
 صفحه 1

W w w . Ketabsaz . info* * 
 یها رمان و ها کتاب تمام که دارد تالش کتاب و رمان نهیزم در ساز کتاب

 در مجاز صورت به یرانیا

 میباش همراه شما کنار یلحضات در تا دهد قرار تیسا

 صفحه 2
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 ساز کتاب انجمن کاربر Pari rahm | من یسنگ قلب رمان

 : خالصه

 ! مرده هی داستان قهرمان بار نیا ! داره کوچولو فرق هی ما داستان

 هدفیب و دهیکش دست یزندگ از که یمرد ده،ید ده،یکش درد مرد هی

 لیدل به . کنهیم یزندگ

 زنا تمام از و بشه کالم هم کس چیه با ستین حاضر ده؛ید که ییها

 قلب مرد نیا . رهدا نفرت

 ! هیسنگ آدم هی ! نداره

 به عشق با دوباره و بشه نرم دوباره مرد نیا یسنگ قلب شهیم یعنی اما

 برگرده؟ یزندگ

 !... نه دیشا آره، دیشا

 یاهیس یتو آخر تا ای بسازه رو شیزندگ تونهیم ما ی قصه مرد ایآ

 ره؟یم فرو شیزندگ

 ! ن؟یغمگ ای است خوش داستان نیا انیپا

 ! دینیبب دیبا خودتون

*** 

 خدا نام به

 : مقدمه



 هم باز کنم،یم باز که چشمامو . رومه به رو تو ریتصو بندم،یم که چشمامو

 زیچ تنها تو یچشما

 صفحه 3

 ! نمیبب تونمیم که ممکنه

 منطق بدون و لیدل نبدو یرفت تو ! ستین من حق نیا ! نه
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 به رو خونه نام که یزندان نیا یتو هدف یب و لیدل بدون موندم من و

 . کشهیم دکی

 ... عکست و تو با تنها

 ... وخاطراتت تو با تنها

 ایدن ور اون تا

 ! عشقت با

 ام؛ییتنها و عشقت با نجامیا من

 ! من؟ چرا ! تو؟ چرا که بگو حداقل ! انصافه؟ نیا

 ! من؟ قلب زدن پس اچر رفتن؟ چرا

 ... رو زیچ چیه رو، کس چیه خوامینم زدم، پس رو همه . رفتن دوستام

 ! خوامینم هم رو تو یحت

 که ستمین یآدم اما لبخندت، عاشق چشمات، عاشق عاشقم، من آره

 رو رفت که رو یکس بخوام

 ییجا من دل یتو خواهش و تمنا . ستین خونم یتو التماس . برگردونم

 . نداره

 و کرد سنگ مثل منو که بود تو ییرو دو و اما نبودم؛ یآدم نجوریا لبتها

 . شدم روح یب آدم هی

 ! یسنگ قلب با مردم هی من



 شهیم یزخم من ییاعتنا یب با شه،یم یزخم چون اد؛ین سراغم یکس بهتره

. 

 صفحه 4

 سراغم پس ! ندارم یاحساس چیه ! ندارم قلب من . نشو کینزد من به

 مثل هم تو ممکنه که این

 ؛یبش من

 ... احساس یب و روح یب من، مثل

*** 

 یهست ی کننده آغاز نام به
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 ) انیک (

 یمرد سمت نگاهم اما کردم، پاک رو شده یخون که رو لبم ی گوشه

 با و رومه به رو که هست

 لحظه چند تا انگار نه انگار که بود یجور دهمر . کردیم نگاهم پوزخند

 لگدم و مشت ریز شیپ

 ! دادیم جون داشت

 بابک و رو راه یتو شد دهیکش نگاهم که برداشتم چشم ازش نیخشمگ

 به اخم با که دمید رو

 . ادیم سمتم

 . کمهینزد یدوستا از یکی و لیوک بابک

 : گفت و ستادیا روم به رو

 ! ؟یداد قرار لطفت مورد ویک ارب نیا ! ؟یشد وونهید باز -

 : گفتم و لبم ی گوشه دمیکش رو دستمال دوباره

 . میبر تا بذار رو سند برو ! بابک کن بس -

 : گفت مرد همون



 صفحه 5

 یبمون نجایهم دیبا و دمینم تیرضا جوره چیه من ! بذار؟ سند ویچ یچ -
! 

 اومد دستش کنار سرباز که بردم حمله سمتش به قبل از تر نیخشمگ

 : گفت و طرفم

 ! نکن نیا از شتریب رو جرمت ! نمیبب عقب برو -

 : گفت و خودش سمت دیکش رو من بابک

 ! انیک کن بس -

 : گفتم و کردم نگاش تیباجد

 ! گهید برو -
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 : گفت اخم با

 ! نمیبب االی م،یبر باهم دیبا -

*** 

 یبرا شد داغون خودم نیماش چون خونه؛ میرفت بابک نیماش با اجبار به

 از احمق اون . تصادف

 اون . کردم لهش لگدم و مشت ریز لیدل یب منم و نمیماش به زد پشت

 مورچه هی من برابر در

 ! نبود شتریب

 ! کردمیم یخال چارهیب اون سر رو حرصمو تمام داشتم

 . کردم قطع رو بود اشتهگذ بابک که یمزخرف آهنگ

 . کرد نگاهم اعتراض با بابک

 ! ؟یدار مشکل نمیا با نکنه -

 . ندادم رو جوابش

 صفحه 6



 : گفت د،ید که رو سکوتم

 ... یبرگرد تا کنم یراض رو تو کرد اصرار بهم بابات ،یراست -

 . موند دهنش یتو حرف که برگشتم سمتش به تیجد با

 : گفتم یسرد لحن با

 میزندگ دارم . ارمینم خودم سر به ییبال د،ینباش نگران ! ستمین بچه من -

 ! کنمیم رو

 ! ؟یزندگ یگیم نیا به تو آخه -

 . شدم رهیخ رو به رو به

 یرنگ چیه بدون سرد، و روح یب یزندگ هی ! مرده آدم هی یزندگ آره، -
... 

 : گفت و گرفت رو بازوم بابک بشم، ادهیپ نیماش از نکهیا بلق
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 . کن خاک و زیبر دور ... گذشته ها گذشته گلم، داداش -

 : گفتم و زدم یتلخ پوزخند حرفش به

 و هست تازه داغ اون هنوزم من یزخم قلب یبرا اما گذشته، تو یبرا -

 . کنمیم حسش هنوزم

 برام شتریب که خونه اون سمت به و کردم آزاد دستش یتو از رو بازوم

 متروکه زندان هی هیشب

 . نکردم روشن رو چراغا از کدوم چیه عادتم، طبق . برداشتم قدم هست

 رفته فرو یکیتار یتو که روم به رو به و کردم ولو کاناپه یرو رو خودم

 . شدم رهیخ بود،

 ها گذشته به رو من و آورد هجوم سمتم به یشگیهم افکار هم باز

 ها خاطره میتسل منم و شوندک

 صفحه 7

 . شدم



 چشمام که دینکش یطول اما . گذشته یتو شدم غرق و بستم رو چشمام

 کاناپه یرو از کردم، باز رو

 . موند ثابث روم به رو اتاق یرو نگاهم که اتاقم سمت رفتم و شدم بلند

 که گرفتم رو خودم یجلو یلیخ . کردم مشت تیعصبان با رو تامدس

 هزار رو دستم کنار گلدون

 ! نکنم کهیت

 . شدم اتاقم وارد و دمیکش رو در ی رهیدستگ

 . میزندگ مثل دلم، مثل که؛یتار هم نجایا

 . گرفته فرا یاهیس رو اطرافم زیچ همه

 برام ها لحظه ناو دوباره شک بدون چون ببندم؛ رو چشمام ندارم جرات

 لحظه ... شهیم یادآوری

 زنم، طرف از دنید سخت یها

 باشه، من مال وجودش باشه، من مال قلبش داد قول که یزن

 ... نبود اما

 . کرد و گفت دروغ
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 . بود احساس از سرشار وجودم تمام که یمن به من، به کرد

 احساس با مرد اون حاال اما

 یتو سنگ کهیت هی فقط قلب یاج به که یمرد شده، دل سنگ مرد هی

 ... داره دل

 . شدم خامت که من به لعنت بهت، لعنت

 صفحه 8

 ... یزندگ به لعنت

 کارام ،یتکرار روزام . شدم رهیخ سقف به و دمیکش دراز تخت یرو



 بدون هدف، بدون ،یتکرار

 ! لیدل

 ادیم درد به قلبم ! ام خانواده ! آه . گذاشتم هم یرو رو پلکام اراجب به

 من خاطر به که نمیبیم یوقت

 باد به رو میزندگ که اشتباه هی خاطر به شن، یم آب ذره ذره دارن

 هم به خودم از حالم . داد

 رو زیچ همه ظاهر نکهیا خاطر به و بودنم خام و ضعفم خاطر به خوره؛یم

 دختر هی رو اون . دمید

 هی معصوم دختر اون درون دونستمینم اما عاشقه، که دونستمیم معصوم

 ! شده یمخف تهیعفر

 ! باز هوس مردم نیا از آه روزا، نیا از آه

*** 

 . کنم باز رو چشمام شد باعث خورد، صورتم به که ینور

 : گفتم اخم با و تخت یرو نشستم بود، روم به رو که یشخص دنید با

 ن؟یداریبرنم سرم از دست چرا ! ؟یخوایم یچ نجایا تو -

 : گفت اخم با خودم مثل و زد کمر به رو دستش

 چیه تو ی هیروح گذشته، که یسال دو نیا یتو ! داداش کن بس -

 یرییتغ

 . نکرده

 ! باش ما فکر به ،یستین خودت فکر به ! گهید بسه
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 صفحه 9

 هی که من فکر به ه،یگر شده کارش روز و شب که باش مامان فکر به

 که بابا و ندارم شتریب داداش

 ... شهیم رتریپ داره روز به روز



 یکس خاطر به یدار سال دو از بعد هنوزم و ستین التیخ نیع تو اما

 اول از که یکشیم عذاب

 . بود کرده تکور عشق چون ،یبفهم ینخواست و نداشت یارزش هم

 . عقب رفت قدم هی ترس از که آوردم هجوم سمتش به نیخشمگ

 : گفتم دیتهد با و رونیب دادم هولش اتاق از و گرفتم رو دستش مچ

 ! ؟یدیم یزندگ درس من به یدار بچه الف هی تو ! انایک شو خفه -

 : گفت بغض با

 ست؛ین سالمم ستیب هنوز ام، بچه من آره، -

 . دمیم صیتشخ رو بد و خوب تو از بهتر و شترهیب تو از عقلم اما

 ! بد یچ و خوبه یچ یدونینم هنوزم اما ،یکامل مرد هی تو

 چه بابا و بشه یراض ازدواجتون به یکرد خواهش بابا از که یروز ادتهی

 بدون که کرد التماست قدر

 یچ تو نکن؟ ازدواج یبشناس رو آشغال اون نکهیا بدون و نکن یکار فکر

 ! ان؟ه یگفت

 اگه یگفت . ستمین نباشه اون اگه و شده میزندگ تمام دختر اون که یگفت

 من هم شما نباشه، اون

 . دینیبینم رو

 که یستادیا ات خانواده یجلو بهیغر هی خاطر به و یکرد دیتهد رو اونا

 ! ؟یچ

 صفحه 11

 رحم خودشم ی بچه به که یزن کار، زن هی شد اش جهینت ؟شد یچ خب

 به هوس، خاطر به نکرد،

 ! پول خاطر

 : گفتم تیعصبان با



 ! نیبذار راحتم برو، ! کن بس ! ببند رو دهنت -
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 یجلو نتونست که میمرد رتم،یغ یب مرد هی بدختم، مرد هی من آره،

 بچه نتونست و رهیبگ رو زنش

 ... رتمیغ یب هی من ،آره . بده نجات رو اش

 االنم . دونمیم رو همه خودم ست،ین گفتن به یازین ؟یبگ یخوایم رو نیا

 . بذار راحتم و برو

 : گفت بود اشک از پر حاال که ییچشما با

 و بکن دل یلعنت ی خونه نیا از . میبر ایب مامان خاطر به ان،یک داداش -

 . بساز دوباره رو تیزندگ

 : دمیغر

 ! ؟یزندگ دومک ! ؟یزندگ -

 انا؛یک تونمینم

 نگاه رو من شهر مردم تمام کنمیم حس رم،یم رونیب خونه نیا از یوقت

 کنمیم حس ! کننیم

 رو من زن هی آره، . شدم نابود من ! دارن خبر میزندگ ی قصه از همه

 همشون از منم و کرد نابود

 . دارم نفرت

 صفحه 11

 ! احساسن؟ از پر زنا گفته یک

 یداشتن دوست و بایز ی فرشته هی قالب یتو که طاننیش هی همشون

 به و انایک برو ! اومدن در

 . خوبه حالم من که بگو مامان

 شمینم و ستمین انیک اون گهید من که برو . رمیبم و بپوسم جا نیهم بذار



 . هرگز

 : گفت و غوشمآ یتو انداخت رو خودش

 اون گه،ید بسه . نمیبب نجوریا رو تو ندارم تحمل خدا، رو تو داداش -

 احمق

 ! کن فراموش رو

 زنم؛یم رو حرف نیا و امیم دارم روز هر من . میبر ایب مامان جون داداش

 نیزم رو روم بار نیا

 . ننداز

 و زنه هی اونم باشه، یچ هر ! ندارم باور هم رو خواهرم یها هیگر یحت

 . دارم نفرت همشون از من

 ! ستین مهم برام گهید خواهرمم یحت
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 پشت هم رو در و اتاقم یتو رفتم حرف یب و کردم جداش خودم از

 . بستم سرم

 . در به دادم هیتک

 : گفت که دمیشن رو صداش

 کنار هم رو ما یحت گه،ید نفر هی خاطر به ! یمعرفت یب یلیخ داداش -

 نیا بدون اما ؛یگذاشت

 صفحه 12

 . ستین انصاف

 . رهیم داره که دادیم رو نشون نیا ها پله یرو قدماش یصدا

 رو من هم زیچ چیه سنگدلم، معرفتم، یب آره، . نیزم یرو خوردم سر

 نهییآ هی یوقت . دهینم رییتغ

 ! شهینم اول روز مثل گهید شه،یم خورد و شکنهیم



 . شمینم سرخوش و شاد انیک اون گهید شم؛ینم اول روز مثل گهید من

 زن اون ... نداره وجود گهید د،یخندیم وجود تمام با روز هی که یپسر اون

 یزندگ نیا کشت، رو من

 ! کشت رو من قمیرف کشت، رو من

 ! کرد نابود رو من بود، برادرم مثل که یکس

 . آورد هجوم ذهنم به ها خاطره اون دوباره

*** 

 )! یلعنت اون با دارمید نیاول ش،یپ سال دو (

 . زدن ضربه در به که بود وتریکامپ ی صفحه به نگاهم

 : گفتم آروم

 . تو ایب -

 . رمیبگ باال رو سرم شد باعث که بود بلندش یها پاشنه یصدا

 باال رو ابروم یتا هی و صورتش سمت رفت نگاهم کفشش ی پاشنه از

 . دمدا
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 امرتون؟ - : گفتم غرور با و یصندل یپشت به دادم هیتک

 : گفت بود، لبش ی گوشه که یکمرنگ لبخند با

 صفحه 13

 ! دیجد یمنش -

 : گفتم و انداختم هم یرو رو پاهام

 ! یسباکال و کیش یلیخ آخه ! یمهندس کردم فکر -

 : گفت و داد باال رو ابروش یتا هی

 ! باشه؟ کیش دینبا یمنش مگه خب -

 شما تیجذاب خب اما باشه، کیش دیبا که البته -

 ! هیمنش هی از شتریب مقدار هی



 : گفت و زد دار عشوه یلبخند

 ! نیدار لطف شما -

 تر مهم همه از و هاش عشوه ش،ییبایز جذب شدم؛ جذبش اول روز از

 .شینمهربو هم

 . نبود لیم یب من به نسبت اونم . شدم عاشقش کم مدت هی تو

 و کیرمانت شب هی یتو نیهم ی واسه و بدم دستش از خواستمینم

 درخواست ازش ییایرو

 . کرد عاشق رو من که یشهر شمال، یایدر ا،یدر کنار کردم ازدواج

 نیزننا چون نبود، یراض بابام اما کرد، قبول رو ازدواجم درخواست اونم

 . نداشت یا خانواده چیه

 ! زجرآوره برام هم اسمت یادآوری یحت ! یلعنت

 یکم مسائل نیا یتو اما نه، بود پول عشق و اخالق بد مرد بابام نکهیا نه

 . بود ریگ سخت

 کردم؛ یمعرف بابا و مامان به و خونه بردم رو نینازن که یشب ادمهی خوب
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 صفحه 14

 : گفت کنده پوست و صاف یلیخ بابام

 ! ستمین یراض ازدواج نیا به من -

 . برخورد بهش یلیخ نینازن

 : گفتم و گرفتم رو دستش موچ و سمتش رفتم . زد رونیب خونه از

 . کنمیم درستش خودم ن،ینازن صبرکن -

 : گفت هیگر با و زد پس دستمو تیعصبان با

 هی من____________ آره، ! انیک کردن ریتحق رو من ات خانوداه -

 کارم، و کس یب دختر



 فکر که شهینم لیدل اما

 ! هستم خراب دختر هی کنن

 . یلیخ از شتریب یلیخ ان،یک کردن داغونم یلیخ

 : گفتم و آغوش یتو گرفتمش

 ... یبزن یحرف نیهمچ خودت به یندار حق ،یلعنت کن بس -

 . تو مال منم ،یمن مال تو چون ؛یبش دور ازم ذارمینم

 : گفت هیگر با

 ! ات؟ خانواده اما -

 رو دشونیق باشه، نیا از ریغ اگه چون کنن؛ قبول مجبورن هم اونا -

 ! زنمیم

 دل ام خانواده از خواستمیم آشغال دختر هی خاطر به راحت یلیخ آره،

 که یمادر و پدر از بکنم؛

 . دنیکش زحمت من خاطر به عمر هی

*** 

 . شدم بلند نیزم یرو از اخم با

 . بود یکیتار به رو هوا

 صفحه 15
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 . ستادمیا پنجره کنار

 . کرد جلب خودش به رو نظرم بود، زیم یرو که یعکس قاب

 هر رو عکس بقا نیا من . برداشتم رو عکس قاب و زیم سمت رفتم

 نکهیا نه کنم؛یم نگاه شب

 ! ابدا بشه، تنگ روزا اون یبرا دلم

 گذشته یادآوری جز اما ببرم؛ یپ اشتباهم به دنشید با خوامیم فقط

 ! نداره برام یزیچ



 . شدم رهیخ رونیب به دوباره و دمیکش یقیعم آه

 . گرفته دلش هم آسمون یانگار . کرد دنیبار به شروع نم نم بارون

 . کرد منع رونیب منظره دنید از رو من که بود لمیموبا یاصد

 بهم بار نیصدم یبرا که بود مادرم کردم، نگاه لمیموبا ی صفحه به

 . زد زنگ

 . رفتم رونیب اتاق از و برداشتم رو کتم . دادم تماس رد

 مادرم؛ و پدر از ام شرمنده

 . شرمنده هم یلیخ

 . نداره یزیچ عذاب جز برام هم اونجا اما ا؛یدر کنار برم خواستیم دلم

 خودمم . زدم قدم هدف یب بارون ریز و گذاشتم سرم رو کالهم

 یب . برم خوامیم کجا دونستمینم

 . رفتمیم راه شد،یم تر دیشد لحظه هر که بارون به توجه

 . شدینم اما نکنم فکر یزیچ به داشتم یسع

 رفتم؛ راه که مقدار هی

 . پارک یتو یصندل یرو نشستم

 صفحه 16

 . بود اومده بند هم بارون . آسمون به شدم رهیخ و دمیکش یقیعم آه

 . میزد قدم بارون ریز نینازن با که افتادم یروز ادی

15 
*** 

 هم جوره چیه و شد خراب نمیماش که میبود خونه به برگشت راه یتو

 از . نبود یشدن درست

 . کرد دنیبار به شروع هم بارون بدم، شانس

 : گفتم و نینازن به کردم رو

 . ادیب بند بارون تا میصبرکن دیبا . ستین یشدن درست نیماش نیا -



 : گفت یا بچگانه ذوق با

 ! دهیم حال یلیخ م،یبزن قدم بارون ریز ایب ! نه یوا -

 ! یورخیم سرما هوا نیا تو ! دختر؟ یشد وونهید -

 ! کنمیم خواهش ان،یک میبر ایب -

 اون که افسوس صد افسوس، آه . میزدیم قدم بارون ریز ها وونهید مثل

 یروزها قدر یلعنت

 . ندونست رو خوبمون

 . شدم خونه یراه دوباره و شدم بلند یصندل یرو از

 . بازکردم رو در و برداشتم کتم یتو از رو دیکل

 از نفر هی که ببندم سرم پشت هم رو در خواستم و شدم خونه وارد

 رو در و داد هول رو من پشت

 دمید که سمتش برگشتم عیسر ! بست هم

 ! ستادهیا روم به رو سال و سن کم ی بچه دختر هی

 صفحه 17

 : گفتم و سمتش رفتم نیخشمگ

 نجا؟یا یگذاشت رو پات یحق چه به ! رونیب شوگم ! ؟یهست یک گهید تو -

! 

 : گفت زد،یم نفس نفس که همونجور

16 

 به دیکن باور ! دیکن کمک خدا رو تو آقا ! شدم مجبور ... من ... من -

 اجبار

 وارد و دادم هول رو شما

 ! شدم خونتون

 رو بازوش نداشت، ارزش برام هم ذره هی که حرفاش به توجه یب

 که کنم باز رو در خواستم و گرفتم



 داشته زور نقدریا زهیم زهیر دختر هی که بود بیعج برام . شد مانع

 پنجاه از شتریب نظرم به ! باشه

 ! نبود لویک

 : گفتم دهیم نشونم یجد یلیخ دونستمیم و بود ابروهام نیب که یاخم با

 دختر سیپل به زنمیم زنگ وگرنه کن؛ گم من ی خونه از رو گورت -

 ! گمشو ! یابونیخ

 : گفت و کرد نگام التماس با

 ! دنبالمن ایلعنت اون . نکن رونیب رو من زتیعز جون کنم،یم خواهش آقا -

 یتو اومدم دنیفهم

 ... کنمیم خواهش ... کوچه نیا

 : گفتم و دادم فشار رو بازوش

 یجور بعد و نیبش مجرد پسر هی ی خونه وارد نکهیا ! دتونیجد کلک -

 پسر اون که نیکن رفتار

 صفحه 18

 یماجراها هم بعد بسوزه، حالتون به دلش هم احمق

 ... و یعشق

 : گفت و کرد نگام متعجب

 هی واسه اونم خواستم، کمک ازتون فقط من ! آقا؟ یگیم یدار یچ -

 لحظه،

 گم رو گورم خودم بعد

 ... خدا رو تو . برم دمیم قول برن، نجایا از ایلعنت نیا بذار فقط . کنمیم

 رو پام موچ و نیزم یرو افتاد بار نیا که کنم باز رو در خواستم دوباره

 : گفت و گرفت

 . زتیعز جون دم،یم قسمت داداش -



 : گفتم کنه، ول رو پام کردمیم تقال که همونجور

 !... نزن دست من به . رونیب گمشو . ندارم زیعز من -
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 : گفت و دیچسب بهم قبل از شتریب اما

 کمک بهم خواهرت؛ یجا منم . یهست یخوب آدم که معلومه ات چهره از -

 . کن

 : گفتم خشم با

 ! رز * ه ی دختره نکن سهیمقا من خواهر با رو خودت -

 : گفت هیگر با

 نجایا بذار لحظه هی فقط بد، من خراب، من ! یبگ تو یچ هر اصال باشه، -

 . مونمب

 ... نامردا اون

 . موند تموم مهین حرفش زدن، در به که یا باضربه

 صفحه 19

 : گفت و ستادیا روم به رو ترس با

 رو من خوانیم اونا ... اونا . کردم فرار من ... من ! اونا به نده رو من -

 ! بفروشن

 ! دمیم قسمت گلم داداش

 بایز اصال آخه نداشت؛ یتیجذاب برام شدم، رهیخ صورتش به خشم با

 هم بود بایز اگر یحت . نبود

 ! بود طانیش اونم و داشتن یمعن هی برام زنا ی همه چون دم،یدینم من

 : گفتم و کردم دراز سمتش رو دستم دیتهد با

 ! نه ! سوزه؟یم حالت به دلم که ؟یکرد فکر یچ ! رونیب گمشو برو -

 ! کنن گور به زنده دیبا رو تو مثل یدخترا



 و گرفت رو جلوم بازم که در سمت برم خواستم . کرد نگام متجعب

 : گفت

 کم ازت یچ ! ؟یکنینم قبول چرا آخه . برم منم رفتن، یوقت دمیم قول -

 خواهش ! شه؟یم

 ... کنمیم

 . کردم بازش و در سمت رفتم و زدم پسش خشم با
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 هم یکی اون و بود جوون شونیکی کردم، نگاه روم به رو مرد دو به اخم با

 . زدیم مسن مقدار هی

 : گفتم و دوختم بهشون رو نگاهم تیجد با

 ! امرتون؟ -

 : گفت جوون پسر

 صفحه 21

 ! نداره دهیفا فرار رون،یب ادیب بگو بهش برو -

 : گفتم و زدم راه اون به رو خودم

 ! ن؟یدار کار یک با اصال ! اد؟یب بگم یک به ! ه؟یچ منظورت -

 : گفت جوون پسر به رو مرد یکی اون

 . ها خونه از گهید یکی یتو رفته حتما م،یبر ایب -

 : گفت و انداخت بهم یکوتاه نگاه پسر

 ! داخل رفت آقا نیا سر پشت دمید خودم -

 : گفت و کرد نگام شمخ با

 ! ادیب بگو خوشگله، آقا نداره برت هوا -

 : گفتم و کردم یاخم

 اصال ؟یچ که یگرفت رو من وقت همه نیا ! جون؟ بچه یگیم یچ -



 صحبت یچ راجب فهممینم

 ه؟یچ کارتون ن؟یهست یک دنبال نمیبب ! یکنیم

 : گفت رمردیپ

 .زودباش ! نایس نکن شر . ستین نجایا م،یبر ایب -

 : گفت حرفش به توجه یب پسر
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 دارم حتم مونم،یم نجایا صبح خود تا ! خورمینم تکون جام سر از من ! نه -

 . نجاستیهم

 : گفتم تیعصبان با

 . سایپل به زنمیم زنگ ،یبش من مزاحم یبخوا اگه نیبب -

 ! ؟یمعطل چرا ! زودباش ! بزن خب -

 صفحه 21

 ی دختره نیا دارم، یگرفتار کم خودم . زدم چنگ موهام به یکالفگ با

 ! شد اضافه بهش هم احمق

 : گفت و گرفت رو پسر دست خشم با مرد

 . شهیم داشیپ باالخره ! باش زود م،یبر ایب گمیم -

 . بستم رو در منم و رفت و گرفت رو پسر دست

 . کرد نگام ترس با . وارید به بود داده هیتک هک دختر به شدم رهیخ

 . گرفت بغل رو فشیک که سمتش رفتم

 ! گمشو رون،یب برو االی -

 : گفت ترس با

 دونمیم ! ستین کن ول کثافت ینایس اون دارم حتم چون آقا، کن صبر -

 نجایا از یزود نیا به

 ! رهینم



 . کردیم ام کالفه داشت گهید

 : تمگف و کردم زیر رو چشمام

 ! هان؟ سالته، چند تو نمیبب -

 : گفت تمام ییرو پر با

 ! چه؟ تو به -
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 : گفتم و کردم اخم

 ! ؟یکنیم نیتوه بهم یدار خودم ی خونه یتو رو، پر دختر -

 ! یعوض ی دختره دادمیم لیتحو بهشون رو تو دیبا کردم، اشتباه

 : گفت و داد قورت رو دهنش آب

 صفحه 22

 ! سالمه ستیب ! بابا باشه -

 : گفتم و زدم یپوزخند

 ! نیکنیم کار نیا به شروع کم سن از ! خوبه -

 شناسم،یم خوب رو شما امثال و ستمین هیبق مثل من ،یخوند کور یول

 ! دست کف مثل

 . کن گم رو گورت هم حاال

 : گفت و پام به دیچسب دوباره

 به کن، صبر ! شه؟یم کم ازت یچ مگه کنم،یم التماست ... خدا رو تو -

 خدا

 . رمیم

 . بود دستم یتو جوجه هی مثل کردم، بلندش و گرفتم رو لباسش پشت

 . چشمام به زد زل ترس با

 : گفتم و وارید سمت دادم هولش



 . نکن درست دردسر من یبرا بچه، نیبب -

 گم رو گورت زودتر یچ هر پس هستم، تر رحمیب هم نفر دو اون از من

 . کن

 : گفت و شد کینزد بهم قدم هی

 تیحال خوش زبون چرا ! افتادم ینفهم زبون آدم چه ریگ ! بابا یا -

 به دندون قهیدق هی ! ست؟ین

 ! که خورمتینم ! گهید رمیم بعدش بذار، گریج
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 ! شمینم عاشقت نترس ،یبابام سن هم تو بعدشم،

 ! کردم تعجب ییرو پر همه نیا از

 صفحه 23

 : گفتم و کردم مشت رو دستام

 ؟یدیفهم رون،یب یریم و یشیم گم زود یلیخ -

 ! کنمیم خالصت خودم ،یینجایا هنوز دمید و اومدم اگه

 . کرد نگام باز دهن با

 : زدم ادیفر

 ؟نه ای یدیفهم -

 : گفت و کرد گرد رو چشماش

 ! بزرگ بابا باشه -

 شعور،یب احمق . کردم نگاش خشم با

 ! گستاخ ی دختره

 . خونه یتو رفتم و برداشتم چشم ازش

 ! کنهیم درست دردسر برام مدام که یزندگ نیا به لعنت

 کردم، نگاش و دمیکش رو پرده و مبل یرو کردم پرت رو کتم



 . کردیم نگاه اطراف به و وارید به بود داده هیتک

 . مبل یرو نشستم و دمیکش رو پرده تیعصبان با

 . کنه گم رو گورش زود و نکنه درست دردسر برام دوارمیام
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 که هم لحظه هی یبرا خواستمیم . بستم رو چشمام و مبل یرو دمیخواب

 یول باشم، آروم شده

 ! شد؟یم مگه

 یها لحظه اون و یاراحتن همه اون برد ادی از و کرد فراموش شدیم مگه

 رو تلخ

 صفحه 24

 ! بودم؟ احساس از پر که یمن واسه

 نینازن خواستم که یروز ! رو؟ نحس روز اون کنم فراموش تونمیم مگه

 از خبر یب و کنم زیسوپرا رو

 رو در یوقت اما دم؛یخر رز گل دسته هی براش عشق با و برگشتم سفر

 رو صحنه اون کردم، باز

 ! نیزم یرو افتاد و شد ول دستم از گال و دمید

 قاتل باالخره دارم حتم و رهینم ادمی از وقت چیه تلخ یها خاطره نیا

 . شهیم جونم

 پاش که یا بچه بود؛ ام بچه دادن دست از نا،یا ی همه از تر سخت اما

 . نذاشت ایدن نیا یتو رو

 نیا به یوقت من و کشت یرحمیب با رو من ی بچه و نخواست آشغال ونا

 که بردم یپ موضوع

 . بود گذشته کار از کار گهید

 . بخوابم کردم یسع و دمیکش یقیعم آه

*** 



 ) لوفرین (

 چه که کردمیم فکر نیا به و کردمیم یباز پام ریز یها زهیر سنگ با

 یزندگ نیا از بعد یطور

 ! داشتم؟ هم یزندگ من مگه آخه ! زدم یپوزخند کنم؟

 . بزرگ اطیح نیا به شدم رهیخ و کردم یپوف

 . تنها یتنها خودم، یبرا اونم داشتم، رو خونه هی داشتن حسرت شهیهم

 وقت چیه هام آرزوم اما

 . شهینم برآورده

 صفحه 25

 ! مرده ای هستن زنده کجان، دونمینم اصال و نداشتم یمادر و پدر اول از
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 مامانم و بابا نکنه ! بودم؟ نامشروع نکنه ! گذاشتن؟ راه سر رو من چرا

 نیا ! خواستنینم رو من

 . رسهینم ییجا به آخرم و شهیم تکرار برام روز هر افکار

 بهم که ییاغذ مقابل در اونا . بودم کثافتا اون شیپ ادیم ادمی یوقت از

 کار ازم دادن،یم

 ،یدزد ،ییگدا کردم؛یم یکار همه . دنیکشیم

 مواد، فروش یحت

 ! خوردمیم که ییها کتک با اونم

 ،یبد انجام رو کارا نیا یخواینم که حاال دادن شنهادیپ بهم شیپ روز چند

 یکن ازدواج دیبا پس

 . رفتیم باال پارو از پولش که ساله پنجاه رمردیپ هی با

 : گفتم تمام تیاطعق با

 . کنم ازدواج آدم نیا با دینکن مجبورم اما ن،یبکش رو من -



 یجور هی خواستیم کرد،یم تیاذ رو من شهیهم هم جالل پسر نایس

 من و کنه تباه رو میزندگ

 ! فروشمتیم ،ینکن ازدواج مرد اون با اگه که گفت و کرد دیتهد رو

 تباه میزندگ خواستمینم . اوردمین کم من اما زدن،یم کتک رو من مدام

 از یکی کمک به و بشه

 و شدن متوجه لحظه نیآخر اما فرارکردم، که بود خونه اون یدخترا

 . دنبالم اومدن

 صفحه 26

 اومدم و دادم هولش منم و بشه خونه وارد خوادیم که دمید رو اری نیا

 ل،داخ

 رو ییجا نجایا جز االن مگه یول نداره؛ یفرق اونا با هم مرد نیا یانگار اما

 دارم حتم دارم؟ هم

 . منتظرمه هنوزم و کرده شک نایس

 . گهید کن یکار هی برم قربونت کن، کمکم ایخدا

 غیج ترس از و شد بلند آسمون از رعد یصدا که بود لحظه نیهم

 دم،یکش یفیخف

 به شروع یدیشد بارون که دینکش یطول . گرفتم ور دهنم یجلو زود اما

 مثل منم و کرد دنیبار

 . بودم ستادهیا اونجا دهیکش آب موش
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 اجبار به . نداشت یا دهیفا اما نشم، سیخ که سرم یرو گرفتم رو فیک

 . یورود در سمت رفتم

 ! ترسه؟یم من از یعنی ! هیبیعج آدم چه کرده، قفل هم رو در ! نامرد یا

 محکم . بود کیتار جا همه کردم، نگاه داخل به . شهیش به زدم جبارا به



 . زدم ضربه تر

*** 

 ) انیک (

 . کردم باز رو چشمام زنه،یم ضربه در به داره یکی نکهیا حس با

 نیا لیوسا به چشمم خواستمینم چون معمول؛ طبق بود کیتار جا همه

 . افتهیب خونه

 صفحه 27

 موهام به و مبل یرو نشستم بود، آلود خواب هم هنوز که ییچشما با

 . دمیکش دست

 . زدن ضربه در به دوباره

 ! نجاست؟یا هنوزم یعنی ! باشه؟ دختره اون نکنه

 ! باشه یزیچ یدزد دختر نیا دیشا گفتم کردم، قفل رو در عمد از

 . چارهیب در هب دیکوبیم هم سر پشت

 . کردم روشن رو چراغا از دونه هی و در سمت رفتم خشم با

 . بود سیخ لباساشم تمام و بود در پشت

 . کردیم نگام التماس با

 ! آخه؟ شد داتیپ کجا از گهید تو ،یلعنت

 . کردم باز رو در بود، میشونیپ یرو که یاخم با

 . داخل اومد بزنم، یحرف بخوام نکهیا از قبل

 : گفتم تیبانعص با
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 خط رو من دور بهتره یول سرته؛ تو یچ دونمینم من دخترجون، نیبب -

 برو نگفتم مگه . یبکش

 ؟یینجایا هنوز چرا رون؟یب

 شیمشک لخت یموها که آورد رونیب رو بود سرش یرو که یکاله



 .هاش شونه یرو شد ختهیر

 ! کنه خودش ی فتهیش رو من کارا نیا با خوادیم پس

 : گفتم و دیکش دست موهاش به

 ! اد؟یم یبارون چه ینیبینم ! نبود یا چاره خدا به گلم داداش -
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 ! اد؟یب بارون شب هر دیبا شمال ! خدا یوا

 . کرد تعجب رفتارم از . گرفتم فاصله ازش که شد کینزد بهم قدم هی

 : گفت و ستادیا اهمونج

 بارون هم و دمیترسیم ایعوض اون از هم اما برم، خواستمیم کن باور -

 نمیا . دنیبار به کرد شروع

 ! گهید منه شانس

 : گفتم و دادم رونیب یعصب رو نفسم

 . بذاره پا ام خونه یتو بهیغر هی ندارم خوش ست،ین مهم برام -

 : گفتم و در سمت دادم هولش و گرفتم رو فشیظر یبازو

 . گمشو چشمم یجلو از اال،ی -

 حتما بود، من یجا یکس هر . کرد گرد یا مظلومانه حالت با رو چشماش

 دختر نیا حال به دلش

 ! نه من اما سوخت،یم

 : گفت کرده بغض
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 من یجا ،یکنیم یزندگ راحت الیخ با بزرگ ی خونه نیا یتو تو ،یلعنت -

 چه یبفهم تا یستین

 آخه ... بودن کار و کس یب سخته قدر چه و بودن اهسرپن یب سخته قدر

 مثل قلبتون چرا آدما شما



 ! شهینم کم ازتون یزیچ خدا به ن،یکن درک یکم ! شده؟ سخت سنگ

 چکسیه اونم انداخت؛ نینازن ادی رو من حرفاش ! کار و کس یب دختر هی

 خودش اونم نداشت، رو
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 نقشه یچ همه که دمیفهم سر آخر اما داد، جلوه معصوم دختر هی رو

 . بوده

 سنگ مثل رو قلبم که یدختر کنم؟ کمک اون مثل یکی به دیبا االن چرا

 . کرد

 با مرد هی منم نبود؛ سنگ از دلم من که بگه دختر نیا به دیبا یکی

 از شتریب یحت بودم، احساس

 . شکوند رو دلم تو مثل یکی اما ا،ه یلیخ

 : داد ادامه هیگر با

 .باش مطمئن رم،یم کن باور -

 فرار آشغاال اون از من . خدا یرضا خاطر به کن، تحمل رو من یکم فقط

 خواستمینم چون کردم،

 ادامه رو میزندگ خوادیم دلم که هرجور خواستمیم و بشه تباه میزندگ

 . بدم

 رو زایچ نیا منم نداره، یربط من به حرفا نیا که یگیم خودت با دونمیم

 حالم به دلت که نگفتم

 . یکن درکم خواستم فقط بسوزه،

 االن داشتم اگه چون کنن، یدلسوز برام که نداشتم یمادر و پدر من

 . نبود نیا تمیوضع

 . رمیم زود باورکن . بمونم نجایا بذار و کن یمردونگ

 بدم؛ گوش حرفاش به نیا از شتریب خواستمینم . زدم چنگ موهام به



 یدروغ دونستمیم چون

 ! ستین شتریب

 : گفتم و کردم نگاهش تیباجد
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 . یکنیم گم رو گورت بعد امشب، هی فقط -

 دمتیم ،یشد خونه نیا وارد عمد از و یدزد بفهمم اگر ضمن، در

 ! شد؟ تیحال . سیپل دست
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 : گفت و کرد پاک رو اشکاش

 خالفکار یآدما اون شیپ درسته . ستمین دزد من خدا به داداش، باشه -

 بود اجبار به اما بودم،

 ... وگرنه

 : گفتم و کردم قطع رو حرفش

 ! بشنوم رو تو فیاراج خوامینم کن، بس -

 . نانیاطم یبرا کردم قفلش و در سمت رفتم

 : گفتم و کردم اهشنگ دیتهد با

 . یخوابیم نجایهم -

 . نکن یاشتباه کار گم،یم هم گهید بار هی

 : گفت یکمرنگ لبخند با

 ! یکرد یمرد جوون ،یمرد یلیخ -

 . کردم تعجب زدنش حرف طرز از

 . اتاقم سمت رفتم و برداشتم چشم ازش اخم با

 یدیجد درسر خوامینم چون بشه، کم شرش زودتر یچ هر دوارمیام

 . بشه درست امبر

*** 



 ) لوفرین (
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 . دادم یقوس و کش بدنم به

 . دلهره و ترس بدون بار، نیاول یبرا دم؛یخواب راحت قدر چه ش،یآخ

 ! داد فیک قدر چه راحت و نرم ی کاناپه نیا یرو
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 با ادیز . کردم پنهون کاله ریز رو بلندم یموها و شدم بلند کاناپه یرو از

 ی ونهیم یروسر و شال

 یتو هم بار هی یحت دم؛یپوشیم لباس پسرا هیشب شتریب و نداشتم یخوب

 دخترونه لباس عمرم

 ! دمینپوش یرنگ

 من یزندگ ! گشاد نیج شلوار و وریپل ای دمیپوشیم بلند شرتیت هی ای

 ایدن یدخترا تمام برعکس

 . بود

 ! نامرد روزگار یا روزگار، یا

 ! بود پسرا مثل زدنمم حرف مدل یحت

 ی طبقه حتما بودم، یبهداشت سیسرو دنبال کردم، نگاه اطراف به

 باال ها پله از آروم . باالست

 . رفتم

 باشه، یبهداشت سیسرو نکنم فکر البته که بود روم به رو بزرگ در هی

 ! نداره بیع که دنشید اما

 ! قفله که نیا ! بابا یا . سمتش رفتم

 . باشه یکی نیا دیشا داشت، قرار چپم سمت گهید در هی

 . دمیترس یکم دنشید با ! خدا یوا ... دمیکش رو رهیدستگ
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 شییخدا . بود پوشونده رو صورتش شیمشک یموها ! دهیخواب بامزه چه

 . بود یجذاب مرد

 بزرگم بابا یبابا سن هم ! بابابزرگ؟ نیا به شدم رهیخ من چرا ! بابا یا

 ! ها داره سن

 . بستم رو در آروم

 . همونه حتما بود، گهید در هی رو راه آخر . سرم پشت برگشتم

 . نهیهم آره

 به و نهییآ به شدم رهیخ . زدم آب صورتم به و کردم باز رو آب ریش

 صورت شدم؛ قیدق صورتم

 به یا قهوه ت درش یچشما و یا قلوه یلبا و یقلم ینیب با دهیکش

 مثل که پرپشت یابروها همراه
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 چیه نه، االن اما بودم، خوشگل دمیرسیم خودم به یکم اگر . بود پسرا

 چون ندارم، یتیجذاب

 به رو میبایز پست یآدما اون نیب خواستمینم خواستم، نجوریا خودم

 . مبذار شینما

 یسع انداختیم رمیگ تنها یوقت ادمهی ادمه،ی رو نایس یتایاذ هنوزم

 من اما کنه؛ تمیاذ داشت

 . کردمیم لهش لگد و مشت ریز که داشتم زور انقدر

 ! بود ادیز زورم مرد هی ی اندازه به اما داشتم، یفیظر اندام نکهیا با

 . شد دعوام پسر چندتا با ابونیخ یتو هم رو یبار چند
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 و دنیترسیم من از میکردیم یزندگ باهم که خونه اون یپسرا شتریب



 من وجود با نداشتن جرات

 منم و داشتن یشتریب قدرت اونا حال، نیا با اما برسونن یبیآس دخترا به

 یبرا و بود تموم تحملم

 فرا گرگ رو شهر نیا یجا همه ! برم کجا دونمینم اام کردم، فرار نیهم

 یقو دیشا من و گرفته

 رونیب رفتم و کندم دل نهییآ از ... دخترم هی باشه یچ هر خب اما باشم،

. 

 که بود یا خونه همون و بود بایز واقعا کردم، نگاه خونه یجا همه به

 که فیح یول بود، من یآرزو

 . وقت چیه شه،ینم برآورده

 دست یزیچ به باشه زشت دیشا اما بودم، گرسنه یکم . نییاپ رفتم

 . بزنم

 . کرده قفل رو در افتاد ادمی که برم و بردارم رو فمیک خواستم

 . کنم تشکر ازش یجور هی دیبا آشپزخونه، سمت رفت نگاهم

 . کردینم رحم من مثل دختر هی به بود اون یجا یک هر دیشا شییخدا

 . هیقلب خوش آدم یانگار

*** 

 ) انیک (

 بازم . سقف به شدم رهیخ شم،یم داریب خواب از که یشگیهم عادت طبق

 مثل گه،ید روز هی

 . روح یب و سرد شهیهم

 . افتادم دختره اون ادی تازه شدم، بلند تخت یرو از

 صفحه 34
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 زودتر یچ هر دیبا . ومدیم ییصداها آشپزخونه یوت . رفتم رونیب اتاق از



 . کنم رونشیب

 . بود من به پشتش اون . نییپا رفتم و زدم آب صورتم به یکم

 . کردم نگاه حرکاتش به اخم با

 . کرد نگام تعجب با . برگشت سمتم به که کرد حس رو وجودم یانگار

 ! نداشت دخترا به یشباهت چیه شدم، قیدق صورتش یاجزا به

 . باشه داشته یا پسرونه ی چهره بود شده باعث پرپشتش یابروها

 : گفت آروم

 . ریبخ صبح -

 : گفتم حرفش به توجه یب

 .باش زود ،یبر بهتره گهید -

 یکرد قفل رو در تو خب اما برم، خواستم یبش داریب نکهیا از قبل باشه، -

 صبحونه براتون منم و

 . تشکر یبرا کردم حاضر

 : گفتم و انداختم زیم هب یکوتاه نگاه

 . برو ایب باشه، -

 . داشت ازم یا گهید حرف توقع یانگار کرد، نگام متعجب

 . دیرسیم هام سرشونه به زور به قدش . شد رد کنارم از

 . برداشت مبل یرو از رو فشیک

 رو فونیآ زنگ که بره رونیب خونه از خواست اونم و کردم باز رو در

 . زدن
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 سر بهم که داشت عادت صبح روز هر اناست؛یک دونستمیم . کرد نگام

 . بزنه
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 : گفتم و بهش کردم رو

 ! این برون هم نگفتم تا و باال اتاق برو -

 : گفت و نشست ابروهاش نیب یاخم

 ! چرا؟ -

 . برو االی . یکن یدرست دردسر برام خوامینم و دارم مهمون چون -

 : گفت دیتهد با و زد کمرش به رو دستش

 فکر هان؟ ،یدار نقشه برام نکنه ! کارام نیا ختم من داداش، نیبب -

 یکرد

 ! خنگم؟

 باشم؟ داشته دیبا لویبیس نیا یبرا یا نقشه چه من ! گه؟یم داره یچ نیا

! 

 : گفتم و زدم یپوزخند

 ای باشم داشته نقشه لبت پشت لیبیس اون یابر دیبا من جون، بچه آخه -

 ! زشتت؟ یابروها اون

 یا نقشه برات بخواد که برسه چه شه،یم بد حالش نهیبب رو تو یک هر

 ! باشه داشته

 : گفت یشتریب اخم با

 ! یطرف یک با باشه حواست که گفتم رو نیا -

 : گفتم و دادم رونیب رو نفسم حرص با

 . یریم هم تو رفت، که مهمونم . نزن هم یادیز حرف و اتاق یتو برو -
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 فکر ! افتادم یک ریگ نیبب . اتاق یتو رفت داشت که یاخم همون با

 کرده

 ت زش سه،یانگل ی ملکه



 ! بیبدترک

 . شدم انایک منتظر و زدم رو فونیآ

 شیحال ا،ین گمیم و کنمیم نیتوه بهش یچ هر ! شهینم مآد دختر نیا انگار

 ! شهینم
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 . موندم منتظر کمر به دست

 . سمتم اومد و کرد پارک اطیح یتو رو نشیماش

 . کرد تعجب در کنار دنمید از

 : گفت خنده با و کرد سم * و * ب * و ستادیا پا ی پنجه یرو

 ! ها بلنده قد داداشم ! ماشاهلل -

 : گفتم و دوختم شیعسل یچشما به رو همنگا تیجد با

 ؟یداریبرنم سرم از دست چرا ! یاومد که باز -

 متعجب . آشپزخونه سمت رفت و شد ییرایپذ وارد حرفم، به توجه یب

 چشم صبحونه زیم به

 : گفت و دوخت

 من شهیهم ! یکرد حاضر صبحونه خودت یبرا نمیبیم که باره نیاول -

 . کردمیم حاضر برات

 : گفت و کرد نگام شک با . کرد یتاهکو مکث

 نجاست؟یا یکس نکنه داداش، نمیبب -

 : گفتم و کردم حلقه هم یتو رو دستام
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 ! کرده حاضر صبحونه برام خودش و نجاستیا دخترم دوست آره، -

 : گفت و کرد گرد رو چشماش

 ! واقعا؟ -



 : گفت و انداخت ینگاه باال ی طبقه به

 ! نمشیبب خوامیم ! کجاست؟ پس -

 : گفتم باحرص
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 . ستین نجایا یکس ! انایک کن بس -

 نجا؟یا یاومد چرا اصال

 . ندارم رو تیدور طاقت نمت،یبب دارم دوست خب داداش، وا -

 ! میستین رحم یب تو مثل که ما

 ! برو و بگو یدار یحرف اگه -

 : گفت و سمتم گرفت رو نشیماش چییسو

 که داد خبر بهش بابک آخه ان،یک به بده رو نتیماش فعال که گفت بابا -

 . شده داغون نتیماش

 کاریچ خب اما دلخوره، ازت هم مامان و زنهینم حرف باهات بابا درسته

 تک یناراحت طاقت کنن؟

 . ندارن رو پسرشون

 : گفتم و زدم پس رو چییسو

 . ندارم ازین هم نیماش به و خوبه حالم من ! ستین یدلسوز به الزم -

 : گفت و گذاشت زیم یرو رو چییسو
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 تابته یب یلیخ مامان ،یراست . باشه الزم دیشا ذارم،یم برات حال هر به -

. 

 هی انصاف، یب آخه

 ! یقهر ها چارهیب اون با چرا دونمینم من . نبز بهش زنگ

 : گفتم کالفه

 . مشقت و درس سر برو انا،یک کن بس -



 . بشم قبول دانشگاه دیبا حتما امسال داداشم، چشم -

 ! بودم شده دور دختر نیا از من قدر چه

 ... حاال یول داشتم؛ رو هواش یلیخ و ذاشتمینم تنهاش هم لحظه هی قبال

 . ستین مهم برام چکسیه اصال ست؛ین مهم برام هم ناایک گهید حاال
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 . رفت و کرد یخداحافظ د،یس * و * ب * رو ام گونه دوباره

*** 

 ) لوفرین (

 ! اون و دونمیم من وگرنه نباشه، کارش تو یکلک دوارمیام

 ! ؟یایب بر کریپ غول اون پس از یتونیم طور چه تو خنگ، دختر آخه

 . هیورزشکار یحساب که هم اندامش قدشه، که متر هی

 پسش از یخوایم طور چه دونمینم ! روکش هی با یاستخون تا چهار فقط تو

 ! یایب بر

 هیک مهمونش نمیبب تا پنجره کنار رفتم

 . شد ادهیپ متشیق گرون نیماش از پیخوشت و دخترخوشگل هی دمید که

 هم باکالس چه ! اوه

 ! داره لیبیس پسرا مثل لبم پشت که من نه دختر نیا ! هست
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 . هست که نهیهم جهنم، به اصال ! کرد ام مسخره هم بابابزرگ اون یحت

 . مرتبه قدرم چه اتاق، یتو چرخوندم رو چشمام

 . زیم یرو بود افتاده که یعکس قاب به افتاد نگاهم

 . داشتم برش و متشس رفتم یکنجکاو با

 . کردم نگاه بودن ریتصو یتو که یافراد به ! شکسته نکهیا

 . داره هم یخوشگل زن چه ! داره زن پس

 پس . ستادنیا هم کنار عاشقانه قدر چه . افتاده جذاب نجایا هم خودش



 کجاست؟ االن زنش

 داره، دوستش عاشقانه حتما ! کنه؟ رونمیب خوادیم زنش ترس از نکنه

 نجایا چرا فهممینم یول

 ! ستین

 . شد باز در که بودم عکس به رهیخ
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 . نیزم یرو افتاد دستم از عکس قاب هوی

 ! احمق لوفرین سرت بر خاک

 . کرد نگاه عکس قاب به تیجد با کردم، نگاش یچشم ریز

 . زیم یرو گذاشتم و برداشتم رو عکس عجله با

 : گفتم و کردم کول رو فمیک

 برم؟ تونمیم االن -

 بودم گذاشته که یعکس قاب به بود رهیخ و بود من به توجه یب اون اما

 . زیم یرو

 ! مرده؟ زنش نکنه شد؟ رهیخ بهش یناراحت با نجوریا چرا ! وا
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 ! نکنه خدا چاره،یب نه

 . کردم تکرار رو حرفم دوباره

 : گفت و اومد ودشخ به

 . برو ایب آره، -

 : گفتم بشم، خارج اتاق از نکهیا از قبل . رفت کنار جلوم از

 . ییآقا یلیخ . بمونم نجایا یگذاشت که ممنون بازم -

 . نزد یحرف اما انداخت بهم یکوتاه نگاه

 بعد به نیا از که کردمیم فکر نیا به مدام اما رفتم، رونیب خونه از زود



 کنم؟ یزندگ کجا دیبا

 نایس که داشتم ترس . زدم دید رو کوچه یتو و کردم باز رو در آروم

 . باشه نجایا هنوزم

*** 

 ) انیک (
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 یتو نداشتم دوست چون شدم؛ خالص شرش از باالخره که خوشحالم

 . افتمیب دردسر

 کردم، نگاه لمیموبا به

 یکارا من یجا به بابک چارهیب . داشتم بابک از پاسخ یب تماس چند

 . دادیم انجام رو شرکت

 ورشکست دارم حتم نبود، بابک االن تا اگه . شرکت برم امروز بهتره

 . شدمیم
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 شرکت اون به خواستینم دلم گهید ماجرا، اون از بعد و شیپ سال دو از

 جز چون بذارم، پا

 . نداشت یزیچ برام تلخ یاه خاطره

 . زیم یرو خوابوندمش خشم با و عکس قاب سمت رفت چشمام

 بهش چشمام خواستمینم

 پس رو تاوانش دارم که یاشتباه اره،یب ادمی رو اشتباهام خوامینم بخوره،

 . دمیم

 . بستمینم دل بهش وقت چیه کاش کاش،

 . برگشت گذشته به شدیم کاش

 نیماش چییسو اجبار به . ییرایپذ سمت رفتم و کردم عوض رو لباسم

 خونه از و برداشتم رو انایک



 . رونیب زدم

*** 

 یا کننده کر یصدا که یشاد آهنگ دنیشن با و کردم روشن رو ضبط

 یتو رفت اخمم داشت، هم

 ! ده؟یم گوش رو نایا یجور چه احمق ی دختره ! هم

 انا،یک بهت لعنت . کنم دایپ رو ام عالقه مورد آهنگ تا کوچه یتو ستادمیا

 ! گه؟ید هیچ نایا

 نشست و کرد باز رو در عیسر نفر هی که بودم آهنگا یبررس مشغول

 ! نیماش یتو

 . کردم نگاه بهش

 پدای نجات احمق نیا از یک من خدا، یا ! شد گرد چشمام دنشید با

 ! کنم؟یم
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 : گفتم تیعصبان با
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 . نییپا برو االی ! بچه؟ یخوایم من جون از یچ ! تو؟ بازم -

 : گفت زد،یم نفس نفس که همونجور

 ! هستم تو شیپ من بفهمه خوامینم ! رسهیم االن کن، حرکت خدا رو تو -

 . برو دمیم قسمت

 : گفتم خشم با

 ! نییپا برو گمشو ! رسه؟یم یک -

 : فتگ و گرفت رو بازوم

 ! ادیم االن . برو زتیعز جون برو، خدا رو تو -

 . کردم روشن رو نیماش و کردم جدا دستش یتو از رو بازوم خشم با

 : گفتم کردم، رد که ابونیخ چند



 کس چیه و دروغه حرفات ی همه دونمیم سرته؟ یتو یا نقشه چه -

 نفر دو اون ست،ین دنبالت

 ! هستن دست هم باهات هم

 : گفت کرد،یم مظلومش یبیعج حالت با که ییچشما با

 .داداش گمینم دروغ خدا، به نه -

 ... بگم طور چه ... یعنی کردن، بزرگ رو من یبچگ از اونا

 دایپ رو من کجا از دونمینم هم ایلعنت اون و بودم یراه سر ی بچه من

 یا اما کردن؛ بزرگ و کردن

 . کردنینم دایپ رو من کاش

 یدید شبید که ینفر دو اون
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 . پول خاطر به بدن، شوهر زور به رو من خوانیم اونا . هستن دنبالم

 . ندارن یارزش براشون من مثل ییدخترا

 . نبود چکسیه اومدم، رونیب که شما ی خونه از
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 و شد سبز جلوم رفتم که کوچه چند

 که دمیدو عجله با منم

 . شدم سوار اجبار به منم و نیاومد رونیب خونه از که دمید رو شما

 . نییپا گرفت رو سرش شد، تموم که حرفش

 : گفتم و داشتم نگه رو نیماش

 . کن یمعرف سیپل به رو اونا خب ،یگیم راست اگه -

 : گفت و کرد نگام ترس با

 یدزد رو یبار چند ممن چون افتم،یم دردسر یتو خودمم ینجوریا آخه -

 ! کردم



 . گرفت نییپا رو سرش دوباره

 ! یدزد هی تو بود؛ درست حدسم پس -

 ازشون که رو ییاونا و زدم گند اما کردم، رو کار نیا اجبار سر از خدا به -

 رو من هم کردم یدزد

 . نشدن موفق اما رنیبگ رو من خواستن بار چند یحت و کردن ییشناسا

 : گفتم و دمکر باز رو نیماش در

 .زودباش ن،ییپا برو -

 االی . یبر یتونیم یخواست جا هر هم تو و کنه داتیپ تونهینم گهید که االن

 . برو
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 . کرد نگام التماس با

 ! خودم؟ شیپ برگردونم رو تو یدار توقع نکنه ! ه؟یچ -

 : گفت و برداشت شمچ ازم

 . ممنونتم داداش، یکرد لطف هم نجایا تا ... نه که معلومه -
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 . شد ادهیپ نیماش از و گفت رو نیا

 بزرگ شهر نیا تو بره خوادیم کجا دختر نیا آخه . شدم رهیخ رفتنش به

 آدم همه نیا نیب و

 ؟یعوض

 ! چه؟ من به اصال کنم، فکر بهش دینبا نه،

 . شد دهیکش سمتش به فکرم دوباره که کنم وشنر رو نیماش خواستم

 . بمونه تنها بچه دختر نیا بذارم تونمینم

 ومدهین عقلت نینازن از بعد هنوزم ! ینشد آدم هنوزم ان،یک بهت لعنت

 و کس یب اونم ! سرجاش



 . بود دروغ اما دارم، اجیاحت نفر هی به گفتیم و بود کار

 . بود شدن پولدار فکر به فقط یلعنت اون

 . داره یمعصوم ی چهره ست،ین شتریب بچه دختر هی نیا اما

 برام بخواد نکنم فکر سالمه؛ دو و یس من و سالشه ستیب فقط اون

 . باشه داشته یا نقشه

 هی بذارم و کنم یانصاف یب تونمینم کنه، دایپ پناه سر هی کنمیم کمکش

 پناه سر یب و تنها دختر
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 عبرت خوادینم که وونهید هی ! ام وونهید هی من آره، . باشه شهر نیا یتو

 دختر نیا دیشا اما ره،یبگ

 . داره اجیاحت کمک به واقعا

 .سمتش رفتم و کردم روشن رو نیماش

 . کرد نگام تعجب با که کردم ترمز روش به رو

 : گفتم و مدیکش نییپا رو نیماش شهیش

 ! شو سوار ایب -

 . داد باال رو ابروش یتا هی

 : گفتم اخم با
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 ! گهید ایب -

 : گفت و شد خم

 ! ستمین کاره نیا من ! یگرفت یعوض داداش، برو -

 ! خودت؟ واسه یگیم یچ -

 : گفت اخم با

 با یکرد یفکر چه ! شو؟ سوار یگیم بعد و یکنیم ادهیپ رو من اول -



 خدا داش،دا برو ! خودت؟

 ! بده گهید یجا هی رو تیروز

 : گفتم و دادم رونیب رو نفسم حرص با

 نظر لویبیس یتو به امیب من اونوقت خته،یر شهر یتو خوشگل همه نیا -

 ریتقص ! باشم؟ داشته

 ! کنم کمکت خوامیم که منه
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 : گفت و کرد دراز سمتم رو دستش دیتهد با

 ! ؟یدیفهم ندارم، لیسب من -

 : گفتم اخم با

 . یبر یتونیم بفرما، یخواینم کمک هم اگر شو، سوار ایب -

 . زد زل بهم حرف یب

 نه؟ ای یایم -

 : گفت التماس با

 . شناسمیم رو تو فقط االن من ! باش نداشته نقشه برام خدا رو تو -

 . کردم روحفظ میخونسرد کردم یسع

 : گفتم یآروم لحن با
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 .باش مطمئن ندارم، نقشه -

 . کردم حرکت حرف یب منم و شد سوار و کرد باز رو نیماش در

 یتو امیب تونمینم من و داره شک بهت احمق ینایس اون داداش، گمیم -

 االن حتما . تو ی خونه

 . ندارم شک کرده، نیکم اونجا هم

 : گفتم بود، رو به رو به نگاهم که همونجور



 . افتادم دردسر یتو منم یجنابعال خاطر به دونم،یم -

 گورش و بشه خسته اونم یجور نیا دیشا برم، اونجا فعال تونمینم خودمم

 . کنه گم رو

 . نداشتم یا چاره خدا، به شرمنده -

 ؟یبر یخوایم کجا تو برم؟ دیبا کجا االن گمیم خب،
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 : گفتم و دادم رونیب رو نفسم حرص با

 ! یفهیم یبش ساکت اگه -

 اصال . بدونم دیبا من گلم داداش بابا، یا -

 ! ؟یمن با دونهیم خانومت

 : گفتم و کردم نگاهش متعجب

 ! خانومم؟ -

 ! ؟یندار زن مگه آره، -

 ! ؟یدیفهم کجا از تو -

 ... عکس قاب اون .. خب ... خب -

 : گفتم و کردم نگاش تیجد با
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 فقط من . ینکن دخالت ستین مربوط بهت که یمسائل یتو بهتره -

 زیچ نه کنم، کمکت خوامیم

 ،یا گهید

 ! شد؟ تیحال

 ... داداش چشم -

 : گفتم تیجد با

 ! داداش نگو من به نقدرمیا -



 ! ونمدینم رو اسمت که من ! بگم؟ یچ خب بابا، یا -

 . برداشتم چشم ازش حرف یب

 ه؟یچ اسمت -

 انیک -
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 . لوفرمین منم آهان، -

 . برگشتم سمتش به

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 ! یبدون یبخوا دیشا گفتم -

 ی دختره کاریچ امخویم رو اسمت آخه . دادم جلوم به رو نگاهم دوباره

 ! احمق؟

 ! انداختم یدردسر چه تو رو خودم نیبب

*** 

 : گفتم لوفرین به رو و کردم پارک رو نیماش

 . امیم االن باش، جا نیهم -
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 ! کجا؟ -

 : گفتم و زدم زل بهش اخم با

 . امیم االن کن صبر ! نپرس سوال قدریا -

 . شدم ادهیپ نیماش از و گفتم رو نیا

*** 

 ) فرلوین (

 و شناسمینم رو اروی نیا که من ! کردم اعتماد بهش چرا دونمینم

 کارهیچ و هست یک دونمینم

 ! ست



 . شدیم معلوم شبید بود، یبد آدم اگر اصال

 . کنه کمکم خوادیم واقعا دیشا
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 ! بهیعج مقدار هی اما ه،یقلب خوش آدم ،سردش رفتار برخالف یانگار

 ! داره ییماجراها هی یانگار

 ! یانداخت یوضع چه تو رو من نیب خدا، یا

 ایدن نیا وارد رو من بود بهتر باشم، بدبخت نقدریا بود قرار اگر

 . یکردینم

 کجا؟ آخه اما بگردم، دنبالشون دارم دوست یلیخ کجان؟ مادرم و پدر

 ! ؟یطور چه

 ! کردنینم من سرنوشت با رو کار نیا که خواستنیم رو من اونا اگر اصال

 آخه؟ دارم رو کجا تنها، دختر هی من

 ! کنه کمکم خوادیم یچ یبرا ستین معلوم هم اروی نیا

 پناه رو پناه یب دختر هی خوادیم که باشه خدا طرف از یا فرستاده دیشا

 . بده

 . دادم هیتک یصندل پشت به و دمیکش یقیعم آه
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 . کنه گم رو ردم احمق ینایس اون دوارمیام

 . ارمیدرب رو میزندگ خرج یجور هی و کنم جور خودم یبرا یکار هی دیبا

 یقو مرد، هی مثل دیبا اما دخترم، هی درسته . باشم یکس بار سر خوامینم

 . باشم محکم و

 . برد خوابم و هم یرو رفت چشمام هوا یب که کردم خودیب یفکرا انقدر

*** 

 ) انیک (
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 خوش بهم و شد بلند جاش سر از احترام با یمنش . شدم شرکت وارد

 . گفت آمد

 . اتاقم سمت رفتم و کردم یتشکر ب ** ل ریز

 یوقت و بود ها پرونده یبررس مشغول و بود نشسته زمیم پشت بابک

 : گفت د،ید رو من

 طرفا؟ نیا از ! میکرد ارتیز رو شما ما عجب چه به، به -

 ! ؟یداشت یکار

 . زدیم طعنه با رو حرفاش

 ! بابک کن بس -

 بهش دیبا خودت و هستش تو شرکت نیا ! انیک آقا کن بس تو -

 وقت چند تا . یکن یدگیرس

 سرپا من خاطر به هم االن تا . یشیم ورشکت دارم حتم هم گهید

 . دهستایا

 . نذار منت نقدریا -

 . گمیم دارم خاطرخودت به کن باور ست،ین منت -

 یلعنت شرکت نیهم از امیبدبخت تموم اصال دقمه، ی نهییآ شرکت نیا -

 ! شد شروع

 رو نجایا . گهید شرکت هی و گهید یجا هی کن؛ شروع اول از خب -

 .بفروش

45 

 . نجایا مدماو یا گهید زیچ یبرا کن، ول رو حرفا نیا فعال -

 ه؟یچ امرتون بفرما، -

 ! ؟ینفروخت که هنوز خوام،یم رو آپارتمانت دیکل -

 ! ؟یچ یبرا نه، -
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 . نداره بیع تو نظر از اگه البته باشم، اونجا رو یروز چند خوامیم -

 . خودته ی خونه نه، -

 . یایب رونیب یساخت خودت یبرا که یزندان اون از خدامه از من

 : گفت و سمتم گرفت رو دیکل

 هیروح دوارمیام فقط بمون، اونجا یداشت دوست وقت هر تا ... بفرما -

 ات

 . بشه عوض

 . اومدم رونیب شرکت از و زدم یتلخ لبخند

 . شمینم سابق انیک اون وقت چیه وقت، چیه من

 . مرد قلب خوش و طبع شوخ پسر اون مرد، انیک اون

 . کردن خرد رو من ایعوض اون . کردن نابود رو احساساتم کشتن، رو من

 ام، بچه دادن دست از با

 . مردم منم

 کنم؛ کمک خودم نوع هم به خوامیم فقط االن

 . کنم رییتغ خودم نکهیا نه

 . نداره یرنگ چیه نداره، یمعن من یبرا یزندگ

 . شدم نیماش سوار

 . بود خواب لوفر،ین سمت رفت همنگا
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 . یداریب تا بود تر معصوم خواب یتو یانگار

 . کرد باز رو چشماش اونم کردم، روشن که رو نیماش

 : گفت و دیمال رو چشماش دست با

 ! ؟یزنینم حرف چرا ... میبر میخوایم کجا که بگو خدا رو تو -
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 ... اصال

 : گفتم و کردم قطع رو حرفش

 ! ؟یعجول نقدریا چرا تو -

 نکنه ؟یببر یخوایم کجا رو من ! آخه؟ یهست یک گهید تو بابا، یا -

 رو بدنم یاعضا یخوایم

 ! ؟یبفروش

 بلند یصدا با که یطور گرفت، ام خنده اش مسخره فکر نیا از

 . دمیخند

 ! بود بیعج هم خودم یبرا دنیخند ینجوریا سال، دو از بعد

 . کردیم نگام متعجب

 . کردم روشن رو نیماش حرف یب

 ؟یببر یخوایم کجا رو من ان،یک آقا -

 . کردیم سوال ازم مدام اونم و بودم ساکت آپارتمان به دنیرس تا

 ! کنم تشیاذ داشتم دوست چرا دونمینم

 . دبو نشسته هنوز اون اما شدم، ادهیپ نیماش از

 : گفتم و سمتش شدم خم

 . گهید شو ادهیپ -
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 : گفت و بغل یتو گرفت محکم رو فشیک و کرد نگام اخم با

 ! کجاس؟ نجایا -

 ! بفروشم و ارمیب رونیب رو بدنت یاعضا خوامیم ! گاه شکنجه -

 : گفت و کرد گرد رو چشماش
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 ! ؟یچ -

 : گفتم و کردم باز براش رو در سمتش، رفتم

 . شو ادهیپ -

 .نجاسیا خب ! ؟یخواستینم پناه سر هی تو مگه اصال

 . بمون نجایا یخواست وقت هر تا

 . ستادیا روم به رو و شد ادهیپ نیماش از

 . کنه نگام و رهیبگ باال رو سرش بود مجبور کوتاهش قد خاطر به

 من از که تو ! چرا؟ آخه ؟یکن کمکم یخوایم یداشت چشم چیه بدون -

 دفعه هی ومد،ینم خوشت

 ! شد؟ یچ

 ! داره؟ بیع خدا، یرضا خاطر به کنم کمکت خوامیم -

 ! بود؟ بهتر یباش پناه سر بدون و سرگردون شهر نیا یتو ذاشتمیم نکهیا

 . کرد نگام حرف یب

 . ندارم باهات یرکا باش مطمئن . نمون نجایا گه،ید میبر ایب -

 . افتاد راه سرم پشت حرف بدون که کرد اعتماد بهم یانگار

 . بود ستادهیا در کنار هنوز سمتش، برگشتم . شدم وارد خودم اول
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 ! داخل؟ یایب یندار قصد -

 : گفت و انداخت ینگاه خونه داخل به

 خودته؟ مال نجایا -

 . تو ایب آره، -

 . بود ستادهیا همونجا هنوز ! گفتم یچ دینشن یانگار

 صفحه 54

 . داخل کشوندمش و سمتش رفتم اجبار به



 : گفت و کرد آزاد دستم یتو از رو دستش

 رهیم بدجور کالهمون وگرنه م،یکن حفظ رو ها فاصله بهتره داداش، نیبب -

 ! هم یتو

 : گفتم و کردم یا خنده تک

 ! بشم کینزد بهت دارم دوست یلیخ من که نه -

 : گفت اخم با

 ! نکن نیتوه لطفا -

 : گفتم و کردم نگاه پاش تا سر به

 ! ؟یدید نهییآ یتو رو خودت حاال تا نم،یبب -

 ! ه؟یچ منظورت -

 : گفتم و کردم اشاره بود تنش که یلباس به

 ! اه ،گهید هیچ نجایا ! زنهیم زار تنت یتو لباست -

 : گفت و کرد صاف رو بود تنش که یوریپل

 خوشت ! بزنم پیت واست بخوام که نبود یانقدر پولم یول د،یببخش -

 ! جهنم به اد،ین ادینم
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 ! زنه؟ینم حرف آدم مثل چرا دختر نیا بابا، یا

 انداختم؛ نگاه اطرافم به بهش توجه یب

 . بود جور و جمع و کیش آپارتمان هی

 باشم؛ نجایا رو یوزر چند مجبورم

 . اندازهیم دردسر یتو هم رو من دختر نیا یماجرا وگرنه

 صفحه 55

 . زدیم دید رو خونه داشت اونم کردم، نگاش یچشم ریز

 من با وگرنه ،یخورینم تکون نجایا از هم تو گردم،یبرم و رمیم من -



 اون از من باشم، گفته . یطرف

 . هستم بدتر دنبالته که اروی

 : گفت اخم با که برخورد بهش یانگار

 . رمیم نجایا از االن ست،ین یمشکل دزدم، من یکنیم فکر اگه -

 . خودم سمت کشوندمش که بره رونیب خونه از خواست

 تیجذاب یانگار اما بود، سال و سن کم نکهیا با . میبود هم یقدم هی یتو

 پشت که داشت ییها

 ! بود شده میقا اش پسرونه ی چهره اون

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش

 ! یکرد یدزد یگفت خودت ! ؟یستین دزد مگه -

 بدم، انجام رو کار نیا نتونستم هم اصال بودم، مجبور که گفتم ! بابا یا -

 ! اومد در گندش چون

 . کردم زد گوش بهت من هرحال، به -

 : گفت که کنم باز رو در خواستم

 ! ؟یریم کجا -
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 هم اگر ! باشم تو شیپ تونمینم که من ! امیم که گفتم ! بچه؟ چه تو به -

 به فقط کردم، کمکت

 . نداره برت الیخ و فکر بود، دوستانه انسان حس خاطر

 : گفت ییرو پر با

 صفحه 56

 بشم یکس عاشق دیبا من ! یبابام سن هم تو ! شدم عاشقت من که نه -

 پنج تاینها ای سال دو که

 ! یبزرگتر ازم شتریب هم دیشا ای ده که تو نه باشه؛ بزرگتر ازم سال



 . رفتم رونیب خونه از و فشردم هم به رو دندونام حرص با

 ! یکرد یکس چه گرفتار رو خودت نیبب ان،یک بهت لعنت

*** 

 ) لوفرین (

 که یکس به تونمینم کنم؟ کاریچ خب اما باشه، نداشته یبد قصد دیشا

 ندارم ازش یشناخت

 . کنم اعتماد

 . باال ی طبقه رفتم و دست یتو گرفتم رو ام کوله

 . ستادمیا راهرو یتو

 بود، هم کنار که داشت وجود اتاق تا دو

 . داشت قرار چپ سمت هم یبهداشت سیسرو هی

 . زدم آب صورتم به یکم و یبهداشت شیروس سمت رفتم

 ییصداها هی که رونیب برم خواستم و کردم خشک رو دستم دستمال با

 . دمیشن

 ! باشه؟ تونهیم یک یعنی ! یوا . بغل گرفتم رو ام کوله ترس با

 ! کردیم زمرمه خودش یبرا رو یآهنگ یخوشحال با داشت نفر هی

 ! لوفرین بهت لعنت
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 ! باشه؟ داشته یا نقشه برات واقعا نکنه

