نیسراغ ماش 

 هی  نیپارک کردم دوتا ماش انیدا نیخودمو روشن کردم. کنار ماش نیخوبه و ماش  انیحال دا
خانواده اما    هیشکل،از  هی. هردومون انی. درست مثل منو دادیسف یک ی اهیس  یک ی( اما BMWشکل) 

ارو درکنن. اصال من چرادر مورد اون  گهیوقت همد چی ه توننیکه نم یمتفاوت. کسان یتایبا شخص 
- و گفتم کشی. رفتم نزدنییباز شد و اومد پا انیدا دیسف  نی که در ماش نییپا دمی. پرکنمی بنجل فکر م

 حالت بهتره؟ -

 چرا؟ --شده بود به چشمام دوخت و گفت یطور نیخمارشو که از زور درد ا نگاه

 چرا؟  یچ--انداختم باال و گفتم ابروهامو

. من  یخر کن  یتونیتظاهره که مردم سمتت جذب بشن. منو نم اتیمهربون نیتظاهره. ا همش--انیدا
شدم دستت بشکنه.    ن،باعثییبال سرت آوردم،انداختمت تو چاه. از رو درخت هولت دادم پا  نهمهیا

 . یمهربون  یتو الک

متظاهر  آدم   هی. همش تظاره. پس با ستمی. من اصال مهربون ن یدرست حدس زد--زدم و گفتم  لبخند
 حرف نزن.  
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 ینداره. منو بگو حالش که بد شد دلم هر  اقتی ل یتو خونه و خودمو به آشپزخونه رسوندم. عوض رفتم
واسه آرامش عصاب خوبه و   گفتی که مامان م ویدر آوردم و شربت دمشکویعرق ب  خچالی. از تو ختیر

 ه. مامانشو بدجور از دست داد وگرنسوزهیدلم براش م  فیدرست کردم. ح  کنهی سردرد رو بهتر م
 وانوی تظاهره"" ل اتیمهربون  نیحرفش افتادم""ا ادی. خواستم ببرمش که ی . عوضرهی بم ذاشتمیم

از   کی. کردیبود و داشت آهنگ گوش م  دهیسحر. تو اتاقش دراز کش شیو رفتم پ  زیگذاشتم رو م
 سحر.....عاشقتم سحر.  ویالو  یا-- از توش اومد  یمرد یهدست ها رو از تو ،وشش در آوردم که صدا

چشماش و   ریز  دیو صاف نشست. انگشتشو نا محسوس کش دیهدست رو از دستم کش هدی سحر
 شده؟ ی چ --گفت یعاد  یلیخ

 ؟ یدوست دار  ویکس-- تعجب گفتم با

 ؟ یدار کاری چ--سحر

نگو من درست   یدرست کردم. براش ببر ول  انیدا یشربت برا وانیل هی--بهت زده گفتم افهیهمون ق با
 . شعوریب شعورهی که ب ستیکردم. آدم ن 

 . ستیحوال  نیعشق هم دیو شا--رو تخت بلند شد و با خنده رفت سمت در و گفت از

 ؟ یچ--انداختم باال و گفتم ابرومو

 باشه. یحوال  نیواقعا عشق هم  دیبهش فکر کن. شا--و گفت دیخند

 محال ممکنه. ن؟یبرو بابا. عشق اونم به ا--

 . کردمی فکرو م نیهم یزمان  هیمنم -گفت رفتیکه داشت م  یحال  در

 محال ممکنه..... ان؟یها. منو دا  زنهیتوهم م نم یا الیخ  یب --هامو باال انداختم و گفتم شونه

 

 10 پارت
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خودش منو سحر با    نیباغامون اون با ماش میبا هم رفت انی. روز سرنوشت!!!! منو دادیرس  بالخره
خب  --خودمون. رقتم تو باغ همه بودن. همه کارگرا. دوباره جمعشون کردم و گفتم  نیماش
 د؟ یاز درختا برداشت کن نیسبد تونست ون،چندتایآقا

چند  میدونی. هنوز نمرهی گیپرتقال جا م 40خانم تو هر سبد  --گفت  هیاز بق یندگیاز کارگرا به نما یکی
 . شمرمیم  رمیاالن م میسبد جمع کرد

با جون و دل کار   یچطور دمیهفته د هی نی. من تو ادی. امروز مرخصخوادینم --لبخند گفتم با
اربابه.   یک  شهیباغا. فردا مشخص م نیتو جاده ب  دییا ی. فردا همه بدیروزو مرخص هی نی. ادیکردیم

 شمرم یخودم محصوالتو م 

رفتن خونه هاشون. رفتم سراغ سبدا و شمردم. هم من شمردم هم سحر بعد    تی موفق یبا ارزو همه
 تا  399--مدت سحر گفت  هی

 تاست  399کردم بعد دوباره شمردم که اشتباه نشه. نه همون  دییتا منم

 تعداد سبدا رند بشه؟  مینیسبدم ما بچ  هیاون  ییای. مگر یج--به سحر گفتم رو

 . شنینه لباسام پاره م یوا--سحر

 ره؟ی چرا انقدر متغ دونمی ننر شد. من نم رهدوبا

 . یتونیتو سبد. م  نیتو بچ ندازمیمن برات از باال پرتقال م نییپا  ستایتو وا--

 .یفتی ن  هوی یآره. ول --سحر

که قرار بود برداشت بشن. از درخت باال رفتم و نشستم رو  ییتکون دادم و رفتم سمت درختا سرمو
تو محوطه. از اون باال که نگاه کردم   دیچی پ  نیماش یصدا  هویکه  نداختمیم نییپا  یکی  یکی شاخه ها. 

نگاه به دور و بر.   هینگاه به جعبه ها انداخت،بعد   هیشد و  ادهیپ  نیبنجله. از ماش  نیماش دمید
چقدر   نهیبود که اومده بب نیحالت ا  نیتر نانهیشد و رفت. خوش ب نشی سوار ماش کیش  یلیبعدش خ 

بکشه. تنم   شیبود که اومده محصولمو به آت  نیحالت هم ا  نیتر نانهی. بدبمیمحصول برداشت کرد
 خدا. ی. واارهیسر محصوالتم ب ییبال هی. نکنه بزنه دیلرز

 تا شد.  40بسه  نا یمار--حال حرف زدن بودم که سحر گفت  در
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 . میخوریتو راه م نمیا--و به سحر گفتم  نییهم کندم و انداختم پا گهید یدوتا

 .  هیرو بق میبا هم سبدو گذاشت نیبه زم  دیپام که رس نییرفتم پا مونی م نیدوباره ع  

 قسمت..... ای و  بینص ای. شهیم  یفردا چ مینی بب

 

هنوز نفسم منظم  کردیو به من نگاه م دییجویناخوناشو م ی. سحر با نگران نیو بب ایود بب یهمه ا هم
تا    400. اون جعبه ها مشونیبار شمرد 4منو سحر سر جمع   ؟ینشده بود. چطور ممکنه؟ آخه چطور

. داشت  دمبود نگاه کر ستادهیکه چند قدم درو تر از من وا انیتا؟ به دا 340شدن  هوی  یبودن. چطور
نگاش کردم. سحر خواست بره سمت   تی . پس کار خودشو کرد. با عصبانکرد ینگاهم م یروزی با پ

 کجا؟ --که نگهش داشتم و گفتم یستار

 تا.  340تا بود نه  400ما  یجعبه ها  یدونیبرم بگم تقلب شده. خودتم م--سحر

 کشهی مخمسه م نیخودشو از ا یرجو هیولشون کن. اون --سبزش نگاه کردم و گفتم یچشما به
 .میش یوسط خراب م نی. منو تو ارونیب

 م؟ یبر  نجایاز ا د یحاال با-- نگاه کرد و بعد رو به من دمغ گفت انیبه دا  نهیبا ک سحر

و سه دنگ خونه که مال منه. تا هر وقت تو دلت   نایزم  یول  ستمیارباب ن --لبخند زدم و گفتم بهش
 .م یمونی م نجایخواست ا

که   یکنیرفتار م یجور هیوقتا  یبعض--نگاش کردم که گفت  یو با مهربون  دمیرو گونه اش کش دستمو
 .یتو بزرگتر کنمی حس م

  7ساعت  یالک  ی. الک ادی خوابم م یخونه که کل  میبر ای. بالی خ  یب--انداختم دور گردنش و گفتم دستمو
 پا شدما. 

 .شهیدلم واسه باغا تنگ م --شدم و به سحر گفتم نمی سوار ماش 

تو باغ پالس بودم. به هرحال که مال  شهیتو بودم هم یمن جا--آدامس انداخت باال و گفت هی
 خودته.



 تو  قلب من سهم  تو سهم من قلب

24 
 

منو دودره  ی. حاال محصوالفتهی انقدر تو کاراش دخالت کنم که به غلط کردم ب  تونمی. مگفتایم راست
 .... دمی. صبر کن نشونت مین کیم

 

 11 پارت

 

. دوباره همون تضاد. سحر  یدیو سف  یاهیبه عمارت. دوباره همون س دیهمزمان با هم رس نامونیماش
 ها دل تو دلشون نبود. چارهیبرنده شد. اون ب  انیمن برم خبر بدم دا--شد و گفت  ادهی پ عیسر

 ا؟ یک--

 . نایا نایآر--تو عمارت داد زد رفتیطور که داشت م همون

که معلوم نبود   ییرنگ شبش نگاه کردم. چشما یشد. به چشما ادهیشدم که اونم پ ادهیپ  نیاز ماش 
. مثل اون روز کنار چاه.  شدیم اهیس  شدیم یعصبان یوقت یبود ول ی. االن سرمه ایمشک ای یسرمه ا

 . یکه راحت از حقت گذشت یساده ا یلی؟خ یبندیم  لویبار و بند ی ک--پوزخند زد و گفت

. قدش از من بلند  بردمی به شباهات و تفاوتامون م  یپ شتری. کم کم داشتم بستادمیرو به روش وا رفتم
 رو رد کرده بود.  180اون  دیبودم شا  174تر بود. من  

 ندهیتا مردم نفهمن ارباب آ م،گذشتمیاز حقم گذشتم نه به خاطر سادگ--پوزخند زدم و گفتم هی منم
 که هست خراب تر نشه. ینیبه تو از ا  دشونیمتقلبه. گذشتم تا د هیاشون 

نگاهم کرد و دستاشو آورد جلو و محکم بازوهامو گرفت.    تیشد. با عصبان   یچشماش مشک رنگ
  یحرفا خوب شده بود. بازوهاشوووووو. با حرف  نیود با باشگاه و انب یق یهم خوب بود. تزر کلشیه

 سالم کنمینم نیوگرنه تظم  یبر یجمع کن  لتویبهتره هرچه زودتر بار و بند-- ایدن نیکه زد پرت شدم تو ا
  ای  نایشما چهار تا چرا تورو انتخاب کرد؟ چرا آر نیکه ب  دید ی. من موندم بابام تو وجودت چیبمون

 سالشونه؟  24نه اونام  نایسار ایسورنا 
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که حس   یتنها کس  دونستی . عمو مستیبه سن ن-- و گفتم دمیکش رونیدستاش ب نی از ب خودمو
برتگردونم اما نه تو    یعاد یبتونم به زندگ دیتو داره منم. منو انتخاب کرد که شا یجلو یمبارزه طلب 
 . یبمون یکه هست یتو همون نکبت  ییخوای خودت م

. جلو تر اومد و شونه هامو  نیجلو آورد و محکم حکلم داد عقب. کمرم خورد به کاپوت ماش ودستاش
رو    دیتنم خواب میتا فردا کبوده. محکم هولم داد که ن دهیم نیکه ا یفشار نیگرفت. مطمئن بودم با ا

 ه؟ یکار من چ یدونیم--زد و گفت یطان ی لبخند ش هیکاپوت. چشماش شرور شده بود. 

 داشت؟  دنیپرس نمی. ایل جراح داخ--

 . هیمثل تو ییایشغل دومم رام کردن وحش یاون که هست ول--انیدا

 ام؟  کارهیمن چ  یدونیتو م  یتو چ --تر که گفتم کیآورد نزد  صورتشو

صورتم قرمز شده.   دونستمینبود. م  کیانقدر بهم نزد بهیغر  هی. تا االن میشونیگذاشت رو پ شویشونیپ
  نیمردش. ا یخود خود الهه اش منته نیا ه؟یک ه؟یک ه؟یک نی. مگه اارمایدرم ی جنبه باز  یمنم دارم ب

 . ییونای یالهه ها

 ؟ یا کارهیچ--انیدا

نمره   یدونیم  رستانی واال من خودم روانشناسم اما از همون دب--خونسرد گفتم یل یخودم اومدم و خ به
 از همه باالتر بود؟ یام تو چ

 بدن.  یآناتوم--تعجب نگاهم کرد که گفتم با

لب فوش داد. کنار زدمش و خودمو   ری وسط پاش. دستاش از رو بازوم شل شد و ز دمیبا زانو کوب  بعد
 رسهیداره م  دمیدنبالم کرد! خواستم خودمو بندازم تو اتاقم که د رسوندم تو خونه. عجب جونب داره!

کردم و   قفلپشت در بود. درو  دیدفعه شانس باهام بود که کل  نیرفتم تو اتاق خودش. ا نیواسه هم
 . کنمی م یاتاقتو متالش ونیدکوراس ی بش  کیبهم نزد--گفتم

 درو بشکونم؟  ای رونیب  ییای م--داد گفت  با

 . یدار یچه تخت نرم ان،یدا--م و گفتمرو تختش نشست  رفتم
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 . زنمیم  شتیزنده زنده آت ارمیب  رتیگ نا یمار--دادش دوباره بلند شد یصدا

 . ای. تو مثال پزشک مملکت دهیواقعا از تو بع  زای چ نیا--شو باز کردم و گفتم  یپا تخت یکشو

عالمه قرص بود. قرصارو   هیجلب شد که توش  یا سهی. توجهم به کودیاز اون طرف م  دش یتهد یصدا
 تونهیکه م یزی همش آرامبخش بود چ خوره؟یهنوز قرص م نیمن، ا یوا ینگاه کردم. ه  یکی  یکی

هنوزم   یعن یسالش.  29سال از اون ماجرا گذشته االن شده  19زودتر از سنش از پا بندازتش.   یلیخ
 بره؟؟؟؟ ی بدون قرص خوابش نم  باش

 

 12 پارت

 

 داره ها. اجیاحت یخونه تکون  هیبه  ان،اتاقتیدا--رصارو برداشتم و گفتمق سهیک

 نکن باهام.   یشوخ انی.....داانی.....داانیدا--گفتم ی. با نگرانومدیازش ن ییصدا

پاهاش   نی نشسته بود و سرشو ب نی سمت در و قفلشو باز کردم. اون سر راهرو کنار پله رو زم دمیپر
 نگهداشته بود.

 انی. دادیببخش انیحالت خوبه؟ دا انی.....داانیدا-- سمتش و دستمو رو شونه اش گذاشتم رفتم
 ؟ یخوب

به خودم اوموم کخ   یشد فقط وقت یچ  دمیحالشم. نفهم  نی. من باعث اومدیداشت اشکم در م  گهید
  نی رو زم میبلد مشک یبود و موها زونیسمت اتاقش سرم آو بردی رو دسناش بودم و اون داشت منو م

 ؟یییییی سحر کجااااا یولم کنننننن. آآآآآآآآ--و گفتم  دمیکش غی . دستو پا زدم،جشدیم دهیکش

منو خوابوند   کیش  یلیسرم بود قفل کرد بعد خ  ریتو اتاقم و درو با پاش بست و با دستش که ز رفت
 ؟یبهم کلک زد  ،ییییییعوض--رو تخت دندونامو به هم فشار دادم و گفتم

چشمام در گردش   نیآروم تر شده بود. چشماش ب  یلیارو نداشت. خ  هیاول نی اون عصبان  چشماش
 بد نگزره؟ --بود. اخم کردم و گفتم
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 . گزرهینم --گفت  یآروم  یتو صورتم. با صدا خوردی م نفساش

 حاال.   یکجا بود-- بلند بشم که دستامو گرفت و گفت خواستم

 کلک باز.  هیولم کن. عوض --

همه بال سرت آوردم. تو چرا بازم دلت برام   نیمن ا ؟یهست یطور نیچرا ا--زد و گفت یلبخند
 . سوزهیم

 . امیسمتت نم  میریاگه بم یبه بعد حت نیاز ا--

. قلبت تو رو سمت  یکن یکار چیه یتون یمهربونه،تو نم نیاتا --گذاشت رو قلبم و گفت  دستشو
 .کشهی درد م یکس   یوقت ادیچون به درد م کشهی مشکالت م

 . بلندشو تا نزدم دوباره ناکارت نکردم.اریدر ن ای شاعرانه باز نیاز ا--

 . یبخور  دیقرصا نبا نیاز ا گهی د--بلند شدم و گفتم  

 ؟ یچ--تعجب نگاهم کرد و گفت با

 . شونیبخور دیاون قرصا، برات ضرر داره. نبا--

 ن؟ یباش یاون وقت شما ک --انیدا

 . دتیپزشک جد--

آورده  یمحکم کار یدسته ورق که مال مطبم بود و مهرمو که برا هی کردیکه نگاهم م یجور همون
ولشون   هوی که  خوامیازت نم --و گفتم تخت در آوردم ریبودم و االن به دردم خورده بود از تو چمدون ز

  تبرا  ن یتا راحت خوابت ببره. واسه هم یخوریآرامش عصاب م یهمشو برا دونمی. سخته. میکن
قرص تو  گهیروز د 10. بعد یخوریروز م  10.  یخوری که اونم فقط شبا م  سمینویسبک تر م یدارو

  یطور نی دم کنه. ا دمشکشیب ی ها یاز اون شربتا گمی . به سحرم میخوابی. خودت منمیب یکشوت نم 
 . یخوابیمدت خود به خود م هیبعد 
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تکونش دادم  کمیبود.   ایفشار نی از ا ن؟یی پا رهی چرا نم ن یا یرو نوشتم خواستم مهر بزنم که ول قرصا 
به حرفات    دیچرا با--ترق صدا داد و بعد من تونستم مهر بزنم.نخسه دادم دستش که گفت  یزیکه چ
 کنم؟  گوش

 .ذارهیم ری به خاطر خودت. اون قرصا به مرور زمان روت تاث--

 فقط جسم منه. نیافتاده بودم مردم. ا ریبا جنازه مادرم تو چاه گ یمن وقت--انیدا

اون  شی سال پ 19بود. تا قبل از  نیوقت ازش متنفر نشده بودم هم چیکه ه یلیاز دال یک ی قایدق
 انی. دااوردی حالشو جا م کردیم  تی منو اذ یسالش بود اما اگه کس 10که  نی مهربون بود. با ا یلیخ

 بعد اون اتفاق خوشو گم کرد. یواقعا خوب بود. ول

 سمتت؟   امینم  میری بم  گفتیبود م یک-- جو رو عوض کنه گفت  نکهیا یبرا

 شناسه. فهیپزشک وض  هی  نیبود ا نایاون مار--نخسه امو انداختم تو کشو و گفتم یو برگه  مهر