 صفحه 57

 رونیب رو بود همراهم اطیاحت یبرا شهیهم که رو ییچاقو ام کوله یتو از

 . آوردم

 . شدم شخص اون منتظر و دادم قورت رو دهنم آب ترس با

 . دمیشن ها پله یرو رو قدماش یصدا

 . کردم باز رو رد آروم



 . بود من به پشتش

 ! باشه؟ دزد نکنه

 ! ستنین پیخوشت نقدریا که دزدا بابا، نه

 .گلوش ریز گرفتم رو چاقو و سمتش رفتم

 یتو افتاد پشت از و داد دست از رو تعادلش که یجور بود، بلند قدش

 . بغلم

 ! نهیسنگ هم قدر چه ! بابا یا

 . برگشت سمتم به عیسر اونم که عقب دادم هولش پام با

 . گرفتم سمتش به رو چاقوم و ستادمیا روش به رو

 . کردیم نگام تعجب و ترس با

 ! ؟یخوایم یچ نجایا ! ؟یهست یک گهید تو ... تو -

 : گفتم بودم، گرفته سمتش به رو چاقو که همونجور

 ! ؟یدزد نکنه هان؟ ،یخوایم یچ نجایا تو -

 : گفت بشه، کینزد بهم داشت یسع که همونجور

 ! ؟یخوایم یچ من داداش ی خونه تو -
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 صفحه 58

 لیتحو و اندازمیم رتیگ االن ! یخوند کور یول هان؟ یدزد یاومد

 ! دمیم ستیپل

 تا رونیب برو االی . شده یمیقد ها کلک نیا ! داداش؟ کدوم ! شو خفه -

 ! کنم ناکارت نزدم

 . کردمیم تقال خشم با . گرفت رو کمرم و کرد حمله سمتم به

 . نیزم یرو انداخت و گرفت دستم از رو چاقو

 یوحش رو سبزش یچشما که یادیز اخم با اونم و کردم نگاش ترس با



 زده زل بهم کرد،یم تر

 . بود

 : گفت پوزخند با

 ! ؟یکن ناکار رو من یخوایم تو کوچولو، دزد -

 : گفتم خشم اب

 ستم،ین دزد من ! شو خفه -

 ! یشد مردم ی خونه وارد که یدزد تو

 : گفت خنده با

 ! هستش؟ تو ی خونه نجایا نکنه -

 ! ستین مربوط تو به -

 هی آهان، . شدمیم خالص ازش یجور هی دیبا بود، گرفته محکم رو کمرم

 ! یفکر

 مجبور ادیز درد از که شکمش یتو زدم لگد هی و باال آوردم رو پام آروم

 . کنه ولم شد

 . نییپا ی طبقه رفتم و برداشتم نیزم یرو از رو چاقو

 . گرفت رو من پشت از دوباره و دنبالم اومد عیسر

 صفحه 59

 : گفتم تیعصبان با
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 ! هان؟ ،نیداشت نقشه برام نکنه ! آشغال کن ولم -

 ینجاچیا بفهمم دیبا ! ؟یهست یک تو اصال ؟یکنیم زر زر یدار یچ -

 ! کجاست؟ بابک ،یخوایم

 : گفتم بشم، آزاد دستش حصار از کردمیم یسع که همونجور

 . برم خوامیم کن، ولم ! ه؟یخر کدوم بابک -



 ! عمرا ! ؟یبر بذارم حاال و یشد مردم ی خونه وارد ! ؟یبر بذارم -

 ! یدزد تو نکبت، شوتà_؟„ھ__` 8 خفه -

 ! زهیم زهیر اما زرنگ دزد هی ! یدزد هی تو -

 . کرد ولم که گرفتم دندون رو دستش موچ نباریا

 . بود کرده جمع رو صورتش درد از . گرفتم فاصله ازش

 : گفت و کرد نگام

 ! کنم کارتیچ دونمیم ! یوحش -

 . سمتم اومد دوباره

 ! گربه و موش میبود شده

 . دیرسینم بهم کرد،یم یارک هر

 : گفتم دیتهد با و ستادمیا ها مبل از یکی پشت

 ! نشو کینزد من به -

 : گفت زد،یم نفس نفس ادیز دنیدو از که همونجور

 ! ناقال دزد کنم کارتیچ دونمیم -

 صفحه 61
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 و سرم پشت وارید به دمیچسب ترس از که رداشتب زیخ سمتم به هوی

 کینزد بهم رو خودش اونم

 . کرد

 . گرفت دستم از تیعصبان با که سمتش گرفتم رو چاقو

 : گفت و زد کمرش به رو دستش

 ! ؟یکردیم یغلط چه نجایا بگو حاال ،یافتاد ریگ -

 : گفتم و عقب دادم هولش

 ! چه؟ تو به بابا، گمشو برو -



 ! یخوایم یچ نجایا تو بپرسم دیبا که منم

 لگد هی دم،یکش و گرفتم رو جلوش یموها که کنه حمله بهم خواست

 که شکمش به زدم هم گهید

 . هوا رفت اش ناله درد از

 وارد انیک و شد دهیکش در ی رهیدستگ که برم رونیب خونه از خواستم

 . شد

 . دیچرخیم پسر اون و من نیب نگاهش متعجب

*** 

 ) انیک (

 ! باشم دختره نیا ریدرگ دیبا یک تا دونمینم

 تونمینم هم یطرف از کنه، درست برام یدردسر خوامینم یطرف از

 نیا ی آواره بچه دختر هی بذارم

 . بشه شهر

 یآدما ریگ نذارم که مونده برام رتیغ یکم هنوزم . ستین انصاف

 . افتهیب صف گرگ

 صفحه 61

 نباشه؛ کارش یتو یکلک دوارمیام فقط
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 از پر مقابلم طرف از هم دروغ نیکوچکتر با و هستم یزخم هی مرد چون

 معلوم و شمیم خشم

 . ارمیب سرش ییبال چه ستین

 . خورد گوشم به ییصداها دم،یرس که در کینزد

 . کردم باز رو در و آوردم رونیب بمیج یتو از رو دیکل عجله با

 . در سمت اومد هم لوفرین ورودم، با

 مگه شد، تعجبم باعث نجایا دنشید . بهزاد به دادم رو نگاهم تعجب با



 ! نبود؟ آلمان

 . کردیم نگاه لوفرین به خشم با و بود دلش یرو دستش

 : گفت و کرد اشاره لوفرین به و افتاد من به نگاهش

 ! دزده دختر نیا رش،یبگ انیک داداش -

 . کردم نگاه لوفرین به تعجب با

 . شد میقا سرم پشت ترس با هم لوفرین و ما سمت اومد بهزاد

 : گفتم که کنه حمله لوفرین به خواست بهزاد

 ! منه با دختر نیا بهزاد، کن صبر -

 : گفت و کرد نگام متعجب

 ! هستش؟ تو با ! ؟یچ -

 ! قاتالست و دزدا هیشب شتریب ! ؟یشناسیم کجا از رو نیا تو آخه

 : گفت تیعصبان با سرم پشت از لوفرین

 ! آشغال ببند رو__ ع 93 دهنت -

 صفحه 62

 : گفت دیتهد با بهزاد
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 ! وروجک رسمیم حسابت به -

 : گفتم لوفرین به رو اخم با

 ! باش ساکت -

 . بستم رو در

 رو و آشپزخونه زیم یرو گذاشتم رو بودم گرفته که رو ییغذاها ظرف

 : گفتم بهزاد به

 . بدم حیتوض واست میبر ایب -

 : گفتم و کردم نگاه لوفرین به تیباجد



 . امیم االن باش، نجایهم -

 . گرفت نییپا رو سرش حرف یب اونم

 . افتاد راه سرم پشت و انداخت یکوتاه نگاه لوفرین به تیعصبان با بهزاد

 . نشستم تخت یرو و شدم ها اتاق از یکی وارد

 . بود دوخته چشم من به منتظر بهزاد

 : گفتم کنم، فیتعر براش رو ماجرا نکهیا از قبل

 ! گذشته خوش بهت یانگار ! رانیا یبرگشت باالخره عجب، چه -

 : گفت و نشست کنارم

 ام هیروح هب شتریب اونجا یهوا و حال وگرنه اومدم، بابک خاطر به االنم -

 . سازهیم

 : گفتم و زدم یکج لبخند

 ! لحاظ؟ چه از -

 صفحه 63

 : گفت و زد یچشمک
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 ! دهیم حال شتریب اونجا صفا و عشق ! یدونیم بهتر خودت -

 یزندگ جانیا گهید یدونستیم که تو بابک؟ شیپ ینرفت چرا االن پس -

 ! کنهینم

 یکم نکهیا یبرا و داشتم قبل از رو نجایا دیکل ! کنم زشیسوپرا خواستم -

 اومدم کنم استراحت

 ! شدم رو به رو وونهید نیا با که نجایا

 . کردم نگاه بود مونده یباق یگرفت گاز اثر که دستش موچ به

 : گفت د،ید که رو نگاهم

 هیشب چرا ه؟یک وونهید نیا نم،یبب بگو ! کرده نیهمچ وروجک نیا -



 ! ست؟ین زادیآدم

 . کردم فیتعر براش مختصر رو ماجرا

 گفته دروغ دیشا ! ؟یکن اعتماد دختر نیا به یتونست طور چه تو انیک -

 اعتماد بهش دینبا باشه،

 ... رو اون زودتر یچ هر ! یکردیم

 تشسرنوش دینبا و است بچه دختر هی باشه یچ هر بگه، دروغ نکنم فکر -

 . بشه خراب

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 ... که نبود تو حق ،یمرد یلیخ -

 . نکرد کامل رو حرفش

 : گفتم و زدم یتلخ لبخند

 صفحه 64

 ... پسر الیخیب -

 : گفت و شد بلند تخت یرو از

 باز سرت از رو دختر نیا زودتر یچ هر و باش مراقب شتریب جان انیک -

 بابک شیپ رمیم منم کن،

 داره؟ خبر ماجرا از اونم نمیبب که

 . گمیم بهش خودم نه، -
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 . ییرایپذ سمت میرفت باهم

 بغل یتو رو اش کوله هم شهیهم مثل و بود نشسته مبل یرو لوفرین

 ندونه، یک هر . بود گرفته

 ! کنهینم جدا خودش از که هست کوله نیا یتو یزیچ یگنج کنهیم فکر

 تمام ییرو پر با اونم که لوفرین به شد رهیخ و برداشت رو ساکش بهزاد



 : گفت

 ! ؟یدیند آدم ! ه؟یچ -

 : گفت و زد یپوزخند بهزاد

 ! آدم جز ،یهست هیشب یزیچ هر به تو -

 : گفت بود، شیشونیپ یرو که یاخم با لوفرین

 ! ترسو چه؟ تو به -

 شهینم باورم . گرفتم رو دهنم یجلو دست با . گرفت ام خنده حرفش از

 پس از نتونسته بهزاد که

 ! ادیب بر یفسقل نیا

 : گفت بود، گرفته حرصش یحساب که هم بهزاد

 صفحه 65

 ! وروجک میرسیم هم به -

 . ترف و کرد یخداحافظ من از هم بعد

 : گفتم و کردم نگاه لوفرین به اخم با

 ! نکن یدراز زبون نقدریا -

 : گفت و ستادیا روم به رو

 ! بود؟ یک گهید اروی نیا پس خودته، مال نجایا یگفت که تو نم،یبب -

 ! کردنه؟ صحبت طرز چه نیا ! بچه بزن حرف درست -

 ! ؟یگفت دروغ چرا ! هست که نهیهم -
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 : گفتم و دمیکش دست موهام به یکالفگ با

 درد دستت یجا به ! کردم کمک بهت که کردم غلط من اصال ! بابا یا -

 ییبازجو ازم یدار نکنه

 ! یکنیم



 . بود داداشش نمیا و قمهیرف مال جا نیا آره،

 : گفت و بغل گرفت محکم رو فشیک

 ! بود کم اش تخته هی یانگار هم پسر نیا ست،ین امن نجایا پس -

 خنده خوش نقدریا چرا دونمینم نخندم، که گرفتم رو ودمخ یجلو یلیخ

 ! بودم شده

 ابد تا یعنی بمون، نجایا یخوایم یوقت تا گفتم بهت من ! گهید کن بس -

 . یمونینم نجایا

 : گفت و کرد نگام بغض با

 صفحه 66

 دنیخواب یبرا ییجا نه که باشه بدبخت نقدریا نفر هی سخته یلیخ -

 یبرا یزیچ نه باشه، داشته

 . خوردن

 . رمیم نجایا از زود نباش، نگران

 نیا از گوشم که یمن گفت؛یم من به رو حرفا نیا . کردم نگاش اخم با

 بار هی که یمن بود، پر حرفا

 اما داشتم، اعتماد شیپاک به که یدختر خوردم، ضربه یدختر نیهمچ از

 همه که دمیفهم بعد

 .بس و بوده نقشه اش

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش

 . یباش دنیخواب یبرا جا هی فکر به دیبا آره، -

 : گفتم و سمتش گرفتم رو چیساندو ی بسته

 . بخور ایب -

 : گفت اخم با
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 ! رمیس من جونتون، نوش -

 ! خورد؟ بر بهت مثال االن -

 ! ؟یفهمیم ! خوامینم باشم، یسک بار سر خوامینم آره، خب -

 . کن تموم رو حرفا نیا پس ،یینجایا موقتا که گفتم -

 : گفت و گرفت رو چیساندو . دستم یتو چیساندو به داد رو نگاهش

 ! دمیم پس بهت رو پولش بعدا یول خورم،یم رو نیا پس -

 ! هیبیعج دختر . برداشتم چشم ازش متعجب

 صفحه 67

 بخوابم؟ دیبا کجا من -

 : گفتم و کردم اشاره باال ی طبقه به

 . کن انتخاب رو باال یها اتاق از یکی -

 . رفت و کرد یکوتاه تشکر

 . نداشتم غذا به یلیم چیه

 . دوختم سقف به رو نگاهم شه،یهم مثل و دمیخواب کاناپه یرو

 خواستمیم بود، گذشته یادآوری دادم،یم انجام امییتنها یتو که یکار تنها

 تلخ یها خاطره با

 . بدم زجر رو خودم گذشته

*** 

 . دیچیپ گوشم یتو هاش خنده یصدا دوباره

 صحبت هم نیرام با راحت نقدریا شدینم باورم . کردم نگاش اخم با (

 ! بشه

 ... حاال یول شد،یم کالم هم باهاش خجالت با لیاوا
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 . خلوت یجا هی کشوندمش خودم همراه و کردم یعذرخواه نیرام زا

 بلند یلیخ کیموز یصدا



 . دیرسیم هم به صداها یسخت به و بود

 : گفت و کردم نگاش تیعصبان با

 . یبخند و یبگ همه با نجوریا ادینم خوشم -

 : گفت و دیکش دستم یتو از رو دستش

 ! بخند و بگو هم وت خب ! آخه؟ کردم کاریچ مگه ان،یک کن بس -

 صفحه 68

 ناراحت تو بخندم، و بگم یا گهید دختر با تو از ریغ به منم اگه نم،یبب -

 ! ؟یشینم

 ! بکن یخوایم یکار هر ! بشم؟ ناراحت یچ واسه نه، که معلونه -

 از حرفا نیا دنیشن بود سخت برام باورش ! شدم رهیخ بهش یناباور با

 ! نینازن

 شده یچ ؟یزنیم حرف جور نیا چرا ! هان؟ ستم،ین مهم برات مگه -

 ! ن؟ینازن

 : گفت یکالفگ با

 ! کن ول رو ها حرف نیا ،یمهمون میاومد ! اه ان،یک کن بس -

 . شد رد کنارم از و گفت رو نیا

 رو لشیدل نم و بود شده تفاوت یب نقدریا که شدیم یوقت چند

 یبرا یکار هر . دونستمینم

 ). خواستیم یا گهید زیچ هی یانگار اما دادم،یم انجام شیخوشحال

*** 

 . شدم بلند کاناپه یرو از خشم با

 . باختم راحت و ساده یلیخ

 به ! یکار ندونم هی خاطر به شدم دور ام خانوده از شد، نابود میزندگ

 بچگانه، عشق هی خاطر



 ! دادم ادب به رو میزندگ
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 رنگش خوش یچشما مونده، قلبم یتو عشقش هنوز اما ! من به لعنت

 .... هنوزم

 صفحه 69

 قاتله، هی اون کاره، زن هی اون . یکن فکر بهش دینبا ! کن بس احمق، نه

 ... ات بچه قاتل

 . کردن بهت قتیرف با که ودب یکس اون ! مرد کن بس

 . نداره رو عشق اقتیل یزن چیه اصال نداره، رو عشق اقتیل زن اون

 یخوشحال با هم طالق روز یحت گذشت، ازش راحت یلیخ یلعنت اون

 ! کرد امضا رو ها برگه

 ماجرا نیا از انقدر تو و یشد شکسته و ریپ قدر چه که دینفهم یلعنت اون

 که یبود شده شوکه

 رونیب محضر از و یکن امضا لروزن یدستا با رو ها برگه ینستتو فقط

 . یبر

 . زودتر یچ هر بشه، فراموش عشقش دیبا پس

*** 

 ) لوفرین (

 یلیخ ! است قدرخوشمزه چه ،یوا . زدم چیساندو به یا گنده گازه

 یزیچ صبح از بود، ام گرسنه

 . بودم نخورده

 بعد به نیا از نکهیا و امیختبدب یادآوری با که بزنم گهید گاز هی خواستم

 کنم، یزندگ کجا دیبا

 . شدم منصرف

 یول نرم، و گرم تخت یرو دمیخواب و لونینا یتو گذاشتم رو چیساندو



 که بود ادیز انقدر امیناراحت

 . بود یموقت زیچ همه چون کرد،ینم عوض رو حالم هم تخت نیا

 ! بره؟ که رهدا رو کجا آخه تنها دختر هی برم؟ کجا بگو تو جون، خدا

 صفحه 71

 . برد خوابم یک دمینفهم ادیز فکر از

 . کردم باز رو چشمام داد، دست بهم که یتشنگ احساس با

 نصف کی ساعت کردم، نگاه میمچ ساعت به . بود شده کیتار هم هوا

 . بود شب
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 . بود کیتار اتاق یفصا

 . کنم دایپ رو برق دیکل تا زدم وارید به رو دستم

 ! شد داشیپ آهان،

 که برداشتم سرم یرو از رو کالهم

 . هام شونه یرو شد ختهیر بلندم یموها

 همه دید از که بود میمشک و بلند یموها نیهم من ییبایز تنها دیشا

 اون اما کردم؛یم پنهون

 . دید رو موهام هم انیک و بردارم رو کالهم شدم مجبور یبارون شب

 . دید رو بلندم یموها مرد هی که بود بار نیاول یبرا

 . رفتم رونیب اتاق از و اومدم رونیب فکر از

 . اومدم نییپا ها پله از آروم

 . بود کیتار جا همه

 . نخوره یزیچ به پام که بودم کرده جمع رو حواسم تمام

 . آوردم رونیب رو آب پارچ خچالی از و آشپزخونه سمت رفتم

 ! گرفتمیم شیآت داشتم ش،یآخ



 . خوردم هم گهید وانیل هی

 . شدم انیک متوجه که اتاقم سمت برگردم خواستم و شستم رو وانیل

 صفحه 71

 ! ده؟یخواب نجایا چرا . مبل یرو بود دهیخواب

 . دمش کینزد بهش آروم

 . اومدیم یلیخ دشیسف پوست به شیمشک یموها
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 زنش که فهممینم اما داشت، مرد هی عنوان به رو ها تیجذاب ی همه

 ششیپ چرا و کجاست

 ! ست؟ین

 شدن؟ جدا هم از نکنه

 باشه؟ سردش نکنه . شدم مونیپش دوباره که اتاق سمت برم خواستم

 ! چه؟ من به اصال

 . کنم جبران یجور هی دیبا نمم و کرد کمک بهم اون نه، یول

 . برداشتم پتو هی و اتاق یتو رفتم

 .روش انداختم رو پتو و شدم کینزد بهش آروم

 باال گردنم یباال تا رو پتو و تخت یرو دمیخواب . اتاقم یتو برگشتم

 . بردینم خوابم اما دم،یکش

 ثابت کاراش با داشتم، بهش یخوب حس بود، چشمم یجلو انیک ی چهره

 قابل آدم که کرد

 ذهنمو دیبا که یزیچ تنها االن کنم، فکر زایچ نیا به دینبا نه، . هیاعتماد

 هی کردن دایپ کنه، ریدرگ

 . مهیزندگ مخارج یبرا کار هی و خواب یبرا جا

*** 

 ) انیک (



 صفحه 72

 ! اومد؟ کجا از نیا کردم، تعجب د،بو روم که ییپتو دنید از

 ! هست؟ دختره نیا کار نکنه

 . مبل یرو نشستم و انداختم باال یا شونه تفاوت یب

 . بودم خواب چیگ هنوز دم،یکش یدست موهام به

 . ها پله سمت دادم رو نگاهم

 . گفت ریبخ صبح ب ** ل ریز و نییپا اومد آروم لوفرین
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 . رفتیم ییجا داشت یانگار

 ! کجا؟ -

 : گفت و کرد دست اون و دست نیا یکم

 خوامینم دادم، زحمت بهتون هم نجایا تا . گهید برم دیبا خب ... خب -

 یتو رو شما نیا از شتریب

 . بندازم دردسر

 : گفتم و دادم هیتک مبل یپشت به

 یتونیم ،ینکرد دایپ رو ییجا تا که بود نیا شبید یحرفا از من منظور -

 که من . یبمون نجایا

 ! نکردم رونتیب

 . بود حرف نیهم منتظر یانگار دم،ید رو یشاد برق چشماش یتو

 : گفت یخوشحال با

 . یمرد یلیخ برم، نجایا از زود دمیم قول ... دمیم قول -

 ! میچاکر یلیخ ! کنمیم درست یمشت ی صبحونه هی برات االن

 کردم، نگاش گرد یچشما با

 صفحه 73



 ! هیبیعج دختر که واقعا

... 

 . کردم نگاه صبحونه زیم به

 : گفت لبخند با

 . باشه جونتون نوش د،ییبفرما -

 : گفتم تعجب با

 ! نخواستم یزیچ که من -
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 . خورد کامل رو صبحونه دیبا ! شه؟یم مگه ! وا -

 . ندارم لیم -

 . دیبخور لقمه هی حداقل ه،شینم که نجوریا -

 : گفت ییرو پر با که کردم نگاش تعجب با

 که معلومه هم نخورده دست چیساندو نیا از ! که نزدم یبد حرف -

 االن پس ن،ینخورد یزیچ

 . بخور رو صبحونه

 . زیم پشت نشستم اخم با

 . زیم پشت نشست هم خودش و ختیر ییچا برام

 برخورد زیچ همه با راحت یلیخ نبود، رو کم و یخجالت گهید یدخترا مثل

 . کردیم

 : گفتم تیجد با رم،یبگ رو ام خنده یجلو کردم یسع

 ! رهیگینم لقمه جور نیا دختر هی -

 : گفت د،یجویم رو دهنش یتو ی لقمه که طور همون

 صفحه 74

 ! ره؟یگیم لقمه جور چه پس -

 : گفتم اخم با



 غذاش آروم یلیخ دختر هی دوما بزن، حرف بعد و بخور رو غذات اوال -

 . خورهیم رو

 : گفت و داد تکون هوا یتو رو دستش

 ! ستین شیحال حرفا نیا هست، گرسنه که یآدم ! بابا برو -

 . خوردم رو ام صبحونه حرف یب و دادم رونیب رو نفسم حرص با

 د،ید که رو نگاهم اما بود، من به رهیخ اونم دم،کر نگاش یچشم ریز

 . زد راه اون به رو خودش
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 ! ؟یبر یخوایم کجا نم،یبب -

 . کار دنبال برم خوامیم -

 کار بهت جا چیه زدنت، حرف نوع نیا و یدیپوش که ییلباسا نیا با -

 ! دنینم

 : گفت اخم با

 ! داره؟ افهیق و پیت به یربط چه کردن کار بعدشم، ! بخواد هم دلت -

 ! ؟یدار سواد اصال -

 : گفت و داد قورت یسخت به رو دهنش یتو ی لقمه

 ! ییجورا هی -

 ه؟یچ منظورت ! ؟ییجورا هی -

 شرکت یتو مهندس عنوان به خوامینم که من ! ایداد یریگ چه بابا، یا -

 یکارا منظورم ! کنم کار

 صفحه 75

 . بود خونه

 : گفت حرص با که کردم نگاش حرف یب

 . گمیم باشه، -



 ! ؟یشد راحت حاال دارم، سواد دبستان پنجم تا

 : گفتم تعجب با

 ! واقعا؟ -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 بخونم، درس حد نیا تا گذاشتن خودشون منفعت خاطر به البته آره، -

 ی مهشناسنا هی با اونم

 و درس به یلیخ من ! هیا مرده مادر کدوم مال نبود معلوم که نیدروغ

 اما داشتم، عالقه مدرسه
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 و نیکن کار دیبا فقط شما گفتنیم بهمون . ندادن اجازه بهم ایعوض اون

 یرو از نیبلد که نیهم

 . کنهیم تیکفا براتون نیسیبنو و نیبخون یزیچ

 نه؟ ای باشم راحتنا شیزندگ تیوضع خاطر به دونستمینم

 دلم . داره قتیحق زنهیم که ییحرفا که زد حدس شدیم چشماش یتو

 یکار براش خواستیم

 یجا هی براش که نیهم کنم، دخالت نیا از شتریب دینبا نه، یول کنم،

 . هیکاف کردم فراهم خواب

 یدایکل قبلش . رفت رونیب خونه از خورد، رو اش صبحونه نکهیا از بعد

 چون دادم، بهش رو نجایا

 صفحه 76

 . نباشم من که ادیب یوقت بود ممکن

*** 

 بذارم؛ پا شرکت اون تو خواستینم دلم و بودم شده کالفه یکار یب از

 دایپ براش یحل راه هی دیبا

 . کردمیم



 رد که بود انایک ورد،خ زنگ لمیموبا که بودم دوخته چشم یو یت به

 ی حوصله دادم، تماس

 که ها چارهیب اون کنم،یم یرو ادهیز دارم دونستمیم . نداشتم رو حرفاش

 یب . نداشتن یتقصر

 فقط گرفتم، فاصله مادرمم از نیهم خاطر به و کردم قهر بابام با لیدل

 و اوردین کم وسط نیا انایک

 . هکن حفظ من با رو اش رابطه تا کردیم یکار هر

 تماس کنم، نگاه اش صحفه به نکهیا بدون و خورد زنگ میگوش دوباره

 نیا حدسم کردم، وصل رو

 . باشه انایک که بود

 ! ؟یندار مشق و درس تو مگه ! گهید بسه ! ؟یخوایم یچ -

 ! ان؟یک یشد وونهید -

 . بود بابک

 ! اناسیک کردم فکر بابا، یچیه -

 ! ؟یکنیم صحبت نجوریا انایک با تو -
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 ! داره؟ یربط تو به -

 صفحه 77

 ! گفت؟یم راست بهزاد نمیبب خب، ... نه -

 ؟یچ ی درباره -

 ! شتهیپ که یدختر اون -

 ! ها لقه دهن یلیخ هم تو داداش نیا -

 ! دمیفهمینم یزیچ منم زد،ینم یحرف اون اگه -

 ! یبخور ضربه که شده باعث کارات نیهم ! ؟یکنیم یکار نهونپ چرا



 ! چه؟ تو به بابا، یا -

 ! انیک کن بس -

 دونمینم اما کردم،یم اعتماد شناسمینم که یکس به دینبا گفت؛یم راست

 نیا یبرا دلم چرا

 ! سوزهیم بچه دختر

 گفتم بهش منم و کنم یانداز راه نو از رو شرکت دیبا که گفت بهم بابک

 رو شرکت دیبا که

 کارام دوباره بتونم دیشا ینجوریا م،یبخر رو گهید شرکت هی و میبفروش

 بابک . بدم انجام خودم رو

 رو بابک که بودم خوشحال . دمیم انجام رو کارا ی همه که گفت بهم

 . داشتم

 چون بودم؛ مجبور نبود، یا چاره اما رفت،ینم کار به دلم و دست نکهیا با

 کستورش دمیترسیم

 . بشم

 . کردمیم حفظش دیبا پس بود، شرکت نیهم میزندگ ی هیسرما تنها

 . رونیب رفتم و برداشتم رو چییسو . شدم خسته ینینش خونه از

 . بود کرده رو ایدر یهوا دلم

 صفحه 78

 . ساحل ب ** ل رفتم و کردم پارک جا هی رو نیماش
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 هی هیگر یصدا که دینکش یطول اما نشستم، و کردم دایپ خلوت یجا هی

 جلب رو ام توجه نفر

 . کرد

 ! باشم تنها یکم خواستم بابا، یا



 کجاست؟ از هیگر یصدا نیا نمیبب تا کردم نگاه اطراف به

 . کردم نگاه رو تر طرف اون یکم

 . لوفرهین کردمیم حس بود، من به پشتش

 وجودم یانگار . ستادمیا سرش یباال . بود خودش شدم، کینزد بهش

 رو

 یرو از چون کرد؛ حس

 . ستادیا روم به رو و شد بلند سنگ تخته

 . بود شده قرمز چشماش ادیز ی هیگر از

 ! کنه؟یم هیگر داره یچ یبرا

 ! ؟یکنیم هیگر چرا ! ؟یخوایم یچ نجایا تو ... تو -

 . هیگر ریز زد دوباره حرفم نیا با

 . نبود اطراف اون کس چیه

 : گفتم و شدم کینزد بهش قدم هی

 ! ؟یدید یبیآس دختر؟ شده یچ -

 . کرد نگام ونشیگر یچشما با

 ... یچ ؟یزنینم حرف چرا -

 ! کرد هیگر و داد جا آغوشم یتو رو خودش

 صفحه 79

 کینزد بهم یدختر خواستمینم کنم، جداش خودم از یجور هی خواستمیم

 . بشه

 : گفت هیگر با
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 کدوم چیه ! ووننیح هی گذاشتن، مردم نیا یرو که آدم اسم فیح -

 قدر چه که کنن درک توننینم



 فکر خودشون به فقط اونا باشه؛ نداشته رو کسیهچ دختر هی که سخته

 هوس به کنن،یم

 یارزش چیه برام یزندگ نیا چون رم،یبم خوادیم مدل . ام خسته . هاشون

 نداره،

 . زدن پس رو من و نخواستن رو من مادرمم و پدر چون

 . کسم یب و تنهام چون ... چون کنن، استفاده ازم خوانیم همه

 اشکاش و شد جدا ازم . نداشتم جرات اما کنم؛ آرومش خواستیم دلم

 . کرد پاک رو

 : گفت و کرد نگام یچشم ریز

 ... دیببخش ! کردم رو کار نیا چرا دونمینم خوام،یم معذرت ... مع -

 : گفتم یآروم لحن با

 ! زده؟ یحرف بهت یکس شده؟ یچ یول نداره، بیع -

 : گفت و دوخت چشم بهم یناراحت با

 بهم ! کار جز خواستن ازم یزیچ هر اونا اما کار، یبرا رفتم رو ییجا چند -

 بهت یخوب پول گفتن

 ! میدیم

 صفحه 81

 ... جوون و یخوشگل گفتن

 . ختیریم بهم اعصابم چون بزنه، رو حرفش ی هیبق نداشتم

 . میبر ایب . یبزن یحرف خوادینم کن، بس -

 . کنمیم دایپ باالخره رو ییجا هی کنم، جادیا مزاحمت یکس یبرا خوامینم -

 : گفتم تیعصبان اب

 !... یها شنهادیپ نیهم دوباره تا برو آره، -

 . خوردم رو حرفم
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 . گرفت نییپا رو سرش یناراحت با

 : گفتم یآروم لحن با بار نیا

 . دختر یباش یقو دیبا تو اما سخته، برات دونمیم -

 کناره زیچ همه از زنش با که یکس ! زنهیم رو حرف نیا داره یک نیبب

 ! دهکر یریگ

 : گفت و گرفت باال رو سرش

 روز از من . یزنیم رو حرف نیا یدار که یستین من طیشرا یتو شما -

 کردم، باز چشم که یاول

 . بودم تنها ایدن نیا یتو

 در یحت و نداشتم دوست که ییکارا به شدم مجبور و خوردم کتک من

 یلیخ االن تو و نبود توانم

 یبانیپشت یوقت ! ؟یطور چه آخه ! ؟یباش فیضغ دینبا که یگیم راحت

 ستین یکس یوقت ندارم،

 ! باشم؟ یقو تونمیم طور چه آخه کنه، تیحما ازم که

 صفحه 81

 یکس سمت از تیحما ای کمک منتظر وقت چیه باشه؛ ادتی رو نیا -

 یپا یرو ریبگ ادی و نباش

 . نکن اعتماد کس چیه به ،یستیاب خودت

 : گفت و کرد نگام متعجب

 ! دونمینم رو لشیدل و دارم اعتماد شما به من یول -

 : گفتم و زدم یکمرنگ لبخند

 زود که گمیم نیهم یبرا کردن، استفاده سو من اعتماد از ها یلیخ -

 رو چوبش چون نکن؛ اعتماد



 . یخوریم

 . شهیم یبخوا اگه . یکن تالش ات ندهیآ یبرا یتونیم و یجوون هنوز تو

 : گفت و کرد نگام لبخند با

 . کرد آرومم حرفاتون -
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 ! یبگرد کار دنبال خوادینم کنم،یم یکار هی برات خودم م،یبر ایب -

 : گفت یخوشحال با

 ! واقعا؟ -

 . آره -

 ! خانومت حال به خوش ،ییآقا یلیخ . کنمیم جبران ازت، ممنونم -

 ! خانومم؟ حال به خوش . شد محو لبم یرو لبخند زد، که یحرف نیا با

 ! کرد؟ خودش مرد به که یکس خانوم؟ کدوم

 : گفت د،ید که رو میناراحت

 ! زدم؟ یبد حرف ... دیببخش -

 صفحه 82

 . میبر بهتره نه، -

 و یکن جور برام یخوایم یکار چه که کردیم سوال ازم مدام نیماش یتو

 ساکت همچنان من

 ! کنم تشیاذ اومدیم خوشم ،ییجورا هی . بودم

*** 

 : گفت و مبل یرو نشست یکالفگ با

 ! بابا گهید بزن حرف انیک آقا -

 : گفتم و نشستم روش به رو

 و کنم یانداز راه رو یدیجد شرکت قراره -

 . کنم ماستخدا رو یدیجد یکارمندها خوامیم



 ! ندارم یحساب و درست سواد که من آخه ! کارمند؟ بشم من -
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 . یریبگ ادی رو وتریکامپ با کار دیبا فقط ،یبلد که نوشتن و خوندن -

 وتر؟یکامپ -

 . یبش شرکت یمنش قراره چون آره، -

 : گفت و دیکوب هم به رو دستاش یخوشحال با

 سر یزیچ وتریکامپ از که من یول . ممنونم لطفت از یلیخ ممنونم، ! یوا -

 ! ارمینم در

 . یریگیم ادی رو زیچ همه زود ،یباش زرنگ اگه . دمیم ادی بهت خودم -

 ! باهوشم باش مطمئن -

 ! داره شرط هی اما -

 : گفت متعجب

 صفحه 83

 ! ؟یشرط چه -

 : گفتم و کردم اشاره لباسش به

 ! یبپوش لباس خانم هی مثل دیبا -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 . ندارم نیا از بهتر یلباس من -

 ! خرمیم برات خودم -

 ... بشم شما ی شرمنده نیا از شتریب خوامینم من نه، یوا -

 . یشینم شرمنده گهید ینجوریا کنم،یم کم حقوقت از نداره، بیع -

 . هخوب نجوریا آهان، -

 : گفتم و شدم بلند مبل یرو از
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 ؟یخوریم یچ بخرم، غذا ناهار یبرا خوامیم -



 . کنمیم درست غذا خودم من نکش، زحمت شما -

 ! ؟یبلد مگه -

 ! ن؟یکرد فکر یچ پس آره، -

 ! کنمیم درست سوت سه یتو د،یدار دوست یچ دیبگ فقط

 با یآدما ،یکن کار قراره که یشرکت تو ! بزن حرف درست جون بچه -

 آمد و رفت یتیشخص

 . کننیم

 : گفت و گرفت رو دهنش یجلو آشپزخونه، سمت رفتیم که همونجور

 ! دیببخش ،یوا -

 ! بزنه حرف باکالس یلیخ کرد یسع بعد

 صفحه 84

 . گرفت ام خنده زدنش حرف طرز از

 : گفت یناراحت با

 کردم؟ صحبت بد -

 : گفتم و خوردم رو ام خنده

 . نداره بیع ،یریگ یم ادی اونم -

 . کنم درست تا دیدار دوست یچ دیبگ خب، -

 . نداره یفرق -

 پسرا هیشب زدنش حرف و اش چهره نکهیا با شدم؛ قیدق حرکاتش به

 یآشپز یتو انگار اما بود،

 ! بود بانو کد هی مثل
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 نمیبیم حاال اما دم،یکش یسخت یزندگ یتو خودم که ردمکیم فکر االن تا

 هستن یادیز افراد که



 . دارن من از بزرگتر برابر چند یمشکل که

 که نعمته هی مادر و پدر داشتن که فهممیم نم،یبیم رو دختر نیا که االن

 ندونستم رو قدرش من

 . گذاشتم کنار رو اونا بچگانه یلجباز هی خاطر به و

 . خورد زنگ لمیموبا که ودمب افکارم یتو

 المیخ نیع من و زده زنگ واسم بار ستیب از شتریب چارهیب بود، انایک

 . ستین

 . کردم وصل رو تماس و تراس سمت رفتم

 : گفت ینگران لحن با

 صفحه 85

 ! ؟یستین خونه چرا ! ؟ییکجا ! ؟یخوب انیک داداش -

 ! بکش نفس ذره هی باش، آروم -

 : گفت یناراحت با

 هم خونه ،یدیم جواب رو تماسام نه شدم، نگرانت یلیخ داداش ! یوا -

 از خبر هی چرا ! یستین که

 ؟ ! آخه یدینم بهم خودت

 . بابک یقبل ی خونه اومدم هم رو یوقت چند خوبه، حالم من -

 ! بهیعج ! ؟یکند دل خونه ناو از باالخره یعنی ! واقعا؟ -

 . همونجا رمیم یزود به نباش، نگران -

 . یاومد رونیب اونجا از که خوشحالم . یبرنگرد اونجا گهید دوارمیام -

 بشه بهتر حالت دارم دوست

 .داداش

 : گفتم و زدم یتلخ لبخند

 ! هرگز انا،یک افتهینم هرگز اتفاق نیا -
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 . بکن رو تیسع داداش، برم قربونت -

 . بده کش حرفاش به خواستمینم

 ؟یندار یکار من با -

 ... داداش یراست -

 . بگو رو حرفت زود -

 دلتنگته کنمیم حس من یول دلخوره، ازت نکهیا با هم بابا نگرانته، مامان -

. 

 . فشردم هم به رو چشمام

 صفحه 86

 ! شد؟ تموم حرفت -

 وونهید دارم خدا به . کن تموم رو ها فاصله نیا خدا رو تو داداش -

 یطرف از تو، طرف هی از شم؛یم

 زجر دارم که منم فقط خودشونه، الک تو سرشون که مامان و بابا هم

 من فکر به چرا کشم،یم

 . هینامرد خدا به ن؟یستین

 . کرد هیگر د،یرس که حرفش ینجایا به

 به رو خواهرم دل که میسنگ قلب به لعنت من، به لعنت . تگرف دلم

 هی که یخواهر آوردم، درد

 . بودم مواظبش و نگران وجود تمام با روز

 ام شرمنده نیا از شتریب کنمیم خواهش . انایک نکن هیگر ،یلعنت کن بس -

 نیا ی همه ! نکن

 منه؛ خاطر به ایبدبخت

 شما خوامینم یول ه،یلعنت من اطرخ به مامان یها ینگران و بابا شدن ریپ

 اصال . نیبد پس تاوان



 ! نداشته وجود انیک اسم به یپسر نیکن فکر مُردم، من نیکن فکر

 بدون دختر بکن رو تیزندگ

 من؛ به کردن فکر

 . کشهیم نفس داره اجبار به که یا مرده ام، مرده هی من چون

 شتریب تو اقتیل . برم قربونت نکن تیاذ رو خودت داداش، خدا رو تو -

 . حرفاست نیا از
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 صفحه 87

 تیحال کن، فکر ات ندهیآ به هم تو خوبه، حالم من ! انایک کن بس -

 ! شد؟

 : گفت یناراحت با

 یآبج . دارم دوستت من بدون یول ،یبگ تو یچ هر داداش، چشم -

 داداش وزمهن کوچولوت

 . داره دوست وجود تمام با رو مهربونش

 آشنا نا کلمه نیا با قلبم اومد،ینم زبونم به گهید دارم دوست ی کلمه

 بود، بهیغر واسش و بود

 ! کوچولوش خواهر یبرا یحت

 . کردم قطع رو تماس و کردم یکوتاه یخداحافظ

 ! بشه که شهینم تونم،ینم

 خونه اون یتو من داشتن ستدو و عشق مونده، گذشته یتو من قلب

 . مونده

 شده طلسم و یسنگ قلب نیا جوره چیه

 . شهینم فیلط و احساس با قبل، مثل

 لوفرین یصدا که بودم رهیخ رو به رو به هدف بدون مدت چه دونمینم



 . آورد خودم به رو من

 . برگشتم سمتش به

 شده؟ یچ -

 . حاضره ناهار -

 ! ؟یزود نیا به -

 نجایهم موقع اون از شما کردم، درست رو غذا شیپ ساعت کی خب -

 ! یهست

 صفحه 88

 در دستم از زمان گذر که بودم کرده الیخ و فکر انقدر ! شهینم باورم

 ! بود رفته

*** 

 . بود کرده درست مرغ با پلو زرشک کردم، نگاه غذا زیم به
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 : گفتم و یصندل یرو نشستم

 ! یباش لقهیس با نقدریا ادینم بهت اصال -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 که شهینم لیدل نیا یول ندارم، یجذاب پیت و خوشگل یا افهیق درسته -

 . نباشم بلد یزیچ

 . بود ستادهیا هنوز

 . گهید نیبش ایب ! ؟یستادیا چرا -

 . بکشم غذا شما یبرا اول -

 . کشمیم خودم ست،ین یازین -

 . یصندل یرو نشست و گفت یا باشه

 : گفتم و کردم نگاه بهش حرص با

 ! بخور غذا درست -



 : گفت و داد قورت رو دهنش یتو ی لقمه

 ! گشنمه خب ! بخورم؟ یجور چه بابا، یا -

 . یواقع دختر هی مثل ت،یشخص با و آروم یلیخ -

 : گفت و کرد یپوف

 ... چشم -

 صفحه 89

 .دهنش سمت برد آروم یلیخ و کرد برنج از پر رو قاشقش

 ! خوردیم غذا افتضاح یلیخ د،یجویم رو ها لقمه واشی واشی

 : گفتم خنده با
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 . یریگیم ادی بعدا بخور، رو غذات راحت االن ! کن بس کن، بس -

 : گفت و کرد زونیآو رو شا لوچه و ب ** ل

 ! شمینم بلد من شه،ینم ! بابا یا -

 . راحته یلیخ که، نیا نداره یکار -

 ! نه خوردمیم غذا ها چارهیب مثل اول از که یمن ی واسه یول آره، -

 . آوردیم درد به رو آدم دل حرفاش

 . یریگیم ادی نداره، یبیع -

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 . باشه -

*** 

 . کرد پا و دست یدیجد شرکت زحمت با باالخره بابک

 دوست چون نبود، مهم برام اما کردم، ضرر یکم یقبل شرکت فروش با

 اون تو گهید نداشتم

 . بذارم پا شرکت

 . کردمیم نگاه اطرف به و بودم نشسته دمیجد زیم پشت



 : گفت و نشست روم به رو بابک

 خوردن نون از رو ها چارهیب ؟یبد رییتغ رو کارمندا یخوایم چرا حاال -

 ! کار نیا با یاندازیم

 صفحه 91

 زیچ همه دیبا پس کنم، شروع اول از خوامیم من ! ستین مهم برام -

 کارمندا، یحت باشه، دیجد

 . یعال یکار ی سابقه با البته

 . یمنش از ریغ البته استخدام، یبرا بزن یآگه هی

 ! ؟یندار ازین یمنش به مگه چرا؟ -
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 ! دارم سراغ رو نفر هی خودم یول آره، -

 ! شرکتم نیا معاون و لیوک یسالمت نا ! ه؟یک بپرسم شهیم دیببخش -

 ! یفهمیم بعدا -

 شرکت یتو خوادیم که گفت بهم بهزاد ،یراست ! انیک تو دست از -

 سهام

 . باشه داشته

 از بهتر یک . شهیم خوب هم شرکت شرفتیپ یبرا خوبه، هم یلیخ -

 بهزاد؟

 . بده انجام کارمندا ی مصاحبه یبرا رو الزم یکارا زود هم یآگه از بعد

 . خورده سنگ به سرت که خوشحالم باشه، -

 . ندارم کردن کار یبرا یرمق و دل وگرنه مجبورم، -

*** 

 کنم، باز رو در نکهیا از قبل اما آوردم، رونیب بمیج یتو از رو دیکل

 و شد دهیکش در ی رهیدستگ

 . گرفت قرار روم به رو لوفرین



 . کردم نگاش تعجب با

 ! ؟یبر یخوایم ییجا -

 صفحه 91

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش شد، گرفته اش چهره حالت

 رفت؟ ادتی د،یخر میبر میخوایم یگفت خودت -

 . اومد ادمی آهان، -

 : گفتم و سمتش گرفتم رو پولم فیک

 . بخر رو یداشت الزم یچ هر و برو خودت ا،یب -

 . کرد نگاه دستم به اخم با
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 . کنمیم کم حقوقت از گفتم ،یبکش خجالت ستین ازین -

 . بود رهیخ دستم یتو فیک به اخم با هنوز

 ! گهید ریبگ -

 . رفت رونیب خونه از و گرفت رو فیک و انداخت بهم یتاهکو نگاه

 بود بهتر دیشا گذاشتم، تنهاش که داشتم یبد حس . مبل یرو شدم ولو

 یول کردم،یم شیهمراه

 . نداره یربط من به

 دختر رفت،ینم رونیب سرم از فکرش اما گذاشتم، هم یرو رو چشمام

 به لعنت . تنهاست چارهیب

 ! ادیب عقل سر خوادینم که دل نیا

 . رونیب رفتم و دادم رونیب رو نفسم حرص با

 . کردم ترمز کنارش

 . کرد نگام تعجب با

 . شو سوار -



 . دمینم زحمت بهتون -

 صفحه 92

 ! بچه شو سوار ایب -

 . بود لحظه نیهم منتظر انگار دم،ید چشماش یتو رو یخوشحال برق

*** 

 ) لوفرین (

 دلم و برم ییتنها نداشتم دوست چون اومد، همراهم که شدم خوشحال

 نفر هی خواستیم

 . بده نظر خرمیم که ییزایچ یتو و باشه همراهم

 . هیمعرفت با آدم دارم، یخوب حس مرد نیا به
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 ! دماومیم رو ییجا نیهمچ که بود بارم نیاول شدم، بزرگ پاساژ هی وارد

 متیق گرون لباس من اما مته،یق گرون هم لباسا ی همه حتما ! یوا

 . خوامینم

 : گفت و انیک به کردم رو

 . گهید یجا هی میبر بهتره گرونه، زیچ همه جا نیا انیک آقا -

 . میدیم انجام رو دایخر نجایهم ست،ین ازین -

 ... آخه اما، -

 ! نداره آخه و اما -

 مانتوها؛ به بودم رهیخ باز دهن با . میشد یوشفر مانتو ی مغازه وارد

 من ! تر قشنگ یکی از یکی

 و پسرونه همه لباسام بودم، دهینپوش رو ییزایچ نیهمچ عمرم یتو که

 . بودن گشاد

 : گفت انیک که بودم مانتوها به رهیخ
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 ؟یدیپسند یزیچ . کن خابانت خب، -

 : گفتم آروم

 ! کنه انتخاب رو کدوم دونهینم آدم خوشگله، همه -

 : گفت بود، یخوشگل و ناز دختر که فروشنده به رو و زد یکمرنگ لبخند

 ن؟یاریب مانتو مدل چند واسمون شهیم -

 : گفت یدار عشوه لبخند با

 . ارمیم رو کارامون نیبهتر از نمونه چند براتون االن البته، -

 . کنم امتحان و بپوشم تا بردم رو شلوار و مانتو مدل چند

 قهی و داشت یفیلط و نرم جنس ! اومدیم بهم یلیخ ،یوا دم،یپوش رو یاول

 بود، باز یکم هی اش

 یباال تا هم شیبلند ی اندازه و بود ربع سه ناشمیآست اد،یز نه یول

 مانتو یآب رنگ . بود زانوهام
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 شلوار . دادیم نشون یخوب به رو فمیظر اندام و اومدیم مپوست به یلیخ

 هم یدیسف نیج

 . دمیپوش و کردم انتخاب

 ! کنه رییتغ آدم شهیم باعث قدر چه لباس هی نیبب ! یوا

 دل دو . دمیکشیم خجالت اما بدونم، هم رو انیک نظر داشتم دوست

 به زدم رو دل آخر یول بودم،

 . ستادمیا روش به رو و کردم باز رو اتاق در و ایدر

 نگام حرف یب . بود دهیفهم رو رییتغ نیا اونم انگار کرد، نگام متعجب

 . کردیم

 صفحه 94

 اد؟ینم بهم -



 ! یکرد رییتغ یلیخ خوشگله، -

 . زدم یکمرنگ لبخند

 . کن امتحان هم رو هیبق خب، -

 . هیکاف نیهم -

 : گفت یکمرنگ اخم با

 ! باش زود برو، ! ستین یکاف هم اصال -

 اونا کردم، انتخاب رو ها شلوار و مانتو ی هیبق و اتاق تو رفتم حرف یب

 . بودن یعال واقعا هم

 چند . یفروش یروسر ی مغازه میرفت انیک اصرار به مانتو، دیخر از بعد

 امتحان رو یروسر مدل

 ! ادیب بهم نقدریا یروسر و شال کردمینم فکر اصال کردم،

 . میشد نیماش سوار هم ازین مورد یالیوسا دیخر از بعد

 : گفتم و کردم نگاه رفتیم که یریمس به تعجب با

 ! د؟یرینم خونه مگه ان،یک آقا -

 ! نه -
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 ! د؟یبر نیخوایم کجا پس -

 ! یفهمیم خودت -

 : گفتم و کردم نگاه اطراف به . داشت نگه رو نیماش

 م؟یاومد کجا االن ... خب -
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 اشاره که یسمت به دادم رو نگاهم . کرد اشاره رو به رو به دستش با

 به رو که ییتابلو به و بود کرده

 : کردم نگاه بود، روم



 ! رز ییبایز سالن -

 : گفتم و کردم نگاش متعجب

 ! نجا؟یا یاومد یچ یبرا -

 ! یکن کار یتونینم یجور نیا ،یبرس خودت به دیبا چون -

 ... آخه اما -

 . دنبالت امیم گهید ساعت دو تا ! باش زود نزن، یادیز حرف -

 . شدم ادهیپ نیماش از حرف یب منم داد، پول بهم مقدار هی

 مو یکوتاه یبرا یحت ذاشتم،یم ییجا نیهمچ رو پام که بود بارم نیاول

 بودم؛ نرفته شگاهیآرا هم

 . بودم نکرده کوتاه رو موهام االن تا چون

 . بود ناآشنا برام که شدم یطیمح وارد استرس با

 ! شلوغه قدر چه شدم، رهیخ بودن یکار مشغول کدوم هر که یافراد به

 کردمیم نگاشون متعجب

 : گفت نفر هی که

 خانم؟ نیداشت یکار -
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 شونه یرو زد نفر هی سر پشت از که هیک نمیبب تا کردم نگاه اطراف به

 سمتش به منم و ام
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 کرده شیآرا هم یحساب و بود خودم همسن بایتقر دختر هی برگشتم،

 . بود

 : گفت د،ید که رو سکوتم

 ؟یداشت یکار چه زم،یعز -

 ! ارمینم در سر زایچ نیا از که من ! بگم؟ یچ الحا



 : گفتم و کردم صاف رو صدام

 ... اومم ... زهیچ ... راستش خب -

 : گفت یمهربون لبخند با

 ! دمیفهم خودم -

 . بدم قبض بهت ایب

 . داد بهم و نوشت برگه یرو رو ییزایچ هی

 . زدن صدا رو اسمم باالخره که بودم منتظر یا قهیدق چند

 با ! داره درد هم یلیخ حتما کردم، نگاه بود دستش یتو که ینخ به

 . یصندل یرو نشستم استرس

 دوست انداخت،یم صورتم یرو رو نخ که بار هر ! گرفتمیم شیآت داشتم

 اما بزنم، غیج داشتم

 . دمیکشیم خجالت

 خنک یکم صورتم که زد ماسک برام برداشت، رو صورتم نکهیا از بعد

 مرتب هم رو ابروهام . شد

 از یکی که کردم یرییتغ چه نمیبب داشتم دوست شستم، رو صورتم . کرد

 : گفت خانما

 . کنم مرتب هم رو موهات ایب -

 . کنم کوتاهش خوامینم -

 صفحه 97

 . ست دهیژول یکم چون بشه، مرتب دیبا یکم نه، کوتاه -
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 سشوار هم بعد و کرد مرتب رو موهام . یصندل یرو نشستم حرف یب

 هم یکم اصرارشون به . کرد

 فرق اولت با درجه صد گفتنیم کردن، فیتعر ازم یحساب . کردم شیآرا



 نگاهم استرس با ! یکرد

 ! منم؟ ملوس و ناز دختر نیا ! منم؟ نیا نه،ییآ به دادم رو

 و بود گرفته یشتریب ی جلوه درشتم یچشما شدم، تر کینزد نهییآ به

 روشن حاال دمیسف پوست

 نقدریا کردمینم فکر کنم، هیگر یخوشحال از خواستیم دلم . بود شده تر

 میتصم ! بشم بایز

 با رو یآب یمانتو . کنم عوض هم رو لباسم گرفتم________________

 دیسف نیج شلوار

 همرنگ شال با دمیپوش

 صد لوفرین نیا . دمیپوش هم رو ام رونهدخت و یعروسک یکفشا لباسم،

 چند لوفرین با درجه

 دختر هی به یادیز شباهت حاال لوفرین نیا ! کردیم فرق شیپ ساعت

 دل و بایز دختر هی داشت،

 . نینش

 . کندم دل نهییآ از اجبار به

 . رونیب اومدم و کردم حساب رو شگاهیآرا پول

 هیتک یصندل یپشت به مخودش بود، شده پارک روم به رو انیک نیماش

 رو چشماش و بود داده
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 . بود بسته

 مهمه برام نظرش چرا دونمینم . برداشتم قدم نیماش سمت به آروم

 که خاطره نیا به دیشا بود،

 و کردم باز آروم رو نیماش در . کرد کمک بهم و شناسمیم که هیکس تنها

 یطول شدم، سوار



 . کرد باز رو چشماش که دینکش

*** 

 ) انیک (

 هی کمک به واقعا یانگار کردم، کمک دختر نیا به که دارم یخوب حس

 . داره ازین نفر

 نکرده یخاص کار نکهیا با ! نشناختمش اصال اومد، رونیب پرو اتاق از یوقت

 لباسا همون اما بود،

 . بشه داده نشون یخوب به شیبایز که بود شده باعث هم
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 دوست یهرچ به و کنه رییتغ شیزندگ که بشه باعث من کمک دیشا

 مثل دوارمیام برسه، داره

 . نخوره شکست من

 هر و اومدیم نینازن که ییجا بود، نجایهم شناختمیم که یشگاهیآرا تنها

 باتریز قبل از هم بار

 . شدیم

 رنگ و اومدیم نجایا یوقت اما ودم،ب موهاش کردن رنگ مخالف نکهیا با

 داد،یم رییتغ رو موهاش
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 از بودم خوشحال من و شدیم بایز ی فرشته هی مثل اومد،یم خوشم منم

 زن نیهمچ داشتن

 ! ابه؟خر آدم ذات که یوقت خورهیم درد چه به ییبایز اما ،ییبایز

 اومدن تا نیهم یبرا و ارهیب هجوم ذهنم به ها خاطره دوباره خواستمینم

 یصندل یپشت به لوفرین

 . بستم رو چشمام و دادم هیتک

 . شد باز نیماش در که دینکش یطول



 بهش ناخودآگاه رو، به رو ملوس دختر دنید با و کردم باز رو چشمام

 . شدم رهیخ

 هی مثل که بود شیا قهوه درشت یچشما کرد، جذبم که یزیچ نیاول

 برام یا قهوه یگو

 بود شده بایز حاال که ییابروها و بلندش یها مژه بعد کرد،یم ییخودنما

 با که کوچولوش یلبا با

 آب رو یا نندهیب هر دل دختر نیا ،یوا ! بود شده ینقاش قرمز رنگ

 ! کردیم

 ! شده باتریز هم نینازن از که کنم اعتراف دیبا

 . باشه تشیمعصوم خاطر به ییبایز نیا دیشا

 دزد هی مثل یبارون شب اون که باشه یدختر همون نیا که شهینم باورم

 شد، ام خونه وارد

 ! داشت لیبیس لبش پشت و بود پسرا مثل که یدختر همون

 ! بیفر دل و بایز دختر هی شده، یواقع پرنسس هی دختر اون حاال اما

 : گفت د،ید خودش یرو که رو ثابتم نگاه

 ! ن؟یکنیم نگام نجوریا چرا شدم؟ زشت ان،یک آقا -

 صفحه 111
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 : گفتم یکمرنگ لبخند با

 ! یکرد رییتغ یلیخ ،یشد خوشگل -

 جبرانش براتون یروز هی شماست، خاطر به نایا ی همه . ممنونم ازتون -

 . کنمیم

 : گفتم و انداختم بهش یکوتاه اهنگ

 . نکن استفاده سو ییبایز نیا از باشه؛ ادتی رو زیچ هی فقط -



 . کنمینم رو کار نیا نیباش مطمئن -

 ! خوب دختر نیآفر -

 . کردیم برابر نیچند رو شییبایز لبخند نیا و زد لبخند یمهربون با

*** 

 اون از نداشتم دوست . خودم ی خونه سمت رفتم و رسوندم رو لوفرین

 ییجورا هی باشم، دور الیو

 . بودم کرده عادت بهش

 برام خونه اون یتو نینازن نیریش یها خاطره تمام یول ه،یوونگید دیشا

 خب اما شه،یم زنده

 . برهیم نیب از رو ها ینیریش که انتشهیخ تلخ یها خاطره

 ! دمیم زجر رو خودم هم و کنمیم یخوش ها گذشته با هم ییجورا هی

 دوارمیام . نبود یکس کردم، نگاه اطراف به بشم، الیو وارد نکهیا از قبل

 تا بشه کم پسره نیا شر

 . برگردم بتونم
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 کردم روشن رو چراغا از یکی اجبار به . بود رفته فرو یکیتار یتو جا همه

 . تاقما سمت رفتم و

 رو ییزایچ هی دیبا چون کنم، سر بابک ی خونه رو یوقت چند بودم مجبور

 وگرنه بدم، ادی لوفرین به

 . بشم تنها دختر هی با خوامینم
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 دست زایچ جور نیا و عشق از من چون بده، رخ یاشتباه زیچ دینبا

 خوامینم و دمیکش

 . بکشونه احساسات نیا سمت به رو من یزیچ نیکوچکتر

 . کردم خاک و کشتم رو قلبم زنم، با



 عکس قاب به افتاد نگاهم که یساک یتو گذاشتم رو ازمین مورد لیوسا

 لرزون یدستا با و زیم یرو

 . کردم نگاش و برداشتم رو اون

 : گفتم بغض با

 ! ببخشمت؟ طور چه ،یآورد سرم رو بال نیا تو -

 ... گهید یکی آغوش تو یول ،یدار دوستم یگفتیم ... یکرد نابودم تو

 از عیسر و بستم رو درش و ساک یتو گذاشتم رو عکس قاب خشم با

 . شدم خارج خونه

*** 

 : گفتم بود، آشپزخونه یتو که لوفرین به رو و نشستم مبل یرو

 . دارم کارت ایب -

 ! شده؟ یزیچ -
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 . میندار وقت چون ،یریبگ ادی رو وتریکامپ با کار دیبا -

 ! میندار وتریکامپ نجایا که ما یول -

 : گفتم و دادم نشونش رو تاب ب ** ل حرص با

 . نداره وتریکامپ با یفرق هست، نیا -

 ! آهان -

 کردم، نگاش یچشم ریز . سمتم اومد و کرد پاک دستمال با رو دستش

 بود دهیپوش یاسپرت لباس

 . بود کرده رها اش شونه یرو رو هاشمو و
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 : گفت و اش چونه ریز گذاشت رو دستش نشست، کنارم

 ادی زود دیباش مطمئن د،یبگ بهم رو الزمه یچ هر . ام آماده من خب، -

 . رمیگیم



 : گفتم و کردم نگاش لبخند با

 ! ؟یمطمئن -

 ! باهوشم یلیخ من آره، -

 ! خوبه -

 . دادیم گوش حرفام به قیدق یلیخ ادم،دیم حیتوض بهش که یمدت تمام

 . کنه کار باهاش خودش تا دادم بهش رو تاب ب ** ل امتحان، یبرا

 گفته بهش که رو ییزایچ و پاش یرو گذاشت رو تاب ب ** ل لوفرین

 . دادیم انجام رو بودم

 صورتش؛ به دادم رو نگاهم و برداشتم چشم تاب ب ** ل از آروم

 یچشما

 ستپو و داشت ییبایز
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 . بود ینقص چیه بدون دشیسف

 نیا نه، ... فورمش خوش و کیکوچ یلبا سمت شد دهیکش نگاهم

 درست

 بهم دختر نیا ست،ین

 . کرده اعتماد

 . برداشتم چشم ازش

 ! رمیبگ ادی تراح یلیخ و باشه آسون نقدریا کردمینم فکر ،یوا -

 . یباهوش تو ست،ین آسون -

 : گفت یخوشحال با

 ! واقعا؟ -

 . یریبگ ادی شتریب تا یکن نیتمر رو یروز چند دیبا البته آره، -

 ! رمیگیم ادی زود تخت، ت تخ التونیخ -
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 : گفتم اخم با

 ! یکن نیتمر یکم هم زدن حرف یتو بهتره -

 : گفت استرس با

 . کنمیم رو میسع د،یببخش -

 : گفتم و شدم بلند مبل یرو از

 . نیآفر -

 ! د؟یریم ییجا -

 . کن نیتمر گهید یکم هم تو بخوابم، رمیم من -

 . حتما چشم -

 صفحه 114

 کینزد بهش ادیز دینبا . اتاق سمت رفتم و گفتم یکوتاه ریبخ شب

 هی من حال هر به بشم،

 . رمینگ رو نفسم یها خواسته یجلو که شهینم لیدل نیا اما مردم،

 دختر هی یزندگ خوامینم

 . کنم خراب رو بچه

*** 

 ! کردمیم رو فکرش که بود یزیچ از تر باهوش

 . کردیم نیتمر همچنان اما بود، عیسر یلیخ کردنش پیتا

 بود پیتا مشغول هم لوفرین بودم، رهیخ یو یت به اجبار به

 . میکرد نگاه فونیآ به متعجب دو هر و زدن رو فونیآ زنگ که

 : گفت و سمتم برگشت اخم با و فونیآ سمت رفت لوفرین

 ! گهید نفر هی با ست پسره اون -

 ! پسر؟ کدوم -
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 ! گهید بود کم اش تخته هی که همون -

 : گفتم و گرفتم رو ام خنده یجلو

 . کن باز رو در آهان، -

 : گفت و زد ور فونیآ

 . اتاقم یتو رمیم من -

 . بشن آشنا باهات دیبا ست،ین الزم -

 : گفت و کرد یباز دستش یانگشتا با

 ! کشمیم خجالت ... آخه -

 صفحه 115

 : گفتم و دادم باال رو ابروم یتا هی

 ! ؟یکشیم خجالت واقعا -

 . داد رونیب رو نفسش

 ! ادیم بدم پسره اون از من ،یبخوا رو راستش ... خب -

 : گفتم خنده با

 . یبش آشنا باهاش شتریب دیبا ست،ین یبد پسر -

 راحت من با فقط یانگار کرد، سر و برداشت مبل رو از شالشو اجبار به

 . بود

 . بود بهزاد شد، باز در که بود لحظه نیهم

 : گفت یندبل یصدا با بهزاد

 ... خو اهل بر سالم -

 . موند ثابت لوفرین یرو نگاهش نکرد، کامل رو حرفش
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 : گفت و بهزاد ی شونه به زد بود، شده وارد تازه که بابک

 ! ؟یبش وارد آدم مثل یتونینم تو -



 . بود لوفرین به نگاهش همچنان بهزاد اما

 : گفت ییرو پر کمال با و کرد نگاه بهزاد به اخم با لوفرین

 ! ؟یدیند آدم مگه ! چته؟ -

 ! بزنه حرف درست خوادینم دختر نیا بابا، یا

 : گفت و بهزاد ی کله پس زد دونه هی و بست رو در بابک

 ! چاره؟یب دختر نیا به یزد زل جور نیا چرا هستا، تو با -

 . دنتونید از خوشبختم - : گفت و کرد سالم لوفرین به احترام با بعد

 صفحه 116

 . داد رو جوابش احترام با اونم اما برخورد، نیا از کرد تعجب لوفرین

 رفت قدم چند اونم که لوفرین سمت رفت بود، ساکت االن تا که بهزاد

 : گفت و عقب

 ! ده؟یند آدم چته ،یهو -

 : گفت و دیکش یدست صورتش به متفکر بهزاد

 ! ؟یهست وونهید همون تو نم،یبب -

 : گفت اخم با لوفرین

 ! یدیترس دختر هی از ،یهست ترسو پسر همون هم تو بله، -

 هم و بود کرده تعجب هم بابک . گرفتم رو ام خنده یجلو دست با

 . بود گرفته اش خنده

 : گفت و مبل یرو نشست حرص با بهزاد

 ! باشه یقو انقدر یفسقل خترد هی که کردم تعجب فقط دم،ینترس -
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 : گفت لبش یرو پوزخند با لوفرین

 ! یدید رو کجاش حاال -

 : گفتم لوفرین به رو تیجد با



 ! کن بس -

 . نشست کنارم و گرفت نییپا رو سرش برد،یم حساب یلیخ من از انگار

*** 

 ) لوفرین (

 . کنم درست قهوه براشون رفتم منم بودن، صحبت مشغول

 صفحه 117

 و زد یچشمک بود، بهزاد اسمش که پسره اون به دادم رو نگاهم اخم با

 منم داد، تکون دست برام

 کرد گرد یا مسخره حالت با رو چشماش اونم که آوردم در زبون براش

 . دیخند زیر زیر بعد و

 نگاه انیک به یچشم ریز ! کمه اش تخته هی که واقعا وونه،ید ی پسره

 و جذابه واقعا مرد نیا کردم،

 . کرده جذاب نقدریا رو اون نگاهش یتو تیجد نظرم به

 : گفت خله پسر همون که بودم رهیخ بهش مدت چه دونمینم

 ! کرد خی ها قهوه -

 و زیم یرو گذاشتم رو ینیس . ییرایپذ سمت رفتم و برداشتم رو ینیس

 رمیم من که فتمگ انیک به

 . کرد قبول اونم اتاقم، یتو

 . اتاقم سمت رفتم بهزاد، به توجه بدون و کردم یعذرخواه بابک از

 . احمقه یلیخ برادرش خالف بر نچسب ی پسره

 فضا و اتاق یتو بود افتاده تراس سمت از ماه نور . کاناپه یرو نشستم

 یجور بود؛ کرده روشن رو

 . نبود غچرا کردن روشن به یازین که
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 اومد انیک یچشما ناخودآگاه که بستم رو پلکام و نشستم ماه نور ریز



 ! ذهنم یتو

 مرگم چه خدا، یوا . سرجام نشستم صاف و کردم باز رو چشمام عیسر

 ! شده؟

 صفحه 118

 باعث ییتنها دوباره . کاناپه یشتپ به دادم هیتک و دمیکش یقیعم نفس

 کنم فکر نیا به بود شده

 . داشتم ازشون نشون هی فقط نشون، هی کاش کجان؟ مادرم و پدر که

 خوان،ینم رو من دونمیم

 که هم لحظه هی یبرا خوامیم فقط بشم، شونیزندگ مزاحم خوامینم منم

 . نمشونیبب شده

 ! امخوینم یچیه خدا به خوام،ینم ازشون یادیز زیچ

 . شدم رهیخ یمهتاب آسمون به و دادم فرو رو بغضم

 . زدن ضربه در به که بودم غرق افکارم یتو

 تو ایب بگم خواستم و در سمت برگشتم

 ! کنهیم نگام و در کنار ستادهیا ییرو پر کمال با خودش دمید که

 : گفتم و سمتش رفتم اخم با

 ! من؟ اتاق یتو یایب گفت یک -

 : گفت و کرد قهحل هم تو رو دستش

 ! تو؟ اتاق -

 . یایب تو نکهیا از قبل بود، من اتاق نجایا یول

 : گفت و زد یچشمک

 ! دمیخوابیم من که یخوابیم یتخت یرو تو -

 : گفتم و کردم نگاه تخت به یچندش حالت با

 ! خوابمیم نیزم رو امشب از ،یگفت که شد خوب -
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 : گفت و دیخند زیر زیر

 صفحه 119

 ! وروجک -

 : گفتم متعجب

 ! ؟یچ -

 : گفت و بشیج یتو گذاشت رو دستش شد، کینزد بهم قدم هی

 ! ارهینم کم من یجلو که یهست یدختر نیاول -

 : گفتم و زدم یپوزخند

 . رونیب برو هم حاال تو، به برسه چه ارمینم کم یکس چیه یجلو من -

 . کاناپه سمت رفتم و گفتم رو نیا

 . بود ستادهیا اونجا هنوز

 ! ؟ییرو پر نقدریا چرا تو ! رونیب برو بابا، یا -

 ! ؟یشد زونیآو گردنم از شب اون که تو ای هستم رو پر من -

 ! بابا رونیب برو . کردم غط من اصال خدا، یا -

 ! زهیم زهیر وروجک -

 که سمتش کردم پرت و برداشتم تخت یرو از رو بالشت تیعصبان با

 رفت اتاق از و داد یخال جا

 : گفت و گذاشت باز مهین رو در بعد رون،یب

 ! هست؟ اجازه رم،یم و گمیم یزیچ هی -

 : گفتم کالفه

 ! بفرما -
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 ! یشد خوشگل یلیخ بودم، دهیند تو یخوشگل به یدختر عمرم یتو -

 . بست رو در و گفت رو نیا



 صفحه 111

 ! شدم رهیخ بسته در به یناباور با

 : شد تکرار برام بازم بهزاد حرف

 ! یشد خوشگل یلیخ بودم، دهیند تو یخوشگل به دختر عمرم یتو -

 . بود خجالت از دیشا بود، گرفته گر صورتم تمام چرا دونمینم

 ازم نجوریا یکی که باره نیاول بود، نکرده فیتعر زما نجوریا کس چیه

 ! کرد فیتعر

 ! نه؟ ای خوشگلم واقعا

 تمام ! خوشگلم واقعا یانگار نه، کردم، زیآنال رو خودم و نهییآ یجلو رفتم

 رو دختر هی تیجذاب

 ! دارم

 : گفت که افتادم انیک حرف ادی به ناخودآگاه

 ! نکن استفاده سو ییبایز نیا از باشه، ادتی یزیچ هی فقط -

 دارم دوست رو یکار هر ییبایز داشتن خاطر به دینبا گه،یم راست

 فیتعر هی دینبا و بدم انجام

 . کنه مغرور رو من ساده

 یرو دمیخواب و کردم شونه رو بلندم یموها و آوردم رونیب شالمو

 انیک به عمرم آخر تا . تخت

 یرو رو چشمام راحت قدرنیا االن دیشا کرد،ینم کمکم اون اگه ونم؛یمد

 . ذاشتمینم هم

 . هیواقع مرد هی اون ،یگذاشت راهم سر رو انیک که جون خدا ممنون

 شیزندگ یتو دوارمیام

 . داره رو ها نیبهتر اقتیل مرد نیا چون باشه، نداشته یناراحت

*** 



 صفحه 111

 ) نایک (
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 . مبل یرو افتادم و کردم خاموش رو چراغا بهزاد، و بابک رفتن از بعد

 افکارم و شدینم اما بخوابم، کردم یسع و گذاشتم میشونیپ یرو رو دستم

 . بود شونیپر

 ! لوفرین سمت شد دهیکش فکرم چرا دونمینم

 یا غصه اصال یانگار شد،یم دور ازم غم زد،یم حرف و بود کنارم یوقت

 اشیزبون نیریش با ! مندار

 . کردم عادت لوفرین بودن به کم مدت نیهم تو و کنهیم خوشحالم

 خاص ییحرفا بهزاد و بود اومده خوششون لوفرین از هم بابک و بهزاد

 به یول زد،یم لوفرین راجب

 هی عنوان به ای خواهرمه اونم کنم حس دیبا بگذرونم، حد از دینبا حال هر

 کنارمه یمعمول دوست

 . کنم کمکش خوامیم و

 گفتم هم بابک به کنه، تموم رو درسش تا کنم کمک بهش دارم دوست

 آشنا هی گفت اونم که

 . کنه تموم رو درسش تا کنه کمکش تونهیم که دارم

 . بشه خوب خودمم حال لوفر،ین به کمک با دوارمیام

 برم ییرو چه با یول کرده، رو مادرم و پدر یهوا دلم روزا نیا قدر چه

 و هستم شرمنده یلیخ ه؟آخ

 کندم، دل اونا از جهت یب و شکوندم رو قلبشون من . کشمیم خجالت

 خوامیم نیهم یبرا

 صفحه 112



 . کنم سر رو میزندگ ییتنها

 کنم، قبول رو یکس عشق تونمینم کنم، محبت یکس به تونمینم من

 من وجود با رسمتیم

 . ننیبب ضربه کنارشون

 جز من یبرا عشق . کنم قبول رو ییتنها دیبا خوام،ینم رو کس چیه من

 یزیچ یشانس بد

 . نداشته

 رفتم هوا یب و لوفرین اتاق در به افتاد نگاهم که اتاقم برم خواستم

 رو در که بودم دل دو . سمتش

 ! کنم؟ کاریچ خوامیم اصال نه، ای کنم باز

 هول رو من پشت از نفر هی یانگار اما رم،یبگ فاصله اونجا از ستمخوا

 آروم ! در سمت دادیم

 . دمیکش رو در ی رهیدستگ
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 بود دهیخواب که یا فرشته به دادم رو نگاهم و گذاشتم باز مهین رو در

 بود افتاده ماه نور . تخت یرو

 بود تیعصبان از . کردیم یخواستن ازحد شیب رو اون و لوفرین صورت یرو

 هم به رو دندونام که

 . دادم فشار رو در ی رهیدستگ خشم با و فشردم

 ! خوام؟یم یچ معصوم دختر نیا از ! نجا؟یا اومدم چرا من اصال

 هی شیقهو درشت یچشما و بردارم چشم ازش تونمینم من، به لعنت

 سرم از دست هم لحظه

 صفحه 113

 ! دارهیبرنم



 ! بود گرمم نقدریا چرا دونمینم اتاقم، سمت رفتم و بستم رو در آروم

 . کرد بهتر رو حالم رونیب سرد یهوا کردم، باز رو اتاق ی پنجره

 یرو از دینبا کنم، چارهیب رو گناه یب دختر هی دینبا کنم، ینامرد دینبا من

 و برم جلو ازمین و هوس

 . کنم نابود رو دختر نیا ی دهنیآ

 ندارم، یحس چیه ندارم، دختر نیا به یحس من

 . خودم یالیو برگردم بهتره . کنم نگاش هوس چشم به دینبا پس

*** 

 ) لوفرین (

 . رونیب رفتم و زدم آب یکم صورتم به ! گرسنمه؟ نقدریا من چرا ،یوا

 و اومد در اصد به فونیآ زنگ که کردمیم حاضر رو صبحونه زیم داشتم

 ه،یک نمیبب نکهیا بدون

 . کردم باز رو در

 یبرا رو در ه،یک ینیبب نکهیا بدون چرا ! ؟یخنگ نقدریا چرا دختر خدا، یا

 ؟یکرد باز خودت

 ! نجایا ادین دوباره وونهید اون دوارمیام فقط بابا، یا

 . ندارم رو اش حوصله اصال نچسب، ی پسره
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 . باشه پسره اون کنمن فکر زدن، ضربه در به آروم

 . کردم باز رو در و انداختم باال یا شونه

 صفحه 114

 نگام تعجب با من مثل اونم کردم، نگاه روم به رو دختر به متعجب

 ! کردیم

 ییجا هی رو دختر نیا کنم فکر کن، صبر ! بود جذاب و خوشگل قدر چه

 ! دمید



 . ام چونه ریز زدم متفکر رو دستم

 : گفت متعجب ی چهره همون با

 ! شما؟ -

 ! شما؟ بگم دیبا که منم نیا یول دا،یببخش -

 : گفت و زد کمرش به رو دستش

 ! ؟یخوایم یچ نجایا ! ؟یهست یک تو گمیم -

 : گفتم و زدم کمرم به رو دستم منم

 ! اصال؟ یهست یک تو ! خونمه ! چه؟ تو به بابا، یا -

 : گفت و فشرد هم به تیعصبان از رو لبش

 ! هان؟ ،یخوایم یچ من داداش شیپ ! ؟یهست یک تو گمیم دختر -

 اومد ادمی االن آهان، . شد گرد چشمام حرفش با

 ! بگم؟ یچ حاال ! شدم بدبخت خدا، یا . دمید کجا رو دختر نیا که

 : گفتم و رفتم کنارم در یجلو از

 ... دییبفرما -

 : گفت اخم با
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 ! ؟یهست یک گمیم -

 . شد مانعم انیک یصدا که بزنم یحرف خواستم

 صفحه 115

 : گفت و کرد نگاه دختره به تعجب با سمتش، برگشتم

 ! ؟یخوایم یچ نجایا تو -

 : گفت و ستادیا انیک یرو هب رو و شد رد کنارم از اخم با دختر

 ! ه؟یک دختر نیا ... نیا ... داداش -

 : گفت و کرد اشاره من به دست با



 رو اشتباهت یخوایم دوباره ! رون؟یب یاومد الیو از دختر نیا خاطر به -

 هی به دوباره ! ؟یکن تکرار

 ! ؟یکرد اعتماد بهیغر

 : گفت و زد زل بهش خشم با انیک

 ! ؟یخوایم یچ نجایا تو اصال ! اانیک ببند رو دهنت -

 : گفت و زد یپوزخند انایک

 به ! ؟یبود خوش دتیجد عشق با ! شدم مزاحمتون انگار د،یببخش یوا -

 رو یابونیخ دختر هی

 ! چرا؟ آخه ؟یآورد

 کردم، نگاش بغض با

 بدون و کرد نیتوه بهم مردم نیهم از گهید یکی ،یابونیخ گفتم بهم نمیا

 میزندگ دونستن

 ! کرد اوتمقض

 : گفت انایک به رو و انداخت من به یکوتاه نگاه انیک

 ! یکرد ام خسته ! انایک رونیب گمشو شو، خفه -

 : گفت تیعصبان با اونم
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 صفحه 116

 دختر هی به ربا هی ،یکرد اشتباه تیزندگ تو بار هی ! انیک آقا کن بس -

 یب

 ادعا اون و یآورد رو پناه

 دشیجد عشق با و کرد رهات پول خاطر به شد؟ یچ اما عاشقته، کرد

 رز * ه هی به هم االن ! رفت

 ! یآورد رو گهید ی



 . شد کهیت کهیت قضاوتش با حرفش، با شد نابود و شکست دلم

 نداشتم، یانتظار یکس از که من نداشتم، داداشش با یکار که من ... من

 یب که هیچ گناهم آخه

 سرپناهم؟

 ندارم؟ رو یکس که هیچ گناهم

 : گفت یادیز خشم با که اومدم خودم به انیک ادیفر با

 ! احمق ی دختره ریبگ گل رو دهنت -

 رفتم بهشون توجه یب و بود سخت برام حرفا و منظره نیا دنید تحمل

 و بستم رو در و اتاقم تو

 . هیگر ریز زدم

 نیا به قصد از یدونیم که تو ندارم، یگناه من که یدونیم تو جون، خدا

 من . اوردمین رو مرد

 بفروشن، منو خواستنیم و بود خطر تو میزندگ نداشتم، یا چاره

 ازم رو میزندگ خواستنیم

 . رنیبگ

 نبودم، یشاک مادرم و پدر جز کس چیه از . کردمیم هیگر بلند یصدا با

 ریتقص نایا ی همه

 . کردن رها منو و رفتن ام ندهیآ به فکر دونب که اوناست

 صفحه 117

 بودم، اون یجا منم اگر دیشا کنه، شک که داره حق دختر نیا دیشا

 دیبا . کردمیم یفکر نیهمچ

 هم نجایا تا بشم، دردسر انیک یبرا خوامینم . ستین من یجا نجایا برم،

 . کرده کمک بهم ادیز

*** 



 ) انیک (

 : گفتم و دمیکش دست موهام به یعصب
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 چرا . خواست کمک ازم فقط نداره، یکار من به بچه دختر نیا احمق -

 یدونینم رو یزیچ یوقت

 ! ؟یکنیم قضاوت موردش در

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش خجالت با

 ... یخترد نیهمچ از بار هی آخه نگرانتم، چون -

 : گفتم و دمیبر رو حرفش

 نیا یول داشت، نقشه برام اول از اون ستن،ین کثافت اون مثل که همه -

 رو من به اجبار به دختر

 . کنم کمکش خواستم فقط منم و نداره رو کس چیه دختر نیا . آورد

 چیه

 . ستین ما نیب یحس

 همه که دمیفهم بعد اما کردم،یم فکر تو مثل اول منم . پاکه دختر هی اون

 و راسته حرفاش ی

 . پاکه قلبش

 صفحه 118

 شیمیقد یلباسا همون با لوفرین دمید که بدم ادامه رو حرفم خواستم

 نگاش متعجب ! نییپا اومد

 . کردم

 یچشما از . بود دهیپوش رو پسرونه یلباسا همون کردم، نگاش متعجب

 شدیم اش کرده پف

 . کرده هیگر که دیفهم



 : گفتم و ستادمیا روش به رو

 ! ؟یریم کجا -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش کرده بغض

 دردسر باعث خوامینم بشم، تونیزندگ مزاحم خوامینم من ان،یک آقا -

 . بشم شما

 : گفت و انداخت انایک به یکوتاه نگاه

 تو که نیشانس خوش شما ... شما . باشه توننگران داره حق خواهرتون -

 که هستن ییکسا تونیزندگ

 دیشا ای یبرخورد نیهمچ بودم، خواهرتون یجا منم دیشا . نگرانتونن دل

 کردم،یم یبدتر برخورد

 . یمهم براش چون ... چون
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 ونتونم،یمد یلیخ و نیکرد لطف بهم یلیخ هم االن تا رم،یم نجایا از من

 . انیک آقا یمرد یلیخ

 : گفتم و گرفتم رو دستش موچ که بشه رد کنارم از خواست

 صفحه 119

 یخوایم کجا بزرگ، شهر نیا یتو ! ؟یبر یخوایم کجا بچه، کن بس -

 ! ؟یکن یزندگ

 : گفت و زد یتلخ لبخند

 که رو هاش بنده خدا . شهیم دایپ ییجا هی باالخره ان،یک آقا بزرگه خدا -

 من اگه . کنهینم فراموش

 خدا نیباش مطمئن . دادینم قرار راهم سر رو شما نداشت، دوست رو

 مثل درست مواظبمه، بازم

 . ذارهینم هم االن نم،یبب یبیآس نذاشته که یزندگ سال ستیب نیا



 رو قلبم تپش سال، دو از بعد بار نیاول یبرا . لرزوند رو دلم حرفاش

 که یقلب تپش کردم، احساس

 انیجر به رو اون دوباره دختر نیا یدال درد اما بود، شده سنگ مثل

 . گرفت دلم . بود انداخته

 دختر نیا غم از پر یحرفا دنیشن با بود، من یجا یکس هر دارم حتم

 . شدیم ناراحت معصوم

 مونیپش بود زده که ییحرفا از اونم انگار انا،یک به دادم رو نگاهم خشم با

 از رو سرش چون بود،

 . بود گرفته نییپا خجالت

 نه؟ مگه مونه،یپش زده که ییازحرفا هم انایک لوفر،ین یرینم ییجا تو -

 : گفت خجالت با و گرفت باال رو سرش انایک

 به کن باور اما شناسم،ینم رو تو من ... من خانم، لوفرین ... آره ... آره -

 خاطر

 برادرم هک ییها یسخت

 ... یدونینم تو . کردم برخورد جور نیا دهیکش

 صفحه 121

 گهید بار هی ام گذشته تلخ یزندگ خواستمینم کردم، قطع رو حرفش

 . بشه بازگو

 . نیهم کن، یعذرخواه ازش فقط ! کن بس -

 : گفت بزنه، یحرف اانیک نکهیا از قبل لوفرین

 ن،یباش داشته خواهرتون با رو یرفتار نیهمچ دینبا شما ان،یک آقا نه -

 رو نگرانتونه که یخواهر

 . نگرانه که فهممیم و کنمیم درکش منم چون د،یکن درکش دیبا
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 نقدریا دختر نیا شدینم باورم . میکرد نگاش تعجب با دو هر انایک و من

 ! باشه ایر یب و پاک

 : گفت من به رو و شد کینزد ما به انایک

 در دلش از خوامیم ییجورا هی بزنم؟ حرف لوفرین با شهیم داداش -

 . ارمیب

 : گفتم انایک به رو و انداختم لوفرین به یکوتاه نگاه

 ! نزن ینامربوط حرف لطفا -

 .داداش چشم -

 . باال ی طبقه رفتن لوفرین همراه و گفت رو نیا

 خوش واقعا دختر نیا . دوختم چشم بود، دهیچ که یا صبحونه زیم به

 ادی وقت چیه ! ست قهیسل

 ! کنه درست غذا یحت ای بده انجام یتیخالق نجوریا نینازن که ندارم

 غذا برام داشتم دوست قدر چه من و داشت یا بهونه هی شهیهم

 زیچ همه به اون اما کنه؛ درست

 . کردیم فکر کارها نیا جز

 صفحه 121

 ! کنمیم سهیمقا نینازن با رو لوفرین دارم چرا دونمینم

 پاک قلب و معصومه دختر هی لوفرین که یحال در بود، تهیعفر هی نینازن

 . داره یاحساس از پر و

 با و زیم پشت نشستم . نخورم یزیچ ده،یکش زحمت که حاال ومدین دلم

 حاضر که ییزایچ به لعو

 . دوختم چشم بود، کرده

*** 

 ) لوفرین (



 . کردم شییراهنما اتاق داخل به احترام با

 . بزنه رو حرفش تا بودم ستادهیا منتظر منم نشست، تخت یرو انایک

 : گفت و کرد اشاره خودش کنار به دست با
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 . نیبش ایب -

 . نشستم کنارش و تخت سمت رفتم آروم

 داشتم دیدید که خودتون اما برو، نجایا از که دیبگ نیخوایم دونمیم -

 ! رفتمیم

 . نبود درست برخوردم خوام،یم معذرت که گفتم نه، -

 بهتون دیبا رو زیچ هی یول دم،یم حق بهتون ست،ین یعذرخواه به ازین -

 بگم؛

 ای ندارم یبد تین چیه من ستم،ین دیکنیم فکر شما که یآدم اون من

 . نداشتم قبل از یا نقشه

 . بشم برادرتون ی خونه وارد شدم مجبور شب اون من

 صفحه 122

 که نیا یاصل لیدل خواستم من . گفت رو یچ همه بهم انیک دونم،یم -

 چرا

 برخورد نجوریا باهات

 . یبدون رو کردم

 ! ؟یلیدل چه -

 : گفت و دیکش یقیعم آه

 فوق پسر هی بود، تر مهربون و تر حال سر ،ینیبیم که ینیا از من داداش -

 خوش و مهربون العاده

 . ذاشتینم تنها رو مادرش و پدر هم لحظه هی که یپسر قلب،



 براش یناراحت و غم جز که یعشق گرفت، قرار راهش سر عشق اما

 . نداشت یزیچ

 رو اون عاشقانه برادرم که بود یزن برادرم، سابق همسر نینازن

 شد حاضر خاطرش به و دیپرستیم

 . بزنه رو اش خانواده دیق

 بود داده دست از تصادف یتو رو مادرش و پدر که بود یدختر نینازن

 اون . کردیم یزندگ تنها و

 نداشتم، دوستش و اومدیم بدم ازش اول از من یول کرد،یم یپاک یادعا

 همه دونستمیم چون

 نیا منجالب تو و دینفهم برادرم اما نه،یدروغ و یصنوعم رفتاراش ی

 . رفت فرو عشق

 رییتغ نینازن یرفتارا بعد به اون از بود، خوب سال کی فقط اونا ی رابطه

 ی چارهیب برادر و کرد

 . شد تر شکسته و رتریپ لحظه هر منم

 حهصف 123
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 بشه، خوشحال آشغال اون تا کردیم یکار هر من مهربون داداش

 بود، عاشق واقعا چون ... چون

 رو زنش عاشقانه نجوریا که دمید پدرم از بعد که بود یمرد نیاول

 . باشه داشته دوست

 یحت چون بودن، نگران مادرم و پدر . نبود یخبر انیک از که شدیم یمدت

 . بود نزده هم زنگ هی

 . انیک دوست زدم؛ زنگ بابک به بشه، متوجه یکس نکهیا بدون من

 . داشت خبر انیک از بود، درست حدسم



 به که یقدم هر با قلبم یتپشا ! مارستانیب برد رو من دمید تعجب با

 شدم،یم کینزد مارستانیب

 . شدیم شتریب

 بغلش یتو انداختم رو خودم . اومد درد به قلبم وضع، اون تو دنشید با

 گهید اون اما زدم، زار و

 یحت انیک ! نبود فداکارم و مهربون داداش اون ! نبود شناختمیم که یانیک

 رو من نکرد، نگامم

 : گفت و زد پس

 ! درک به دیبر همتون خوام،ینم رو یکس چیه ! برو -

 . بود کرده داداشم به نینازن دم؛یفهم رو هیقض که بود اونجا

 هم رو اش بچه یحت و کرد داداشم به ان،یک یمیصم دوست نیرام با

 هم اول از ! بود کرده سقط

 بکشه؛ باال رو پوالش تا داشته نقشه داداشم یبرا

 صفحه 124

 دهیکش اون سمت به و شهیم عوض نظرش نه،یبیم رو نیرام یوقت اما

 . شهیم

 کنه زیسوپرا رو نینازن خواستهیم و بوده برگشته فرس از داداش روز اون

 مواجه صحنه اون با که

 ! شهیم

 پر کمال با و دینکش خجالت ذره هی بود، دهید رو داداش هم یوقت یحت

 داداشم صورتم یتو ییرو

 : بود گفته و بود زده زل

 کنم ازدواج باهات شدم حاضر پول خاطر به خواستم،ینم رو تو اول از من -

 ساده انقدر هم تو و



 ! عشقم تنها نه،یرام من عشق االنم ! یخورد رو من ظاهر گول که یبود
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 انداخته تف هی که بود نیا بود کرده که یکار تنها منم ی چارهیب داداش

 رفته و صورتش یتو بود

 که بود شده متوجه داداشم تازه و گرفتن طالق هم بعد روز چند . بود

 سقط رو اش بچه نینازن

 . نهیبینم یبیآس شکر رو خدا که بکشه رو خودش رهیگیم میتصم و دهکر

 به لعنت . دهیکش یسخت یلیخ حتما ان،یک چارهیب . کردم نگاش یناباور با

 و دروغگو یآدما نیا

 از پر که یمرد ! بشکنه؟ رو مرد نیا قلب اومد دلش طور چه اکار،یر

 . اعتماده

 : گفت و کرد پاک رو چشمش ی گوشه یرو نشسته اشک

 صفحه 125

 اتفاق اون . بگذره هم مادرش و پدر از داداشم که کرد یکار زن اون -

 سخت ییدعوا که شد باعث

 تو رو پاش انیک گهید هم دعوا اون از بعد و بده رخ انیک و پدرم نیب

 و نذاشت شیپدر ی خونه

 . سرکرد خودش با ییتنها

 قدر چه ها چارهیب . گرفت منم دل بزنه، رو حرفش یباق نذاشت هیگر

 رو دستم ! دنیکش یسخت

 : گفتم و اش شونه یرو گذاشتم

 راه هی کردن، هیگر یجا به بهتره هم تو . سخته فهممیم کنم،یم درک -

 انیک تا یکن دایپ یحل

 . نکنه خراب رو شیزندگ نیا از شتریب



 خواد،ینم . نشد اما دادم، انجام رو برسه ذهنت به یکار هر کن باور -

 لج داره چرا دونمینم

 یکس ... زنش که مرد هی یبرا سخته نداره، یریتقص هم دیشا ! کنه؟یم

 دوستش وجود تمام با که

 . کنه بهش داشته،

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 به و شدم انیک مثل منم کردم؟ برخورد باهات نجوریا چرا یدیفهم حاال -

 شدم، اعتماد یب همه

 کنم؛ قبول رو یکس یراحت به تونمینم

 . یدیکش یسخت ادیز هم تو حتما . یستین یبد آدم تو انگار اما

 : گفتم و زدم یتلخ لبخند

 صفحه 126
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 ! ؟یسخت -

 ینفهم دیشا ! بود تر طرف اون یزیچ هی هم یسخت از دیشا ... دونمینم

 پدر دنیند سخته قدر چه

 . خانواده از شدن طرد و مادرت و

 : گفتم کرده بغض

 و یماه چه تولدت روز یندون یحت که سخته قدر چه که ینفهم دیشا -

 ایدن کجا و هیسال چه

 ! هیچ اسمت یندون یحت و یاومد

 شیپ سخته . یکن یزندگ یعلج ی شناسنامه هی با که سخته یلیخ سخته،

 یکن یزندگ ییآدما

 به . کنن استفاده سو ازت خوانیم فقط و یندار یارزش چیه براشون که



 یها بچه من، از ریغ

 منم و شهیم خراب آدما اون دست به شونیزندگ که هستن یادیز

 نکهیا تا کنم فرار شدم مجبور

 من وگرنه بخوام، کمک ازش شدم مجبور کن باور . دمید رو برادرت

 یکس بخوام که ستمین یآدم

 . کنم خودم جذب رو

 : گفت و کرد نگام یمهربون با

 یکمک اگه . یبد رییتغ رو ات ندهیآ یبتون دوارمیام دم،یفهم باشه -

 کن، حساب من یرو ،یخواست

 . دختر نشو دیناام

 : گفتم و کردم تشکر ازش لبخند با

 صفحه 127

 . یکرد اعتماد بهم که ممنونم -

 ) انیک (

 چیه و بنیعج زنا نیا که واقعا ! کنن؟یم کاریچ دارن ستین معلوم بابا، یا

 شه ینم جوره

 ! شناختشون

 زود چه کردم، تعجب رفتارشون از . اومدن رونیب اتاق اون از باالخره

 چیه انایک ! شدن یمیصم

 مهره دختره نیا انگار ! نینازن با یحت گرفت،ینم گرم یکس با جورنیا وقت

 ! داره مار ی
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 : گفت انایک که کردمیم نگاشون متعجب

 .داداش رمیم گهید من -



 ! ن؟یشد یمیصم نقدریا هوی شد یچ نم،یبب -

 : گفت و انداخت ینگاه لوفرین به انایک

 ! کردمیم اشتباه من ه،یخوب دختر لوفرین -

 ! ادیب خوشش نفر هی از نجوریا انایک که بود بیعج برام

 . رسونمتیم خودم باهام، ایب -

 . میاومد رونیب خونه از باهم و کرد یخداخافظ لوفرین از

*** 

 : گفت و شد متوجه انایک که دوختم چشم خونه در به یناراحت با

 . دلتنگته یلیخ مامان م،یبر هم تو ایب داداش، -

 : گفتم یکمرنگ اخم با

 صفحه 128

 ! انایک نییپا برو -

 ! داداش -

 . نکرد یاصرار گهید اونم کردم، نگاش تیجد با

 . شد ادهیپ نیماش از و کرد یکوتاه یخداحافظ

 : گفتم ره،یبگ فاصله نیماش از نکهیا از قبل

 ارم،یم رگاهیتعم از رو نمیماش گهید روز چند تا -
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 . یببر رو نتیماش یایب یتونیم

 : گفت و کرد نگام یناراحت با

 .داداش ندارم یازین بهش -

 . رفت و گفت رو نیا

 کاریچ ! ؟یبشکون رو خواهرت تنها دل ادیم دلت طور چه مرد، بهت لعنت

 خودم دست ! کنم؟

 . باشم مهربون و بشم گذشته مثل تونمینم ست،ین



 مورد آهنگ یرو . شدم رد اونجا از سرعت به و کردم روشن رو نیماش

 . کردم یپل عالقم

 بهونه یلیخ آخر یروزا ... ها خاطره دوباره . بودم رهیخ جلوم به خشم با

 یچ همه به و بود شده ریگ

 . دادیم ریگ

*** 

 : گفت و کرد نگام اخم با

 ؟یرسینم خودت به چرا تو -

 صفحه 129

 : گفتم تعجب با

 ! کنم؟ کاریچ دیبا گهید د،یببخش ! رسم؟ینم خودم به -

 : گفت و کرد نگام غرور با

 ! بزن برو اد،ینم خوشم من ! ه؟یچ شیر ته نیا -

 : گفتم قبل از تر متعجب

 ! کنهیم رشتیب رو تتیجذاب شیر ته نیا یگفت خودت تو ! ؟یگیم یچ -

 : گفت و کرد حلقه هم یتو رو دستاش

 ! ادینم بهت اصال کردم،یم اشتباه -
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 ناراحتش خواستمینم . اوردمین خودم یرو به اما شکوند، رو دلم حرفش

 ازم نداشتم طاقت کنم،

 : گفتم و کردم نوازش رو هاش گونه . بشه ناراحت

 . یبگ تو یچ هر خانومم، باشه -

 : گفت و گرفت فاصله ازم

 ! یکرد عرق یکم کنمیم حس حموم، برو اصال ! کنار؟ یبر شهیم -

 : گفتم و زدم چنگ موهام به یکالفگ با



 یچ چته، ! نینازن رینگ بهونه ! گرفتم دوش رفتم شیپ ساعت مین من -

 ! ؟یخوایم

 : گفت و شد بلند مبل رو از

 ! کن ولم ان،یک بردار سرم از دست . خوامینم یچیه -

 رو دستش مچ و سمتش رفتم که خواب اتاق سمت رفت و گفت رو نیا

 : گفتم و گرفتم

 صفحه 131

 فاصله ازم چرا ! دارمیبرنم سرت از دست ،یخوایم یچ تو که نفهمم تا -

 چه من آخه ! ؟یریگیم

 ! کردم؟ یاشتباه

 : فتگ و داد هولم خشم با

 ! انیک بذار تنهام بذار، تنهام کن، ولم ! برو -

*** 

 وصل رو تماس بود، بابک . اومدم رونیب افکارم از لم،یموبا یصدا با

 . کردم

 . جان بابک سالم -

 ! ینباش خسته بزرگ، سییر بر سالم -

 ! ؟یزنیم طعنه -

 . شد انجام الزم یکارا تمام مهندس، یآقا خب ! کردم یشوخ بابا، نه -
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 انتخاب ،یبود کرده نیمع که یحقوق و یگفت که یطیشرا با کارمندا تمام

 شدن،

 شرکت؟ انیب دیبا یک از که بگم بهشون دیبا فقط

 . بهتر زودتر یچ هر -

 خوبه؟ هفته نیهم ی شنبه -



 ... تونستمینم من ،ینبود تو اگه بابک، ممنون . خوبه آره، -

 : گفت و دیبر رو حرفم

 هی نیا دیشا . یبرگرد یزندگ به دیبا که ییتو مهم ال،یخیب ور حرفا نیا -

 هی شروع یبرا مقدمه

 صفحه 131

 . باشه دیجد یزندگ

 از یکس هر از بهتر که تو . کنمیم رو کار نیا دارم اجبار به بابک، ستین -

 ! یدار خبر روزم و حال

 یسخت نیا یول ،یدیکش یسخت دونمیم . یکن تالش دیبا هم تو یول آره، -

 روز هی دیبا باالخره ها

 . گلم داداش نداره یا دهیفا یدیناام . بشه ختهیر دور دیبا بشه، تموم

 . بابک الیخیب -

*** 

 . شدم خونه وارد ! ادیم یخوب یبوها چه

 ! کنهیم رمیغافلگ اممد کاراش با دختر نیا بود، آشپزخونه تو لوفرین

 یب . داد لیتحو بهم مهربون لبخند هی و دیکش دست کار از دنم،ید با

 زیم به لبخندش، به توجه

 : گفت که دوختم چشم

 ن؟ینیبش نیخواینم -

 . نشستم و دمیکش کنار رو یصندل انداختم، بهش یکوتاه نگاه
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 : گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش نشست، هم لوفرین

 ! بکشم غذا براتون نیبد رو قابتونبش -

 . کردم نگاش متعجب

 : گفتم اخم با و برداشتم چشم ازش



 . ستین الزم -

 ! خورهیم غذا داره همونجور که دوباره کردم، نگاش یچشم ریز

 صفحه 132

 ! ؟یبخور غذا ستدر که یریبگ ادی یخواینم چرا تو -

 : گفت و خورد آب یکم استرس با

 . کنمیم شروع االن از باشه، باشه، -

 : گفتم تیجد با

 ! االی -

 ! ؟یزنیم چرا بابا، باشه -

 ! زود نزن، یادیز حرف -

 و دهنش سمت برد رو قاشقش و کرد یپوف

 . دیجویم رو غذاش آروم آروم

 . یبخور غذا رنجویهم که یکن عادت دیبا ! شد حاال آهان، -

 . چشم -

 . کردیم نگام لبخند با کردم، نگاش

 : گفتم بود، نگاهم تو که یتیجد با
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 کارت تو دیبا باشم، گفته بهت االن از . شهیم شروع کارت شنبه از -

 منظم

 زودتر و یباش قیدق و

 . یباش کارت سر دیبا گهید یکارمندا از

 : گفت و زد یغیج یخوشحال از

 ! بخو چه ،یوا -

 ! شد کر گوشم ! دختر؟ چته -



 : گفت و گرفت رو دهنش یجلو

 ! گهید خوشحالم خب د،یببخش -

 صفحه 133

 بهش لبخند نیا قدر چه بود، خوشحال قدر چه . زدم لبخند حرف یب

 شهیهم دوارمیام ! اومدیم

 ! اجباره به هام خنده که من مثل نه بخنده، نجوریهم

 ) لوفرین (

 . مهیکار روز نیاول امروز

 اومد،یم پوستم به واقعا که یا سورمه شال هی با رو شلوارم و مانتو

 . دمیپوش

 مقدار هی بودم، بلد که ییاونجا تا بودم دهیخر که یشیآرا لوازم با

 یبرا نکهیا از بعد . کردم شیآرا

 وقت سر بودم داده قول رون،یب زدم خونه از کردم، حاضر صبحونه انیک

 سر برم همه از تر زود و

 همراه به شیپ روز چند . شرکت سمت رفتم و گرفتم یتاکس هی . کار

 شرکت که یمحل به رفتم انیک

 . گرفتم ادی رو آدرسش و داشت قرار

 و کردم حساب رو یتاکس ی هیکرا شدم، ادهیپ شرکت ساختمون کنار

 . شرکت سمت رفتم

 . داخل رفتم و زدم صدا رو خدا دلم تو

 پله از نیهم یبرا و دمیترسیم آسانسور از . بود پنجم ی طبقه ما شرکت

 . باال رفتم ها
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 . کردم یکی تا دو رو ها پله برسم، تر عیسر که نیا یبرا



 صفحه 134

 مرد ریپ هی که یآبدارچ از ریغ به . شدم وارد و دمیشک یقیعم نفس

 شرکت تو یکس بود، یمهربون

 . نبود

 . کردم حرکت باشه، من مال بود قرار که یزیم سمت به آروم

 ها بچه مثل چرخوندمش، یخوشحال با و دار چرخ یصندل رو نشستم

 ! داشتم ذوق

 نگه رو یصندل شد، بلند که نفر هی یباصدا که بود خودم یهوا و حال تو

 سرم، بر خاک . داشتم

 ! زدم گند

 : گفتم بلند یصدا با هوا یب دنشید با و گرفتم باال رو سر آروم

 ! تو؟ -

 : گفت و شد متعجب زدنم حرف طرز از

 اونم و کودک مهد نه کاره، محل نجایا ضمن، در ! دختر؟ خبره چه -

 ... فلک و چرخ نه ه،یصندل

 : گفتم خشم با

 ! ؟یخوایم یچ نجایا تو اصال ! نداره یربط تو به -

 : گفت غرور با

 البته و شرکتم نیا یسهامدارا از یکی من ! نگفته؟ بهت انیک مگه -

 ! مهندس

 وونهید نیا نکنه ! گرفتم؟ یفراموش چرا ! نبود؟ ادمی چرا پس خدا، یا

 اخراجم انیک که کنه یکار

 صاف رو صدام ! بزن حرف بعد و کن فکر اول نفهم، ی ه دختر ! کنه؟

 : گفتم و کردم



 صفحه 135

 .مهندس جناب نیاومد خوش . نبود ادمی -

 : گفت و زد یچشمک . دیرس هدفش به یانگار

 ! یمنش خانم ممنون -
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 و بابک هم سر آخر و اومدن بیترت به هم گهید یکارمندا بهزاد، از بعد

 خدا، یوا . شدن وارد انیک

 چه شیعوض زن ! بود شده محشر یرسم شلوار و کت اون یتو انیک

 ! کنه؟ بهش تونسته طور

 دارم ییزایچ چه به ! چه؟ تو به بابا، یا ! داشته؟ کم یچ مرد نیا آخه

 فکر

 کار روز نیاول ! کنمیم

 با فقط داکارمن و بود شده سیتاس تازه شرکت چون نداشتم، یخاص

 بدن انجام بود قرار که ییکارا

 یحساب و درست کار هی میزندگ یتو که بود بار نیاول . شدنیم آشنا

 ونیمد نویا البته که داشتم

 . انمیک

*** 

 ) انیک (

 و بابک یها کمک البته م،یببر جلو رو شرکت روند میتونست زود یلیخ

 . نبود اثر یب هم بهزاد

 نیا تو حداقل که بودم خوشحال . میبست داد قرار بزرگ ی پروژه چند با

 البته شدم، موفق کار

 صفحه 136



 به یخستگ از . نشه یخوشحال نیا رفتن نیب از باعث یزیچ دوارمیام

 چشام و دادم هیتک یصندل

 . بود بابک شد، باز در که دینکش یطول . بستم رو

 : گفت سمتم اومد بود، لبش رو که یلبخند با بابک

 خوابه؟ سییر -

 شده؟ یزیچ . هم رو رفت چشام لحظه هی بابا، نه -

 . پروژه سر میبر دیبا -

 . میبر باشه -

 . میاومد رونیب اتاق از باهم و برداشتم رو کتم

 : گفت یمهربون با و شد بلند یصندل رو از دنمید با لوفرین
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 . دینباش ستهخ -

 . رونیب رفتم بابک همراه و کردم یتشکر ب ** ل ریز

 خواستمینم م،یباش یمیصم باهم کارمندا ی هیبق یجلو نداشتم دوست

 چارهیب دختر نیا راجب

 . کنن بد یفکرا

*** 

 ) لوفرین (

 . اومدم رونیب شرکت از و برداشتم رو فمیک . بود شد تموم کارام

 . ارمیدرم پول و کنمیم کار یحساب دمآ هی مثل که خوشحالم یلیخ

 ! دونه هی از غیدر یول شدم، یتاکس منتظر

 صفحه 137

 صف هم سر پشت اونا م،یندار ازین یتاکس به که ییوقتا چرا فهممینم

 که االن یول بندن،یم

 ! ستین هم دونه هی یحت م،یدار ازین



 . نداره یا دهیفا انتظار یانگار اما موندم، منتظر و کردم یپوف

 . کرد ترمز پام یجلو باال مدل نیماش هی که برم اونجا از خواستم

 و بود شلوغ سرش امروز چون شده؛ تموم کارش یانگار بود، بهزاد

 . نقشه از پر جلوش

 : گفت و شد کینزد بهم

 ! باال بپر مون،ن نجایا سرما نیا یتو ،یمنش خانم -

 : گفتم متعجب

 ! ؟یچ -

 . یزنیم خی سرما از گه،ید باال ایب ! ینخودچ -

 : گفتم و پالتوم بیج تو گذاشتم رو دستم

120 

 . بشم وقتتون مزاحم خوامینم مهندس، یآقا یمرس -

 : گفت و کرد تعجب زدنم حرف طرز از

 بهت اصال چون ،یبزن حرف قلم لفظ خوادینم بچه، باال ایب ! مامان یوا -

 ! ادینم

 : گفتم اخم با

 ! نمیبب برو ! چه؟ تو به اصال . ادینم بهم آره، -

 : گفت خنده با

 ! ادیم خوشم شتریب لوفرین نیا از ! شد حاال آهان، -

 صفحه 138

 : گفتم و نشیماش در به زدم حرص با

 ! مهندس جناب برو ایب بابا، یا -

 ! یدان خود باشه، -

 . ستادیا من از تر طرف اون متر چند و گفت رو نیا



 نبود قرار یانگار زدم،یم خی داشتم سرما از ! هستا وونهید یلیخ پسر نیا

 داشیپ طرفا نیا یتاکس

 موندم،یم نجایا صبح تا اگه چون نش،یماش سمت رفتم اجبار به ! بشه

 . اومدیمن ریگ یتاکس

 روزمندانهیپ که برگشتم سمتش به و نشستم و کردم باز رو جلو در

 . دیخندیم

 : گفتم و کردم مرتب رو شالم

 تو نیماش سوار نداشتم دوست اصال وگرنه شدم، مجبور که یدونیم -

 ! بشم

 : گفت لبش رو لبخند همون با

 ! یشد مجبور که خوشحالم -
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 : گفتم متعجب

 ! ه؟یچ منظورت -

 : گفت و داد حرکت رو نیماش

 ! وروجک ستین یزیچ -

 : گفتم حرص با

 ! آخه؟ وروجک به یداد یریگ چه فهمم،ینم -

 صفحه 139

 : گفت و زد یچشمک

 ! شبه اون منظورم ،یرفتیم در دستم از وروجک مثل چون -

 رو به حرف یب و دادم رونیب رو نفسم ! شبه اون فکر تو زهنو نیا بابا، یا

 با . شدم رهیخ روم به

 . شدم رهیخ بهش بود، خودم اسم به که یا ترانه یصدا



 ... لوفرین یوا لوفر،ین یوا ... لوفرین صحرا، دختر یا

 انگار نه، ! کردیم اشاره من به بهزاد آورد،یم رو لوفرین اسم که یا لحظه

 تا ! کمه اش هتخت هی واقعا

 حالم گهید من و کردیم یپل رو آهنگ نیا مدام هم خونه به دنیرس

 بهم خودم اسم از داشت

 قبل . شد ادهیپ نشیماش از هم انایک م،یدیرس که ما با همزمان ! خوردیم

 رو بشم، ادهیپ نکهیا از

 : گفتم بهزاد به

 ! ؟یندار یا گهید زیچ ترانه، نیا از ریغ به تو -

 : گفت و زد یلبخند

 ! ادیم خوشم ازش ست،ین خودم دست -
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 : گفت بهزاد به رو و ما سمت اومد انایک

 . بهزاد آقا سالم -

 رو جوابم یمهربون با اونم که کردم سالم بهش و شدم ادهیپ نیماش از

 . داد

 : گفت انایک به رو بهزاد

 صفحه 141

 ! داداش زن سالم به، به -

 ! ه؟یچ منظورش ! داداش؟ زن

 : گفت اخم با انایک

 ! بهزاد ... ا -

 ایشد خوشگل ،یشوخ از دور به یول ! نبود ادمی کردم، غلط بابا، باشه -

 . بود تنگ برات دلم دختر،



 . یشد پیخوشت توهم -

 : گفت بهزاد

 . خداخافظ دخترا، نمتونیبیم شب -

 ! م؟یبر قراره کجا مگه ! شب؟

 : گفت من به رو انایک

 ! رسوند؟ رو تو بهزاد که شد یچ -

 : گفت و زد یچشمک

 ! ؟یشد عاشقش نکنه -

 : گفتم یدستپاچگ با

 . رسوندن رو من و کردن لطف فقط بابا، نه -
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 . سرده رونیب یهوا خونه، میبر ایب

 : تگف و نشست مبل یرو انایک که میشد واردخونه باهم

 اد؟یم یک انیک داداش یدونینم -

 . بزنن سر دیجد ی پروژه به رفتن کنم فکر رون،یب رفتن بابک آقا با نه، -

 : گفتم و زیم یرو گذاشتم رو قهوه فنجون

 صفحه 141

 ! بود؟ یچ داداش زن از بهزاد منظور ،یراست -

 : گفت یکمرنگ لبخند اب

 ! ست شده تموم ی هیقض هی ست،ین یخاص زیچ -

 : گفت خنده با که بودم دوخته چشم بهش منتظر

 ! ایستین فوضول کم هم تو -

 : گفتم و گرفتم نییپا سرمو و شدم زده خجالت

 . شدم کنجکاو یکم فقط نداشتم، یفوضول قصد د،یببخش -



 : گفت خنده با

 ! بابا باشه -

 یبرا اتفاق اون که یزمان یعنی شه،یپ سال دو به مربوط هیقض نیا

 بابک من . بود فتادهین داداشم

 . بود عاشقم اونم و شدم آشنا باهاش که یا لحظه از داشتم دوست رو

 سالم هفده زمان اون کرد، اعتراف عشقش به تلفن پشت شب هی بابک

 بودم گرفته میتصم و بود

 و افتاد داداشم یبرا نحس اتفاق اون نکهیا تا بگم عالقمون از خانواده به

 یناراحت خاطر به منم

 . بود مراقبم مدام اون اما شدم، دور بابک از که بود ام خانواده
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 با روز هی . بشم نیبدب منم که بود شده باعث داداشم به نینازن

 : گفتم و زدم داد سرش تیعصبان

 ! باشم اتباه خوامینم گهید مونم،یپش اصال ! خوامتینم -

 صفحه 142

 جوابش منم البته مراقبمه، و زنهیم زنگ بهم هم االن تا و نکرد قبول بابک

 به یول دم،یم رو

 . کرد دور عشق از رو من ام خانواده یناراحت . یمعمول دوست هی عنوان

 ؟یدار دوستش هنوز -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 درسمه، مشغول فکرم ی همه فعال حرفا، نیا الیخی ... دونمینم د،یشا -

 و دارم کنکور امسال چون

 . بشن خوشحال یکم بابام و مامان و داداشم نجوریا دیشا بشم، قبول دیبا

 درست چرا تو ،یراست



 ؟یخوند درس قدر چه اصال ؟یدینم ادامه رو

 : گفتم خجالت با

 عاشق وگرنه نداشتم، خوندن درس ی اجازه یعنی .... یعنی ... جمپن تا -

 . بودم مدرسه و درس

 : گفت یمهربون با

 بزنم؟ حرف باهاش یخوایم کنه، کمک بهت انیک داداش دیشا -

 . بشم شرمنده خوامینم دادم، زحمت بهش ادیز هم نجایا تا نه، یوا -

 و پناه سر هی برام که نیهم

 هم نجایا تا من . هیکاف نمیهم و ممنونشم من کرد، ادیپ کار یبرا جا هی

 کاراش طور چه دونمینم

 ... کنم جبران رو

 : گفت لبخند با

 ! یکن جبران یتونیم یجور هی -

 : گفتم تعجب با

 صفحه 143

 ! ؟یجور چه -
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 : گفت و گرفت رو دستم

 تو ! ادیب رونیب نحس ی گذشته اون از که یکن یکار یبتون تو دیشا -

 ،یهست یمهربون و شاد دختر

 رها ساخته خودش یبرا که یا لهیپ از هم رو اون یبتون کارات با دیشا

 ! یکن

 : داد ادامه خودش که شدم رهیخ بهش حرف یب

 حس ،یهست یمهربون دختر تو چون ! ؟یبد انجام رو کار نیا یتونیم -



 . یدار یپاک قلب کنمیم

 تا کنمیم رو خودم یسع کنم، جبران رو اشیخوب خوادیم دلم یلیخ که من -

 . بشه خوب انیک آقا

 : گفت و کرد بغلم یمهربون با

 . جونم لوین ممنون -

 دنید از و شد خونه وارد انیک و شد باز در که میبود صحبت مشغول

 با انایک اما کرد، تعجب انایک

 به لحظه هی . دیس * و * ب * رو اش گونه و انیک سمت فتر یخوشحال

 شد، میحسود رابطشون

 ! بودم مهم نفر هی یبرا منم کاش

 ) انیک (

 باهم نقدریا تا دو نیا کردمینم فکر کردم، تعجب یکم انایک دنید با

 دیشا ! بشن یمیصم

 صفحه 144

 . کنه دایپ عالقه بهش انایک که شده باعث لوفرین یمهربون

 : گفت و دیس * و * ب * رو ام گونه انایک

 . ینباش خسته داداش، سالم -

 لوفرین به دادم رو نگاهم و نشستم مبل رو و کردم یتشکر ب ** ل ریز

 شیشگیهم لبخند با که

 . کردیم نگام

 . نشست کنارم انایک
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 ؟یخوب تو -

 . خوبم منم ،یباش خوب تو داداش، یمرس -



 یرو آروم یا ه * س * بو ! بود تنگ یفسقل دختر نیا یبرا دلم

 شیشونیپ

 : گفتم و زدم

 .باش خودت فکر به تو خوبم، من -

 .داداش چشم -

 چشمش یتو که یحسرت با لوفر،ین به شدم رهیخ و برداشتم چشم ازش

 رهیخ تا دو ما به بود،

 کارم نیا با و کنهیم ییتنها احساس حتما بود، اشتباه کارم دیشا . بود

 رو شیتنها قبل از شتریب

 . کرد حس

 هم شیپ االن که ما . بود بابک خورد، زنگ لمیموبا هم نیب نیهم تو

 زنگ که شده یچ م،یبود

 : کردم وصل رو تماس ! زده؟

 صفحه 145

 افتاده؟ یاتفاق بابک، سالم -

 ! بگم بهت رو یزیچ هی رفت ادمی راستش نه، -

 رو؟ یچ -

 و انایک به ن،یدعوت رستوران شام صرف به بگم که گفت بهم بهزاد -

 . بگو هم لوفرین

 داره؟ یمناسبت چه -

 . ساده یدورهم هی -

 . باشه -

 . فعال نمت،یبیم پس -

 : گفتم انایک و لوفرین به رو و کردم قطع رو تماس



 . میهست بهزاد دعوت شام امشب -
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 : گفت انایک

 ! بود نیهم امشب از منظورش پس آهان، -

 ! ؟یدید رو بهزاد تو مگه ! ؟یگیم یچ -

 که بود اونا با همزمان منم و خونه رسوند رو لوفرین آخه آره، خب -

 ! نجایا دمیرس

 . هم یتو رفت اخمم ودآگاهناخ و لوفرین به دادم رو نگاهم تعجب با

 . کردیم نگام مضطرب لوفرین

 تا کردم نگاش منتظر ! خونه؟ باشه آورده رو لوفرین دیبا بهزاد چرا آخه

 . بده حیتوض هی

 : گفت و کرد نگام بهم بود، اش چهره تو که یاضطراب با

 صفحه 146

 ینیماش چیه شدم، منتظر یچ هر اما بودم، یتاکس منتظر خب ... خب -

 رد

 هم بهزاد آقا و نشد

 . رسوندن رو من و کردن لطف

 : گفتم اتاقم، سمت رفتمیم داشتم که همونجور و شدم بلند مبل یرو از

 ! دیبش حاضر زود شب یبرا کنم، استراحت رمیم من -

 و تخت یرو افتادم خودمم و کاناپه رو انداختم رو کتم و بستم رو اتاق در

 . بستم رو چشام

 تونهیم هم لوفرین و ستین یبد آدم بهزاد ! شدم؟ ناراحت چرا دونمینم

 دوست که یک هر با

 . کنم شک بهش دینبا من و پاکه دختر هی اون کنه، آمد و رفت داشت



 بهزاد از لوفرین دیشا

 . کنم سر ودمخ ییتنها تو بهتره ! چه؟ من به اصال ! ادیم خوشش

 چون رم،یم نجایا از فردا . یا گهید زیچ نه کنم، کمکش خواستم فقط من

 نداره یازین من به گهید

 نجایا نیا از شتریب نمیبینم صالح اد،یب بر زیچ همه پس از تونهیم خودش و

 ! باشم

 ) لوفرین (

 که مانتوم همرنگ شال و میا سورمه نیج شلوار با رو رنگم یکمرنگ مانتو

 سورمه یها خط با شرو

 . دمیپوش بود، شده کار یا
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 . کردیم شیآرا داشت ادیز مهارت با شدم، رهیخ انایک به

 صفحه 147

 من شیآرا . ملیر هی و داشتم ب ** ل رژ یکم فقط کردم، نگاه خودم به

 چیه اون شیآرا برابر در

 میمال و بایز شیآرا هی بود، نکرده یرو ادهیز البته شد،ینم حساب زیچ

 . داشت

 : گفت بود، چشم خط دنیکش مشغول که همونجور

 ! ؟یکنینم شیآرا تو لوفر،ین -

 : گفتم و کردم اشاره صورتم به

 ! ؟ینیبینم مگه دادم، انجام خب -

 : گفت و کرد نگام تعجب با

 ! ش؟یآرا یگیم نیا به تو -

 ! ه؟یچ پس آره، خب -



 ! کنمیم درستش االن کن صبر . ستین جالب ادیز نه، -

 یجلو کشوند رو من و شد تموم صورتم یرو کارش قه،یدق چند از بعد

 : گفت و نهییآ

 ! بایز دختر هی یشد حاال -

 یچشما شد، تعجبم باعث که یزیچ نیاول و کردم نگاه خودم به تعجب با

 خط با که بود درشتم

 یآجر ی گونه رژ با که هام گونه بعد بود، شده باتریز یزکنا چشم

 بلندم یها مژه بود، شده شیآرا

 موهام انایک . بود شده کار دخترونه یصورت رژ هی با که لبم آخرم در و

 سرم پشت یاسب دم رو

 بود، ختهیر صورتم طرف هی کج صورت به هم موهام یجلو و بود بسته

 . بودم شده اییز یلیخ

 صفحه 148

 : گفتم و کردم نگاش یخوشحال با

 . بایز و میمال شیآرا هی شدم، خوب یلیخ ،یمرس ! یوا -

 ! یخوشگل خودت تو نکردم، یکار من -
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 از هم انیک همزمان که رفتم رونیب اتاق از انایک با و کردم سرم رو شالم

 ،یوا . اومد رونیب شاتاق

 شلوار با یآب شرت یت بود، زده اسپرت پیت هی ! شده جذاب قدر چه

 . یا سورمه نیج

 . کردیم نگاه من به متعجب اونم و بردارم چشم ازش تونستمینم

 . اومدم خودم به که بود انایک یصدا با

 ! یشد یعال ،یشد معرکه داداش، یوا -



 : گفت و دیپوش رو کتش زد، یکمرنگ لبخند

 . گهید میبر خب، -

 : گفت یبانمک اخم با انایک

 ! نداد؟ نظر اصال چرا ! د؟یند رو ما یخوشگل یعنی -

 : گفتم خنده با و گرفتم رو دستش

 . میبر ایب ال،یخیب -

 داشت ان،یک سمت افتاد نگاهم هوا یب که عقب منم و نشست جلو انایک

 میتنظ رو جلو ی نهییآ

 شد باعث بود، ابروهاش نیب که یاخم اما شد، من متوجه اونم . کردیم

 . بردارم چشم ازش

 صفحه 149

 نقدریا ترانه نیا چرا ،یوا . افتاد راه و کرد یپل رو ینیغمگ آهنگ

 هنوزم حتما چاره،یب ! نه؟یغمگ

 ! داره دوست رو زنش

*** 

 حال در هم یکالم یب و میمال آهنگ م،یشد رستوران اردو باهم سه هر

 . بود پخش

 . شدن بلند زیم پشت از بابک و بهزاد کردم، نگاه روم به رو به

 که ها خنگه هم انایک ! بود شده پیخوشت چه بابک، به دادم رو نگاهم

 ! کرده ول رو یپسر نیهمچ
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 و بود شهیهم ثلم اونم بهزاد، به شدم رهیخ و گرفتم ازش رو نگاهم

 خورده هی نکهیا با ! پیخوشت

 ! بود جذاب شییخدا اما داشت، کم

 . میکرد سالم باهم بیترت به



 انایک به یخاص نگاه با بابک اما کرد، صحبت بابک با یمعمول یلیخ انایک

 . بود رهیخ

 : گفت و کنار دیکش یصندل هی بهزاد که نمیبش خواستم

 ! کوچولو وروجک دییبفرما -

 و میگرفت قرار هم یرو به رو انیک و من . نشستم و کردم نگاش اخم با

 نشست، من کنار هم بهزاد

 . هم یرو به رو هم انایک و بابک

 . شد بابک با حرف مشغول و انداخت بهزاد و من به یکوتاه نگاه انیک

 صفحه 151

 : گفت و شد کینزد بهم یمک بهزاد

 ! دختر یدرخشیم امشب ،یخوشگل واقعا تو -

 . کردیم نگام لبخند با برگشتم، سمتش به متعجب

 نییپا رو سرم و شدم زده خجالت ! کنه؟یم نیهمچ چرا پسر نیا خدا، یا

 : گفت آروم که گرفتم

 ! اداینم بهت اصال خجالت -

 . دمیخند و کردم نگاش یچشم ریز

 و زد لبخند بهم تفاوت یب کردم، حس خودم یرو رو انیک اهنگ ینیسنگ

 . دادم رو جوابش منم

 ) انیک (

 چون نم،یبب نخواستم من اما بود، شده یخواستن واقعا امشب

 دختر نیا تیجذاب وجود، نیا با عاشقشم؛ که هیشخص تنها نینازن هنوزم

 ! آوره رتیح واقعا
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 به و بود داده قرار اش نهچو ریز رو دستش کردم، نگاش یچشم ریز



 گوش بهزاد و انایک یحرفا

 یوقت چشماش، به شدم رهیخ . دیخندیم هم اوقات یگاه و دادیم

 . شدیم باتریز د،یخندیم

 لوفرین . میداد سفارش یبستن که بود ها بچه انتخاب به هم شام از بعد

 یبستن ها بچه مثل

 ولع با و بود کرده تموم همه از زودتر کردم، نگاه ظرفش به ! خوردیم

 دوخته چشم هیبق یبستن به

 صفحه 151

 خواستم ! خواستیم یبستن هم باز یانگار نبود، من به حواسش و بود

 بهش رو خودم یبستن

 : گفت گارسون به رو بهزاد که بدم

 ! لطفا گهید یشکالت یبستن هی -

 . خوادیم اون یبرا حتما بود، داده سفارش یشکالت یبستن لوفرین طفق

 : گفت بهزاد به بابک

 ! ؟یبخور یبستن یخوایم بازم -

 . خوامیم لوفرین یبرا نه، -

 : گفت بهزاد به رو و انداخت من به یکوتاه نگاه لوفرین

 ! بود یکاف نیهم خوام،ینم یبستن که من یول -

 : گفت و زد یچشمک بهزاد

 ! باش راحت نداره، بیع -

 هم، تو رفت اخمام ناخودآگاه منم که کرد نگاه من به خجالت با لوفرین

 اعصابم چرا دونمینم

 ! شد خورد

 هم مثل همتون ا،یلعنت . گرفت نییپا رو سرش کرده بغض لوفرین



 نیدار دوست همتون ! نیهست

 ! نیکن لوس مردا یبرا رو خودتون

 : گفت لبخند با ادبهز و آورد رو یبستن گارسون
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 ! وروجک بخور -

 . شدمیم یکفر داشتم گهید

 صفحه 152

 د،یرسیم ذهنم به که یا آشفته یفکرا . زدم چنگ موهام به نیخشمگ

 . بود کرده ام وونهید

 رهیخ لوفرین به یشمچ ریز . برم اونجا از زودتر یچ هر داشتم دوست

 داشت اجبار به شدم،

 اجازه ازم دیشا کرد،یم نگاه من به هم اوقات یگاه و خوردیم یبستن

 من به یول خواست،یم

 ضربه دوباره و بشم کینزد دختر نیا به خوامینم من . نداره یربط

 سنگه از من قلب چون بخورم،

 . داره نگه خودش یتو تونهینم رو یحس چیه و

 . هیکاف کردم، کمکش که هم نجایا تا خودم، یالیو برگردم فردا دیبا

 از زودتر منم رفت، و شد نشیماش سوار انایک م،یدیرس که خونه به

 . شدم خونه وارد و رفتم لوفرین

 یب من اما کنه، صحبت باهام خواستیم و اومدیم سرم پشت لوفرین

 سمت رفتم بهش توجه

 گرفت رو اون لوفرین من از قبل که بکشم رو رهیدستگ خواستم و اتاقم

 رو که دستم به متعجب ! رهیبگ قراره هم یرو دستامون شد باعث و

 بود، گرفته قرار لوفرین دست



 چیه که بودم فهمونده خودم به که یقلب ! دیلرز قلبم . دوختم چشم

 نیا دست یگرم نداره، یحس

 ! لرزوند رو اون دختر

 : فتمگ و برداشتم دستش یرو از رو دستم اخم با

 ! بچه کنار برو -

 : گفت و دوخت نگاهم به رو نگاهش التماس با

 صفحه 153

 ! خدا رو تو ن،یبد گوش حرفم به لحظه هی -

 : گفتم یکالفگ با و گرفتم فاصله ازش

 . بزن رو حرفت باشه، -
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 : گفت و زد کنار رو صورتش یتو شده ختهیر یموها

 من . دادن سفارش خودشون بهزاد آقا خواستم،ینم یزیچ من نیکن باور -

 نیکن فکر خوامینم

 ... که

 : گفتم و دمیبر رو حرفش

 یزندگ ! نداره یربط من به اصال چون نکردم، یفکر چیه من ! کن بس -

 ربط خودش به یکس هر

 یدار دوست که یک هر اب تو . یبد حیتوض بهم ستین یازین و داره

 . یکن صحبت یتونیم

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 ! نیشد ناراحت دستم از کردم فکر من باشه، -

 ! بشم؟ ناراحت دیبا چرا . ستمین نه، -

 : گفت و انداخت باال یا شونه



 ! کردم اشتباه دیشا کردم، حس نجوریا یول دونم،ینم -

 : گفت و انداخت بهم یکوتاه نگاه

 . دیببخش ... حال هر هب -

 .اتاقش سمت رفت و گفت رو نیا

 صفحه 154

 دیبا یچ یبرا ! کرده؟ فکر یچ دختره نیا . تخت رو نشستم تیعصبان با

 مهم برام زایچ نیا

 جمع رو المیساو دیبا کنه، هودهیب یفکرا خودش شیپ بذارم دینبا ! باشه؟

 از صبح فردا و کنم

 . برم نجایا

 ) لوفرین (

 ی واسه دیبا چرا آخه فکر، یب ی دختره . تخت رو دمیخواب یناراحت با

 مگه آخه ! ؟یباش مهم انیک

 انگار اما ،یستین مهم چکسیه یبرا و یستین یچیه تو ! ؟یهست یک تو

 بهم حواسش یکم بهزاد

 ! مهمم بهزاد یبرا کنمیم حس یول ا،چر دونمینم . مهربونه یلیخ هست،
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 . گرفت قرار دستم رو انیک دست که افتادم یا لحظه ادی به هوا یب

 ! بخواب ریبگ دختر، کن بس نه،

 . بخوابم کردم یسع و بستم رو چشام و دمیکش یقیعم نفس

 یبرا تا رونیب رفتم و کردم شیآرا یکم و دمیپوش رو لباسم عجله با

 . کنم رحاض صبحونه انیک

 ساک هی اومد، رونیب اتاقش از هم انیک اومدم، رونیب اتاق از که نیهم

 تعجب با . بود دستش هم



 . کردم نگاش

 ! د؟یبر ییجا قراره ان،یک آقا -

 . الیو گردمیبرم دارم آره، -

 صفحه 155

 : گفتم یناراحت با

 ! چرا؟ یول -

 : گفت و داد باال رو ابروش یتا هی متعجب

 تا . یندار یاجیاحت من به هم تو بمونم، نجایا عمر آخر تا که ستین قرار -

 نجایا یبخوا وقت هر

 .نباش یزیچ نگران بمون،

 با . داشتم عادت بودنش به ییجورا هی دوختم، چشم بهش کرده بغض

 صحبت باهم ادیز نکهیا

 . دادیم تیامن احساس بهم بودنش اما م،یکردینم

 : گفتم و کردم نگاش دلخور

 . کنم حاضر صبحونه براتون دیکن صبر حداقل -

 : گفت و ها پله سمت رفت

 . ستین یازین -

135 

*** 

 ! ناراحتم؟ چرا اصال ز،یم پشت نشستم حال یب

 بمونه، من شیپ شهیهم یبرا تونستینم که اون گفت،یم راست انیک

 دنشبو به خب یول

 . دادیم تیامن حس بهم بودنش و بودم کرده عادت

 ! شدم تنها باز

*** 



 ) انیک (

 صفحه 156

 . بودم کرده حبس درونش رو خودم که ییجا زندانم، به برگشتم دوباره

 دنید چون نزدم؛ رو چراغا

 . اندازهیم نینازن ادی رو من هم خونه نیا یالیوسا

 نگاهم که آوردم رونیب ساک یتو از رو لمیوسا و اتاقم سمت رفتم

 .عکسش قاب به خورد

 : گفتم و برداشتم رو عکس قاب بغض با

 فکر به چرا ... چرا ؟یخوش عشقت با االن ؟یخوشحال االن معرفت، یب -

 دل

 از من ! ؟ینبود من

 پاک عشق اقتیل ،ینداشت اقتیل تو یول گذشتم، تو خاطر به زمیچ همه

 گهید . ینداشت رو من

 ! باشم عاشقت خوامینم

 . تخت ی گوشه کردم پرت رو عکس قاب

 خودم با رو یکس دینبا پس درد، نیا به محکومم ،ییتنها به محکومم من

 خوامینم کنم؛ همراه

 . خوامینم بکشه، درد من خاطر به یکس

 به و بود گذاشته اش ونهچ ریز رو دستش لوفرین شدم، شرکت وارد

 که بود دوخته چشم وتریکامپ

 : گفت و شد بلند یصندل رو از د،ید که رو من

 . نیاومد خوش -
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 . اتاقم سمت رفتم و کردم یتشکر ب ** ل ریز
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 لوفرین ی چهره دوباره که فتمگر دستم نیب رو سرم و زیم پشت نشستم

 یوا ! چشمم یجلو اومد

 ! شده؟ مرگم چه خدا،

 : گفتم آروم زدن، ضربه در به که بودم افکارم یتو

 . تو ایب -

 . گذاشت زیم یرو یا پرونده بود، خودش

 : گفتم و کردم نگاش یچشم ریز

 هست؟ هم یا گهید زیچ -

 . ستین یزیچ نه، -

 . یبر یتونیم پس -

 : گفتم که رونیب بره خواست و انداخت بهم یتاهکو نگاه

 ! کن صبر -

 : گفتم و کردم زیر رو چشمام کرد، نگام منتظر

 شده؟ یزیچ نم،یبب -

 ! مگه؟ طور چه نه، -

 . ادیم بهت یلیخ لبخند بخند، پس -

 . زدم لبخند منم که دیخند و کرد نگام ذوق با

 : گفت کرد،یم نگام که همونجور

 ! نیبخند شهیهم ن،یتر جذاب خندلب با هم شما -
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 ! لرزوند رو دلم دوباره حرفش . رفت و گفت رو نیا

 ) لوفرین (
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 و آوردم رونیب فمیک یتو از رو ام نهییآ ز،یم پشت نشستم یخوشحال با

 کردم، نگاه خودم به

 . نه ای گهیم راست نمیبب خواستمیم

 ! ادیم بهم گه،یم راست زدم، بزرگ لبخند هی

 . بود گرفته گر صورتم تمام و بود افتاده توپ و تاپ به یحساب قلبم

 به دوباره خندونش ی چهره

 یآرزو که یمرد ست، العاده فوق مرد هی اون ،یوا . اومد ادمی

 هم تو یآرزو نکنه ... استیلیخ

 هی چون تونم؛ینم باشم، داشته ییآرزو نیهمچ نمتوینم من نه، ! هست؟

 کس چیه رو تنها دختر

 ! خوادینم

 حداقل شهینم جون، خدا . شدم کار مشغول دوباره و دمیکش یبلند آه

 و پدر از کیکوچ نشون هی

 بفهمم؟ مادرم

 ! کجا؟ از ! ؟یک از آخه یول

 ای تر کم سنم دیشا ه؟یچ میلیفام ای هیچ اسمم دونستمیم حداقل کاش

 آخه ! باشه هم شتریب

 رو من یخوایم نکنه ا،یخدا ! ه؟یامتحان چه نیا ! ته؟یسرنوش چه نیا ا،یخدا

 به ! ؟یکن شیآزما

 ! کن تموم رو امتحان نیا طاقتم، کم من ا،یخدا قسم خودت

 تو هم نقشه هی رون،یب اومد و شد باز بهزاد اتاق در لحظه، نیهم

 . بود دستش

 : گفتم یکمرنگ لبخند با
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 . دینباش خسته -

 : گفت و شد کینزد زیم به سمتم، اومد

 ! یستین حال سر انگار ! شده؟ یزیچ ! وروجک دینباش خسته هم شما -
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 . خوبم ست،ین یزیچ -

 ! ؟یمطمئن -

 . آره -

 : گفتم و کردم گاهن بود دستش که ییها نقشه به

 د؟یبر نیخوایم ییجا -

 : گفت و کرد اشاره انیک اتاق به

 ! سییر جناب شیپ برمیم رو ها نقشه -

 . انیک اتاق سمت رفت و زد یچشمک

 ) انیک (

 : گفتم و بستم رو نقشه

 . میکن صحبت موردش در تا خونه ایب شدم، خسته گه،ید بسته -

 س؟ییر یآقا چند ساعت باشه، -

 . خوبه هفت تا شش تساع -

 : گفت و زد اش نهیس به رو دستش

 دم،یم انجام من که رو کارا ی همه بابا، یا ! ست؟ین یا گهید امر چشم، -

 خسته تو اونوقت

 ! ؟یشیم

 : گفت و دادم باال رو ابروم یتا هی
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 ! بدم دیبا من رو یاصل نظر -



 . امیم شش ساعت من پس ! لحاظ اون از آهان، -
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 : گفتم که بره رونیب اتاق از خواست

 . خودم یالیو ایب -

 : گفت متجعب

 ! ؟یستین بابک ی خونه مگه -

 . خودم ی خونه برگشتم نه، -

 ! ؟یچ لوفرین پس -

 : فتمگ یزیر اخم با ! شده؟ مهم براش نقدریا لوفرین چرا دونمینم

 . مونهیم بابک ی خونه -

 ! ؟یگذاشت تنهاش چرا -

 به خودش دیبا اونم بمونم، اون شیپ و کنم ول رو میزندگ تونمینم چون -

 بدون برسه، شیزندگ

 . یکس کمک

 ! داره اجیاحت تو کمک به دیشا یول -

 : گفتم قبل از تر متعجب

 ! ؟ینگران چرا تو -

 : گفت و انداخت باال یا شونه

 ! یذاشتینم تنها رو چارهیب دختر اون کاش فقط ستم،ین ننگرا -

 . هستم مراقب خودم اد،ینم شیپ براش یمشکل -

 . رفت رونیب اتاق از و گفت یا باشه

 صفحه 161
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 دیشا ! چه؟ اون به اصال نگرانه؟ چرا آخه کردم، مشت رو دستم خشم با

 دیشا گه،یم راست هم



 شهینم لیدل که ششیپ از رفتنم بهتره، نجوریا نه، . ذاشتمیم تنهاش دینبا

 نباشم، مراقبش که

 . بشه خراب شیزندگ بذارم تونمینم من . مراقبشم دور از

 ) لوفرین (

 اگر ! شدم وابسته انیک وجود به واقعا یانگار تخت، رو نشستم یناراحت با

 یبرا ذوق اب بود، اون

 بهیعج خودمم یبرا . نه تنهام که االن یول کردم،یم درست یزیچ هی شام

 وابسته بهیغر هی به که

 چه دونمینم ! کرد کمکم یداشت چشم چیه بدون که بهیغر هی شدم،

 هر یول دارم، بهش یحس

 . خوبه هست، یچ

 من و بده نشون خوادینم یول ه،یمهربون از پر آرامشه، از پر مرد نیا

 سخته واقعا کنم،یم درکش

 تو جون، دختر آخه . کنم کمکش تونستمیم کاش . کنه بهت همسرت که

 نیا به یتونیم طور چه

 . شهینم خوب هم یراحت نیا به و شکسته دلش اون ! ؟یکن کمک مرد

 با بودم، اون یجا من اگه . نداشته رو انیک داشتن اقتیل زن اون حتما

 عشقش به وجودم تمام
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 اون یجا رو خودت چرا ! دختر؟ یگیم یچ بابا، یا . دادمیم جواب

 ؟یذاریم

 به وقت چیه انیک

 افسانه ییبایز نه و یدار رو یکس نه چون کنه؛ینم توجه تو مثل یدختر

 الیخ نقدریا پس ،یا



 ! باش نیب واقع و نکن یپرداز

 بودم خسته انقدر . تخت رو افتادم و کردم ضیتعو رو لباسم یخستگ با

 . برد خوابم زود یلیخ که

 که اتاق به و کردم باز رو چشمام داد، دست بهم که یگرسنگ احساس با

 بود رفته فرو یکیتار یتو

 ! چنده؟ ساعت کردم، نگاه

 ! هشته ساعت رون،یب رفتم

 ! بخورم؟ یچ حاال گرسنمه، مه یلیخ ،یوا ! ؟ دمیخواب نقدریا چرا
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 هم باز بابا، یا . زدن رو فونیآ زنگ که آشپزخونه سمت برم خواستم

 در ه،یک بفهمم نکهیا بدون

 اصال ! یکن رو کار نیا دینبا و ییتنها االن تو احمق، دختر ! کردم باز رو

 الیخ یب ! باشه انیک دیشا

 ! نبودم زایچ نجوریا اهل هم اول از و نداشتم رو اش حوصله شدم، شال

 انیک نکهیا دیام به کردم باز رو در عجله با منم و زدن ضربه در به

 که بود بهزاد دنید با اما باشه،

 و بود دستش تو مخلفات همراه به تزایپ بسته تا دو بهزاد . کردم تعجب

 رهیخ موهام به یناباور با
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 . بود

 : گفتم اخم با

 امرتون؟ -

 : گفت و اومد خودش به

 ! داخل؟ امیب یکنینم تعارف -



 : گفتم و زدم کمرم به رو دستم

 . یبر که بهتره ست،ین نجایا انیک چون نه، -

 ! تو شیپ اومدم من دونم،یم خودم -

 : گفت دستپاچه و هول که کردم نگاش ترس با

 تا شتیپ امیب خواستم ... خواستم من ! خوب دختر نکن بد فکر نه، نه -

 تا ...