 ازت دل کند. شدیم دیشا یاون طور ینبود یطور نی کاش ا--گفت رفتیکه م یشد و در حال بلند

  یعنی  قایحرفش دق نی. ادمی بود شن   زیت یادی که گوشام ز یمن  یآروم گفت ول  یلینگفت. خ  بلند
 ؟؟؟؟؟ یچ

 

 13 پارت

 

داروهارو بندازه دور و مال منو  خوردیگذشت. چشمم آب نم یموقعش م ی روز از اون بوسه ب سه
درست   ه یخورشت بام خواستمی . مکندمیپوست م  ین یزم بیبخوره. رفتم تو آشپزخونه و داشتم س

  بیپوست س خواستمیمنو بنجل. سحرم دوست داشت اما نه به شدت ما. م  یمورد عالقه  یکنم، غذا
. آوردمش باال و بهش نگاه کردم. به لبخند،با وسعت  دمیقرص د  سهیک هیبندازم تو سطل که   اروی نیزم
رو صورتم نشست. قرصا رو انداختم تو سطل و پوستارو روش. انقدر ذوق زده بودم که اصال  اااادیز

سحر اصرار   یعن یسحرو برده بود باغ.  انیخسته نشدم. برنجو وم کردم و خورشتو درست کردم. دا
 یا قهیدق  10دوش  هینکنه. رفتم تو اتاقم و  خیفقط غذا رو گاز بود که  مدیشامو چ  زیبود بره. م ردهک
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درازا. اسمشم  قهی نیاز ا دی رسی شونه ام م  یاش تا رو قهیکه  دیکوتاه سف نی آست زیبل هیگرفتم. 
گذاشتم  رازد ی. موهامو با حوله خشک کردم و همون طوردمیپوش  یمشک نیشلوار ج  هی. با دونمینم

. خودم  شدیم  دهیکش نیبغلم کرده بود رو زم انیدا یوقت ن یوردمش جلوم. واسه همبمونه در عوض آ
از دخترام موهاش بلند   یک یآرزو به دل موندم --گفت یم شه یحوصله نداشتم مو بلند کنم اما مامان هم

 یبودن بمونه. تو ته. در همون حد پسرونه گذاشکردنی موهاشونو بلند نم نا ی و سار  نایباشه آخه آر
. رفتم تو و با  ومدیترق تروق م  ی. از آشپزخونه صدانیی رژ زدم بعد رفتم پا  هیکردم و   اهیچشمامو س

 سالاااام.--بلند گفتم یصدا

-- . با تعجب نگاهش کردم و گفتمزدیبود. که اونم پشت به من داشت به غذا ناخونک م  انیدا فقط
 سحر کجا رفت؟ 

بعد اما   نی رو بب  نایخونه مار میکرد. گفتم اول بر یپا فشار یل یبا رانندم فرستادمش تهران. خ--انیدا
 پا داشت.  هیخوب مرغش 

 آخه چمدونشو چرا نبرد؟--

 .....دونینم--و گفت برگشت

رو موهام.   یمامب   و در آخر با ناباورمن با تعجب نگاهم کرد. اول چشماش نشست رو چش دنید با
 ه؟ یمصنوع--به دست گرفت و گفت کمشوی اومد جلو و 

جمعشون  شهیبود؟ خب آره من هم  دهیتا حاال موهامو ند یعنی نیبه نشونه آره تکون دادم. ا سرمو
که سرم به    دیکه تو دستش بودو محکم کش یی. همون موهیفکر کنه مصنوع نیکه ا ینه در حد یول
 موئه.  یروان ،یییییییآآآآآآآآآآ --ور خم شد و گفتم هی

 مال خودته؟ --تو موهام و کفت دیکش دستشو

 با اجازه اتون بله. --سر قابلمه و گفتم رفتم

و نشستم  ختمیو گذاشتم جلوش. واسه خودمم ر دمیبشقاب خورش براش کش هیبشقاب برنج و  هی
منم گرمم  کردیبود که هر بار نگاهم م نجا یو جالب تر ا کردی چرا همش نگاهم م دونمینم کنارش. 

  وت--بلند شدم و پنجره هارو باز کردم و گفتم اد؟ی وسط آذر انقدر گرما از کجا م  دونمی. من نمشدیم
 ان؟ یدا ستیگرمت ن 
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 نه. --سرشو تکون داد و گفت انیدت

 حقتو بهت برگردونم. خوامیم --موندم  یهمون جور  انیقاشق رو بذارم دهنم که با حرف دا اومدم

 ؟ یچه حق-- کردم و گفتم نگاهش

  لیدوباره باغارو تحو خوامی و ازت م  خوامیکارم بد بود. ازت هم معذرت م کنمی خوب اعتراف م--انیدا
 حق تو بود نه من....... نی . ایو ارباب بش یریبگ

 

 14 پارت

 

. دهیطور نشون م نیاش که ا افهیبود؟ خب ق  مونینگاه بهش کردم. پش هیخدا. فشارم افتاد.   یوا
به  دادمیم و یمدت همه چ هیبعد  شدم یاگه اربابم م یشرمنده نباش. من حت--بهش لبخند زدم و گفتم

  تونمیمال توئه نه من. من نم نایا یکاخ، همه  نیروستا، ا  نینه من. ا یتو. چون تو پسر شاهرخ خان
پسر همون   نمیباش که مردم روستا بگن ا  یارباب مهربون. جور هیارباب باشم. خودت ارباب باش. اما 

 پدره.

 ؟ییخوا یتو حقتو نم یعنی--نگاه بهم کرد و گفت  هی

اول مال عمو بود حاال مال پسر عموئه. من فردا از   نجای ا ینای. زم خوامیجا نم   نیاز ا یزینه. من چ--
 کار دارم. بهتره به اونا برسم.  ی. به هرحال خودم کلرمی م نجایا

من  --. هنوزم گرمم بود. ظرفا رو که جمع کردم گفتکردی. هنوزم نگاهم م میشامو تو سکوت خورد هیبق
 . شورمیم

چرا اما  دونمی. نمدمیو اتاق و گرفتم خوابراست رفتم ت هینکردم به هر حال که خونه خودشه.  تعارف
بودم و بهش    نجایکه دو ماه ا نیواسه خاطر ا دی. شاشهیتنگ م  نجایا یاگه برم دلم برا کنمی حس م

 به حظورش......  انیعادت کردم. به خونه به باغ به دا
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با   لویبا م  دم؟یساعت خواب  8ابوالفظل   ایشب بود.   12شدم. ساعت  داریاز خواب ب لمیزنگ مبا با
 ها؟--برداشتم و گفتم  یجیگ

 . یخواب نا، یمار--سحر از اون طرف خط اومد یصدا

 چطور؟  دارم ینه. ب--رو تخت و گفتم نشستم

 .گمیکه م یآدرس نیبه ا  ایجمع کن ب  لتویتو وسا عیهر چه سر  نای مار--سحر

   ام؟یشبه کجا ب   12 زم،ساعتی سحر جان عز--تعجب گفتم با

وجه نگه ندار.  چیتو راه به ه نایمار نیاالن. بب  نی. همیفت ی راه ب دیبا یساعت چنده ول دونمیم--سحر
زودتر   نای . ماریدارینگه نم  رهیمیداره م یکس یدیاگه د یوجه حت چیبه ه یعن یوجه  چیبه ه گمیم
 . ایب

لباسامو جمع کردم تو چمدون و راه افتادم  عیکنم؟ سر کار یچ دونستمیمظطرب بود. نم یل یخ  لحنش
 نا؟ یمار  یکنی م کاری چ--بود. با تعجب گفت دهیپول دهیژول  رونی از اتاقش اومد ب انیسمت پله. دا

 تهران.   ای االن از اونجا ب نینگران بود. گفت هم  یلیشده؟ خ  یچ دونمیبرم. سحر زنگ زد. نم  دیبا--

 .امیصبر کن االن منم م-- چند لحظه نگاهم کرد و بعد گفت هی

 اما روستا....--

 . کنهیم  یدگیرس  زیهست. به همه چ یستار--انیدا

 . امیصبر کن االن م--تکون دادم که رفت تو اتاق و گفت  سرمو

بخواب. تا اونجا من  --که گفتم دی کش یا ازهی. خممیمن نشست نیو اومد. باهم تو ماش دیپوش  لباس 
 . رونمیم

  عیحرف سحر افتادم. سر ادیجلومو گرفتن.  نیدوتا ماش   هویکه  می. تو جاده بوددیتعارف خواب  یب اونم
 .انیعقب که از عقبم محاصره شدم. درارو قفل کردم و زدم تو شونه دا دمیچ یپ

 پاشو.  انی. داانیدا--
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 شده؟  یچ --باز کرد و گفت چشماشو

شده   یچ-- نگاه کردم و گفتم انیشدن. به دا ادهیچهار تا غول تشن پ نیا اشاره کردم از هر ماش اون به
 ن؟ یک نایا ان؟یدا

 .خوانیم یچ  نمینترس بذار برم بب-- نگاهشو به من دوخت و گفت انیدا

 ؟ یچ ادی سرش ب ییتکون خورد. اگه بره بال  یدلم تاالپ هوی

 .میدر خطر دینه نرو. سحر نگران بود. شا--گرفتم و گفتم دستاشو

 ... انیدا نییبرو پا--درارو باز کردم و گفتم غیاومد سمت ما. با ج  هییجلو  نیماش  هوی

.   میدیکه اومدن سمتم. تار م دمیکه سرم خود به سنگ کنار جاده. . چندتا مردو د  نییپا  دمیخودم پر 
که دوباره ولو    دیکش یوحشت ناک ری ؟ تا اومدم بلند شم سرم تبشه  شیزیبودم. نکنه چ انینگران دا

 ....ی اه ی. هر دوشونو. بعد سمشونیببر  دیبا--مرد اومد هی یشدم. صدا

 

 15 پارت

 

 ک ی...چکی...چکی...چکیچ

هنوز   میشونی. خون خشک شده بود اما پکردیکه در م دمیکش  ییدرد چشمامو باز کردم. دستمو جا با
 انیدا نمیشدم تا بب   زیخ می اومد. ن  ادمی زیکه همه چ دینکش هیشده؟ به دو ثان ی. چکردیدرد م

در بود  هی یگوشه ا هیالمپ روشن بود.  هیاتاق که با  هی کجاست؟  نجا یاصال ا نمی بب ستایکجاست. وا
با   انیپنجره داشت که حفاظ داشت. به دور و برم نگاه کردم. دا هی. گهیدر د هیاش  گهیگوشه د

--سمتش و گفتم دمیافتاده بود. خودمو کش نیدور تر از من رو زم کمیو پر خون  یصورت زخم 
 .....انی......داانیدا

 ؟یشی چرا بلند نم انی.....داانیبلند شو. دا انیدا--گفتم هی. بغض کرده بودم. با گردادینم جواب

 نکن.  هیمن خوبم گر  سسسسی ه--اومد باال و رو صورتم نشست.  چشماش باز شد و گفت دستش
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رو    یبود. شال ییاز درا دستشو یک ی . ومدیآب ازش م یکه صدا  ییشدم و خودمو رسوندم به جا بلند
کنار صورتشو پاک کردم و   ی. با دقت زخما و خوناانیکردم و رفتم کنار دا  سی که رو موهام بود خ

 ن؟ یک  نایشده؟ ا یچ--گفتم

 . اصال صورتاشون مشخص نبود.دونمینم--انیدا

 .ییایب  ذاشتمیم دیمن بود. نبا ری . همش تغصخوامی معذرت م--غصه نگاهش کردم و گفتم با

 به چ..... یچ شهی نکن. باالخره معلوم م هی. گرستیتو ن رینه. تقص--زد و گفت  لبخند

خب  -- و گفت دیشون موهامو کش یک یراست اومدن سمت من.  هیباز شد و چند نفر اومدن تو.  در
 تراشه کجاست؟  نمیکوچولو بگو بب

 ه؟یتراشه چ--گفتم یآروم یاز درد جمع شد. با صدا صورتم

 در انتظارته.  یبد یزای . وگرنه چیکن  یبهتره باما همکار--و گفت  دیکش شتریب

-- رسوندم به صورتش و با ناخونام چنگ انداختم به گونه اش. دستاش شل شد و گفت  دستامو
  یدار کارشی چ--با داد گفت  انی. دانی بهم زد که پرت شدم رو زم  یمحکم هیلی. سکنمی آدمت م یوحش
 منو باز کن.  یدستا یاگه مرد ؟یعوض

جلوشو   گهی سمتمون اما دو نفر د  ادیب  خواستیم انیکه دا دمی. د دمیکش  غیبه پهلوم زد که ج یلگد 
 نه؟ گهید یگینم --. چونه امو گرفتو گفتگرفتنیم

لبخند کم    هیاکشنا شده بود. فقط  لمیف نیکه اومده بود تو دهنمو تف کردم تو صورتش. مثل ا یخون
و  هیمن اگه خبرم داشتم تراشه چ--گفتم یداشتم که اونم نشوندم رو صورتم و در کمال خونسرد

 . االغ. دادمشینم یوحش  یتوکجاست به 

. لباسام  دمی کش  غیشلنگ نازک در آورد و تا جون داشت زد منم تا جون داشتم ج هیاز کجا اما  دونمینم
 نه؟ ای  یگیم--تو تنم پاره شده بود. خم شد روم و موهامو گرفت و گفت 

از تو فهمش   وونمیباشه چون ح  تیحال  زادیسخته ازت انتظار داشت زبون آدم--گفتم یسخت به
 خبر نداره.  یگیکه تو م یزیبهت بگم که من روحمم از چ  دیاما با شترهیب
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از همکاراش   یک یبلند شد. به  غمی . جی. آآآآآنیرو زم دیلحظه نگاهم کرد و بعد سرمو محکم کوب  چند
ست  اونا کجا یجغله بهتره بگ نی بب-- و گفت انی. با لگد منو انداخت کنار دارونی اشاره کرد که رفت ب

 . یزنده بمون کنمی نم  نیوگرنه تظم 

  نهیاز ا ری. غمی کشی اگه بگمم م یمن حت--پوزخند زدم و گفتم هیگرفتم،به کمکش نشستم.  انو یدا یبازو
 ؟ یکی خ

 که رفته بود، با چمدون من برگشت....  یحمله کنه سمتم که در باز شد و همون  اومد

 

 16 پارت

 

رو به اون   گه،یبدم د هیبه خودم روح  دی)!(به هر حال باخوردیکه فرت و فورت از من کتک م  اروی نیا
 . دیچمدونشو بگرد--گفت گهید یدوتا

 .هیخصوص  یزایاون تو چ یهو--پاشم که با پاش جلومو گرفت. پاشو زدم کنار و گفتم خواستم

 . یانی خانم کاو میستی ن بهیما که غر--و گفت دیخند

 . هیانی . سحر کاوستمی ن  یانی . من که کاویانیاال. کاوب  دیپر ابروهام 

  یول کن بابا االن ب ؟یدار کاریبا اون چ یعوض یهو--گفتم گشتشونیم یکی ی ک یلباسام که  دنید با
 ......داداش.......االغ.اروی.....ی......هوشمیآبرو م 

آبروت   ی خاک بر سر ب-- و گفتم  نی لگد خورد تو فکم. لبم پاره شد. خونشو تف کردم رو زم هی شترق
 کنم.

 .میبهادر. همه جارو گشت ستی باهاش ن  یچ ی ه--گفت رونیبود ب  ختهیکه کل دار و ندارمو ر مرده

 دست دی اون تراشه مال ما نباشه نبا ستیاگه قرار ن --خم شد و شناسنامه امو برداشت و گفت  بهادر
 برس.....  سمیپل
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 ه؟ یبهمنش ک   نایمار--بهت به من و شناسنامه نگاه کرد و گفت  با

 منم. نای. مارریاوقور به خ --زدم و گفتم  پوزخند

پس  --که دستو پاشو بسته بودن دور کردو گفت انیسمتمو جونه امو محکم گرفت و منو از دا اومد
 کجاست؟   یان یکاو ه؟یک یان یکاو

تر از اون   ی دست توئه عوض یدستت که ه دادمشیم هیک  هیعوض یان یاواون ک دونستمیمنم اگه م--
 بهم نخوره.

خنزل پنزل داره در آر    یهر چ--رفت رو گردنم. هولم داد سمت اون دوتا نوچه هاش و گفت چشمش
حرکت  گردنبندمو   هیبزن. دستشو آورد سمت دستم و ساعتمو در آورد بعد با  ششونیبا چمدونش آت 

. درمهما ادگاریاونو بده من. اونو بده من عوضس. اونو بده اون --و گفتم دمیکش غی. ج دیاز گردنم کش
 گردنبندمو بده.

آشغاال.   . ای عوض--. رو زانو نشستم و گفتمرونی رفت ب ال یبا وسا یک ینگهداشته بودم و اون  شونیکی
ور ور  -- . بهادر اومد سمتم و گفتزمی م شتونیآت دیبزن  شی شعور. اگه اون گردنبندو آت ی ب یکثافتا

 نکن.  یادیز

شده بود که بهادر رفت   یام چطور افهیق دونمیبا تعجب نگاهم کرد. نم انینگاهش کرد. دا یعصبان 
 ؟ یشد یکوچولو؟عصبان  هیچ--خودشو نباخت و گفت   یعقب ول

شد. تو    یبار نه دو بار انقدر چنگ انداختم که ناخنام خون هیشدم و به صورتش چنگ انداختم. نه  بلند
 نداشته باش.   ینفهم مگه بهت نگفتم با اون کار ؟یزن یم ش ی مادرمو آت ادگاری،یعوض --گفتمیم نیب نیا

 که گرفت به صورتش از پشت کمرش کلتشو در آوردم و نشونه گرفتم سمتش. دستشو

 تو هدف. خورهیفاصله بزنمت صاف م نیهه، فکر کن، اگه از ا--اخم گفتم با

 . شینزن نای .........مارنایمار--انیدا

حال   نی من باعث ا نکهیاون شلنگه هم عذاب وجدان ا یبودم. هم به خاطر زخما دهیجنون رس  به
اون   فرستمشی م نویبود. من ا نی ا ریشد تغص  ی. هر چکشمشی م نوینه، ا--هم گردنبند مامانم مانیدا
 . ایدن
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 پاش.  نیکه با پاشنه پام زدم ب  رهی دستشو آورد تا تفنگو بگ ییهوی. کردیم  نایمار نایمار یه انیدا

 داشتم. یتو آناتوم  یگفتم من تبحر خاص  یکیبه   شی چند روز پ نیهم--و گفتم دمیخند هیگر با

با چادر بود و   دمیسحرو د یماشه ارو بکشم که در با شدت باز شد. اسلحه ارو گرفتم طرف در ول اومدم
  زیو خ  نیتنشون بود. اونا اومدم بهادرو گرفتن اسلحه ارو انداختم زم سیپا یکه لباسا  گخیچند نفر د

بهش  --به سحر گفتم وبود. ر یانتظام یروی از برادران ن یک ی . جلومو گرفت  یکیکه  رونیبرداشتم برم ب 
 برم دنبال گردنبندم.  خوامیبگو ولم کنه. م

. همه ومدیکه م یو رفتم سمت دود رونیب  دمیمن شدن. پر الیخی عالمت داد ولم کنن اونا هم ب سحر
کمرمو گرفت و نذاشت برم    یکی . اومدم برش دارم که دمیزده بود. گردنبندمو د  شیآت  لمویوسا

 سمتش.....
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 .ارم یبرم گردنبندمو در ب  خوام یولم کن......ولم کن م-- کردم و گفتم تقال

 .یسوزیم نای مار شهینم-- پشت گوشم گفت انیدا

ش بود. دست  مردی داشت م یمامان بود. وقت ادگارهی  نی. آخرخوامیمن اونو م--سمتش و گفتم برگشتم
 . خوامیمن اونو م انیدا

 ....فتادیبه سوز م خوردیبه زخما م ی اما وقت کردی داشت پشتمو نوازش م دستش

 .......فتمی داشتم چشمامو بستم بعدش فقط دستاشو حس کردم کمرمو محکم گرفته بود که ن  ضعف
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 هی. آخه سقف اتاق خودم مارستانمیکه من ب نهیا یسقف نشون دهنده  یدی باز کردم. سف چشمامو
  یآب یها  هیتو ما یزیچ هی انمیدا ی. سقف خونه هیچ دونستم یداشت که خودمم نم یبی عج یاشکاال

  یتنم بود. خب کس مارستانیسوخت و لباس ب یآسمون اول صبح. پشتم خنوز م هیروشن بود. آب 
  شیکیه کردم. به منو دوست نداره؟ به. نشستم رو تخت و به دستم نگا یواقعا کس  یعن ی. ستین

چه   ی. گردنبندمو آوردم باال و بهش نگاه کردم. آخیییییی. گردنبندم وای. وااااایک ی نیسرم وصله و ا
قلب برجسته سوراخ سوراخ. گردنبندو انداختم گردنم و منتظر   زی گردنبند با آو هیخوشکلم هست. 