 یجور چه ! ینباش تنها

 رو منظورم یجور چه دونمینم بابا، یا . بودم نگرانت خب ... خب بگم؟

 ! ینکن بد فکر که بفهمونم

 فقط منم و الیو برگشته که گفت انیک ! اومدم منظور بدون که کن باور

 ... بزنم سر بهت اومدم

 : گفتم اخم اب

 ! مهندس جناب دییبفرما نکرده، الزم -

 : گفت و شد مانع که ببندم رو در خواستم
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 هی عنوان به انیک مثل منم ! ؟یدار شک نقدریا چرا بابا، کن صبر -

 دوست

 اونقدرا شت،یپ اومدم
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 ! شد؟ تیحال کنم، تیاذ رو تنها دختر هی بخوام که نشدم رتیغ یب هم

 رو دختر هی عمرم یتو من

 ! نکردم لمس هم

 ی همه و بود یمعمول یدوست هی فقط اما داشتم؛ ادیز دختر دوست آره،

 تیرعا رو ها حدود و حد



 یباز به رو یدختر چیه وقت چیه که گفتیم بهم شهیهم مادرم . کردم

 زود ردخت هی قلب ر،ینگ

 . شکنهیم

 یجلو از کنم، اعتماد بهش که شد باعث حرفاش . کردم نگاهش متعجب

 : گفتم و رفتم کنار در

 . داخل ایب -

 : گفت لبخند با

 . یکرد اعتماد بهم که یمرس -

 با . داد قرار ییرایپذ وسط زیم یرو رو بود دهیخر که ییها یخوراک

 با که ستادمیا روش به رو فاصله

 : گفت و دیخند یمهربون

 ! افتهیم دهن از شهیم خی بفرما، -

 : گفتم و کردم زیر رو چشمام

 ! ل؟یدل چه به آخه ؟یگرفت شام برام و ینگرانم چرا که یبگ شهیم -

 : گفت و داد ماساژ رو سرش پشت دست با

 ! دونمینم خودمم -

 : گفتم متعجب

 ! ؟یچ یعنی ! ؟یدونینم -

 صفحه 165
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 من ! اصال؟ هیچ سواال نیا نجام،یا دوست هی عنوان به که گفتم ! بابا یا -

 با

 دختر، ندارم یکار تو

 ! ؟یترسیم چرا



 : گفتم و کردم نگاش تیجد با

 خالصت راحت یلیخ تونمیم چون ،یبترس دیبا تو نه، ! تو؟ از بترسم من -

 ! کنم

 : گفت بود، شده گشاد تعجب از که ییچشما با

 ! اومدهیم خوشم دخترا نجوریا از شهیهم ،یهست یجرات و دل پر دختر -

 : گفت و گرفت گارد روم، به رو ستادیا

 ! حمله گه،ید االی ! داره زهیجا شد، برنده یک هر ! کن شروع و ایب االی -

 : گفتم و دادم رونیب رو نفسم

 ! یشد منگال هیشب ! ؟یگرفت خودت به که هیا افهیق چه نیا -

 : گفت دلخور که کردم نگاش خنده با

 منگل؟ یگیم جامعه مهندس به تو ! منگل؟ شدم حاال واقعا، ممنونم -

 : گفتم یجد کرد، نگام رهیخ که گرفت ام خنده حرفاش و رفتار از

 یا نقشه نکنه ! ؟یگرفت برام رو ها یخوراک نیا چرا که دمینفهم هنوز -

 نیا وارد یزیچ و سرته یتو

 ! هان؟ ،یکرد ها یخوراک

 ! یطرف یکس بد با که باشه حواست

 : گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش

 ! خودت؟ یبرا یگیم یچ بابا، برو -
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 : گفت بعد و خورد و برداشت برش هی کدوم هر از

 که داره یبیع چه بعدشم، ! یبش مطمئن تا خوردم خودم اول بفرما، -

 ! نجا؟یا اومدم

144 

 مشکل اگه . گهید میبخور شام باهم میخوایم دوست تا دو عنوان به



 . میبخور رونیب میبر ،یدار

 مبل یرو نشستم بودم، گرسنه هم یحساب و نداشتم رو رونیب ی حوصله

 : گفتم و

 . ستین یازین -

 کرد، ام گرسنه قبل از شتریب هم تزاهایپ دنید

 : گفت و کرد نگام بهزاد . بردارم یزیچ که دمیکشیم خجالت اما

 ؟یدار شک بهم هنوزم نکنه گه،ید کن شروع -

 . نه -

 . بخور پس -

 خوردن مشغول . خوردیم داشت ولع با خودش کردم، نگاش یچشم ریز

 قدر چه ،یوا شدم،

 ! ست خوشمزه

 که خوردمیم رو تزایپ داشتم عجله با و تند یلیخ و بودم سابق مثل

 حس رو بهزاد نگاه ینیسنگ

 اش چونه ریز رو دستش رم،یبگ باال رو سرم که شد باعث نیا و کردم

 لبخند با و بود داده قرار

 ! بود دوخته چشم من به یحیمل
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 بخور، غذا درست که گفت بهت انیک قدر چه دختر، بزنن گندت یا

 احمق ینشد آدم هنوز

 ! جان؟

 شد خوب چه که گهیم خودش با حتما گرفتم، نییپا رو سرم خجالت با

 از وگرنه آوردم، غذا براش

 ! شدیم تلف یگرسنگ



 : گفت یآروم یصدا با

 . باال ریبگ رو سرت -
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 .بهش دادم نگاهمو بود، اومده وجود هب ابروهام نیب که یاخم با

 : گفت زد،یم موج نگاهش یتو که یآرامش با

 ! یخوریم غذا بامزه یلیخ -

 ؟یکنیم مسخره -

 ییدخترا مدل اون از ه؟یچ یدونیم ! یخوریم غذا قشنگ واقعا چون نه، -

 غذا یتو یحت که

 خوانیم که یا لقمه هر ! ادیم بدم یلیخ هستن، وسواس هم خوردن

 تمام ساعت کی رو رنبخو

 رونیب رو ها کروبیم غذاها نیب از خوانیم یانگار کنن،یم شیبررس

 ! بکشن

 لبم ی گوشه به و دیخند من ی خنده با اونم که کردم نگاش خنده با

 : گفت و کرد اشاره

 ! کن پاکش -
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 : تمگف متعجب

 ! رو؟ یچ -

 با بعد برداشت، لبم کنار از رو یزیچ انگشش ی لبه با و شد خم سمتم به

 : گفت خنده

 ! بود مونده یباق لبت ی گوشه سس یکم -

 . داد هیتک مبل به کردم، یتشکر ب ** ل ریز و کردم نگاش خجالت با

 تنها دختر هی با نکهیا از شنینم ناراحت مادرت و پدر بهزاد، گمیم -



 یاومد االن و یدوست

 ! شش؟یپ

 : گفت و زد یپوزخند

 ! مادر؟ و پدر کدوم -

 ایدن ور اون که ممیگرام پدر و مرد و کرد دق غصه از که ام چارهیب مادر

 هست همسرخوشگلش با

 بابک جز منم م،یهست هم مثل تو و من ،ییجورا هی ! کننیم حال و عشق و

 . ندارم رو یکس
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 . کنم ناراحتت خواستمینم متاسفم، -

 ! کنهینم ناراحتم موضوع نیا که وقته یلیخ -

 ... یداشت دوست یلیخ رو مادرت حتما -

 : گفت و زد یتلخ لبخند

 . یپدر هم و کرد یمادر هم بابک و من یبرا اون ،یلیخ از شتریب یلیخ -

 کنارم رو پدرم وقت چیه

 صفحه 169

 و عشق کارشم کنار در البته و بود مشغول کاراش با شهیهم نداشتم،

 مادرم ! کردیم رو حالش

 و بود یاحساس هر از یخال پدرم اما داشت، دوست رو پدرم عاشقانه

 د،یند رو مادرم عشق

 که بود مادرم به پدرم یها یتوجه یب خاطر به . دیند رو هاش یفداکار

 پدرم . مرد و کرد دق مادرمم

 ! کرد ازدواج سال و سن کم دختر هی با فورا نکرد، صبر چهلمشم تا یحت

 باز هوس یلیخ من پدر



 رو یدختر وقت چیه که گفتیم مادرم که بود زایچ نیهم خاطر به بود،

 گفتیم ر،ینگ یباز به

 . بشه خرد و بشکنه و بشه من مثل هم گهید دختر هی نذار

 حس رو حضورش و یدید رو اون تو اما ه،بود یبد آدم پدرت دیشا -

 هم رو نیهم من اما ،یکرد

 پدرم نه یول داشتمش، اما بود، آدم نیبدتر پدرم داشتم آرزو ! نداشتم

 رو، مادرم نه رو دارم رو

 ! هستن؟ یشکل چه و هستن یک دونمینم اصال

 دنبالشون؟ ینرفت وقت چیه -

 ... برگردم بالشوندن کجا و کنم شروع کجا از دونمینم چون نه، -

 : گفت د،ید که رو میناراحت

 خودت یبرا یتونیم تو ! نکن ناراحت زایچ نیا با رو خودت دختر، الیخیب -

 فراهم راحت یزندگ هی

 هم بابک یحت کردم، دایپ رو خودم خودم منم . یکس وجود بدون ،یکن

 د،یرس نجایا به ییتنها

 صفحه 171

 ! کن تالش فقط

 نداره، کم پسر نیا ! کردمیم اشتباه انگار نه، . کردم نگاش لبخند با

 ! مهربونه هم یلیخ برعکس
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 ) انیک (

 یها برنامه از کدوم چیه نه، . کردمیم عوض رو ها کانال حوصله یب

 خودش جذب رو من ونیزیتلو

 . کردم خاموش رو یو یت و شدم الیخیب نکرد،



 بود، ام بچه اگه بود، نینازن االن اگه ... اگه . مبل یرو کردم ولو رو خودم

 با ! بودم سرگرم یلیخ حتما

 کردمیم یباز باهاش یحساب پسر، ای بود دختر دونمینم که یوروجک اون

 یها خنده با اونم و

 با و شدیم اضافه جمعمون به هم نینازن بعد کرد،یم نگاه بهم نشیریش

 نگاه تا دو ما به عشق

 . کردیم

 من نخواست زن اون مونه،یم آرزو هی نیا نه، ! دمیخند خودم الیخ به

 نخواست بشم، پدر

 شد دهیکش فکرم ناخودآگاه ! نخواست باشه، داشته یا ثمره عشقمون

 االن یعنی لوفر،ین سمت

 مونمیپش ،ییجورا هی ! باشه؟ افتاده یاتفاق واسش نکنه کنه؟یم کاریچ داره

 تنهاش نکهیا از

 صفحه 171

 بابک ی خونه به و برداشتم رو تلفن . بزنم زنگ هی بهش بهتره گذاشتم،

 دینکش یطول زدم، زنگ

 . داد جواب که

 د؟ییبفرما الو؟ -

 . منم لوفر،ین سالم -

 چون بود؛ شده شوکه یکم بودم، گرفته تماس باهاش که نیا از یانگار

 یحرف و بود کرده سکوت

 . زدینم

 ؟یکنیم کاریچ ! ؟یخوب لوفرین -

 ! دارم مهمون ... مهمو کنم،ینم یخاص کار -



 : گفتم متعجب

 ! هست؟ یک ! مهمون؟ -

 ! نجانیا بهزاد .... بهز .... آقا ... آقا -
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 : گفتم و شدم لندب مبل یرو از خشم با هوی که شد یچ دونمینم

 ! اونجاست؟ یک -

 . داشت لکنت زدنش حرف تو چون د؛یترس یانگار

 .... بهزاد ... آقا یعنی ... بهز ... خب ... خ -

 : گفتم و گرفتم محکم رو یگوش خشم با

 ! داره؟ کاریچ تو با اصال ! کنه؟یم کاریچ اونجا بهزاد -

 ... انیک ... آقا یچیه خب، -

 . بده بهش رو یگوش -

 صفحه 172

 . چشم -

 و شاد شهیهم مثل که دیچیپ گوشم تو بهزاد یصدا بعد، هیثان چند

 بار نیا اما بود، شنگول

 ! کرد میعصب

 که ما ! ؟یشد دلتنگم یزود نیا به ن؟یخوب س،ییر جناب سالم به، به -

 ... شیپ ساعت چند

 : گفتم و دمیبر رو حرفش

 ! ؟یخوایم یچ اونجا تو نم،یبب -

 ! ه؟یچ منظورت -

 ! ؟یخوایم یچ لوفرین شیپ تو گفتم، که نهیهم منظورم -



 . بزنم سر هی بهش اومدم فقط بود، تنها چون ! انیک ندارم بد منظور -

 یچ

 نقدریا یعنی ! حاال؟ شده

 ! ؟یاعتماد یب من به نسبت

 بهزاد کردم،یم صحبت نجوریا دینبا دادم، ماساژ رو ام قهیشق کنار کالفه

 . بود یخوب پسر
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 . ییاونجا که کردم تعجب فقط نه، :-

 . برم خوامیم االنم نجا،یا اومدم نیهم یبرا و شدم نگرانش -

 لوفرین نگران بهزاد که داشت یلیدل چه اصال ! نگران؟ چرا ! نگران؟

 ! بشه؟

 : گفت د،ید که رو سکوتم

 ؟یندار یکار لوفرین اب -

 صفحه 173

 بودم یعصبان دستش از چرا دونمینم . بشنوم رو صداش خواستینم دلم

 تو داده راه رو بهزاد که

 ... اونم نکنه خونه،

 . پاکه دختر هی اون نه،

 . خداحافظ نه، -

 . کردم قطع رو تماس باشم، بشجوا منتظر نکهیا بدون

 بارون شه،یهم مثل . رونیب رفتم و برداشتم رو کتم اتاقم، سمت رفتم

 . دیباریم

 افکار دیشا تا کنم یرو ادهیپ یکم خواستیم دلم دم،یکش یقیعم نفس

 رونیب سرم از آشفته



 . بره

 ! کرده مشغول رو فکرم تمام که هستش لوفرین حاال که شهینم باورم

 دونمینم یحت که یدختر

 شدن خونه هم که وقته چند اما ... اما کنم، کمکش خواستم فقط و هیک

 نسبت رو نظرم باهاش

 کینزد بهش شتریب داشتم دوست بود، شمیپ یوقت ! داد رییتغ بهش

 خنده و حرفاش چون بشم،

 بخنده، برام بازم داشتم دوست ! کردیم عوض هم رو من ی هیروح هاش

 دوست رو هاش خنده

 ه،یحس چه دونمینم ! دمید که بود یلبخند نیباتریز لبخندش . مدار

 حس ! عادته حس هم دیشا

 عشق ی کلمه با من قلب چون ست،ین که مطمئنم ست،ین یا گهید

 . نداره اعتماد بهش و بهیغر

 صفحه 174

 به عجله با بارون یها قطر کردم، دبلن آسمون سمت به رو سرم

 رو حالم و دیچکیم صورتم

 . کردیم دگرگون
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 آسمون به رو نگاهم خورد،یم صورتم به که بارون یقطرها به توجه یب

 : گفتم و دادم

 رنج و درد جز میزندگ که ینیبیم یدار ،یکنیم نگام و ینشست باال اون -

 چیه و نداره برام یزیچ

 کنم؟ فراموش تونمیم یک شه؟یم خوب یک من الح پس ،یکنینم یکار

 اما کردم، رو تالشم آره،



 پر یروزا اون کنم فراموش نشد رو، شیعسل یچشما کنم فراموش نشد

 نشد رو، عشق از

 !... نامرد اون بغل یتو که رو یا لحظه اون کنم فراموش

 یتو که ییاشکا یجلو کردم یسع گرفتم، آسمون از رو نگاهم خشم با

 رو بود شده جمع چشمم

 . رمیبگ

 : گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 رو؛ بودنش دمیفهم رید که رو یا بچه اون کرد فراموش شهینم شه،ینم -

 نجاتش نشد و شد رید

 . ستین یول بود، خوب حالم االن دیشا بود، بچه اون اگه ... اگه . بدم

 . زدینم پرسه اطراف اون یکس من جز سرم، پشت درخت به دادم هیتک

 لحظه هی یبرا رو چشمام

 صفحه 175

 یتلخ لبخند با شد، ظاهر چشمم یجلو دوباره نشیریش لبخند که بستم

 : گفتم

 یخوب حس که بچه دختر هی شده، میزندگ وارد دیجد نفر هی هم حاال -

 و پاک یلیخ دارم، بهش

 لیدل هنوزم که نگرانشم ییجورا هی بذارم، تنهاش دینبا من و معصومه

 نامعلومه، برام ینگران نیا

 هر چون داد،یم راه خونه به رو مرد هی دینبا اون م؛یعصب دستش از اما

 باشه، خوب بهزاد هم یچ

 دلم . کنه مقاومت بایز دختر اون یجلو نتونه دیشا و مرد هی هم باز

 نه،یبب یبیآس خوادینم

 فقط . بشه بهتر خودم حال کارمم نیا با دیشا کنم، کمکش رمدا دوست



 دینبا کنم،یم کمکش

 احساسم یب مرد هی من چون خودش، خاطر به فقط ره،یبگ شکل یحس

 و نفرته و شک از پر که

 بشکنه، دلش و بخوره ضربه من خاطر به گناه یب دختر هی خوامینم

 من قلب . ستین انصاف

 ! ببره نیب از رو طلسم اون ونهتینم هم کس چیه و شده طلسم
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 و گفت آمد خوش بهم شهیهم مثل اون اما گرفتم، ازش رو نگاهم اخم با

 جوابش نکهیا بدون منم

 لوفرین . بودم یعصب یلیخ نبود، خودم دست . اتاقم سمت رفتم بدم، رو

 داده انجام یاشتباه کار

 صفحه 176

 . کنم یپوش چشم ازش یراحت نیا به تونستمینم و بود

 : گفتم آروم و خودشه دونستمیم زدن، ضربه در به بعد، هیثان چند

 . تو ایب -

 بود، شده جا میشونیپ یرو که یاخم با و برگشتم سمتش به شد، باز در

 لوفرین . کردم نگاه بهش

 . گرفت نییپا رو سرش خجالت با

 ؟یبگ یخواستیم یزیچ -

 : گفت بود، نییپا سرش که همونطور

 ... من ... خب -

 حرف خوامینم رون،یب برو پس ست،ین شرکت یکارا راجب اگه ن،یبب -

 ! االی بشنوم، یا اضافه

 و ستادیا همونجا د،ید که رو تمیعصبان اما شد، کینزد بهم قدم چند



 : گفت

 ... تشراس . بدم حیتوض بهتون دیبا ان،یک آقا -

 مثل من برابر در ستادم،یا شیقدم هی تو و شدم کینزد بهش من نباریا

 ساله هفت ی بچه هی

 . بود زهیم زهیر هم و بود کوتاه قدش هم چون بود؛

 خواستمیم که یحرف از رو من نگاه نیا بود، دوخته چشم بهم تیمظلوم با

 ! کردیم مونیپش بزنم

 دختر نیا . ارمیب کم برابرش در که شدیم باعث نگاهش تیمعصوم

 ییخطا کار تونستینم

 لهیح چیه بدون بودن، پاک همه حرفاش و رفتارش نگاهش، بده؛ انجام

 . یا

 صفحه 177

 : گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم حرف یب

 . میکنیم صحبت راجبش بعدا لوفر،ین رونیب برو -
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 که نیکنیم فکر اگه ... اگه . دینکن یاشتباه فکر من راجب لطفا ان،یک آقا -

 و بند یب دختر من

 درسته . نزده سر ازم ییخطا کار چیه حاال تا چون رم؛یم االن نیهم م،یبار

 بودم ییآدما شیپ که

 در تونستم چون نه، من از اما کردن،یم یا استفاده هر دخترا از که

 به کنم تمقاو برابرشون

 . ام ندهیآ خاطر به و آبروم خاطر

 . داره وجود بهزاد آقا و من نیب یزیچ که نینکن فکر لطفا

 ! شدمیم شوکه زد،یم که ییحرفا با اوقات یگاه . کردم نگاش متعجب



 . بزنم یحرف منم تا بود منتظر کرد،یم نگام یدلخور با

 : گفتم و نشستم زمیم پشت

 ! رونیب برو حاال دم،یفهم باشه -

 رفت و انداخت بهم یکوتاه نگاه نزد، یاماحرف خورد، جا برخوردم از

 . رونیب

*** 

 ست،ین خودم دست یول کنم، شک لوفرین به دینبا اد،یم بدم خودم از

 به که شده باعث زن اون

 با چون کنم؛ کینز خودم رو یکس خوامینم نیهم یبرا و کنم شک همه

 اون ام هودهیب یها شک

 صفحه 178

 . رنجونمیم رو

 گهید دینبا . بود ستادهیا ابونیخ کنار هم لوفرین شدم، نمیماش سوار

 بهزاد دیشا بذارم، تنهاش

 دل اما ست،ین یپست آدم بهزاد دونمیم چند هر . سراغش بره دوباره

 نیا که شهینم یراض من

 . بود اشتباه کارم هم اول از کنم، ول تنها رو دختر

 : گفتم یسرد لحن با . کرد نگام متعجب که کردم ترمز کنارش

 . شو سوار ایب -

 ... مزاح ممنون -
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 ! موند دهنش یتو حرف چارهیب که کردم نگاهش یطور

 : گفتم اخم با

 ! زود شو، سوار -

 . شد سوار و گفت یچشم ب ** ل ریز



*** 

 رو سرش یناراحت با کردم، نگاش یچشم________________ ریز

 . بود گرفته نییپا

 معذرت ازش و کنار بذارم رو غرورم تونستمینم نبود، خودم دست

 اشتباه اون چون کنم؛ یخواه

 ! من نه بود، کرده

 : گفتم بودم، رهیخ رو به رو به که همونجور و داشتم نگه رو نیماش

 ! ایب و کن جمع رو لتیوسا زود -

 ! م؟یبر میخوایم اکج -

 صفحه 179

 . کردیم نگام متعجب دوختم، بهش رو نگاهم

 ! گهید برو گفتم؟ یچ یدینشن -

 ! کجا؟ گفتم منم -

 : گفت تیعصبان با و خوردم جا شیجواب حاضر از

 ! نکن معطل ،االی ! نباش حاضرجواب نقدریا بچه، نیبب -

 دیبا اونم یول کنم، ناراحتش خواستمینم . شد ادهیپ نیماش از دلخور

 نجوریا دینبا که بفهمه

 چرا احمق، دختر . خونه یتو بده راه رو اون و بزنه حرف مرد هی با راحت

 ! اله؟یخیب و خنگ نقدریا

 نیب . کردم حرکت عیسر منم و نیماش تو برگشت قه،یدق ده از بعد

 یانگار نشد، زده یفحر یراه

 تنها خونه اون تو خواستمینم و بودم نگرانش من اما بود، دلخور ازم اونم

 . باشه
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 : گفت م،یدیرس که خونه به



 ! نجا؟یا میاومد چرا -

 ! یکن یزندگ نجایا بعد به نیا از که قراره چون -

 : گفت متعجب

 سربار وامخینم رم،یم من اصال ! باشم شما مزاحم خوامینم من یول -

 ! باشم

 : گفتم اخم با

 کنه،یم میعصب و رهیم راه مخم رو حرفات ! ؟ینزن حرف نقدریا شهیم -

 ! گهید کنه بس

 صفحه 181

 : گفت تیعصبان با بار نیا

 گهید که زده سر ماز ییخطا چه آخه ! باشم؟ نجایا دیبا من چرا بابا، یا -

 خونه اون تو دینبا

 ! بمونم؟

 و کردم پارک اطیح یتو رو نیماش کنم، حفظ رو آرامشم کردم یسع

 کنم، نگاش نکهیا بدون

 : گفتم

 ... شو ادهیپ -

 ! نیکن شک من به نینداشت حق شما شم،ینم ادهیپ نه، -

 بامزه قدر چه کرد،یم اخم یوقت کردم، نگاش و دادم باال رو ابروم یتا هی

 ! شدیم

 : گفتم و زدم یکمرنگ لبخند

 ! بچه شو ادهیپ -

 : گفت و داد باال رو ابروش د،ید که رو لبم رو لبخند

 ! ن؟ینداشت شک من به یعنی -
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 . یبمون تنها دمیند صالح فقط نه، -

 : گفت و گرفت جا لبش ی گوشه یلبخند

 ! خوب چه آهان، -

 : گفتم متعجب

 ! خوب؟ چه -

 : گفت و شد هول

 صفحه 181

 ! نینکرد شک بهم که خوب چه یعنی ... یعنی -

*** 

 کردم باز رو درش داشت، قرار ییرایپذ ی گوشه که یاتاق سمت رفتم

 : گفتم و

 ! اتاقت نمیا -

 . کرد نگاه رو اتاق یتو و ستادیا کنارم

 مد؟وین خوشت -

 : گفت و کرد نگام

 فکر نیا به داشتم فقط اومد، خوشم که معلومه ! ه؟یحرف چه نیا -

 تونمیم طور چه که کردمیم

 ! کنم؟ جبران رو نیکرد حقم در که یلطف همه نیا

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش د،یلرز دلم دوباره

 . یبمون نجایا یتونیم ،یبخوا وقت هر تا . ستین جبران به ازین -

 . یخوب یلیخ شما ان،یک آقا ممنون -

 که شد باعث لبخند نیا و کردم نگاه بود لبش رو که ییبایز لبخند به

 . بخندم منم
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*** 

 . بود تنگ کوچولوم یآبج یبرا دلم بود، انایک کردم، وصل رو تماس

 ... داداش سالم -

 . بود گرفته یکم صداش

 ! شده؟ یزیچ انایک -

 : گفتم و شدم نگران ! هیگر ریز بزنه تا ودب حرف نیهم متنظر انگار

 صفحه 182

 ! ؟یکنیم هیگر یدار چرا ... چرا انایک -

 نه و تو یبرا نه ست،ین مهم ! مهمه؟ من وجود اصال ! مهمه؟ برات مگه -

 ... نه و مامان و بابا یبرا

 نیا ی همه دونستمیم گرفت، دلم . کرد هیگر بازم و ندمو نصفه حرفش

 من خاطر به ها یناراحت

 . بودم شرمنده همه از بودم، شرمنده و هیلعنت

 اقتیل من . نکن هیگر داداش جون نکن، هیگر کوچولو، یآبج کن بس -

 ! ندارم رو ها اشک نیا

 : گفت بغض با

 محل بهم که هم تو و نکنینم حساب آدم رو من که مامان و بابا داداش، -

 ی واسه پس ،یدینم

 بسته ام، خسته خدا به داداش، میادیز کنمیم حس بمونم؟ زنده یچ

 ! گهید

 . کنم صحبت باهات خوامیم خودم، شیپ ایب ! انایک باش آروم -

 . باشه -

 . خودم یالیو ایب -

 اونجاست؟ هم لوفرین -



 . آره -

 . امیم االن باشه، -
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 و بود ستادهیا روم به رو کردم، نگاه اش آشفته ی چهره به یناراحت با

 . بود گرفته نییپا رو سرش

 صفحه 183

 و طونیش دختر هی بود، شاد انایک روزا اون افتادم، شیپ سال چند ادی به

 هم لحظه هی که مهربون

 که هم یزمان یحت ذاشتم،ینم تنهاش منم و دکرینم تحمل رو من یدور

 رو هواش کردمم ازدواج

 تو که گفتیم و کردیم یحسود انایک و من ی رابطه به نینازن اما داشتم،

 من از شتریب رو انایک

 به من حس که گفتمیم بهش کنم، قانعش نکهیا یبرا منم ،یدار دوست

 داره، فرق هیبق با تو

 . دارم دوستش و خواهرمه اون

 : گفتیم تیعصبان با نینازن یول

 تا بار هی ! دنشید یبر روز هر ستین یازین شه،ینم میحال حرفا نیا من -

 ! هیکاف هفته در بار دو

 دور خواهرم از که بود تهیعفر اون خاطر به کردم،یم قبول هم احمق من

 . موندم

 و خوردیم سر اش گونه یرو اشک یقطرها و بود نییپا سرش هنوزم

 هوا یب اومد،یم نییپا

 از انایک . کردیم هیگر و بود گرفته محکم رو من اونم که کردم بغلش

 افتاده هق هق به ادیز ی هیگر



 نیا یعنی ! بچه؟ دختر نیا از یشد دور قدر چه مرد، بهت لعنت . بود

 به منه؟ خاطر به ها هیگر

 یخوش ی همه ! داد؟ دست از رو شیزندگ از سال دو نیا من خاطر

 دیشا یحت و رسشد و هاش

 صفحه 184

 تموم نینازن و من ی رابطه نکهیا از قبل چون شد، نابود همه عشقش،

 که کردمیم حس من بشه،

 زیچ همه یعوض اون . بفهمم که نشد فرصت اما شه،یزندگ یتو نفر هی

 از رو من و کرد خراب رو

 . باشم پشتش دیبا که یخواهر از کرد، دور ام وادهخان

 شیشونیپ به . بباره بذارم تونستمینم اما کرد،یم ام خفه داشت بغض

 و زدم کوتاه یا ه * س * بو

 : گفتم

 . من خاطر به باش، آروم برم، قربونت کن بس -

 از شیعسل یچشما . کردم پاک رو صورتش یرو یاشکا و شد جدا ازم

 آروم بود، شده قرمز هیگر

 : گفتم و دمیس * و * ب * رو پلکاش
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 ها هیگر نیا اصال . یکن یزندگ دیبا تو بشه، سیخ نداره حق چشما نیا -

 به اگه داره؟ یمعن چه

 یوقت کشم،یم نفس و ام زنده هنوز من ست،ین الزم که منه خاطر

 ... مردم

 : گفت بغض با و گذاشت لبم یرو رو اش اشاره انگشت

 نیا و کن بس پس ن،یا جز دارم رو یچ هر تحمل ! داداش خدا رو تو -



 من یاله نزن رو حرف

 ... بشم فدات

 : گفتم و آغوش یتو دمشیکش دوباره

 صفحه 185

 ! یندار حق ،یبکش دست تیزندگ از من خاطر به یندار حق تو -

 : گفت و کرد حلقه کمرم دور رو دستش

 مهربونم داداش همون من . کن شروع اول از رو تیزندگ هم تو پس -

 رو

 هی که یهمون خوام،یم

 . شدینم پاک لبش رو از خنده هم لحظه

 در کنار لوفرین دمید که بزنم یحرف خواستم و گرفتم فاصه ازش

 حس کنه،یم نگاه ما به و ستادهیا

 . ونهیگر چشماش کردم

 انایک . کرد پاک رو اشکاش هول با و کرد حس خودش یرو رو بتمثا نگاه

 لوفرین که کرد نگاش هم

 . داد رو جوابش یمهربون با هم انایک و کرد سالم انایک به آروم

 : گفت و انداخت دومون هر به گذرا ینگاه لوفرین

 . اتاقم یتو رمیم من . بشم مزاحم خواستمینم د،یببخش -

 : گفت و کرد دراز شسمت به رو دستش انایک

 . یستین مزاحم تو ا،یب زمیعز نه -

 : گفت یمعصوم لبخند با لوفرین
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 . ارمیب یزیچ هی واستون برم پس -

 . نجایا ایب ست،ین الزم -



 مبل یرو انایک کنار سمتون، اومد و انداخت من به یکوتاه نگاه دوباره

 به رو منم و نشست

 صفحه 186

 نقدریا تا دو نیا شدینم باورم کردم، نگاه بهشون و گرفتم قرار روشون

 ! باشن شده کینزد هم به

 یول چرا، دونمینم . زدنیم حرف گهیهمد با احترام و یمهربون با دو هر

 یگرسنگ احساس هوی

 : گفتم دخترا به رو و کردم

 ! ن؟یستین گرسنه شما نم،یبب -

 : گفت انایک

 شده؟ گرسنه داداشم -

 : گفتم لبخند با

 ! ییجورا هی -

 : گفت انایک

 ! کنم درست ستمین بلد یزیچ که من یول -

 : گفت و لوفرین به کرد رو بعد

 ؟یچ تو -

 : گفت و انداخت ینگاه من به لوفرین

 ! بلدم ییزایچ هی خب، -

 ! بود یعال پختش دست شدم، رهیخ بهش

 : گفت و شد بلند مبل یرو از لوفرین

 . کنمیم درست یزیچ هی براتون االن -
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 : گفت و شد بلند هم انایک کردم، نگاش یزیآم تشکر لبخند با



 . کنمیم کمکت منم -

 صفحه 187

 : گفتم خنده با

 ادمی رو شیپ ی دفعه ! یخنگ یلیخ یشپزآ یتو تو انا،یک نه تو ! یوا -

 همه یخواستیم که نرفته

 ! یکن مارستانیب یراه رو

 : گفت یبانمک اخم با

 ! داداش؟ ... ا -

 یتو یبود ختهیر شکر نمک، یجا به که یخنگ انقدر ! گم؟یم دروغ مگه -

 ! خورشت

 . شدم لبخندش مسخ منم و دیخند لوفرین حرفم، با

 : گفت ها بچه مثل اومدم، خودم به که بود انایک یصدا با

 ! کنم؟ کاریچ خب گه،ید نبر رو آبروم داداش -

 : گفت و گرفت رو انایک دست لبخند با لوفرین

 . دمیم ادمی بهت خودم م،یبر ایب -

 . آشپزخونه سمت رفت لوفرین همراه کردم، نگاه انایک به خنده با

 نیا قدر چه کردم، فکر لبخندش به دوباره و دادم لم مبل یرو

 ! بود یخواستن و نیریش لبخندش

 لوفرین به که ینداد قول مگه ! شده؟ مرگت چه ! انیک کن بس بابا، یا

 پس ،یباش نداشته یکار

 یتونینم تو نکن؛ خودت ی چهیباز رو دختر نیا ! ؟یخوایم یچ گهید

 نذار پس ،یباش عاشقش

 رو اش ندهیآ تا کن کمکش . نهیبب ضربه و بشه تو مثل هم دختر نیا

 یبخوا نکهیا بدون بسازه،



 ! ممکنه ریغ زیچ هی نیا چون ؛یباش داشته حس بهش

 صفحه 188
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 ) لوفرین (

 هیتک زیم به انایک . ارمیب رونیب رو ازین مورد لیوسا تا خچالی سمت رفتم

 : گفت و داد

 ! بلدم ییزایچ هی باالخره ا،یرینگ یجد رو نایک حرف -

 ؟ییزایچ چه مثال -

 ... مروین املت، مثال ... خب -

 : گفتم رم،یبگ رو ام خنده یجلو داشتم یسع که همونجور

 ! خوب چه ن،یآفر -

 : گفت اخم با

 ! ؟یکنیم ام مسخره هم تو -

 ،یکرد جازدوا یوقت تا یریبگ ادی هم رو گهید یزایچ دیبا یول خب، نه -

 هر بابک آقا یبرا یبتون

 ! یکن درست رو داشت دوست یچ

 : گفت و لبش یجلو گرفت رو اش اشاره انگشت سمتم، اومد عجله با

 ! بشنوه داداشم ممکنه باش، آروم س،یه -

 : گفتم متعجب

 هم تو و هست العاده فوق مرد هی بابک آقا ! ه؟یچ مگه بشنوه، خب -

 نه؟ مگه ،یدار دوستش

 شتریب بچگانه حس هی ندارم، دوستش گهید نه، یعنی نه، خب ... خب -

 ! نبود

 : گفتم و کردم زیر رو چشمام



 صفحه 189

 ! واقعا؟ -

 ! میکن حاضر رو شام ایب ! گهید شو الیخیب لوفرین بابا، یا -
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 ؟یکن درست یخوایم یچ حاال

 ؟یدار دوست ،یماکارون -

 : گفت و دیکوب هم به رو دستاش

 . داره دوست هم انیک ! عاشقشم جانم، یا -

 دادیم بهم یخوب حس هم اسمش یحت بست، نقش لبم رو یکمرنگ لبخند

. 

 من گرفت، دلم داد،یم یدلدار بهش و کرد بغل رو انایک که لحظه اون

 نیا یناراحت تونستمینم

 هی هم ها عذاب نیا کاش نه،یبیم عذاب داره یلیخ ینگارا . نمیبب رو مرد

 . بشه تموم روز

*** 

 : گفتم خنده با کرد،یم نگاه کارام به دقت با انایک

 ! یریبگ ادی که بشه باعث کردنت نگاه نجوریا دوارمیام -

 : گفت و کرد یپوف

 . مشغوله گهید یجا هی فکرم چون ،یکرد کاریچ دمینفهم اصال من -

 : گفتم و دمز یچشمک

 ! بابک؟ آقا شیپ -

 : گفت و زد یتلخ لبخند

 آب چشمام یجلو ذره ذره داره که داداشمه من فکر تمام بابا، نه -

 و بابا هم یطرف از و شهیم

 صفحه 191



 بابام زه،یریم اشک و کنهیم نگاه انیک عکس به مدام که مامان مامانمون؛

 از بدتر که هم

 دمید خودم چشم با من اما زنه،ینم یحرف و داره غرور یکم بابام ... اونه

 عکس به اوقات یگاه که

 ! کنم؟ کاریچ دونمینم شه،یم رهیخ داداش

 : گفتم و کردم نگاهش یناراحت با
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 . کرد یکار هی شدیم کاش سخته، دونمیم متاسفم، -

 : گفت بود، نگاهش یتو که یالتماس با

 ! کنه کمکش تونهیم که یهست یفرد تنها تو کنمیم حس لوفر،ین -

 : گفتم و انداختم باال یا شونه

 ! بکنه برداشت بد رفتارم از ترسمیم ! آخه؟ یجور چه -

 : گفت و گذاشت دستم یرو رو دستش

 کن یکار باش، مهربون باهاش فقط ،یبد انجام یخاص کار ستین یازین -

 چه بشه، خوشحال که

 . بپره سرش از گذشته فکر که کن یکار هی ! دونم؟یم

 : گفت و زد یچشمک کردم، نگاش متفکر

 ! ینش عاشق که باش مواظب فقط -

 : گفتم و گرفتم نییپا رو سرم خجالت با

 ... انهیک آقا به کردن کمک فقط من قصد ! بابا؟ هیحرف چه نیا -

 : گفت و فشرد یمهربون با رو دستم

 صفحه 191

 هم و یخوشگل هم تو ! بهتر؟ نیا از یچ ،یبش عاشق خب ! کردم یشوخ -

 دیشا معصوم،



 ! شد عاشقت داداشمم

 گل ام گونه خجالت از االن که دونستمیم کردم، نگاش استرس با

 ! انداخته

 !... نداره .. نامکا .. ام ! ؟یگیم یچ -

 ! ؟یچ ی واسه -

 : گفت د،ید که رو سکوتم . شدم غذا پخت مشغول

 ! ؟یعاشقش هم االن نکنه نم،یبب -
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 نکنه ! شده؟ مرگم چه وا، ! زدیم تند یحساب قلبم کردم، نگاش خجالت با

 یول ! شدم؟ عاشقش

 از من یرفتارا نیا االن یعنی ! دم؟ینفهم خودم چرا ! طور؟ چه ؟یک آخه

 ! عشقه؟ یها نشونه

 : گفت و داد تکون رو ام شونه دست با انایک

 ! درسته؟ حدسم نم،یبب ؟یکنیم فکر یچ به ! دختر هستم تو با -

 : گفتم و زدم کنار رو موهام دست با

 چون گه؛ید یکس نه و انمیک آقا عاشق نه من بابا، نه ! ؟یشد وونهید -

 تا و ممنوعه من یبرا عشق

 ! بدم راه قلبم یتو رو یکس تونمینم عمرمم آخر

 : گفت متعجب

 ! ؟یبش عاشق یتونینم چرا ه؟یچ منظورت -

 صفحه 192

 : گفتم بود، کرده رییتغ گلوم یتو نشسته بغض اثر بر که ییصدا با

 یحت .. یحت کجان، ام خانواده دونمینم م،یک دونمینم خودمم من چون -

 تولدم، محل اسمم،



 یجعل ی شناسنامه هی با من .. م .. دونمینم رو کدوم چیه تولدم، خیتار

 که

 یزندگ ستین خودم مال

 کس، چیه ! کنه؟ یزنگ تیهو بدون دختر هی با تونهیم یک خب کردم،

 االنم . تونهینم کس چیه

 شتریب انیک اقتیل چون ،یشتریب زیچ نه انهیک آقا به کمک فقط من قصد

 . حرفاست نیا از

 یب من نه باشه، داشته رو اقتشیل واقعا که برسه یکس به دارم دوست

 ! کار و کس

 حرفاش با خواستینم انگار نزد، یحرف و انداخت بهم ینیغمگ نگاه انایک

 نیا از شتریب رو من

 . کنه ناراحت

 ) انیک (

 : گفت و شد نیماش سوار انایک
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 تو اگه که کن باور اما کردم، ناراحتت هام هیگر با اگه دیخشبب داداش، -

 خوب منم ،یبش خوب

 .باش مطمئن شم؛یم

 : گفتم و دمیکش رو اش گونه

 ! دختر خوبم من -

 صفحه 193

 : گفتم که بره رونیب خونه از خواست کرد، روشن رو نیماش

 انا؟یک -

 : گفت و کرد نگام



 داداش؟ جانم -

 : گفتم و دمیکش موهام یتو یدست

 ! س * و * ب * ب رو مامان من یجا خب ... خب -

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 از قدر چه یدونینم . ششیپ ایب خودت سمش؟ * و * ب * ب من چرا -

 نه،یغمگ و ناراحت تیدور

 ... بابا یحت

 ! باش ودتخ مواظب انا،یک برو -

 : گفت و کرد نگام دانهیناام

 . خداحافظ باشه، -

 شیپ برم همراهش منم تونستمیم کاش .. کاش . دوختم چشم رفتنش به

 بابام، شیپ و مامان

 رفتن یرو حاال و برگردوندم رو ازش منطق و لیدل بدون که ییبابا

 تونم،ینم . ندارم رو ششیپ

 ! نم؟یشرمگ ای هیسنگ قلب نیا شه؟یم مانعم یچ دونمینم
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 اونجا لوفرین تراس، به خورد چشمام که خونه داخل برگردم خواستم

 نگاه من به و بود ستادهیا

 صفحه 194

 شونه یرو معمول طبق موهاش . شدم رهیخ بهش هوا یب منم که کردیم

 باد وزش و بود آزاد اش

 نیا ییبایز که بود شده باعث و بود آورده در حرکت به رو اونا که بود

 واقعا ! بشه برابر چند دختر

 . شترهیب هم اش چهره تیجذاب از شیمهربون اما بود، یخواستن و بایز



 به بودم رهیخ فقط من اما داد، لمیتحو یمعصوم لبخند شه،یهم مثل

 در که شیایزب یموها

 یبرا تو ! بکش خجالت مرد، کن بس . بود حرکت در مخالف یها جهت

 ! یبزرگ یادیز دختر نیا

 یلیخ باهم شما سالته، دو یس تو که یحال در سالشه، ستیب فقط اون

 بابا، یا ! نیدار تفاوت

 . خونه سمت رفتم کالفه ! کنم؟یم فکر زایچ نیا به دارم چرا اصال

 فکر یکس عشق به خواستمینم

 . بزنم یا هصدم لوفرین به خوامینم کنم،

 نگام حرف یب . اومد رونیب تراس از هم لوفرین من، ورود با همزمان

 برداشتم چشم ازش که کردیم

 : گفت که اتاقم سمت برم خواستم و

 ن؟یبود یراض شام از -

 : گفتم بود، بهش پشتم که همونجور

 . بود العاده فوق آره، -

 تمیاذ یارد چرا ،یلعنت . کردم حس خودم سمت به رو قدماش یصدا

 کار خوامینم ! ؟یکنیم

 ! یذارینم تو اما کنم، یاشتباه

 صفحه 195

 : گفت لبخند با و ستادیا روم به رو

 . اومد خوشتون که خوشحالم -

 . دادیم عذابم بایز لبخند نیا شدم، رهیخ بهش

 : گفتم اخم با

 ! گهید بخواب برو ،باشه -
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 : گفت و خورد جا حرفم از

 ! بدونم رو نظرتون خواستم فقط -

 ! خوبه که گفتم -

 : گفت و زد لبخند دوباره

 . ینیبب خوب یخوابا ! یشکالت شبتون باشه، -

 ! چرا؟ ! نشد؟ ناراحت من رفتار از چرا دوختم، چشم رفتنش به رتیح با

 نیا که شهینم باورم

 ! باشه مهربون و پاک نقدریا دختر

 خودم دست اما کنم، برخورد باهاش تیعصبان و اخم با خواستمینم

 ادیز دینبا من ! ستین

 . خودشه خاطر به فقط نایا باشم، راحت باهاش

 . خودم اتاق سمت رفتم و برداشتم چشم اتاقش از

 . تخت یرو افتادم کنم، روشن رو چراغ نکهیا بدون

 لوفرین که شهینم باورم ! بهت لعنت ! لوفرین دوباره بستم، رو چشمام

 برام

 تا ! شده نینازن نیگزیجا

 صفحه 196

 رژه جلوم نینازن یعسل یچشما بستم،یم رو چشمام تا من لوفرین از قبل

 االن اما رفت،یم

 هیا یباز چه نیا ا،یخدا ! نمیبیم که ممکنه زیچ تنها لوفرین یا قهوه یچشما

 ! ؟یانداخت راه که

 کشم،یم درد دارم هنوز موندم، گذشته یتو هنوز من رسشمه؟ نیا آخه

 ! ه؟یرسم چه نیا آخه



 ! آخه؟ چرا ؟یکرد سبز راهم سر رو لوفرین تو اهو،یه نیا وسط چرا

 و بال قدر چه که یبود شاهد و یدید خودت خوام،ینم یعشق من

 هی من االن دم،ید بتیمص

 از و کنهیم شک همه به لیدل یب و کنه اعتماد تونهینم که شدم یآدم

 نذار پس کنه،یم دل همه

 . خودم مثل بشه یکی و بشه یزخم من مثل هم دختر نیا
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 هیتک . دمیکش رو پرده و پنجره سمت رفتم . بود دهیپر سرم از خواب

 از و پنجره ی شهیش به دادم

 رنیب دلم از ه،یچ دونمینم هنوزم که یحس نیا که کنه یکار خواستم خدا

 . بره

 ) انیک (

 آشپزخونه وارد . رفتم رونیب اتاق از کردم، عوض رو لباسم نکهیا از بعد

 بهش تعجب با و شدم

 انگار که هست ییآدما هیشب ! خوره؟یم غذا نجوریا چرا نیا شدم، رهیخ

 غذا که ساله نیچند

 صفحه 197

 ! نخوردن

 غذا نجوریا از نکهیا با . کردم نگاش خنده با و دادم هیتک وارید به

 اما اومد،ینم خوشم خوردنش

 من، دنید با و گرفت باال رو سرش لحظه، نیهم ! شدیم بامزه شییخدا

 دیپر دهنش یتو ی لقمه

 . کردن سرفه به کرد شروع و گلوش یتو

 . دادم بهش آب وانیل هی و سمتش رفتم



 : گفتم و کردم نگاش اخم با خورد، آب یکم

 ! بچه؟ یخورینم غذا درست چرا -

 : گفت و کرد مرتب رو شالش خجالت با

 ! شهیم رمید آخه بود؛ یا عجله ... زهیچ خب ... خب -

 . ختیر ییچا واسم ز،یم پشت نشستم

 : گفتم و کردم نگاش یکمرنگ لبخند با

 ! ؟یگرفتیم یبزرگ اون به ییها لقمه ،یداشت عجله چون -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 ! کردم عادت ! کنم؟ کاریچ خب -

169 

 . خودت خاطر به ،یکن ترک رو عادت نیا بهتره -

 : گفت و برداشت رو فشیک شد، بلند یصندل یرو از

 . دیبگ شما یچ هر چشم، -

 : گفت و زد یلبخند

 . نمتونیبیم -

 صفحه 198

 : گفتم که بره رونیب آشپزخونه از خواست

 . میریم باهم صبرکن، -

 تا هیکاف دنید نیهم و نهیبیم باهم رو ما یکی نکرده ییخدا ! نه یوا -

 پرت و چرت به کنن شروع

 ! گفتن

 : فتگ یا مسخره حالت با بعد

 ! شرکت؟ اومده سییر با چرا ،یوا -

 دارن؟ ینسبت باهم نکنه



 ! دارن رابطه باهم بود معلوم اول از آره، ! زده؟ رو سییر مخ نکنه

 ! زننیم حرف باهم لبخند با دمید خودم ! یوا

 آشنا هم دیشا دوستن، باهم بابا، نه ! نگفت؟ یزیچ و کردن ازدواج نکنه

 ! هستن

 ! زدیم حرف هم سر پشت دادم،یم وشگ حرفاش به تعجب با

 : گفتم و کردم دراز سمتش به رو دستم

 ! دختر آروم -

 ! بکش نفس
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 : گفت و داد رونیب رو نفسش

 برم، خودم که بهتره پس زنن،یم رو حرفا نیهم نیکن باور انیک آقا -

 درست یا عهیشا ینجوریا

 . شهینم

 ! زدیم حرف بامزه واقعا کردم، نگاش خنده با

 صفحه 199

 . فعال ... نمتونیبیم -

 . رفت و گفت رو نیا

 ) لوفرین (

 ! باالست ها هیکرا قدر چه که یوا . آوردم ریگ یتاکس هی یسخت به

 رهیم حقوقم نصف که ینجوریا

 داریب خواب از ودز شدیم کاش ! کنم؟ کاریچ ،یتاکس ی هیکرا ی واسه

 شرکت، امیب ادهیپ و بشم

 . هیطوالن یلیخ مسافتش چون شه،ینم اما

 با . بود ومدهین یکس هنوز . شدم شرکت وارد داشتم، که یادیز افکار با



 سالم یآبدارچ به لبخند

 . داد رو جوابم یمهربون با شه،یهم مثل اونم و کردم

 یرو قرمز رز یها لگ از یبزرگ گل دسته دنید با . زمیم سمت رفتم

 از گهید نیا ! زد خشکم ز،یم

 یبرا پس ست،ین من یبرا اگر اما ... نکنم فکر ! منه؟ یبرا ! اومده؟ کجا

 زیم یرو چرا اصال ه؟یک

 ! منه؟

 : گفت و شمیپ اومد زدم، صدا رو یآبدارچ متعجب

 شده؟ یزیچ دخترم، بله -

 : گفتم و کردم اشاره زیم یرو یگال به

 ! ؟یک طرف از اومده، کجا زا گال نیا -
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 صفحه 211

 طرف از گفتم یچ هر و شرکت آورد بچه پسر هی دونم،ینم منم واال -

 فقط و نگفت یزیچ ه،یک

 . زتونیم یرو گذاشتم منم شرکته، یمنش ی واسه که گفت

 ! باشه؟ تونهیم یک کار یعنی دوختم، چشم زیم یرو گل دسته به متعجب

 نایس کار نکنه ،یوا

 نکهیا نه سراغم، اومدیم حتما بود، کرده دایپ رو ردم اگه نه، ! باشه؟

 یا شونه ! بفرسته گل واسم

 هیروح بهم دنشونید گال، به شدم رهیخ . زیم پشت نشستم و اندختم باال

 . دادیم

 کارم مشغول و برداشتم چشم گال از . گرفت جا لبم یرو یکمرنگ لبخند

 . شدم



 نگاه زیم یرو یها گل به تعجب با یهمگ شدن، شرکت وارد کارمندا

 االن حتما بابا، یا . کردنیم

 انیک ! باشه؟ تونهیم یک کار آخه ! گفتن پرت و چرت به کننیم شروع

 هم

 اونم شد، شرکت وارد

 : گفتم و شدم بلند یصندل یرو از . شد رهیخ گال به زود

 . نیاومد خوش -

 یا . گرفت جا ابروش نیب یکمرنگ اخم و بود گال سمت به اون نگاه اما

 ! داشتم کم رو نیهم بابا،

 . آورده رو گال نیا که یک هر به لعنت ! کنهیم بد فکر راجبم بازم االن

 یرو افتادم و شد یخال بادم . اتاقش سمت رفت کنه، نگام نکهیا بدون

 دستم یناراحت با . یصندل

 صفحه 211

 اگه ؟یچ کنه شک بهم انیک اگه . گال به شدم رهیخ و زدم ام چونه ریز رو

 دورغ بهش دارم کنه فکر

 اصال گه،ید کن بس بابا، یا ؟یچ هستم یکس با کنه فکر اگه ؟یچ گمیم

 یبرا نظرش و انیک چرا

 ! شده؟ مهم تو

 ! کرده مشغول رو فکرم جور بد هم گال نیا

 . شدن گال متوجه ه،یبق مثل هم اونا شدن، شرکت وارد هم بهزاد و بابک

 : گفت یخاص لبخند با بابک

 ! یخوشگل یگال چه -
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 . کردم نگاش یکمرنگ لبخند با



 : گفت و زد یچشمک بهزاد

 ! فرستادیم ما ی واسه نایا هم از یکی کاش -

 : گفتم ییرو رپ با

 ! داره؟ دوست رو من یکی که ینیبب یندار چشم -

 و انداخت دومون هر به یخاص نگاه بابک . گرفت جا لبش یرو یلبخند

 . انیک اتاق سمت رفت

 : گفت کرد،یم نگام که همونجور بهزاد

 رو گل نیا ! بندهیم دل بهت اول ی لحظه همون نه،یبب رو تو یکس هر -

 ! قتهعاش فرستاده، یک هر

 . کردم نگاش متعجب

 ! شدم چیگ پاک . اتاقش سمت رفت عیسر بدم، رو جوابش نذاشت

 صفحه 212

 ه؟یک طرف از ها گل نیا فهممیم باالخره چون بشم، حساس نقدریا دینبا

 . شدم مهم ی نامه هی پیتا مشغول و اومدم رونیب فکر از

 ) انیک (

 گل واسش یک آخه لوفر،ین سمت فکرم اما بود، بابک سمت نگاهم

 ده؟یخر خودش نکنه ! آورده؟

 گفت،یم بهم که بود عاشق اگه ! باشه؟ یکس عاشق نکنه ... نکنم فکر نه،

 گال نیا ی هیقض پس

 نگرانشم، شدم، حساس آره، ! ؟یشد حساس باز مرد، بهت لعنت ! ه؟یچ

 یکس ره به دینبا

 . کنه اعتماد

 عاشقش طرف واقعا دیشا ستن،ین نیبدب و شکاک تو مثل که همه اما

 هم لوفرین یعنی باشه،



 ! عاشقشه؟

 . اومدم خودم به بابک، دست تکون با
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 ! هست؟ زنمیم که ییحرفا به حواست ان،یک -

 ! ؟یگفتیم یچ یداشت آره، ... آر -

 : گفت و داد رونیب رو نفسش حرص با

 ! کردمیم صحبت یچ راجب داشتم یبدون دیبا پس بود، حواست که وت -

 شد پرت حواسم لحظه هی ،یگفتیم یچ بگو گهید بار هی ! کن بس بابا، یا -

 . دمینفهم و

 صفحه 213

 ! زهیریم هم به رو کارامون داره ناشناس شرکت هی که گمیم دارم -

 داد قرار باهاشون که ییشرکتا

 یهمکار خوانیم شرکت اون با و کردن لغو رو دادها قرار همه تم،یبس

 ! کنن

 : گفتم متعجب

 ! نمیبب بزن حرف درست ! ؟یشرکت چه ! ه؟یچ منظورت ! ؟یچ -

 تر یقو ما از که دونمیم رو نیا فقط شرکته، کدوم دونمینم خودمم -

 یلیخ کاراشون و هست

 . قهیدق

 دارن یا یدشمن چه ما با میبفهم دیبا م،یکن دایپ ازشون قیدق اطالع دیبا -

 ی همه شده باعث که

 بابک؟ هیچ تو حدس بشه، لغو دادها قرار

 ! آشناست هست، یک هر که من نظر به -

 دردسر هی نمیا ! باشه؟ تونهیم یک یعنی دوختم، چشم رو به رو به متفکر



 یزندگ نیا ! گهید

 ! باشم داشته خوش روز هی من که خوادینم

 . بشه ورشکست شرکتمون خوام ینم بکن، رو تالشت تمام بابک -

 بفهمم دیبا کنم،یم داشیپ و ارمیم در رو یچ همه یتو ته نباش، نگران -

 ! ه؟یچ حسابش حرف

*** 
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 . خونه دمیرس که بود لوفرین با همزمان

 صفحه 214

 یتو رفتم عیسر و دادم رو جوابش اجبار به کرد، سالم بهم آروم لوفرین

 داشتم دوست . خونه

 . بزنم یحرف من نکهیا از قبل بده، حیتوض بهم خودش

 . کردم عوض رو لباسم و اتاقم سمت رفتم

 . مداو رونیب اتاق از اونم نشستم، مبل یرو و شدم یرایپذ وارد

 ارم؟یب واستون نیخوریم یزیچ -

 . ندارم لیم نه، -

 بود، پخش حال در که یا برنامه به اجبار به و کردم روشن رو یو یت

 . دوختم چشم

 : گفت و نشست دستم کنار مبل یرو

 ان؟یک آقا -

 : گفتم بودم، رهیخ یو یت به که همونجور

 بله؟ -

 ... گال اون راجب -

 خب؟ -

 ! فرستاده واسم یک رو اونا دونمینم من -



 ! فرستاده؟ یک یدونینم واقعا -

 ! شدم چیگ خودمم دونم،ینم خدا به نه، -

 یزندگ نیا نکن؛ اعتماد یکس هر به زود و باش مراقب صورت هر در -

 . مربوطه خودتم به و خودته

 ! مهمه هم شما یبرا که کردم حس یول دونم،یم -
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 صفحه 215

 نیا یزندگ یانگار آره، کردم، نگاه رنگش خوش یچشما به متعجب

 ! شده مهم برام بهیغر دختر

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 مهمم، شما یبرا که کردم فکر اما نبودم، مهم یکس یبرا االن تا من -

 شما . کردم اشتباه دمیشا

 . مربوطه خودم به ودمخ یزندگ ن؛یگیم راست

 .اتاقش سمت رفت و گفت رو نیا

 ! ؟یشکوند رو دلش چرا مرد، کنه لعنتت خدا کردم، ناراحتش کنم فکر

 یگناه دختر نیا ! گناه یب یها آدم دل شکستن شده من کار انگار

 داره دیشا . پاکه دلش نداره،

 . نمیبینم یکلک و دروغ چیه چشماش یتو گه،یم راست

 درد به رو آدما دل لیدل یب و شدم اعتماد یب که یمن ،منه از مشکل

 دختر نیا دل یحت ارم،یم

 اون منم و آورده پناه من به و رنجه و درد از پر خودش که یدختر رو،

 ! رنجونمیم خودم از رو

 ،یآورد پناه من به آدم، همه نیا نیب از ! شد؟ داتیپ کجا از تو ،یلعنت

 ! هندار قلب که یآورد پناه یکس به



 ) لوفرین (

 ! ن؟یخوایم جونم از یچ گه،ید نیکن بس

 که شد یچ هوی دونمینم کردم،یم پاک رو صورتم یرو یاشکا عجوالنه

 یب یلیخ ! هیگر ریز زدم

 ! زدیم حرف باهام تفاوت

 صفحه 216

 یچ یبرا اصال ستم،ین مهم براش من که معلومه خب کردم، اشتباه انگار

 مهم اون یبرا دیبا

 که شهینم لیدل اش، خونه به داد راه رو من و کرد یلطف هی اون ! باشم؟

 سرم به یالک یا فکر

 اما داشتم، نفرت مردا ی همه از من ! شدم؟ جنبه یب نقدریا چرا ! بزنه

 که شده دایپ یکی حاال

 همش یول ام،یب نظر به خوب وشجل دارم دوست مهمه، برام نظراتش

 خدا، یوا ! زنمیم گند دارم
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 رو چشمام ! شدم؟ بابابزرگ اون عاشق واقعا یعنی ! شدم؟ عاشقش نکنه

 بسته و باز بار چند

 سرت بر خاک داره،یبرنم سرم از دست هم لحظه هی لبخندش کردم،

 ! دختر

 . ام بستهوا بهش فقط نشدم، عاشق که معلومه نشدم، عاشق نه ... نه

 در

 بهش قراره من ضمن،

 از خودم که بره شیپ نجوریا اگه برگرده، یزندگ به که کنم کمک

 دینبا نه، ! شمیم خسته یزندگ



 حتم چون شد، نخواهد من عاشق عنوان چیه به مرد اون . بشم عاشقش

 رو زنش هنوزم دارم

 صاحاب یب دل نیا آخه ! شدم یگرفتار چه نیبب خدا، یا . داره دوست

 تمیاذ داره چرا گهید

 صفحه 217

 به که بودم یکفر خودم دست از زدم، چنگ بالشتم به خشم با ! کنه؟یم

 که شدم وابسته یمرد

 ! مهمم براش نه و داره دوستم نه

*** 

 زدن، ضربه در به که بشم بلند تخت یرو از خواستم . بودم گرسنه یلیخ

 پس . انهیک حتما

 ! خنگ؟ دختر انیک جز باشه یک یخواستیم

 . کردم باز رو در و کردم مرتب رو خودم یکم

 : گفت یمعمول یحالت با

 . ایب هم تو گرفتم، شام رفتم -

 ! کردمیم درست یزیچ هی خودم ن،یدیکش زحمت چرا -

 ! یستین من خدمتکار که تو -

 ! یافتیم زحمت به شما که ینجوریا اما -

 . نداره بیع -

 : گفت و کرد نگام دوباره

 ! ؟یستین گرسنه -

 : گفتم و کردم نگاش یچشم ریز
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 ... خب -

 : گفت و آشپزخونه سمت رفت کنم، تموم رو حرفم نکهیا از قبل



 ! ایب پس -

 ! ارمیم در یباز عیضا قدر چه ،یوا ! هستم؟ گرسنه دیفهم یعنی

 صفحه 218

 . دوختم چشم غذاها به ولع با آشپرخونه، سمت رفتم اجبار به

 . من بعد ز،یم پشت نشست خودش اول

 ) انیک (

 که نداشت یگناه دختر نیا آوردم،یم رونیب دلش از یجور هی دیبا

 حیتوض من به دیبا مدام

 ! دادیم

 . زیم پشت بود نشسته بزنه، دست اغذ به نکهیا بدون

 ؟یخورینم یزیچ چرا پس -

 . خورمیم باشه، -

 . بود ناراحت هنوز یانگار

 گل اون یک هر . یبد حیتوض رو یزیچ ستین ازین ندارم، شک تو به من -

 باالخره آورده، رو

 . شهیم مشخص

 با حتما بود، یا گهید یزیچ هی دنیشن منتظر انگار کرد، نگام حرف یب

 االن که کرده فکر ودشخ

 نسبت خوامینم بزنم، یحرف نیهمچ تونمینم من اما ،یمهم برام تو گمیم

 داشته یحس من به

 نخواهم و شمینم یکس عاشق من چون باشه، نداشته که دوارمیام و باشه

 . شد
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 ندارم، نه ! یدار عالقه دختر نیا به ییحسا هم تو نزن؛ گول رو خودت



 . منینازن عاشق هنوز من

 صفحه 219

 ! یستین اون عاشق تو دورغه،

 دیبا دونستمینم و شدمیم وونهید داشتم اومدم، رونیب فکر از یکالفگ با

 ذهنم کنم، کاریچ

 . بود ریدرگ یحساب

 . رهیبگ منم دل که شدیم باعث نگاهش یتو غم

 : گفتم و دمیکش ردنخو غذا از دست

 ... نمتیبب -

 خوش یچشما چشمام، یتو شد رهیخ و گرفت باال رو سرش آروم

 با . بود نیغمگ یحساب رنگش

 : گفتم یآروم لحن

 و پاک دختر تو . خوامیم معذرت شدم، تیناراحت باعث من اگه -

 یمهربون

 کار دونمیم و یهست

 .نباش ناراحت پس ،یدینم انجام ییخطا

 دلم یا گهید زیچ هی از من ! ن؟یکنیم یخواه عذر شماچرا ان،یک آقا نه -

 به یربط اصال گرفته،

 . نداره شما

 تر خوشگل اد،یم بهت یلیخ نکن، کم لبت از وقت چیه رو لبخند اون -

 ! یشیم

 دنید کرد، نگام ذوق با ! آوردم؟ زبون به رو حرف نیا چرا دونمینم

 گرم رو دلم خندونش ی چهره

 . کرد



 : گفتم و زدم یکمرنگ لبخند

 ! یشیم زشت یلیخ چون نکن، اخم وقت چیه و بخند شهیهم آره، -

 صفحه 211

 اش گونه یرو که یکمرنگ چال . دیخند زیر زیر و گرفت نییپا رو سرش

 شتریب رو من گرفت، شکل

 رو تپلش یها گونه داشتم دوست . کرد دختر نیا جذب قبل از

 کجاها به بابا، یا ! سم * و * ب * ب
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 است، بچه هی فقط اون که باشه حواست ! انیک آقا یشیم دهیکش یدار

 دختر نیا از لطفا

 و پدر . حرفاست نیا از شتریب دختر نیا ارزش ! نکن استفاده معصوم

 تونستن طور چه مادرش

 اصال نکنه ل؟یدل چه به آخه ! کنن؟ دور خودشون از رو معصوم طفل نیا

 اصال ای ... ای شده گم

 اصل به و کنم دایپ رو اش خانواده تونستمیم کاش ! شده؟ دهیدزد

 شدیم کاش ببرم، یپ موضوع

 ! آخه؟ یطور چه یول رسوند، آرزوش به رو دختر نیا و کرد رو کار نیا

 کجا؟ از

*** 

 . مبل یرو نشستم شام، صرف از بعد

 : گفتم که اتاقش سمت بره خواست رلوفین

 نم؟یبب لمیف باهم یدار دوست -

 ییتنها چون بگم، بهش شدم مجبور خب . کرد تعجب زدم، که یحرف از

 دوست رو دنید لمیف

 . نداشتم



 صفحه 211

 ! نه؟ ای یدار دوست -

 : گفت آروم

 . حتما نه، که چرا -

 : گفتم و انداختم بهش یکوتاه نگاه

 ؟یدار دوست یلمیف جور چه -

 : گفت و انداخت باال یا شونه

 . کنمیم نگاه باشه جور هر نداره، یفرق -

 : گفتم لبخند با

 ! باشه؟ ترسناک اگه یحت -
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 : گفت و نشست کنارم مبل یرو

 جور نیا از و کنم زنا بخوام که ستمین گهید یدخترا مثل من آره، -

 شتریب دروغ هی که ییلمایف

 .باش راحت ! بترسم ست،ین

 و نبود دخترا هیشب رفتاراش از کدوم چیه . برداشتم چشم ازش خنده با

 متفاوتش یرفتارها نیهم

 رفتم ! یناز یناز نه و بود لوس نه کرد؛یم خودش جذب رو من هم

 که رو ییلمایف و یو یت سمت

 االن تا برداشتم، رو بشم سرگرم دنشونید با تا ودب آورده واسم انایک

 نکرده تماشا رو کدوم چیه

 ی حوصله بودم، تنها چون هم دیشا نداشتم؛ رو حالش و حس آخه بودم،

 ... نداشتم رو دنشونید

 صفحه 212



 که بود معلوم اسمش از پخش، گاهدست یتو گذاشتم رو لمایف از یکی

 دونمینم . هست عاشقانه

 بود، یعاشق و عشق یچ هر از که یمن ! کردم؟ انتخاب رو لمیف نیا چرا

 دیشا ... بودم شده متنفر

 شتریب رو لمایف جور نیا دخترا اغلب آخه بود، لوفرین وجود خاطر به

 لوفرین نکهیا با . پسندنیم

 دونمیم خوب اما ندارم، یترس خشن و ترسناک یلمایف از که گفت بهم

 هی از دخترا ی هیروح که

 ! همه مثل لحاظ

 : گفت و شد بلند مبل یرو از بشه، شروع لمیف نکهیا از قبل

 ! ارمیب تنقالت کمی برم من -

 بخندم، منم که شدیم باعث دختر نیا یخوشحال دوختم، چشم رفتنش به

 رفتار ها بچه مثل

 . بود آشپزخونه سمت منگاه اومدنش، تا . کردیم

 . دوختم چشم یو یت به دوباره نشست، که مبل یرو

*** 

 اعصابم ! بود عاشقانه کردمیم رو تصورش که یزیچ از شتریب لمیف نیا

 ریز ! شدیم خورد داشت

 پسیچ خوردن مشغول که همونجور گرفتم، نظر ریز رو لوفرین یچشم

 چشم یو یت به بود،

 ام چونه ریز رو دستم . بود شده لمیف نیا محو یلیخ یانگار بود، دوخته

 اجبار به و گذشتم

 . شدم لمیف نیا یتماشا مشغول

 صفحه 213
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 به دوباره . دمیکش یخستگ از یا ازهیخم ! شه؟ینم تموم چرا پس بابا، یا

 دوختم، چشم لوفوین

 اصال . بود گرفته ام خنده ! لمیف به شده رهیخ جغد مثل ،نگاه رو نیا

 . نبود من به حواسش

 و کرد گرد چشماشو تعجب با هوی دمید که بودم دنشید محو همونجور

 نیا ! موند باز هم دهنش

 ! د؟ید یچ مگه ! کرد؟ نیهمچ چرا

 ! شد گرد چشام خودمم دوختم، چشم یو یت به

 ! باشه داشته ییها صحنه نیهمچ کردمینم فکر شدم، محوشون منم !

 سرکوبش قصد که یحس داشتم، یبیعج حس و بود گرفته گر بدنم تمام

 رو توانش اما داشتم، رو

 لعنت ! باشه؟ لوفرین وجود خاطر به نکنه بود، گرمم یحساب . نداشتم

 بهت

 به نگاهم دوباره ! مرد

 یبار نیاول یانگار کرد،یم نگاشون تعجب با هنوز شد، دهیکش سمتش

 ییزایچ نیهمچ که بود

 نجوریا من هم دیشا داشت، یخاص برق درشتش یچشما . دیدیم رو

 ! کردمیم حس

 با و گرفتم رو چشمش یجلو دستم با و شدم خم سمتش به هوا یب

 : گفتم خنده

 ! ستین خوب ها بچه یبرا صحنه نیا -

 یجلو از رو دستم ینجوریا داشت یسع گرفت، قرار دستم یرو دستش

 یگرم . بزنه کنار شچشم

 صفحه 214



 . کنه تیسرا بهم حس اون باز که شد باعث دستاش

 ! دیلرز هم بدجور د،یلرز دلم

 ! بابا یا ! شه؟یم یچ نمیبب بذار ن،یبردار رو دستتون انیک آقا -

 : گفتم و شدم جدا ازش . شد تموم باالخره کردم، نگاه یو یت به

 . کن نگاه االن شد، تموم -

 : گفت اخم با

 ! دیپر لمیف نصف بابا، یا -
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 : گفتم اخم با خودش مثل

 ! ستین خوب هم تو سن یبرا نبود، مهم ها صحنه اون -

 : گفت داشت، که یاخم همون با

 . سالمه ستیب ستم،ین بچه که من -

 ! ممنوعه برات زایچ یبعض هنوز ،یا بچه هنوز که من نظر به -

 کوسن که رمیبگ رو ام خنده یجلو داشتم یسع و لمیف به شدم رهیخ

 ! شد پرت سمتم به مبل یرو

 با لوفرین . داشت جا صورتش یرو اخم اون هنوز کردم، نگاش یناباور با

 : گفت ییرو پر

 ! دونمیم هم رو یچ همه ستم،ین بچه من -

 ! ؟گهیم داره یچ نگاه، رو نیا

 : گفتم و سمتش کردم پرت رو کوسن

 ! رو پر ی دختره بچه، نیبش -

 : گفت و سمتم کرد پرت رو کوسن دوباره

 صفحه 215

 ! شد خورد اعصابم نم،یبب رو لمیف ینذاشت ! ییرو پر تو -



 ! فتهگر شیباز یانگار کردم، نگاش متعجب

 : گفتم و سمتش کردم پرت دوباره رو کوسن

 ! بچه نکن تیاذ نم،یبب رو لمیف بذار -

 . شد دمید مانع و ستادیا روم به رو و شد بلند مبل یرو از

 ! دختر؟ یکنیم نیهمچ چرا کنار، برو -

 : گفت و زد کمرش به رو دستش
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 ! در اون به نیا ،ینیبب رو لمیف ذارمینم منم -

 : گفتم و دادم رونیب رو فسمن حرص با

 ! کنار برو لمه،یف حساسه قسمت االن . نبود یجالب زیچ ها صحنه اون -

 : گفت یسمج با

 ! رمینم نوچ، -

 . تر طرف اون دادم هولش و سمتش شدم خم

 ! کرد خاموش رو یو یت و برداشت رو کنترل بار نیا

 : گفتم و کردم نگاش اخم با

 ! گرفته؟ تیباز نمیبب -

 از اگه من ! کنمیم رو کار نیهم دارم منم و یکرد تیاذ رو من تو نه، -

 هی

 تا دیبا ادیب خوشم لمیف

 منم پس ،ینذاشت تو اما نم،یبب بردارم، چشم ازش نکهیا بدون رو آخرش

 آخرش یبفهم ذارمینم

 ! شه؟یم یچ

 صفحه 216

 : گفتم و کردم دراز سمتش به رو دستم شدم، بلند مبل یرو زا



 ! االی من، به بده رو اون -

 : گفت و گرفت فاصله ازم قدم چند

 ! دمینم -

 رو منم راهرو، یتو زیم پشت رفت و زد غیج اونم که سمتش رفتم هوی

 . بودم روش به

 : گفتم تیجد با

 ! من به بده زود جون، دختر کن بس -
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 : گفت د،یخندیم که ورهمونج

 یلیخ چون رسه،ینم من به زورت تو ان،یک آقا نکن خسته رو خودت -

 ! عمیسر و زرنگ

 : گفتم دیتهد با

 ! ینیبیم حاال -

 ! بود عیسر یلیخ وروجک نیا اما سمتش، رفتم دوباره

 ! میزدیم چرخ زیم دور ها بچه مثل

 . ارمیب کم جلوش خواستم ینم اما شدم، خسته

 : گفت و سالن از یا گهید سمت رفت خنده با

 ! یایبرب من پس از یتونینم ؟یریبگ رو من ینتونست یدید -

 . کردم نگاش زدم،یم نفس نفس که همونجور و زدم کمرم به رو دستم

 چهیباز شدم ن،یبب رو من

 ! وروجک دمیم نشونت ! بچه هی دست ی

 صفحه 217

 . باال رفت ها پله از اونم که سمتش رفتم دوباره کرد،یم نگام خنده با

 دونستینم نمیهم یبرا بود، تو در تو و کیکوچ یکم باال سمت یراهرو



 بره؟ کجا دیبا

 باز رو اتاقم در . رفت در دستم از بازم اما رمش،یبگ تونستمیم راحت

 راه گهید داخل، رفت و کرد

 ! یفسقل یندار یفرار

 . رفته اشتباه رو راه که دیفهم خودش

 بدتر اون از منم و زدیم نفس نفس ادیز دنیدو از اتاق، سمت رفتم

 . بودم

 : گفتم و کردم دراز سمتش رو دستم دوباره

 . یندار یفرار راه گهید بده، باش زود ... االی -

 : گفت و بغل یتو گرفت رو کنترل
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 ! دمینم دم،ینم -

 . کردیم میکفر داشت هگید

 ! افتادما یریگ چه بچه، گهید من به بده بابا، یا -

 : گفتم و گرفتم رو بازوش که بره در دستم از خواست

 ! ترم یقو تو از من که یدیفهم خودت ن،یبب -

 : گفت ییرو پر با

 ! کنمیم فرار هم باز االن چون ان؛یک آقا یستین -

 رو کنترل داشتم یسع دستمم یکی اون با و گرفتم تر محکم رو بازوش

 دختر نیا زور اما رم،یبگ

 صفحه 218

 مشتش یتو رو کنترل داشت، که یقدرت تمام با و بود حرفا نیا از شتریب

 ! بود داشته نگه

 ! فمیضع دختر نیا برابر در که شدینم باورم



 حالم همون در و شدم تر کینزد بهش منم عقب، رفتم قدم چند لوفرین

 . کردمیم تالش

 که بود دستش یتو کنترل به حواسم تمام م،یشد کینزد تخت ی لبه به

 خم تخت سمت به هوی

 گرفتم، رو کمرش منم و دست یتو گرفت رو لباسم ی قهی لوفرین . شد

 سمت به رو من یطور

 ! تخت یرو میافتاد باهم و دمدا دست از رو تعادلم که کشوند خودش

 که ییچشما با اونم و کنم کاریچ دونستمینم شدم، رهیخ بهش یناباور با

 درونش ترس هم یکم

 طور به قلبم بدم، انجام تونستمینم یکار چیه . کردیم نگام بود، گرفته جا

 ی قفسه به یبیعج

 ! دیکوبیم ام نهیس

 تر کینزد شبه داشتم دوست . لبش سمت شد دهیکش نگاهم آروم

 بشم،
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 نگاه چشماش، سمت رفت نگاهم دوباره . ستین درست کارم نه، اما

 . داشت یخاص حالت اونم

 موهاش بار نیا ! گه؟ینم یزیچ چرا ! بشه؟ جدا ازم که کنهینم تالش چرا

 خودش جذب رو من

 صفحه 219

 حس رو ییبو خوش عطر بود، افتاده تخت یرو بلندش یموها کرد،

 . کردم

 : گفت و عقب داد هول رو من دست با که اومد خودش به یانگار

 ! انیک آقا شو بلند . کنترل نمیا کردم، غلط من اصال ... ا -



 . شدم بلند تخت یرو از خجالت با

 . زدم چنگ موهام به یکالفگ با و کردم پشت بهش

 . کردم حس سرم پشت رو حضورش

 : گفتم یآروم یصدا با

 ! نشه دهیکش نجایا به کار تا یدادیم بهم اول از خب جون، دختر -

 ! خندهیم داره کردم حس

 : گفتم متعجب و برگشتم سمتش به

 ! ؟یخندیم یچ به -

 یسع یداشت که لحظه اون ! یآورد کم که کن اعتراف ان،یک آقا -

 یکردیم

 دستم از رو کنترل

 تمام یداشت تخس، یها بچه پسر مثل ! یبود شده بامزه واقعا ،یریبگ

 ! یکردیم رو تالشت

 ! سال و سن کم ی بچه هی بودم شده گفت؛یم راست

 : گفتم خنده با

 ! بخواب ریبگ برو دختر، تو دست از -

 ! شه؟یم یچ لمیف پس -

 : گفتم یکمرنگ اخم با
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 ! بچه برو داد، دست از رو جانشیه گهید م،ینیبب ینذاشت که تو -

 ! ستمین بچه من بچه، نگو بهم نقدریا بابا، یا -

 ! یهست که من نظر از -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش اخم با



 ! خوش شب بابا، باشه -

 .خوش هم تو شب -

 . رفت رونیب اتاق از هست، ناگفته حرف از پر کردم حس که ینگاه با

 به نینازن از بعد که بود بار نیاول . بستم رو چشمام و تخت یرو دمیخواب

 کینزد دختر هی

 دم،یشن رو قلبش ضربان یصدا افتاد، بغلم یتو که یا لحظه . شدمیم

 آرامش بهم کردم، حسش

 یموها . داشتم دوست رو بود ترس از پر که معصومش یچشما . داد

 از رو من ش،یمشک و بلند

 ! اد؟یم سرم به یچ داره دونمینم دم،یکش یقیعم آه . کردیم خودیب خود

 جونم از یچ ،یلعنت

 نمونیب یحس نذار . میفیضع آدم من نکن، رو کار نیا من با ! ؟یخوایم

 قلبت نزار ره،یبگ شکل

 ! بشه شکسته من توسط

*** 

 بود بار نیاول . شدم داریب ابخو از داشتم، که یباور قابل ریغ یانرژ با

 گذشته به فکر بدون که

 . شدمیم داریب خواب از یعال یا هیروح با ینجوریا و دمیخوابیم

 اتفاق خاطر به دونستمیم

 صفحه 221

 . دارم حالو نیا که لوفرهین به ام اندازه از شیب یکینزد و شبید

 به بدجور کنم، انکار تونستمینم

 . بودم شده وابسته وجودش

 هم رو صبحونه معمول، طبق . اومدم رونیب اتاق از لباسم، ضیتعو از بعد



 . بود کرده حاضر برام

 . دوختم چشم صبحونه زیم به لبخند با مهمم، یلیخ براش کردمیم حس
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 ) لوفرین (

 شبید اتفاق . اومدم رونیب خونه از م،کرد حاضر رو صبحونه نکهیا از بعد

 که بود شده باعث

 کنم،یم حس هنوزم رو دستاش یگرم . باشم خوب یها حس از پر امروز

 رو کمرم که یا لحظه

 انداخته گل خجالت از االن دونستمیم دم،یکش دست ام گونه به . گرفت

. 