در باز شد و سحر اومد تو.   هوی. خواستم بلند شم که یچی به ه یچ ی. هغی اما در ادی ب یک ی شدم
 ؟یهست  یک  قایتو دق --مشکوک نگاهش کردم و گفتم

 .ادی سرت ب ییبال خواستمیخوام،نم ی معذرت م-- کنارم و گفت نشست

 ؟ یهست  یگفتم ک--

 .نترپلمیا سی . من خب پلیمخف  سی پل--سحر

 پس سحر کو؟ --

 اسکل، من سحرم.--سحر

 ؟ یاالن خوب الیخ یمفصله. ب--گفت  دادم باال که ابروهامو

 کجاست؟  انیآره خوبم. دا--

من  یعنی اد؟ی حالش خوبه؟پس چرا به هوش نم  دیپرسیم یاوووووف. کشت منو. ه--سحر
 صاف عاشق تو شه؟ دیهمه دختد با نیموندم،ا

 ؟ یگفت ی چ --تو گلوم. برگشتم سمتش و گفتم دیپر حوردمی که داشنم م یآب

 ؟یدیدوست داره؟ نفهم--سحر

 زنه؟ی پ زهیکه چه عرض کنم با ن  ری منو با ت هیاون دوستم داره؟ اون سا--

 . لمشهیدختر. ف یتو چقدر ساده ا--سحر



 تو  قلب من سهم  تو سهم من قلب

38 
 

نه؟  یچمدونم تراشه گذاشته بود  خوام،توی معذرت م یراست--بحثو منحرف کنم گفتم نکهیا یبرا
 زدن.  ششیآت

 سالم مونده. نی قط افکر کنم ف--آوردم باال و گفتم گردنبندمو

 شد؟  یچ  یدون یم یدنبال مدرک ول  میگردیآره، اشکال نداره. دوباره م--سحر

 شد؟  یچ--

 دستش سوخت.  ارهیدر ب  شی گردنبندو از آت نکهی به خاطر ا انیدا--سحر

اومد تو. به دستش نگاه کردم. دست چپش   انیبپرسم در باز شد و دا یزیمن. تا اومدم چ یوا یه
 حالت خوبه؟ -- نگاهش کردم که گفت یشده بود. با نگران  یچی کامال باند پ

 ؟ یکرد کاریبا دستت چ--زمزمه کردم  آروم

 شه؟یخوب م  عیسر ستین یزی چ--دستش نگاه کرد و گفت به

 ؟ یودتو سوزوندبس نبود حاال خ یبه خاطرم کتک خورد شه؟یخوب م عیسر  وی چ یچ--گفتم غیج  با

 .شمینشده. زود خوب م یزیکه چ گمیآروم باش. م--انیدا

 . رمی من بم ی که اله  یا--و گفتم میشون یرو پ  دمیکوب کالفه

 خفه شو.  یگری گفت خدا نکنه و د یک ی صدا باهم اومد  دو

گفت. به طرف در   یخدانکنه ارو ک نیا یبود. ابراز عالقه اش تو حلقم. ول  انیشو که از طرف دا خفه
 زودتر بگم.... ینذاشت--به سحر نگاه کردم که گفت یخانم اومد تو. با ناباور  هی دمینگاه کردم که د

 ن؟ی اومد ی....شما ک نیسالم خاله سرو--زور زدم و گفتم یاز رو یلبخند

و   نیمامان سحر. نگ نیاز خاله نار کتری و کوچ نینگ یعن یمامان من  یخواهر دو قلو ن،یسرو خاله
همه اما اخالقاشون نه. مامان من فرشته   نیهاشون ع افهیکه ق نیهمسان بودن. با ا یدوقلو نیسرو

 به من رحم کن......   ایفرشته عذابه. خدا نی.....انینجات بود و ا
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 ؟ یی نجایشده خاله. چرا ا یچ --نیسرو خاله

 ن؟ یاومد یتصادف کردم خاله جون. شما ک--

 نیتنگ شده ا رانیا یگفتن دلمون برا ی. صدرا و کسرنیصد بار گفتم بهم نگو خاله بگو سرو-- خاله
 خونه؟ میبر یش یمرخص م یکه آوردمشون. ک

 خونه.  رمی نم نایمن با ا یوا یوا یوا

 که عمو فوت کرده.  نیخاله جون خبر دار--

 .گمیم تی (به شما هم تسلانی)رو به دازمیآره عز--خاله

 گفت.  یلب ریزممنون  انیدا

  نیبرم آمل. شما بر دیبا نیعمو که فوت کرد من شدم ارباب روستا. واسه هم گفتمیآره خاله داشنم م--
 هستن  نایو سار نای خونه. سورنا و آر

 تو کجا؟   نجاستیپسرش که ا نایوا،مار-- خاله

 نیبمونم واسه هم  رانیا یادیمدت ز تونمیخانم تابان من نم-- نگاه کردم که گفت انیبه دا ملتمسانه
 ارباب باشه.  نایگرفت مار میبابا تصم

کنم. دخترمم  یزندگ عتیبرم تو طب  خوامیهورا گفت م میاومد یخوب شد وقت میل یاتفاقا خ--خاله
 . مییایبه آرزوش برسه. ما با تو م  تونهیم

عروسم عروسم کردن.  کنهی دوباره شروع م یگند دماغشم اومدن. وا یرا. اون دختر پسیوا یوا یوا
 .یوا یوا یوا

 شم؟یمرخص م ی. سحر من کمی ش یخوشحال م--زدم و گفتم  یلبخند ظاهر هی

 فردا. --سحر
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 .میخونه ما مرخص که شدم با هم بر دیآها. خوب پس تا فردا بر--

 حساسن.  مارستانیب  یکه اونا به بو یدونیباشه. من برم به بچه ها بگم. م-- خاله

تکون   زنیمطمئن شدم رفت دستمو گرفتم کنار چکنه ام با حالت باد یکردم. وقت شی لبخند راه ای
 حساسا. ،یییییوا--نازک گفتم یدادم و با صدا

 ادمهیچال داره.  ییییی. واخندهیچه قشنگ م ینگاهش کردم. اله  یخنده. با خوشحال  ریپق زد ز انیدا
 ؟ یچرا انقدر جذاب  یریبم  یزن عمو هم چال داشت. وا

 . نایمار میکن  کاری حاال ج--زد تو حالم سحر

 کنم؟  کارشونی . چگهید مشونیبریم--

 خاله هنوز چشمش دنبال تو هست؟ --سحر

 عمرا ول کنه. گهید دهیحاال اگه بفهمه باغا به من رس  یاون چشمش دنبال هر سه تامون بود ول --

 ؟ یچ یعن ی--کرد با اخم گفت ریی تغ انیچهره دا حالت

 .دنیکه هر دوتاشون نخ م نجاستیو جالبم ا خوادی منو واسه پسراش م--

 غلط کردن. --انیدا

 اومده. شی. باالخره که پ انیحرص نخور دا--سحر

 . خورمی من حرص نم--جا خورد و گفت انیدا

 مشخصه.--تکون دادم و گفتم سرمو

 

 

. رفتم نا یآر نی واستاده بودن کنار ماش نایو سورنا و سار نای . آررونی ب میو با هم رفت دمیپوش باسامول
 د؟ ییایشما نم--سمتشون و گفتم
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 . ادیمن که کال از روستا خوشم نم --سورنا

 منم که درس دارم. --نا یسار

 .کنمیم یدگیکارخونه و شرکت رس یمنم که به کارا--نا یآر

-- گفتم یواشی یخودبه خود اومد جلو. با صدا میکیسمت خودم که اون  دمیدوتاشونو گرفتم کش قهی
 کنم؟  یمن با اون چهار تا تنها چه غلط

 سحر که هست. --نا یآر

 هست.  انمیدا--نا یسار

 .ارنیبگو حالشونو جا ب--سورنا

.  دیباشه. پس بهم زنگ بزن--و گفتم  نییکه دستم درد گرفت. دستمو آوردم پا م یشونیزدم تو م محکم
. بهتونم خوش بگذره. تک  دیاومد خبرم کن شیپ  ینکرده مشکل یی. هر موقع خدادایخبرم نذار یب

 خورا. 
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. فکر  ییییی. واامیب  رونی ب  نیماش نیاز ا خوادی اصال دلم نم--ول کردم و گفتم نیماش  هیرو صندل  خودمو
 اونا رو تحمل کنم؟ دیکن. با

 غصه نخور. فقط واسه چند روزه.--نگاهم کرد و گفت  یبا ناراحت سحر

 ؟ی بگرد  ییخوایتو نم  یراست-- عوض کردم بحثو

  نیآخر نی. اکنمی کار نم نترپلیواسه ا گهی. منم از شغلم استفاء داده بودم. دمیکرد ریباندو دستگ--سحر
 بود.  تمیمامور

 وا. مگه اون اطالعات نسوخته بود.-- گفتمتعجب  با
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کرده بودم. اونم که تو کشو مونده  یجا ساز تی رو تو مهر پزشک یمن اون ممور یول دیببخش--سحر
 بود.

 کرد.  ری. پس واسه همون گسمینسخه بنو انیواسه دا خواستمی افتادم که م یروز ادی

 خواستمیم یدون ینم یوا.  یاومد یبرعکس وقت  یمونیخوش حال شدم م-- و گفتم دمشیبوس
 . اتیبکشمت. مخصوصا با اون لوس باز

 بهم گفت.   نویبار هم هیاونم --شد و گفت  نی. بعد نگاهش غمگدیخند فقط

 ؟ یک --دمیپرس یکنجکاو با

هورا خانم عشقتو نخورده.   نیتو تا ا میبر ایحاال هم ب گمی بهت م یروز هی--و گفت دیکش یق یعم  نفس
 کرد؟ینگاش م یچطور یدید

 . یکن ینه بابا. اشتباه م ه؟یعشق چ-- شدم و گفتم هول

 .میکاره ا نیعمره ا هیانکار نکن جوجه. ما --و گفت  دیکش لپمو

 عاشق شدم خبر ندارم؟  یبابا. ک یتوهم زد--شدم و گفتم ادهیپ  نیماش از

 تو انکار کن. --سحر

 همه خبردار بشن. ستی. قرار نکنمی بله که انکار م--

 . بله.میگند زدم به پنهان کار کیش  یلیخ  دمیخنده سحر فهم یصدا با

 .کنمی پاره ات م یدهنتو وا کن --سحر و گفتم هیتو پهلو زدم

 !تی ترب یاوه! چه ب--سحر

 کنم؟ رکایبا اون دوتا چ یگیحاال م --راه افتادم سمت کاخ و رو به سحر گفتم   جلوتر

 داد؟ینخ م  یاون صدرا چطور یدیپروان. د  یلیپسرا که کال رد دادن. خ نیواال. ا دونمینم--سحر

 به تو؟ --
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 شون از سرم وا شد.  یکی. ولیا--تکون داد که گفتم سرشو

بابا. سحرم واقعا خوشکل بود. مثل مامانش بود. موهاش برخالف   یبهم رفت. ا یچشم غره ا سحر
 بود واسه خودش.  یگریداشت. کال ج  رهیسبز ت  یمن بور بود و چشما یموها

 شما؟  دیکجا بود--تو که خاله گفت  میهم رفت با

  . اتاقاتونوکردم یم  دارشیخاله. سحر خواب بود داشتم ب د یببخش--گشتم و گفتم  انیچشمام دنبال دا با
 د؟ یانتخاب کرد

 چند تا اتاق انتخاب کردن.  هیمال من بچه هام باال  هینییاتاق پا  نیآره. ا--خاله

 چه خبره. نمیآها. خب پس من برم باال بب--

بود   دهیپوش یلباس  هی. ومدیم رونی از اتاقا ب یکی رفت تو اتاقش و منم رفتم باال. سحر داشت از  خاله
  رونیاتاق سحر ب هیاز اتاق بغل  گهید یبرم تو اتاقم که اون دوتا . خواسمی. وای. وای. وانیو بب  ایب

 ؟ یریگینم  لیتحو یددختر خاله، ارباب ش--جلومو گرفت و گفت یاومدن. اومدم برم تو اتاقم که کسر

گوشه لبمو بردم تو دهنم. خواستم از کنارش بگذرم که دستمو گرفت و   شدمیکه کالفه م  یهر وقت مثل
 زم؟ یکجا عز--گفت

 نه؟ ایکنار  یری م--بهم فشردم و گفتم دندونامو

 زم؟ ی عز  یکن کاری چ ییخوای م--یکسر

 به نفعته.   شتریولم کن. ب--با انگشت شستم خاروندم و گفتم چونمو

 نکنم؟ --یکسر

 . یکنیم--انیدا

بهت   یشد  نایمزاحم مار نمیبب گهی بار د هیاگه --بود نگاه کردم که گفت ستادهیوا که پشتش انیدا به
 . یچ یعن یمزاحمت  فهمونمیم
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  یجور هیجذاب  کهی . ترسم داشت. مرتدهیترس انیدا افهیمعلوم بود از ق  یاخم کرده بود ول  یکسر
 .....نی و بب ای ب کردینگاه م
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 شما؟ --یکسر

 پسرعموش. --سمت خودش و گفت  دیکمرمو کش انیدا

 خدااااا.   یبابا. ا ی. اگهیم یزی م یزی چ ی،نامزدمی. گفتم االم عشقمپوووف

 منم پسرخاله اش هستم خوش بختم. --پوزخند زد و گفت کسرا

جذاب بود   ییاشونم خدا افهیبودن. ق کلیهم ه بای. هر دوتاشون تقرگفتیبا حالت تمسخر م  نارویا
 انیدا یسالگ  10گفتم که تا قبل از   ومدیخوشم نم یبود. از اولم از کسر گهید یچ هی انیخوب دا یول

 ران،یا ومدیم ت. هر وق ارهین گهیخدا اون روزا رو د  ی..... وایمن و دوستم بود اما کسر یحام  ن یبهتر
چرا کرماشو   دونمیداشتم نم گهیکردن من نبود. من سه تا خواهر برادر د  تیجز اذ یزیچ  شیسرگرم

  یحال  کی  انیبشه دا یروز باعث شد زانوم زخم  هی ی. ولکردی م یهمشو سر من خال زه؟ی ریبه اونا نم 
از  گهیخنک شد. آره د  گرم یحال کردم. اصال ج یحال کردم،آ یحال اومد. آ  گرمیازش گرفت که ج 

 . ادیازش بدم م نیبود واسه هم  یعوض  یهمون بچه گ

  ایب  نای. ماریشینم  نای مزاحم مار گهید یهست  یهر ک--دستشو دور کمرم سفت تر کرد و گفت  انیدا
 کارت دارم.  میبر

 . خوادیم یچ  نجایا کهی مرت نیا--اتاقم که نشست رو تختم و گفت میهم رفت با

 بشه. یبه سرش زده که چ رانیا یواال. هوا دونمینم--نشستم و گفتم  کنارش

 بره. که رو مخ تو راه --انیدا

 ره؟ ی ام دارم،چرا سراغ اونا نم گهیمن سه تا خواهر د انیدا--
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 فعال که ملک و امالک شاهرخ خان تو چنگ شماست. --انیدا

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا--

 .گم یمگه دروغ م--انیدا

 انگار حقتو خوردم.  ی زنی حرف م  یجور هی--

 .یمعلومه که خورد--انیدا

 گردونمیهمه ملک و امالکتو به خودت برم میریاالن م  نیهم یآدم باش. اگه اراده کن ان،یدا--

 به من نرسه. شتریقرون ب هیکرده  یکه کار یخوند  یتو گوش بابا چ  ستیمعلوم ن--انیدا

 منه؟ ریکه عمو نصف امالکشو داد به من، تقص  نینکردم. ا یمن کار--

 . درست مثل اون روز که منو زد.یرفتکه رو مخ بابا راه   یجادوگر هیتو --انیدا

 به بابات گفتم بزنتت؟  یآدم باش. من ک انیدا--

رو   یگلدون رو پاتخت  دهیخواب یمحکم زو رو شونه ام که پرت شدم رو تخت. همون طور انیدا
 کهی ت کهی و ت  نیبرداشتم و پرت کردم سمتش. گلدون از کنار سرش رد شد و خورد به سنگ کف زم

پرونده دارم تو چرا  مارستانیمن تو ت --با تعجب به من و بعد گلدون نگاه کرد و گفت انیشد. دا
 ؟ یاریدر م  یباز وونهید

بکشمت؟    ؟یزنی . منو میعوض--تو سرو صورتش گفتم زدم یکه م  یروش. در حال دمیشدم و پر بلند
 کنم؟ زتی حلق آو

  یتو چرا انقدر وحش --شت و گفت سرم نگهدا یدستامو گرفت و پرتم کرد رو تخت. دستامو باال انیدا
 .ای . مثال روانشناسیهست

  زنیریاالن م ششششییییه--روم خم شد و گفت  ؟یکنی دست رو من بلند م ؟ی زنی. منو مکشمتی م--
 . نجایا

 بلند خاله.  نییییه یبگم که در اتاقن باز شد و بعد صدا یزیچ هی خواستم
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 آخه اون؟ --خاله

 خاله....--

 داره دختر خامش نشو.  افهیاون فقط ق--خاله

 خاله....--

 ؟یملک و امالکتو باال بکشه دختر چرا انقدر ساده ا خوادیحرف نزن. اون م-- خاله

 خاله سوء.....--

 پرونده داره. مارستانیاون تو ت  ؟یدونینگو. ساکت.  مگه تو نم یچ ی ه--خاله

 خاله اون خوب شده. --کردم و گفتم اخم

 . یکن یم شویطرفدار  ینطوریخونده که ا ی تو گوشت چ ستیم ن. معلو ایب-- خاله

 . نیآباد نیپرونده ام  یتو ب  یتو که بهتره. پسرا یپسرا از

. فکر کن.  زهیانگ جانیه  یلیخاله خ-- از کجا اومد خودشو انداخت تو بغل خاله و گفت دونمینم  سحر
 .هییای رو  یلیو دکتر. فکر کن خ   ماری. بدیسبک جد هی. حاال دمید سویمن ازدواج دزد و پل

. چپ چپ به سحر نگاه کردم  دیکش یق یانگشتاشو تو هم قفل کرد ، به سقف نگاه کرد و نفس عم بعد
 شمام سالم تره. یاز پسرا ست،ین  ماریب گهیکه د انیالبته. دا--که ادامه داد

 ؟ یکنی م سهین مقامنو با او  یپسرا--نگاهمون کرد و گفت یخنده که خاله برزخ  ری بزنم ز خواستم

 ...ستنین سهیشما که اصال با اون قابل مقا یپسرا --سحر
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 یپسراش به پا شمییو لبخند زد اما من از شدت خنده قرمز شده بودم. خدا  دیمنظورشو نفهم خاله
 . دنیرسینم انیدا

کرد و    کیو نشست کنار من. دستشو گذاشت رو شونه ام و منو به خودش نزد نییاومد پا انیدا
 ن؟ یراحت  نجایخب خانم تابان. ا-- گفت

 .دی بله. البته اگه بذار-- نگاه به دستش و من انداخت و گفت هی خاله

-- گرفت و گفت یزده بودم به باز  پسشی اندازه شونه ام شده بود و کل چیموهامو که با چندتا پ انیدا
 .دمیمن آرامشو بهتون م دیشما لب تر کن هی. کافدیناراحت یخانم تابان از چ 

  ضیوسط؟ مر نیا هیتپش قلب چ نیچه گرم شدم. حاال ا ی. واوونهی. دستتو بکش دیوا یوا یوا
 کنه؟یم تتونیاذ یچ گهیراست م  انیدا ن،یخاله سرو-- نگاه به خاله انداختم و گفتم هیشدم؟ 

 . یچی ه--قاتال نگاهم کرد و گفت نی ع خاله

 بخوابم. واسه شام صدام کن.   رمیمن م--بلند شد و گفت بعد

کردم.   یچه غلط یکردم و دستشو از رو شونه ام برداشت. وااااا انیراهرو گم شد رو به دا چیتو پ  یوقت
 بود؟  یاون چه کار--غلط کردم دستتو بر ندار. اخم کردم و گفتم

از سرت    که دست کردمی م یعاشقتم. نه داشتم نقش باز یعنیفکر نکن چهارتا نوازشت کردم --انیدا
 وردارن. 

 به تو داره؟  ینه چه ربط  ایکه اونا با من کار داشته باشن  نیا--دادم باال و گفتم ابروهامو

تو بغل    یبر یحق ندار  رمیاونا رو ازت نگ یتوئه و تا وقت یمن تو دستا ییفعال که نصف دارا--انیدا
 اون پسر خاله هات.  بیمن بره تو ج اییدارا زارنینم  یول  ی. شده تحملت کنم زن خودم بشیکس

 . یبا من ازدواج کن   ناتیبه خاطر زم یکن یتو غلط م--گفتم یعصب

 .... اینش صی قابل تشخ  گهید زنمتیم یجور هیدور ورت نداره ها.  گمیبهت نم   یزیچ نایمار--انیدا

 .ی کن ی م جای تو ب--گرفتم و گفتم شگونین بازوشو
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 نداره دختر عمو.  یری رو من تاث زایچ ن یا--زد و گفت  پوزخند

 داره نه؟ ری که تاث یکی نیا--روش و گفتم  دمیپر

که خودشو کج کرد و منم دندونام نشست رو گردنش. خاک تو سرم کنن   رنی بازوشو گاز بگ خواستم
 .ی؟وحش ییچرا مثل گربه ها--گفت و گفت یکه ولش نکردم. آخ آروم

  یجور هی یت بخوام که امون نداد. عوضمنو محکم انداخت رو مبل. لبامو جمع کردم و خواستم معذر 
دندوناش انگار کبابه. با مشت زدم تو پهلوش و منم دندونامو بند کردم به   یپوست گلومو گرفته بود ال

با هم  یاااااو وا نیییییه یبازوش که کنار لبم بود خواستم اومدم با مزاکره درستش کنم که صدا 
  ایح  یب  نیا یک  نمیدندوناش و نگاه کردم بب یاازم جدا شد. دستمو گذاشتم رو ج عیاومد. سر

و   رهیخنده اشو بگ یداشت جلو ی. سحر سعستادنیخاله و سحر رو پله وا دمیکه د دهید امونویباز
  کاری برادر من چ نهتو خو نیشما دوتا دار--از پشت سرم اومد  ییکه صدا کردینگاهم م یخاله با ناباور

 ن؟؟؟؟؟ یکن یم
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نگاهش کنمم  نکهیبدون ا  یبدبخت شدم. حت یوا یوا ی. واانیدا یبه بازو دمیکوب مویشونیپ
 . میزندگ کتاتورید یتای از شخص  گهید یکی نمی عمه مهروئه. ا فهممیم

. من هنوز دستم رو  می. هردومون پاشدستادیما وا ی. اومد صاف جلودمیکفشاشو شن یپاشنه  یصدا
 ؟ یاز سوئد برگشت یپسرم؟ ک  یچطور--لبخند زد،بغلش کرد و گفت  انیگردنم بود. به دا

 . شی چند وقت پ نیسالم. خوبم عمه جان. هم--انیدا

 انی. عمه دستشو از گردن داکردی م یعمه هم که کانادا زندگ  نیما همه خارج بودن ا یالیو فام فک
 ؟ی سالم کن یستیبلد ن --جدا کرد و خودشو رسوند به من. با اخم گفت 

-- زدم و گفتم یبمونه؟ لبخند زورک  ادمی  یچ یانتظار دار یکه تو دار یلحن جنگ طلب نیبا ا خوب
 . نیخوش اومد ن؟یسالم عمه. خوب 
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 ن؟؟ یکردیبود م  یاون چه کار--عمه

شباهت   دیبرادرزاده اشه. البته شا   انیفقط دا ستمی. انگار من برادرزاده اش نینه احوال یحال هی. نه ایب
هم فرم   یک ی تشهیجنس  یکی که با عمه داره  یتنها تفاوت  انیبه عمه اس. دا انیدا یفوق العاده 

 یوهادرشت. همون ابر  یسرمه ا ی. همون چشمادهیکش انیصورتش. صورت عمه کرده و مال دا
 .یگوشت یو همون لبا دهیفقط عمه ناز کترشون کرده(. همون دماغ کش مرتب)  یو پر ول دهیکش

 ؟ ییدختر کجا--عمه

 ن؟ یگینم یزیافتاده بود رو من. چرا به اون چ یک دنیعمه،خوبه د--خودم اومدم و گفتم به

 .یاون مرده،تو چرا خودتو تو دسترسش قرار داد--نگاه کرد و گفت انیبه دا عمه

 م؟ یاحساسات ندار میحاال چون ما زن--کردم و گفتم  زیر چشمامو

سوءتفاهما رو بر طرف   خواستمیبود من گفتم؟ حاال خوبه م یچ نیا یگشاد نگاهم کرد. وا یچشما با
 بگم.  یبابا. حاال چ ی. افقط آدمه انی انگار دا زنهیحرف م یجور هیخوب  یکنم. ول

 . ستین نی کنیاومده. اصال اون جور که فکر م  شیعمه راستش سوء تفاهم پ--

 دارم.  ازیفعال خسته ام به استراحت ن--به چشماش و گفت دیدستشو کش عمه

 . ارمیاومدم حالتونو جا م  یوقت  یول--رفت سمت پله ها و گفت بعد

 عمه ما اتاقتونو آماده.....--انیدا

 کنه.  زشی سمانه )خدمتکار کاخ(سپرده بودم تم به--عمه

 و خاله خشکشون زده بود. فقط کنار رفتن که عمع بره باال  سحر

.  رمی مارموز بگ یسمانه  نیاز ا ی حال هیمن  اد؟یقبل از ما خبر داشته باشه که عمه م دی. سمانه باایب
که از همون در تو  ومدیم  ی. فقط واسه نظافت و آشپزکردیم  یاون تو خونه پشت کاخ زندگ

  ی. وقتزهی تم شهیانصافا خونه هم  یول دمشیند ادی. واال من که تا حاال زرفتی و م  وندیآشپزخونه م
تو --انی. دامی نگاه کرد  گرویسمت هم و به قصد کشت همد میخارج شد هر دو برگشت دمونیعمه از د

 .یدردسر
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 . شدینم یزیچ یکردی نم میاگه تو عصبان--

 کنم؟  کاریوسط چ  نیحاال من ا--انیدا

 . نهیب یاز گور من م شارویفعال که کل آت شهیعمه جانت به تو عوض نم دینترس د--

 چون هست. --انیدا

 ......ااایدا--حرص داد زدم با

 . نییپا ادیم ؟االنی زنی م غی چرا ج وونهید-- گرفت و گفت دهنمو

 نه؟ ی. عمه مهروت ایواقعا بدبخت شد یسر نی. فکر کنم انایمار--و گفت ستادیاومد کنارم وا سحرم

 کشتتت........--به عالمت مثبت تکون دادم که گفت سرمو

 

 23 پارت

 

 نگاه کردم.  کندیکنار سحر و به عمه که داشت پرتقاال رو پوست م  نشستم

 پرتقال باغه.  نایا--عمه

 بله. --انیدا منو

 . نجاستیارباب ا یک--عمه

 من. --انیدا منو

سمت چپ جاده   ینایارباب زم--گفت  انیهورا،صدرا و کسرا با تعجب نگاهمون کردن که دا خاله،عمه
 .نا ی منم سمت راستم مار

 .انیکه انداختت به دا دید یوجود تو چ یداداشتم تو دونمیمن نم--نگاه به من کرد و گفت هی عمه
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 عهههه. عمه.-- اعتراض گفتم با

 .دیکن یشما دوتا با هم ازدواج م هی طور نیحاال که ا--عمه

 اعتراض نباشه.--که گفت  میاول به هم بعد به عمه نگاه کرد انیدا منو

 . میارو دوست ندار گهیما هم د--انیدا

 . داستیپ نا یزخم گردن مار یالبته. از رو--عمه

 به خدا سوءتفاهم شده.  عمه--به گردنم نگاه کرد که گفتم یکسر

 . ی. بسته هر چقدر خودسر گشتانی. اونم با دایکنیتو ازدواج م--عمه

 . نیشوهرم بد یکه زورک  میستیعمه االن تو عهدبوق ن --

.  ومدیسرت م ییپسر نبود معلوم نبود تا االت چه بالها نیا یکردی م یکه باهاش زندگ یاگه کس--عمه
 .یندار  یدرست حساب یایتو که ح

دهنشو وا  انی. چرا دامیکردیدعوا م مینبودم. ما داشت ایح  ینگاه کردم. من ب  انیکردمو به دا اخم
 کنه؟ینم

 .دیمراسمو بد بی عمه،حق با شماست لطف ترت--به من انداخت و رو به عمه گفت گهینگاه د هی انیدا

 !؟یگیم یدار ی!چانیدا--و گفتم انیسمت دا برگشتم

 .میاز اولشم اشتباه کرد . ماگهیعمه راست م--انیدا

 آدم باش.  انی. دایاری کدوم اشتباه؟چرا واسه خودت حرف در م--

 . میریگیرو هم تهران م  یبگه همون درسته. مراسم عقدتون آخر هفته است عروس انیدا یهر چ --عمه

 . اصال.  نمیشیاونم به زور ساکت نم یشوهرم بد ییعمه اگه بخوا--گفتم تی عصبان با

 .نیبش-- شدم که داد زد بلند

 . دیکه بذارم بدبختم کن نمیشیمن نم--راهم سمت پله ها ادامه دادم و گفتم به
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ولم کن.  انیولم کن. دا-- و گفتم دمیکش غی پام و بلندم کرد. ج  ریدست رفت ز هی هویکه  رفتمیم داشتم
 ولم کن.  یعوض

 . یگربه وحش--کج کرد و گفت  بهش وارد کردم. گردنشو   یگرفتم و با ناخونام فشار محکم گردنشو

. خواستم بدوم طرف در که دستشو حلقه کرد دور کمرم و منو  نیبرد تو اتاق خودش و گذاشت زم  منو
. منو گذاشت  دادیاما اون خونسرد به کارش ادامه م کردی گوش فلکو کر م غامی سمت تخت. ج دیکش

  ی. ولم کن بیولم کن عوض--گفتم  دمویکش  غی. جدیبکنه پشتم لرز  خواستی که م یرو تخت. از کار
 شر.....  ی. ولم کن بعورش

حرفم تموم نشده بود که پشت دستش محکم خورد تو دهنم. دستمو گذاشتم رو دهنم و با   هنوز
 نگاهش کردم.   سیخ یچشما

پامو جمع کردم و محکم   یدر آورد و بعد بلند شد بره که انگشتا لمویشلوارم،مبا  یبرد تو جب دستشو
 و درو از پشت قفل کرد. رونی برگرده رفت ب نکهیزدم تو پهلوش. بدون ا 

 .......کنمی. مگه زوره؟ من ازدواج نم دیقفل شدن در اشک از چشمام چک با

 

 24 پارت

 

 لم؟ی وک ای آ--عاقد

 عروس رفته.....--سحر

 بله... --

که خم شده  دمید انویعقد رفت و من دا یعاقد و سفره  ری چشمامو باز کردم. تصو ی ستد یتکون با
 .یبرو اونور عوض --. با دستام هولش دادم و گفتمداد یبود روم و تکونم م

 5 نا؟یمار ی کنیم یطور نیچرا ا--نشست رو تخت و گفت انیدا
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 . کشمتی حرف نزن با من. م--اش و گفتم نهیتو س زدم

 نیرو به روم نشت و دستامو گرفت و با انگشتاش کف دستمو نوازش کرد. خوب بلد بودا. ا انیدا
به من دست نزن.  --و گفتم رونیب دم ی. دستمو کشذارهیرو طرف مقابل م یشتری ب  ری حرف ها تاث یطور

 . کشمتیم

 موندم.  یزیچ هیمن فقط تو --گذاشت رو پاش و گفت دستاشو

اعصاب  نیتو با ا--کرد و گفت  سینگاهش کردم که ادامه حرفاشو بزنه لباشو با زبونش خ  منتظر
 ؟ یروانشناس شد یچطور اتیباز  یوحش  نیخرابت و ا

 ؟ یکن یمنو مسخره م یدار--گرفتم سمتش و گفتم زیخ

  کمیدستاشو  انیواس خاطر اون. دا میقلقلک  یلیگذاشت رو پهلوهام که شل شدم. من خ دستشو
 ولم کن.--فشار داد که گفتم

 .انینکن دا--و گفتم دمیحرکت داد که خند  شتریب کمی

 نه؟ ی هست یقلقلک --دستاشو رو پهلوهام تندتر کرد و با خنده گفت حرکت

.  انینکن دا--. دستاشو گرفتم و گفتمدمیخندیقشنگ داشتم م گهید
 ...نکن.نس ی....ها....واهاانینکن........دا....

 شدیکه؟ خرزور بود. نم شدیاز دستش فرار کنم نم ومدمی خوابوند رو تخت و قلقلکم داد. هرچقدر م و
که   دمیولم کرد. سر شده بودم. همون جا خواب دیو خند  دمیخند  یکل نکهیاز دستش در رفت. بعد از ا

چشام.   م،بعدین یچونه ام،بعد  ب . با فاصله. برگشت سمتم و نگاهم کرد. اول بهدیکنارم خواب  انمیدا
.  دیکشیم ی ف یکث  یمن به خاطر خودت قبول کردم. خاله ات داشت نقشه ها--همون جا موند و گفت 

  نا،منی رو شبونه بفرسته سراغت. مار یکسر خواستیانقدر برق پول و قدرتت چشمشو گرفته بود که م
 . ستمیبد ن

  ویکه بخوام کس ستمین یچرا. من آدم یدونیاما پست نه. اونم خودت م شمی م یوقتا عصب  یبعض
که   یازدواج کنم. کس یبا کس  خوامینم نی. واسه همدونمیسخته،م یروان هیبا    یبدبخت کنم. زندگ
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خطر رفع بشه  یآدم متعادل باشه. تا وقت  هی تونهیمطمئنن نم دهیچند شب کنار جنازه مادرش خواب
 مدت بودم. تو فقط به من اعتماد کن.   نیکه ا یین جاهمو رمی بعدش م  نارتمک

بد   نقدریخاله ا یعن ی--نگاهش کردم و گفتم ی. با ناباورنهیحرفاشو بب ری لحظه ساکت شد تا تاث چند
 . ستیشده. من مثل دخترشم. اون قل مامانمه پس چرا مثل اون ن 

. دستشو آورد دیگوشم تنم لرزبود رو صورتمو داد پشت گوشم. با تماس دستاش با  ختهیکه ر ییموها
  نیزن عمو فرشته بود، درست ع -- روش و گفت دیرو گونه ام و انگشت اشاره اشو به حالت نوازش کش

 خوابکه   یاون مدت دونمیبگم. حاال هم راحت بخواب. م یدرمورد اون چ دونمیخاله ات. نم  یتو ول
 .گهید یاز اتاقا  یک یتو  رمی. منم میدیکابوس د یبود

 . ریشب به خ --گفت رفتیکه سمت در م  یشد و درحال بلند

 .انیدا-- بره گفتم نکهیاز ا قبل

کس با کنار   چی. هیشد ،خوبیآدم سالم  هیعاشق بشن. تو االن  توننیهمه م-- سمتم و گفتم برگشت
. پس  استی آدم دن نی خوشبخت تر  یکه تو دوستش داشته باش یتازه کس شهیتو بودن بدبخت نم

 . فقط باورش کن. یاشق بشع  یتونیتوام م

 باور نداشتم اما......باورم شد.-- زمزمه کرد آهسته

 منو دوست داشته باشه. کاش...... تونستیرفت. کاش اونم م رونیآروم از اتاق ب یل یخ بعد

 

 25 پارت

 

 . کنمیبرادرزاده ات ازدواج نم نیعمه من با ا--ادامه دادم و گفتم میباز یکول به

که کنارش نشسته بود گرفت و   انویپاشو انداخت رو پاش و پست چشم نازک کرد. دست دا هورا
 ؟ یکن  دایپ ییخوای از کجا م ی خوب نی. پسر به ایندار انویدا اقتیمعلومه که تو ل--گفت
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  یمنه مگه نسبت یکه پسر عمو نیجز ا زنه؟ی من چرا دست م یاالن به پسرعمو  نیخورد شد. ا اعصابم
 داره؟ دهیند ریخ  یهورا نیبا ا

لحظه حس   هیهول دادم سمت دسته مبل و خودم نشستم وسط اون و هورا.  انویجلوش و د رفتم
  رونشیساکت. ب یکی تو --! خاله و لبخند؟ رو به هورا گفتمدهیند یزایکردن عمه لبخند زد. به حق چ

 دل از همه برده درونش منو سوزونده.