 و شرم یکم گه،ید بسه

 به خورد چشمم بارهدو که شدم شرکت وارد ! دختر باش داشته ایح

 رز یها گل از یا دسته

 ! دیسف

 ! گل؟ بازم

 : گفتم و زدم صدا رو یآبدارچ

 ! گل؟ بازم ... رضا آقا -

 : گفت و انداخت باال یا شونه

 صفحه 222

 هم یچ هر و آورد رو گل نیا نوجوون پسر هی هم امروز ! واال؟ بگم یچ -

 یزیچ کردم، التماس

 . نگفت

 . دوختم چشم زیم یرو یگال به متفکر

 : گفت رضا آقا

 ! جلو ادیب که شهینم روش اما شده، خاطرخواهت یکی کنم فکر -



 : گفت یمهربون لبخند با کردم، نگاش زده خجالت

 ! شهیم داشیپ باالخره -

 : گفت و کرد اشاره زیم یرو یگال به بعد

 عوض رو ات هیروح دنشونید هم و خوشگلن هم داره؟ یاشکال چه اصال -

 . کنهیم
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 ای ارنیم گل من یبرا لیدل چه به که بدونم دیبا خوب اما ن،یمت حرفتون -

 ! نه؟

 . دخترم نباش ناراحت شه،یم دایپ باالخره هست، یک هر اما خوب، بله -

*** 

 زیم یرو یگال به تیانعصب با . دادیم آزارم هم کارمند متعجب نگاه

 : گفتم و دوختم چشم

 ،یهست یک هر خب ! کنه؟یم رو یکار نیهمچ یاحمق آدم کدوم آخه -

 چرا بده؛ نشون رو خودت

 ! ؟یکنیم تمیاذ

 صفحه 223

 نیبدب همب نسبت ندارم دوست ؟یچ کنه شک بهم انیک آقا باز اگه

 اتفاق یادآوری با . بشه

 از بودم متعجب خودمم . بست نقش لبم یرو یلبخند ناخودآگاه شب،ید

 روز چند نیا یرفتارا

 ! نشه ناراحت دستم از بودم مراقب و کردمیم فکر انیک به مدام رم؛یاخ

*** 

 دنید با . شدم بلند یصندل یرو از استرس با . شد شرکت وارد باالخره

 شیشونیپ یرو یاخم گال،

 نگاهش که همونجور و زیم سمت اومد . رفت نیب از زود اما گرفت، جا



 : گفت بود، گال به

 ! گل؟ بازم -

 : گفتم و انداختم باال یا شونه اطالع یب

 ! کرده؟ رو کار نیا یک دمینفهم که نیکن باور -

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 یریگیپ رو موضوع نیا خودم ندارم، شک تو به که گفتم نداره، بیع -

 . کنمیم

 : گفتم یخوشحال با

 ... انیک آقا ممنون -

 : گفت و داد لمیتحو رو کمرنگ لبخند همون
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 .برس کارت به -

 .اتاقش سمت رفت و گفت رو نیا

 صفحه 224

 مرد نیا خدا، یوا . زیم شتپ نشستم و دمیکش یآسودگ سر از ینفس

 یلیخ مهربونه، واقعا

 ! دارم دوستش

 یچ االن نه، ! گفتم؟ یچ االن من ! شد گرد چشمام زدم، که یحرف از

 ! دارم؟ دوستش گفتم ! گفتم؟

 ! اد؟یم سرم به داره یچ ،یوا ! دارم؟ دست رو مرد نیا من

*** 

 . صورتم به دمیپاش آب مشت هی و یبهداشت سیسرو سمت رفتم

 ! نداره امکان نیا نه، ... نه

 که گفتم چرا اما ... اما ندارم، یخاص حس چیه انیک به من ... من

 دوستش



 صورتم به دوباره ! دارم؟

 لوفرین با لوفرین نیا نه؛ییآ یتو خودم ریتصو به شدم رهیخ . دمیپاش آب

 فرق یلیخ شیپ ماه چند

 نداره؛ وجود گهید داشت، پسرا به یادیز شباهت که یدختر اون ! داره

 مردها از که یدختر اون

 هی االن احساسه، از پر دیجد لوفرین االن . نداره وجود گهید داشت، نفرت

 وجود انیک اسم به نفر

 ! شهیم ناآروم و ادیم در تپش به براش لوفرین قلب که داره

 چیه به وقت چیه من . متفاوته یلیخ برام انیک کنم؛ انکارش تونمینم

 یاحساس نیهمچ یمرد

 لبخندش، داره؛ فرق مرد نیا اما داشتم، نفرت همشون از و نداشتم

 و اخماش نافذش، یچشما

 صفحه 225

 مهربونه مرد هی جذابه، برام یلیخ ! متفاوته برام نگاهشم ی جذبه یحت

 تحمل رو ادیز یدردا که

 . یداشت چشم چیه بدون داد، پناه من مثل یدختر هی هب و کرده

 دختر هی ! ؟یآورد دلم روز به چه نیبب شکر، رو تیمیکر جون، خدا

 چیه بدون ساله ستیب

 که یکس ش،یزندگ یناج عاشق اونم شه،یم عاشق داره حاال ،یتیهو

 یمرد عاشق ... کرد کمکش

 ییجورا هی که کنمیم اماحس ... اما ! نداره بهش یحس چیه که شده

 براش

 یبرا نمیا خب مهمم،

 رفتم و دمیکش یقیعم آه ! متهیغن محبته، ی تشنه که من مثل یدختر



 از حسم دوارمیام . رونیب
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 با خوامینم بشه، میزندگ وارد دیجد دردسر هی خوامینم چون بره؛ نیب

 انیک داشتن یآرزو

 کجا به کارت نیبب ! هیافتنین دست یآرزو هی انیک کنم؛ نابود رو میزندگ

 چیه ! دختر شد دهیکش

 مرد، نیا عاشق اونم بشم؛ عاشق بخوام که کردمینم رو فکرش وقت

 و دهید زنش از که یمرد

 ! کنهینم آدم با که ییها یباز چه سرنوشت نیبب . داره دوستش هنوزم

*** 

 اما داشتن، مقابل شرکت با که مهم کنفرانس هی رفتن بابک آقا و انیک

 یکم نکهیا با فت؛نر بهزاد

 صفحه 226

 هی ده؛یم انجام خودش رو شرکت یکارا شتریب اما است، وونهید

 . ست نمونه و یعال مهندس

 زدم شرکت از و برداشتم رو فمیک . شد تموم منم کار ان،یک رفتن از بعد

 شه،یهم مثل . رونیب

 دونه هی تا شدیم سبز علف پام ریز دیبا روز هر . بودم یتاکس هی ظرمنت

 یکالفگ با ! بشه دایپ

 . کرد ترمز سرم پشت نیماش هی که دادم رونیب رو نفسم

 به . داد تکون دست برام بود، لبش یرو که یلبخند با سمتش، برگشتم

 . زدم لبخند بهش اجبار

 : گفت و داشت نگه کنارم رو نیماش

 ! کوچولو خانم باال ابفرم -

 . رمیم خودم بهزاد، آقا ممنون -



 : گفت و برداشت چشمش یرو از رو شیآفتاب نکیع

 تعارف نقدریا چرا دونمینم من ! شو سوار یعنی شو، سوار گمیم یوقت -

 باهم ما ! ؟یکنیم

 . گهید ایب م،یدوست

 براش مگه بفهمه، خب ! ؟یچ بفهمه انیک اگه ! حاال؟ کنم کاریچ خدا، یا

 بهزاد ضمن، در ! مهمه؟

 . ستین یبد آدم که

 ! خورمت * ب که خوامینم گه،ید ایب -
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 صفحه 227

 زشت شدم،ینم سوار اگه . کنم ناراحتش خواستمینم شدم، سوار اجبار به

 . بود

*** 

 : گفت هک بودم رهیخ رونیب به حرف یب

 ! اون؟ شیپ یرفت و شد عوض نظرش انیک که شد یچ نم،یبب -

 : گفتم و انداختم باال یا شونه

 ! دونمینم -

 : گفت و زد یکج لبخند

 ! شده؟ یرتیغ نکنه -

 : گفتم متعجب

 ! ؟یچ -

 ! یچیه -

 ! رفت؟یم داشت کجا بابا، یا . دادم رونیب به رو نگاهم دوباره

 : گفتم و برگشتم سمتش به

 ! م؟یریم میدار کجا -



 . شدم قیدق اطرافم به داشت، نگه رو نیماش که دینکش یطول

 ! شو ادهیپ -

 : گفتم و کردم نگاش اخم با

 ! کجا؟ -

 : گفت و کرد اشاره بود یکینزد اون که شاپ یکاف هی سمت به دست با
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 ! اونجا -

 صفحه 228

 . خونه برم دیبا من اما -

 ! چرا؟ -

 : گفتم و کردم نگاش حرص با

 ! ندادم خبر انیک به چون -

 : گفت بود، شده جا شیشونیپ یرو که یاخم با

 ! اصال؟ چه اون به -

 ! م؟یبد انجام ییخطا کار میخوایم مگه ضمن، در

 خواستیم راچ اصال ! بود بیعج رفتاراش قدر چه کردم، نگاش حرف یب

 نیهمچ ادیب من با

 ! ه؟یچ لشیدل ! ؟ییجا

 : گفتم و شدم قیدق اخموش ی چهره به

 ! نجا؟یا نیآورد رو من چرا بهزاد، آقا -

 . گرفت جا لبش ی گوشه یلبخند و شد باز هم از اخماش

 ! بگم بهت تا شو ادهیپ -

 ! افتادما یریگ چه بابا، یا

 . شاپ یکاف سمت رفتم همراهش اجبار به

*** 



 و کیرمانت یجا چه زدم، دید رو اطراف . مینشست نفره دو زیم هی پشت

 یبرا نجایا حتما ! یقشنگ

 رو من چرا اصال ! میستین عاشق که بهزاد و من اما عاشقه، یپسرا و دختر

 یجا نیهمچ آورده

 ! ؟یکیرمانت

 حهصف 229
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 من به و زده اش چونه ریز رو دستش دمید که سمتش برگشتم آروم

 ! شده رهیخ

 و دادم تکون صورتش یجلو رو دستم ! گه؟ینم یزیچ چرا کردم، تعجب

 : گفتم

 ! ؟یخوب بهزاد، آقا -

 : گفت و یصندل یرو نشست صاف زد، پلک بار چند

 ! خوبم آره، ... آر -

 . زد صدا رو گارسون

 زم؟یعز یخوریم یچ -

 ! مرگشه؟ چه نیا ! زم؟یعز ؟یچ

 : گفتم و انداختم گارسون به یکوتاه نگاه

 . نداره یفرق -

 : گفت و زد یچشمک

 ! خوبه؟ یشکالت یبستن -

 ! به؟یعج نقدریا رفتارش چرا بودم، شده شوکه

 : گفتم آروم

 . خوبه -



 . داد سفارش یشکالت یبستن تا دو

 : مگفت و کردم حلقه هم یتو رو دستم

 . برم دیبا من . بزن رو حرفت بهزاد، آقا -

 : گفت و داد رونیب رو نفسش

 صفحه 231
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 ! دختر باش داشته صبر ! ؟یبر یخوایم کجا بابا، یا -

 بهم نیا از شتریب نداشتم دوست اصال . برداشتم چشم ازش اخم با

 خاطر به دیشا بشه، کیزدن

 داره، وجود یزیچ بهزاد و من نیب که کنه فکر خواستمینم چون بود، انیک

 قصد بهزاد هم دیشا

 ! نداره یبد

*** 

 . رفت و گذاشت زیم یرو رو ها یبستن گارسون

 : گفت و جلوم گذاشت رو یبستن بهزاد

 ! زمیعز بخور -

 : گفتم تیعصبان با

 ! زم؟یعز ینگ من به شهیم -

 : گفت و داد باال رو ابروهاش

 ! داره؟ یاشکال مگه چرا؟ -

 : گفتم و کردم نگاه یبستن ظرف به

 . ستمین یکس زیعز من چون آره، -

 : گفت یآروم یصدا با

 ! یهست من زیعز اما -

 بود رهیخ خاصش نگاه با کردم؛ نگاه بهش بود، زده که یحرف از شوکه



 نیا خدا، یوا . چشمام یتو

 ! جونم؟ از وادخیم یچ پسر

 : گفتم بود، کالمم یتو که یاسترس با

 صفحه 231
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 کارا ... نیا از منظورتون ن؟یبزن رو حرفتون ... شهیم .. بهزاد ... آقا -

 پاک ه؟یچ

 ! شدم چیگ

 : گفت و دیکش من سمت به یکم رو خودش

 تو ... لوفرین ! دارم دوست رو تو من ... من ،یزیعز یلیخ من یابر تو -

 نیاول

 با که یبود یدختر

 و یتکرار هم رفتارات از کدوم چیه ،یبراومد پسر هی پس از شجاعت

 شهیهم من و نبود لوس

 فکر اول . بشم عاشقش و بشم رو به رو یدختر نیهمچ با که داشتم آرزو

 تیبایز خاطر به کردم

 رو من که بود قلبت یپاک و تیمهربون که دمیفهم بعد اما شدم، جذبت

 ! کشونده سمتت به

 که شهینم باور ! شده؟ عاشقم بهزاد یعنی ... یعنی کردم، نگاش یناباور با

 و پولدار پسر نیهمچ

 ! خودشه؟ کار هم گال نکنه ! بشه من مثل دختر هی عاشق ،یجذاب

 : داد ادامه

 اما دمت،یدیم روز هر کنم؟ ابراز هتب رو عشقم طور چه دونستمینم -

 رو عشقم تونستمینم



 ینجوریا ارم؛یب گل واست صبح روز هر که گرفتم میتصم پس کنم، انیب

 حسم کم کم خواستمیم

 امروز منم و منه کار ها گل اون که ینشد متوجه تو اما بگم، بهت رو

 رو در رو که گرفتم میتصم

 . کنم صحبت باهات

 صفحه 232

 ترحم بهم داره نکنه بده؟ میباز بخواد نکنه کردم،یم نگاش حرف یب

 یپسر طور چه آخه ! کنه؟یم

 ! نداره امکان نه، ! بشه؟ من عاشق تونهیم بهزاد مثل

 . شدم بلند یصندل یرو از و برداشتم رو فمیک تیعصبان با

 : گفت و دش راهم سد بهزاد

 ... من لوفرین -

 : گفتم و کردم قطع رو حرفش

 . بشنونم یزیچ خوامینم گهید بهزاد، آقا کنار برو -

 یچشما ! دختر عاشقتم من نزدم، یبد حرف که من چرا؟ یول -

 خوشگلت

 ! کرد عاشق رو من
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 واقعا نکنه . دمیدینم یدروغ چشماش یتو کردم، نگاش تیعصبان با

 دینبا ،نه یوا عاشقمه؟

 ! افتهیب یاتفاق نیهمچ

 : گفتم آروم

 ! کننیم نگاه ما به دارن همه زشته، بهزاد آقا -

 : گفت یبلند یصدا با



 ! کنن نگاه بذار -

 : گفت و هیبق سمت رفت بعد

 ! مهیزندگ عشق نیاول دختر نیا دخترم؛ نیا عاشق من آره، -

 یا یزیر آبرو چه خدا، یوا . کردنیم نگاه بهزاد و من به لبخند با همه

 رفتم خجالت با ! شده

 صفحه 233

 . اومد سرم پشت هم بهزاد ،یخروج در سمت

 : گفت و گرفت رو بازوم بهزاد که اومدم رونیب شاپ یکاف از

 . نشده تموم حرفم هنوز کن، صبر -

 : گفتم و رونیب دمیکش دستش یوت از رو بازوم تیعصبان با

 من به یحس چیه شما ! لطفا دیکن بس بهزاد، آقا دیبکش خجالت -

 د،یندار

 خودتون نیدار فقط

 ! نیزنیم گول رو

 یدختر هی به ینجوریا وقت چیه . عاشقتم من مطمئنم؛ احساساتم از من -

 نشدم، مند عالقه

 که نشده باعث یدختر چیه نکرده، خودش جذب رو من یدختر چیه

 چشماش ادی به شبا

 . بخوابم

 : گفتم و زدم یپوزخند
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 که یدختر عاشق اونم ! ؟یشد عاشق کم مدت نیا یتو طور چه آخه -

 ازش یدرست شناخت

 ! یندار



 هی یتو هم عاشق یآدما شتریب که دونمیم رو یزیچ هی یول دونم،ینم -

 فقط بندن،یم دل نگاه

 ! نگاه هی یتو

 راست . شدم جذبشون اول از افتادم؛ انیک یچشما ادی زد، که ییحرفا با

 نیاول یتو عشق گه؛یم
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 از زده؛ رقم برام رو یسرنوشت چه یزندگ نیبب ،یوا . افته یم اتفاق نگاه

 دارم که انیک یطرف

 عاشقمه، واقعا کنمیم حس دارم هک بهزاد هم یطرف از و شمیم عاشقش

 ! شهینم باورم

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش

 ها نیبهتر قیال شما چون بره؛ نیب از دیبا حس نیا کن، بس بهزاد آقا -

 دخترا از یلیخ ن،یهست

 از یحت کارم، و کس یب دختر هی من ... من . دارن رو شما داشتن یآرزو

 ندارم، خبر خودمم تیهو

 من مثل نفر هی با یتونیم طور چه شما بعد ندارم؛ خودم از یشناخت چیه

 طور چه ! ؟یکن یزندگ

 ببندم، دل یکس به و بشم یکس عاشق تونمینم من بهزاد، آقا نیبب ! آخه؟

 جا چیه به چون

 یحرف حس نیا از گهید لطفا . شهیم خراب هم شما یزندگ چون رسه،ینم

 . نینزن

 با کردم، نگاش متعجب . گرفت رو جلوم دوباره که برم اونجا از خواستم

 به شد رهیخ یناراحت

 : گفت و چشمام



 تا کنمیم رو تالشم تمام اصال ... اصال دم،یم انجام برات یبخوا یکار هر -

 ! کنم دایپ رو خانوادت

 بهم خوادیم که عاشقمه نقدریا که شهینم باروم کردم، نگاش یناباور با

 ! کنه کمک

 : داد ادامه

 صفحه 235

 یارزش برام زایچ نیا و تیهو مهمه، برام که خودته وجود اصال ... اصال -

 ! نداره

 سرم از دست که بگم یچ پسر نیا به من آخه شدم؛یم کالفه داشتم

 ! برداره؟

 . بهزاد آقا کن بس لطفا برم، دیبا من -
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 . رسونمتیم خودم ایب باشه، -

 یبیعج حس هی هم و دمیکشیم خجالت هم کردم، نگاش یچشم ریز

 یکس حاال تا چون داشتم؛

 دوستت گفت که بود ینفر نیاول بهزاد و بود نکرده عشق ابراز بهم

 ! دارم

 االن دونستمیم . کنم نگاش نداشتم جرات بود، سکوت فقط نمونیب

 کاریچ خب اما ناراحته،

 من ریاس بخواد بهزاد مثل یپسر خوامینم و ندارم یحس بهش من کنم؟

 میزندگ که یمن بشه،

 ! معلقه آسمون و نیزم نیب

 : گفت که بشم ادهیپ خواستم و کردم یکوتاه تشکر م،یدیرس یوقت

 آرزوت به که کنمیم رو تالشم تمام دارم،یبرنم دست حس نیا از من -



 به عالقه نیا از . یبرس

 فکر راجبش . یبد مثبت جواب بهم که یتوق تا زنمینم یحرف کس چیه

 هر کن باور لوفر،ین کن
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 بهت دارم که یکن فکر خوامینم من . دمیم انجام برات یبخوا که یکار

 وقت چیه کنم،یم ترحم

 بفهمم خودم نکهیا نبدو اونم شدم، عاشقت من کنم؛ینم رو یکار نیهمچ

! 

 من یول لرزوند؛یم رو قلبم عاشقش نگاه دنید کردم، نگاش خجالت با

 و نداشتنم یحس بهش

 . انهیک جذابه، برام که یمرد تنها

 . شدم ادهیپ نیماش از و گفتم رلبیز یا باشه

 بخواد بهزاد که بود سخت برام باورش . دیلرزیم پام و دست استرس، از

 یلیخ و بشه عاشقم

 ! کنه اعتراف عشقش به راحت

 شهیم خوشحال ده؟یم نشون یواکنش چه یعنی ! ؟یچ بفهه انیک اگه ،یوا

 دینبا نه ناراحت؟ ای

 دونمینم و عاشقشم آره، ! ستمین خودش جز کس چیه عاشق من بفهمه،

 وجود به حس نیا با

 کنم؟ کاریچ دیبا اومده

 . کردم عوض رو لباسم و اتاقم سمت رفتم

 ) انیک (
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 رو فکرم یحساب ناشناس شرکت نیا . مبل یرو افتادم اد،یز یخستگ از

 ،یلعنت . کرده مشغول



 باهاش که یشرکت ! کنه؟یم خراب رو کارام داره یآشغال کدوم آخه

 اصرار با هم میداشت کنفرانس
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 رو دستمه دم یچ هر خواستیم دلم . بست راردادق باهامون ادیز

 یلیخ سرشون، یتو بکوبونم

 . بخورم شکست خوام ینم نبود، یا چاره اما کردم؛ کیکوچ رو خودم

 دوباره که شد باعث لوفرین یصدا که بستم لحظه هی یبرا رو چشمام

 . کنم بازشون

 و کرد سالم آروم ناراحتش، ی چهره به شدم رهیخ و بلندکردم رو سرم

 . دادم رو جوابش منم

 حس ! کنه؟یم نگام ینجوریا چرا کردم، تعجب که شد رهیخ بهم حرف یب

 خوادیم یزیچ هی کردم

 . بگه بهم

 : گفتم و مبل یرو نشستم صاف

 ! شده؟ یزیچ -

 : گفت لکنت با

 ! ستین یزیچ نه، ... ن -

 : گفتم و کردم زیر رو چشمام

 ! یایم نظر به نگران -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 ! نشده یزیچ نه، -

 . نشست من یرو به رو مبل یرو

 نشیریش لبخند اون با رو دختر نیا من داد،یم عذابم ناراحتش ی چهره

 دلم دارم، دوست



 . بخنده شهیهم که خوادیم

 صفحه 238
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 . باال ریبگ رو سرت -

 . داد من به رو نگاهش آروم

 . بگو من به شده، یزیچ اگه لطفا -

 کنم استراحت ام، خسته یکم فقط ان،یک آقا ستین یزیچ نیکن باور -

 . شمیم خوب

 باز ات هیروح کمی دیشا رون؟یب دیبر باهم تا ادیب بگم انایک به یخوایم -

 ... بشه

 شیخوشحال یبرا که هباش شده مهم برام نقدریا دختر نیا شدینم باورم

 انجام یکار هر بخوام

 ! بدم

 : گفت و کرد نگام خجالت با

 خوب کنم، استراحت یکم . بندازم زحمت به رو یکس خوامینم نه، -

 . شمیم

 گرفتم، رو انایک ی شماره و آوردم رونیب رو لمیموبا حرفش، به توجه یب

 و گفتم رو موضوع بهش

 یک هر . داشت دوست رو لوفرین رانگا کرد، قبول خواسته خدا از اونم

 د،یدیم رو دختر نیا

 دلش دل سنگ انیک آقا نکنه ! ؟یعاشقش هم تو نکنه . شدیم عاشقش

 ! ده؟یلرز

 کرده مشغول رو فکرم تمام وروجک نیا اد،یم سرم به داره یچ دونمینم

! 

 . نگرانشم که بود دهیفهم خودشم انگار بود، دوخته چشم بهم متعجب



 . ادیم انایک االن و،ش حاضر برو -
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 برگشت و ستادیا راه نیب اما شد، بلند مبل یرو از آروم و گفت یچشم

 . سمتم

 شده؟ یزیچ -

 : گفت کرد،یم یباز دستش یانگشتا با که همونجور

 ن؟یایب ما با هم شما ... شما شهیم ... شهیم -

 ! کار؟یچ خواستیم رو من حضور آخه کردم، تعجب
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 چرا؟ -

 : گفت بود، مشخص اش چهره یتو که یاسترس با

 . دیدار ازین تنوع یکم به هم شما که کردم حس فقط ... یچیه -

 ناشناس فرد اون و بود خسته یلیخ ام هیروح روزا نیا گفت؛یم راست

 رو فکرم بدجور هم

 یرو لبخند کردم،یم صحبت لوفرین با که ییوقتا طفق بود؛ کرده مشغول

 وگرنه گرفت؛یم جا لبم

 زجرم و اومدیم ادمی به فیکث یها صحنه اون دوباره ،ییتنها یوقتا

 منم که بهتره دیشا . دادیم

 . برم همراهشون

 ! بگم؟ نه ینیزم ی فرشته نیا به تونمینم چرا دونمینم

 : گفتم و کردم نگاش یکمرنگ لبخند با

 . شو حاضر برو هم تو ام،یم باشه -

 دوباره هم نیریش لبخند اون و شد انینما اش چهره یتو یخوشحال رنگ

 . گرفت جا لبش یرو
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 من خاطر به واقعا دوختم، چشم شیخال یجا به منم و اتاقش سمت رفت

 یعنی ! شد؟ خوشحال

 یخدا یوا ! آخه؟ چرا ... چرا ! مهمه؟ دختر نیا یبرا من حضور نقدریا

 ! من

 نکنه ! شدم چیگ پاک

 ! سال و سن کم ی بچه دختر هی عاشق اونم شم؟یم عاشق دارم دوباره

 هیروح با کامل مرد هی من

 ! شمیم ساله ستیب دختر هی عاشق دارم خراب، یا

 کم سن نیا با دختر هی به دمیم جرات خودم به طور چه ! نداره امکان نه،

 شهیم مگه ! ببندم؟ دل

 هی از یگاه و هست آشفته و ختهیر هم به یحساب من یزندگ ! آخه؟

 یب و تر سخت هم سنگ

 اون خوبه، احساس از پر و منه برعکس دختر نیا اما شم؛یم تر احساس

 تونهیم طور چه وقت

 حاال داشته، درد خودش ی اندازه به چارهیب نیا اره؟یب دووم من کنار

 نیا به تونمیم طور چه من

 شهیهم ! باشم دینبا ستم،ین عاشقش من نه، ! بشم؟ اضافه درداش

 براش

 مونم،یم یباق یحام هی

 و مهربونش قلب که ندارم رو اجازه نیا هرگز نه، معشوق عنوان به اما

 . کنم یزخم
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 . کردم عوض رو لباسام و اتاقم سمت رفتم

*** 
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 . نییپا رفتم و اومدم رونیب اتاقم از

 نیآخر یرو دنش،ید با . اومد رونیب اتاق از من، با همزمان هم لوفرین

 ناخودآگاه ستادم،یا پله

 و بود کرده تر یخواستن رو اون بود، دهیپوش که یلباس ... شدم جذبش

 سرش یرو که یروشن شال

 یلبا سمت شد دهیکش نگاهم . اومدیم دشیسف پوست به واقعا هم بود

 قرمز رنگ که کشیکوچ

 . بود گرفته خودش به رو یرنگ خوش

 تمیاذ نگاهش . زدینم هم پلک یحت کرد،یم نگام حرف یب من، مثل اونم

 چشم ازش کرد،

 . اومد در صدا به فونیآ لحظه، نیهم که برداشتم

 : گفتم و انداختم بهش یتاهکو نگاه

 . اناستیک م،یبر ایب -

 : گفتم و دادم باال رو ابروم یتا هی بود، من به نگاهش هنوز اون اما

 ! شده؟ یزیچ ؟یکنیم نگاه ینجوریا چرا -

 : گفت و اومد خودش به

 . میبر بهتره نه، -

 . رونیب رفت من از زودتر و

*** 

 : گفت و بغلم یتو کرد پرت ور خودش یخوشحال با من، دنید با انایک

 . یایب یخوایم که خوشحالم برم، داداشم قربون -

 : گفتم و دمیس * و * ب * رو اش گونه

 صفحه 242
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 جوجه؟ یخوب -

 : گفت و دیخند یباخوشحال

 ! شمینم بهتر نیا از آره، -

 . عقب هم لوفرین نشستم، انایک رکنا جلو من

 کننده کر و بلند صداش انقدر گذاشت، شاد آهنگ هی یخوشحال با انایک

 یتو رفت اخمام که بود

 . هم

 من ! دادم دست از رو مییشنوا کنمیم حس ! کن ردش بابا؟ هیچ نیا -

 طور چه که فهممینم

 ! ؟یدیم گوش رو آهنگا نجوریا

 : گفت یچ دمیفهم یسخت به که دبو بلند انقدر کیموز نیا یصدا

 ! باش خوش رو امشب هی داداش، الیخیب -

 نقدریا که منه وجود خاطر به دونستمیم . بود گرفته ام خنده رفتارش از

 یبرا دلم خوشحاله،

 . بود تنگ دختر نیا یها خنده

 رو اش چهره نه؟ ای خوشحاله هم لوفرین که نمیبب داشتم دوست

 گفتیم حسم یول دم،یدینم

 . خندهیم داره و خوشحاله که

 : گفتم و انایک به کردم رو

 ؟یریم یدار کجا نم،یبب -

 : گفت یخوشحال با

 ! یشهرباز -

 صفحه 243

 : گفتم متعجب



 ! ؟یشد بچه نمیبب ! ؟یشهرباز ؟یچ -
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 : گفت یا بچگانه لحن با

 ! گهید ام بچه بخو -

 با امیب گنده مرد هی ! کنم؟ کاریچ من د،یا بچه تا دو شما وونه،ید دختر -

 ! کنم؟ یباز شما

 نکن تیاذ ! ستین ها بچه مال فقط که یشهرباز داداش، ! بابا یا -

 گه،ید

 که بود وقت یلیخ

 . یشهرباز برم خواستمیم

 : گفت و کرد نگاه لوفرین به جلو ی نهییآ از

 لو؟ین هیچ تو نظر -

 : گفت یآروم یصدا با لوفرین

 . موافقم خوبه، -

 : گفت یخوشحال با هم انایک

 ! یکن موافقت ما با دیبا پس نفر، هی تو یول مینفر دو ما داداش، نیبب -

 آوردم،یم خودم با رو بهزاد و بابک دیبا ! نیآورد ریگ تنها رو من -

 اونوقت

 زور حرف یتونستینم

 . یبزن

 : فتگ و دیخند

 ! یایب راه ما با دیبا گه،ید نمیا ما -

 . یشهرباز میبر که کردم قبول اجبار، به

 صفحه 244

*** 



 نجایا که باره نیاول کردم حس بود، دوخته چشم اطراف به ذوق با لوفرین

 ! نهیبیم رو

 رفتن و گرفت رو لوفرین دست ساله، هفت یها بچه دختر مثل انایک

 . یشهرباز سمت

 . افتادم راه سرشون پشت اجبار به
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 هم اونا و بودم بابا انگار کردم،یم نگاه بچگانشون یرفتارها به خنده با

 انایک از لوفرین ! دخترام

 گرفتم میتصم . شدنیم سوار دن،یدیم رو یلیوسا هر و بود تر خوشحال

 چون رم،یبگ لمیف ازشون

 ! بود یدنید واقعا هاشون افهیق

 با هم اونا زدم، صدا رو اسمشون گرفتم،یم لمیف داشتم که همونجور

 چشم نیدورب به خنده

 منم و آوردنیم رونیب خودشون از یا مسخره یها شکلک و دوختن

 . دمیخندیم همراهشون

 ! دمیخندیم دل ته از سال، دو از بعد

*** 

 : گفتم انایک به رو و شدم ادهیپ نیماش از

 . بزن زنگ هی هم یدیرس یوقت و باش خودت مواظب -

 : گفت و بست نقش لبش یرو یا خنده زدم، که یحرف نیا از

 .داداش چشم -
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 چشم ازش عیسر که لوفرین سمت شد دهیکش نگاهم انا،یک رفتن با

 . خونه سمت رفتم و برداشتم



 : گفت اتاقم، سمت برم نکهیا از قبل

 ! گذشت خوش واقعا امشب -

 ! گذشتا خوش شتریب تا دو شما به البته آره، -

 ازش کندن دل و شدمیم جذبش هوا یب که ییها خنده د؛یخند حرفم به

 . شدیم سخت برام هم

 : گفت د،ید که رو ام رهیخ نگاه

 .خوش شبتون بخوام، برم من -
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 : گفتم و افتاد یزیچ هی به ادمی تازه که اتاقش سمت بره خواست

 . دارم کارت کن، صبر -

 : گفت و برگشت سمتم به دوباره

 شده؟ یزیچ -

 ! بگم بهت دیبا که هست یموضوع هی نبود، ادمی اصال -

 : گفت متعجب

 ! ؟یموضوع چه -

 ! یبد ادامه رو درست که کنم کمکت خوامیم راستش، -

 . شد حرفم یباق منتظر و شد زده جانیه

 : دادم ادامه

 میتصم منم ،یدار یادیز ی عالقه خوندن درس به که یگفت خودت تو -

 کنم؛ کمکت که گرفتم
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 رو سال ره یدرسا دیبا فقط و ستین رفتن مدرسه به یازین البته

 . یبد امتحان

 دایپ که یشتریب اقیاشت با منم و شد شتریب اش چهره یتو یخوشحال



 ادامه رو حرفم بودم، کرده

 : دادم

 ،یبد امتحان باهم دیبا رو سال سه هر یعنی -

 متوسطه، اول سال از بعد البته نجور،یهم هم متوسطه ی دوره سال سه

 تیلیتحص ی رشته دیبا

 دونمیم . یبد امتحان رو رشته اون به مربوط یسادر و یکن انتخاب رو

 گهید ینجوریا یول سخته،

 . ستین رفتن مدرسه به ازین

 کمکت تونهیم و داره پرورش و آموزش یتو کینزد دوست هی بابک

 تالش یلیخ دیبا البته کنه،

 ه؟یچ نظرت خب، . یبد امتحان باهم رو سال سه هر یبتون تا یکن
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 : گفت شد،یم کردنش صحبت انعم که یا یخوشحال با

 درسم که بود آرزوهام از یکی نیا ! خوبه یلیخ .. یلیخ ... آره ... آره -

 رو

 چه دونمینم بدم، ادامه

 ! کنم؟ تشکر ازتون یطور

 رو قبل سال یها نمره به مربوط مدارک دیبا مونه،یم یزیچ هی فقط -

 . یباش داشته

 . دارم آره، -

 صفحه 247

 : گفت و شد ناراحت اش چهره حالت هوی اما

 ... بدم ادامه رو درسم ست،ین خودم مال که یاسم با دیبا بازم انگار -

 ت،یهو نیا جز لوفرین نبود؛ یا چاره یول نبود، موضوع نیا به ادمی اصال



 . نداشت یا گهید تیهو

 و یکرد دایپ رو مادرت و پدر دیشا نباش، دیناام یول ست،ین یا چاره -

 رو تیاصل تیهو یتونست

 . بزرگه خدا نشو، دیناام . یاریب دست به

 روز اون مثل کرد؛ بغلم یناباور با و سمتم اومد زدم، که رو حرف نیا

 محکم رو کمرم ا،یدر ب ** ل

 . بود گرفته

 یحساب قلبم ضربان ؟کنم کاریچ دونستمینم خوردم، جا یحساب حرکتش از

 و بود رفته باال

 جرات طور چه ! کنه؟یم کاریچ داره دختر نیا . دیکوبیم ام نهیس به محکم

 کینزد من به کرده

 ! بشه؟

 رو کار نیا یخوشحال از و نداره یبد تین و قصد چیه دختر نیا نه، اما

 دختر، نیا آرامش . کرده

 . کردیم تاب یب هم رو من

 : گفت بود، ام نهیس یرو سرش که همونجور

 . یمهربون یلیخ ،یخوب یلیخ تو ... تو انیک آقا -
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 صفحه 248

 تمام . لرزوندیم قبل از شتریب رو قلبم آورد،یم زبون به که یا کلمه هر

 آغوش بود؛ گرفته گر بدنم

 . زدیم شیآت ور من و بود گرم دختر نیا

 : داد ادامه



 و فرشته هی حکم من یبرا شما . دمید رو شما که خوشحالم من ... من -

 هی

 . نیدار رو یناج

 ! طاقتم کم من نکن، تاب یب رو من نزن، رو حرفا نیا ! کن بس کن، بس

 یکینزد نیا من شو، دور

 . یبخور ضربه من به شدن کینزد با خوامینم خوام؛ینم رو

 . بود اشک سیخ صورتش کردم، داشج خودم از

 : گفتم ینگران با

 ! ؟یچ یبرا هیگر -

 : گفت یکمرنگ لبخند با

 شما ونیمد رو ها یخوشحال نیا ی همه من و هیخوشحال از ها هیگر نیا -

 چه دونمینم هستم،

 ! کنم؟ جبران رو هاتون یخوب نیا طور

 : گفتم و زدم یکمرنگ لبخند

 یبتون تا بکن رو تالشت تمام فقط تو ،یکن جبران رو یزیچ ستین ازین -

 ؛یکن تموم رو درست

 . کن پاک رو اشکا اون هم حاال . کن تالش سخت

 : گفت و کرد پاک رو صورتش یرو اشک دستش پشت با

 . دیبگ شما یچ هر باشه، -

 . نکن هیگر هم گهید و بخواب برو هم حاال خوب، دختر نیآفر -

 صفحه 249

 : گفت و زد یبزرگ لبخند

 . ریبخ شب چشم، -
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 . ریبخ هم تو شب -

 سمتش به زد، صدا رو اسمم دوباره که اتاقم سمت برم خواستم

 چشم بهش منتظر و برگشتم

 . دوختم

 . شد مونیپش بگه، خواستیم که یحرف از یانگار

 شده؟ یزیچ -

 : گفت لکنت با

 . ریبخ شب ! ستین یزیچ نه، .. ن -

 .اتاقش سمت رفت و گفت رو نیا

*** 

 ! باشه کوش سخت و باهوش نقدریا دختر نیا که شدینم باورم

 یخصوص معلم واسش خواستم یحت کرد، شروع رو درسا زود یلیخ

 گفت و نکرد قبول اما رم،یبگ

 کنم،یم مکشک درسا از یبعض یتو منم البته کنم؛ تالش خوامیم خودم که

 . نجوریهم هم انایک

 نگرانم، براش و ام کالفه یلیخ ! ارهیم گل براش ناشناس فرد اون هنوزم

 هم ییجورا هی البته

 دونمیم . داره دوست رو لوفرین یکس نمیبب تونمینم کنم،یم حسادت

 ندارم؛ رو یحق نیهمچ

 صفحه 251

 کردم عادت خونه تو دختر نیا وجود به منم اما داره، یزندگ حق لوفرین

 بازم نباشه، اگه دونمیم و

 نیا یول کنه،یم خوشحال رو من دختر، نیا وجود . سابق انیک اون شمیم

 که دونمیم هم رو



 من روز، اون که رهیم روز هی باالخره و ستین یشگیهم نجایا موندنش

 اراصر موندش یبرا

 یکس قلب ترسمیم کنم، شروع رو دیجد یزندگ هی ترسمیم چون کنم،ینم

 هنوزم . بشکنم رو

 تونمینم باشه، هم یچ هر اما نه، ای عشقه لوفرین به حسم که دونمینم

 . دارم نگهش خودم شیپ

*** 
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 . زدن ضربه در به که بودم اتاقم یتو

 . تو ایب -

 . کرد باز رو در آروم

 یجلو دستش، یتو یاضیر کتاب با لوفرین برداشتم، شمچ تاب ب ** ل از

 . بود ستادهیا در

 : گفتم و دادم هیتک یصندل به

 شده؟ یزیچ -

 : گفت و گذاشت لبش ی گوشه رو مدادش

 مسئله نیا کنم،یم یکار هر ! خنگم یلیخ یاضیر درس یتو من ان،یک آقا -

 ! رهینم مخم تو

 صفحه 251

 : گفتم و زدم لبخند

 ؟یخوایم یچ نمیبب ایب -

 مسئله و زیم یرو گذاشت رو کتابش نشست، دستم کنار یصندل یرو

 نشونم رو نظرش مورد ی

 براش تونستمیم تر راحت ینجوریا چون شدم، کینزد بهش یکم . داد

 . بدم حیتوض



 نگاه کتاب به دقت با دادم،یم حیتوض براش داشتم که یمدت تمام

 هوا یب یگاه من اما کرد،یم

 از متعجب اونم گم،یم یچ دارم که رفتیم ادمی و شدمیم چشماش مسخ

 کردیم نگام سکوتم

 . چشمام یتو شدیم رهیخ حرف یب و

 ! کنم دایپ نجات مونیکینزد نیا از تا دادم حیتوض براش رو مسئله عیسر

*** 

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش

 نه؟ ای یگرفت ادی نمیبب خب، -

 : گفت و زد یبانمک لبخند
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 . یمرس آره، -

 ذهنت یتو بهتر ینجوریا ،یکن حلش تا سمیبنو نمونه هی برات کن صبر -

 . مونهیم

 : گفتم و نوشتم رو سوال نمونه براش

 . کن حل خب، -

 صفحه 252

 حرکاتش به منم شد، مشغول و دستش یتو گرفت رو مداد زده، جانیه

 لمیموبا که بودم رهیخ

 . بود بابک خورد، زنگ

 . رفتم رونیب اتاق از نباشم، لوفرین تمرکز مزاحم نکهیا یبرا

 . کردم وصل رو تماس و نییپا ی طبقه تراس سمت رفتم

 ... جان بابک سالم -

 ! نشدم؟ که حممزا بزرگ، سییر سالم -

 ؟یدار یچ دیجد یخبرا شده؟ یزیچ نه، -



 : گفت و کرد یکوتاه مکث

 ! مهم یخبرا -

 ؟یدیفهم یچ خب، -

 ناشناس ت شرک اون یقراردادها طرف از یکی با تونستم امروز -

 . کردم صحبت

 هست؟ یک شرکت سییر ! گفت؟یم یچ خب -

 اون و قرارداد نیا راجب که بودن گفته بهش انگار زد؛ حرف یسخت به

 ! نکن یصحبت شرکت

 . شدم صحبتاش ی ادامه منتظر متعجب
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 انجام معاونش توسط شرکتشون یقراردادها تمام دم،یفهم که اونجور -

 ! شهیم

 ! ل؟یدل چه به -

 صفحه 253

 هم یوقت ای کشوره، از خارج ای ده؛ینم نشون رو خودش سییر دونم،ینم -

 یتو نجاست؛یا

 معاونش به رو زیچ همه ! نداره حضور ها قرارداد بستن و کنفرانسا

 تمام یتو ،یکل طور به . سپرده

 نیمهندس و معاون تنها و نداشته حضور هم شده انجام یقرادادها

 ! دارن حضور شرکت

 که باشه تونهیم یکس چه که بزنم حدس تونستمینم رفتم، فرو فکر به

 ! داره یدشمن ما با فقط

 : داد ادامه بابک

 ! باشه؟ تونهیم یک اون که میبفهم گهید روز چند تا میتونیم ما یول -



 : گفتم متعجب

 ! طور؟ چه -

 یمهمون هی به رو ما اون بردم، یپ موضوع نیا به که یکس طرف از -

 داد نانیاطم بهم و کرد دعوت

 حضور معتبر یها شرکت از یکی با صحبت یبرا ناشناس فرد اون که

 یمهمون جور هی . داره

 . شهرن سرشناس افراد از هم یمهمون نیا یتو افراد شتریب و هیخصوص

 بهش رو هیقض یوقت

 . کنمیم کمکتون گفت گفتم،

 اون یتو خوادیم حاال چرا پس ده،ینم نشون رو خودش یگفت که تو -

 ! کنه؟ شرکت یمهمون

 دیبا حتما گفته معروفه، افراد از یکی که مقابلش شرکت سییر چون -

 صفحه 254

 . بشه قرارداد بستن به یراض تا کنه صحبت ناشناس فرد اون خود با

 یخصوص یمهمون نیا چون

 لقبو رو یمهمون نیا لیدل نیهم به داره، حضور یکس تر کم و هست

 نیهم ی شنبه پنج . کرده

 . یاریب هم همراه نفر دو خودت با یتونیم ،یخواست اگه و هیمهمون هفته

 . جان بابک ممنون باشه، -

 . کردم قطع رو تماس و کردم یکوتاه یخداحافظ
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 میاری ذهنم شدم، رهیخ رو به رو به و تراس یصندل یرو نشستم متفکر

 یک بفهمم تا کنهینم

 ! باشه؟ تونهیم



 به ادمی تازه که بودم رهیخ رو به رو به هدف بدون مدت چه دونمینم

 افتاد، لوفرین

 ! ومده؟ین رونیب اتاق از چرا

 رو رهیدستگ . نداد جواب که زدم ضربه در به اول اتاق، سمت رفتم

 متعجب . شدم وارد و فشردم

 خوابه، کردم حس ! بود داد هیتک سرش ریز رو دستش کردم، نگاش

 . برداشتم قدم سمتش به آروم

 .صورتش یتو بود شده ختهیر جلوش یموها ستادم،یا سرش یباال

 . شدم مونیپش راه وسط اما کردم، دراز سمتش به رو دستم

 . کنم لمسشون تا کردیم وسوسه رو من ش،یمشک و لخت یموها

 صفحه 255

 فیلط و نرم کردم؛ لمسش و سمتش بردم رو لرزونم یدستا دوباره

 . شمیابر مثل بود،

 من هم جذابش ی چهره دنید زدم، کنار صورتش یجلو از رو اونا آروم

 تر وسوسه قبل از رو

 . بود ینقص چیه بدون و برف یدیسف به دشیسف پوست . کردیم

 . بود رفته باال یحساب قلبم ضربان د،یکوبیم ام نهیس به ناآروم قلبم

 به گرمش ینفسا حاال کردم، کم باهاش رو ام فاصله و سمتش شدم خم

 . خوردیم صورتم

 هم عذاب حال، نیا با اما داشتم، دست رو یکینزد نیا بستم، رو چشمام

 . دمیکشیم

 شیصورت و کیکوچ یلبها . شدن زوم لبش یرو نگام کردم، باز رو پلکام

 کننده یدنینوش واقعا

 ! بود



 !... نه اما سمش، * و * ب * ب تونستمیم احتر االن

 موهام به ! نکن رو کار نیا دختر نیا با مرد، نکن . گرفتم فاصله ازش

 داره یچ خدا، یا . زدم چنگ

 ! چرا؟ ،یکرد وابسته دختر نیا به رو من چرا ! اد؟یم سرم به
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 رهیخ بهش و گذاشتم ام چونه ریز رو دستم و یصندل یرو نشستم

 کنم،یم فکر یچ هر . شدم

 از فراتر یزیچ ست،ین یوابستگ ست،ین عادت من حس نیا که نمیبیم

 که یحس از یحت ! نهیا

 صفحه 256

 ! تره یقو داشتم هم نینازن به

 ... کنم نگاش فقط زدن، هم به پلک بدون دارم دوست

 حل یاشتباه نیکوچکتر بدون رو سوال دفترش، تسم رفت نگاهم

 سر از یلبخند . بود کرده

 : گفتم رلبیز و زدم تیرضا

 من از یچ ! آخه؟ شد داتیپ کجا از تو ،یداشتن دوست وروجک -

 رو وجودم تمام یدار ؟یخوایم

 روز به روز داره نینازن به حسم که یکرد کارمیچ ،یکنیم خودت نام به

 اام شه،یم تر رنگ کم

 یم عشقم تنها نینازن کردمیم فکر شهیهم ! تر رنگ پر روز هر تو حضور

 یانگار نه، اما مونه،

 یبرا یانگار ... تو به حسم اما بس، و بوده یوابستگ فقط اون به من حس

 عاشق که باره نیاول

 ! شدم



 یب تونمینم . یفیح هم یلیخ ،یفیح تو باشم؛ داشته رو تو تونمینم من

 تو نچو باشم، انصاف

 من کنار در با اما ،یباش داشته رو یزندگ نیبهتر ندهیآ در یتونیم

 یب آدم هی من نه؛ موندن

 . کنمیم نابود رو تو و اعتمادم

 باز رو چشماش آروم زدم، صدا رو اسمش و شدم کینزد بهش یکم

 صاف من، دنید با و کرد

 . یصندل یرو نشست

 صفحه 257

 گوشش پشت رو موهاش گرفت، نییپا رو سرش و شد زده خجالت

 : گفت و داد قرار

 ! برد؟ خوابم که شد یچ هوی دونمینم -

 . نداره بیع -

 : گفت و سمتم گرفت رو دفتر

 نه؟ ای درسته دینیبب کردم؛ حلش -
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 : گفتم بود، لبم یرو که یکمرنگ لبخند با

 . یکرد حل درست دم،ید -

 : گفت متعجب

 ! ؟یکرد نگاه یک -

 . یبود خواب یوقت -

 دوستش هم دیکشیم یخجالت یوقت یحت گرفت، نییپا رو سرش دوباره

 . داشتم

 : گفتم صورتش به رهیخ



 ... یا خسته حتما -

 . بودم درس مشغول صبح تا شبید آره، -

 ! کنهیم تالش وقفه یب ینجوریا داره که شدینم باورم

 فرصت گهید ماه دو هنوز تو ،یاریب فشار خودت به ادیز ستین ازین -

 و استرس بدون پس ،یدار

 . بده انجام رو کارت ینگران

 : گفت و زد ینیریش لبخند

 صفحه 258

 . رمیبگ ادی یزیچ راحت تونستمینم نبود، جون انایک و شما یها کمک اگه -

 یتونیم هم ما وجود بدون مطمئنم خودته؛ تالش خاطر به نایا ی همه -

 . یبش موفق

 نگام ینجوریا ،یلعنت . بود رهیخ بهم بود، لبش یرو که ییبایز لبخند با

 ! نکن

 : گفتم و برداشتم چشم ازش

 . کن استراحت یکم برو -

 اتاق از و کرد یشکرت و برداشت رو الشیوسا شد، بلند یصندل یرو از

 . رفت رونیب
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 . یصندل یپشت به دادم هیتک و بستم رو چشمام دم،یکش یقیعم آه

 نیا به که کنم باور تونمینم

 حس چشماش یتو نه؟ ای داره دوستم اونم یعنی ! شدم مند عالقه دختر

 نم،یبیم رو یخوب

 یتو یکس دیشا ... دارم شک بازم اما ست،ین توجه یب بهم که یحس

 یکس همون باشه، شیزندگ



 یکس هم اگر و هیک دونمینم که گفت خودش اما اره،یم گل واسش که

 لیدل نباشه، شیزندگ یتو

 گهیم بهم خودش بزرگم، یادیز براش من ! بخواد رو من که شهینم

 دل با چرا آخه ! بابابزرگ

 خوردم، ضربه عشق یتو بار هی من ! کنم؟یم رو کار نیا خودم ی چارهیب

 دوباره و نشدم عاقل اما

 صفحه 259

 بفهمم اگر نه؟ ای داره دوستم دونمینم که شمیم وابسته یکس به دارم

 هم باز نداره، دوستم که

 ما بودن هم کنار هم باز باشه، داشته دوستم هم اگر و خورمیم شکست

 نیا . ستین ممکن

 ! ستین کن ول اره،ین در پا از رو من تا و کرده لج باهام یدگزن

 ) لوفرین (

 داریب صبح خود تا شبید . شرکت برم خواستینم دلم اد،یز یخستگ از

 انیک آقا نکهیا با . بودم

 . بشم موفق حتما دیبا تونم،ینم من اما ار،ین فشار خودت به گفت

 ! اعصابمه یرو بدجور هم هزادب نیا ز،یم یرو یگال به افتاد نگاهم دوباره

 کار نیا یحق چه به آخه

 خوامینم و ندارم دوستش من خب کنم، صحبت باهاش دیبا ! کنه؟یم رو

 من بمونه؛ منتظرم

 . انمیک عاشق

 چرا اما . ستین عاشقم اون رسه،ینم جا چیه به عشقم یول عاشقم، آره

 نگاهش که کنمیم حس

 ! داره؟ فرق اول یروزا با



 . شدم مشغول و آوردم رونیب فمیک یتو از رو کتابم اومدم، رونیب فکر از

 توجه بدون اون اما برداشتم، چشم ازش اخم با شد، شرکت وارد بهزاد

 مثل تم،یعصبان به

 باهاش حتما دیبا . اتاقش سمت رفت و گفت ریبخ صبح بهم شهیهم

 . کنم صحبت

 . شدم وارد داد، که اجازه زدم، ضربه در به و اتاقش سمت رفتم

 صفحه 261

 : گفت و کرد تعجب دنمید از
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 زم؟یعز یدار یکار -

 یا دهیفا چه کارا نیا آخه ! ندارم؟ یحس بهش فهمهینم چرا ! زم؟یعز

 ! داره؟

 . ستادمیا روش به رو و بستم سرم پشت رو در

 : گفت و ددا هیتک شیصندل به

 ! شده؟ یزیچ -

 ایباز مسخره نیا که بخوام ازش محترمانه و باشم خونسرد کردم یسع

 . کنه تموم رو

 : گفتم و چشماش یتو زدم زل

 ! ن؟یکنیم رو کار نیا چرا بهزاد، آقا -

 : گفت و داد قرار زیم یرو رو دستش

 ! کردم؟ کاریچ مگه -

 : گفتم و دادم رونیب رو نفسم

 ! نیاریم گل واسم روز هر که نیا -

 ! داره؟ یبیع چه خب -



 . گرفت حرصم شیخونسرد از

 ندارم دوست من ! کنن؟یم یفکر چه راجبم هیبق آخه داره؟ یبیع چه -

 لطفا ن،یاریب گل برام

 . کنمیم خواهش نکن، رو کار نیا گهید
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 روم به رو و شد بلند زیم پشت از نشست، ابروهاش نیب یکمرنگ خما

 : گفت و ستادیا

 گه،ید بسه ! بفهمن همه بذار دختر؟ دارم دوستت که یفهمینم چرا -

 دارم

 من ! کشمیم عذاب

 . صداقته یرو از همه حرفام خوامت،یم واقعا

 . لوفرین یعشقم نیاول تو نبودم، عاشق االن تا من
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 . بده ادامه حرفاش به مخواستینم

 نیا جز زیچ چیه به و درسمه مشغول فکرم تمام االن من بهزاد، آقا بسه -

 . کنمینم فکر درسم

 : گفت و دیکش دست موهاش به

 فکر یتونیم ،یبخوا وقت هر تا . دمیم فرصت بهت بازم باشه، ... باشه -

 . مونمیم منتظر منم ،یکن

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش قدم هی

 . شمینم مزاحمتون -

 خودش به رو من و گرفت رو بازوم که برم رونیب اتاق از خواستم

 نگاهش دم،یترس . کرد کینزد

 . بود گردش در صورتم یاجزا یرو



 : گفتم تیعصبان با

 ! بهزاد آقا کن ولم -

 : گفت حرفم، به توجه یب
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 دوست من ی اندازه به رو تو تونهینم یکس چیه ،یشیم من مال تو -

 ! دختر بفهم باشه، داشته

 ! یشیم عاشقم هم تو دونمیم

 : گفتم و کردم جدا ازش رو خودم

 ! باش رفتارات مواظب بهزاد، آقا کن بس -

 ! کنم؟ کاریچ دونمینم احمق، پسر . اومدم رونیب اتاق از و گفتم رو نیا

 آخه

 که داره یحق چه اون

 ! شعوریب احمق ! کنه؟یم یرفتار نیهمچ من با

 بود انیک خورد، زنگ شرکت یداخل تلفن ،یصندل یرو نشستم که نیهم

 : گفت بهم و

 . اتاقم ایب -
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 . شدم اتاق وارد داد، اجازه نکهیا از بعد

 : گفتم لبخند با

 . ینباش خسته -

 . کرد تشکر ب ** ل ریز

 ن؟یاشتد یامر -

 : گفت و کرد نگام

 ؟یایب یدار دوست هم تو دعوتم، یمهمون هی گهید روز چند -



 . کردم نگاش جانیه با

 . ادینم بدم ... خب -

 : گفت و گرفت جا لبش ی گوشه یلبخند
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 اونم د،یبد انجام رو الزم یدایخر دیبر اهمب تا انایک به زنمیم زنگ خوبه، -

 تا ادیم یمهمون نیا به

 . ینباش تنها

 وجود تمام با رو مرد نیا واقعا من خدا، یوا . کردم نگاش یخوشحال با

 ممنون ! دارم دوست

 . مهربونم انیک ممنون مهربونم،

 : گفت بود، لبش یرو که یلبخند همون با

 دیبر انایک با کارت، شدن تموم از بعد . بگم رو نیهم خواستم فقط -

 ادیم جا نیهم انایک . دیخر

 . دنبالت

 . رفتم رونیب اتاق از و کردم تشکر

 ده؟یفا چه اما ست؛ین لیم یب من به نسبت هم انیک دونمیم دونم،یم

 که ستمین یدختر من

 رو یکس تونهینم هرگز ت،یهو بدون یدختر کنم؛ خوشبخت رو اون بتونم

 . کنه خوشبخت
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 رفتم رونیب شرکت از ،یکار ساعت اتمام از بعد

 شد دهیکش ذهنم بودم، منتظر که یهمونجور . موندم انایک منتظر و

 . جالل و نایس سمت

 من نکهیا از دارم ترس هنوزم اما کردن، گم رو ردم که بودم خوشحال



 یبرا دلم . کنن دایپ رو
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 سرشون به ییبال چه االن تا ستین معلوم شده، تنگ خونه اون یدخترا

 تونستمیم کاش ! اومده؟

 نایس بشم، کینزد خونه اون به من اگه آخه؟ یطور چه اما کنم، کمکشون

 کارم و فهمهیم عیسر

 رو میمیقد یدوستا و باشم معرفت یب تونمینم یول است، ساخته

 طور هر دیبا م؛کن فراموش

 آره، . باشن داشته اجیاحت یزیچ یپول به دیشا بزنم، سر هی بهشون شده

 . رمیم مناسب زمان هی

 . اومدم خودم به ن،یماش هی بوق با

 .سمتش رفتم و زدم یلبخند بهش داد،یم تکون دست برام داشت انایک

 منم و کرد سالم داشت؛ انیک به یادیز شباهت که یمهربون لبخند با

 . دادم رو وابشج

 م؟یبر کجا خوشگله، خانم خب -

 : گفتم و انداختم باال یا شونه

 . یدونیم خودت که ییجا هر دونم،ینم -

 ! میبر که بزن پس ،یاک -

*** 

 باالخره لباس، مدل چند دنید از بعد . میشد بزرگ پاساژ هی وارد

 گرفت؛ رو چشممون شونیکی

 . اومد خوشمون لباس هی از دومون هر

 اما داشت، نیچ دامنش که بود یا یعروسک لباس نظرمون، مورد اسلب

 بود دهیپوش اش تنه باال



 . بود ربع سه هم ناشیآست و

 صفحه 265

 مال و دیسف انایک مال البته م،یبخر رو نیهم دومون هر میگرفت میتصم

 . بود یصورت منم
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 اصرار هم یچ هر و نذاشت انایک اما کنم، حساب رو لباسم پول خواستم

 و نکرد قبول بازم کردم،

 هم خوشگل کفش جفت هی . کرد حساب خودش رو لباس دو هر پول

 . میدیخر

 خوب دختر انایک . میخورد یبستن و شاپ یکاف میرفت لباس، دیخر از بعد

 مثل بود، یمهربون و

 .برادرش

 دفعه مثل . میدیرس خودمون به یکم و شگاهیآرا میرفت شاپ، یکاف بعد

 رییتغ یحساب قبل، ی

 : گفت و کرد فیتعر ازم انایک ! کردم

 ! یشد خوشگل واقعا -

 ! بود شده ماه کهیت هی خودش نکهیا با

*** 

 : گفت و داشت نگه داروخانه هی یجلو

 . امیم االن -

 از پر سهیک هی ستشمد یتو ن؛یماش یتو برگشت قه،یدق چند از بعد

 . بود دارو

 . کرد حرکت و عقب یصندل گذاشت رو سهیک

 ! اد؟یز نقدریا چرا ه؟یک یبرا داروها نیا انا،یک -
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 : گفت بود، چشماش یتو که یغم با

 سکته هی که گفت دکتر و شد بد حالش ش،یپ شب دو . مامانمه یبرا -

 ی

 دیبا گفت کرده، فیخف

 . میباش مراقبش یلیخ

 خوبه؟ حالشون االن ! من یخدا یوا -
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 نکهیا با . کنهیم هیگر مدام مامانم اما گذشت، ریخ به شکر رو خدا آره، -

 لج باز ناراحته، قلبش

 . مخوایم رو تنم ی پاره خوام،یم رو پسرم فقط من که گهیم بهمون کنه؛یم

 صبح تا شب لوفر،ین

 رو نفر سه نیا یناراحت تونمینم . کنمیم هیگر انیک و بابام و مامان خاطر به

 تنها چون نم؛یبب

 . دارم که هستن ییکسا

 . گرفتم نییپا رو سرم کرده، بغض

 : گفت د،ید که رو سکوتم

 ! ؟یخوب لوفرین -

 : گفتم و دادم روم به رو به رو نگاهم

 هیگر یجا به بودم؛ تو یجا اگر که کردمیم فکر نیا به فقط خوبم، -

 . کردمیم یکار هی کردن،

 انجام شیخوشحال یبرا یبگ که یکار هر کن باور انه،یک دلتنگ مامانم -

 انیک چرا دونمینم . دادم

 ! مامان؟ و بابا دنید ادیب ستین یراض و کرده لج
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 . کنمیم صحبت باهاش من -

 . شد خوشحال

 ! ؟یگیم یجد -

 رو مادرش و پدر داشتن قدر دیبا انیک آقا . کنمیم رو میسع آره، -

 بدونه،

 اتفاق هی خاطر به دینبا

 دارن؛ رو مادرن و پدر داشتن حسرت ها یلیخ خدا به . بذاره کنار رو اونا

 که یمن من، خود شیکی

 . دور از یحت نم،یبب رو اونا لحظه هی یبرا فقط دخوایم دلم

 . رمیبگ رو ام هیگر یجلو کردم یسع

 : گفتم و دادم فرو رو بغضم

 حسودم؛ مورد هی یتو اما ستم،ین یحسود آدم من -
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 یا که خورمیم حسرت و شهیم میحسود دارن مادر و پدر که ییکسا به

 اونا یجا من ... کاش

 . بودم

 : گفت و گذاشت ام شونه یرو رو دستش انایک

 . نشو دیناام گلم، یبرس آرزوت به هم تو دوارمیام -

 هر رو انیک که دادم نانیاطم بهش قبلش رفت، و رسوند رو من انایک

 تا کنمیم یراض شده جور

 . بشم موفق دوارمیام فقط بذاره، کنار رو یلجباز و لج نیا

 . هست نهخو که دادیم نشون هم اطیح یتو شده پارک نیماش

 . شدم خونه وارد و دمیکش موهام به یدست
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 . بود روشن هم یو یت بود، نشسته ییرایپذ یتو مبل یرو

 ! دهیخواب که نیا ! جانم یا شدم، کینزد بهش آروم

 به رو . بود دهیوابخ و بود اش چونه ریز________________ دستش

 چهره به و ستادمیا روش

 جذابش و مردونه ی

 قدم هی . بردارم چشم یداشتن دوست مرد نیا از تونستمینم شدم؛ رهیخ

 چه . شدم کینزد بهش

 یتو شدیم کاش . نداشتم یحق من اما کنم، نوازشش داشتم دوست قدر

 رو خودم گرمش آغوش

 یحق چیه مرد، نیا به بتنس من . ندارم هم رو حق نیا یول کنم، گم

 نخواهم و ندارم

 ... اون اما شدم، عاشقش هوا یب که یمرد ... داشت

 نذار ! نکن نگاش لوفر،ین گهید بسه . بست رو گلوم راه دوباره بغض

 تو ! یبش رشیاس نیا از شتریب

 ... و یریم نجایا از یروز هی

 ! شه؟یم مگه اما کنم،یم یزندگ مرد نیا وجود بدون عمر هی و رمیم آره،

 و وجود به انقدر من

 حضور بدون . وجودمه از یمین انگار که کردم عادت مرد نیا یمهربون

 تنها چون ناقصم؛ من ان،یک

 و شدم خم سمتش به یکم . شد پناهم و داد تیاهم بهم که بود یکس

 صورتش به رو دستم

 یا گهید فرمان هی دلم اما بزنم، دست بهش دمیترسیم کردم، کینزد

 لحظه، نیهم . دادیم همب

 صفحه 269
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 که دینکش یطول . گرفتم فاصله ازش عیسر منم و خورد تکون جاش سر

 رو رنگش خوش یچشما

 . شد متعجب روش به رو من دنید از و کرد باز

 نشست صاف کرد، تبمر رو اش آشفته یموها بود، خواب جیگ هنوز

 : گفت و مبل یرو

 ؟یاومد یک -

 ! االن -

 ! یبزرگ دروغ چه

 رو سرم و شدم زده خجالت صورتم، به شد رهیخ ،یحرف چیه بدون

 . گرفتم نییپا

 ! یشد خوشگل -

 ! خنگه؟ مگه خب ! کردم؟ رییتغ دهیفهم یعنی شدم، رهیخ بهش

 . بشم ریز به سر خجالت از دوباره که شد باعث لبش یرو لبخند

 انداخته، گل لپام دونستمیم

 یصدا با . دادیم دست بهم حالت نیهم شدم،یم یخجالت که ییوقتا

 . کردم تشکر یآروم

 تحمل رو نگاهش اون تونستمینم اما کردم،یم حس رو نگاهش ینیسنگ

 برابرش در یلیخ کنم،

 . بودم فیضع

 ! ؟یدیخر یچ خب -

 ! دیپرسینم که نبود مهم اگه ! مهمه؟ براش یعنی

 صفحه 271

 رو بودم دهیخر که رو یلباس جانیه با و نشستم کنارش زده ذوق



 لبخند اون هنوز . دادم نشونش

 باورم . دادیم گوش حرفم به حوصله با و بود لبش یرو نیدلنش و خاص

 یکس یبرا که شدینم

 اگه مهمم؟ براش نظر چه از بدونم دارم دوست اما باشم، ممه انیک مثل

 ! ؟یچ باشه ترحم یرو از

 . کنهینم ترحم من به هرگز ست،ین یآدم نیهمچ انیک نه، اما

*** 
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 کنه، فکر خواستیم که ییوقتا . تراس سمت رفت شام، صرف از بعد

 تراس؛ سمت رفتیم

 درست قهوه اشبر ظرفا، شستن از بعد . بودم دهیفهم رو عادتش

 صحبت سر یجور هی دیبا . کردم

 . کنم باز مادرش و پدر راجب رو

 .تراس سمت رفتم و برداشتم رو قهوه ینیس

 . کرد نگام یمهربون با و برگشت سمتم به زدم، صداش آروم

 : گفتم و زیم یرو گذاشتم رو ینیس

 نم؟یبش تونمیم منم -

 ! البته -

 . شد رهیخ روش به رو به هدوبار نشستم، دستش کنار یصندل یرو

 دوست ! عاشقه؟ هنوزم یعنی پس داشت، جا غم اون هنوز نگاهش یتو

 رو شیناراحت ندارم
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 . گرفتم نییپا رو سرم خجالت با کرد، حس رو ام رهیخ نگاه . نمیبب

 لوفر؟ین -

 : گفتم و کردم بلند رو سرم آروم



 بله؟ -

 ! شده؟ یزیچ -

 طور؟ چه نه، -

 ! ؟یبگ یخواستیم یزیچ -

 ! گرفتیم رو مچم دفعه هر آخه بخونه؛ رو ذهنم تونستیم یانگار

 ! آره -
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 . شنومیم بگو، خب -

 : گفتم و چشماش یتو زدم زل صاف منم بود، رهیخ بهم هنوز

 ! نکنه راحتتوننا دوارمیام که بزنم رو یحرف خوامیم -

 : گفت و کرد نگام پرسشگرانه

 ! بزن رو حرفت راحت -

 ! اومده شیپ برام سوال هی ... راستش خب -

 : دادم ادامه کرد، نگام منتظر

 ! ن؟یزنینم سر مادرتون و پدر به چرا .... چرا شما -

 . دمیکشیم خجالت اما بپرسم، رو سوال نیا خواستمیم بود وقت یلیخ

 : گفت و دوخت پاش ریز نیزم به رو نگاهش ت،برداش چشم ازم

 یاحترام یب بهشون من . ام شرمنده جفتشون از ام، شرمنده چون -

 کردم،

 آشغال هی خاطر به

 صفحه 272

 ! فطرت پست

 ناراحتن؟ دستت از یکنیم فکر -

 . داد تکون رو سرش حرف یب



 ! نیکنیم فکر اشتباه که من نظر به اما -

 . کرد نگام متعجب

 دلخور یکم درسته شن،ینم ناراحت هاشون بچه از یمادر و پدر چیه -

 فراموش زود اما شنیم

 دمید چون کنم؛یم درک رو حسشون اما نداشتم، مادر و پدر من . کننیم

 با که رو ییمادرها و پدر

 هیثان هی به اما زنن،یم داد سرشون یگاه و نوازش رو هاشون بچه عشق

 دوباره رو اونا که کشهینم

 ! کننیم بارونشون ه * س * بو و رنیگیم آغوش یتو
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 : دادم ادامه کرد، نگام یناباور با

 دونمیم ! یبذار کنار رو مادرت و پدر اشتباه هی خاطر به فهیح ان،یک آقا -

 چشم صبح تا شب اونا

 اگه کن باور . نیبدون رو وجودشون قدر دیبا شما نن،یبب رو تو تا انتظارن

 هی بودم، شما یجا من

 چون کردم؛یم خدمت بهشون عمرم تمام و ذاشتمینم تنهاشون هم لحظه

 و وقتشون تمام اونا

 ضیمر که ییوقتا کردن؛ صرف شما یبرا رو شونیزندگ تمام و فکرشون

 صبح خود تا ن،یشدیم

 صفحه 273

 شد،یم یزخم پاهاتون ای دست اگه و نذاشتن هم یرو رو چشماشون

 ناراحت شما از شتریب

 اومد،یم شیپ یمشکل تونیزندگ یتو اگه ای خوردنیم غصه و شدنیم

 که بودن ینفر نیاول



 و پدر دارم حتم ن،یشکل نیهم ها مادر و پدر ی همه . خوردنیم غضه

 نکهیا و مهربونن منم رماد

 وجودم تمام با من . داشتن یلیدل دیشا کردن، من با که یکار واسه

 نکهیا با یحت دارم، دوستشون

 ! هستن یشکل چه و کجان دونمینم

 : گفتم و دادم فرو رو بغضم

 مطمئنم . نگرانن برعکس ستن،ین ناراحت شما دست از اونا نیکن باور -

 که

 غضه شما از شتریب

 . خورنیم

 ها یلیخ که نعمته هی مادر و پدر وجود ! انیک آقا کن بس رو یلجباز

 رو حسرتش و محرومن ازش

 نباش معرفت یب پس ن؛یدار رو اونا که نیشانس خوش شما اما خورن،یم

 از و بزن سر بهشون و

 کن باور ار،یب لبشون به رو لبخند ششون،یپ رفتنت با . اریب در دلشون

 . ستین سخت

 . کردیم نگام رفح یب هنوزم

 ... ادیز اگه دیببخش -

 : گفت و دیبر رو حرفم

 ! شهیم میحسود بهت یلیخ -

 صفحه 274

 : گفتم متعجب
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 ! نیکن یحسود نیبخوا که ندارم یزیچ من ! چرا؟ -



 من که یشجاعت و پاک دل هی مهربون، قلب هی ! دختر یدار زایچ یلیخ -

 ! ندارم

 : گفتم و کردم نگاش یکمرنگ لبخند با

 که نیدار رو ییکسا ندارم، من که نیدار یمادر و پدر هم شما -

 تا کشنیم انتظار و نگرانتونن

 . بدون رو قدرشون پس ندارم؛ من اما نن،یبب رو شما

 : گفت بود، لبش ی گوشه که یلبخند با

 ! کرد آرومم قدر چه حرفات یدونینم -

 داشته رو تو یک هر . یخوب یها حس از پر دختر، آرامشه از پر وجودت

 ! نداره غم باشه،

 نگاهش یتو رو یخوب حس . رفت باال دوباره حرفاش با قلبم ضربان

 یحس نیهم اونم انگار دم،ید

 ! داشتم من که داشت رو

 مادرم مهر پر آغوش دلتنگ بشه؛ برابر چند میدلتنگ شد باعث حرفات -

 بابام، یها محبت و

 .رنجوندمش خودم از که ییبابا

 نیا دنشون،ید با مطمئنم ششون؛یپ دیبر نشده رید تا ان،یک آقا -

 . رهیم نیب از هم ها یدلخور

 ) انیک (

 صفحه 275

 کم، سن نیا با دختر هی که شهیمن باورم . کرد دلتنگم بدجور حرفاش

 کامل مرد هی که کنه یکار

 ! کرده اشتباه قدر چه که بفهمه و ادیب خودش به ینجوریا من مثل

 حرف برام بازم داشتم دوست



 نجوریا یکس چیه وقت، چیه . بدم گوش بهش وجودم تمام با منم و بزنه

 نکرده آرومم حرفاش با

 ! شد موفق دختر نیا اما بود،

 که دارم ترس هنوز اما باشم، داشته شهیهم یبرا رو اون تونستمیم کاش

 بشه داشیپ سابق انیک

 . برنجونه رو دختر نیا دل هاش، یاعتماد یب و شک با و
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 یب مادرم و پدر حق در قدر چه بفهمم که شد باعث لوفرین یحرفا

 . کردم یانصاف

 از دارم ترس یکم هنوز . سراغشون برم که گرفتم رو میتصم امروز

 دیبا اما بزنن، پس رو من نکهیا

 . بکنم رو تالشم

 : گفت و زد یلبخند دنم،ید با لوفرین

 . نیباش موفق -

 : گفتم و زدم یلبخند شیمهربون به

 . کنم دایپ جرات و دل شد باعث تو یحرفا -

 صفحه 276

 دست کارام کنم،یم کاریچ دارم دونستمینم . شدم کینزد بهش دمق هی

 به بدجور ! نبود خودم

 ! داشتم اجیاحت آغوشش

 آغوش یتو رو خودم و کردم بغلش بخوام، اجازه ازش نکهیا بدون

 ضربان یصدا . کردم گم گرمش

 رو وجودش آرامش و بستم رو چشمام . کردمیم حس یخوب به رو قلبش

 . ردمک منتقل خودم به



 کنار آروم . کرد حلقه کمرم دور رو دستش اونم که دینکش یطول

 : گفتم گوشش

 . بودم محروم ازش بود وقت یلیخ که یآرامش آرمشه، از پر وجودت -

 یهست که خوبه یلیخ

 اجیاحت بهت چون ... چون نکن، دور من از رو خودت . خوبه یلیخ لوفر،ین

 ! دارم

 : تگف بود، آغوشم یتو که یهمونجور

 . انیک هستم کنارت من ،یبخوا یوقت تا -

 و کردم جداش خودم از . زدیم صدام کیکوچ اسم به که بود بار نیاول

 لبخند شدم، رهیخ بهش

 ! کردیم ام وونهید لبش یرو

 : گفتم و دمیس * و * ب * رو هاش گونه آروم

 ! دارم اجیاحت بهت آره، -
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 . رفتم رونیب خونه از

 صفحه 277

 دو از بعد . کردم یپل رو یشاد آهنگ داشتم، که یا یخوشحال سر از

 ی اجازه خودم به سال،

 لوفرهین وجود خاطر به دونستمیم ! بودم داده رو ها ترانه نجوریا دنیشن

 هی یبرا . مینجوریا که

 کردم؛ تجسم آغوشش یتو رو خودم دوباره و بستم رو چشمام ه،یثان

 داشت آغوشش که یآرامش

 بهم هم نینازن آغوش یحت بودم، نکرده تجربه کجا چیه حال به تا رو

 رو یخوب حس نیهمچن



 و یخوب و آرامش جنس از یدختر بود، متفاوت دختر نیا ! بود نداده

 . یمهربون و یپاک

 یب من به نسبت اونم دونمیم . دادیم یزندگ حس آدم به لبخندش

 از رو نیا ست،ین تفاوت

 رو میزندگ دوباره لوفرین کنار در شهیم ... شهیم یعنی . خونمیم چشماش

 تونمیم ! بدم؟ ادامه

 اگه اما بمونه؟ کنارم بخوام ازش تا بدم خودم به رو یجسارت نیهمچ

 فکر اگه ؟یچ نشد یراض

 منتظر هم هنوز دختر اون ! ؟یچ وقت اون ترحمه، یرو از شنهادمیپ کرد

 از یرد کردن دایپ

 رو میتصم بعد رسونم،یم آرزوش به رو اون اول پس هست، اش خانواده

 . ذارمیم ونیدرم باهاش

 تموم برام نینازن عشق که شهینم باورم . کنهیم قبولم که گهیم حسم

 یب و شک اما ! شده

 فحهص 278

 عشقم مثل هم رو اونا تونمیم ! نه؟ ای شده تموم هم اونا ؟یچ امیاعتماد

 نیب از یلعنت اون به

 ببرم؟

 کمک که همونطور کنه،یم کمک بهم لوفرین وجود شه؛یم بخوام اگه آره،

 از رو نینازن عشق کرد

 . کنم رونیب سرم

 . بود الزم یعذرخواه یبرا داشتم، نگه یفروش گل هی کنار

 وقت یلیخ که ییجا م،یپدر ی خونه سمت رفتم گل، دسته دیخر از بعد

 خواستیم دلم بود



 . بذارم قدم داخلش

 به و دست یتو گرفتم رو گل دسته شدم، ادهیپ نیماش از استرس با

 حرکت پدرم ی خونه سمت

 . کردم

 . فشردم رو در زنگ لرزون، یدستا با
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 یغیج رممیتصو دنید با و دیچیپ گوشم یتو انایک یصدا که دینکش یطول