خاله به شوهرش رفتن. سبزه. چشم درشت   یبچه ها یدوباره پشت چشم نازک کرد. کال همه  هورا
  یعوض نی که ا ومدیحرصم در م  نیمختلف. حاال من از ا یزای تو سا یی. قد متوسط. مو خرمایقهوه ا

  از راه انویدا ترسمیخب اونم قشنگه م  یام ول گهید زیچ هیمن  گهیخوشکل بود. سورنا م  یل یبد ذات خ
-- گفت  انی.  عمه رو به دادادمیخوشکل عکس العمل نشون نم  یها افهیبه در کنه وگرنه من به ق

 کنم.  شی از اتاقا زندان یکی حرف بزن وگرنه مجبورم دهنشو ببندم و تو   ان،باهاشیدا

 عههههه. عمه!-- اعتراض گفتم با

 .....یکن یازدواج م ای. میعمه ندار--عمه

 ا؟ ی--لبخند گفتم با

 .گهید یکی نشد  انی. حاال دایکنی بازم ازدواج م  ای--عمه

 ه؟یراض  یبه ک  نای مار مینی بب  ستیمهرو جان بهتر ن-- با لبخند به عمه و من نگاه کرد و گفت  خاله

 .میکن یکارو م نیچرا. هم --عمه

 اونو انتخاب کنم.  یخوشحال شد. من عمرا بچه ها خاله

 . ییخوایکدومو م  نیبب ارمیبرات م  لیفام یکامل از پسرا ست یل هیتا شب --عمه

 .هیعه عمه مگه قرعه کش --

 ؟ ییخوای م  وی. بگو به من کییخوا یارو م  هی. نه بقییخوایم  انویتو نه دا--عمه

 من دا.....--
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 حواسم. خعااااک.   ی. خاک تو سر بگمیم  یدارم چ دمیفهم  تازه

 . خوامیداداشمو م--

دختر. اون  یگیم یچ یدار-- دندوناش و خاله زد تو صورتش و گفت نیگرفت ب نشویلب پا عمه
 برادرته. 

نه عمه. -- از دست اون بود و گفتم امیکه همه بدبخت انیدا یکرد. ناخونامو فرو کردم تو پا هول
بهتره. اون و خواهرامم باشن بهتره. به هر   یطور نی. ارهی بگ میبود که اونم باشه و تصم   نیمنظورم ا

 کنن نه؟  دییحق دارم شوهر منو تا حال اونام 

-- کرد و گفت انینگاه به دست دا هیپاشو داغون نکنم. عمه  گهیدستمو گرفت تو دستش که د انیدا
 .انی ب گمی. مزنمی. من بهشون زنگ میگی درست م وی کی نیآره ا

 بابا  یبابا. ا ی. اگفتمیانگار تا االن داشتم چرت م یگ یدرست م وی کی نیا گهیم  نیهمچ

 اما عمه اونا کار دارن.--

 .دونمی نم ی. فکر کردلیبه وک دیمنو مچل نکن بچه. کارا رو که سپرد--عمه

 ه؟ ینگو عمه مچل چ--

 نکن. یباز لمیآب. واسه من ف ریز  یکنی تو رو ولت کنم سرمو م--عمه

 شدم. حرف حق جواب نداشت........  ساکت

 

 26 پارت

 

 کنم؟ کاری حاال من چ--کنار سحر و گفتم نشستم

 ها؟ --حواس بود گفت یاز صبح ب  سحر
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 افتاده؟  یاتفاق--و رو تخت روبه روش نشستم و گفتم  دمیکش یق یعم  نفس

 ؟ ینه،نه چه اتفاق--به چشمام نگاه کرد و گفت  جیگ

که هم  یزیچ هیافتاده.  یاتفاق هی زنهی من روانشناسم. چشمات داره داد م--لبخند زدم و گفتم بهش
 شده.  یخوشحالت. بگو. به من بگو چ جت،همینگرانت کرده،هم گ

 اون، برگشته.--و گفت  رهیبگ ختنشونویر  یاز اشک شد. لبشو گاز گرفت که جلو زی سبزش لبر یچشما

 برگشته؟  یک--گرفتم و گذاشتم رو پاش و گفتم بودو زونیکه دو طرفش آو دستاشو

 آلتونتاش... --سحر

رو گونه اش. گذاشتم خودش ادامه بده.  دیرفت و اشکاش چک   نیگفتن اسمش تمام مقاومتش از ب با
بسته  یبا همون چشما ادی ب ادشی یهمه چ خواستی داد به تخت و چشماشو بست. انگار م هیتک

 هیکه بودم،مافوقم  ینشده بودم. تو ستاد  نترپلیا سی هنوز پل  بودم ایتالیکه تو ا یمن موقع--گفت
به خاطر کارش. تو   دیبود، شا یجد  یلیخ  یبگم بد بود،چون نبود ول  تونمیبود. نم  یکامال جد دمر
سالم بود. منو  24  ی. وقتشیسال پ 5مافوقمو گروگان گرفتن بعدشم کشتنش.  تامونیاز مامور یکی

.  ممواد مخدر و همون شهر. ر رهی. دارهیتو همون دا یول گهید یک ی شیگه،پیستاد د هیارجاع دادن 
و پدرش    یرانیبود. مادرش ا یا هیترک  یرانیا یدورگه  هیکردم. مافوقم  دایهم زبون پ هیدفعه  نیا

 بگم اون سرگرد بود و من سروان. یران یدرجه اشو به ا م یی.  اگه بخوایا هیترک

 آلتونتاش اکدش.--و با آه بازدمش کرد و گفت دیکش یق یعم  نفس

مثل طال.  یعنیطال. آلتونتاش هم  یعنیطال بود. آلتون  نیواقعا ع --دهنشو قورت داد وگفت آب
روشن. انگار تو چشماش   یل ی خ هی. عسلیعسل یمنم روشن تر. چشما ی. از موها ییطال یموها
بود. خالصه بگم،در نظر من   ادیز   یلیتو چشماش خ  ینارنج  یمنفجر شده بود چون رگه ها دیخورش 
 بود.  یونانی یها الهه نیاون ع

 دارم.  انیکه من راجع دا ینظر همون

مادرش زنده بود. مثل  یپدرش مرده بود ول--سحر گوش دادم یدور کردم و به حرفا انیاز دا ذهنمو
که   کردی م یرانندگ   یجور هی یعن یبه تمام معنا.  وونهید هی رونی ،بیبود. تو کار جد  یمن. پسر خوب
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فوق العاده بود. داستان  شیکنه وگرنه اون رانندگ تی اذ خواستیگرفته. البته م قیانگار تازه تصد
و بعدش از   زدهیمختلف سر م  یگردشگر که به روستاها هیمادرش پر از عشق بود. پدرش  هیزندگ

 . انیبود درست مثل تو و دا یمادر آلتون سر درآورده. قصه عشقشون خانزاده ا یروستا

 کن.  فیاز آلتونتاش تعر الیخی ب انویمنو دا--وا کرد و به من نگاه کرد که گفتم چشماشو

 . یکن یرور اعتراف م  هیانکار کن. باالخره که --زد و گفت  لبخند

  ی،ولیخونی حرفارو از نگاه آدما م  وی وانشناسر هیدرسته که تو --که گفت  دمیاز چشماش دزد چشمامو
  یتو میکار  یمن تو ساال یدونیکه....م نیو ا  هیفرق راست و دروغ چ دونمیبودم. خوب م سیمنم پل

 استعداد داشتم؟ یل یخ یچ

 . یری اعتراف گ--تکون دادم که گفت  سرمو

 حرفا،خوب بعدش؟؟؟؟  نیا الیخ یب--آزاد کردم و گفتم نفسمو

ساخت و ساز بود.  یبزرگ شرکتها ی از سهامدارا یکی آلتون پسر --و چشماشو بست و ادامه داد دیخند
. خالصه  کنهی با ازدواجشون نم ی مادر آلتون مخالفت  ایپدر پر  نیواسه هم رفتیپولشون از پارو باال م

کنم. تو ی م دایبهش پ  ییحسا هیماه حس کردم کم کم دارم  6که تو عرض   میانقدر با هم کار کرد
گروه   هی بردی منم م رفت،یکه م یمعمول یخالفکارا نیاز هم یبعض یریروزه، مثال دستگ هی یتایمامور

 روز......  هی. میبود یدو نفره عال 

نگاه به هردومون انداخت و   هی. هورا میدیاز جا پر  ده،هورا،هردومونیرندی اون خ یورود ناگهان با
 ...... نییپا  نییای عمه مهروت گفت ب--گفت
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 کنم؟ فیاشو شب تعر هیبق  شهیم--سحر نگاه کردم که گفت  به

 آره. --تکون دادم و گفتم سرمو
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 .گهیدرد و دل کنم د دیآوردم. با ری گ یروانشناس مفتک هیباالخره --و گفت دیخند سحر

  ییپسرا یاز اسما  نمیخوب ا-- که عمه گفت میمبال نشست یو رو  نییپا میلبخند زدم و با هم رفت بهش
که مناسب بودن  یینفر خاستگاراتم اونا 18. در کل شدن خوانی تو مناسبن و تو رو م یکه برا

 نفر.   25نوشتم،شد 

چندتان؟ اصال حس اعتماد به   یعنی هیمناسب بود بق  طشونیشرا نایچقدر خاستگار دارم. تازه ا اااااااا
همون موقع  خواستمیخاستگارا که ردن. اگه م--به برگه نگاه کنم گفتم نکهینفسم رفت باال. بدون ا 

 ... گفتنیکه بهم م  کردنیقبول م

 .دمیمدنظر منن رو هم خط کش شتریکه ب  ییخوبه. دور اسم کسا--عمه

 نیبابا. من رو مبل دونفره نستم جا باز باشه ا یمن نشست. ا اومد و فرت کنار انیموقع دا همون
  نمیبیکه من م  یینگاه بهش کردم و دوباره برگه ارو نگاه کردم. واال تا جا هیچرا خودشو انداخت کنارم؟ 

چند بار    شوباز شد. برگشتم سمتش که ابروها انمیدا  ش یشده. ن دهیخط کش انیفقط دور اسم دا
هفت نفر   نیخب. ا-- دوباره نگاه کردم و گفتم ستوی. لدهیند یزایق. به حق چانداخت باال. جلل خال

 . کنمیشروع م  نیی تا. از پا 18 نیا ن یکه رد شدن. ب یآخر

 ؟ یدیعمه خودکارتو م-- رو به عمه گفتم بعد

 . اوردمیبا خودم ن --عمه

که  انیدست دا یک یتو مچش بود و  ری زنج هیبود که   یدست کسر یکیدست اومد جلوم.  دوتا
 ؟یدار نویهنوزم ا ،تویوااااا-- ساعت بود. مچشو گرفتم و آوردم باال،به ساعتش نگاه کردم و گفتم

 و؟ یچ--با تعجب گفت انی. دادیدست از پا دراز تر دستشو پس کش یکسر

 .گهیساعتو د--لبخند و اخم نگاهش کردم و گفتم با

بزنم واسه  خواستمی. تو ذوقشم نمرمی بگ یاز کسر خواستمیستش نمافتاد. را شی تازه دوزار انگار
 کردم. یطور نیا نیهم

 تو رو دور انداخت.  هیهد شهی آره. آره. مگه م--انیدا
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 من نابن. خوب حاال که دستت موند اون خودکارتو بده من. یها  هی. هدیگیراست م--

.  زدمیحرف م ارمیسرمو باال ب  نکهینفرو خط زدم و شروع کردم. بدون ا 7گرفتم اسم اون  خودکارشو
 بگم. تاروینگاه کنه نتونم واقع یجور هی دمیترسیم

 .....پسر دوست بابا.یموریاسم:آرش ت  نیاول

  وییخونه اشون عروس بزرگه اش چا  میعمه مادرش فوالد زرهه. قبل فوت بابا رفت یعمه آرش؟ وا--
 رده. ن یزد سرش. نه ا یما چه داد یجلو یدون یبود نم ختهی پررنگ ر کمی

 .......خواهر زاده شوهر عمه مهرو. یاصالن امکیاسم:س نیدوم

  میفرزاد )پسر عمه مهرو مق  هی. تو عروسادی پسره خوشم نم نیاصال از ا یعمه،بهت بر نخوره ها، ول--
بزن  نی نازن  گفتیکنه. به پسر عموش م کیتفک  تارویجنس  تونستیکانادا( انقدر خورده بود که اصال نم

 رده. نمیواست برنامه هااااااا دارم. ا میبر

فقط   دیخندیم برهی . وکردمیطرفم نشسته بودو حس م  نیاستغفراهلل گفت،لرزش سحرو هم که ا عمه
 .هیعملشون چعکس ال انیخاله و بچه هاش و دا دونستمینم

 زند.........پسر دوست مامان.  ارشیاسم:ک نیسوم

 یو پشم ها شی سال سن و ر 26گرفته بود پسره با  شوی. باباش کارت بانکالی خیکه کال ب  نیعمه ا--
  رنیبگ شویمحکم باشه نه که کارت بانک دی. پشتوانه باستین  یاصال مرد زندگ نی. اکردیم هیگر یها

 کنه،آب دماغشو بکشه باال.  هیفرت و فورت گر

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

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

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

 مامان. یعمه  ی..............نوه ینینفر:ارسالن ام نیام هفده
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که بزنن   نایکه بزن بهادره. حاال نه از ا  یدون یعمه نم شم؟ی دید ای یدیفقط اسمشو شن نویعمه. ا یوا--
زورو بازو   دی. مرد باخورهیبعد خودش کتک م ندازهی. دعوا راه مستی ناکار کننا. نه. از اونا ن ویکس

 .شهی رد م نمی. اعمه. آره ارهیجا ب  ز،حالشوینگاه چپ به زنش کرد جر......چ یکی داشته باشه. تا 

  لیواکندم. من با فام  نیمن سنگامو با ا یچیه انهیکه دا نمیا--اسم نگاه کردم و گفتم نیآخر به
 . کنمی ازدواج نم

مال منه. اون  یعنیاومد دست من  ی. ندادم که ندادم. وقتکمی تون  بیانداختم تو ج انویدا خودکار
 نگفت. خودکار خوشکلشو به غارت بردم.  یزیبدبختم چ

 من نبود؟  یپس چرا اسم بچه ها--رو به عمه کرد و گفت  خاله

 ننوشتم.  نیواسه هم شناختمینم امرزویخداب  نینگ  یالیفام ادی من ز--عمه

 دادا. ینه؟ عمم سوت شناسه،خواهرشویمامانو م یعمه  ی. وگرنه نوه  ستین یکه عمه هم راض معلومه

 نه...... لیگفتم که فامتازه خاله --
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 .خوادیآب نم   یکس--شدم برم آشپزخونه و گفتم بلند

  ینیس هیبا  ومدیم  رونی سراشونو تکون دادن فقط هورا نبود. منم رفتم آشپزخونه. هورا داشت ب همه
 .یدیتو جرا زحمت کش--آب پرتقال. لبخند زدم و گفتم

 شد که خودمو به زحمت انداختم. نیهمه خشک شده ا یمامان گفت گلو-- لبخند زد و گفت اونم

آب پرتقالمو   وانینا مفهوم تکون دادم و باهاش هم قدم شدم. خودمو انداختم رو مبل و ل سرمو
 کنمی. من ولت نمیذاریم  یبیع  هیرو همه اشون   نایمار--عمه گفت  خوردمیکه م ی نیبرداشتم. در ح 

 .  یازدواج کن دیبرم. تو با  یطور نیهم
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ازدواج  تونم یمنتظره که نم ری. آخه من غنیصبر کن کمی عمه. شما -- از دهنم دور کردم و گفتم وانویل
 ...رمیگیم میبا اونام مشورت کنم بعد تصم انیکنم. بچه ها ب 

 .یدار یبعدش اعتراض  نمی بب کنمیصبر م ادیباشه. تا خواهرتم ب -- و گفت دیکش ینفس پر حرص  عمه

. تا  دیتر انتخاباتونو بکن  عیسر--گفت انیام و خوردم و بلند شدم که برم. عمه رو به منو دا وهیآبم  هیبق
. همه اشون ری باشه عمه. شب بخ-- . سرمو تکون دادم و گفتممیبرگزار کن  ویعروس  دیماه با نیآخر ا

تو اتاقم که تو  نشستم بعدش رفتم که بررو    وانایرفتن سمت اتاقاشون منم رفتم تو آشپزخونه و ل
 نا؟؟ یمار-- توجه برم تو اتاقم که گفت یب خواستمی. مدمید انویباال دا یراهرو

 بله!--سمتش و گفتم برگشتم

تر شده   ره ی ت شیسرمه ا یکوبا چشما وارینور کم د یرو به روم. چشماش خمار خواب بود. تو  اومد
 ممنون.-- بود. بغلم کرد و گفت

و سرد شمال جون   یبارون  یهوا نی داره. تو ا میچه آغوش گرم شعوری. بغلم کرد. بیندم. واشک مو تو
 پتوئه.  نیبخوابه. ع   شتیپ دهیم

 شده؟ ی چ --گذاشتم پشتش و گفتم دیبا ترد دستمو

بدون قرص  شبید--. از خودش جدام کرد و گفت دیکردم رو شونه امو نا محسوس بوس حس
 رفتم.  یعیخواب طب هیبعد از سال ها به   ؟یدونیشربتم نخوردم. م  ی. حتدمیخواب

 .یهست یآدم عاد هی. تو یندار یخوبه. گفتم که. تو مشکل   یلیخ --لبخند گفتم با

. دستاشو  دیآورد جلو. چشمامو بردم باال و به صورتش نگاه کردم. ناخودآگاه پشتم لرز  صورتشو
  عیال تر از وسط ابرومو سوزوند. چشماشو باز کرد و سرگذاشت دو طرف صورتم و بعد.....بوسه اش با

.  دمش یبه هول یچه هال یتو اتاقش. رفتم تو اتاقم و رو تخت نشستم. وا دیگفت و پر  ری شب به خ
با   یتاپ طوس هیلباساتو عوض کن.  نا،بلندشویمار الیخ ی و لبخند زدم. ب میشونیبه پ دمیدستمو کش
و موهامو بافم. خواستم چراغ خوابو خاموش کنم که چند تا تقه به در   دمیپوش  یمشک هیشلوار ورزش 

 انه؟ی. دایوا  یوا ینشستم تو جام. وا خیس  هویخورد. 