 یکم شد باعث که زد

 . رمیبگ فاصله فونیآ از

 ! شدم کر دختر، آروم -

 : گفت بود، شده جا کالمش یتو که یا یخوشحال با

 ! ؟یخودت ان،یک داداش ! یوا -

 ! روحمه پس نه، -

 صفحه 279

 . زد صدا رو بابا و مامان و زد غیج دوباره

 : گفتم حرص با

 ! کن باز رو در انا،یک -

 : گفت خنده با

 ! دیببخش یوا -

 گذاشتم ییجا رو پام سال، دو از بعد و دمیکش یقیعم نفس شد، باز در

 و کردم رشد نجایهم که

 . دمیکش قد

 شد؛یم پاهام حرکت از مانع و بود گرفته فرا رو وجودم تمام استرس

 که یبزرگ اطیح وسط ونجاهم



 . ستادمیا بودن، آورده در احاطه به رو اون خوشبو یگال و تنومند یدرختا

 و انایک و خودم یکودک یها خاطره شد؛ زنده برام گذشته یها خاطره

 با یباز خاطر به که ییوقتا

 رونیب حس که ییروزا شدم،یم میتسل منم و هیگر ریز زدیم من توپ

 ساطب و مینداشت رو رفتن

 م،یکردیم پهن نجایهم رو کباب

 یها خلوت و دیرسیم باغ یدرختا و گل به حوصله با مادرم که ییوقتا

 تا که یپسر و یپدر

 و یخوب همه نیا از شدم دور قد چه آه، . دیکشیم طول ها ساعت

 ! محبت
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 به شدم رهیخ بغض با . دمیکش دست افکارم از زن، هی یآشنا یصدا با

 با یادیز تفاوت که یزن

 صفحه 281

 موهاش یدیسف وقت چیه بود، بایز زن کی من، مادر ! داشت من مادر

 بودم، دهیند رو

 . کردیم ییخودنما برام اش خسته ی چهره با چروک و نیچ زن نیا اما

 یایدن نیا از گرفت دلم

 همه نیا یاصل مقصر که اطرافم پست یآدما از و خودم از رحم، یب

 . بودن یدور

 از ای بود استرس از دونمینم د،یلرزیم بدنم تمام . کردینم میاری قدمام

 ؟یشرمندگ

 نیزم یرو افتاد دستم یتو یگال بود، کرده باز من یرو به رو دستهاش

 هفت یها بچه مثل و



 گم مهرش از رپ آغوش یتو رو خودم و برداشتم قدم سمتش به ساله،

 یتو که یعشق با . کردم

 : گفت زد،یم موج صداش

 یبود کجا من، بشم باالت و قد قربون یاله مادر، بگردم دورت یاله -

 دارم ریپ مادر هی ینگفت تو؟

 خاطرت به روز و شب که هست یکی ینگفت خودت با ! انتظاره؟ چشم که

 چشمام کنه؟یم هیگر

 . یومدین تو اما دم،یکش انتظار که بس شد خسته

 : گفت بود، مخلوط هیگر با حاال که ییصدا با

 بار هی نتونم و رمیبم دمیترس نم،ینب رو ماهت صورت و رمیبم دمیترس -

 . کنم بغلت گهید

 . کردمیم هیگر منم حرفاش، با

 صفحه 281

 دمید رو بابام کردم، باز که رو چشمام . شدیم زدنم حرف از مانع هیگر

 با ،یشگیهم ابهت با که

 . کردیم نگامون و بود ستادهیا ما از فاصله

 . کرد نوازش رو صورتم دستش با و گرفت فاصله ازم مادرم

 اونم زدم، ه * س * بو رو دستش پشت داشتم، که یا یشرمندگ با

 موهام

 . کرد نوازش رو

 گذشته نشاط و شور که یپدر پدرم، سمت شد دهیکش نگاهم دوباره

 یرو یریپ گرد و نداشت رو

 . آوردیم درد به رو دلم و بود نشسته موهاش

 : گفت بابا به رو مادرم
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 و کنهینم فراموش رو ما گفتم یدید . اومد باالخره پسرت د،یجمش نیبب -

 اد؟یم روز هی

 * و * ب * رو دستش پشت دوباره کردم، نگاه مادرم به یشرمندگ با

 دمیس

 : گفتم و

 . ذارمینم تنهاتون وقت چیه گهید باش مطمئن مامان، برم قربونت -

 : گفت و دیس * و * ب * رو ام گونه

 . یاومد خوش خودت ی خونه به ؛یاومد خوش مادر، بگردم دورت -

 : کرد زمزمه گوشم کنار آروم بعد

 که نکن نگاش . هتابت یب من مثل اونم نکش، خجالت . پدرت شیپ برو -

 به رو تیعصبان با االن

 . دلتنگته من از شتریب که کن باور ستاده،یا روت

 صفحه 282

 . کرد تیهدا جلو به رو من و داد قرار سرم پشت رو دستش

 ییقدما با و داختمان کرد،یم هیگر یخوشحال از که انایک به ییگذرا نگاه

 میاری یسخت به که

 . پدرم سمت رفتم کرد،یم

 به یادیز شباهت که بود گرفته جا ابروهاش نیب یکمرنگ اخم پدرم

 گلوم راه بغض داشت، خودم

 . بود بسته رو

 . گرفتم قرار روش به رو ،یاندک ی فاصله با

 من، به لعنت ! پدرمه ستاده،یا روم به رو االن که یمرد شدینم باورم

 یسخت نیا ی همه دونمیم



 . منه خاطر به ها

 رلبیز و گرفتم نییپا رو سرم یشرمندگ با

 : گفتم

 ... بابا -

 یرو دیچک اشکام و خورد صورتم به یمحمک ی دهیکش که دینکش یطول

 . ام گونه
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 . دمید رو اشک از یا هاله چشماش یتو کردم، بلند رو سرم

 : گفتم یدار بغض یصدا با

 ،یاریب سرم که ییبال هر . بزن بابا، بزن بازم حقمه؛ یلیس نیا حقمه، -

 بازم

 . یدار حق

 صفحه 283

 من کردم؛ یانصاف یب حقتون در کردم، یمعرفت یب دونمیم ... دونمیم

 . هستم بال نیبدتر سزاوار

 . بابا کردم اشتباه من، به لعنت

 ... و دادمیم گوش حرفاتون به کاش

 : گفت و کرد قطع رو حرفم

 تا زدم رو یلیس نیا . بشنوم یزیچ گذشته راجب خوامینم گه،ید بسه -

 برام هنوزم که یبفهم

 . یمهم

 گهید ندارم، انیک اسم به یپسر گهید من که گفتمیم خودم با بار هر

 اما نمش،یبب خوامینم

 . عکست به شدمیم رهیخ یدلتنگ با و شدمیم مونیپش حرفم از زود یلیخ



 عقل، یب ی پسره

 فراموش رو مادرت اومد دلت طور چه ! خودت؟ یزندگ با یکرد کاریچ

 ؟یکن

 : گفتم و گرفتم نییپا رو سرم دوباره

 خجالت بود، خاطر نیهم به ومدنمین نیکن باور ام؛ شرمنده خدا به -

 چشماتون یتو دمیکشیم

 . بابا کنم نگاه

 : گفت و کرد نگام یکمرنگ لبخند با

 ! بابا پسر بود سخت تیدور -

 منو و شد مانع که سم * و * ب * ب رو دستش پشت و بشم خم خواستم

 .آغوش یتو دیکش

 : گفتم م،یبود گرفته آغوش در رو گهیهمد که همونجور

 صفحه 284
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 دمیم قول کنم؛یم خواهش ببخش، رو من . کردم غلط بابا، کردم غلط -

 . نذارم تنهات وقت چیه

 . بابا ببخش رو گناهکارت پسر

 : گفت و زد کمرم به آروم

 یچ هر . ببخشمت بخوام حاال که ینکرد یکار پسرم، ینکرد یکار تو -

 . شد تموم گهید بوده،

 رو سرم . دمیس * و * ب * رو دستش پشت و شدم جدا ازش آروم

 نوازش

 : گفت و کرد

 . یکرد خوشحالم جان، انیک یاومد خوش -



 یچشما یتو که یا یخوشحال با انا،یک سمت دهیکش نگاهم دوباره

 نگام بهم زد،یم موج شیعسل

 ! دید رو یشاد رنگ اونم د،یخند خواهرم باالخره . کردیم

 ) لوفرین (

 انیک که بود ینکردن باور . دمیپر نییپا و باال ها بچه مثل ان،یک رفتن با

 ام گونه و کنه بغل رو من

 رو دستاش یگرم دم؛یکش دست ام گونه به احمقا مثل ! کنه نوازش رو

 ا،یخدا یوا . کردم حس

 بمون؛ گفت دارم، اجیاحت بهت گفت خواد؟یم رو من اونم ! عاشقمه؟ یعنی

 . گفت رو نیهم آره

 فرد نیتر یداشتن دوست تو دارم؛ دوست یلیخ عاشقتم، انیک

 یخوشحال با دوارمیام . یمیزندگ

 صفحه 285

 . ییرایپذ یتو برگشتم و برداشتم رو کتابم اتاقم، سمت رفتم . برگرده

 امکان نه، ! بوده؟ ساده تشکر هی من گرفتن آغوش در نیا نکنه اصال

 ازین بهت گفت چون نداره؛

 و داره دوستم آره داره، دوستم یعنی مهمم، براش یعنی نیا و دارم

 بهم زود ای رید که دونمیم

 مامان و بابا تا کنه یکار خوامیم خدا از یول روزم، اون منتظر منم و گهیم

 تیهو با و کنم دایپ رو

 . بمونم زمیعز انیک شیپ خودم یاصل

*** 

 ) انیک (
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 شرم معصومش یچشما به کردن نگاه از . گرفتم فاصله زشا اجبار به



 دمیترسیم داشتم،

 آغوش یتو رو من هوا یب که گرفتم نییپا رو سرم . نمیبب رو شیناراحت

 دور رو دستاش و دیکش

 سرمست رو من که بود قلبش ضربان یصدا دوباره . کرد حلقه کمرم

 رو من اونم پس کرد؛

 . عاشقمه اونم بود، درست حدسم . خوادیم

 یتو صبح خود تا اگه شدیم یچ . کردم نوازش رو فشیلط و نرم یموها

 بهم و موندیم آغوشم

 ! کرد؟یم هیهد رو آرامش

 صفحه 286

 یرو که یا یشگیهم لبخند همون با و کرد باز کمرم دور از رو دستش

 : گفت بود، لبش

 ... من -

 : گفتم و دادم قرار لبش یرو رو ام اشاره انگشت

 دختر، باش داشته صبر ! بشنوم یزیچ خوامینم فعال نگو؛ یچیه س،یه -

 خودم با هنوز من چون

 یاعتماد یب ی چهیباز تو خوامینم و دمیترد و شک از پر هنوز رم،یدرگ

 ! یباش من یها

 : گفتم و کردم نوازش رو اش گونه . شد نیغمگ چشماش

 برام تو . گمیم دارم خودت خاطر به کن باور لوفر،ین نشو دلخور ازم -

 نایا ی همه ،یارزش با یلیخ

 . خودته خاطر به

 باشه؟ گل، دختر دومون هر خاطر واسه کن، تحمل یکم

 : گفت یآروم یصدا با



 خجالت ندارم، رو یکس چون هستم؟ کم شما واسه من نکنه ! چرا؟ اما -

 هیبق به رو من یکشیم

 ! ؟یبد نشون

 : گفتم و زدم موهاش به کوتاه ی ه * س * بو هی و کردم بغلش
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 یزیچ گهید نمیا از ریغ ه،یکاف من یبرا وجودت ! نزن رو حرف نیا -

 منم نیا واقع، در . خوامینم

 صفحه 287

 مرد هی کردم، ازدواج بار هی من ... نظر همه از هستم، کم تو یبرا که

 تو برابر چند سنم و کاملم

 هستش؛

 ... که نباشم یزیچ اون ترسمیم

 : گفت و شد حرفم ی ادامه از مانع که بود لوفرین بار نیا

 ؛یهست گاهم هیتک تنها و یمیزندگ ی فرشته تو ،یزیچ همه من یبرا تو -

 زیچ وجودت، جز منم

 تو . ستمین تو قیال که منم نیا گم؛یم هم باز . ستین مهم برام یا گهید

 ،یهست ها نیبهتر قیال

 . باشه داشته نصب و اصل و باشه من از بهتر که یکی

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش کرده، بغض

 ... عا که کنم کاریچ یول -

 ! نبود وقتش هنوز چون بزنه، رو حرفش نذاشتم

 خوب یها زیچ یلیخ تو ،یهست ها نیبهتر قیال تو ! گل دختر کن بس -

 . یدار

 قلب شد باعث که بود مهربونت قلب و یهست پاک ی فرشته هی تو



 . بشه نرم منم یسنگ

 : گفتم و گرفتم قاب دستم نیب رو صورتش

 یبرا رو تو خدا انگار شد، سبز میزندگ یتو هوی که یهست یا فرشته تو -

 ی همه تا دهیآفر من

 رنگ کم تو وجود با نحسم ی گذشته آره، ! یببر نیب از رو هام غصه

 دارم ترس هنوزم اما شد،

 صفحه 288

 ! میزندگ شخص نیتر کینزد طرف از اونم دم،ید بار هی من . لوفرین

 ،یاون مثل هم تو گمینم

 گهید که منم نیا شده، یسنگ قلبم که منم نیا ،یزالل و پاک تو ! هرگز

 اعتماد قبل مثل تونمینم

 بذار کن، صبر پس ! کنمیم شک جهت یب من ،ینکن یکار هم اگر و کنم

 نیا بذار بشم، خوب

 تمام با وقت اون بکشم؛ رونیب قلبم ی چهیدر از رو یدل دو و شک

 با ام،یم سمتت به وجودم

 . کامل اعتماد
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 : گفت داد، رقرا دستم یرو رو دستش

 . انیک یبگ تو یچ هر -

 : گفتم و چشماش یتو شدم رهیخ

 بشم؟ سابق انیک اون دوباره تا بشم؟ خوب تا یکنیم کمکم تو -

 : گفت ینیریش لبخند با

 . ذارمینم تنهات هم لحظه هی کنم، کمکت دمیم قول آره، -

 به دو هر نکهیا با ... کنم اعتراف رو عشقم خواستیم دلم قدر چه



 دلم اما م،یبود آگاه سمونح

 از دینبا دختر نیا . بود زود هنوز یول ارم،یب زبون به رو اون خواستیم

 تمام بشه، تیاذ من طرف

 . دمیم انجام آوردنش دست به یبرا رو تالشم

 . زمیعز بخواب برو هم حاال -

 صفحه 289

 رو من دنیس * و * ب * ی اجازه خودش به که بود لوفرین نیا بار، نیا

 داد،

 : گفتم یخاص لحن با

 ! بخواب برو ! نکن رو کار نیا من دل با وروجک، نکن -

 : گفت و گرفت فاصله ازم

 ! ینیبب رو من خواب ر،یبخ شب -

 وروجک . بست رو در و شد اتاق وارد دوختم، چشم بهش یناباور با

 ! یشتندا دوست

 ! خوامتیم هم یلیخ ،یلعنت خوامتیم یلیخ

 ) لوفرین (

 ای خوابه نیا نشده، باورم هنوزم . دیلرزیم پام و دست تمام جان،یه از

 دست لبم به ! ت؟یواقع

 ی لحظه دوباره و بستم رو چشمام ! بود ینکردن باور دم،یکش

 ادی به رو انیک توسط دنمیس * و * ب *

 ! نیدلنش و چسب دل بود؛ خودش مثل هم ها ه * س * بو نیا آوردم؛
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 اه، ! بگم بهش رو حسم ذاشتینم اما

 قدر چه خدا نیبب ... نیبب . یرسیم روزم اون به ! دختر نکن عجله نقدریا



 مثل یمرد که داره دوست

 زود انیک دوارمیام جونم، خدا ممنون . داده قرار سرنوشتت یتو رو انیک

 رو اعتمادش و بشه خوب

 . کنمیم کمک بهش خودمم اره؛یب ستد به

 صفحه 291

 چشمم یجلو رشیتصو که یهمونجور و تخت یرو کردم ولو رو خودم

 : گفتم بود،

 . انیک دارم دوستت یلیخ ،ییایدن مرد نیتر یداشتن دوست تو -

 ) انیک (

 یچشما هم خواب یتو یحت دم،یخواب لوفرین ادی با رو شب تمام

 سرم از دست معصومش

 چشمام زهیانگ با ها، مدت از بعد . دارم یخوب حس امروز ! داشتیبرنم

 تا شبید از . کردم باز رو

 ! شده قشنگ برام زیچ همه االن،

 کاش ... کاش . کنه رییتغ میزندگ شد باعث که بود لوفرین یاتفاق حضور

 آشنا لوفرین با نیا از زودتر

 نیب از دیبا هدفم نیاول اما کنم، خوشبختش بتونم دوارمیام ! بودم شده

 دهایتر و شک نیا بردن

 اما نداره، یتیاهم برام تشیهو نکهیا با . باشه مادرش و پدر کردن دایپ و

 دل یشاد یبرا

 . دمیم انجام رو کار نیا که کشهیکوچ

 ز،یم یرو اداشتی هی دنید . بود کرده حاضر صبحونه واسم شه،یهم مثل

 . شد تعجبم باعث

 خوندم،یم که کلمه هر با خوندمش؛ و برداشتم زیم یرو از رو ادداشتی



 شتریب لبم یرو لبخند

 : شدیم

 و زوده احساساتمون انیب یبرا هنوز که یگفت بهم شبید ر،یبخ صبحت

 اما کردم، قبول منم

 صفحه 291

 بهت رو احساسم کاغذ نیا یرو خوامیم ! کنم کوچولو تقلب هی خوامیم

 کم یکم من چون بگم،

 عشق نیاول تو . دارم دوستت وجودم تمام با ان،یک دارم دوستت ! طاقتم

 هم نیآخر و یمن

 . من مرد دارم دوستت یلیخ . یمونیم

 : گفتم و زدم یا ه * س * بو اش نوشته به
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 پرستمتیم . دارم دوست هم یلیخ وونه،ید ی دختره دارم دوست منم -

 خوشحالم من، ی فرشته

 . یشد میزندگ وارد که

 ) لوفرین (

 نیا انگار اما نبود، یخبر زیم یرو رز یگال از گهید که بودم خوشحال

 ست،ین بردار دست بهزاد

 ! یشیم من مال که گفت بهم بازهم

 بشه باعث خوامینم ترسم،یم بشم؛ دلهره از پر که شهیم باعث حرفاش

 به انیک و من ی رابطه

 . دمینم رو حق نیا یکس به بخوره؛ هم

 فهموندمیم بهش یجور هی دیبا کنم، یمخف انیک از رو عشقم تونستمینم

 نمیهم ی واسه و



 یکس نکهیا بدون شد، شرکت وارد یوقت . نوشتم ادداشتی هی براش

 رو من ی نوشته بشه، متوجه

 صفحه 292

 خجالت و شرم با . زد ه * س * بو بهش و آورد رونیب کتش بیج یتو از

 مرد نیا ! یوا . کردم نگاش

 .اتاقش سمت رفت و کرد نگام یمحبت از پر لبخند با ! احساسه از پر

 یمهمون اون به شب چون م،یدشیم حاضر عیسر دیبا هم شرکت از بعد

 بود گفته انیک که یا

 با باباش یآشت خاطر به دونستمیم که یا یباخوشحال انایک . میبود دعوت

 چه . خونه اومد انه،یک

 خجالت اما باشه، داشته خبر احساسم از هم انایک خواستیم دلم قدر

 خواستمینم دم؛یکشیم

 کرد شیآرا رو صورتم ت،داش که یادیز مهارت با . کنه بد یفکرا راجبم

. 

 صاف و لخت که موهام

 ،یشد خوشگل که گفت بهم انایک . کردم رها ام شونه یرو رو بود

 هم رو انیک نظر داشتم دوست

 . بودم رهیخ نهییآ یتو خودم به ذوق با . بدونم

 ) انیک (

 یشلوار و کت شدم؛ قیدق نهییآ یتو خودم به و کردم محکم رو کراواتم

 جذاب دم،بو دهیپوش که

 ! زدم یلبخند داشتم، که ینفس به اعتماد همه نیا به ! بود کرده ترم

 طبق و کردم مرتب رو موهام

 که نمیبب خوادیم دلم . کردم یخال خودم یرو رو تلخم عطر معمول،



 نیا یتو من دنید با لوفرین

 ده؟یم نشون یواکنش چه یرسم شلوار و کت

 صفحه 293
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 هنوز دختر تا دو نیا یانگار رفتم، رونیب اتاق از و دادم رونیب رو نفسم

 ! نشده تموم کارشون

 تا دو نیا تا شدم منتظر و نشستم مبل یرو و نییپا ی طبقه رفتم

 انیب باالخره هم وروجک

 . نییپا

 . بود بابک خورد، زنگ لمیموبا

 . جان بابک سالم -

 ؟یافت یم راه یک ان،یک سالم -

 بهتر که خودت بشه، تموم کارشون تا دخترم تا دو نیا منتظر که فعال -

 ! یشناسیم رو خانما

 ! اد؟یم هم یا گهید کس لوفر،ین از ریغ به مگه -

 . باشه تنها لوفرین خواستمینم اد،یم هم انایک . بگم نبود ادمی آره، -

 : گفت و کرد یکوتاه مکث

 . نمتیبیم ام،یم بهزاد با منم . منتظرم پس خوب، چه -

 . فعال -

 از جانیه با . دمیشن باال از رو دخترا ی خنده یصدا شد، قطع که تماس

 شدم، بلند مبل یرو

 و کردم مرتب رو خودم یکم

 رو نگاهش اونم اومد،یم نییپا ها پله از آروم که یدختر به شدم رهیخ

 یخواستن واقعا . داد من به



 فیتوص یبرا یا کلمه ! بود بایز واقعا ،ینیزم ی فرشته نیا ! بود شده

 ذهنم به دختر نیا ییبایز

 صفحه 294

 ! ومدین

 ! بکنه دل ازش نداشت قصد چشمام

 هشد خوشگل هم وروجک نیا اومدم، خودم به که بود انایک یصدا با

 ش،یعسل یچشما ! بود

 . بود گرفته خودش به رو یشتریب ییبایز
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 : گفت و ستادیا روم به رو

 شدم؟ خوشگل داداش، -

 : گفتم و کردم نوازش رو اش گونه

 ! یشد محشر آره، -

 . بود رهیخ من به هنوز که لوفرین به شدم رهیخ دوباره

 ! یشد خوشگل هم تو -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش حرف، نیا با

 .________________ ممنونم -

 دلش قطعا نه،یبب رو تو یک هر ! یشد العاده فوق امشب داداش، یوا -

 ! بازهیم رو

 . بود لوفرین سمت ذهنم و فکر تمام اما زدم، لبخند حرفش به

 : گفت و دیپوش رو پالتوش انایک

 . شهیم رید گه،ید میبر ایب -

 . رونیب رفت ما از زودتر و گفت رو نیا

 آروم رفته، رونیب انایک شدم مطمئن یوقت . دیپوش رو پالتوش هم لوفرین



 . برداشتم قدم سمتش به

 صفحه 295

 یرو که لختش یموها . چشمام به شد رهیخ و گرفت باال رو سرش

 نوازش رو بود رها اش شونه

 : مگفت و کردم

 ؟یدرخشیم ستاره مثل امشب که یدونستیم -

 : گفت و زد یلبخند

 ! یلیخ از شتریب یلیخ ،یشد پیخوشت یلیخ هم تو ... تو -

 که خواستیم دلم دوباره . گرفتم قاب دستم نیب رو صورتش

 سمش، * و * ب * ب
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 . دادیم بهم رو ایدن حس نیبهتر لوفرین دم،یکش دست لبم به

 ! ارمیب دووم شتیپ تونمینم ! هان؟ دختر، من با یکرد کاریچ

*** 

 . عقب هم لوفرین و نشست جلو انایک

 . کردیم نگام شرم با شد، ام متوجه که لوفرین یرو کردم میتنظ رو نهییآ

 براش . بود گرفته اش خنده خودشم بردارم، چشم ازش تونمینم ،یلعنت

 نیماش و زدم یچشمک

 . دادم حرکت رو

 . خوندیم همراهش و بود گذاشته رو یشاد ی ترانه انایک

 نگاهش اونم سرم، پشت ی فرشته به شدمیم رهیخ ه،یثان چند از هر

 مطمئن . بود ثابت من یرو

 دونمینم . بگذرم ازت تونمینم ارم،یب دستت به تا کنمیم یکار هر باش

 دلبسته که شد یچ هوی



 صفحه 296

 هی و هیواقع تو به نسبت عشقم که دونمیم خوب رو نیا اما شدم، ات

 نیاول یانگار قه،یعم حس

 ! شمیم عاشق دارم که باره

 . میشد بزرگ ییالیو وارد

 بزرگ باغ یتو رو نیماش . بود نجایا یمحدو تیجمع بابک، حرف طبق

 روم به رو به و کردم پارک

 . کردیم ییخودنما بزرگ باغ نیا وسط یازنوس عمارت شدم، قیدق

 کنم، دایپ رو ناشناس فرد اون بتونم دوارمیام . میشد ادهیپ نیماش از

 یچ ازم بفهمم دیبا امشب

 ! داره؟ یدشمن من با لیدل چه به و خوادیم
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 . برداشتم قدم عمارت سمت به و انداختم لوفرین به ییگذرا نگاه

 . گفت آمد خوش بهمون ود،ب یورود در یجلو که یخدمتکار

 . افتادن راه من سر پشت و دادن خدمتکار به رو پالتوشون دخترا

 مشغول هم بهزاد بود، سال انیم نسبتا مرد هی با صحبت مشغول بابک

 نفر چند با بش و خوش

 . بودن سرشناس افراد از همه انگار . بود گهید

 من طرف به باهم و کرد یا اشاره مرد اون به شد، من متوجه بابک

 . اومدن

 . دادم دست کرد، یمعرف یعیبد مهندس رو اون بابک که یمرد با

 یشخص همون یعیبد مهندس

 صفحه 297

 در نم،یبب رو ناشناس شخص اون تا داشت رو ما به کمک قصد که بود



 یمهمون نیا زبانیم واقع

 . بود

 نیا ی گهید افراد با ییآشنا یبرا رو من ه،یاول یها صحبت از بعد

 که کرد دعوت یمهمون

 . باشه دخترا مواظب تا خواستم بابک از قبلش

 ) لوفرین (

 دارم تازه ،یسخت ها سال از بعد ! باوره رقابلیغ من یبرا یخوش نیا

 رو یخوشبخت طمع

 نیا . نشه یخوش نیا رفتن نیب از باعث یزیچ دوارمیام فقط چشم؛یم

 هر چشم جذاب مرد

 به که ییدخترا به تیعصبان با ! بود کرده جذب خودش به رو یا نندهیب

 نگاه بودن، رهیخ انیک

 و بود اون سمت نگاهشون دخترا اما بود، صحبت مشغول انیک . کردم

 پچ پچ هم گوش کنار

 . کردنیم

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش یکم اومدم، خودم به که بود بهزاد یصدا با

 ! بهزاد آقا نیگفت یچ نشدم متوجه د،یببخش -

 : گفت و کرد نگام کالفه
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 تو اما کنم،یم نگات دارم ساعته کی ! ستین من به حواست اصال چون -

 ! انگار نه انگار

 صفحه 298

 : گفتم یخونسرد با

 ! باشه؟ شما به حواسم دیبا من راچ -



 : گفت یکمرنگ اخم با

 ! یبش عاشقم دیبا هم تو عاشقتم؛ چون دارم، دوستت چون -

 انگار کرد؛یم صحبت بابک با داشت انداختم، انایک به ییگذرا نگاه

 . شهیم خوب داره رابطشون

 : گفتم بهزاد به رو بشم، مزاحشمون خواستمینم

 عالقه شما به من ... من راستش ... راستش ! بهزاد آقا کن بس لطفا -

 یا

 عالقه تونممینم و ندارم

 . بشم مند

 ! هان؟ دارم، کم یچ من مگه چرا؟ -

 اقتیل که منم نیا ن،یندار کم یچیه شما -

 . دیکن فراموشم لطفا . ندارم رو شما

 . داشتم یتشنگ احساس یکم گرفتم، فاصله ازش و گفتم رو نیا

 هی من، از قبل که بردارم یدنینوش هی خواستم ها، یدنینوش سمت رفتم

 به رو یدنینوش نفر

 . گرفت سمتم

 که بود معلوم وضعشم و سر از و بود جوون مرد هی کردم، نگاش متعجب

 ی چهره ه؛یحساب آدم

 . داشت هم یجذاب

 : گفت و شد کینز بهم قدم هی جوون مرد

 ! بایز خانم دییبفرما -

 . کردم تشکر و گرفتم رو یدنینوش متعجب

 صفحه 299
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 : گفت و کرد براندازم

 ! نییبایز واقعا شما -

 ترک رو اونجا خواستم و گرفتم فاصله ازش داشتم، که یکمرنگ اخم با

 و شد مانعم دوباره که کنم

 : گفت

 اسمتون بپرسم تونمیم ! شدم نتوییبایز جذب ندارم، مزاحمت قصد -

 ! ه؟یچ

 اومد گهید مرد هی با یمهمون زبانیم که بود دوخته چشم بهم منتظر

 : گفت جوون مرد سمتش،

 ! بزرگمهر نیرام هم شونیا -

 و کرد دراز سمتش به رو دستش فرد، نیا دنید یخوشحال از زبانیم

 : گفت

 که نیبد حق بهم دیبا ! دمید رو شما باالخره که سعادته باعث واقعا -

 ازتون یمهمون به ورود موقع

 . بودم نکرده ارتیز رو شما چون نشد؛ استقبال

 : گفت داشت، پوزخند به یادیز شباهت که یکمرنگ لبخند با

 یادیز افراد که دونمیم بشم، یمهمون وارد ناشناس که خواستم خودم -

 ! منن منتظر

 : گفت من به رو دلبخن با بعد و انداخت تیجمع به ییگذرا نگاه

 ! بایز خانم داره ادامه دارید نیا -

 . یمهمون از یا گهید سمت رفت جوون مرد اون همراه و گفت رو نیا

 صفحه 311

 انیک و انیک سمت رفتیم داشت انگار دوختم، چشم رفتنش به متعجب

 نیاول که یحالت با هم



 کردم حس چرا دونمینم بود؛ دوخته چشم مرد اون به دم،ید یم بود بار

 ! ه؟یعصبان

 ) انیک (
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 اون سمت هنوز فکرم اما بود، خوب برام هم طرف هی از یمهمون نیا

 تا بودم منتظر ناشناسه، فرد

 یرو نگام که چرخوندم چشم تیجمع یتو . ارمیب دست به یخبر ازش

 رفت موند، ثابت لوفرین

 از شتریب رو لوفرین دینبا . اومدیم نظر به ناراحت ها، یدنینوش زیم سمت

 . بذارم تنهاش نیا

 و بود من به پشتش شد، کینزد بهش مرد هی که سمتش برم خواستم

 یک که دمیفهمینم

 . شدم یعصب که لوفرین سمت گرفت یدنینوش وانیل هی باشه؟ تونهیم

 ازش رو یدنینوش لوفرین

 یزیچ بهیغر مرد هی از دیبا چرا ومد،ین خوشم کارش نیا از گرفت،

 اون از خواست لوفرین ! ره؟یبگ

 شد باعث و گرفت رو لوفرین یجلو شخص اون که رهیبگ فاصله فرد

 . نمیبب رو اش چهره

 نیا ... نیا نه، . بود لوفرین یرو به رو که یمرد به شدم رهیخ یناباور با

 اون ،یعوض اون ! نداره امکان

 صفحه 311

 حاال ! ؟یمهمون نیا یتو نجایا اونم سال، دو از بعد ! بود آشغال نیرام کار،

 پس ... پس دم،یفهم

 ! حرومزاده یلعنت ! خودشه خود داره، یدشمن من با که ناشناس فرد اون



 فرا رو وجودم تمام خشم

 اون ادی رو من دوباره ن،یرام دنید کنم؟ کاریچ دونستمینم بود، گرفته

 زن که انداخت یا صحنه

 ینامرد حقم در بود؛ گرفته ازم رو عشقم مرد نیا . یتو من نینازن من،

 خنجر بهم پشت از و کرد

 ممکن کار نیبدتر اون اما دونستم،یم خودم برادر مثل رو نیرام من . زد

 رو دستم ! کرد حقم در رو

 انقدر کردم، مشت تیصبانع با

 خشم با بخورم، تکون جام سر از تونستمینم که بودم شده شوکه و یعصب

 اون به بودم رهیخ

 ! کجاست؟ آشغالش زن پس ! داره؟ کاریچ نجایا اون اصال . فطرت پست

 . من سمت اومد نیرام

 . بودم رهیخ بهش تیعصبان با

 شده نیرام حضور توجهم اونم انگار سمتم، اومدم نیرام از زودتر بابک

 . بود

 : گفت و گرفت رو بازوم

 ... تا انیک میبر ایب -

 : گفتم و شدم حرفش مانع

 ! دارم حرف کثافت نیا با من نه، -

 صفحه 312
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 ... آخه یول -

 ! بشه حل دیبا که دارم یحساب خورده هی فطرت پست نیا با من -

 . شده تموم هیقض اون ! انیک کن بس -



 : گفتم خشم با

 ! نشده نشده، تموم نه -

 . من سمت اومد بود، لبش یرو که یپوزخند با ن،یرام به دادم رو نگاهم

 دوست قدر چه که آخ

 داریب وجودم یتو نفرت حس بازم ! کنم اش خفه دستام نیهم با دارم

 . بود شده

 : کرد زمزمه شمگو کنار بابک

 خاطر به و باش مسلط خودت به لطفا . ستین جاش نجایا ان،یک -

 تیموقع

 . نکن یکار تیشغل

 باش، آروم داداشم پس کنه، خراب رو تو که نهیهم آشغال نیا هدف

 . آروم

 یکار که بودم یعصب انقدر . کردمینم یا توجه چیه زد،یم که ییحرفا به

 از آدم نیا کشتن جز

 ! کثافتش زن هم و اون کشتن هم اومد؛یبرنم دستم

 اون مثل درست بود؛ خراب یلیخ حالم . گرفت قرار روم به رو فاصله با

 که نحس روز اون روز،

 . دمید هم بغل یتو رو نیرام و نینازن

 انداخت بابک به یکوتاه نگاه پوزخند با . بود شده وارد بهم یبد شوک

 انگار . من به شد رهیخ و

 صفحه 313

 : گفت و کرد نگام یعاد یلیخ داشته، وجود ما نیب یزیچ که انگار نه

 ! دمید رو میمیقد قیرف دوسال، از بعد ! انیک دنتید از خوشحالم -

 تمسخر با نیرام . شد مانع بابک که بردارم زیخ سمتش به خواستم



 : گفت و دیخند

 ! داداش باش آروم -
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 : گفتم بود، کرده دورگه رو صدام که یتیعصبان با

 خالصت وگرنه شو، خفه ! داداش نگو من به ببند، رو فتیکث دهن -

 ! کنمیم

 : گفت و دیخند دوباره

 ! ؟یدار رو جراتش مگه -

 : گفت و کرد آروم رو صداش لحن

 بود، بغلم یوت عشقت که یروز اون ،یداشت رو کار نیا جرات اگر -

 ! یکردیم خالصم

 ! رتیغ یب گفتیم بهم میرمستقیغ طور به داشت بود، تموم تحملم گهید

 سمتش برم خواستم

 : گفت و گرفت رو جلوم بابک که

 . میبر ایب شه،یم ماجلب سمت به داره همه نظر انیک -

 : گفت لبش یرو پوزخند همون با نیرام

 ! یکن دایپ رو ناشناس فرد اون تا یکنیم رو تالشت ی همه دونستمیم -

 کنم، تتیاذ خواستم آره،

 ،یبمون عقب کارات از و بشه من ریدرگ فکرت تمام خواستمیم

 خوب تیموقع هی تو خواستمیم

 صفحه 314

 تدس به که بود یتیموقع همون امشب و بدم نشون بهت رو خودم

 به اومدن از هدفم تنها ! آوردم

 . یهست نجایا هم تو داشتم حتم ! ینیبب رو من که بود نیا هم یمهمون نیا



 : گفت و زد یچشمک

 ! یکرد دایپ دیجد عشق که نمیبیم -

 رفت نیهم واسه کنه؟ تشیاذ بخواد نکنه ! لوفره؟ین به منظورش نکنه

 اون . ذارمینم نه، ! سراغش

 ! ذارمینم بشه، شیزیچ من خاطر به دینبا دختر

 رو بود، گرفته رو من که یهمونجور بابک . دیلرزیم خشم از بدنم تمام

 : گفت نیرام به

 ! ؟یخوایم جونش از یچ ن،یرام کن گم رو گورت -
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 : گفت و داد قرار بشیج یتو رو دستش نیرام

 ! نه نجایا اما دارم، ییحرفا هی یمیقد دوست نیا با -

 : گفت من به رو بعد

 کارات دارم چرا و رانیا برگشتم یچ واسه یبدون خوادیم دلت دونمیم -

 زم؟یریم هم به رو

 اگه ! کجاست؟ نینازن که اومده شیپ سوال نیا سرت یتو دونمیم

 ،یکن دایپ رو جوابش یخوایم

 ... ایب من با

 گفتم و شدم جدا بابک از

 صفحه 315

 خودت با ندارم؛ یکار تو آشغال زن با اما سرمه، یتو سوال یلیخ آره، -

 حساب هیتسو خوامیم

 . کنم

 : گفت و دیخند دوباره

 ! یبکن یتونینم یغلط چیه تو ان،یک نترسون رو من -



 منم رفت، یخروج درب سمت به مرد اون همراه و گفت رو نیا

 که برم سرش پشت خواستم

 : گفت بابک

 ! لطفا انیک -

 : گفتم و کردم دراز سمتش رو دستم دیتهد با

 ! نکن دخالت من کار یتو -

 . رفتم رونیب سالن از و گفتم رو نیا

 . کردم حرکت نیرام نیماش پشت

 داشتم تازه ! یلعنت . برام بود سخت بود، گرفته رو گلوم راه بدجور بغض

 رو تلخ ی گذشته اون

 جونم از یچ گشتم،یبرم یزندگ به داشتم ازهت کردم،یم فراموش

 رفت هوی فکرم تمام ! ن؟یخوایم

 آورده؟ سرش به ییبال نیرام نکنه ! کجاست؟ اون پس ن،ینازن سمت
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 ! کنم فکر رز * ه زن اون به ندارم حق من زدم، چنگ موهام به خشم با

 من عشق گهید زن اون

 صفحه 316

 ! کرد زنده برام رو ها خاطره تمام دنتید که نیرام بهت لعنت . ستین

 دادن دست از غم دوباره

 اون خاطر به نینازن که سخته برام هنوزم باورش شد، تازه برام ام بچه

 رو من ی بچه ،یعوض نیرام

 ! داد کشتن به

 رتمیغ یب ! نکشتم روز همون ور نیرام که رتمیغ یب رتم؛یغ یب من آره،

 گور به زنده رو نینازن که



 ! نکردم

 شونیزندگ به راحت ذارمینم بکشم، رو دوشون هر خورمیم قسم اما

 ! بدن ادامه

 دوباره رو من کارم، قیرف دنید ! سابق انیک اون شدم دوباره آره،

 سنگ انیک همون به کرد لیتبد

 ! رحم یب و دل

 نگه سرش پشت رو نمیماش منم داشت، نگه خلوت ی جاده هی کنار

 . داشتم

 با . افتادن راه من سمت به سرش پشت آدماشم از نفر دو شد، ادهیپ

 هم به رو نیماش در خشم

 . ستادمیا روش به رو و دمیکوب

 گارشیس به یپوک کرد، روشن و آورد رونیب کتش بیج از رو یگاریس

 : گفت و زد

 یغلط چیه تو و ستادمیا روت به رو االن که یخوریم حرص یدار یلیخ -

 نه؟ ،یبکن یتونینم

 صفحه 317

 هول رو من آدماش که برداشتم زیخ سمتش به یعصب حرف، نیا با

 ن؛یماش سمت دادن

 نیا کرد، حمله بهم دوباره بعد و کرد شکمم ی حواله مشت هی ونیکشی

 به زد مشت هی بار

 جمع رو صورتم درد از . کردم حس مینیب از رو خون یگرم . صورتم

 کردم

 ن،یزم یرو افتادم و

 . کنم مقاومت برابرشون در تونستمینم



 : گفت و زد زانو نیزم یرو کنارم نیرام

 ! یفیضع یلیخ که کن قبول ! انیک یستین یچیه تو -

 گفتم دهیبر دهیبر رتش،صو به شدم رهیخ و کردم بلند رو سرم خشم با

: 
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 وقت اون شو؛ تنها باهام آدمات وجود بدون ،یگیم .... راست اگه ... اگه -

 فمیضغ من که یفهمیم

 ! نه؟ ای

 : گفت و داد سر یا قهقهه شد، بلند نیزم یرو از

 میبود تنها چون اد؛یبرنم دستت از یکار چیه تو م،یباش هم تنها کن باور -

 اون ! ینکرد یکار تو و

 و شدم بلند نیزم یرو از دم،یغر خشم بودبا من بغل یتو عشقت روز،

 زیخ سمتش به دوباره

 . گرفتم قرار آشغاال اون ی حمله مورد بازهم که برداشتم

 . اومدینم باال نفسم اد،یز درد از . شدن جدا ازم ن،یرام دستور به

 صفحه 318

 و کردم نگاهش بود، وجودم یتو که ینفرت تمام با . ستادیا روم به رو

 : گفتم

 ! کنمیم ات خفه دستام نیهم با کشمت،یم باالخره یروز هی -

 : گفت و زد یکج لبخند

 ! یبد ادامه تیزندگ به ذارمینم و کشمیم رو تو که منم نیا دیشا -

 رو ام بچه ،یکرد بهم ،یگرفت ازم رو زنم که تو ! آشغال؟ یخوایم یچ -

 هم

 یچ گهید ؛یگرفت ازم

 ! ؟یخوایم که مونده



 : گفت و آدماش به کرد اشاره

 . نیبذار تنهامون -

 : گفت و کرد روشن رو یگاریس دوباره . نیماش سمت رفتن هم اونا

 ! خوامیم رو نینازن -

 : گفتم و زدم یپوزخند حرفش به

 گرمت آغوش یتو و تو شیپ دیبا االن که اون ! من؟ از اونم ! ن؟ینازن -

 ! باشه
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 : گفت و گرفت رو لباسم ی قهی کرد، له پاش ریز رو گارشیس خشم با

 ! ستین من شیپ اون ... اون -

 . شدم حرفش ی ادامه منتظر ،یناباور با

 : گفت خشم با

 . میکرد ازدواج زود یلیخ گرفت، طالق تو از نکهیا از بعد -

 صفحه 319

 یتو ! کرد رییتغ رفتارش هوی اما کرد،یم رفتار باهام عشق با اول ماه چند

 تو اسم مدام هم خواب

 کینزد بهش ذاشتینم یحت و کردیم هیگر لیدل یب روزا ! زدیم صدا رو

 خاطر به بار چند ! بشم

 من آره، . گفتینم یچیه اون اما گرفتمش، لگد و مشت ریز رفتاراش نیا

 از . بودم عاشقش

 به نظرش که کردم یکار هر ! خواستمشیم دمش،ید که اول روز همون

 تو از و بشه جلب سمتم

 ! شدم هم موفق که کنه یدور

 : گفتم و کردم نگاش بغض با



 ! نامرد؟ یآورد سرش به ییبال چه ... چه -

 : گفت و زد قدم یکم گرفت، فاصله ازم

 شب هر و دارم وجدان عذاب گفتیم زد؛ حرف باالخره ،یمدت از بعد -

 نمیبیم رو یا بچه خواب

 حاال گفتیم ! خوابمه یتو انیک ونیگر یچشما شب هر ! کشتمش که

 عشقم که فهممیم

 ! یزد گولم تو ،یبود هوس واسم تو و بوده یواقع انیک به نسبت

 منم خواست، طالق ازم و شد ردو من از که بود تو خاطر به نینازن

 رو یزن من چون دادم؛ طالقش

 طالق، از بعد . بودم عاشق هنوز اما نداره، یا توجه بهم که خواستمینم

 شمال؛ برگشت

 رو تو با شدن رو به رو جرات هنوز انگار یول تو، سراغ ادیب خواستیم

 ! نداره

 صفحه 311

 ! رمیبگ ازت رو ستین و هست و برگردم گرفتم میتصم

 و کردم دراز سمتش رو دستم دیتهد با . کنم باور رو حرفاش تونستمینم

 : گفتم
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 زنت؛ اون هم و تو هم کن، رونیب من یزندگ از رو پات ن،یرام نیبب -

 رو حرفات گول چون

 ! ن؟یخوایم جونم از یچ ن؟یردا برام یا نقشه چه بار نیا . خورمینم

 : گفت و زد یپوزخند

 تو، شیپ برگرده تا شد جدا ازم ! ستین دروغ حرفام از کدوم چیه -

 شیپ



 من اما سابقش، عشق

 ! بشه تو مال نینازن دوباره ذارمینم

 ! عاشقمه؟ هنوزم نینازن ! راسته؟ حرفاش یعنی ... یعنی ! شهینم باورم

 پس

 شد باعث یلعنت نیا

 نداره؛ امکان نه، ! داره وجدان عذاب اونم پس ره،یبگ فاصله زما زنم

 هنوزم که نداره امکان

 . لوفرهین من ی فرشته تنها االن باشم، عاشقش

 میزندگ به دوباره رو کار زن هی تونمینم ندارم، یکار چیه نینازن با من -

 . برگردونم

 : گفت و شد کینزد بهم قدم هی

 ! خوشگله واقعا ؛یخوشگل و ناز تردخ اون عاشق چون دونم،یم -

 : گفتم و گرفتم رو اش قهی

 . یبش کینزد اون به یندار حق ببند، رو دهنت -

 صفحه 311

 : گفت و زد پس رو دستم

 دم،ینم قول بهت -

 ! بشه تیاذ خاطرت به دیشا

 : گفتم و دمیغر

 ! کنمیم نابودت بخوره، بهش دستت اگه کشمت؛یم ! نیرام شو خفه -

 ! داره شرط هی پس باشه، -
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 : گفتم و کردم زیر رو چشمام

 ! بزن رو حرفت -



 . من شیپ برگرده که یکن یکار دیبا سراغت، ادیب بخواد نینازن دیشا -

 ! من به لعنت د،یلرز دلم ! من؟ شیپ ادیب نینازن ممکنه یعنی

 : ادد ادامه

 یکار نینازن به دینبا پس ،یخوشگل دختر اون عاشق که یگیم یدار تو -

 یبخوا ای یباش داشته

 ! من شیپ برگرده دیبا نینازن . یطرف من با وگرنه ،یکن کمکش

 ! یبرگردون رو اون اجبار به یتونینم تو -

 : گفت دیتهد با

 دختر اون هوگرن بشه، زنده دوباره نینازن به عشقت دینبا ان،یک نیبب -

 . نهیبیم ضربه

 خوشگله اون باشه، نیا از ریغ منه؛ مال نینازن ! باشه کارات به حواست

 ! نهیبیم بیآس هم

 .نشیماش سمت رفت و گفت رو نیا

 صفحه 312

 شهینم باورم اومد، مادی به دوباره نینازن یچشما . نمیماش به دادم هیتک

 آخه ! عاشقمه هنوزم که

 اون به یفروخت رو من عشق چرا ؟یکرد مونیزندگ با رو کار نیا چرا

 یبخوا حاال که آشغال

 ! نه؟ ای عاشقشم ؟یچ من ! ؟یبش مونیپش

 کنمیم دایپ آرامش شیادآوری با هم االن یحت اومد؛ ادمی به لوفرین لبخند

. 

 . تونمینم اون بدون که عشقمه تنها اون لوفرم؛ین عاشق من آره،

 نگران شهینم باورم ! باشه نیرام با اجبار به بذارم تونمینم ؟یچ نینازن اما

 بهم که هستم یکس



 . خورده گول اونم دیشا یول کرده؛

 ) لوفرین (
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 اون شدینم باورم . میکرد ترک رو اونجا هم ما ،یمهمون از انیک رفتن با

 هک یکس باشه، نیرام مرد

 یطرف از ارن؛یب سرش به ییبال ترسمیم نگرانشم، یلیخ ! کرده انیک به

 زنش دوباره ترسمیم هم

 بخواد انیک که نداره امکان نه، . رهیبگ ازم رو عشقم بخواد و بشه داشیپ

 رو زن اون دوباره

 ! رمیمیم من که وقته اون چون برگردونه؛

 ) انیک (

 . خونه سمت رفتم ن،یسنگ ییقدما با و کردم پارک اطیح یتو رو نیماش

 صفحه 313

 و کنمیم جبران رو کارها نیا ی همه روز، هی . کردیم درد بدجور بدنم

 اهیس خاک به رو نیرام

 . شونمیم

 . رفتم باال ها پله از

 که اتاقم سمت برم خواستم . کردم احساس شکمم یتو رو یبد درد

 روم به رو اتاق یرو نگاهم

 ! شد ظاهر چشمم یجلو نینازن و موند ثابت

 آزاد رو موهاش دم،ید داشت تن به که ییبایز خواب لباس یتو رو اون

 کرده رها هاش شونه یرو

 ! ششیپ برم که کردیم اشاره من به و بود

 ! شده؟ مرگم چه ! شدم؟ دهیکش اتاق اون سمت به چرا دونمینم



 باز سال دو از بعد رو اتاق در و آوردم رونیب بمیج یتو از رو دیکل

 طور به قلبم ضربان . کردم

 و اتاقه نیا یتو واقعا نینازن انگار که یجور زد،یم نییپا و باال یبیعج

 ! منتظرمه

 . کردم باز رو در و گرفتم رو رهیدستگ آروم

 عشق با من بود؛ مونیعروس شب اومد، ذهنم به که یریتصو نیاول

 آوردم و کردم بغل رو نینازن

 پشت و زدم زانو روش به رو خودمم تخت، یرو نشوندمش و اتاق یتو

 یا ه * س * بو رو دستش

 . بود رهیخ بهم ییبایز لبخند با کردم، بلند رو سرم . زدم کوتاه
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 صفحه 314

 : گفتم بودم، باشیز صورت محو که جورهمون

 یباش عشقم تنها تو عمرم، آخر تا دمیم قول کنم، خوشبختت دمیم قول -
. 

 : گفت و کرد نوازش رو ام گونه نشست، روم به رو

 ! یباش من مرد تنها تو که دمیم قول منم -

 ؛یلعنت یگذاشت پا ریز رو قولت . فشردم هم به تیعصبان با رو چشمام

 تو و نبودم تو مرد تنها من

 برام دوباره خاطرهامون تمام . یشکوند رو قلبم بدجور ،یکرد مردت به

 که ییها لحظه شد؛ زنده

 . رفتمیم خواب به آغوشش یتو

 . ستادمیا داشت، قرار اتاق وسط که یبزرگ تخت یرو به رو خشم با

 اون با جا نیهم که بود نینازن ی صحنه اومد، ادمی که یا صحنه نیآخر

 ! بود یعوض



 : زدم ادیفر تیعصبان با

 هام یخوش تمام و نیداد باد به رو میزندگ که نگذره ازتون خدا ا،یلعنت -

 ! نیگرفت ازم رو

 گذاشته اونجا رو نینازن به مربوط یزایچ که یوارید کمد سمت رفتم

 که بودم احمق انقدر بودم؛

 ! داشتم نگه رو اونا بردنشون، نیب از یجا به

 برداشتم رو بود نینازن به مربوط که یعکس قاب ها، پرت و تخر نیب از

. 

 بودم، عکس به رهیخ که همونجور . دیلرزیم تیعصبان شدت از دستم

 : گفتم

 کم برات یچ مگه ! ؟یکرد رو کار نیا خودت و من با چرا ... چرا -

 داشت یچ یلعنت اون گذاشتم؟

 صفحه 315

 ی ثمره رو، بچمون یمتیق چه به ! ؟یخورد رو گولش و یشد جذبش که

 نیب از رو عشقمون

 ! ؟یبرد

 : گفتم و دادم هیتک سرم پشت وارید به
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 یاومد ! من؟ سراغ یایب یخوایم دوباره و یمونیپش که شده یچ حاال -

 که

 فکر ؟یبد عذابم بازم

 رو یکرد ام خانواده و خودم حق در که رو یبد همه اون تونمیم یکرد

 ببرم؟ ادی از

 به وقت چیه ن؛ینازن بخشمتینم وقت چیه آشغال، تونمینم ... تونمینم

 بچمون کشتن خاطر



 . بخشمتینم

 : گفتم و روم به رو گذاشتم رو عکسش ن،یزم یرو افتادم یدرموندگ با

 ؟یخوایم یچ چرا؟ ! ؟یبرگشت چرا -

 : گفتم خودم با و بستم رو چشمام

 تونم،ینم .... تونمینم ! رممکنهیغ نه، ! شده؟ زنده دوباره عشقم نکنه -

 دینبا

 رو اشتباهم دوباره

 . کنم تکرار

 . شدم متعجب لوفرین دنید از . کردم باز رو چشمام نفر، هی یصدا با

 چارهیب نیا به ادمی اصال ! یوا

 عجله با . کردیم نگاه من به و بود گرفته رو دهنش یجلو ترس از ! نبود

 ینگران . نشست روم به رو

 صفحه 316

 یا هاله . شده نگرانم که خوبه قدر چه داشتم، دوست رو اش چهره یتو

 چشماش یتو رو اشک از

 که شد یچ دونمینم اما کرد، دراز صورتم سمت به رو دستش . دمید

 ! برد عقب رو دستش هوی

 مونده ثابت نینازن عکس قاب یرو نگاهش شدم، رهیخ بهش متعجب

 از یاشک قطره بود؛

 خدا . دیچک چشماش

 اتاق از خواست شد، بلند کنارم از عیسر . کرد تمیاذ سکوتش ! کنه لعنتم

 صداش که بره رونیب

 . زدم

 ! کن صبر لوفر،ین -



 اخم با برگردوندمش، خودم سمت به و شدم بلند نیزم یرو از آروم

 شیشونیپ یرو که یکمرنگ

 . ختیریم اشک آروم آروم و کردیم نگام بود

 ! ندارم اقتیل من ! زینر اشک من خاطر به نکن، هیگر -

 : گفت و گرفت فاصله ازم یکم
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 هیگر دارم تتونیوضع خاطر به هم االن و بودم نگرانتون من ... من -

 . کنمیم

 سرتون به ییبال چه

 ! اومده؟

 .نباش نگران تو ست،ین یزیچ -

 ن؟یدار درد بشکنه، دستشون -

 صفحه 317

 : گفتم و زدم یا یساختگ لبخند

 ! ستین یزیچ نه، -

 و برداشت چشم ازش عیسر اما عکس، قاب یرو افتاد نگاهش دوباره

 : گفت

 ن؟یخوب ناال -

 ! دختر نکن تیاذ رو خودت گمیم آره، -

 . کرد هیگر و گرفت نییپا رو سرش دوباره

 ! کردیم یحسود یانگار دونستم،یم رو لشیدل

 : گفتم و بغلم یتو دمشیکش

 . کن تمومش لوفر،ین کنهیم تیاذ رو من هات هیگر -

 : گفت و کرد بلند رو سرش



 خوشحال که کنمیم یکار هر ن؛یباش ناراحت ندارم دوست من ... من -

 باشه قرار اگه یحت ن،یباش

 ! باشم دور ازتون

 تونمینم جوره چیه رو دختر نیا یدور من . دیلرز دلم زد، که یحرف از

 کرده فکر حتما ! کنم تحمل

 کنارمه، لوفرین یوقت . هست خاطره هی برام نینازن ! نمینازن عاشق هنوزم

 به یحس که فهممیم

 . ندارم نینازن
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 : گفتم یکمرنگ اخم با

 ؟یدیفهم نشنوم، رو حرف نیا گهید ! ؟یبش دور من از دیبا تو گفته یک -

 صفحه 318

 . داد تکون رو سرش خجالت با

 : گفتم تیجد با

 گهید لیدل تاقم،ا نیا یتو االن اگه ! نکن نگاه رو هیقض ظاهر وقت چیه -

 کرد، بهم زنم داره؛ یا

 ! کرد بهم قمیرف با من چشم یجلو نجایهم

 اون ادی دوباره لوفر،ین . دمیکش عذاب دم،ید که رو یعوض اون امشب

 ! افتادم ها لحظه

 چرا؟ یدونیم ندارم، نهیک و نفرت جز یحس کار زن اون به نسبت من

 کشت، رو ام بچه چون

 . ندارم بهش یحس گهید باورکن . برد نیب زا رو بود حقم که یا بچه

 : گفتم و کردم نگاش التماس با

 . ارمیب دووم نیا از شتریب تونمینم ده،یم یخفگ حس بهم اتاق نیا -



 : گفت و شد کینزد بهم قدم هی

 ! رونیب میبر نیایب ! د؟یینجایا هنوز چرا پس -

 : گفتم و کردم نوازش رو اش گونه

 ! لوفرین کن آرومم -

 : گفت و گذاشت ام نهیس یرو رو سرش

 ... انمیک یبخوا تو یچ هر -

 : گفتم و فشردمش خودم به

 ! دارم دوستت لوفر،ین دارم دوستت خوامت؛یم یلیخ -

 : گفت و شد جدا ازم
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 صفحه 319

 ! ؟یگفت یچ شما ... شما -

 : گفتم دهخن با

 ! دارم دوستت وروجک، دارم دوستت -

 : گفت جانیه با

 ! انیک دارم دوستت دارم، دوستت منم ... من -

 . میرفت رونیب اتاق از باهم و گرفتم رو دستش

 دلهره و ترس با . میشد وارد باهم و کردم باز رو در اتاقم، سمت رفتم

 و دمیخند بهش کرد،یم نگام

 : گفتم

 ! وونهید ندارم یکار باهات که من ! ؟یدیترس ه؟یچ -

 : گفتم و شدم کینزد بهش قدم هی

 ! خوامینم یا گهید زیچ کن باور ،یبد آرامش بهم وجودت با خوامیم -

 دوست رو حالتاش نیا قدر چه من و بود انداخته گل شرم از هاش گونه



 لوفرین وجود . داشتم

 کنار در االن ! خوردم کتک شیپ ساعت چند که بره ادمی بود شده باعث

 یدرد چیه گهید لوفر،ین

 ! نداشتم

 ! دارم ازین هم یلیخ لوفر،ین دارم ازین وجودت به -

 . کرد نگام یکمرنگ لبخند با

 شونه یرو رو سرم و نشستم کنارش و سمتش رفتم تخت، یرو نشست

 رو دستش . گذاشتم اش

 . کرد نوازش و موهام یال برد

 صفحه 321
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 ادمی به نیرام یحرفا . کردم حلقه کمرش دور رو دستم و بستم رو پلکام

 به دستش ذارمینم اومد؛

 اگه اما ! جهنم به بره نینازن بهت، لعنت ؟یچ نینازن پس . برسه لوفرین

 به کنه، تشیاذ بخواد

 . بذارم دینبا انسان هی عنوان

 . بدم دست از رو لوفرین دینبا کرد، بهم که ست رز * ه هی نینازن

 یدردسر واسم نیرام دوارمیام

 .نمشیبب خوامینم چون سراغم؛ ادین نینازن دوارمیام نکنه، درست

 که هم لحظه هی یبرا خواستمیم . کردم محکم کمرش دور رو دستم

 آرامش فرشته نیا کنار شده،

 ! باشم داشته

 ) لوفرین (



 معصوم قدر چه . زدم کوتاه یا ه * س * بو فش،یلط و نرم یموها به

 ! بود

 دست شیزخم صورت به

 ! آوردن من مرد سر ییبال چه نیبب ها، یلعنت . اومد درد قلبم دم،یکش

 رو اش گونه آروم

 . عشقم یبخواب خوب - : گفتم و دمیس * و * ب *

 . رفتم رونیب اتاق از و انداختم بهش یکوتاه نگاه شدم، بلند تخت یرو از

 نجایا رو انیک یوقت . گرفت بغضم رو، به رو اتاق به شد دهیکش نگاهم

 دمیترس گرفت؛ دلم دم،ید

 اما کرد،یم نگاه عکسش به داشت چون باشه؛ زن اون عاشق هنوزم که

 رو من که گفت بهم

 صفحه 321

 هنوز یول کرد، اعتراف عشقش به باالخره . منه عاشق و هدار دوست

 دوارمیام و زنهیم شور دلم

 هم چون شه؛یم میحسود بهش متنفرم، ازش نشه؛ داشیپ زن اون

 اول عشق هم و خوشگله

 خودش سمت به رو انیک بخواد دوباره ستین معلوم و بوده انیک

 ! بکشونه

 : گفتم خودم به و دمیکش یقیعم نفس

 ! نباش نگران پس خواد،یم رو تو انیک االن ! دختر باش اردویام -

 ! شب؟ موقع نیا هیک خورد، زنگ خونه تلفن که اتاقم سمت برم خواستم

 کردم، وصل رو تماس

 : گفت ینگران با انایک

 اومد؟ داداشم لوفر،ین -
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 .باش آروم زم،یعز آره -

 نشده؟ که شیزیچ -

 : گفتم نیهم یبرا کنم، نگرانش خواستمینم

 .نباش نگران خوابه، االنم زم،یعز نه -

 لوفر؟ین -

 جانم؟ -

 ریگ بازم داداشم نذار دختر، هستش تو به دمیام باش، داداشم مواظب -

 . افتهیب آشغال اون

 . نهیبب یبیآس انیک آقا ذارمینم کنم،یم رو تالشم تمام باش مطمئن -

 صفحه 322

*** 

 ها وونهید مثل اره،یب برام رو امتحانم نیاول ی جهینت تا بودم انیک منتظر

 خودم با و زدمیم قدم

 . دادم جواب سواال نصف به منم و بود آسون امتحان . زدمیم حرف

 . دمیشن اطیح یتو از رو نشیماش یصدا

 اومد بود، شیشونیپ یور که یکمرنگ اخم با . سادمیا در یجلو استرس با

 سالم بهش . سمتم

 شده؟ یچ ! خدا یوا . نشست مبل یرو و داد جواب یسرد با که کردم

 نکنه ! ناراحته؟ نقدریا چرا

 یا گهید زیچ دیشا ! ناراحته؟ نیهم ی واسه یعنی زدم؟ گند رو امتحان

 . ستادمیا روش روبه ! شده

 ؟یناراحت چرا ان،یک -

 : گفت و انداخت بهم یکوتاه هنگا د،یکش دست موهاش به

 ! نداشتم توقع ازت -



 . شد ام دلهره باعث قبل از شتریب زدنش، حرف نجوریا
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 خراب رو امتحان نکنه ! کردم؟ کار یچ مگه ... مگه شده؟ یچ ... یچ -

 کردم؟

 : گفت اخم با و ستادیا روم به رو شد، بلند مبل یرو از

 ... تو -

 ! خورد رو حرفش یباق

 ! آخه؟ شده یچ ؟یزنینم حرف چرا بابا، یا -

 صفحه 323

 ی قهی گرفت،یم ام هیگر داشت گهید . داد تکون رو سرش تاسف با

 : گفتم و زدم چنگ رو لباسش

 یکرد لبم به جون ! آخه؟ یدینم جواب چرا شده؟ یچ گمیم بابا، یا -

 ! بزن حرف ! انیک

 ! بخنده خوادیم کردم حس

 : گفتم و کردم زیر رو چشمام گرفتم، فاصله ازش

 ! ؟یکنیم تمیاذ یدار ان،یک -

 ! آخه؟ کنهیم نیهمچ چرا کردم، نگاش متعجب ! خنده ریز زد هوی

 : گفتم و نیزم به دمیکوب رو پام ها بچه مثل

 د؟ش یچ امتحانم گه،ید بگو خدا رو تو ! نخند انیک -

 ! یشیم بامزه یلیخ ! ایکن تتیاذ دهیم حال یلیخ ! لوفرین یوا -

 : گفتم اخم با

 ! نداره بیع باشه، ! ؟یکنیم ام مسخره -

 : گفت و گرفت رو دستم مچ که برم اونجا از خواستم

 ! خوشگله نکن قهر بابا، باشه -



 ! شدم ب ** ل به جون بگو، خدا رو تو -
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 : گفت و چشمام یوت زد زل مهربون بار، نیا

 ! یشد قبول رو امتحان ! یشد موفق تو گم،یم کیتبر -

 ! شهینم باورم من، یخدا یوا

 کردن نییپا و باال از دست . زدم غیج ،یقبول نیا دنیشن جانیه از

 و کردم بغل رو انیک و برداشتم

 صفحه 324

 : تگف

 هستش، تو خاطر به هم ها یخوشحال نیا ی همه و انیک خوشحالم یلیخ -

 ! ممنون

 : گفت و دیس * و * ب * رو سرم

 . ام کاره چیه من خودته، تالش خاطر به همش نایا -

 : گفت و مهربونش ی چهره به شدم رهیخ و گرفتم باال رو سرم

 . انیک دارم دوستت -

 ! جوجه دارم دوستت منم -

 اول تازه نیا اما ،یگذاشت سر پشت تیموفق با که رو امتحان نیا خب،

 هم رو راه ادامه دیبا راهه؛

 ؟یدیم قول ،یکن یط یانرژ با نجوریهم

 ! تو خاطر به فقط تو، خاطر به دم؛یم قول آره، -

 باشه؟ خودت، خاطر به فقط ،یبکن رو کار نیا خودت خاطر به دیبا نه، -

 . یبگ تو یچ هر ان،یک باشه -

 با ! بود ممکن ریغ برام یخوشبخت همه نیا کردم، نگاش یخوشحال با

 فاصله ازش ،یزیچ یادآوری



 : گفت و شد مینگران متوجه . گرفتم

 ! شده؟ یچ -
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 : گفتم و گرفتم نییپا رو سرم

 با یخوایم طور چه تو هستم؟ یک دونمینم خودمم من ... من انیک اما -

 ... یزندگ یآدم

 صفحه 325

 : گفت و داد قرار لبم یجلو رو اش اشاره انگشت

 . ستین مهم من یبرا زایچ نیا نگو، یچیه -

 تو با بتونم تا هستم یک بفهمم دیبا اول من ! انیک مهمه من یبرا اما -

 خوامینم ؟یفهمیم باشم،

 ! شهینم م،کن یزندگ تو با تیهو بدون

 : گفت و کرد بغلم دوباره

 باشه ! یباش ناراحت یندار حق نم،یبب ناراحت رو تو خوامینم ! کن بس -

 ؛یبخوا تو یچ هر گلم،

 ! رسونمیم آرزوت به رو تو خودم

 : گفتم و کردم نگاش متعجب

 ! ؟یگیم راست -

 . آره -

 ! ؟یطور چه یول -

 ! باش نداشته یکار اونش به تو -

 دوست طوره؟ چه رون،یب میریم شام ها بچه با تو، یقبول خاطر به اصال

 ؟یدار

 : گفتم و کردم نگاش خجالت با



 ! کنن؟یم یفکر چه اونا اما خوبه، -

 رو گهیهمد ما که فهمنیم زود یلیخ ضمن، در ! کننینم یفکر اونا -

 نیا به پس م،یدار دوست

 ! نکن فکر زایچ

 . زد زنگ ها بچه به و آورد رونیب بشیج از رو لشیموبا

 صفحه 326
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 نیتر یداشتن دوست مرد نیا شک، بدون شدم؛ رهیخ بهش عشق با

 اونم بود، نیزم یرو مرد

 ! نکنه دور مرد نیا از رو من یزیچ دوارمیام ! من یبرا

 مانتوها از یکی . دمیخر لباس تدس چند خودم یبرا رفتم ش،یپ روز چند

 دم؛یپوش و برداشتم رو

 نیج شلوار عاشق من اصال دم،یپوش هم رو نیج شلوار . اومدیم بهم یلیخ

 رو جلوم یموها ! بودم

 نیا کردم حس دم،یپوش رو رنگم خوش شال . باال زدم یخوشگل تل با

 بهم یلیخ یا روزهیف رنگ

 . دادم انجام هم میمال شیآرا هی ! ادیم

 نقدریا که شدینم باورم کردم، نگاه نهییآ یتو خودم به بار نیآخر یبرا

 اونم ! باشم شده وسواس

 پسرا هیشب و دادینم تیاهم پوشش و خودش به اصال که یکس من،

 چاره خب ! دیپوشیم لباس

 از . کنم یکار نیهمچ بودم مجبور گرگ، همه اون ونیم نداشتم؛ هم یا

 یزیچ هی اما ممنونم، خدا

 اما خوان،ینم رو من اونا دونمیم ... دونمیم ! رو ام خانواده خوام؛یم ازش



 هی ازشون فقط من

 رو اونا دارم دوست چند هر بمونم؛ عشقم کنار ینجوریا تا خوامیم تیهو

 کنارشون و بشناسم

 رو خودم خوامینم منم و خوانینم رو من اونا که نهیا قتیحق یول بمونم؛

 . کنم لیتحم یکس به

 صفحه 327

 . کردم رونیب سرم از رو یالک یفکرا نیا و دمیکش یقیعم نفس

 . نییپا اومد هم انیک همزمان، که اومدم رونیب اتاق از

 واقعا مرد نیا ! خدا یوا . نشده معطل من خاطر به که بودم خوشحال

 نیا ! هیخواستن و جذاب

 نکن رو کار نیا من دل با ! کرده جذاب رو اون حد از شیب اسپرت، پیت

 ! ییآقا

 : وگفت ستادیا کمینزد من، به رهیخ اونم

 ! وروجک یشد یخواستن -

 رو ام گونه هوی که زدم یدار عشوه لبخند و گرفتم نییپا رو سرم

 : گفت و دیس * و * ب *

 ! خوشگله عاشقتم -

 خجالت با . دمیس * و * ب * بار، نیا که گرفتم باال رو سرم زده جانیه

 ازش

 : گفتم و گرفتم فاصله
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 ! نکن انیک ... ا -

 : گفت و آغوش یتو دیکش رو من

 ! لویبیس ادینم بهت اصال خجالت -



 : گفتم و کردم نگاش گرد یچشما با

 ! دارم؟ لیبیس هنوزم -

 : گفت و داد سر ینینش دل ی خنده

 ! بود افتضاح واقعا الیبیس اون شییاخد یول ! بابا نه -

 : گفتم و کردم نگاش قهر حالت با

 صفحه 328

 ! یشد لویبیس دختر نیهم عاشق که یدید یول -

 : گفت ییمعنا پر لحن با و کرد جمع رو لبخندش

 شد یچ لوفر،ین یراست ! مقدمه بدون و ییهوی اونم شدم، عاشق آره، -

 که

 چه شدم؟ عاشقت

 ! دختر؟ یکرد جا دلم یتو رو خودت یطور

 ! ارم؟یب دووم وجودت بدون هم هیثان هی تونمینم که یکرد کاریچ من با

 ام، وابسته بهت بدجور

 من با رو کار نیا طور چه بگو ! دختر کردم عادت بودنت به بدجور

 ؟یکرد

 : گفتم و کردم شنثار یعشق از پر لبخند

 به و کردن دایپ رو گهیهمد راه که بود دالمون نیا نکردم، یکار من -

 قلب . شدن وابسته هم

 از قبل تا من پناه یب قلب . کرد عاشق رو من که بود تو پاک و مهربون

 تو اما نداشت، رو یکس تو

 . انیک بشه آروم نا واست من قلب که یکرد یکار

 نکردم؛ یکار چیه نکردم، یکار من اما ؛یشد گاهم هیتک ،یشد پناهم تو

 ی واسه که یبود تو نیا



 عاشقم که شد باعث اتیمهربون نیهم دیشا . یکرد یکار همه من

 . یبش
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 : گفت و گذاشت ام گونه یرو رو دستش

 با رو میتنها نکهیا اول ؛یکرد من حق در رو یخوب نیبزرگتر تو دختر، نه -

 و یبرد نیب از اومدنت

 صفحه 329

 و جرات بهم حرفات با ،یکرد روشن وجودت با رو کیتار ی خونه نیا

 دو از بعد که یداد جسارت

 بشه نرم میسنگ قلب که یکرد یکار و ام خانواده شیپ برم باالخره سال

 باور رو عشق دوباره و

 کنه؛

 ... رو تو که کنم یکار ترسمیم رسم،تیم لوفرین اما

 خواستمینم هم دیشا چرا؟ دونمینم بشنوم، رو حرفش یباق خواستمینم

 ها لحظه نیا یخوش

 ! ببره نیب از ترسوندیم رو من که ییحرفا با رو

 پس مطمئنم؛ بشم، ناراحت من که یکنینم یکار تو ! انیک کن بس -

 یزیچ

 . نگو

 . مینکن معطل رو ها بچه و میبر بهتره . یبگ تو یچ هر باشه، -

*** 

 هماهنگ کردم حس . بودن کرده رزرو رو یزیم انایک و بابک ما، از قبل

 با انایک چون نجا؛یا اومدن

 هی متوجه انیک انگار اما گرفت؛ فاصله بابک از یکم انیک دنید استرس

 دوارمیام . شد ییزایچ



 یآسودگ سر از ینفس و دمیند رو بهزاد . برسن هم به هم تا دو نیا

 نداشتم دوست دم؛یکش

 . باشم انیک کنار راحت الیخ با منم و ادین امشب که دوارمیام . نمشیبب

 آ

 . گفتن کیتبر بهم انایک و بابک

 : گفت انیک نشستم، انیک کنار

 صفحه 331

 کجاست؟ بهزاد -

 : گفت سرمون پشت از نفر هی بزنه، یحرف بابک کهنیا از قبل

 ! نجامیا من -
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 به تعجب با . ستادیا انیک و من یرو به رو ! اومدینم کاش یا خدا، یوا

 یدیسف و قرمز رز یگال

 ! ؟یکنیم رو کار نیا چرا آخه ،یلعنت . کردم نگاه بود، دستش یتو که

 . نشه یزیچ متوجه انیک دوارمیام کردم، نگاش اخم با

 . بود رهیخ گال به یزیر اخم با ان،یک به دادم رو نگاهم استرس با

 ! احمق بهزاد کنه لعنتت خدا

 ) انیک (

 روز هر که ییگال اون سمت شد دهیکش فکرم هوی چرا دونمینم ! رز گل

 روز هی ! بود لوفرین زیم یرو

 ! دیسف هم روز هی و بود قرمز گال رنگ

 کردمیم حسش کهیا دلهره با لوفرین کردم، نگاه لوفرین و بهزاد به اخم با

 . کردیم نگام

 داشته؟ خبر هیقض نیا از هم لوفرین نکنه بوده؟ بهزاد کار گال اون نکنه



 هم دیشا نگفت؟ یزیچ چرا نزد؟ یحرف من به چرا پس داشته، خبر اگر

 یتو ترس اما نداره، خبر

 کردم؛ شک هدوبار . شد مشت دستم ! گهیم یا گهید زیچ هی اش چهره

 نداشتم، رو کار نیا حق

 . نبود خودم دست اما

 صفحه 331

 : گفت و گرفت سمتش به رو گال لوفرین به رهیخ بهزاد

 ! شدم خوشحال یلیخ لوفر،ین گمیم کیتبر -

 ازم یانگار کرد،یم نگاه من به ترس با لوفر،ین به دادم رو نگاهم خشم با

 . خواستیم اجازه

 : گفتم و زدم یا یساختگ لبخند

 ! خوب دختر ریبگ خب -

 کنم؛ کنترل رو تمیعصبان کردم یسع . کرد تشکر و گرفت رو گال اونم

 لوفرین خواستمینم چون

 یحساب خودم ذهن اما باشه، ناراحت بود مهم براش که شب نیا یتو

 و رز یگال نیا . بود آشفته

 و نیرام ادی . کردیم تمیاذ بدجور لوفر،ین به بهزاد یمعنا از پر ینگاها

 هم اونا افتادم؛ نینازن
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 اون روبا دختر نیا ! مرد بهت لعنت ! کردنیم نگاه هم به ینجوریهم

 قلبش نکن، سهیمقا یعوض

 و شک از پر هنوز که هستش تو قلب پاکه، دختر نیا ! نشکون رو

 بس ان،یک نکن تشیاذ . دهیترد

 . باشه خوشحال بذار ! کن



 به رو یقرمز ی جعبه بار، نیا . اومدم رونیب فکر از بهزاد، یصدا با

 : گفت و گرفت لوفرین سمت

 ! ادیب خوشت داورمیام ناقابله، نمیا -

 صفحه 332

 اما کنم، خفه رو بهزاد داشتم دوست ! داشتمن رو یکی نیا تحمل گهید نه،

 یبد قصد اونم دیشا

 ! نداره

 اخمام . کرد یکوتاه تشکر دوباره و گرفت رو جعبه لوفرین

 هم یتو رفت________________

 . شدم رهیخ لوفرین به و

 . زد چشمک برام یا نقره بند دست هی کرد، باز رو جعبه

 : گفت جانیه با انایک

 . لوفرین کن دستت ! خوشگله چه -

 دست رو دستبند انا،یک کمک به و انداخت من به یکوتاه نگاه لوفرین

 . کرد

 : گفت لوفرین به رو و نشست بابک کنار بهزاد

 ! ادیم دستت به یلیخ -

 . کرد نگاه من به یچشم ریز و کرد تشکر یکمرنگ لبخند با لوفرین

 داشتم دوست چون نه، من اما دادن؛ رو هاشون هیهد هم بابک و انایک

 بهش میشد تنها یوقت

 ! بود کرده میعصب یحساب بهزاد کار اما بدم،

 به یحت بود، نییپا سرم حرف یب ! دمیشنینم رو حرفاشون از کدوم چیه

 . کردمینم نگاه هم لوفرین

 یها شک با دینبا بودم؛ یعصب خودم از بلکه نبودم، یعصبان دستش از



 رو دختر نیا ام هودهیب

 . کنم تیاذ
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 صفحه 333

 رونیب فکر از ره،یبگ خوادیم گهید شب چند بهزاد که یجشن دنیشن با

 ی حوصله اصال اومدم؛

 . کرد رد رو دعوتش و آورد بهونه شدینم اما نداشتم، رو زایچ جور نیا

 انایک به نگاهش کنمیم حس چرا دونمینم بابک، سمت رفت نگاهم

 وقت چیه ! متفاوته؟

 نسبت هم انایک ! بودم نکرده یا توجه هم دیشا بودمش، دهیند ینجوریا

 ! نبود تفاوت یب بابک به

 با اما ه،یخوب پسر بابک . کنم صحبت راجبش انایک با و ارمیب در سر دیبا

 بدونم دیبا حال، نیا

 نه؟ ای هست نشونیب یزیچ

 به هم یا توجه و زدمینم یحرف راه نیب . شدم خالص جا ناو از باالخره

 دست نداشتم؛ لوفرین

 ! نبود خودم

 . برگشتم سمتش به داد، قرار ام شونه یرو رو گرمش دست

 شده؟ یزیچ ان،یک -

 طور؟ چه -

 که کردم یکار من نکنه شدم، نگران و یشد ساکت هوی امشب آخه -

 ! ؟یشد ناراحت

 : گفتم یسرد لحن با

 ! ستین یزیچ -



 خونه به دنیرس تا گهید چون خورد، جا زدنم حرف لحن و برخورد از

 . نزد یحرف

 صفحه 334

 قبل از شتریب دنشونید شدم؛ رهیخ پاش یرو رز یگال به یچشم ریز

 اما کرد،یم میعصبان

 اشتباه فکرام دیشا چون کنم؛ ناراحت رو لوفرین نیا از شتریب خواستمینم

 . بشم شرمنده و باشه

*** 

 خوره؛یم هم به خودم از حالم . ناراحته ازم که بود مشخص اش چهره از

 به رو شب نیا جهت یب

 ! کردم زهر لوفرین و خودم
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 بودنش توجه یب نیا و کردینم نگاه منم به گذاشت، گلدون یتو رو گال

 قح کرد؛یم تمیاذ

 ! کنه رو کار نیا نداشت

 . آوردم رونیب رو کتم یعصب

 : گفت و انداخت بهم یکوتاه نگاه

 ! ریبخ شب -

 : گفتم و زدم یپوزخند

 ! ن؟یهم فقط -

 : گفت متعجب

 ! بگم؟ دیبا یا گهید زیچ -

 ؟یناراحت یچ از هو؟ی شد یچ -

 : گفت و ستادیا روم به رو

 صفحه 335



 شد یچ هوی ،یبود خوشحال که تو ؟یناراحت یچ از بگم دیبا که منم نیا -

 ... که

 ! نیهم فقط بودم، خسته یکم ست؛ین یزیچ که گفتم -

 ! ؟یگیم راست -

 . آره -

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 . ممنون امشب بابت -

 انیک خواستمینم ! بود؟ شده مرگم چه دونمینم . کردم نگاش حرف یب

 گال اون اما برگرده، سابق

 لوفر،ین ی دلهره و ترس اون و بهزاد یمعنا پر ینگاها اون ذاشت؛ینم

 ! باشم مهربون ذاشتینم

 بهش بفهمه خواستمینم بپرسم، یزیچ ازش موضوع نیا راجب تونستمینم

 ! کردم شک
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 رو دستش مچ که هریبگ فاصله ازم خواست دیناام د،ید که رو سکوتم

 : گفتم و گرفتم

 ! رفت ادمی زیچ هی -

 ؟یچ -

 ! بگم بهت تا میبر ایب -

 . افتاد راه سرم پشت حرف یب

 : گفتم و گرفتم سمتش به رو یا جعبه

 ! ناقابله -

 صفحه 336

 : گفت و کرد نگام ینیریش لبخند با



 . ممنونم -

 ! گهید کن باز خب -

 و شد تر رنگ پر لبخندش ل،یموبا یگوش دنید با و کرد باز رو جعبه

 : گفت

 ! منه؟ یبرا نیا ... نیا -

 ومد؟ین خوشت آره، خب -

 ! خوشگله یلیخ اومد، خوشم که معلومه -

 باشه، مبارکت -

 ... یکن کار باهاش یجور چه بدم ادی بهت بذار

 : گفتم که بود رهیخ لیموبا یگوش به حرف یب
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 شده؟ یزیچ -

 ! داره کم یزیچ هی یگوش نیا ... گمیم -

 : گفتم متعجب

 ! ؟یچ -

 : گفت و کرد نگام طنتیش با

 ! رو تو عکس -

 تیجد با و اوردمین خودم یرو به اما شدم؛ زده ذوق زد، که یحرف از

 : گفتم

 ! ؟یچ یبرا من؟ عکس -

 صفحه 337

 به رو گرفت رو یگوش و گرفت فاصله ازم بده، جواب بهم نکهیا بدون

 . روم

 : گفتم و کردم نگاش اخم با



 ! ؟یکنیم کاریچ -

 ! رمیبگ عکس ازت خوامیم بخند، -

 ! آخه؟ گرفتنه عکس وقت االن ! بچه کن بس -

 ازم حالت همه از کرد؛یم رو خودش کار و بود حرفم به توجه یب اون اما

 ! گرفت عکس

 : گفت یخوشحال با بود، گرفته ام خنده

 ! یدیخند باالخره شد، حاال آهان، -

 ! یخندیم خوشگل یلیخ انیک ! شده یقشنگ عکس چه ،یوا
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 ! ؟یندار باورش چرا ست،ین یچیه دلش یتو دختر نیا مرد، بهت لعنت

 اون با یتونیم طور چه

 یسخت شهیهم شیزندگ یتو دختر نیا ! ؟یکن اش سهیمقا تهیرعف

 اجبار و زور شهیهم داشته،

 پاکه، عشقش دختر نیا ! کنه؟ تو به تونهیم طور چه حاال کرده، تحمل رو

 ! ؟یچ وقت اون کنه، بهم اونم که بشه باعث یراحت و شیآسا اگه اما

 رو لوفرین ترسمیم اما کنم، اعتماد تونمینم ! شمیم وونهید دارم خدا، یا

 ترسمیم کنم؛ تیاذ

 که کنم کاریچ یول بشه، ناراحت من کنار دینبا اون ! کنم بدبختش

 ! عاشقشم

 صفحه 338

 . اومدم خودم به لوفر،ین یصدا با

 . داد نشون بهم رو عکس و کنارم اومد

 کار؟یچ یخوایم رو من عکس ینگفت -

 : گفت بود، محبت از پر که ییچشما با



 یوقتا و رمیم جا هر خوامیم کنم، نگاش خواب قبل شب هر خوامیم -

 عکس نیا به ،یدلتنگ

 ! کنم نگاه

 به یباش مجبور و یبش دلتنگ یبخوا که یبش دور ازم ستین قرار تو -

 ! یکن نگاه عکس نیا

 چشمام یجلو لحظه هر دیبا ! شمیم دلتنگ لحظه هر من اما آره، خب -

 ییوقتا منظورم ! یباش

 . کنمیم نگاه عکس نیا به منم ه؛یستین کنارم و یدار کار که هست

 منم خب ! است؟ وابسته من به نقدریا ! عاشقه؟ نقدریا دختر نیا یعنی

 و ام وابسته بهش

 بودن من کنار در اگه اما باشه، کنارم شهیهم ی واسه دارم دوست

 عذاب و بشه شیاراحتن باعث

 ! ؟یچ بکشه

 : گفت و گذاشت ام نهیس یرو رو سرش

 . دارم دوستت انیک -

 : گفتم و کردم جداش خودم از

278 

 لوفر؟ین -

 صفحه 339

 جانم؟ -

 ... خوامینم ده،یم عذابم داره فکر نیا ! کنم ناراحتت ترسمیم من ... من -

 : گفت و گرفت فاصله ازم یناراحت با

 ؟یکنیم صحبت موضوع نیا راجب یدار همش امشب چرا ! کن بس -

 ! ان؟یک چرا آخه



 کنار در و یبش تیاذ من خاطر به خوامینم نگرانتم، ست؛ین خودم دست -

 رو تو بودن من

 و دشا دختر تو ! من مثل یبش یکی خوامینم کنه؛ افسرده و ناراحت

 هی من اما ،یهست یسرحال

 رو یچیه و دهید و دهید دروغ شیزندگ یتو که یمرد هی م،یزخم مرد

 مثل وقتا یبعض نداره؛ باور

 ! نهیبینم هم رو تو احساسات یحت وقتا یگاه و شهیم احساس یب سنگ هی

 خودم دست

 ! لوفرین ستین

 و نهکیم ناراحت رو من یچ یدونیم اصال ! انیک کن بس خدا رو تو -

 عذاب

 ده؟یم

 تو نمیبب و بشم داریب خواب از روز هی نکهیا باشم، تو یب روز هی نکهیا

 رو من تو ان،یک . یستین

 نیا پس ،یخوایم رو من و یدار دوستم یگفت بهم و یکرد خودت عاشق

 یا یمعن چه حرفا

 که گفتم لطفا، کن بس . کنهیم ناراحتم داره که حرفاته نیا االن ! داره؟

 نیا تا کنمیم کمکت

 صفحه 341

 من دل ان؟یک یخوایم یچ گهید پس ،یاریب رونیب دلت از رو دهایترد

 نداره، رو تو یدور طاقت

 ! نداره خدا به

 . گرفت دلم کرد، هیگر آروم

 : گفتم و کردم بغلش



 ! کردم غلط دختر، نکن هیگر________________ باشه، -

 . کردیم هیگر هنوزم حرفم، به توجه یب
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 : گفتم و کردم پاک رو اشکاش

 ! نکن هیگر -

 . تونمینم تو بدون من ان،یک -

 . تونمینم تو بدون منم -

 ! خدا رو تو نزن، رو حرفا نیا پس -

 : گفتم کنم، آرومش نکهیا یبرا

 خوبه؟ ینجوریا شم،یم خوب تو کمک به . گمینم یزیچ گهید باشه، -

 یچ یدونیم - : گفتم و دمیس * و * ب * رو اش گونه داد، تکون رو سرش

 که شد باعث همه از شتریب

 بشم؟ عاشقت

 ؟یچ -

 ! بخند برام پس ! لبخندت -

 : گفت و داد لمیتحو رو نیریش لبخند همون

 . چشم -

 صفحه 341

 : گفتم و دمیس * و * ب * رو پلکاش

 ! نیآفر -

 : گفت و کرد نگام التماس با

 ؟ینکن دور خودت از رو من یدیم قول -

 : گفتم و شدم رهیخ معصومش ی چهره به

 . یمونیم خودم شیپ ابد تا بهت، دمیم قول -
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*** 

 ) لوفرین (

 فرق نزنم رو لگ دسته اون تا گرفتم رو خودم یجلو یلیخ شبید

 خواستمینم شد،ینم ! سرش

 ییجا به ستین قرار چون بدونه؛ یزیچ من به بهزاد احساس راجب یکس

 بهش بار چند . برسه

 ست؛ین بدهکار حرفا نیا به گوشش اما نکنه، رو کار نیا که دادم اخطار

 یا گهید جور هی دیبا پس

 ! کنم برخورد باهاش

 . زدم ضربه در به و بهزاد اتاق سمت رفتم مهم، ی نامه هی پیتا از بعد

 . دییبفرما -

 زشیم یرو یا نقشه یبررس مشغول . داخل رفتم و دمیکش یقیعم نفس

 از من، دنید با که بود

 : گفت و زد ییمعنا پر لبخند و برداشت چشم نقشه

 ! کرد رفع رو میخستگ دنتید -

 صفحه 342

 . کردم حرکت زشیم سمت به و بستم سرم پشت رو در

 : گفت و دوختم چشم بهش یسرد حالت با

 ! کن بس ! ؟یکنیم رو کار نیا من با چرا تو بهزاد، آقا -

 و ستادیا من مقابل و شد بلند زیم پشت از داد، باال رو ابروش یتا هی

 : گفت

 ! ندارم؟ خبر خودم که کردم کاریچ باز -

 : گفتم و زدم یپوزخند

 ! گل بازم -
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 یرادیا چه کنم؛ خوشحالت خواستمیم بود، تیقبول خاطر به فقط اون -

 از تو نم،یبب اصال ! داره؟

 ! ؟یترسیم یچ

 معطل رو خودتون خوامینم فقط بهزاد، آقا ترسمینم یکس و یزیچ از من -

 کارا نیا د؛یکن من

 ... که شهینم باعث

 ! شدیم یعصبان ینجوریا که بود بار نیاول شد، کینزد بهم خشم با

 : گفت و کرد دراز سمتم رو دستش دیتهد با

 یدختر چیه االن تا و شدم عاشق که بارمه نیاول من خوب، دختر نیبب -

 خودش جذب رو من

 دستت به تا و شدم عاشق هم بدجور هستم، تو عاشق االن اما نکرده،

 ستمین کن ول ارم،ین

 ! لوفرین

 صفحه 343

 . گرفتم فاصله ازش قدم هی و دمیترس . اومد بدم رفتارش از

 : گفت و دیکش دست موهاش به کرده، اشتباه که شد متوجه

 تو ! ستین خودم دست کن باور اما رفتم، تند دونمیم خوام؛یم معذرت -

 چه عشقت یدونینم

 ! باشم شده عاشق ینجوریا که شهینم باورم خودمم ! آورده من روز به

 که بفهم ... بفهم ،یلعنت

 کنم؛یم خوشبختت کن باور ! کن ازدواج من با ... لوفرین . دارم دوستت

 تو

 دختر نیتر خوشبخت رو

 ! مونمیم عاشقت یجور نیهم عمر، آخر تا کن باور ! کنمیم ایدن



 نیا از انیک اگه ! شده عاشقم واقعا نگارا ! ازدواج؟ ! من یخدا یوا

 موضوع

 بد یلیخ بفهمه، یزیچ

 . کنم حلش خودم دیبا بشه، دهیکش جا اون به بذارم دینبا نه، ! شهیم

 : گفتم یخونسرد با

 یدار اونوقت ندارم، یخاص حس چیه شما به گمیم دارم من بهزاد، آقا -

 ازدواج درخواست بهم

 ! بهزاد آقا کن بس ! ؟یدیم
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 یم ازدواج که هم یکس تنها با و دارم دوستت آره، ! کنمینم بس نه، -

 مال تو ! یهست تو کنم

 ! باش مطمئن ،یخودم

 هی حتما بود، یا گهید تیموقع یتو اگه . کردیم میعصبان داشت گهید

 نثارش جانانه مشت

 هصفح 344

 ! کردمیم

 چون یکرد فکر ! ؟یدوزیم و یبریم خودت یبرا ! ؟یگیم یدار یچ -

 به رو من یتونیم ،یپولدار

 دوستت چون کنم؛ ازدواج تو با عمرا من ،یخوند کور ! ؟یاریب دست

 شد؟ تیحال ندارم،

 : گفت و کرد زیر رو چشماش

 ؟یهست یا گهید یکس عاشق نکنه -

 و گفتمیم بهش رو هیقض وگرنه نگم، یزیفعالچ گفته بهم انیک که فیح

 راحت رو خودم



 . کردمیم

 من یتونیم کارم، و کس یب چون یکرد فکر ه؟یچ ! نداره یربط تو به -

 رو

 دلت یکار هر و یبخر

 ! ینشناخت رو من هنوز نه، ! ؟یبکن من با خواست

 ! دختر عاشقتم گمیم دارم من ؟یگیم یدار یچ ! ؟یشد وونهید -

 حق ! شد؟ تیحال ستم،ین عاشقت من چون کن؛ مومت رو بحث نیا -

 موضوع نیا راجب یندار

 ! یاریب گل برام ای یبزن یحرف باهام دوباره

 : گفت و کرد نگام یخونسرد با

 ! خودم مال باشه، ادتی ! یشیم من مال تو ،ینیبیم حاال -

 . رونیب رفتم و انداختم بهش ینگاه تیعصبان با

 به بهزاد با زدن حرف . گرفتم دستم نیب رو سرم و زیم پشت نشستم

 دونمینم رسه،ینم ییجا

 صفحه 345

 نشه باعث میکار پنهون و بفمهه انیک خوادیم دلم طرف هی از کنم؟ کاریچ

 از و کنه شک بهم
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 بهتره ! کنه شک بهم رشتیب موضوع، نیا گفتن با ترسمیم هم گهید طرف

 چون کنم؛ سکوت فعال

 ! سردرگمم یلیخ غلط؟ یکار چه و درسته یکار چه دونمینم

 اون، از بعد منم و رفت رونیب شرکت از مهم کنفرانس هی یبرا انیک

 رو خدا . کردم ترک رو شرکت

 . شد دایپ یتاکس هی زود یلیخ گه،ید یروزها خالف بر امروز شکر



 برم تونمیم طور چه اما ! کرده؟ رو دوستام یهوا دلم امروز چرا دونمینم

 به نایس یوقت اونجا،

 نبودم؛ معرفت یب من یول ! بشه؟ دامیپ که منتظره و هست تشنه خونم

 تمیموقع که االن دینبا

 ! کنم فراموش رو ها اون شده، عوض

 روزا جالل و نایس ! نگرانشونم کنم؟ کاریچ اما محضه، یوونگید دونمیم

 ! رمیم آره، . ستنین اونجا

 . گفتم رو آدرس راننده به ! برم دیبا و هستن من یدوستا اونا

*** 

 . دمیرسیم خونه اون به تا شدمیم رد کوچه چند از دیبا

 آخه . شدیم شتریب ترسمم شدم،یم تر کینزد خونه اون به که قدم هر

 یکار چرا تو دختر،

 صفحه 346

 ازین بهم دوستام کردم حس دونم،ینم ! ؟یبش مونیپش بعد که یکنیم

 ! دارن

 چه جا نیا . کردم نگاه بودن، جمع کوچه یتو که ییآدما به تعجب با

 ! شلوغه؟ نقدریا چرا ! خبره؟

 س؟یپل نیماش شدم، رد نشونیب از

 شده؟ یچ یعنی ! جالل؟ خونه یجلو اونم

 به که یحال در رو جالل و نایس که بودم دوخته چشم خونه در به متعجب

 زده دستبند دستاشون

 میقا مردم پشت دنشون،ید ترس از . آوردن رونیب خونه از بودن،

 . شدم

 اونا . بودم متعجب شونیریدستگ از حال، نیع در و بودم دهیترس یلیخ



 با یلیخ رو کارشون که

 پس کردن؛ینم شک بهشون هم ها هیهمسا یحت دادن،یم انجام مهارت

 ! هو؟ی شد یچ
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 که نایس به افتاد نگاهم دوختم، چشم بهشون و کردم بلند آروم رو سرم

 نگاه همه به خشم با

 به باالخره آره، . آوردم لبم یرو به یخوشحال سر از یلبخند . کردیم

 یول دن؛یرس عملشون یسزا

 کجان؟ اونا ! ؟یچ ها بچه

 : گفتن یم که دادم گوش بودن اطراف اون هک مرد چند پچ پچ به

 دمینفهم کردم،یم یزندگ نجایا سال همه نیا که یمن ! کنه لعنتشون خدا -

 ! خالفکارن اونا که

 صفحه 347

 تماح ! کردنیم یکار هر به مجبور رو چارهیب یها بچه که شهینم باورم

 لیتحو رو ها بچه

 کردن ول رو اونا که کنه لعنت رو مادرشون و پدر خدا . دنیم یستیبهز

 ! خدا امون به

 : گفت گهید نفر هی گرفتم، نییپا رو سرم یناراحت با

 چیه چون افتادن، ریگ یراحت نیا به که داده لو رو اونا یکی من، نظر به -

 شک بهشون کس

 ! نداشته

 ؟یچ یبرا ! داده؟ لو رو اونا یک کردم، رفک حرفاشون به متعجب

 سیپل نیماش . نمیبب رو شونیریدستگ و نجایا امیب که خواستهیم خدا انگار

 . کرد ترک رو اونجا



 ببرن هم رو من دمیترسیم چون کنم؛ یکار تونستمینم اما گرفت، دلم

 و پدر دیبا من . یستیبهز

 اشک . کنمیم رو شمتال تمام اما سخته، دونمیم ! کنم دایپ رو مادرم

 گوشه

 پاک رو چشمم ی

 . شدن ریدستگ فطرتا پست اون که خوشحالم شکرت، ایخدا . کردم

 دلم نکهیا با ... بشناسه رو من یکس دمیترس کردم، ترک رو اونجا عیسر

 دوستام شیپ خواستیم

 . کرده فرق تمیوضع االن اما باشم،

*** 

 . ادیب انیک تا شدم منتظر و کردم حاضر رو شام
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 صفحه 348

 خونه اون یتو هنوزم اگر . اومدمینم رونیب ها بچه فکر از هم لحظه هی

 رفتمیم منم حتما بودم،

 کنمیم حس خوام؛ینم من اما دارن، یبهتر یزندگ اونجا نکهیا با . یستیبهز

 . میزندان هم اونجا

 . دارم دوستشون که باشم ییکسا با و باشم آزاد دارم وستد من

 نگاش متعجب . آورد خودم به رو من ان،یک یصدا که بودم افکارم یتو

 من که اومد یک کردم،

 ! دم؟ینفهم

 : گفت و دیس * و * ب * رو ام گونه نشست، کنارم

 ؟یخوب -

 ؟یاومد یک آره، -

 ! شدم نگرانت ... ینشد متوجه زدم، صدات یچ هر ! االن -



 یرو رو دستش و شد کینزد بهم نگران . ام گونه رو دیچک اشکم هوا یب

 و گذاشت سردم دست

 : گفت

 ! دختر بزن حرف ! شده؟ یچ لوفر،ین -

 : گفتم و دادم فرو رو بغضم

 ! کردمیم یزندگ قبال که ییجا رفتم امروز ... امروز -

 : گفت یکمرنگ اخم با

 کردن؟ تتیاذ نکنه د؟یند رو تو یکس ؟یفتر چرا ! ؟یشد وونهید ؟یچ -

! 

 ! لوفرین بزن حرف

 ! باشم مهم براش حد نیا تا کردمینم فکر شدم، رهیخ بهش متعجب

 صفحه 349

 رو من و شد خوشحال خودم مثل اونم کردم، فیتعر براش رو ماجرا

 .شآغو یتو دیکش

 ریدستگ آشغاال اون که یباش خوشحال دیبا که تو ؟یناراحت چرا پس -

 ! شدن

286 

 و پدر اگر چون سوزه؛یم ها بچه و خودم حال به دلم اما خوشحالم؛ آره، -

 شیپ رو ما مادرمون

 سوزهیم براشون دلم ! شدینم خراب مونیزندگ داشتن،یم نگه خودشون

 سخته، یلیخ ان؛یک

 ! باشه نداشته یزندگ یبرا رو ییجا نفر هی که سخته

 . بود گرفته دلم یلیخ کردم، هیگر وجود تمام با

 : گفت و گرفت قاب دستاش نیب رو صورتم

 ! م؟یک من پس .. پس ! ؟یندار رو یکس تو گفته یک دختر، باش آروم -



 کنار عمر آخر تا تو یلعنت

 ! یرینم جایه و یمونیم من

 : گفتم کردم،یم هیگر که نجوریهم

 ! ندارن رو یکس که اونا ؟یچ اونا یول آره، -

 اونجا کنن؛ یزندگ راحت الیخ با توننیم ست،ین یبد یجا یستیبهز -

 کنن،یم کمک بهشون

 .نباش نگران ... دختر دنیم انجام واسشون یکار هر

 یک دونمینم که من مثل ... من مثل هستن؟ یک فهمنینم وقت چیه اما -

 و پدر دونمینم هستم؟

 صفحه 351

 کردن؟ ترکم لیدل چه به و کجان مادرم

 بهش کردم، سوال جالل از بار چند . اومدیم شیپ واسم سوال نیا شهیهم

 کجا از رو من گفتم

 ن؟یکرد دایپ

 رو تو گفتیم کردم، داتیپ س * و * ب * اتو ستگاهیا کنار گفتیم اونم

 یتو

 گذاشته کارتون هی

 ! بودن

 . کردمیم هق هق ادیز هیگر از

 ! نمیبب رو هات هیگر تونمینم یلعنت دختر، کن بس -

 : گفتم و دادم جا آغوشش یتو رو خودم

 ! گرفته یلیخ دلم تونم،ینم -
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 دارم تو لبخند دنید عشق به من ره؛یگیم دلم اشکا نیا دنید با منم -



 ! دمیم ادامه رو میزندگ

 : گفتم و شدم جدا ازش خجالت با

 . کنم ناراحتت خواستمینم د،یببخش -

 باشه؟ نکن، هیگر فقط نداره؛ بیع -

 . دادم تکون رو سرم حرف یب

 : گفت و دیس * و * ب * رو ام گونه

 ! کنم دایپ رو مادرت و پدر تا کنمیم رو تالشم تمام خورمیم قسم -

 ... یخوایم کجا از تو اما -

 صفحه 351

 دمیم قول بهت . من به بسپار رو اون باش، نداشته یکار زایچ نیا به تو -

 دایپ رو ات خانواده که

 ! خورمیم قسم کنم،

 مانیا مرد نیا به من اما بکنه، رو کار نیا برام خوادیم طور چه دونمینم

 ! دارم

 ! انیک یخوب یلیخ وت ممنون، -

 : گفت و کرد نگام یمهربون با

 ! کرد دگرگون هم رو من تیخوب بشم، جور نیا یشد باعث تو -

 : گفت و شد کینزد بهم یکم م،یبود رهیخ هم به حرف یب

 ذارم؛ینم کم واست یچیه اونوقت ،یبش من مال تا کنمیم یشمار لحظه -

 ! یچیه

 : گفتم و گذاشتم اش شونه یرو رو سرم
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 خوامینم بشه، تموم روز هی بودنا هم کنار در و ایخوش نیا خوامینم انیک -

 باز رو چشمام روز هی



 قسم نزار؛ تنهام ام، وابسته بهت بدجور ! یستین شمیپ تو نمیبب و کنم

 تنهام که انیک بخور

 ! یذارینم

 : گفت و داد قرار دستم یرو رو دستش گرفت، فاصله ازم

 تا یشیم من مال تو خورمیم قسم ! جا چیه ،یرینم ییجا من شیپ از تو -

 ! نباش نگران شه،یهم

 ان؟یک -

 صفحه 352

 جانم؟ -

 ! شنینم یراض دارم حتم ؟یچ مادرت و پدر اما ... اما -

 رو تو یک هر ،یسته یمهربون و پاک دختر تو ! نباش زایچ نیا نگران تو -

 شه؛یم عاشقت نهیبب

 . کننیم قبول رو تو هم اونا

 قبول رو یدختر خوانیم طور چه آخه گرفتم، نییپا رو سرم حرف یب

 وارد یاتفاق شب هی که کنن

 قبول رو یکس خوانیم طور چه ! داد؟ پناه بهش و شد پسرشون ی خونه

 اجبار به روز هی که کنن

 ! شد؟ طرد اش هخانواد از که یکس کرد؟ یدزد

 : گفت و داد قرار ام چونه ریز رو دستش

 مطمئن شه،یم درست یچ همه ! نکن تیاذ رو خودت کنمیم خواهش -

 ! باش

 : گفتم و زدم یساختگ لبخند

 ! چشم -

 ؟یکرد درست شام اد،یم یخوب یبوها نمیبب ! نیآفر -



 : گفتم و شدم بلند مبل یرو از ! رفت ادمی پاک بابا، یا

 . کنمیم حاضر رو شام ،یکنیم عوض رو لباسات وت تا -
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 ! خانومم چشم -

 ! دهیم یحال چه ،یوا . شد ذوقم باعث خانومم کلمه

 صفحه 353

 حرفاش با . میزد حرف و تراس یتو میرفت باهم شام، صرف از بعد

 یعنی . وردآ لبم یرو رو لبخند

 بشه، تموم یخوش نیا نذار جون خدا بمونم؟ مرد نیا کنار ابد تا شهیم

 دور من از رو مرد نیا

 ! رمیمیم اون بدون چون نکن؛

 آ

 و داره کالس شب تا گفت بهم انایک چون شدم، حاضر ییتنها بار نیا

 ادیب که کشهیم طول یکم

 ! نشد بدم کردم؛ شیآرا بودم، بلد که ییاونجا تا . یمهمون

 دلم ! داشتم دوستش یلیخ داشت، یخاص یهارمون لباسم با قرمزم رژ

 نیا به خواستینم

 بشه، یعصبان انیک که کنه یکار بهزاد بازم دمیترسیم چون برم؛ یمهمون

 ! فتهین یاتفاق دوارمیام

 مبل یرو منتظر انیک . رفتم رونیب اتاق از و برداشتم رو پالتوم و شال

 من به پشتش بود، نشسته

 بهم و برگردوند من سمت به رو روش چون شد، حضورم متوجه . بود

 . شد رهیخ

 ) انیک (



 انتظارش به اما منتظرم، ساعته هی ! کنه؟یم کاریچ داره دختر نیا بابا، یا

 دونمیم چون ارزه؛یم

 ! شهیم خوشگل یحساب

 اصال کاش ! ادیب نظر به بایز یلیخ یمهمون نیا واسه خوادینم دلم راستش

 دلمم یول م؛یرفتینم

 صفحه 354

 بشن، ناراحت دستم از بابک و بهزاد خوادینم

 . میدوست باهم ساله چند باشه، یچ هر

 . اومد در یصدا که زدمیم ضربه مبل دسته به کالفه

 ! شدم رو به رو ییبایز فرشته با که کردم نگام سرم پشت به

290 

 : گفت و کرد نگام ینیریش لبخند با . اومدیم بهش واقعا قرمز لباس نیا

 . یشد معطل اگه دیببخش -

 اخم با ! بود چشمم یتو حد از شیب شدم، لبش رژ قرمز رنگ متوجه تازه

 مبل یرو از یکمرنگ

 : گفتم و گذاشتم بمیج یتو رو دستم رفتم، طرفش به و شدم بلند

 ! کن پاکش برو -

 : گفت متعجب

 ! کنم؟ پاک ویچ -

 : گفتم و کردم اشاره لبش به

 ! باش زود نو،یا -

 رفت حرف بدون هم چارهیب اون که بود یجد و محکم انقدر کالمم لحن

 از لحظه هی ! اتاقش سمت

 انقدر یمهون نیا واسه بخواد که داره یمعن چه اصال یول اومد، بدم کارم



 دوباره ! برسه؟ خودش به

 به رو امشب هی ان،یک کن بس آورد؛ هجوم سمتم به دهایترد و شک

 ! نکن زهر دختر نیا دل

 صفحه 355

 خوشم من که کنه یکار دینبا اونم تونم،ینم ست،ین خودم دست

 کجا از اون آخه یول ... ادینم

 ! اد؟ینم خوشت یچ از و ادیم خوشت یچ از تو که بدونه

 حاال بود، مات یلیخ لبش رنگ بار نیا . اومد رونیب اتاق از بعد، هیثان چند

 ! شد خوب

 . میبر خوبه، -

*** 

 رهیخ رو به رو به کردم، نگاش یچشم ریز . زدینم یحرف نیماش یتو

 کردم، ناراحتش دیشا . بود

 ! رفتم تند دمیاش کنه؛یم مونیپش کارم از رو من اش چهره تیمظلوم

 : زدم صداش آروم
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 لوفر؟ین -

 جانم؟ -

 زود یحرف هر با که بودم خوشحال کردم، نگاش یکمرنگ لبخند با

 یدخترا مثل و شهینم ناراحت

 ! داره ییباال درک و کنهینم قهر گهید

 که ادینم خوشم من ... راستش اما زدم؛ حرف تند اگه خوامیم معذرت -

 ! یکن شیآرا ادیز

 ،یباش نداشته دوست تو که رو یچ هر ضمن، در . نشدم ناراحت نم -

 داشت نخواهم دوست منم



 ! شمینم ناراحت تو دست از من باش مطمئن . انمیک

 صفحه 356

 : گفتم و دمیکش رو اش گونه

 ! دارم دوستت کرده، دشخو فتهیش رو من که اتهیمهربون نیهم -

 . ذارمیم احترام هم هات قهیسل به و دارم دوستت منم -

 : گفتم و کردم بلند رو یقیموس یصدا

 ! مهربونم و خوشگل خانم یبرا نمیا -

 : گفت و کرد نگام عشق با

 ! مهربونم مرد یمرس -

*** 

 یتو که یتعجب با لوفر،ین سمت رفت نگاهم که شدم ادهیپ نیماش از

 نگاه باغ به بود چشماش

 ! کردیم

 . کردم کینزد خودم به و گرفتم رو دستش

 ! اطراف؟ به یشد رهیخ نجوریا چرا -

 بهزاده؟ آقا خود مال نجایا ! خوشگله یلیخ نجایا ،یوا -
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 ! طور؟ چه آره، -

 : گفت و انداخت باال یا شونه

 ! خوشگله یلیخ فقط ،یچیه -

 : گفتم یکمرنگ اخم با

 ! قشنگتره؟ نمم خونه از -

 : گفت و برگشت سمتم به

 ! نه که معلومه خب -

 صفحه 357



 سوال هی با و کنمیم یحسود ساله هفت یها بچه مثل شهینم باورم

 شک بهش یمعمول

 ان،یک کن بس ! دمیم دست از رو لوفرین برم، شیپ نجوریا اگه ! کنمیم

 ستین نیا دختر نیا حق

 ! ایب خودت به یکم بشه؛ تیاذ تو دست به که

 . اومدن استقبالمون به بابک و بهزاد

 : گفت بود، لوفرین به رهیخ که همونجور بهزاد

 ! یشد خوشگل ،یدرخشیم شهیهم مثل هم امشب -

 . شدم یعصب دوباره

 نشون یواکنش چه ادبهز حرف به نمیبب تا لوفرین به دادم رو نگاهم اخم با

 ده؟یم

 . کرد تشکر ب ** ل ریز بود، نییپا سرش

 : گفتم لوفرین به رو

 ! دخترا شیپ برو -

 ! باشه کینزد بهزاد به نیا از شتریب خواستمینم

293 

 آ

 لوفرین به حواسم تمام اما بودم، بهزاد و بابک یدوستا با حرف مشغول

 دستش حوصله یب که بود

 بود نتونسته انگار کرد؛یم نگاه اطراف به و بود گذاشته اش چونه ریز رو

 یدوست خودش واسه

 صفحه 358

 اصال ! رنیگیم باال حد از شیب رو خودشون مغرور یدخترا نیا ... کنه دایپ

 شدن رهیخ نجوریا چرا



 ! مدوین انایک چرا دونمینم ! لوفر؟ین به

 قیدق بهشون . سمتش رفت عیسر بابک اومد، انایک که دینکش یطول

 ییزایچ هی نکنم غلط شدم،

 ! ندارم خبر من که نشونهیب

 : گفت و سمتم اومد انایک

 .داداش سالم -

 ؟یاومد رید انقدر چرا سالم، -

 . داشتم کالس -

 . تنهاست لوفر،ین شیپ برو -

 : گفت و کرد نگاه لوفرین به انایک

 ! کنن؟یم نگاه بهش نجوریا چرا چاره،یب -

 : گفت بزنم، یحرف من نکهیا از قبل بهزاد

 ! تره سر اونا از نظر همه از لوفرین چون شه؛یم شونیحسود -

 نیا و بود زده زل لوفرین به ییمعنا پر نگاه با دوختم، چشم بهش متعجب

 از رو من لحظه هر نگاه

 ! کردیم تر نیخشمگ قبل

 شد کینزد بهم بابک لوفر،ین سمت رفت انایک

 : گفت گوشم کنار آروم و
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 ؟یگیم بهم رو راستش بپرسم، یزیچ هی انیک -

 صفحه 359

 مثال؟ یچ -

 ! ه؟ییخبرا شده، مهم برات یلیخ لوفرین انگار -

 عجله دینبا نبود؛ مشخص یزیچ هنوز اما بگم، بهش خواستیم دلم یلیخ



 . کردمیم

 ! ستین یخاص زیچ نه، که معلومه -

 : گفت و زد یچشمک

 ! ؟یشد عاشق نکنه -

 ! ؟یدار نظر ریز رو یکس ؟یچ خودت ! بابا کن بس -

 : گفت استرس با

 ! آره خب ... خب -

 خوشبخت؟ دختر اون هست یک -

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 ! یفهمیم بعدا -

 . نداشتم رو کارا نیا حوصله اصال بودن، یکوبیپا مشغول پسرا و دختر

 رو لوفرین دست انایک

 . بود راحت المیخ بود، انایک با چون برد؛ خوش با و گرفت

 . اومد امیپ لمیموبا یبرا که بودم لوفرین به رهیخ

 ! بود ناشناس شماره هی آوردم، رونیب کتم بیج از رو لیموبا

 : بود اومده که یامیپ به شدم رهیخ خشم با
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 نفعت به که یکن یکار ینخوا دوارمیام ! نرفته؟ ادتی که رو حرفام -

 ! نباشه

 صفحه 361

 رو حسابت باالخره روز، هی ! آشغال؟ یخوایم جونم از یچ کثافت، نیرام

 ! رسمیم

 رو صحنه با که دوختم چشم تیجمع به دوباره و رداشمب چشم لمیموبا از

 شدم؛ مواجه روم به



 به شدم رهیخ تیعصبان با ! دنیرقصیم باهم داشتن لوفرین و بهزاد

 کمر دور که بهزاد یدستا

 . بود حلقه لوفرین

 رو دستم ! کنه؟یم تمیاذ داره چرا دختر نیا ! کنن؟یم کاریچ دارن نایا

 از خشم با و کردم مشت

 هی از ! کنه چهیباز رو من یکس بار نیا ذارمینم شدم، بلند مبل یرو

 کرده میعصب نیرام امیپ طرف

 ! لوفرین هم طرف نیا از بود،

 یواکنش لوفرین و گفتیم ییزایچ هی لوفرین گوش کنار لبخند با بهزاد

 یحت داد،ینم نشون

 من دونهیم که اون ! بود شده شکم باعث نیهم و کردینم هم یاعتراض

 پس اد،یم بدم کارا نیا از

 ! رقصه؟یم بهزاد با داره چرا االن

 از عیسر و دیترس یکم د،ید هم باالخره و نهیبب رو من تا بودم منتظر

 سمت اومد و شد جدا بهزاد

 . کنم حفظ رو میخونسرد کردم یسع . من

 : گفت و ستادیا روم به رو

 ... من انیک -

 : گفت کنم، فظح رو میخونسرد کردمیم یسع که همونجور

 صفحه 361

 ! میبر بپوش رو لباست ببند، رو دهنت -

 : گفتم تیجد با کرد، نگام متعجب

 ! گفتم؟ یچ یدینشن ،یستادیا که هنوز -

 ... آخه اما -
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 : گفتم و بردم باال رو صدام تن یکم

 ! گهید برو -

 خدا . رفت و گرفت نییپا رو سرش گرفت، فاصله ازم قدم هی ترس اب

 کاریچ یدار مرد، کنه لعنتت

 ! ؟یکنیم

 : گفت انایک بودن، شده تمیعصبان متوجه هم انایک و بابک یانگار

 شده؟ یزیچ داداش -

 ! ام خسته یکم برم، خوامیم . ستین یزیچ نه، -

 : گفت بابک

 ! ؟یزود نیا به -

 یحرف پس اد،یم بدم ها یمهمون جور نیا از که یدونیم بخو خودت تو -

 ! نزن

 حواله مشت هی که گرفتم رو خودم یجلو یلیخ ما، شیپ اومد هم بهزاد

 یبد حس ! نکنم اش

 ! چشمامه جلو نیرام که انگار بودم، کرده دایپ بهش

 ! ؟یزود نیا به کجا انیک -

 . بمونم تونمینم نیا از شتریب -

 صفحه 362

 ! بمونه لوفرین بذار پس -

 : گفتم و کرد نگاش شک با

 ! چرا؟ -

 ! بمونه بخواد دلش دیشا ،یجوریهم -

 ! ستین الزم -



 : گفت ب ** ل ریز
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 ! کرده؟ یگناه چه دختر اون بابا، یا -

 . دوختم بهش رو نمیخشمگ نگاه

*** 

 دارم دونستمینم بودم، یعصب و کالفه یلیخ . کردمیم یرانندگ رعتس به

 هی از ! کنمیم کاریچ

 دخترا همه کنمیم حس چون نه، یطرف از و دارم مانیا لوفرین به طرف

 اگه و هستن هم مثل

 فرق لوفرین یول ... شنیم خودیب خودشون از دلشون، ریز بزنه یخوش

 یحساب فکرم ! کنهیم

 ! بود آشفته

 : گفت یآروم یصدا با لوفرین که بودم رهیخ رو به رو به شمخ با

 ... من ... بدم حیتوض بهت دیبا انیک -

 نگام ترس با و موند دهنش یتو حرف که شدم رهیخ بهش تیعصبان با

 . کرد

 ! کنمیم رو کار نیا خودم وگرنه ببر، رو صدات -

 صفحه 363

 ! نبود مهم برام زایچ نیا لحظه اون اما دم،یدیم اش چهره یتو رو یناراحت

 رو کار نیا من با دینبا

 رو کار نیا چرا پس کنم،یم شک زیچ همه به زود من دونهیم اون کرد؛یم

 چرا؟ ! کرد؟

 ! یشک از پر که ییتو نیا پاکه، دختر نیا گفتیم قلبم یتو ییندا هی

 عجله با هم لوفرین و شدم ادهیپ نیماش از عیسر م،یدیرس که خونه به

 . اومدیم سرم پشت



 رفتم حرف یب پس اد،یب شیپ یدلخور نمونیب نیا از شتریب خواستمینم

 رو در و اتاقم سمت

 . بستم

 : گفت که دمیشن رو لوفرین یصدا لحظه، نیهم
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 من ریتقص داخ به ان،یک نکردم یکار من .. من ! کن باز رو در انیک -

 ! نبود

 خواستمینم من .. من

 ! نکردم یکار من خدا به انیک . کرد مجبورم اون ... اون برقصم، باهاش

 به

 من ان،یک نکن شک من

 ! ستمین خدا به ستم؛ین یآدم نیهمچ

 . زدیم صدا رو اسمم و زدیم ضربه در به دست با

 به دلم . بود پوشونده اشک رو صورتش تمام . کردم باز رو در نیخشمگ

 شکا نیا باعث اومد؛ درد

 کنار لبش یرو از لبخند که آوردم رونیب رو یدختر ی هیگر منم،

 یسنگ قلب به لعنت ! رفتینم

 صفحه 364

 ! من

 : گفت و گرفت رو کتم قهی و شد کینزد بهم کرد، پاک رو اشکاش

 نکن قضاوت یزیچ دونستن بدون و لیدل یب ! نکن رو کار نیا نم با -

 رو هیقض ظاهر دینبا ان،یک

 ! ان؟یک یکنیم شک من به چرا پس ،یزد رو حرف نیا خودت تو ! ینیبب

 . ندارم یگناه من



 : گفتم و زدم پس رو دستش

 ! االی بگو، ! هان؟ گذرهیم یچ بهزاد و تو نیب -

 : گفت و داد فرو رو بغضش

 ... اون فقط . یچیه ان،یک یچیه -

 : دمیغر

 ! ؟یچ فقط -

 : گفت و هیگر ریز زد هوی

 ؟یکنیم رفتار باهام نجوریا چرا ان،یک کن بس -

 بهیغر هی برام لوفرین لحظه، اون ! نبود میحال یچیه بودم، شده وونهید

 ! بود شده

 ! بگو بزن، حرف - : گفتم تیعصبان با و گرفتم چنگ یتو بازوشو
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 ! خدا رو تو ان،یک باش آروم -

 : گفتم و فشردم خشم با رو اش شونه وار،ید به چسبوندمش

 ! االی بگو ... بگو -

 صفحه 365

 اعصابم یرو هاش هیگر یصدا کرد،یم هیگر مدام و بود دهیترس یلیخ

 و مآورد باال رو دستم . بود

 . کرد یمخف رو صورتش دستش با ترس از که بزنم یلیس بهش خواستم

 . کردیم هیگر هنوزم . زدم چنگ موهام به کالفه شدم، مونیپش

 ! باش زود گمشو، چشمم جلو از -

 . کرد نگام بود دلخور حاال که ییچمشا با

 ... که بگم ... بگم بذار -

 ! گمشو برو بشنوم، یزیچ خوامینم من -



 .. انیک -

 : دمیغر دوباره

 ذره هی تا دخترا شما ! ه؟یچ یدونیم ! گمشو چشمم جلو از برو، گمیم -

 پرو کنن،یم محبت بهتون

 ! ینبود شتریب ولگرد دختر هی رفته ادتی یانگار ن؛یشیم مغرور ن،یشیم

 ستادیا صاف و اش گونه یرو دیچک اشک قطره هی زدم، که یحرف نیا با

 از لحظه هی . روم به رو

 ! آخه؟ بود یحرف چه نیا گفتم، یچ احمق منه . شدم مونیپش حرفم

 بهم خوادینم اومدم، کجا از دونمیم خودم ! کن بس ان،یک آقا کن بس -

 ! یکن یادآوری

 . رفت و گفت رو نیا
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 بود زیم یرو یچ هر و اتاق یتو رفتم . زدم ادیفر توانم تمام با رفتنش، با

 . نیزم یرو کرد پرت رو

 صفحه 366

 نیا دونمیم که من ! اونه سر ریز همش احمق، بهزاد ! کنه لعنتتون خدا

 پس نداره، یگناه دختر

 ! کردم؟ رو کار نیا چرا

 رونیب ذهنم از لوفرین نیغمگ یچشما دستم، نیب گرفتم رو سرم

 ! رفتینم

 باالخره تم،داش ترس نیهم از

 من ! کنم؟ رو کار نیا اومد دلم طور چه من، به لعنت ! شکوندم رو دلش

 ندارم، رو اون اقتیل



 من کنار در اون . کنه لعنتم خدا ! ندارم رو مهربونش قلب اقتیل

 شکنه،یم

 تونهینم شه،یم خورد

 ایخدا ! کنم یزندگ اون بدون تونمینم منم یول اره؛یب دووم من کنار در

 کنم؟ کاریچ کنم؟ کاریچ

*** 

 ) لوفرین (

 انیک از رو ها حرف اون شهینم باورم کردم، هیگر صبح خود تا شبید

 ! ولگرد گفت بهم بشنوم؛

 جا زود دینبا من . شدم مونیپش اما برم، اونجا از گرفتم میتصم شبید

 یرو از دیشا بزنم،

 زشا اونه، سر ریز همش بهزاد، بهت لعنت . زده رو حرف نیا تیعصبان

 حق هم انیک اما متنفرم؛

 من کنه، سهیمقا کارش زن با رو من دینبا ... کنه شک من به نداشت

 خواستم ! عاشقشم واقعا

 صفحه 367

 نشه؛ خواب رابطمون دوارمیام . نذاشت اما بگم، رو یچ همه بهزاد راجب

 دووم انیک بدون چون

 . ارمینم

 همه با اما شکوند، رو دلم . نداد محل بهم شد، شرکت وارد هم یوقت

 و دارم دوستش بازم ها نیا

 . تونمینم اون بدون

 یها پاشنه یصدا که وتریکامپ به دادم رو نگاهم و دادم فرو رو بغضم

 رو سرم شد باعث یبلند



 . رمیبگ باال

 تا کردم بسته و باز رو شمامچ بار چند . روم به رو زن به شدم رهیخ

 جلو از ریتصو نیا دیشا

 هم عکسش از شییبایز بود، یواقع زن نیا ! نرفت اما بره، کنار چشمم

 ! بود شتریب
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 یتو رو یزیچ شکستن یصدا دنشید با . کردیم نگاه رو اطراف غرور با

 انگار کردم، حس قلبم

 ! بود انیپا به رو هام یخوش

 ! بود کرده بد رو حالم زن نیا دنید د،یکشیم ریت یبیعج طور به قلبم

 از دم،یشن که طور اون

 کنه، خودش مال رو انیک خوادیم هم باز حتما پس شده، جدا همسرش

 من از رو اون خوادیم

 ! رهیبگ

 صفحه 368

 انیک به اما نبود، فیتوص قابل شیبایز بود، بهتر من از نظر همه از

 انیک ممکنه پس کرده؛

 هنوزم انیک نکنه شکسته؟ رو قلبش که ارهیب رو یزن به دوباره

 عشق باشه، یچ هر ! عاشقشه؟

 مونه؟یم تنها من قلب یعنی ! ؟یچ چارهیب منه پس ! بوده اولش

 اومد خودم به صداش با

 ! کجاست؟ حواست خانم -

 بود، گرفته یناراحت لیدل به که ییصدا با و یصندل یرو نشستم صاف

 : گفتم



 امرتون؟ -

 : گفت غرور با

 کجاست؟ انیک اتاق -

 و دادم باال رو ابروم یتا هی اومد، بدم شیگستاخ و غرور همه نیا از

 : گفتم

 ! یمیصم چه ! ان؟یک -

 : گفت یظیغل اخم با

 ! کجاست؟ اتاقش نداره، یربط تو به -

 و هستم شونیا یمنش من چون محترم؛ خانم ارهد ربط من به هم یلیخ -
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 . کنمیم مینتظ من رو شونیکار یقرارها و ها مالقات تمام

 : گفت و زد یپوزخند

 صفحه 369

 انتخاب رو تو یجور چه ،یکم یلیخ بودن شرکت نیا یمنش واسه -

 ! کردن؟

 : گفتم غرور با خودش مثل

 که ییراستگو و صداقت مثل شدم؛ انتخاب که داشتم ییزایچ هی حتما -

 ! ندارن ها یبعض

 دختر و بود آشوب دلم یتو که یحال در زدم، زل چشماش به غرور با

 ! کردن هیگر حال در یا بچه

 کجاست؟ انیک اتاق بگو کنم؛ بحث تو با تا ومدمین من بچه، نیبب -

 هنوز انگار که دهیم دستور و زنهیم حرف یجور هی رو پر ی دختره

 ! انهیک همسر

 : گفتم و شدم بلند یصندل یرو از اخم با



 کارهیچ تو آخه ؟یهست یک یکرد فکر محترم، خانم بزن حرف درست -

 با اصال نمیبب ! ؟یسیرئ ی

 ؟یدار یکار چه شونیا

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 ! ستمیرئ عشق من -

 تا که یسوزش کردم، حس قلبم یتو رو سوزش اون بارهدو حرفش با

 اما کردم؛ حسش وجودم عمق

 . کردمیم نگاش غرور با هنوز

 : گفتم و زدم یپوزخند

 ! نداره یعشق سیرئ دارم، خبر من که ییاونجا تا ! عشق؟ -

 ! بگه؟ بهت رو زشیچ همه بخواد انیک که یهست یک تو آخه -

 داشتم ترس ره،یبگ ازم رو انیک خواستمینم نه،یبب رو اون انیک خواستمینم

! 

 صفحه 371

 کجاست؟ اتاقش بگو اال،ی -
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 ! شدینم اما ست،ین انیک بگم تونستمیم کاش

 : گفتم و شدم بلند زیم پشت از اجبار به

 ! بدم اطالع بهشون دیبا اول -

 ! شد؟ داتیپ کجا از تو آخه کنه، تلعنت خدا

 : گفت آروم زدم، ضربه در به

 . تو ایب -

 نبود قرار گهید که یمرد به شدم رهیخ بغض با و شدم وارد استرس با

 ! باشه من مال

 . بود التماس از پر نگاهش شد، رهیخ بهم اونم



 : گفتم و شکستم رو نمونیب سکوت

 ! نهیبب رو شما خوادیم یکی ان،یک آقا -

 : گفت بود، رهیخ بهم که همونجور

 ! ؟یک -

 : گفت نینازن من، از قبل

 ! من -

 انگار شد،یم شتریب لحظه هر قلبم درد . کردم نگاه نینازن به یدیناام با

 رو جونم داشتن

 ! گرفتنیم

 انیک به خواستینم دلم . شد اتاق وارد نینازن رفتم، کنار در یجلو از

 خواستمینم کنم، نگاه

 صفحه 371

 . نمیبب نینازن دنید با رو واکنشش

 . کردیم ام خفه داشت گلوم یتو نهفته بغض نیا
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 یرو از نینازن به رهیخ کردم، نگاه انیک به و کردم بلند رو سرم آروم

 رلبیز و شد بلند یصندل

 : گفت

 ! نینازن -

 هنوزم انیک ! تمومه یچ همه پس فشردم، هم به رو چشمام یتناراح با

 من وجودم پس عاشقه،

 ! بس و بوده عادت یرو از فقط انیک یبرا من وجود ه؛یادیز

 برم، بهتره . بودن رهیخ هم به دو هر کنم؛ تحمل رو صحنه نیا تونستمینم

 رو من یکس چون



 ! خوادینم رو من انیک خواد،ینم

 هی قلبم، یرو گذاشتم رو دستم یدرموندگ با . اومدم رونیب اتاق از آروم

 چشمم از اشک قطره

 ! شکست هم بدجور شکست، دلم . زد رونیب

 ) انیک (

 . داشتم حرف باهاش چون باشه؛ لوفرین بودم دواریام زدن، ضربه در به

 از خواستمیم ییجورا هی

 . کنمینم شک بهش گهید که بدم قول بهش و ارمیب رونیب دلش

 یتو ! بودم دلتنگش قدر چه که آخ . بود خودش آره، . دادم ورود هاجاز

 رو یبیعج غم اش چهره

 صفحه 372

 فرشته نیا حق ! آوردم دختر نیا سر به چه نیبب من، به لعنت . دمید

 دینبا ست،ین نیا معصوم

 ! اره؟ینم دووم اون بدون که کنم کاریچ رو دلم ماا بشکنه؛ من کنار در

 رمیگیم میتصم وقتا یگاه

 ! شهینم یراض دل نیا اما کنم، دور خودم از رو اون که

 : گفت و شکست رو نمونیب سکوت

 ! نهیبب رو شما خوادیم نفر هی ان،یک آقا -

 : گفتم متعجب

 ! ؟یک -
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 به،یغر اما آشنا ییصدا دم؛یشن رو گهید نفر هی صدا لوفر،ین یجا به اما

 از حاال که ییآشنا یصدا

 ! بود تر بهیغر برام هم بهیغر صد



 مال وجودم تمام روز هی که یکس روم، به رو زن به شدم رهیخ یناباور با

 یزندگ اون بدون و بود اون

 هوا یب ! آورد درد به رو من قلب یرحم یب با که یکس بود، جهنم برام

 و مشد بلند یصندل یرو از

 ریغافلگ فقط نداد، دست بهم یحس دنشید از . زدم صدا رو اسمش

 بهش شدینم باورم . شدم

 ! ندارم نفرت جز یحس

 : گفتم و کردم زیر رو چشمام

 جونم از یچ آشغالت شوهر اون ! ن؟یدار واسم یا نقشه چه باز -

 ! خواد؟یم

 صفحه 373

 نگام التماس با و شد کینزد بهم قدم هی

 روز هی باشه یچ هر ارم؛ین دووم دمیترسیم اومد، بدم نگاهش از . کرد

 بهش نکهیا با ! بوده زنم

 به ؟ییکجا لوفرین ! شمیم دهیکش سمتش به هوا یب اما ندارم، یحس

 ! برس دادم

 . برداشتم چشم ازش

 ندارم، واست یا نقشه چیه کن باور ! دمش جدا آشغال اون از من ان،یک -

 فقط من . خورمیم قسم

 ! انیک عاشقتم هنوزم مونم،یپش

 : دمیغر خشم با

 عشق یفهمینم اصال تو ،یگرفت یباز به رو عشق تو ! ببند رو دهنت -

 ه؟یچ

 ،یباز هوس زن هی تو



 ! یریبگ یباز به رو من یخوایم هم باز و یشد خسته نیرام از هم حاال

 ده؟یکش ته پوالش ه،یچ

 ! ؟یشد خسته ازش نیهم واسه

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 یفکر نیهمچ بود، تو یجا یک هر ؛یکن فکر نجوریا من راجب یدار حق -

 قسم اما کرد،یم رو

 کنم، یزندگ اون با نتونستم من ! ستین یکنیم فکر تو که نطوریا خورمیم

 نیا قلبم یتو تو عشق

 رو قدرت داشتم، رو تو تا . نداشتم اقتیل من ! دادینم بهم رو اجازه

 پات به ! انیک ندونستم

 صفحه 374
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 هر خدا به ! کشمیم عذاب دارم خورمیم قسم ! یببخش رو من که افتمیم

 رو خوابت شب

 ! یکنیم هیگر و یزنیم صدا رو اسمم که دمیدیم خواب شب هر دم،یدیم

 نوزاد هی شب هر

 مونم؛یپش یول قاتلم، من آره ! بود خون غرق که دمیدیم رو کیکوچ

 ! انیک مونمیپش هم بدجور

 دمت؛یبخش خودم آرامش خاطر به من اما ،یندار رو بخشش اقتیل تو -

 ام، خانواده خاطر به

 برو، هم حاال ! شدم دور ازشون آشغال یتو خاطر به که یا خانواده

 واسم یعوض نیرام خوامینم

 کینزد نینازن به گفت و کرد دمیتهد کثافت اون کنه؛ درست دردسر

 باد به رو تیزندگ وگرنه نشو،



 . یدیم

 : گفت و شد کینزد بهم دوباره

 ! کنمیم فدات رو خودم شده اگه کنه، یغلط اون ذارمینم من -

 : گفتم و زدم یپوزخند

 عشق تنها نگران من احمق، نه ! م؟خودم نگران من یکرد فکر تو -

 ! ممیزندگ

 : گفت و کرد نگام یناباور با

 ! عشق؟ -

 که معصوم و پاک دختر هی فرشته، هی ام؛ گهینفرد هی عاشق من آره، -

 ! رونیب انداخت و کند دلم از رو تو عشق شیمهربون و لبخندش

 صفحه 375

 من هم هنوز ،یباش یکس عاشق یتونینم تو ! شهینم باورم ... نه .. نه -

 تنها

 ! کنمینم باور ... عشقتم

 به عشقم خوامینم برو، ! یستین شتریب بهیغر هی برام تو محترم، خانم نه -

 ! نهیبب بیآس تو خاطر

 : گفت و هیگر ریز زد دوباره

 دادن زجر خاطر به نایا همه دونمیم ؛یندار یعشق تو ان،یک کن بس -

 ! منه

 : گفتم تیعصبان با
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 خانواده یناراحت دوباره خوامینم ن،ینازن برو ! یندار یارزش من واسه تو -

 ! گمشو نم؛یبب رو ام

 : گفت و کرد پاک رو اشکاش



 من عاشق شهیهم تو ،یعاشقم هنوزم دونمیم ! کشمینم دست تو از من -

 ! یهست و یبود

 : گفتم و کردم دراز سمتش رو دستم دیتهد با

 ! برو فقط دم،یبخش رو تو من ! نینازن ریبگ فاصله من از -

 معصومش ظاهر اون گول گهید اما دوخت، بهم رو نگاهش تیمعصوم با

 چون خوردم؛ینم رو

 ! کنهیم یزندگ طانیش هی درونش دونستمیم

 که برگشتم دیما نیا به من ! ارمینم دووم تونم،ینم تو بدون من انیک -

 تو اگر بشم؛ تو مال دوباره

 ! کشمیم رو خودم ،ینکن قبول رو من

 : گفتم و زدم یپوزخند

 صفحه 376

 داره؟ ارزش برام وجودت یکرد فکر ! دختر؟ یترسونیم یچ از رو من -

 ! هان؟

 چشم یجلو که رو یزن گردونم؟یبرم میزندگ به رو تو یکرد فکر

 بغل رو گهید مرد هی شوهرش

 ام خانواده و خودم تو خاطر به ذارمینم گهید ! یخوند کور نه، ! کرد؟

 ! میبکش عذاب

 ببخشش طلب ازشون و افتمیم پاشون و دست به کن باور انیک -

 ! تو خاطر به کنمیم

 . اون شیپ یبرگرد بهتره عاشقته، نیرام ! نینازن برو -

 ! خوامیم رو تو من ندارم، دوستش من -

 خاطره خواستمینم داد،یم عذابم وجودش . کردم مشت رو دستم خشم با

 ذهنم به دوباره ها



 ! ادیب
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 رو عشقم تو خاطر به نیرام ذارمینم نکن، نگاه هم رو سرت پشت و برو -

 ! کنه تیاذ

 من مال هم باز تو ان،یک رهیبگ من از رو تو گهید یکی ذارمینم منم -

 آره ! یمن حق فقط تو ! یشیم

 ! مونیپش مونم؛یپش اما کردم، من

 ! بود مرگ مستحق کار زن نیا کنم، اش خفه دستام با خواستیم دلم

 . برداشتم چشم ازش شد، کینزد بهم قدم هی

 ن،یبب -

 صفحه 377

 ! یکنیم انکار یدار اما ،یعاشقم زمهنو

 : گفتم و زدم یپوزخند

 ! ادیبرم دستت از یکار هر و یطانیش هی تو چون ترسم؛یم ازت فقط نه، -

 : گفت شد، دلخور

 ! یببخش رو من که کنمیم یکار هر ،یمن مال تو انیک -

 . رفت رونیب اتاق از و گفت رو نیا

 ) لوفرین (

 اتاق در به کرده بغض ! کنم هیگر ونستمتینم که بودم ناراحت انقدر

 . بودم دوخته چشم انیک

 زن اون عاشق هنوزم که یحال در یدار دوستم یگفت بهم چرا ... انیک چرا

 با رو کار نیا چرا ! ؟یبود

 ! یلیخ ان،یک دلخورم ازت یلیخ ؟یکرد من دل

 متوجه . کردم سالم بهش که شد شرکت وارد بابک لحظه، نیهم



 : گفت د،ش میناراحت

 شده؟ یزیچ -

 : گفتم و گرفتم نییپا رو سرم

 ! ستین یزیچ نه، -
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 اتاقشه؟ یتو انیک -

 ! دارن مهمون فقط بله، -

 هست؟ یک مهمون؟ -

 ! سابقشون همسر -

 صفحه 378

 : گفت یناباور با

 ! ن؟ینازن ؟یچ -

 : گفت تیعصبان با دادم، تکون رو سرم رفح یب

 ! خواد؟یم پسر نیا جون از یچ ،یعوض کثافت -

 ! احمق ی پسره رون،یب نکرده پرت رو اون انیک که شهینم باورم

 به شبید . برداشتم چشم ازش خشم با اومد، رونیب اتاقش از هم بهزاد

 و گرفت رو دستم اجبار

 و بودم افتاده ریگ تیجمع ونیم خودش، سمت کشوند رو من

 نیا و بزنم یحرف تونستمینم

 . بشه بحثمون و کنه شک بهم انیک شد باعث کارش

 : گفت بابک به رو بهزدا

 ! شده؟ یچ بابک، -

 ! انیک یزندگ به برگشته باز آشغال اون -

 ! ه؟یک منظورت -



 ! اتاقشه یتو هم االن ن،ینازن -

 : گفت و کرد تعجب هم بهزاد

 ! خدا به لهیتعط مخش ! برگردونه؟ رو اون خوادیم هم باز انیک واقعا -
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 .اتاقش سمت رفت یعصب بابک

 : گفت و شد کینزد من به بهزاد

 ؟یخوب تو -

 : گفتم و کردم نگاش اخم با

 صفحه 379

 ! بابا کن ولم ! نشو کینزد من به هم انقدر نداره، یربط تو به -

 : گفت اخم با

 ! کن صحبت درست هم من با و کن بس تو -

 دیکن ولم ! خوان؟یم من جون از یچ آدما نیا آخه کردم، نگاش یناراحت با

 اصال کاش ! ایلعنت

 ! مونمیپش م،یدینم رو انیک

 : گفت د،ید که رو میناراحت

 ! کن بس رو یلجباز نیا دارم، دوستت من لوفرین -

 ! نیبذار تنهام ست،ین خوب حالم من بهزاد آقا -

 چرا؟ -

 ! نداره یربط تو به -

 ! نگرانتم چون داره، ربط هم یلیخ -

 شرکت از و برداشتم رو فمیک شدم، بلند یصندل یرو از تیعصبان با

 بهزاد به یا توجه . رفتم رنیب

 لمد یلیخ . نبود مهم برام هم انیک یناراحت نکردم، زدیم صدا مدام که



 که سخته یلیخ بود، گرفته

 . باشم دور همه از خواستیم دلم ! یبش زده پس جهت همه از

 ) انیک (
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 دینبا تهیعفر نیا ! کنم؟ کاریچ ایخدا . دمیکش یا آسوده نفس رفتنش، با

 ! بشه کینزد من به

 ! بشه دلخور دستم از لوفرین که کنه یکار دینبا متنفرم، ازش

 صفحه 381

 تو احمق دختره . شدم مواجه شیخال یجا با اما رفتم، رونیب اتاق از عیسر

 من شیپ دیبا االن

 ! کنه لعنت رو همتون خدا ! ؟یگذاشت تنهام چرا ،یباش

 . زیم به دمیکوب رو دستم تیعصبان با و اتاقم یتو رفتم

 . کردم پنهون دستم نیب رو سرم و نیزم یرو نشستم بود، بد یلیخ حالم

 : گفت که دمیشن رو بابک یصدا

 ؟یخوب انیک -

 ! ان؟یک کن، نگاه من به انیک

 شدم بلند نیزم یرو از کنم نگاش نکهیا بدون

 : گفت و شد مانعم که برم رونیب اتاق از خواستم و

 ؟یبر یخوایم کجا بزن، حرف انیک -

 ! رمیبم برم بذار کن، ولم -

 . رفتم رونیب شرکت از و گفتم رو نیا

 اون شیپ اونجاست، من امن پناهگاه تنها دارم؟ رو کجا اونجا جز مگه اما

 ! مرد

 نیزم یرو از ! بودم رهیخ روم به رو به هدف یب ساعت چند دونمینم



 شده کیتار هوا . شدم بلند

 شب ده م،کرد نگاه ساعتم به ! نجام؟یا ساعته چند من، یخدا یوا . بود

 انیک االن تا حتما ! بود

 کرده مشغول رو فکرش تمام نینازن االن چون نه، هم دیشا شده؛ نگرانم

! 