 تو.  ایب-- لرزونم گفتم یصدا با
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 ؟ یخانم،وقت دار-- باز شد و سحر سرشو آورد تو و گفت در

 تو.  ای. ب زمی آره عز--و گفتم  رونیفرستادم ب  نفسمو

 ادامه اشو بگم؟ شهیم--تو و گفت اومد

کجا  --داد. چشماشو چرخوند سمتم و گفت هیتکون دادم که نشست رو تخت و مثل قبل تک سرمو
 .میبود

 اممممم. --

برامون داشت.  تی مامور هی. ششیپ میروز سرهنگ گفت بر هی گفتم،یاومد. داشتم م ادمیآها --سحر
که باعث شده بود پدر   یفرق داشت کس  یکی  نیا یول میرفت ینم  تایمامور نی. ما از ایطوالن  تیمامور

مواد بود. آلتونتاش به  هیقاچاقچ   یای همون عوض سی رئ  رهی آلتونتاش ورشکست بشه،سکته کنه و بم
. خارج از رم بود. شهر  تیمامور میخاطر انتقام قبول کرد منم به خاطر آلتونتاش قبول کردم. قرار شد بر 

 دایپ یادی . مدارک زگمیگذشت بهمو نم یشد و چ  یه چک نیراونا. اونجا نقشمون زن و شوهر بود. ا
وقت    چی. هایدن ناو میاونا رو بفرست میتونستیم میدادیدونه اشو م هی یکه اگه حت میکرده بود

به خودم اومدم که آلتونتاش ازم دور   یبود. فقط وقت یجاسوس ک دمیما رو لو داد. نفهم  یک  دمینفهم
که همه  یبود و گفته بود دوستت دارم. زمان دهی. منو بوسرونی ب  ایشده بود و بهم گفته بود اصال ن

 دوستت وارم س.....سحر. --و گفت دیبوس  مویشونیپ  شدیحرکات ما ضبط م

آروم   یکنه. وقت یلآب دادم دستش و اجازه دادم خودشو خا وانیل هی. کردیاش گرفت هق هق م هیگر
شده  وونهیکه چرا نرفتم. د  خورمینرفتم دنبالش. اشتباه کردم. تا االنم هر لحظه حسرت م--تر شد گفت 
 بودم........
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. کنار تلفن نشسته بودم و منتظر بودم آلتونتاش زنگ بزنه  خوردمی جا و اصال تکون نم هیبودم  نشسته
ام زنگ زد،سرهنگ زنگ زد. گفت آلتونتاش   یت و زنگ نزد. وقتبگه تموم شد. زنگ نزد. دو روز گذش 

 من سوخته. 

.  ستی.....تو........تو دره پرت شده و سو......ختهههههه. زنده ننشیماش--ادامه داد یدیهق هق شد با
دو ماهه که آلتونتاش من رفته. بعد اون غرق  دمیاطرافمو درک کردم فهم یشد. وقت  یچ  دمینفهم

سرهنگ. گفت   شیرفتم پ  شیسال پ هی. شدیرد م دادمیهر چقدر درخواست استفاء م  شدم تو کارم.
از اون کار دل   گهید خواستمیبا درخواستم موافقت کنه. منم فقط م تونهیم رانی برم ا تیمامور هیاگه 

عده ارو انداختم  هیکردم و  دای که آلتونو ازم گرفت. اومدم تهران همون جا تراشه ارو پ  یبکنم. کار
  ،یچ یه نایو تو رو گرفتن. ا نکرد دامیپ  یکشوندم که از دست اونا در برم ول نجای زندان. تو رو هم تا ا

فرستاد. اون . اما عکسشو برام کردمی . باور نمدهیزنگ زد. زنگ زد گفت آلتونو د شی مامان چند روز پ
 واقعا آلتون بود. آلتون من.

  نهیکنار سحر و چشمامو بستم. در آروم باز شد و من از تو ا دمیخواب  عیچند تقه به در خورد. سر هوی
 درو آروم بست و رفت  می منو سحر خواب  دید ی. وقتنمی که رو به روم بود تونستم هورا رو بب یا

که چه  یدون یموندم. م داریعمه باشه اون وقت دعوام کنه چرا ب  دمی. ترسدیببخش-- شدم و گفتم بلند
 . هیجور

 اشکال نداره.--و گفت دیخند

 ناست؟ یا نایآر  شیمامان پ یدونیتو م --روشو برگردوند سمت من و گفت  بعد

 .رانهی آلتونم ا یعنی--و گفتم دیباال پر ابروهام 

. با بچه  نجایا  ادیب خوادیه دنبال من. اون ماومد گهیآره. اون تهرانه. مامان م--تکون داد و گفت سرشو
 ها و مامان. 

شب بود. نگاهمو از ساعت گرفتم و دوختم به  3کردم و به ساعت نگاه کردم. ساعت   سیخ  لبمو
 ؟یمگه منتظرش نبود  ؟یتو چرا ناراحت--سحر

 .....هیک دهیدخترم باهاشه که اصال بروز نم  هی گهیمامان م-- بست گفت چشماشو
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  قویسال درد عاش  3طالقم بده بره با اون ازدواج کنه. من   ترسمیم نا،یمار--نگاهم کرد و گفت التماس  با
  ستیکنم به اون دختره خاک بر سر. که معلوم ن مشیتقد یتحمل نکردم که االن که برگشته دو دست

 .هیک

 ؟یمگه ازدواج کرد--تعجب نگاهش کردم و گفتم با

اتاق بخوابم. ما به سرهنگ  هیتو   تیبرم باهاش مامور  یکشک یکشک ذاشتیمامان که نم --سحر
. البته  کنهیشناسنامه هامونو از اسم هم پاک م  تیاونم گفت بعد از مامور میازدواج کن میمجبور میگفت

که  یوقت  ی. فقط در حد همون بوسه. حتمی. ما هم که رابطه نداشتمیاگه با هم رابطه نداشته باش
. در مورد شناسنامه هم من چون اونجا متولد شدم. بابامم کردی ل مخودشو کنتر شدمیم تیاذ یلیخ
. من االن میکنی نداشتم. مشکل واسه آلتونتاش بود که گفتن اونو حلش م یبود مشکل   ییایتالیا

 وقت شناسنامه امو ندادم اسمشو پاک کنن.  چیمتاهلم. ه

 بودم؟  دهیلقه ارو ندح نیمن چرا تا االن ا--دست چپش نگاه کردم و گفتم یانگشت حلقه  به

با استفاءم موافقت شد انداختمش سر    ی. وقتمیتو انگشت وسط نداختمیم تی به خاطر مامور--سحر
 جاش. 

تو باغ   یچک ی اومد. بلند شدم و رفتم سمت پنجره. ه یزی چ هیشکستن  یبگم که صدا یزیچ خواستم
 ؟یدید نایمار --نبود. سحر اومد پشتم و گفت   یچی اونجا ه ینبود. باغ به خاطر چراغاش روشن بود ول 

 و؟ یچ--برگشتم سمتش و گفتم عیسر

 بود. هیسا هی--سحر

 ... دمینه ند--

 از گوشه چشمم گذشت.  دمیند یلیبود. آخه منم خ  دید یخطا دیشا --با شک گفت سحر

 . منم برم تو اتاقم.یسبک شد. ممنون که گوش داد کمیم دل--تکون دادم که گفت  سرمو

 . ریشب به خ --تکون دادم و ،فتم سرمو
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دارم  ی. بعد از سه سال. واااااگردهی دارم. اون داره برم یجانیچه ه یدون ینا،نمیمار یوا--و گفت دیخند
 . رهیم یل یو یل یاون وسط ق یزی چ هی. اصال تو دلم آشوبه. انگار شمیم وونهید

بلند شدم و   عیفکر کردم. سر انی. خودمو رو تخت انداختم و به دارونی شد ب میاز اتاق ج بعد
  رشیشده بود و ز نیتزئ   یسبک آب یکه با سنگا یخودکار فلز هیآوردم.  رونیب  بمیخودکارشو از تو ج 

  نوشته نیکردم و به نوشته نگاه کردم. به الت   زینوشته شده بود. چشمامو ر یزی چ هی یتو قسمت خال 
 ی. خودکارو گذاشتم تو کشودمیاسمشو بوس  قی" اوه. چه خودپسند. لبخند زدمو عمانیشده بود "دا

 اون. ادی با  یو چشمامو بستم. خوابم برد. ول   یپاتخت

 

 30 پارت

 

  عیحد ممکن باز شد. سر  نیتو گوشم. چشمام تا آخر دی چی و داد با هم پ ونیو ش  هیو گر غی ج یصدا
بلند شدم و    عیبغل بود. سر نی. انگار از هم ومدیم  کینزد  یلی. صدا ختخت نشستم یرو  دمیپر

. دلم کردنیداد م غویجمع شده بودن و ج انیاتاق دا یخونه تو یخودمو انداختم تو راهرو. همه 
که  دمی خونه ارو د یرفتم تو اتاقش. اول همه  عیشده؟ سر شیزیچ انی. نکنه دانییاومد پا یهر
. با  کردنینگاه م هینگاه کردم که بق  ییچرخوندم و به جا گهید کمیاتاق. سرمو  یبودن تو ستادهیوا
نه   یولخوابه.  دی. چشمامو بستم و دوباره باز کردم. شاخت ی. واقعا دلم رختیاون صحنه دلم ر  دنید
که  حس کردم. بهت زده بودم. ل م ینییپا  یاشکو رو پلکا ه ینینکرد. چشمام سوخت و سنگ  رییتغ  یچیه
گاز   یکه جا یخراش روش معلوم بود،گردن یکه جا یکه دور هورا بود،صورت یقرمز خون رو مالفه ا  ی

 . رابطه.... فهموندیبهم م زویچ هی بود  انیکه تن دا یکبود شده بود و فقط شلوارک کوتاه کمی روش 

 نا؟ یحالت خوبه مار--دستشو گذاشت رو تنم و گفت سحر

. تکونم  دنی نفهم نیدر ع دنی. فهمدمیبود که حرفاشو نفهم ری ذهنم انقدر درگ یول  گهیم یچ  دمیفهمیم
 . نمیجواب بده بب  نای......مارنای مار--داد و گفت

  یگم شده بود. عمه عصب ی کسر یو دادا نیخاله سرو یغایهورا و ج ی  هیگر یتو صدا صداش
و  جیگ انین و در آخر نگاه داتشنه به خو یناباور،صدرا اخمو،کسر ون،منیگر  ده،خالهیبود،هورا ترس 
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که از دماغش روون بود به خودم    یخون  یزد و قرمز انیبه صورت دا یکه کسر یسرگردون. با مشت
 . ینه نزنش.....نزنش کسر--. خواست مشت دومو بزنه که دستشو گرفتم و گفتمماومد

که به خواهرش تعرض کرده   ی. نزنم که بگن گذاشت کس رتمی غ ینزنم که بگن ب--با داد گفت یکسر
 راحت بگرده. 

  ه؟یجور نی پس چرا اتاق ا یکنه،ولی تعرض نم انی. نه، دادیگفتن جمله آخرش اشک رو گونه ام چک با
 . چرا؟ آخه چرا؟ ونی. هورا گرختهیشکسته و به هم ر یهمه چ

اومد   هویسرم  یلیس ی. با صداوفتمین که واریدادم به د هی و تک نیی اومد پا یدست کسر یاز رو دستم
  گفت،االنی نم انیکه از گل نازکتر به دا ی. عمه اانی. عمه زده بود تو صورت داکردم ی باال. عمه؟ باور نم

نجا. هر چقدر دست و پا  یاومد تو اتاقم،منو به زور آورد ا--گفتیم هیزده بود. هورا با گر  یلیبهش س 
. اون  کشمتی م ادی. اون.....اون گفت صدات در بدینفهم  یکس  اما کوندمی ش وی زدم ولم نکرد. همه چ

 کرده بودم؟   کاری منو نابود کرد......مگه من باهاش چ

  ادمی یچ ی نکردم. من ه یعمه، به خدا من کار--به عمه نگاه کرد و گفت  انی. دادیامونشو بر هیگر
 ..... ادینم

تکون دادم و از در   ی. سرمو با ناباورکردیبه من نگاه م انمینگاه کردم. دا انیو به دا دیام لرز چونه
لختمو گرفت تو   ی. بازوهادمید انویشد. برگشتم و دا دهی که دستم کش نییخارج شدم. خواستم برم پا

  ادمی یچ یکن من ه  ور........بانا ینکردم. مار ینه؟ من کار یکن یتو که باور نم   نایمار--دستش و گفت
 .ناینکردم مار یار. من..........من کادینم

  کمی  رمیاگه بمونم ممکنه بد حرف بزنم. ممکنه زود قضاوت کنم. م نیبب--دهنمو قرت دادم و گفتم آب
  یی. االن به تنهاگردمی. برم کنمی. زود قضاوتت نمیبد حیتوض   ذارمی. مگردمیذهنمو آزاد کنم،بعدش برم

 دارم.  اجیاحت

.  دمیورداشتم و پوش شرتموی. از کنار در سونیی شدم پا  ریاز پله ها سراز عیول کرد و من سر دستامو
  یمشک وشرتیس هی یشلوار ورزش   هیخوب بود.   یلی. سرو وعضم خرونیسرم و رفتم ب دمیکالهشو کش

 بودم رو موهام.  دهیکه کالهمو کش
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  ید و من بچشام بود. بارون شروع شده بو یتو گوشم. سرو وعضشون جلو دیچ یپ یم یهورا ه یصدا
خودم کشفش کرده بودم.  شی سمت آبشار. چند وقت پ  رفتمی م دیباریم یکه رگبار یتوجه به بارون 

.  دادیخاک مشاممو نوازش م ی. بودمیشده بود. باالخره به آبشار رس سیپشت جنگل بود. کل تنم خ
تخته سنگ کنار آبشار و چشمامو  هی یتوجه به بارون نشستم  رو یو ب  دمیکش یق ینفس عم

 بستم.......

 

 31 پارت

 

آبشار. دستامو باز کردم و   ری. با همون سرو وضع رفتم زختی ر نییشد و پا   یبا بارون قاط  اشکام
.  رونی آبشار اومدم ب ری حرکت موندم بعد از ز  یلحظه ب هی روم. چشم بسته  زهیگذاشتم آب به شدت بر

 . دیی بله. گاوم زا--به عطسه کردم و با خودم گفتم

در آوردم و موهامو چلونوم بعد دوباره جمعشون کردمو گذاشتم تو کاله و راه افتادم سمت   کالهو
گوش  انیدا یبا آرامش به حرفا تونستمیراحت باشه اما م المیکه خ نیخونه. االن آروم بودم. نه ا

تو   فتم. بد جور سردم بود. فکر کنم تب کردم. ر دیکش ری سرم ت دمیخونه که رس یایک یکنم. به نزد
برو  --نگاه به سرو وضعم انداخت و گفت هی. دیخونه. خونه غرق سکوت بود. اول از همه عمه منو د

 .نایلباساتو عوض کن مار

کدوم جواب منو  چیهام ه نا،بچهیمار--تکون دادموو خواستم از پله ها برم باال که خاله گفت سرمو
 یبد هیبا تو راه اومدن. مخصوصا هورا. اون ضربه روح  دیشا  ؟یسر بهشون بزن هی شهی. مدنینم

 .یبهش مشاوره بد  یبتون  دیخورده،شا

گوش بدم؟   ی. من برم به چرونیدادم ب کهی ت کهی رو نرده کنار پله ها مشت کردم و نفسمو ت دستمو
 د دخترخالمه رابطه داشته؟که ا گهید یک یکه مثال به اجبار قرار بود شوهرم باشه با  یکه کس نیا

 باشه. حتما. -- چرخندم رو اون و عمه و گفتم نگاهمو
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باال. اول از همه رفتم اتاقم  یبه راهرو دمینگاهشون در رفتم و رس  ری . از زکردینگاهم م یبا ناراحت  عمه
به طرف در نگاه کردم که  عیدر باز شد. سر هویکه  بستمیموهامو م نهیآ یحموم کردم. داشتم جلو

 اومد. نایمار ،یوا--. دستمو گرفت و گفت دمیسحرو د

 ه؟یچه سوال نیخب آره من اومدم. ا--تکون دادم ک گفتم سرمو

 اومد. نایمار یاشتباه شد. وا دیببخش -- و گفت  شی شونیزد به پ سحر

 . امیاومد؟.......ولم کن موهامو ببندم بعد م ی ک--گفتم رفتمی که دنبالش م  یحال  در

 آلتون اومد. ای . بای ب--گفت جانی و با ه  دیکش شتریب دستمو

 خواستمی به منم منتقل شده بود. م جانشی شدم. ه ری پشتم و باهاش از پله ها سراز ختمیر موهامو
که چند  دی . طول نکشمیستادیوا  یدر ورود یجلو ه؟یک کرد یم  فیکه سحر انقدر ازش تعر یآلتون نمی بب

تو    نایپسر و دختر بور. پسره آلتون بود؟ حس کردم دست مار هیو   ناینا،سورنا،سارینفر اومدن تو. آر
که  میوفتین  رمیتلپ افتاد روم. خواستم خودمو بگ یشده ول یشد. برگشتم تا بپرسم که چ خیدستم 

  یلی پسر خ هی همون پسره است. بغل  دمیوزنش از روم برداشته شد. نگاه کردم سحر کجاست؟ د هوی
. آلتونتاش  دا یدرخشیتو چشم بود. اصال انگار آفتابه. م یل یخ  شی بور نی. اما ایل یبور. خوشکل بود. خ

 ....گهید اریآب ب وانیل  هی--گفت نایسحرو گذاشت رو مبل و به آر

که باهاش بود نگاه کردم. داشت با لبخند به اون دوتا نگاه   یمعلوم بود نگرانه سحره. به دختر قنگ
 . کردیدوتارو از هم جدا کنه. وگرنه انقدر مهربون نگاش نم نیا ومدهین ادی. خب،به احتمال زکردیم

  یفی تکون خف هیکرد و گذاشت رو گردن سحر. سحر  سی آب آورد و داد به آلتون اونم دستشو خ نایآر
. با لبخند نگاهش کردم. آلتون هیگر ری بهتر شد زد ز دش ید یکرد. وقت خورد و کم کم چشماشو باز

. یاونا گفتن مرد ؟یآلتونتاش برگشت-- گفتیم هیگر ونینشوندش رو مبل و محکم بغلش کرد. سحر م 
 آلتون؟ یختمتم گرفتن. چرا نبود  ی. اونا حتیگردیمن باور نکردم. گفتم تو برم

ولت   گهینکن سحر. آروم باش. د هیگر --و گفت دیرو بوساشک تو چشماش جمع شده بود. سح آلتونم
 وقت.....  چی. هکنمینم
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 32 پارت

 

سحر اومد. آلتون  دمیپا اومد. به سمت جنگل نگاه کردم که د یتخته سنگ. صدا هیبودم رو  نشسته
  میدیهم سه تا قل من بودن به اضافه اون دختر بوره که فهم هیبق نیهم کنار آلتون. ا هیکنارش و بق

بود که  یوابسته به باند یاز باندا یک ی  یکه زندان یآلتون و دختر عموشه که موقع هیری آلما خواهر ش
هست نجانش داده. االنم تمام رابطه اشو با   سمیدختره که از قضا بل نیاونا منهدمش کرده بودن بود،ا

 .نجا یکه اومده ا هیبته آلتون نه آلما. آلما تو مرخصقطع کرده. ال سیپل

. رو چمن اون طرف آبشار  ی داشت کارمی عابر. چ یب  یجا هی نمیخب ا--سحر نگاه کردم و گفتم به
 . ومدهین هیصبر کن هنوز اصل -- نشست و گفت 

 منم اومدم.--اومد انیدا یحرف بزنم که صدا خواستم

 . شتیپ  امیحاال خوبه بهش گفتم خودم م  کنه؟ی م کاری چ نجایا نیا--و گفتم  رونیفرستادم ب  نفسمو

 صبر کن.--بست و گفت نانی چشماشو با اطم سحر

 م؟یی نجا یشده؟ ما چرا ا یچ --تخته سنگ نشست و گفت  هیمن رو  یاومد و رو به رو  انیدا

 خبرم.  یمنم ب --هامو باال انداختم و گفتم شونه

 . میحرف بزن انیراجع هورا و دا میاومد--گفت سحر

 . ادینم ادمی یچ ینکردم. من اصال ه یخدا من کار هیبه خداوند--به منو سحر نگاه کرد و گفت انیدا

 .می کن تی که شما رو اذ نی. نه امیبهتون کمک کن  مییخوای. ممیمشکلو حل کن  میما اومد--سحر

 خب؟ -- و گفت دیکش یق ینفس عم انیدا

 .میرو مشخص کن  ییزایچ هی دیما با--سحر

 و؟ یچ--انیو دا من
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  ییزایچ  هیوسط   نیمن ا--آب و گفت ریبعد به سحر. سحر دستشو گرفت ز نیبه هم نگاه کرد اول
 . دمیفهم

سوال  هی نجایاتاق خودت. ا یاونو از اتاق خودش کشوند گفتیهورا م--که گفت مینگاهش کرد منتظر
تو   شیآورد یدیودش نه؟ چرا انقدر زحمت کش چرا تو اتاق خ یداشت ی. اگه تو قصد بدادی م شیپ

 اتاق خودت؟ 

 م؟یدیو سرو صدا کردم،پس ما چرا نشن ختمیبه هم ر ویهمه چ گهیم نکهیهم ا گهید یکی . یکی نیا

 اتاقا ضد صداست؟  واریدر و د--گفت انیبه دا رو

 نه. --سرشو تکون داد و گفت انیدا

  داریب 4 میو ن  3تا ساعت   نامیمار ه،منویکی هم  نایاتاق تو و مار واری. دستی خب ضد صدا ن--سحر
مثل آباژور و گلدونت که شکسته بود،  یزیاگه چ گهی د زیچ هیو  م؟یدینشن  یزی . پس چرا چمیبود
اونا رو   ی ک ی یعنی نمیبود فقط. ا ختهیجا ر هی ای اما شکستن شدیهاش پخش م کهی شکست ت یوقت

 .ختهی جا ر  هیو  شکونده

 نه؟ ید یشن اطیشکستنو از تو ح  یتو ام صدا--لحظه ذهنم رفت به اون شب و به سحر گفتم هی

 اما فکر کردم توهمه. دمیام د هیسا هیآره. --سرشو تکون داد و گفت سحر

کمبود خواب  انیبود. دا  یعیطب  ری غ کمی  شیخواب آلودگ دمیباال د یتو راهرو انویتازه،شب که دا--
 ب آلو بودنش قرمز شده بود. چشماش از خوا ینداشت ول

 خواب آور داده احتماال.   یبهش دارو--سحر

 بود؟  یمالفه خون یگیمگه نم--سورنا

 دیباشه. شا یهر چ تونستیاون خون م--نگاه بهش کرد و گفت هیکنم. آلتون  اشیح  یبر سر ب خا
 کرده.   یخودشو زخم

 خب آره. --سورنا
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وسط باشه   نیهم ا یخاله و کسر ینگاه کردم. اگه پا  رفتیم  شدویم ری پام از آبشار سراز ری که ز یآب به
 . امیکوتاه نم گهید

 .کشمی گور به گور شده ارو م یهورا نیمن ا--بلند شد و گفت   نایسار

 . یختی ما رو به هم نر ینقشه ها نیاگه تو ا--و گفت دیدستشو کش سورنا

  یب  انیکه ثابت شه دا میبر   شیبا نقشه پ دی. بان یبش-- دستشو گرفت و گفت یکی هم او نایآر
 گناهه....
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 .کنمیصبر کن خودم وصلش م --گفت  انیتو دستش که دا رهیامو بگ قهیاومد  آلتون

گردنم   کی اومد جلو و خم شد روم. سرش نزد انیباال. خودمم جزوشون بودم. دا دیهمه پر یابروها
که  دمیکردم و خند کی. شونه امو به گوشم نزدومدیقلقلکم م خوردیبود. نفساش که به گردنم م

 برگشت و نگاهم کرد. 

 .ادی خب قلقلکم م--

مامان. چقدر   یبودم بهش. وا  دهیسمت خودش. چسب دیلبخند قشنگ زد و کمرمو گرفت و کش  هی
بافته شده امو  یکرد و موها می ام قا قهی ری ،زمعروفو داره. شنودو پشت گردنم هیاون گرم نیگرمه. ا

 . یکنیم کار ی چ نمیبرو بب --اومدم سحر زد پشتم و گفت  رونی روش انداخت. از بغلش که ب

براش   انیکه دا یروانشناس حرف بزن،نه کس هیمثل --نگاه به همه اشون انداختم که آلتون گفت هی
 ثابت کنه. شویگناه یب  خوادیمهمه و م

 بله. حاال برم؟ -- تکون دادم و گفت سرمو

 . یکنیم کار ی چ نمیبرو بب --لب تابشو گذاشت رو پاش و گفت  سحر
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. اتاق هورا کدوم بود؟......آها. رونیکه تا االن توش بودم زدم ب  انیو از اتاق دا دم یکش قینفس عم  هی
 ه.قفل دمی. خواستم درو باز کرنم که دومدی ازش ن ییرفتم دم اتاقش و در زدم. صدا

  کمیبهت  تونمیباهات حرف بزنم. من م   کمی خوامیهورا،باز کن منم. م--گذاشتم رو در و گفتم دستمو
 کمک کنم. 

 ...............--هورا

.  یبترس  ایخجالت( نوی)جون عمش ای خجالت بکش نکهی بدون ا یاز دردات به من بگ  یتون یهورا،م--
 .دارمیدلم نگه م یمن حرفاتو تو

خب همه اتون در   یکی نیا یول داشتمیبود حرفشو تو دلم نگه م میواقع ی ارام یاز ب یکی. اگه بله
 کرده. یکه چه غلط  دیانیجر

 ماتم زده اومد دم در اتاقش.  افهیق هی. خواستم برگردم که در اتاقش باز شد و با دادی. جواب نمنه

 

 

 باشه؟   شعوریب تونهیآدم م هیشد. چقدر  سیدهنم سرو  یعن یهوووووف. --و گفتم نشستم

 یمرد فوق العاده ا ومد،اونیخوشم م  انیمن از دا--اش که گفت  کهی فقط اون ت--و گفت دیخند سحر
 رو افکارم.  دیخط قرمز بزززززررررررگ کش هیکارش  نیبود اما با ا

بزنه که   ی حرف هی دیترسیخوند. م شدیم دو یتو حرفاش ترد--سحر لبخند زد و گفت یاز خنده  آلتون
 بود.  دهیبعدا خالفش ثابت بشه. اون ترس

 .میکن  کاری درسته. حاال چ--تکون دادم و گفتم سرمو

 . مگه نه؟ینقشه بکش یتونیفکر کن. مطمئنا م  کمی --آلتون و گفت  یبا پا زد به پا سحر

  میجوقته  یلیکه خ انی. دادی بذار انی بعدا مارم در جر نیی پا میری ما م--ها بلند شدن و گفتن بچه
شده. سحر سرشو تکون داد. بچه ها رفتن و من موندمو سحر و آلتون. سحر دستاشو گذاشت رو  

 . هیلکس یاصال انگار نه انگار. چه آدم ر انیدا نیا--تخت و گفت
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 م؟ یکن کاری اونو ولش کن. ما چ --

 به کارش اعتراف کنه. میکن  یکار هی دیبا--آلتون

 کار؟ ی چ--تکون دادم ک گفتم سرمو

 آلتون و آلما اتاقارو آماده کردن؟ ینا،برایمار--توجه به بحث ما گفت  یب  سحر

 .خوابمیمن با تو م--آلتون

به   یخبر خشک و خال  هیکه  نیبه خاطر ا یهست یدرست حساب  هیتنب هی قیکه تو ال ییاز اونجا--سحر
 من جدا.  یخوابیشما جدا م مینگرفت یعروس یوقت ،تایمن نداد

 نیی ای ب--در باز شد و سورنا اومد تو. به من نگاه کرد و گفت هویبزنه  ی حرف هیتا اومد  آلتون
 همه باشن.  دیبا گهیداره. م یحرف مهم هی ن،عمهییپا

 شده؟  یچ یعنی--سحر نگاه کردم و گفتم به

 من چه بدونم؟--شونه اشو باال انداخت و گفت سحر

همه  ی. عمه وقتمیو دور و بر هم نشست می. عمه رو راس همه مبال نشسته بود،رفتنییپا  میهم رفت با
 .کنهیبا هورا ازدواج م انیتا آخر هفته،دا--گفت  لکسیر  یلیامونو دور هم جمع کرد خ

 عمه......--میبا اعتراض گفت انیدهنمون باز موند. منو دا همه

 که گفتم.  تی عمه. هم  یعمه ب --عمه
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خاک تو سرم. تبت شده  -- نگاه به تب سنج کرد و گفت هی  نایپاک کردمو دوباره عطسه کردم. آر اشکمو
39 . 
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 شد؟   یچ--و گفت   نییپا دیپر  زمیاتاقم به صدا در اومد. سحر بود. سورنا از رو م در

انجام    دیکار با نیا گهیبرگرده. م  مشی از تصم خوادی. نم هیجد مشیتو تصم  یلیعمه اتون خ --سحر
 بشه تا هورا اسمش بد در نره. 

 یطور  نی . تا آخر هفته دو روز مونده. اگه هممیکن کاریچ  دیخب با-- هم و گفتمچسبوندم به  لبامو
 .شهیبدبخت م انیبره دا شیپ

 ه؟یجور  نیتو چرا ا تیاونو ولش کن. وضع--سحر

 . 39کرده تبش رفته رو  کاریبا خودش چ ستیحالش بده. معلوم ن--نا یسار

 درمونگاه. میبلند شو بر--سحر

 شد. یچ نمیبب  انیدا شی . من بلندشم برم پبندنشی . شبا ملهیتعط --

 کن. ،ولیری م یبدبخت دار-- تکون داد و گفت سرشو

 .هیوضعش چطور نمیاشکال نداره. برم بب --شدم و گفتم بلند

  هیرو تخته. حس کردم  دمیدرو باز گردم که د ی. با نگران ومدین  ییصدا چیدم اتاقش و در زدم. ه رفتم
بود؟   یمطمئنم. چ ی. ولدمیند ی زیچ یکنار چشمم تکون خورد. به سمت راستم نگاه کردم ول  یزیچ

. همه ودو خم شدم روش. هواسم به موهام نب انیتکون بخوره؟ رفتم سمت تخت دا تونهیتابلو که نم 
شد. موهامو از رو صورتش کنار زدم و با خجالت و   داریرو صورتش. تکون خورد و ب ختیموهام ر

 کنم. دارت یب خواستمی. نمدیببخش --گفتم یدگشرمن 

 .نیبش ای اشکال نداره. ب--رو تخت و گفت نشست

 م؟ی کن  کاری خب. حاال چ--که س ما نخوره کنارش نشستم و گفتم نیواسه ا ادی ز یل یبا فاصله خ 

دستش خورد به گردنم و   هوی. یزر مشک هیروش نگاه کرد.  هیبرد پشت گردنم و به خالکوب  موهامو
 ؟ یچرا انقدر داغ-- گفت

 دارم.  ست،تبین یزیچ
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 چقدر؟ --انیدا

 .39--تبم؟)سرشو تکون داد( گفتم--

 درمانگاه. میبر  ایب  ؟یینجایگفت. پس چرا ا یو با بدخلق   دیباال پر ابروهاش

 .شمیول کن بابا. خوب م -- گرفتم و گفتم دستشو

 تو....  یبگم ول  کی رفت به قالت تبر ادمی. یراست --که گفت دمیخند

 تولدت مبارت. --در آورد و گفت چیو از کشوش به بسته کادوپ یشد رو پاتخت خم

 ه؟ید 5عه،امروز --لبخند گفتم با

 ه؟یچ  نیا--تخت و نسبتا بزرگشو گرفتم و گفتم ینکون داد. کادو  سرشو

 بازش کن. --انیدا

گل رز   هیکه  رمی زنج هی آبشار لبخندم وسعت گرفت. ریشدم ز یچهره نقاش دنیباز کردم و با د  کاغذشو
گذاشتم رو   روی من رز دوست دارم؟ زنج دونهیاز کجا م نی بود رو تابلو بود. ا زشی آو دیو سف کیکوچ

 ؟ یدیقشنگه!!خودت کش یلیخ نی. اانیدا یوا-- تخت و گفتم

 قشنگه. یلیخ نی. ایتو فوق العاده ا--سرشو تکون داد که گفتم انیدا

 بندازم گردنت؟ --چشمام و گفت یگردنبندو گرفت جلو انیدا

خوب   کمیسردش به گردن داغم حالمو  ری بهش کردم و موهامو زدم کنار. برخورد دست و زنج پشتمو
مال  هیسرمه ا نیات. فقط ا گهیبده به سه تا قل د نمیا--.سه تا جعبه گرفت سمتم و گفتکردیم
 نه. هردوتاشو کنه،مالی . اونا هم فرق نم انهیدا

 . ممنون.یکرد رمی قافلگ یل یخ-- شدم و گفتم بلند

 تو ام کمکم کن.  کنمی ازدواج نم  نا،منی مار--گفت انیکه دا رونی برم ب خواستم

 . دمیعجوزه ام نجاتت م یاز دست خاله و دختر خاله --تکون دادم و گفتم سرمو
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تابلو   دنیبا د  نایهمه دور هم نسشتن. سار دمی. رفتم تو اتاقم که درونی از اتاقش زدم ب عیسر بعد
 ه؟ یچ نیا--گفت

 امه. تولدتون مبارک.  هیهد--رو گذاشتم رو تخت و گفتم  تابلو

 نیمنم ا یداده. کادو انیرو دا نا یا--با تعجب نگاهم کردن که کادوهاشونو بهشون دادم و گفتم همه
 تابلوئه. بود.

از دستمون در رفته بود.   خینبود امروز تولدمونه. تار ادمویکدوم   چی. همیگفت کیتبر گهیبه هم د همه
  هیهم به شکل  هیدو تا گردنبند شب نایو سار نایآر هیو هد  متی و گرون ق کیساعت ش هیسورنا  هیهد

 شده بود. یکار نی پروانه کج که روش نگ 

 دارن......... فیتو حلقم. پسر عموش نقاشم که تشر  نایآر هیفقط هد--و گفت دیکش یسوت  سحر

 

 35 پارت

 

. دی. استرس داشتم شدگفتیبه من نم یول  کردیم  ییپچ پچا هیسحر با آلتون  ن یروز عقد بود. ا  امروز
 یا افهیق هیمنتظر بود.   دیلباس سف  هی. هورا با ومدیدرست نشده بود. عاقد داشت م ممی سرما خوردگ
ن از خداش بود.  یا ی ول کشهیواقعا داره زجر م گفتمیم شناختمش ی. حاال اگه نمنیو بب  ایگرفته بود ب

بسپر به ما؟   وینگفته بودن همه چ کنن؟مگهی نم یچرا کار نایعاقد که اومد استرسم صد برابر شد. اه ا
  نهیتا عاقد اومد بش کنهی اقدام نم یلبمو گاز گرفتمو ناخونامو فشار دادم تو پوست کف دستم. نه، کس

  یو شکست. سوزششو حس کردم ول  مکه دستم بود افتاد زد پهلو یوتنی. لیهوشی خودمو زدم به ب هوی
 شد؟  یطور نیچرا ا نیا ،یوا--دمیسرم شن  یعمه ارو از باال یاصال تکون نخوردم. صدا

 درمانگاه.  م یبر ومدینم یحالش بد بود ول شی عمه از دوشب پ-- مینی تو ب  دیچیپ  انیعطر دا هیثان جند

  شیزیباال بود. نکنه چ یل یتبش خ نیعمه ا یوا--اومد نا یدستبند آر یزایآو نگیریج  نگیری ج یصدا
 بشه.

 نه؟ ایکنم  یکنم خطبه ارو جار  کار ی خانم من چ--عاقد باشه گفت  زدمیکه حدس م یمردونه ا یصدا
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  مشیبلندش کن ببر انی........داکنمی دخترم حالش بده. برو بعدا خبرت م ینیب ی نم-- گفت یعصب  عمه
 بده.  یل یدرمانگاه حالش خ

  نیکه ماش کمی . سحر کنارم نشسته بود و سرم رو پاش بود. نیبلندم کرد و برد گذاشت تو ماش انیدا
 . یدیجنب یبود. خوب موقع  یپاشو کارت عال --رفت سحر خم شد روم و گفت

 . کنهی نگاهم م تی برگشته با عصبان انیدا دنیترمز کرد. چشمامو باز کردم که د  نیماش  هوی

 ؟ یکن ینگاه م  یجور نیچرا ا--

 د؟یاز نقشه اتون به منم بگ دیمردیم--انیدا

 رفتم اجرا. ویطور شد که بدون سنار نیا دیاالنه که بله ارو بگ دمیشد. د  ییهوی به جون تو --

 اون موقع آلتونم کار خودشو کرده.  م،تایبعد برگرد میدو ساعت بمون هی--سحر

 ؟ یچه کار--انیدا منو

بار افتادن زندان،به چه  هیاونور آب بودن  یآورده. هورا خانم وقت ریاز هورا گ لمیف هیآلتون --سحر
که   یرو هم اونم تو اتاق ختهیر کردهی که توش کار م یبارم با کارمند شرکت هی یل دوم،وینم  یجرم
  ای هم از اونور دن ینیشاهد ع هی. تازه میآورد  ریگ لمشویکه ما هم با تالش فراوان ف نهیداشته،ا نی دورب

 .زه یتو به هم نر هیکه زندگ نجایا ادیب میکشوند

 واقعا ممنونم. --انیدا

 کرد مردم. یزیزخممو پانسمان کنه. از بس خونر نیا مارستانی ب دیمنو ببر شهیحاال اگه م--

 حواسم اصال نبود...... دی. ببخشای گیراست م-- راه انداخت و گفت نوی ماش عیسر انیدا

 

 منو ببخش پسرم،زود در موردت قضاوت کردم. --و گفت دیبوس  انویدا هیشونیپ عمه

 .یکرد ی. خوب نقش بازیتوام بزرگ شد--د و گفتاومد سمت من. بغلم کر بعد

 مجبور بودم.  ی. ول خوامی من معذرت م--گفتم یشرمندگ  با
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ازدواج   ییخوایبا هر کس م ی. مختارکنمیمجبورت نم  گهی. دیتو بزرگ شد-- بار زد به کتفم و گفت سه
 . امیم یهر دوتاتون،باهر کس که ازدواج کن هیعروس یبرا  یبرم. ول دیبا گهی. منم دیکن

 .شهی عمه دلم برات تنگ م--رفتم تو بغلش و گفتم  یتو چشمام جمع شد. بدون اطالع قبل اشک

 باباها بود. نیبابام بود. بغلش ع  هی. اون شب یبه سنگ زدینبود،خودشو م سنگ

 . یخوشحال باش  دیکه با ؟تویکن یم هیچرا گر گهیتو د--از خودش جدا کرد و گفت منو

 . باشه عمه؟شمونیپ ای. بازم ب ینجورینگو ا--جمع کردم و گفتم  لبامو

 .  پرهیم گهید ما یبرم. هواپ دی. منم بادیدختر. حاال بر امی م--و گفت  دیخند عمه

 در بند؟  میبچه ها بر --سحر گفت م یکرد یارو که راه عمه

 .میمن تا حاال نرفتم. بر--آلتون

سوار  می . با هم رفتفیتکل یکه کال ب انمیدادن. منم تابع جمع،دا تیهم رضا  نایو سورنا و سار  نایآر
 سمت دربند.  میو روند  میشد نیماش

کرده بردم   لیآدم تحص هیداشتم  یروستاهارو به من واگذار کرد،منم چون خودم کار و زندگ انیدا
باالخره  یکنه. ول یدگی و گفتم به اونجا رسبراش اجاره کردم    مونیگیخونه لوکس تو همسا هیاونجا و 

 زدم......  بی به ج ناشمیدست هورا نجاتش دادم،زم  استو؟ازیس یمن ارباب شدم. حال کرد
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-- . به بچه ها نگاه کردم و گفتمدادیکس جواب نم  چیدر خونه ارو باز کردم و صداش زدم. ه ینگران  با
 کجاست؟  یعنی

 . ستیتو اتاقم ن--. ار همون چا داد زدمیکه بهش داده بود یچراغا رو روشن کرد و رفت طرف اتاق  نایآر
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واسش افتاده باشه   ی. اگه تو کوه اتفاقادیب  ییگاز گرفتم. آخه چرا گذاشتم اون وقت شب تنها لبامو
 ؟یچ

گفت   انیو دازنگ خورد   لشینشده بود که مبا  کیافتادم. هنوز هوا کامل تار شی چند ساعت پ ادی
. لبامو  ده یجواب نم  میزنیزنگ م لشیکار مهم داشت. تنها رفت. حاال هر چقدر به مبا هیبره.  دیبا

ها  هبچ--از تو اتاق من اومد نا یسار یبه سورنا نگاه کردم که صدا یتو دهنم و با نگران دمیکش
 کردم.  دایفلش پ هینامه و  هید،ییایب

ممنون بابت تمام  --بلند خوندم یو با صدا دمیتو اتاق من. نامه ارو از دستش قاپ میدییدو همه
که غالتون گذاشتم منو   نیواسه ا دوارمیبمونم. ام تونمیمن نم ید،ولیکه به من کرد ییکمکا

 . انی.....دادیببخش

خبر؟ اگه رفتن براش آسون   یسوخت و هجوم اشکو تو چشمام حس کردم. رفت؟ انقدر ب دماغم
عشقم دو طرفه است.   کردمینداشته. چه ساده بودم که فکر م  خواسته،دوستمی اصال منو نم  یعنیود،ب

 ه؟ یتو فلش چ  نیبب--نگاه ناراحت بهم کرد و گفت  هیسحر 

کردم روش    کیآهنگ توش بود. کل  هیباال. فقط  ادی زدم به لب تابم و منتظر موندم اطالعاتش ب فلشو
 وان.....اش یکه صداش پخش شد تو فضا. صدا

 ستمیتو ن  یایآدم رو من

 سازه  نیفکر و ذکرت پرت ا  من

 یمثل تو با چش رنگ یکی

 سازه ی که نم یروان  هی با

 ستمیتو ن  یایآدم رو من

 افسردم  رمی با خودم در گ من

 راهن همه پاهام  هیزخم  من

 خوردم  نی زم  یبس تو هر راه از
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   یپرتگاه  هیمن لب  کنار

 ی کنیآخرم سقوط م  که

 چشام یذل نزن تو وونهید

 ؟ یکنی سکوت م گمیم یهر چ چرا

 آرومم  ییتنها نهیا ممیتصم آره

 از صورتت پاک بکن خانمم اشکاتو

 ته خطه دستامو ول کن برو  نجایا

 تو رو  خوامینم گهید

 آرومم  ییتنها نهیا ممیتصم آره

 از صورتت پاک بکن خانمم اشکاتو

 ته خطه دستامو ول کن برو  نجایا

 تو رو  خوامینم گهید

 من نسوز یبه پا فتهیح

 تو بده  یهوا برا نیا

 ی از کس یتو دار یانتظار چه

 عمره با خودشم به هم زده هی که

 نیبعد از ا یبده بخند قول

 که فاصله واسه هر دومون سخته نیا با

 که رنجوندم   یاون کس بشنوم



 تو  قلب من سهم  تو سهم من قلب

82 
 

 ته از ته دل خوشحال و خوشبخ دوباره

 آرومم  ییتنها نهیا ممیتصم آره

 از صورتت پاک بکن خانمم اشکاتو

 ته خطه دستامو ول کن برو  نجایا

 تو رو  خوامینم گهید

 آرومم  ییتنها نهیا ممیتصم آره

 از صورتت پاک بکن خانمم اشکاتو

 ته خطه دستامو ول کن برو  نجایا

 تو رو.  خوامینم گهید

. ی. بهت که گفتم تو خوب شعوری . بی. عوض رمی تحر زیخاموش کردم و انداختمش رو م عیتاپو سر لب
 ......ی مار--که سحرواومد جلو و گفت  دمیکش یبلند  غی. چرا؟ ج یست ین یآدم روان  هیگفتم که تو 

 . نمیبب ویکس خوام ی . نمرونی تر برو ب ع ی. سررونیبرو ب --وسط حرفش و گفتم دمیپر

تاپ و شلوارک تو تختم دراز  هی سرد با  یشد مانتو و شالمو در آوردم و تو اون هوا یاتاق خال  یوقت
 ................بخشمتیوقت نم چیه یکه قالم گذاشت نی. به خاطر اانیدا بخشمتی . نمدمیکش
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تو   فرمون از پارک دوبل در اومدم. روندم سمت خونه. خونه امو عوض کردم. هی ماشنم شدم و با  سوار
سرسخت   یبای از رق یک یبا  نایاتفاقا افتاد. آر یلیخ  گذشتیخاله و هورا م یسال که از ماجرا  6 نیا

رو مقصر   نایبودن کوروش آر یدشمن خون  نیداشتن. اوال ع یداستان نامیشرکتمون ازدواج کرد. ا
بدونه   نکهیداشت،بدون ا  یهم شانس فوق العاده ا نای. ساردیدیشرکتش م هیبه مرز ورشکستگ دنیرس
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شاد   یلیاما سروش خ  هیسروش برادر دوقلو و همسان کوروش عاشقش شده بود. کوروش اخمو و جد
عذاب وجدان داشتن که  ی. هر دوتا خواهرام و اون دوتا برادرم کلنهیو شنگول. تنها تفاوتشون هم

هر کدوم دوتان و اونا عاشق هر   دن یشدو فهم  ریختم به خ  یخب آخر همه چ ی نفر شدن ول هیعاشق 
 قل شدن.

.  ستیمعروف ن یزن داداشا نیدختر فوق العاده. اصال ع  هیبا ثمر،کارمند شرکتش ازدواج کرد.  سورنا
 خوبه.    یلیخ

کاله   یوسط من سرم ب نیهم بارداره. ا نایساله داره. آر 3پسر  هیگرفت و االن   یبا آلتون عروس سحر
کارم خوب  یجاش. ول ارمیب رویا گهی. هنوزم نتونستم کس دیروان  هیضعو هیمونوه اونم به خاطر 

 .....یییییسرشناس تهران. ه یاز رونشناسا یک یگرفته. شدم 

 شده بود:  میتنظ  نینبود. از قبل هم رو هم  یی هویگوش دادم.  شدی که پخش م  یآهنگ به

 

 دمادم یها هیگر شنیآدم م  هیخوب  یقای رف یوقت

 من به بادت ندادم   یگیبش م یبه حال غرورت که ه یوا گهید

 یاعتماد یاوج ب یتو یاز دست داد تویهمه چ یوفت

 یستاد یرو پرتگاع کدوم قله ا شهیباورت م تازه

 ؟ یی کجا نهیدردم ا  یخاطرات من یکه تو  یاون کس یآها

 .......ییسقف جدا ریز ویآوار دلتنگ ریز شمیله م دارم

 

  شتریسرو صداها ب  شدمیتر م  کیبه خونه نزد ی. هر چمییالیخونه و  طایپارک کردم تو ح نویپاش
 دعوت نکرده بودم. پس االن چه خبره؟  وی. من که کسشدیم

 چه خبره؟ --و گفتم دیهمه دور هم جمعن. ابروهام باال پر  دمیتو خونه که د رفتم
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 . گمیم  کیتولد چهار قلو بهشون تبر--همه و گفت  یخلو  دیپر  سروش

بود قشنگ پشت سر سروش بود. تابلو رو نگاه   دهیکش انیکه دا یی. تابلوید 5. بازم  دیباال پر ابروهام 
ممنون. کادوها به سمتم پرتاب شد منم کادوهاشونو از تو اتاقم آوردم و دادم بهشون.  --کردم و گفتم

. لباسو از  ای ب نخوشملم بک شی آرا هیبپوش   نویبدو برو ا--د و گفت هم بهم دا گهید یکادو هیسحر 
که  نیکه االن با ا ییموها دنیو سشوار کش یا قهیدوش ده دق هیدستش گرفتم و رفتم تو اتاق ،با 

  یزانو و قرمز یلباس تا باال دنیو پوش  حی مل شیآرا هیو   دیرسی کوتاهشون کرده بودم به زانوم م کمی
که همون باال بمونه و  بعد   دمکش ز  هیسرم بردم.  یبود و به شکل گل. موهامم باال   پوری که تمام گ

  یخوب شده بودم. صندال  یلیبه خودم نگاه کردم. خ نهیگوجه اش کردم و با کش نگهش داشتم. تو آ 
تو . رفتم کردنیم یکار هی. همه دور هم جمع شده بودن و رونی و رفتم ب  دمیتخت قرمزمم پوش

بود. هر   کی ک چهار طبقه کوچیک هیتولدمون  کیتولدمون. ک کیکنار ک  ستادنیوا دمیجمعشون که د
و شام   می.دست زدمیو با شمارش معکوس شمعارو فوت کرد میستادیوا زیکدوممون چهار طرف م 

گذاشت تا زوجا برن وسط. همه با جفتشون رفتن وسط فقط   تیآهنگ ال هی . بعد سروش میخورد
 . با بغض،لبخند،غم،عشق.کردمیمن موندم که به اونا نگاه م

بعد دستشو انداخت دورم و منو به   دمیفهم  شیاومد کنارم نشست. از کت و شلوار سرمه ا سروش
 دنیبا د  یول  . سرمو برگردوندم و نگاش کردمستیعطر سروش ن  نیا یکرد.... ول کیخودش نزد

  یق ی. نفس عمیخالکوب  یگردنم. جا یرو دیکه دستشو کش رونیکپ کردم. نفسمو فرستادم ب  انیدا
 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایا--فتمو گ دمیکش

 بمونم.  شتی اومدم پ --دم یسال دوباره صداشو شن 6از  بعد

 . سازهیمثل تو نم  ی روان هی ،بایمثل من با چش رنگ یک ی--نگاهش کردم و گفتم نهیک با

 ؟ یندازیم کهی ت یدار--لبخند زد و گفت  انیدا

 .  یموضعتو مشخص کرد شیسال پ 6چرا؟ تو همون  کهی نه. ت--

تو رو به    یکس خواستمیتو. من نم ش یپ  امیاول گذشته امو پاک کنم بعد ب خواستمیمن م--انیدا
 مواخذه کنه. یروان   هیخاطر ازدواج با 

 .ستمیخام گذشته ن ینایمار گهید شده جناب بهمنش. من ریکه د نهیمهم ا--
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خوب بلده آدمو   ،چقدری. عوضدیگردنم نوازش وار کش یاشاره اشو از پشت گوشم تا رو انگشت
 .....یخانم شد  یلیآره. خ --کرد و گفت کیکنه. شرشو به گوشم نزد ک یتحر
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 ؟ یکن یم  کاری تو حرف نزن. اصال تو،تو خونه من چ--پس زدم و گفتم دستشو

 اومدم هردوتامونو به آرزوهامون برسونم.--انیدا

من به همه آرزوهام  --بغضمو قورت دادم و گفتم کار؟ی حاال اومده چ ومدین ومدیم دیکه با یزمان هی
 ندارم.   اجی احت یبه خواسته هام به کس دنیرس  ی. همه اشون. حاال هم برو. من برادمیرس

 دارن. اجیهمدم احت هیهمه به --گونه ام و گفت یرو دیلبشو کش انیدا

  ازیکس ن چیمن به ه--دوباره سوخت و اشک تو چشام جمع شد. . ازش فاصله گرفتم و گفتم مینیب
 . یسبر تی به زندگ یندارم. توام بهتره بر

 بارم بره.  نیا  ترسمیاما من م خوادیخواستمش اما نبود،حاال اون منو م   یزمان هی

گرفتم. چهار ساعت   تی امشبم بل نی هم یامشب اومدم،برا نینا،هم یمار--جلوم زانو زد و گفت  انیدا
  ای تونمیم دونمینم سازم،چونیبرات م و یزندگ نیبهتر گمی . نم نیبهتر شمیبرات م ی. اگه قبولم کنگهید

نه.   ای یقبول کن ومن یتون یبرات بسازم. چهار ساعت. فکر کن م  نارویکه بهتر کنمی تمام تالشمو م ینه ول
سال اگه تو   شی ش نیکار بود. ا نی از نظر من بهتر طیمن اگه رفتم به خاطر هردومون بود. تو اون شرا

اگه که نه بود  شمیپ ای بود ب . اگه جوابت بلهتیتو اتاق بغل  رم ی. من م دمیمنم کم نکش یدیعذاب کش
 .شهیم ییدلم هوا یبرم. چون اون طور دنتیبذار بدون د

  نای. سارشم یو سحر اومدن پ نای وسار  نای. آرنییپا ختی پام بلند شد و رفت. اشکام شر شر ر یجلو از
 . یکنیم یمحل  یچرا بهش ب --اشکامو پاک کرد و گفت
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توام برو اتاقت. بهش فکر کن. اون آدم  نای. مارمیبهتره بر--ندادم. سحر رو به اون دوتا گفت  جوابشو
 . هیخوب

جا بمونن.   نیاز اتاقارو بردارن امشب هم یکیتو اتاقم اما قبلش بهشون گفتم هر کدومشون  رفتم
 و هزاااار دردسر. یهمه ام قبول کردن. کنجکاو

. در شدی کرده بودم چشمام باز نم  هیبره. از بس گر انیبود دا ساعت مونده مین  یعن یسه بود.  ساعت
واسه  --اتاقم به صدا در اومد. خودمو زدم به خواب که در باز شد و سحر اومد تو. نشست کنارم و گفت 

 . گرمیپا باز هیکه،من خودم  یدونیخانم روانشناس. م  این لمیمن ف

 جه؟ ینت --و گفت دیکش  یقیباز کردم و رو تخت نشستم. نفس عم چشمامو

 کنم.  کاریچ دونمی. اصال نم دونمینم--تکون دادم و گفتم سرمو

سال تحمل   6 یکه دار ویباهات حرف دارم. درد یول  کنمینم  حتتتینص-- خم شد و گفت کمی  سحر
که چرا با آلتونتاش   بستمی. هر لحظه تو اون سه سال خودمو به فش مدمیسه سال کش ،منمیکن یم

. اگه عاشقش  یکن ی تحمل م یساله دار شیکنارمه. توام ش  دم،حاالینرفتم. باالخره اومد. من بهش رس
هر   یازدواجم نکرد ویدوسش نداشت میری . حاال گیکردی. ازدواج میموندی وقت به پاش نم چیه یدنبو

. به خودتو اون ظلم نا،نکنینبود. مار شتیپ شهیاش هم هی . هدیدیخوابی نم سی بالشت خ هیشب با 
 خوشبختت کنه......  تونهیکه م دونمینکن. م

. داره یوا یوا ی. بلند شدم و از پنجره نگاه کردم. وامیو ن  3رفت. ساعت شده بود  رونیاتاق ب  از
داشت حرکت   یتاکس  ی. ولرونیب  دمییدو یتحمل کنم. با همون لباس مجلس  گهید تونمی. من نم رهیم
 .کردیم

به   نی. ماشنیکه با زانو افتادم زم  نیماش  ینشده بود. خودمو انداختم جلو ادیرو شکر سرعتش ز  خدا
 .یچه وضع اومدنه؟ االن خوب  نیا--گفت یشد و با نگران ادهی پ عیسر انی. داستادیسرعت وا

دونه زدم تو گوشش. سرشو باال آورد و   هیشترق.  ستادمی رو پاهام وا یگرفتم که بلند شم. وقت دستشو
 ؟ یکنیم کاری چ یدار--گفت

 ؟ یدر ر یخواست یبازم م --و گفتم کمش ی لگد زدم تو ش با
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 نکن.  نایآر-- گرفت و گفت دستمو

 .یکرد مییهوا یاونم وقت ؟یتنهام بذار یخواستی سال بس نبود؟ بازم م 6نکن.    ویچ یچ--

 . رهیجا نم  چیه نی. ادیبر دی ری اتونو بگ هیپدر جان کرا--استغفراهلل گفت که گفتم هیراننده  رمردیپ

اشو حساب کرد. بعد رفتنش بر گسشت سمت من و با لبخند   هینگاه کرد که اونم کرا انیبه دا رمردهیپ
 ؟ یمونیمن م  ،بایعنی--گفت

  میمورد تصم نی. فردا در اادی. االن خوابم میفعال جلوتو گرفتم نر--و گفتم  دمیمال چشمامو
 .ترسمی. آخه من.....من هنوزم میدار شیدر پ  ویاز االن بگم،راه سخت م،امایریگیم

 . تو فقط قلبتو بده به من.کنمی وقت ولت نم چیه گهید--کرد و گفت  بغلم

 .یجر نزن سهم منم قلب تو. مساو یباشه، قلب من سهم تو ول --به شونه اش و گفتم دمیمال سرمو

 . خواستی لحظه ارو م نیوقته دلم ا یل یخ--آورد باال و گفت  سرمو

 ..........بعد

 . هی. خصوصومدهی به شما ن گهید بعدش

 

 اااااااااااننننننننننننیپااااااااا

1396/5 /23 

  

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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