 . خونه سمت رفتم و دمیکش یقیعم آه
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 صفحه 381

 ) انیک (

 کجا وونهید دختر نیا ستین معلوم رفتم، رو دیرسیم ذهنم به که جا هر

 شیگوش ،یلعنت ! رفته؟

 و یذاریم لیدل بدون چرا احمق بگو آخه ! نگرانشم یلیخ ! خاموشه هم

 تیوضع که تو ! ؟یریم

 ! ؟یدیم عذابم چرا پس ،یدونیم رو من

 . باشه اومده االن تا دیشا خونه، برگشتم دیناام

 دنشید . رفتیم ور در قفل با داشت دم،ید رو لوفرین خونه کینزد

 یعصب اما کرد، آروم رو دلم

 ! کنهیم لج ساله هفت بچه هی مثل ! کنه یکار نیهمچ نداشت حق شدم؛

 رهیخ بهش یظیغل اخم با . سمتم برگشت خورد، صورتش به نیماش نور

 رو یترس دنمید . شدم

 . شد وارد و کرد باز رو در آورد، وجود به اش چهره یتو

 رفتم عیسر و کردم پارک رو نیماش ،خونه سمت رفت من از جلوتر

 به و گرفتم رو بازوش و سمتش

 که دادیم رو نشون نیا قرمزش یچشما برگردوندمش، خودم طرف

 ! کرده هیگر



 ! ؟یبود کجا -

 : گفت و انداخت بود ریاس من چنگ یتو که بازوش به ینگاه

 ! انیک کن ولم -

 : گفتم خشم با

 ! بزن حرف ! بود؟ خاموش لتیوبام چرا ؟یبود کجا بده، رو من جواب -

 : گفت و زد داد سرم بار نیاول یبرا

 صفحه 382

 ! باش رفتارت مواظب ان،یک آقا کن ولم -

 ! باشه لوفرین نیا شدینم باورم خوردم، جا واکنشش از

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش

313 

 دختر اون از گهید انگار ! یدیم نشون رو تیواقع چهره یدار به،خو -

 ! ستین یخبر معصوم

 تونمینم منم و ستین درست رفتارتون شما ه،یکی باطنم و ظاهر من -

 شما تا بذارم و باشم ساکت

 ! دیبگ بهم نیخواست یچ هر

 . کرد هیگر آروم

 . کردیم تمیاذ هاش هیگر زدم، چنگ موهام به کالفه

 ... تا ینشد منتظر چرا ! ؟یرفت رونیب شرکت از من اطالع بدون چرا -

 : گفت و کرد قطع رو حرفم

 نجایا من وجود هم االن بود، یادیز من وجود و نیداشت مهمون شما -

 ! هیاضاف

 : گفتم و زدم یپوزخند



 از بهتره نفر هی نکنه ! یشد خسته من از هم تو است، بهانه حرفا نیا -

 من

 هی ! ؟یارد نظر ریز رو

 ! پولدارتره من از که نفر

 راجب حرفا نیا دونستمیم . شد کینزد بهم قدم هی داد، فرو رو بغضش

 تیحق پاک دختر نیا

 صفحه 383

 یچشما با ! داره شک همه به و شده پر یاهیس از که منه دل نداره،

 حاال که شیا وهقه و درشت

 : گفت و کرد نگاهم بود، پر هیگر از

 من کردمینم فکر د؛یبزن یتهمت نیهمچن من به شما ... شما شهینم باورم -

 یآدم نیهمچ رو

 یشنهادهایپ شیپ وقت یلیخ بودم، پول عشق اگه من ... من ! دیکن تصور

 رو جالل ی شرمانه یب

 االن و کردمیم استفاده ام دخترونه یظرافتا و ییبایز از و کردمیم قبول

 اما بودم، پول در غرق

 دختر هی زیچ همه که نیا به داشتم؛ اعتقاد ییزایچ هی به چون نخواستم؛

 پاک به ... آبروشه به

 ! کنه حفظ رو ایح و یپاک اون دیبا کنهیم ازدواج هم یوقت یحت و بودنشه

 یآدما شیپ من درسته
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 چون باشم، بوده بد منم که هشینم لیدل نیا اما نشدم، بزرگ یخوب

 ! باشم بد نخواستم خودم

 یحرف باشه د،یگیم که هستم یآدم نیهمچ من که نیکنیم فکر شما اگه



 رمیم نجایا از ! ستین

 نگران ! دیکن یزندگ سقف هی ریز یعوض آدم هی با دینباش مجبور شما تا

 که هم یاحساسات اون

 گهید اما کنم، اموششفر تونمینم درسته د؛ینباش گرفت شکل نمونیب

 رو شما و دمینم بروزش

 صفحه 384

 ! کنمینم یکار به مجبور

 خدا . شدم رهیخ بهش یناباور با . اتاقش سمت رفت و گفت رو نیا

 نیا با نیبب مرد، کنه لعنتت

 پاکش دل ،یشکوند رو دلش ! رهب نجایا از خوادیم که یکرد یکار دختر

 ینجوریا ! یشکوند رو

 چه نیا آخه ! ؟یواقع عشق اون بود نیا ! ؟یکن خوشبختش یخواستیم

 چه دختر نیا ه؟یعشق

 نیهم از آره ! بده؟ پس رو گهید نفر کی تاوان دیبا که داره یریتقص

 که داشتم ترس داشتم، ترس

 دست ! شد که بشه عشق نیا یزخم من مثل بشه، نهیک از پر من مثل

 زادیمر

 نیا یتونینم هرگز تو ! یکرد تموم دختر نیا حق در رو یخوب ان،یک آقا

 نیب از رو دهایترد و شک

 پس ؛یندار رو اقتشیل تو . یکن خوشبخت رو دختر نیا یتونینم ،یببر

 رو اون و کن یدور ازش

 خودش به رو یخوش رنگ وقت چیه تو یزندگ . نکن یزندگ نیا ریاس

 نیا بذار حداقل ره،یگینم

 بهش و بشه عاشقش قلب میصم از که یکس با بشه خوشبخت دختر



 یکس باشه، نداشته شک

 ! باشه داشته رو پاکش قلب اقتیل بتونه که

 یالیوسا و بود گرفته دست یتو رو اش کوله اتاقش، سمت رفتم

 . کردیم جا توش رو شیمیقد

 صفحه 385

 یتو بذارم تونمینم نداره، رو ییجا که اون ! کجا؟ یول ! بره؟ خوادیم واقعا

 آواره بزرگ شهر نیا

 ! بشه

 : گفتم یا گرفته یصدا با

 ! ؟یکنیم کاریچ یدار -

 : گفت و انداخت بهم ییگذرا نگاه
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 ! دادم زحمت بهت ادیز هم نجایا تا برم، خوامیم -

 نجایا از خوادیم راحت طور نیا شدینم باورم کردم، نگاش یکمرنگ اخمبا

 که انگار نه انگار بره؛

 یاحساس یب و روح یب آدم هی کنار در دهیفهم دیشا ! بوده نمونیب یزیچ

 اما اره،ینم دووم من مثل

 طرف هی از بشه، شهر نیا سرگردون و بره ینجوریا بذارم تونمینم منم

 رو شیدور طاقت دلم هم

 ! نداره

 زد،یم موج نگاهش یتو که یغم با و گذاشت دوشش یرو رو اش کوله

 : گفت

 اد؛یب شیپ یدلخور نمونیب نیا از شتریب خوامینم چون ان،یک برم دیبا من -

 تو دارم دوست من



 به رو من و کرد اعتماد بهم که همون ،یباش مهربون انیک همون برام

 . داد راه اش خونه

 : گفت و کرد یکوتاه مکث

 صفحه 386

 چیه ست،ین من حق اما ... اما شدم، عاشقش هوا یب که ... که یکس -

 وقت

 ! شهینم هم

 ندارم رو تو اقتیل که منم ! زدیم شمیآت گفت،یم که یا کلمه هر با

 من قلب م،یزندگ فرشته

 کنه،یم تیاذ رو تو و تونهینم باشه، تو یها یربونمه یجوابگو تونهینم

 ! دونهینم رو قدرت

 : گفت و گذاشت زیم یرو رو لشیموبا

 . شماست به مطعلق اش همه چون برم،ینم خودم با رو زیچ چیه -

 ؛یچیه ندارم، یچیه من .. من

 . ممنونم ازتون زیچ همه بابت

 از پر یچشما با گرفتم، رو دستش موچ که بشه رد کنارم از خواست

 خودم به . کرد نگام اشک

 : گفتم و کردم کشینزد

 تا فقط نه؛ کنم خودم یزندان رو تو نکهیا نه ! یبر ییجا تو ذارمینم من -

 ،یتونیم یبخوا یوقت

 . یبمون نجایا

 من اما بود، یا گهید حرف منتظر دونمیم . کرد نگام غم با

 نیا به خواستمینم ... خواستمینم

 ! نداشتم رو حق نیا بشکونم، رو قلبش نیا از شتریب و بدم ادامه رابطه
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 : گفت و گرفت فاصله ازم

 ! ن؟یهم فقط -

 صفحه 387

 : گفتم و گرفتم نییپا رو سرم

 اون تونمینم من لوفرین ... تونمینم من ... من لوفر،ین خوامیم معذرت -

 یکس

 . یخوایم تو که باشم

 ! احساسم یب آدم هی من ندارم، رو تو اقتیل

 : گفت و کرد نگام یناباور با

 ... شما نه،یهم خاطر به ! آره؟ همسرتونه برگشت خاطر به نایا همه -

 شما

 رو من هم اول از

 ! نینبود عاشقم ن،یخواستینم

 که دونستمیم ور نیا فقط بگم، یچ دونستمینم . کردم نگاهش حرف یب

 به دختر نیا خوامینم

 ! بسوزه من یپا

 جادیا صداش یتو که یلرزش با . نشست اش گونه یرو اشک یقطرها

 : گفت بود، شده

 حد نیا تا که باشم یکس کنار خوامینم بمونم، نجایا خوامینم من ... من -

 من و بوده خودخواه

 ! دمینفهم

 : گفتم و گرفتم نییپا رو سرم

 کن باور ؛یبکش عذاب من کنار در خوامینم فقط ستم،ین هخودخوا من -



 ! خوامینم

 : گفتم و دادم قرار جلوش رو دستم که بره رونیب اتاق از خواست

 ! یبر ذارمینم -

 ! بمونم؟ بخوام که داره یلیدل چه پس ،یخواینم رو من که تو چرا؟ -

 زجر و باشم نجایا یخوایم

 صفحه 388

 ! بشه؟ تازه داغم تو روز هر دنید با و باشم نجایا بکشم؟
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 یشکوند رو دلم بدجور ؟یباش خوش عشقت با تو و باشم نجایا یخوایم

 رو فکرش ... فکر ان،یک

 ! سنگه از قلبت که واقعا ... یباش یآدم نیهمچ کردمینم

 یچ من یدونیم چه دختر؟ یدونیم چه تو کردم، نگاش یدرموندگ با

 فراموش داشتم ! دم؟یکش

 قلب خوش مرد اون دوباره تونمینم اما ... اما شدم عاشقت کردم،یم

 خوامینم که عاشقتم . باشم

 ! یباش کنارم

 : گفت و برداشت چشم ازم

 ! برم بذار کنار، برو -

 : گفتم تیعصبان با

 ! یرینم جا چیه تو گفتم، من که نیهم -

 ! برگشته؟ عشقت یوقت کاریچ یخوایم رو من آخه -

 : دمیغر

 نینازن که گفتم بهت هم گهید بار هی ! ستین من عشق اون شو، خفه -

 من یبرا اون شد، تموم



 ! شد؟ تیحال ست،ین نیا لشیدل کنم یدور ازت خوامیم نکهیا . مرده

 : گفت و شد کینزد بهم قدم هی

 ! هممبف تا بگو ! هان؟ ه؟یچ لشیدل پس -

 شد؟ عوض نظرت هوی که شد یچ

 صفحه 389

 مال تونستینم اما بود شده امیدن که ییچشما چشماش، به شدم رهیخ

 خودم باشه، من

 ! خودش خاطر به فقط خواستم؛ینم

 : گفتم و کردم پاک رو اش گونه یرو اشک
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 دینبا بود، اشتباه هم اول از . ندارم رو مهربونت قلب اقتیل من چون -

 نیبب ! شدمیم کینزد بهت

 وارد رو یکس تونمینم من محکومم، ییتنها و عذاب نیا به من لوفر،ین

 چون کنم؛ میزندگ

 ! رهیم نیب از شیزندگ

 ! ستین تیحال و یبرد نیب از رو میزندگ هم االن -

 : گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم خجالت با

 با نه اما یبساز رو تیزندگ یتونیم هنوزم ! هست فرصت هنوز نه، -

 من،

 رو اقتتیل که یکس با

 داره؛

 ! یبرس آرزوهات همه به دیبا تو . بمون نجایهم زمان اون تا پس

 : گفت بغض با

 ! یچیه ان،یک خوامینم یچیه تو بدون من -



 : گفتم اخم با

 مثل و یکن تموم رو درست دیبا تو ! گفتم من که نیهم ،یکنیم غلط تو -

 به فقط ،یکن تالش قبل

 ! ندارم یارزش من کن باور ... خودت خاطر

 صفحه 391

 : گفتم و تخت یرو گذاشتم رو اش کوله

 ! برم نجایا از خوامیم نگو هم گهید -

 من مال که حاال ! انیک کشمیم زجر باشم، نجایا من اگه ! ییزورگو یلیخ -

 تونمینم ،یشینم

 ! برم بذار پس باشم؛ شتیپ

 : گفتم آروم و کردم پشت بهش

 کن فکر ،یبش عاشق دوباره کن یسع و کن رونیب دلت از رو عشق نیا -

 ما نیب یحس هم اول از

 ! نبوده

 . اومدم رونیب اتاق از و گفتم رو نیا
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 : گفت که دمیشن رو صداش اما بستم، سرم پشت رو در

 هان؟ نداشته وجود نمونیب یحس کنم فکر طور چه ! شه؟یم مگه آخه -

 من

 ان،یک عاشقتم

 ... رو کار نیا من با چرا ... چرا

 برم خواستم و گرفتم دست رو ریدستگ . شد حرفش ادامه از مانع هیگر

 مونیپش اما شش،یپ

 خاطر به تمومه؛ یچ همه ! بشم کینزد بهش دینبا گهید نه، . شدم



 من . تمومه یچ همه خودش

 ! ندارم رو اقتشیل

 بود گوشم یتو هنوز هاش هیگر یصدا . اتاقم سمت رفتم یدرموندگ با

. 

 طرف دو رو دستم خشم با

 صفحه 391

 رو گناه یب دختر نیا نکهیا از شتمدا وجدان عذاب دادم، قرار صورتم

 ! کردم خودم یزندگ چهیباز

 اشتباه احساساتم گفتن بود، اشتباه هم اول از ! شدم؟ عاشقش طور چه

 دونستمیم که من ! بود

 کردم؟ خودم معطل رو دختر نیا چرا پس کنم، اعتماد یکس به تونمینم

 رو اشکش چرا آخه

 بدون دل نیا ! کنم؟ کاریچ رو لمد اما کنم،یم یدور ازش ! آوردم؟ رونیب

 اما اره،ینم طاقت لوفرین

 رو نیا من و شهیم تیاذ من سرد یرفتارها با باشه؛ کنارم هم اگر

 هم یطرف از خوام؛ینم

 چه دونمینم هم هنوزم برسونن، بیآس بهش نیرام و نینازن ترسمیم

 به ! دارن؟ واسم یا نقشه

 ! وجه چیه به ،ندارم قبول رو کار زن اون یحرفا وجه چیه

 رو تماس حوصله یب بود، بابک . اومدم رونیب فکر از لم،یموبا یصدا با

 . کردم وصل

 ! ؟یخوب ان،یک الو -

 . خوبم -

 ؟ییکجا -



 . خونه -

 : گفت و کرد یکوتاه مکث
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 ... یخوایم هم باز نکنه گفت؟ بهت یچ نینازن نمیبب -

 صفحه 392

 : گفتم و دمیبر رو حرفش

 میزندگ به دوباره رو آشغال هی بخوام که ام وونهید مگه بابک، نه -

 ! برگردونم؟

 ! یکرد راحت رو المیخ -

 ؟یندار یا گهید کار -

 ! بگم یزیچ هی خواستمیم خب ... خب -

 . بگو -

 . بگم بهت رو در رو دیبا م،یزنیم حرف باهم فردا -

 ؟یچ راجب یول باشه، -

 ... و خودم راجب -

 خوادیم انایک و خودش راجب کردم حس چرا دونمینم خورد، رو حرفش

 ! کنه صحبت

 . باشه -

 . خداحافظ فردا، تا پس -

 . خداحافظ -

 : گفتم ب ** ل ریز و بستم رو چشمام تخت، یرو کردم ولو رو خودم

 دارم دوستت قدر چه یدیمفهیم کاش کوچولو، فرشته ببخش رو من -

 خاطر به شدم حاضر که

 ! شد ینخواه خوشبخت من کنار در دارم حتم چون بگذرم؛ ازت خودت



 یب موجود هی احمق ن م

 رو من کنه؛یم له پا ریز رو تو پاک و کیکوچ قلب که یکس احساسم،

 ! ببخش

*** 

 صفحه 393
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 شرکت یتو نبود؛ یا چاره یول برم، رونیب خونه از خواستینم دلم اصال

 . داشتم یادیز یکارا

 . شد باز لوفرین اتاق در اومدم، نییپا ها پله از که نیهم

 باشه؛ لوفرین همون ساده،یوا روم به رو االن که یدختر نیا شدینم باورم

 سر و شاد دختر همون

 برام عاشقونه ادداشتی هی و کردیم حاضر صبحونه مبرا روز هر که یحال

 ریز ! باشه ذاشتیم

 ! زدیم یدیسف به حاال هم شیصورت یلبا بود، شده گود چشماش

 کردم، لعنت رو خودم ! تیوضع نیا یتو دنشید از گرفت درد قلبم

 هم رو اون دارم که کردم لعنت

 ! کنمیم ریس یزندگ از

 یبازوها که بشه رد کنارم از ستخوا و برداشت چشم ازم یدلخور با

 : گفتم و گرفتم رو فشیظر

 خوبه؟ حالت -

 : گفت و کرد نگام یچشم ریز

 . شده رمید شرکت، برم خوامیم د؟یکن ولم شهیم . خوبم -

 . کن استراحت برو شرکت، یایب ستین الزم -

 : گفت و کرد نگام یکمرنگ اخم با

 جا نیا از بذار پس نداره؛ یبیع باشه، ! آره؟ ،یکن اخراجم یخوایم نکنه -



 خرد نیا از شتریب تا برم

 ! نشدم

 . کرد هیگر یحال یب با

 صفحه 394

 رو چشماش و گذاشت اش قهیشق یرو دستش بده، حالش کردم حس

 . فشرد هم به

 : گفتم اخم با

 ! ستین خوب لتحا لوفر،ین نکن یلجباز -

 : گفت و عقب داد هولم یناباور با
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 ،ییتو فقط هم باعثش و ستین خوب حالم آره، ! بردار سرم از دست -

 تو

 ! احساس یب و دل سنگ

 ! کردم تشیاذ من گفت؛یم راست داشت، حق نشدم، یعصب حرفاش از

 . کردم نگاش یشرمندگ با

 . شد رد کنارم از . نداشت تعادل رفتن راه یتو

 سرم پشت به ،یزیچ افتادن یصدا با که گرفتم نییپا رو سرم خجالت با

 من، خدا یوا . کردم نگاه

 ! نیزم یرو بود افتاده لوفرین

 به آروم بود، بسته رو چشماش . آغوش یتو گرفتمش و سمتش رفتم

 : گفتم و زدم صورتش

 ! کن باز رو چشمات لوفرین زم؟یعز لوفر،ین -

 وضع اون یتو لوفرین دنید . نشست ام گونه یرو یاشک قطره هوا یب

 زار یب خودم از شد باعث



 . نمیماش سمت رفتم و کردم بغلش اطیاحت با ! بشم

 ) لوفرین (

 صفحه 395

 از رو نگاهم . کردم باز رو چشمام کردم، حس دستم یتو که یسوزش با

 اطراف به و برداشتم سقف

 مارستانیب دیبا االن که دادیم نیا از نشون سرم یباال سرم شدم، قیدق

 . باشم

 قابل برام شبید اتفاق . کردیم سیخ رو صورتم که بود اشک دوباره

 که شهینم باورم نبود، هضم

 هی فقط انگار کرد؛ تموم رو یچ همه و گذشت ازم راحت انقدر انیک

 زود عشق هی بودم، چهیباز

 حسم ندارم، باور رو حرفاش از کدوم چیه ! زد رو دلش هم زود که گذر

 نهینازن عاشقه هنوزم گهیم

 یوا . بزنه پس رو من و بشه زنده عشقش دوباره شده باعث دنشید و

 خوامینم گهید خدا،

 ! آورده سرم ییبال چه عشقش نیبب ! نمشیبب

 یب آدم هی حاال من قلب خوش مرد شده، دور ازم مهربونم انیک

 یب هم اول از شده؛ احساس

 ارم؟یب دووم اون بدون طور چه حاال ! دمیند من اما بود احساس
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 بود؟ نخواهد و ستین من مال که یحال در نمشیبب روز هر طور چه

 و جذاب چهره کردم؛ نگاش و اومدم رونیب فکر از زن، هی یصدا با

 یچشما و داشت یفیظر

 اون انیک نمیبب تونمینم متنفرم، ازش . انداخت زن اون ادی رو من شیعسل



 داشته دوست رو

 صفحه 396

 ! باشه

 : گفت یمهربون لبخند با پرستار

 ؟یبهتر االن زمیعز -

 . کنهیم درد سرم -

 . بود نییپا یحساب هم فشارت ،یکرد ضعف یکم . شهیم خوب اونم -

 بعد

 تموم سرمت نکهیا از

 . یبخور غذا حتما دیبا شد،

 ! ها حالته به خوش ،یراست

 : گفتم متعجب

 ! طور؟ چه -

 ! داره دوستت یلیخ معلومه بود، نگرانت حساب شوهرت آخه -

 مرد اون که دونهینم داره، یخوش دل چه ! انهیک منظورش ! شوهرم؟

 ! ستین من سهم

 خاطر به یعنی بود، آشفته اش چهره . شد قاتا وارد که دینکش یطول

 منه؟

 : گفت و سمتم اومد انیک . شد خارج اتاق از پرستار

 ؟یخوب -

 راه مزاحم یاشکا دوباره رنگش، خوش یچشما به شدم رهیخ بغض با

 . کردن دایپ رو خودشون

 : گفت یکمرنگ اخم با کردم، هیگر آروم
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 فیح ست؟ین خوشگلت یماچش نیا فیح ! منه؟ یبرا ها هیگر نیا -

 یب منه خاطر به که ستین

 صفحه 397

 ! یلعنت کن بس بشه؟ یبارون ارزش

 ... من ... من انیک -

 : گفت و داد قرار لبم یجلو رو اش اشاره انگشت

 . زمیعز باش آروم لوفر،ین نگو یزیچ -

 : گفتم و کردم اشنگ خشم با

 رو کار نیا بودم، زتیعز اگر من ! ارین زبونت به رو کلمه نیا گهید -

 ! یکردینم باهام

 : گفت ب ** ل ریز

 ! کردم دورت خودم از یزمیعز چون -

 و دیکش دست موهاش به کالفه کرد، پشت بهم . کردم نگاش یناباور با

 : گفت

 به خودت، خاطر به ؛یبش کینزد من به دینبا تو ! لوفرین نده عذابم -

 اقتیل من ! ات ندهیآ خاطر

 ! ندارم رو تو یپاک و یخوب اقتیل ... دختر ندارم رو تو

 . ببارن دادم اجازه اشکام به و بستم رو چشمام

 باز رو پلکام که شد باعث صورتم یرو دستاش یگرم که دینکش یطول

 . کنم

 : گفت و کرد پاک رو ام گونه یرو اشک

 یرو از دینبا نیریش لبخند اون . یبخند دیبا تو ؛یکن هیگر یندار حق -

 بده قول ! بشه پاک لبت

 ! یبخند هم باز



 ! کنهینم خوشحال رو من یچیه تو بدون ان؛یک ارمینم دووم تو بدون من -

 ! شهیم فراموش حس اون باش مطمئن -

 صفحه 398

 : گفتم هیگر با
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 واسه یول عشق، نیا کردن فراموش باشه آسون تو یبرا دیشا ! شهینم -

 من .... من ! ستین من

 فراموشش یدار انتظار طور چه کردم، تجربه رو عشق که باره نیاول

 نیریش برام عشق نیا ! کنم؟

 ! کنم؟ فراموش یراحت نیا به یخوایم ازم حاال داد،یم زهیانگ بهم و بود

 : گفت و داد رونیب رو نفسش

 ما ! یخوایم تو که ستمین یاون من چون ،یکن فراموش که یمجبور -

 میباش باهم میتونینم

 داره؛ فرق یلیخ باهم ما یایدن لوفر،ین

 ه،یزندگ و عشق از پر و یخوشحال از پر و زهیانگ از پر تو یایدن

 و پاک قلب من یگسن قلب ! دهیتر و شک و یاهیس از پر من یایدن اما

 نابود رو تو احساس از پر

 نیارزشمندتر برام که ییتو ... تو خوامینم خوام؛ینم رو نیا من و کنهیم

 ! یبش تیاذ یمیزندگ فرد

 از ریغ یکی با ،یباش گهید یکی با اگر ... اگر یحت منه؛ یآرزو تو یخوشبخت

 ! من

 : گفتم و کردم نگاش یناباور با

 ! یکنیم دور خودت از رو من که هیانصاف یب ! هیانصاف یب آخر نیا -

 بهم اول از کاش ...________________ کاش



 ! یبگذر ازم راحت یلیخ یبخوا حاال که یبود نشده کینزد

 صفحه 399

 : گفت و گذاشت هم یرو رو چشماش

 ! ام هشرمند بگم تونمیم فقط -

 : گفتم و برداشتم چشم ازش

 ! یمعرفت یب یلیخ -

 یدیناام و یحال یب با . رفت رونیب اتاق از که دمیشن رو قدماش یصدا

 . کردم هیگر

*** 
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 هیتک رو سرم . میشد خارج مارستانیب از شد، تموم سرمم نکهیا از بعد

 یپشت به بودم داده

 بود سخت برام . بودم رهیخ رونیب به ان،یک حضور به توجه یب و یصندل

 نتونم اما باشه، کنارم االن

 . کنم نگاش و بزنم حرف باهاش سابق مثل

 هم یرو رو چشمام نمیهم واسه و خواستیم راحت خواب هی دلم

 که دینکش یطول اما گذاشتم،

 به دادم رو نگاهم و کردم باز رو چشمام اجبار به ان،یک دست تکون با

 کنار احساس یب مرد

 . دستم

 : گفت سرد یحالت با انیک

 ! شو ادهیپ -

 : گفتم و کردم نگاه اطرافم به

 ! کجا؟ -

 صفحه 411



 . یکن ضعف هم باز ممکنه ،یبخور یزیچ هی دیبا -

 : گفتم اخم با

 . خوامینم یزیچ من -

 : گفت یجد

 ! نمیبب شو ادهیپ خودته؟ دست مگه -

 یرو تونستمینم نبود، خودم دست ! شدم ادهیپ یا اضافه حرف بدون

 به دیشا بزنم؛ حرف حرفش

 ! داشتم دوستش واقعا که بود نیا خاطر

 یرو نشستم بشم، قیدق اطراف به نکهیا بدون . میشد رستوران هی وارد

 . یصندل

 به شدم رهیخ و زدم ام چونه ریز رو دستم . داد سفارش خودش انیک

 حال در ها نیماش ابون،یخ

 . بودن گذر
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 هیگر با کرد؛ جلب رو نظرم ملوس بچه دختر هی ابون،یخ سمت اون

 دیکشیم رو مامانش دست

 داشت قصد هم مامانش و بود یکینزد اون که مغازه هی سمت

 یلجباز با اون اما کنه، منصرفش

 ! خواستیم خودش که یسمت اون کشوندیم رو مامان دست

 شد؛ زنده دلم یتو حسرت هی و گرفت جا لبم گوشه یتلخ لبخند

 داشتم، رو لحظه نیا حسرت

 صفحه 411

 یتو که رو یا بچه یرحم یب با که یکس رو، مادرم دنید حسرت

 خودش از بود کرده رشد وجودش



 ! بشم حسرت از پر حاال که کرد یکار و روند

 برداشتم چشم صحنه اون از اومدم، خودم به که بود نشیدلنش یصدا با

 به دوختم رو نگاهم و

 .رنگش خوش یچشما

 لوفر؟ین یخوب -

 ! خوبم؟ خودت نظر به -

 . یبش خوب که بکن رو تیسع تمام -

 ! تونمینم -

 : گفت تیجد با

 ! گمیم من چون ،یبتون دیبا -

 نیا وقت چیه کنم، رونیب قلبم از رو عشقت که یکن موادار یتونینم تو -

 ! کنمینم رو کار

 یبرا یحرف هم دیشا نزد، یحرف گهید و داد رونیب قیعم رو نفسش

 ! نداشت گفتن

 حتما بود، یا گهید وقت اگر . کردم نگاه بود داده سفارش که ییزایچ به

 خوردم؛یم ولع با رو همه

 ! رفتینم زیچ چیه به لمیم نه، االن اما

 ! دادم سفارش تو ی واسه رو نایا من ؟یخورینم یزیچ چرا -

 : گفتم یدندگ هی با

 ! بخور رو همه خودت پس نخواستم، یزیچ که من اما -

 صفحه 412
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 . شهبا خونسرد داشت یسع اما شده، کالفه بود معلوم اش چهره از

 شدم رهیخ بهش بغض با . نشست دستم کنار و شد بلند یصندل یرو از

. 



 من با چرا آخه ،یلعنت

 نیا با االن اما بشم، کینزد هم به دینبا یگیم بهم تو ! ؟یکنیم رو کار نیا

 کنارم کم فاصله

 ! ؟ینشست

 . کردمینم یاعتراض چیه منم داد، غذا بهم خودش

*** 

 : گفت دیهدت با خونه، رسوند که رو من

 ! یبر ییجا یندار حق -

 . شرکت رفت هم خودش

 ) انیک (

 دست از هم بودم؛ یعصب یلیخ . کردمیم یرانندگ سرعت نیآخر با

 نیا دست از هم و خودم

 ! برنجونم خودم از رو معصوم دختر هی شده باعث که یزندگ

 طاقت آورد؛یم درد به رو قلبم که یطور بود، دلخور یلیخ نگاهش

 ! کنه نگام نجوریا نداشتم

 ،ینشد آدم هنوزم انیک ! شدینم سبز راهم سر وقت چیه کاش ... کاش

 یبزرگتر اشتباه بار نیا

 ! یشکست رو پاک دختر اون قلب ،یشکست رو عشقت قلب ؛یکرد

 بهم یلیخ و عاشقمه دونمیم

 ادشی از خودش خاطر به عشق نیا که کنم یکار دیبا یول است، وابسته

 رو ودمخ دل اما بره،

 صفحه 413

 یدل دلت، به لعنت ! ؟یچ تپهیم دختر نیا عشق به که یدل کنم؟ کاریچ

 رو دختر نیا بخواد که



 تو ! رهیبم و کنه دق ییتنها تو که بهتره همون بده، عذابش و برنجونه

 ! یندار رو اقتشیل
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 مدام ای کردنش؟ تیاذ به ینکن شروع شد، تو مال یوقت معلوم کجا از

 مدام ای ؟ینکن شک بهش

 ،یبش خوب یتونینم تو نه، ! ؟ینکن سهیمقا تهیعفر اون با رو فرشته نیا

 یکن هم یهرکار

 ! شهینم

 : کردم زمزمه خودم با و دمیکش یقیعم آه

 اطرافم یاآدم شکوندن، رو دلم اطرافم یآدما ! منه؟ ریتقص مگه یول -

 به نتونم گهید شدن باعث

 انداختن، روز نیا به رو من آشغاال اون ! کنم خوشبختش و ببندم دل یکس

 یب آدم هی رو من

 ! کردن احساس

 خانواده که دادم قول بهش من باشه، خوشحال لوفرین تا کنمیم یکار هر

 نیا و کنم دایپ رو اش

 ! شده که طور هر دم،یم انجام هم رو کار

 یطور بشم، خاطراتش از یبخش من که بشه خوشحال انقدر کنمیم یکار

 و کنه فراموشم که

 صفحه 414

 که ییجا رمیم رم،یم اونوقت بشه؛ عاشق________________ دوباره

 دایپ رو ردم کس چیه

 گهید که ییجا رمیم ! نکنه

 پس دختره، نیا من یدلخوش تنها ! بشم وسوسه و نمیبب رو چشاش نتونم



 یکار هر خاطرش به

 ! کنمیم

*** 

 کرد،یم یکج دهن واسم لوفرین یخال یجا . شدم شرکت وارد

 . اتاقم سمت رفتم و برداشتم چشم ازش یعصب

 یب و سابق انیک بودم شده دوباره . یصندل یرو افتادم حوصله یب

 تو دفه هی بار نیا اما حوصله،

 ! خودم از دور اما بود، لوفرین یخوشبخت اونم و داشتم یزندگ

 . کردم تجسم ذهنم یتو رو لبخندش و گذاشتم هم یرو رو چشمام

 برگردم، یزندگ به شد باعث که یلبخند
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 که یلبخند بشم؛ ریس یزندگ از که شده باعث لبخند همون حاال اما

 باشه، من مال ستین قرار

 ! بره نیب زا شمیم باعث چون

 صاحبش از مجبورم نره، نیب از نکهیا واسه پس لبخندم، نیا عاشق من

 فقط و فقط و کنم یدور

 ! کنم یزندگ باهاش اهامیرو یتو

 . کردم باز رو چشمام خورد، در به که یا تقه با

 . تو ایب —

 صفحه 415

 . سمتم اومد و شد میآشفتگ متوجه بود، بابک

 ! ؟یخوب که یمطمئن پسر، بودم نگرانت واقعا انیک —

 ! باشم؟ خوب دینبا یچ یبرا —

 ... و نجایا نینازن اومدن خب، —

 یا نقشه چه نیرام اون با ستین معلوم ،یکن فکر بهش بازم ترسمیم



 ! دارن؟

 : گفتم خودم با نشنوه، که یطور ب ** ل ریز

 ! هست گهید یکی ریدرگ فکرم که عالف -

 ؟یگفت یزیچ —

 ! نه —

 م؟یباش نیرام مراقب دیبا انیک —

 ! کرده؟ جادیا یمشکل هم باز —

 کنمیم حس دارم، ترس سکوتش نیا از ،یبخوا رو راستش یول نه؛ —

 ! داره یا نقشه

 ! کنه شروع رو کارش اونم و بشم کینزد نینازن به من منتظره حتما

 . گفتم هم بابک یبرا رو نینازن و نیرام یحرفا
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 که تو نم،یبب ! یبخور رو زن نیا گول یبخوا و ینش خر دوباره انیک —

 نه؟ ،یندار دوستش گهید

 من دل یتو دونستینم بابک . یصندل به دادم هیتک و زدم یتلخ لبخند

 ! گذرهیم یچ

 : گفت د،ید که رو سکوتم

 صفحه 416

 ! بده رو من جواب انیک -

 ! ستین اون من عشق باش مطمئن –

 . زدن ضربه در به که بزنه یحرف خواست

 . تو ایب —

 سالم دومون هر به و شد وارد داشت، دست یتو که یا نقشه با بهزاد

 جلوم رو نقشه کرد،



 : گفت و گذاشت

 ! داره ازهین ماش دییتا به جان، سییر خب -

 : گفت بهزاد که شدم قیدق نقشه به

 ! خوبه؟ که حالش ومده؟ین امروز چرا لوفرین ،یراست -

 . شدم رهیخ بهش و برداشتم چشم نقشه از

 ! کرد زنده درونم رو حسادت حس لوفر،ین یبرا شینگران

 یفرد بهزاد دیشا اصال شده، مند عالقه لوفرین به بهزاد گفتیم حسم

 من لوفرین تونهب که باشه

 ! کنه خوشبخت رو

 تمام دیبا من ! نداره یا دهیفا چون ست،ین کردن حسادت وقت االن

 لوفرین یخوشبخت فکرم

 ! باشه خودم از ریغ یا گهید کس با اگه یحت باشه،

 : گفتم و گذاشتم کنار رو حسادت کردم، کنترل رو خشمم
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 . مداد یمرخص رو امروز بهش منم داشت، کسالت یکم -

 صفحه 417

 درست حدسم ! شدیم تر واضح اش چهره یتو لحظه هر ینگران رنگ

 دل من مثل هم بهزاد بود،

 ! باخته رو

 . کردم مشت رو دستم شدم، نیخشمگ دوباره

 بشه، دور ازم لوفرین خوامیم خودم من ! شده؟ مرگم چه ستین معلوم

 خشم نیا لیدل گهید پس

 ! ه؟یچ

 ! کن تحمل شیخوشبخت خاطر به مرد، کن تحمل



 : گفت و دیکش یدست موهاش به

 ؟یبد بهم رو اش شماره شهیم خب ان،یک گمیم -

 : گفتم و دادم باال رو ابروم یتا هی

 ! ؟یچ یبرا -

 : گفت لکنت با

 ! بپرسم رو حالش خوامیم خب ... خب -

 دختر نیا به یکس نمیبب تونمینم که من . کردم نگاش یکمرنگ اخم با

 طور چه پس بشه، کینزد

 تونمیم بخوام، اگه هم االن ! کنم؟ یزندگ وجودش بدون عمر هی خوامیم

 نذارم و ارمیب دستش به

 ستین معلوم که یا ندهیآ از دارم ترس اما کنه، چپ نگاه بهش یکس

 ! شه؟یم یچ

 . اومدم خودم به بهزاد، یصدا با

 ؟یدیم رو اش شماره بهم داداش، -

 . رفت رونیب اتاق از خوشحال دادم، بهش رو لوفرین شماره اجبار به

 صفحه 418

 گهید شکست هی از یا نشونه دیشا که کردم حس قلبم سمت یبد درد

 ! بود میزندگ یتو
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 اونم دیشا بود؛ دوخته چشم بهزاد رفتن به لبخند با بابک، به شدم رهیخ

 عاشق بهزاد که دهیفهم

 ! شده

 ! بود؟ یچ یبگ یخواستیم که یمهم موضوع بابک، خب -

 : گفت و یصندل یرو نشست صاف



 ... من راستش خب، -

 : گفتم و کردم راحت براش رو حرف

 ! یشد عاشق -

 ! دیخند متعجب زدم، که یحرف از

 ! ؟یشد عاشق بهزاد مثل مه تو -

 شده؟ لوفرین عاشق بهزاد که یشد متوجه پس —

 نه؟ شناسمیم من ه؟یک عشقت ؟یچ تو اما . معلومه رفتارش از آره، —

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 ! نه؟ ،یباش دهیفهم خودت کنم فکر -

 : گفتم و زدم یخوشحال سر از یلبخند

 درسته؟ انا،یک -

 ! گرفت جا دلم یتو اونم عشق شدم، آشنا تو با هک یروز از ! درسته —

 دور هم از من خاطر به گفت گفت؛ برام رو انایک و خودش یماجرا

 یزندگ که شهینم باورم ! شدن

 صفحه 419

 بود؛ دنکر جبران وقت االن اما بشن، تیاذ ایلیخ شده باعث من یلعنت

 هم به رو تا دو نیا دیبا

 ! برسونم
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 : گفتم و دادم قرار زیم یرو رو دستم

 کرد یخواه خوشبخت رو انایک مطمئنم و دارم رو کامل اعتماد بهت من -

. 

 دستم از یکار هر

 . دمیم انجام اد،یبرب

 خوامیم ازت کنم، یجد رو رابطمون خوامیم من ! داداش ممنون —



 ونیم در پدرت با رو موضوع

 . برسم خدمت یخواستگار مراسم واسه باشن، یراض شونیا اگر ؛یبذار

 : گفتم و زدم یلبخند

 ! شناسهیم رو تو خوب یلیخ چون ه،یراض پدرم دارم حتم -

 . بود مادرم خورد، زنگ لمیموبا

 . کردم وصل رو تماس و انداختم بابک به یکوتاه نگاه

 . مامان سالم -

 بهمون روز هر یداد قول تو مادر ! ل؟یسه تارهس یشد هم باز سالم، -

 ! شد؟یچ پس ،یبزن سر

 یزایعز که بود مشغول فکرم انقدر ! بود رفته ادمی پاک گفت،یم راست

 برده ادی از رو میزندگ

 ! بودم

 صفحه 411

 اما بودم، واستون یبد پسر دونمیم ! شرمنده خدا به برم، قربونت —

 ! کنمیم جبران

 ایب شام ی واسه حداقل پس . شلوغه سرت هم تو نداره، بیع —

 . برم قربونت

 . امیم چشم، —

 . خداحافظ پسرم، شمینم مزاحت —

 . نمتونیبیم —

 نگاه بود، دوخته چشم بهم منتظر که بابک به و کردم قطع رو تماس

 . کردم

 . گمیم پدرم به رو هیقض امشب —
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 ! جان انیک ممنون —

 ) لوفرین (

 غم جز واسم که ایدن نیا یرو به دوباره رو چشمام لم،یموبا یصدا با

 . کردم باز نداشت، یزیچ

 ی حوصله . بود ناآشنا شماره کردم، نگاش و دمیکش شارژ از رو لیموبا

 تماس رد نداشتم، رو یکس

 . دادم

 . خورد زنگ لمیموبا هم باز که گذاشم بالشت یرو رو سرم دوباره

 تیعصبان با بود، شماره همون

 . کردم ردش

 صفحه 411

 نیا ! نداشتم بودن داریب یبرا یا زهیانگ چون بخوابم، دوباره کردم یسع

 : اومد امیپ واسم بار

 ! آشنام وروجک، بده جواب -

 لبخند ! بوده؟ یشوخ هی رفتاراش تمام نکنه باشه؟ انیک نکنه د،یلرز مقلب

 جا لبم یرو یکمرنگ

 . بزنه زنگ دوباره که شدم منتظر گرفت،

 یصدا اما کردم، سالم جانیه با و کردم وصل رو تماس لرزونم یدستا با

 از رو لبخند خط پشت

 و دادم قورت رو بغضم ! نبود من انیک یصدا نیا برداشت؛ لبم یرو

 : گفتم

 ن؟ییشما بهزاد آقا -

 : گفت یبلند خنده با

 ! وروجک؟ هیک یکرد فکر پس آره، -



 ! ن؟یآورد کجا از رو من ی شماره شما یول کس، چیه —

 . گرفتم انیک از —

 ! چرا؟ یول کرده، رو کار نیا انیک . خوردم جا حرفش از
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 ! شده؟ تموم زیچ مهه واقعا که بفهمونه بهم خواستهیم کار نیا با نکنه

 بشه، میناراحت متوجه بهزاد خواستمینم

 . ختمیر اشک آروم آورم و کردم دور خودم از رو لمیموبا

 ! ؟یساکت چرا ؟یرفت کجا لوفرین —

 : گفتم و کردم پاک رو صورتم یرو نشسته اشک دستم پشت با

 صفحه 412

 ن؟یداشت یکار من با بهزاد آقا -

 : گفت حرص با

 ! بهزاد آقا نگو من به انقدر -

 ! یکن صحبت یرسم من با انقدر ندارم دوست بهزادم، من

 . نداشتم رو باهاش بحث حوصله اصال

 ؟یداشت یکار من با بهزاد ... باشه —

 ! بودم نگرانت —

 ! خواستمینم انیک زج رو کس چیه من باشم، راحت باهاش خواستمینم

 زدنم زنگ لیدل شدم؛ نگران منم ،یدار کسالت یکم گفت بهم انیک _

 ! بود نیهم

 کینزد بهزاد به رو من یخوایم نکنه ! ؟یچ یعنی کارت نیا ان؟یک چرا

 شرم از یخوایم ! ؟یکن

 ! کنم؟ گم رو گورم ینذاشت چرا پس ،یخوایم رو نیا اگه ؟یبش راحت

 من از ؟ینذاشت چرا یلعنت



 ! ؟یخوایم یچ

 ! ؟یخوب لوفرین —

 . ممنون هم توجهتون از خوبم، من —

 ! دارم دوستت —
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 ! بهزاد کن بس —

 بهت دارم قبل از شتریب لحظه هر من دختر ! نخواه من از رو نیا نه، —

 من با اگه ! بندمیم دل

 حهصف 413

 ! لوفرین یشیم خوشبخت ،یباش

 : گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ؟یندار یکار من با -

 آدم من . کن فکر راجبش اما بزنم؛ حرف ادیز دینبا دمیفهم باشه، —

 ! ستمین یبد

 . کردم قطع رو تماس و کردم یکوتاه یخداحافظ

 هیگر و دادم قرار دستم نیب رو سرم تخت، یرو کردم پرت رو لیموبا

 انیک دست از یلیخ . کردم

 ! کنه کینزد هم به رو بهزاد و من خوادیم که شهینم باورم بودم، دلخور

 ذارمینم ندارم؛ تحمل نه،

 ! بکنه رو یباز نیا من با

 . بود تنم رونیب یلباسا هنوز . برداشتم کردن هیگر از دست

 ! کنه سرحالم گرم آب دوش هی دیشا بود، گرفته بدنم یها عضله تمام

 . رونیب اومدم و گرفتم یا قهیدق پنج وشد هی

 رها هم رو سمیخ یموها و یراحت شلوار با کردم تنم گشاد شرت یت هی



 . ام شونه یرو کردم

 . شدم وارد آروم و دمیکش رو رهیدستگ ان،یک اتاق سمت رفتم هوا یب

 اون وجودم تمام با بود، دهیچیپ اتاق یفضا یتو شیشگیهم عطر یبو

 هام هیر به رو خوب یبو

 . کردم منتقل

 بغلم یتو و برداشتم رو بالشتش تختش، سمت رفتم نیسنگ یقدما با

 .فشردمش

 صفحه 414

 که آوردم ادی به رو روز اون . تخت یرو نشستم و دمیکش یقیعم آه

 ! تخت یرو میافتاد باهم
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 هیگر آروم . گذاشتم روش رو سرم و گذاشتم تخت یرو رو بالشت

 . کردم

 ازم حاال که نبودم تو دست عروسک که من ! ؟یلعنت یکرد کاریچ من با

 رو من و یشد خسته

 ! دارم دوستت یول دلخورم، ازت نکهیا با ! گهید یکی به یبد یخوایم

 ،یمونیم من مرد تو انیک

 یروز هی . برم نجایا از یشتذایم کاش ... کاش ! ینخوا رو من اگه یحت

 نیا

 و قشنگ برام خونه

 خودت که شده زندان هی برام داشتنت بدون االن اما بود، نیدلنش

 آزاد من یذارینم و ینگهبانش

 ! بشم

 . کندم دل اتاق از فون،یآ زنگ یصدا با



 باز رو در باشه، تونهیم یک نکهیا دنیفهم بدون هم باز . کردم باز رو در

 باشه؛ انایک هم دیشا ! کردم

 ! ستین یکس که اون جز آره،

 سمتم، اومدیم داشت که یکس دنید با یول ،یورود در سمت رفتم

 اونم ! زد خشکم همونجا

 گهید که کردم حس دنشید با . کرد نگام یظیغل اخم با و شد من متوجه

 خونه نیا یتو ییجا

 صفحه 415

 ! رونیب خونه نیا از شمیم پرت زود، ای رید و ندارم

 ! آوردمیم کم زن نیا یجلو دینبا باشم، مسلط خودم به کردم یسع

 . کرد نگاه پام تا سر به غرور با و اومد باال ها پله از

 : گفتم و چشماش یتو زدم زل صاف

 ؟یخوایم یچ نجایا تو -

 : گفت و زد رو داشت خودش به رتمسخ حالت شتریب که یپوزخند

 عالوه کردمینم فکر ! بدم؟ حیتوض بهت بخوام من که یهست یک تو آخه -

 بودن، یمنش بر

 ! یباش هم خدمتکار
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 یتو رو دستام کنه، نیتوه بهم یراحت نیهم به زن نیا ذاشتمیم دینبا

 و کردم جمع ام نهیس

 : گفتم

 نیا خانم ستاده،یا جلوت ناال که ینیا ! رسوندن عرضتون به اشتباه -

 خونه

 ! انهیک عشق و



 حالتا نیا داشت یسع انگار اما دم،ید چشماش یتو رو یناراحت و تعجب

 ! کنه انکار رو

 : گفت و زد یکج لبخند

 ! عشق؟ -

 یریگ چشم ییبایز چون عشق؛ تا یدار شباهت خدمتکار به شتریب تو

 انیک که دارم حتم ! یندار

 صفحه 416

 انیک سابق عشق چون است؛ ساخته کارت گهید اما ،یکرد جادو رو

 خونه نیا خانم ! برگشته

 ! برگشته

 خرد داشتم ! کردیم خاکستر و سوزوندیم رو من که بود یشیآت حرفاش

 داشتم، ترس . شدمیم

 پرت رو من راحت یلیخ و کنه لقبو رو اون دوباره انیک که داشتم ترس

 ! رونیب کنه

 ببره، یپ بهش زن نیا که خواستمینم اما د،یلرزیم دستم ادیز یناراحت از

 : گفتم و زدم یپوزخند

 ! ستین زیچ چیه قیال کرده، شوهرش به که یخانم ! خانم؟ کدوم -

 بهتره

 کیکوچ رو خودت

 ! کنهینم قبول رو تو وقت چیه انیک چون ،ینکن

 : گفت و کرد حمله سمتم هب یعصب

 حرفات از یکرد فکر ! ؟یکنیم دیتهد رو من یدار بچه الف هی تو -

 درسته جوجه، نه ! ترسم؟یم

 رو من عشق بخواد انیک که شهینم لیدل اما شدم، مرتکب ییخطا هی من



 دارم حتم ! کنه فراموش

 فراموش هرگز اول عشق گنیم که یدیشن حتما ! منم عشقش تنها که

 تو به هم االن اگر ؛شهینم

 یتو رو من یخال یجا خواستهیم یجور هی و بود ییتنها از حتما آورده، رو

 ! کنه پر خونه نیا

 دمیشا گفت،یم راست دیشا . زهیبر فرو داشت امکان لحظه هر بغضم

 به شیتنها خاطر به انیک

 هصفح 417

 ! آورده رو من
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 : گفت و زد یچرخ شد، خونه وارد و داد هولم

 با انیک و من شده؛ یداریخر عشق با خونه نیا یالیوسا تمام بچه، نیبب -

 انتخاب رو همه هم

 و خونه نیا از چرا پس ست،ین عاشقم گهید انیک اگه بگو حاال . میکرد

 بگو ! نکنده؟ دل الشیوسا

 چرا؟ گه،ید

 دل خونه نیا از چرا پس ست،ین عاشقش انیک اگر گفت؛یم راست

 ! کنه؟ینم

 دلت که یحال در یکرد عاشقم چرا ،یلعنت ! ندارم رو طاقتش من خدا، نه

 ! بود؟ ریگ یا گهید یجا

 چرا؟

 : گفت و داد لمیتحو رو پوزخند همون شد، کینزد بهم قدم هی

 انیک به هم اصال و یدار یکم سن نظرم به نکن، انیک معطل رو خودت -

 از تو دونمینم ! یاینم



 چون ،یبر نجایا از زودتر یچ هر دیبا صورت هر در اما شده، داتیپ کجا

 به رو انیک دوباره من

 ! برهیم نیب از رو یناراحت نیا عشقم اما ناراحته، ازم درسته ! ارمیم دست

 : داد ادامه کردم، نگاش یدرموندگ با

 یول کرد؛ خرابش کثافت اون اما ،میداشت یا عاشقانه یزندگ انیک و من -

 درستش که اومدم حاال

 صفحه 418

 دلت به پس منم، خونه نیا ی ملکه تنها ! دارم دوستش واقعا چون کنم،

 ! نزن صابون

 : گفتم و کردم نگاش یظیغل اخم با

 ذارمینم نباشه، هم من مال اگه یحت ! یکن تیاذ رو انیک ذارمینم من -

 به چون بشه؛ تو مال

 . کرد یدور همه از و خورد غصه و شد تباه شیزندگ که بود تو خاطر

 دوباره ذارمینم ... ذارمینم

 ... رو شیزندگ

 . موند تموم مهین حرفم خورد، صورتم به که یا یلیس با
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 رو ام پسرونه یرفتارا مداد قول انیک به که فیح . کردم نگاش خشم با

 نجایهم وگرنه بذارم، کنار

 ! آوردمیم رو دخلش

 : گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش دیتهد با

 ! یطرف من با وگرنه گمشو، نجایا از صدا و سر بدون و آروم خودت -

 نبود یآدم انیک وگرنه ترحم، آره کرده؛ ترحم بهت فقط انیک چاره،یب

 یشارز یب دختر به بخواد که



 ! یپاپت ی گشنه گدا دختر هی کنه، نگاه تو مثل

 : گفتم بود، شده رگه دو تیعصبان خاطر به که ییصدا با

 و صداقت اونم و یندار تو که دارم یزیچ هی اما باشم، گشنه گدا دیشا -

 ! هیپاک

 : گفت و زد یپوزخند

 صفحه 419

 شرت زود یلیخ گم،یم بازم ! دار نگه خودت ی واسه رو مزخرفات نیا -

 نیا چون ؛یکنیم کم رو

 ! منم اونم و داره خانم هی فقط خونه

 . رفت رونیب خونه از و گفت رو نیا

 با کردم، یخال رو گلوم یتو شده انباشته بغض و کردم هیگر بارفتنش

 و زدم ادیفر توانم تمام

 : گفتم

 همه از که کردم یگناه چه مگه چرا؟ آخه ! رسمشه؟ نیا جون خدا -

 چرا ! بشم؟ زده پس دیبا طرف

 نیا عاشق چرا ! دم؟یم پس دارم ویچ تقاص آخه بمونم؟ تنها شهیهم دیبا

 ! شدم؟ مرد

 نیا یتو ! ؟یکنینم راحتم و یریگینم رو جونم چرا جون، خدا تمومه تحملم

 . موندم تنها ایدن

 اون و شد روشن دلم یتو یدیام نور دم،ید رو مرد نیا یوقت ... یوقت

 یمهربون بهم گاهم، هیتک شد

 کرد؛ عاشقم و کرد

 نیا وجود واسه دونمینم ! کرد جدا خودش از رو من لیدل یب اون حاال اما

 یچ هر اما نه؛ ای زنه



 ام، خانواده یحت خوادینم رو من کس چیه ! خوادینم رو من گهید هست،

 چشم تا که یا خانواده
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 صفحه 421

 تا که انیک حاال و کردن باز سرشون از رو من کردم، باز ایدن نیا به

 من داره شدم، عاشقش دیفهم

 دل چرا ! خودخواهن؟ انقدر آدمات چرا آخه ! کنهیم دور خودش از رو

 من

 خدا؟ چرا کشنن؟یم رو

 ! بده جواب بهم تو حداقل

 که یوحشتناک برق و رعد یصدا . بود شده کیتار هوا اط،یح سمت رفتم

 من د،یچیپ آسمون یتو

 : بگه و رهیبگ آغوش در رو من که نبود یکس اما ترسوند؛ رو

 ! نجامیا من نداره، ترس ! گلم ستین یزیچ س،یه -

 یها قطره هک دینکش یطول . نشستم ها پله یرو و دمیکش یقیعم آه

 . لباسم یرو خورد سر باورن

 عجله با بارون یها قطره کردم، بلند آسمون سمت به رو سرم

 با منم و صورتم یرو دنیچکیم

 ! کردم شونیهمراه چشمام اشک

 ها هیگر و اشکا نیا با که بود ادیز انقدر غمام اما کردم، هیگر آروم آروم

 ! شدینم تموم جوره چیه

 پس دونمینم ره؟یبگ خودش به آرامش رنگ میدگزن قراره یک دونمینم

 که شهیم من نوبت یک

 دیشا برداره، سرم از دست غما نیا ستین قرار هم دیشا کنم؟ یزندگ



 یزیچ تنها غصه و غم

 ! کنه میهمراه قراره عمر آخر تا که هست

 ) انیک (

 هصفح 421

 دیشا تا دمیکش آغوش در رو اون عشق با بودم، مادرم دلتنگ بیعج

 رو من محبتش از پر آغوش

 ! کنه دور غصه از

 ! جان انیک یاومد خوش —

 .سمتش رفتم و شدم جدا مادرم از بود، پدرم یصدا

 . دادم دست بابا با یگرم با

 بابا؟ یخوب —

 : گفت و زد ام شونه به دست با
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 ! شمیم خوب نم،یبیم که رو تو -

 ؟یندار یمشکل

 ! راحت التونیخ نه، —

 : گفتم و کردم نگاه برم و دور به

 ! استقبالم ومدین بهیعج ! کجاست؟ زهیر خاله نیا پس -

 : گفت مادرم

 . زنمیم صداش رمیم االن ! خونهیم درس داره دیشا واال، دونمینم -

 .ششیپ رمیم خودم ن،ینکش زحمت شما —

 قرار رو راه یانتها که یاتاق به افتاد نگاهم . باال یرو راه سمت رفتم

 یروزا شتریب که یاتاق داشت،

 . شد یسپر درش عمرم



 وقت یلیخ کردم، باز رو در و شدم دهیکش اتاق اون سمت به هوا یب

 . بودم نزده سر بهش که بود

 صفحه 422

 وارید یرو که خودم عکس به افتاد نگاهم نکهیا تا شدم قیدق اطرافم هب

 از عکس هی بود،

 . مینوجوون

 : گفتم و ستادمیا روش به رو . گرفت جا لبم یرو یتلخ لبخند

 یا لحظه نیا لحظه، نیهم به برگردم که بدم رو میزندگ تموم حاضرم -

 یواقع لبم یرو لبخند که

 ! بود

 به یادیز عالقه روزا اون . کتابام ی قفسه سمت رفتم و کندم دل ازش

 ورود اما داشتم، مطالعه

 ! کرد دلسرد زیچ همه از رو من م،یزندگ به نینازن

 سابق انیک اون تونمینم وقت چیه من اومدم، رونیب اتاق از حسرت با

 ! بشم
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 . شدم وارد زدن در بدون و انایک اتاق سمت رفتم

 با صحبت مشغول و بود من به پشتش ،بود نشسته تختش یرو انایک

 یها کلمه از . بود تلفن

 بابک جز یکس خط پشت که دمیفهم برد،یم کار به که یا عاشقانه

 ! باشه تونهینم

 متوجه اصال که بود صحبت گرم انقدر برداشتم، قدم سمتش به آروم

 ! نشد من حضور

 . دمیکش دستش از رو تلفن حرکت، هی تو



 صفحه 423

 نگاه من به و گذاشت قلبش یرو رو دستش برگشت، سمتم به ترس با

 . کرد

 : گفت که دمیشن رو بابک یصدا

 ؟یرفت کجا عسلم، -

 : گفتم و گوشم در گذاشتم رو یگوش کردم، اخم کلمه نیا دنیشن با

 ! عسلم؟ جانم؟ -

 هم انایک و بود گرفته ام خنده خودمم بود، خورده جا یحساب انگار چارهیب

 . کردیم نگام خجالت با

 ! ؟ییتو ... انیک -

 یوقت ! نکن یرو ادهیز جان، بابک نیبب ! باشه؟ یک یخواستیم پس —

 دلت تا ن،یکرد ازدواج

 ؟یاک ن؛یبزن حرف باهم خوادیم

 ! ؟یشد یرتیغ مثال االن —

 ! باشم حساس مسال نیا به راجع که نبودم یآدم

 ! ه؟یمشکل آره، —

 : گفت و کرد یکوتاه خنده

 ! کن صحبت پدرت با جان انیک فقط . باشه -

 . خداحافظ باشه، -
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 به رو لبش خجالت با سمتش، گرفتم رو لیموبا و کردم قطع رو تماس

 . گرفت دندون

 آ

 صفحه 424



 : گفتم یا یجد لحن با

 ! ؟یکرد پنهون من از رو موضوع نیا چرا -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 افتاد واست که هم اتفاق اون دم،یکشیم خجالت داداش خب ... خب -

 ... بابک و من رابطه

 ه؟یجد متیتصم نم،یبب . گفت بهم رو یچ همه بابک دونم،یم خودم —

 واسه یدار االن چون

 ! شهیم سخت برات یکم ،یکنیم آماده رو خودت کنکور

 . کنه کمک بهم داده قول بابک داداش، نه -

 : گفتم یکمرنگ اخم با

 ! ؟یدار عجله انقدر یعنی -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش دوباره

 ! دارم دوستش یلیخ من ... داداش -

 : گفتم و زدم ه * س * بو رو شیشونیپ ستادم،یا روش به رو

 ! ؟ینکن عجله ستین بهتر اما ه،یعال انتخابت و هیاعتماد قابل مرد بابک -

 ! تمومه طاقتم و دارم دوستش چون نوچ، —

 : گفتم و دمیکش رو اش گونه

 ! کشهینم هم خجالت لوس دختره -

 . زد ینیریش لبخند
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 . کنم صحبت بابا با خوامیم -

 . شد خوشحال

 صفحه 425

 نیا از بابا که یدونیم ا،ینگ یزیچ رابطمون به راجع داداش، یول ممنونم؛ -



 خوشش زایچ جور

 ! ادینم

 ! کوچولو نباش نگران —

*** 

 بود، درست حدسم . کردم صحبت پدرم با انایک و بابک هیقض به راجع

 رو بابک چون بود؛ یراض

 هفته آخر واسه رو یخواستگار قرار . بود یاضر مادرمم . شناختیم خوب

 هم انایک کردن، نییتع

 بابک به نسبت انایک که دیفهم بابام ! کردیم پرواز ابرا یرو یخوشحال از

 ! ستین لیم یب

 . بود شده جادیا هم یادیز کیتراف د،یباریم که یدیشد بارون خاطر به

 ساعت کی حدود از بعد

 . خونه دمیرس

 به توجه یب که لوفرین به شدم رهیخ متعجب . شدم ادهیپ نیماش از

 ها پله یرو بود نشسته بارون

 ! بود شده سیخ هم یحساب و

 . شد ام متوجه اونم سمتش، رفتم عجله با

 . کردم بلندش و گرفتم رو بازوش

 ! یبخور سرما ممکنه ؟ینشست نجایا چرا ! ؟یشد وونهید -

 . چشمام تو زد زل حرف یب

 به من اما آغوش، یتو رمشیبگ تا کردیم وسوسه رو من معصومش نگاه

 که بودم داده قول خودم

 صفحه 426

 ! نشم کینزد بهش



 ! آخه؟ یزنینم حرف چرا شده؟ یزیچ لوفر،ین —
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 ریز زد و گرفت محکم رو کمرم بغلم، یتو انداخت رو خودش هوا یب

 . هیگر

 به کرد شروع که کنم جداش خودم از خواستم ،یکینزد نیا از دیلرز دلم

 هیگر نیب . کردن هیگر

 : گفتیم

 خدا به انیک ! خوامینم رو یدور نیا من ... من ان،یک خوامینم من ... من -

 ! دارم دوستت

 عذاب جز نجایا بودنم خدا به . برم بذار پس ،یخواینم رو من اگه ... اگه

 برم، بذار ! نداره برام یزیچ

 ! رونیب کنه پرت رو من یکس نکهیا از قبل

 بشه، نیتسک براش تا بگم بهش یچ دونستمینم

 ! کردم تشیاذ که بودم یکس خودم چون نداشتم، گفتن یبرا زیچ چیه

 کردم یکار فکر بدون من

 نابودش خودم با که شهینم لیدل اما عاشقشم، درسته . مونمیپش حاال که

 ! کنم

 داشت گلوم یتو بغض اومد، درد به تیوضع نیا یتو دنشید با قلبم

 ! کردیم ام خفه

 : گفتم و کردم جداش خودم از

 صفحه 427

 یلرزیم یدار . کن عوض رو لباست داخل میبر ایب کن، بس رو حرفا نیا -

 ! میبر ایب دختر،

 : گفت و کرد نگام تیمعصوم با دوباره



 ! لطفا ... انیک -

 و کردم باز رو اتاقش در خونه، یتو بردمش و گرفتم رو بازوش خشم با

 : گفتم

 ! نزن حرف انقدر کن، عوض رو لباست برو -

 . کردیم نگام خت،یریم اشک که همونجور و بود ستادهیا اتاق وسط

 نقصش بدون صورت یرو که بود یدیمروار یها دونه همچون اشکاش

 ! ختیریم نییپا
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 رو عشقت که سخته قدر چه دمیفهم خودم تنها شدم، خرد درون از

 اما ،ینیبب حال نیا یتو

 نبود، میسنگدل خاطر به میالیخ یب و یسرد نیا ! یبد شیدلدار ینتون

 فقط و فقط لشیدل

 ومآر عشقم و بشه سرد بهم نسبت کار نیا با خواستمیم بود؛ خودش

 رونیب قلبش یتو از آروم

 ! بره

 حال نیا با رو اون تونستمینم شد، تموم تحملم . ختیریم اشک صدا یب

 ! نمیبب

 عوض رو لباست گمیم - : گفتم دیتهد با و گرفتم دست یتو رو رهیدستگ

 سرد یهوا نیا یتو ! کن

 حهصف 428

 ! نکن یلجباز انقدر ،یبش ضیمر ممکنه

 . زدم چنگ موهام به آشفته . بستم رو در

 . نشستم بود، یورود در یرو به رو که نفره تک مبل یرو

 که پنجره شهیش به دوختم رو نگاهم و دادم قرار ام چونه ریز رو دستم



 بهش بارون یها قطره

 . کردیم برخورد

 خب نکردم؟ فکر روزا نیا به قبلش اچر ! دختر؟ نیا دل با کردم کاریچ

 و یپاک نبود، خودم دست

 یکار من اما کنم؛ ابراز رو عشقم و بشم سست که شد باعث شیمهربون

 دختر اون حاال که کردم

 نیا یتو رو خودم که ییروزا اون مثل خودم، مثل شده سرزنده و شاد

 و کردمیم یزندان خونه

 ! نمیبب رو یکس نبودم حاضر

 رو فرصتش هم هنوزم بکشه، دست یزندگ از لوفرین ذارمب دینبا من

 با رو شیزندگ دوباره که داره

 ! بسازه من از ریغ یفرد

 تلف رو عمرش من کنار در و خونه نیا یتو نیا از شتریب دینبا لوفرین

 فقط ست؛ین انصاف نه کنه،

 ! کنه فراموش رو من دوارمیام

 ! ؟یببر ادتی از ور پاک فرشته نیا یتونیم ان؟یک آقا یچ خودت

 : کردم زمزمه خودم با و دادم فرو یسخت به رو بغضم
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 صفحه 429

 اون از قبل انگار که شدم دختر نیا عاشق یجور من نه، که معلومه -

 حس نداشته؛ وجود ینینازن

 ! عشقمه نیآخر و نیاول کنمیم

 . اومدم رونیب آشفته یفکرا از در، ی رهیدستگ شدن دهیکش یصدا اب

 و بود ستادهیا اتاق در کنار تیمعصوم با لوفرین . شدم بلند مبل یرو از



 یباز دستش یانگشتا با

 . کردیم

 نیا از . بود سیخ هنوز موهاش اما بود، کرده ضیتعو رو لباسش

 رفتم . گرفت حرصم شیلجباز

 .سمتش

 . گرفت نییپا رو سرش دوباره و انداخت بهم یکوتاه نگاه

 : گفتم و کردم اشاره سشیخ یموها به

 ؟ینکرد خشک رو موهات چرا -

 : گفت و داد قرار گوشش پشت رو موهاش از یا دسته

 ! شهیم خشک خودش ست،ین ازین -

 : گفتم اخم با

 به ؟یبخور سرما ممکنه گمینم مگه ! شه؟یم خشک خودش یچ یعنی -

 ؟یکرد نگاه خودت

 ! دهیپر یحساب رنگت

 . بود کرده خی یحساب دم،یکش دست اش گونه به

 : گفت یلرزون یصدا با

 ! ؟یکنیم کاریچ یدار معلومه -

 : دادم جواب یسرد با

 صفحه 431
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 ! بشه تیزیچ من خاطر به خوامینم دختر، نگرانتم کردم؟ کاریچ مگه -

 : گفت و زد یتلخ لبخند

 ! یکنیم فکر خودت به شتریب پس آها، -

 . اتاق یتو بردمش و گرفتم رو دستش . کردم یپوف



 خشک مشغول و سرش یرو گذاشتم آوردم، رونیب کمد از رو یا حوله

 . شدم موهاش کردن

 نجوریا چون نشم، رهیخ بهش کردمیم یسع من اما کرد،یم نگام تعجب با

 شدم؛یم سست

 رو چارهیب دختر نیا از شتریب و کنم تکرار رو اشتباهم دوباره خواستمینم

 ! بدم عذاب

 : گفت و گرفت فاصله ازم

 ! انیک آقا دمیم انجام خودم -

 . گفت عمد از رو انیک آقا

 . نهییآ یجلو رفت

 شدم، رهیخ بهش و کردم حلقه هم یتو رو دستم دادم، هیتک وارید به

 واقعا لحظه نیا چون

 ! نکنم نگاش تونستمینم و بود شده یخواستن

 داد لمیتحو یتلخ لبخند و برگشت سمتم به شد، ام متوجه نهییآ یتو از

 : گفت و

 . اومد مهمون براتون د،ینبود خونه که شما -

 : گفتم و دوختم چشم بهش یپرسش گرفتم، فاصله وارید از

 صفحه 431

 بود؟ یک ! مهمون؟ -

 : گفت و دیکش دست بلندش یموها به

 ! عشقتون -
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 لعنتت خدا . کردم مشت رو دستم و فشردم هم به رو دندونام یعصب

 لیدل پس ن،ینازن کنه



 ! بوده نیهم دختر نیا یگرفتگ

 : گفتم و ستادمیا روش به رو

 ! گفت؟ بهت یچ ! بود؟ نجایا کثافت اون -

 ! نگفت یخاص زیچ - : گفت بغض با و کرد نگام ملوسش یچشما با

 : گفتم یعصب

 ! بذاره نجایا رو پاش نداشته حق زن اون ! نگفت؟ یخواست زیچ یچ یعنی -

 یچ ،یلعنت ! نجایا باشه اومده کثافت اون شدینم باورم کرد، نگام متعجب

 ! ؟یخوایم جونم از

 اومدنش ا،یح و شرم یب ! نجایا اومده که باشه حیقو انقدر شهینم باورم

 کتم یتو جوره چیه نجایا

 ! کرد عشقم به نجایهم که رفته ادشی انگار بودم، شده یعصب ! رهینم

 .صورتش یرو خورد سر دیمروار یها دونه اون دوباره

 اشک آروم آروم و بود نییپا سرش کردم، کم باهاش رو ام فاصله

 . ختیریم

 ته از انگار که ییصدا با و گرفتم قاب صورتش نیب رو نملرزو یدستا

 : گفتم اومد،یم رونیب چاه

 صفحه 432

 ! یفیح بهخدا ،یفیح تو ! لوفرین نکن رو کار نیا من با -

 یبارون خاطرش به خوشگلت یچشما نیا که هستم یک من مگه آخه

 هی من کن باور هان؟ ! بشه؟

 خوشبخت من کنار کس چیه ستم،ین شتریب احساس یب و سنگدل آدم

 ! شهینم

 دستش پشت با رو اشکاش گرفت، فاصله ازم . کرد نگام یکمرنگ اخم با

 : گفت و کرد پاک



 عاشق فقط تو ! است بهانه نایا همه ندارم، باور رو حرفات از کدوم چیه -

 زا هم االن و یزن اون

 ! برگشته که یخوشحال درون
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 . گرفتم محکم رو بازوش

 بود یکس اون ! باشم؟ خوشحال کثافت اون اومدن از دیبا چرا ! کن بس -

 آورد سرم رو بال نیا که

 که ! ارم؟یب رو بار نیدوم یبرا یشخص نیهمچ به تونمیم طور چه لوفر،ین

 بخورم؟ شکست هم باز

 ! کنه هضم که آوردمیم سرش به ییبال بودم، دهیرس موقع به اگه

 . کردیم نگام حرف یب

 گفت؟ بهت یچ نم،یبب بگو —

 ! گفت؟ یچ یبدون یدار دوست یلیخ —

 انیک عشق تنها گفت منم، خونه نیا ی ملکه تنها گفت بهم گم؛یم باشه

 گفت منم،

 صفحه 433

 بدون گفت بهم کرده، ترحم بهت فقط انیک که یهست یپاپت خترد هی تو

 کم رو شرت صدا و سر

 ! کن

 . گفت شییتنها از هم هاش هیگر نیب و کرد شروع رو هیگر دوباره

 دمشیکش شد، تموم تحملم

 .آغوش یتو

 هم وقت چیه و یندار برام یارزش چیه تو ن،ینازن کنه لعنتت خدا

 ؛یبرس ات خواسته به یتونینم



 ! گذره؟یم سرت تو یچ فهممیم باالخره

 : گفت و گرفت مشت یتو رو لباسم قهی

 میباز چرا چرا؟ ! ؟یعاشقم یگفت چرا ...________________ انیک -

 ؟یشکوند رو دلم چرا ؟یداد

 دروغ حرفات همه

 ! بود؟

 : گفتم گوشش کنار آروم

 واقعا ،یلعنت ندادم یباز رو تو من -

 ! شدم عاشقت
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 جا لبش یرو یکمرنگ لبخند صورتش، به شدم رهیخ . کرد بلند رو سرش

 : گفت و گرفت

 ... یعاشقم اگر پس -

 : گفتم و کردم نگاش یشرمندگ با گرفتم، فاصله ازش

 صفحه 434

 خطرناکم، سم مثل تو واسه من ! باشم کنارت تونمینم اما عاشقتم، -

 من کنار باش مطمئن

 ! یشینم خوشبخت

 : گفتم و ام نهیس به دیکوب خشم با

 من انیک ! ؟یباش کنارم یتونینم چرا چرا؟ ! هان؟ یخوایم یچ ،یلعنت آخه -

 ! رمیمیم تو یب

 . گرفتم دستم حصار یتو رو دستش

 ندارم؛ هم یا چاره یول ست،ین ! آسونه؟ برام تو از یدور یکرد فکر -

 ارزش با که تو خوامینم چون



 ! نه؟ ای شد تیحال کنم، نابود موندن من کنار با رو یمیزندگ فرد نیتر

 : گفت کرد،یم هیگر که همونجور و گرفت فاصله ازم خشم با

 ! یعشقم تنها تو نکهیا اونم و مهیحال زیچ هی فقط من چون نه، -

 : گفتم و کردم نگاش یجد

 هم یادیز حرف بره، رونیب سرت از ات هندیآ خاطر به عشق نیا بهتره -

 ! نشنوم

 : گفت و زد هیگر ونیم یپوزخند

 عشقت از راحت یلیخ یدار که یهست یعاشق طور چه تو آخه -

 هان؟ ! ؟یگذریم

 == آ

*** 

 ) لوفرین (

 سیخ رو صورتم دونه دونه اشکام . مبل یرو کردم ولو رو خودم دیناام

 . کردیم

 صفحه 435
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 نه و باشه داشته رو من خوادیم نه خواد؛یم یچ من از مرد نیا دونمینم

 ! برم نجایا از ذارهیم

 ادعا روز هی که باشم یکس کنار سخته برام کشم،یم عذاب دارم من

 ازین بهم و عاشقمه کردیم

 ! خوادینم رو من حاال یول داره،

 ! ندارم یزندگ یبرا یا زهیانگ گهید

 . بخوابم کردم یسع و دادم قرار سرم ریز رو دستم

 باشه؛ نیهم کار نیبهتر دیشا کرد، فراموش رو حس نیا شدیم کاش

 رو خودم خوامینم من



 ! بشم خرد نیا از شتریب و کنم لیتحم بهش

 ) انیک (

 واقعا بابک و انایک . شد برگزار نحوه نیبهتر به یخواستگار مراسم

 خاطر به بابک بودن، خوشحال

 کنارش مهم شب نیا یتو داشت دوست بود، ناراحت معرفتش یب پدر

 . باشه

 بود، خوشحال کنهیم یدور ازشون پدرش نکهیا از بهزاد بابک، برخالف

 پدرش به یچندان عالقه

 ! نداشت

 و انداخت انایک دست به ینامزد نشون عنوان به رو یا حلقه بابک

 از بعد که شد نیا بر میتصم

 خواهر که بودم خوشحال منم کنن، برگزار رو یعروس مراسم انایک کنکور

 داره باالخره کوچولوم

 ساز کتاب رانیا در رمان دانلود تیسا_____________ نیبزرگتر
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 ! باشه یشگیهم براش یخوشبخت نیا دوارمیام و شهیم خوشبخت

 تمام . بودم خسته یلیخ . شدم ادهیپ نیماش از و کردم زبا رو کرواتم بند

 لوفرین مشغول فکرم مدت

 دوباره یا زهیانگ چه با نبود معلوم که نیرام و نینازن هم یطرف از و بود

 ! شدن؟ میزندگ وارد

 . کردم باز رو در و آوردم رونیب کتم بیج از رو دیکل

 نجایا چرا آخه . ردمخو جا بود، دهیخواب مبل یرو که لوفرین دنید از

 یزندگ با داره چرا ده؟یخواب

 ! کنه؟یم لج خودش
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 . بود دهیخواب شیشگیهم تیمعصوم با برداشتم، قدم سمتش به آروم

 اما کنم، دارشیب خواستم

 شدم خم سمتش به کنم، خوابش بد ومدین دلم . شدم مونیپش لحظه هی

 بغلش اطیاحت با و

 ثابت صورتش یرو نگاهم ! بود گرفته جا بغلم یتو بچه هی مثل . کردم

 طاقت طور چه من موند،

 ! کنم؟ یزندگ عمر هی تو بدون ارمیب

 ! یندار یا چاره چون ،یکن تحمل دیبا تو ! انیک کن بس

 دمید که بشم بلند تخت یرو از خواستم تخت، یرو گذاشتمش آروم

 ! گرفته رو دستم مچ

 . بود بسته چشماش کردم، نگاش

 صفحه 437

 که صورتش یرو سرخورد نگاهم دوباره اما کردم، آزاد رو دستم آروم

 دایپ یخاص جلوه ماه نور ریز

 . بود کرده

 برم بهتره کرد،یم تاب یب رو من گرمش ینفسا صورتش، یرو شدم خم

 یکار بخوام نکهیا از قبل

 ! بدم خودم دست

 با کرد، باز رو چشماش که رونیب برم خواستم و گرفتم فاصله ازش

 نشست و خورد جا من دنید

 . داد قرار خودش یجلو رو پتو و تخت یرو

 ! بده نشون واکنش من دنید از نجوریا بخواد که شدینم باورم

 ! ؟یدیترس چرا دختر؟ شده یچ —



 : گفت یکمرنگ اخم با

 ؟یاخویم یچ .... من ... جون از تو -

 ! ه؟یچ منظورت —

 : گفت و برد باال رو صداش تن

 ! شد؟ تیحال ،یبش کینزد من به یندار حق -
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 : گفتم عصبانبت با

 من مورد در یمزخرف یفکرا نیهمچ شهینم باورم ! ؟یشد وونهید -

 ! یباش داشته

 دلت یکار هر چرا پس م،یبش کینزد هم به دینبا یگیم بهم تو —

 تو ! ؟یدیم انجام رو خواست

 صفحه 438

 ! باش رفتارات مواظب ان،یک آقا یبزن دست من به ینداشت حق

 : گفتم و شدم بلند تخت یرو از یعصب

 ! متاسفم برات -

 منه ریتقص ! کرده؟ فکر یچ خودش با احمق نیا . اومدم رونیب اتاق از

 که

 ی دختره شم،نگران

 ! وونهید

*** 

 . شدم متعجب بود، ستادهیا در یجلو آماده و حاضر که لوفرین دنید با

 با اومدم، نییپا ها پله از

 . کرد اخم دنمید

 : گفتم یسرد لحن با

 ؟یبریم فیتشر ییجا -



 ! شرکت امیب خوامیم -

 : گفتم و دادم باال رو ابروم یتا هی

 ! ؟یک ی اجازه با -

 : گفت و کرد مظلوم یبیعج حالت با رو ملوسش یچشما دوباره

 ! ؟یکنیم تمیاذ یدار چرا خونه؛ نیا یتو دمیپوس بابا، یا -

 : گفتم و کردم نگاش قهر حالت با
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 یندار حق ،یبش هیتنب دیبا ! لوفرین کرد ناراحتم بدجور شبتید یحرفا -

 فکر نجوریا من مورد در

 ! یکن

 صفحه 439

 : گفت و کرد نگام ییرو پر با

 هان؟ ؟یکرد بغلم یمنظور چه به -

 . کردم کم باهاش رو ام فاصله

 دارتیب ،ینش خواب بد نکهیا یبرا . بود برده خوابت مبل یرو چون -

 یتو بردمت خودم و نکردم

 ! اتاق

 : گفت و دیکش هم یتو رو اخماش

 ؟یدیفهم ،یباش نگرانم ستین زاین -

 : گفتم اخم با خودش، مثل

 ! تونمینم -

 شمرده و آروم ! شد خندون لبش کردم حس شد، باز هم از اخماش

 : گفت



 نیا لیدل ... پس ... پس م،یبش ما میتونینم تو و من یگفت که تو چرا؟ -

 اینگران

 ه؟یچ

 نباشم؛ گرانتن که شهینم لیدل یول م،یبش ما میتونینم گفتم درسته -

 ! یلعنت یزیعز برام تو ... تو

 سرش شد، متوجه . دمیکش عقب من اما برداشت، قدم سمتم به آروم

 اون هم باز . گرفت نییپا رو

 : گفت و گرفت جا ابروهاش نیب اخم

 ! باشم زتیعز گهید خوامینم پس -

 یصدا با چشمام، یتو زد زل روح یب و سرد و گرفت باال رو سرش

 : تگف یلرزون

 صفحه 441
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 یکس زیعز خوامینم وقت چیه من ! ندارم یازین یکس ترحم به من -

 ازم داره جهت یب که باشم

 ! کنهیم یدور

 : گفتم و دادم رونیب رو نفسم کالفه

 هی فقط تو و من االن هست؛ شده تموم بحث هی نیا لوفر،ین نیبب -

 ... و میهست همخونه

 : گفت و کرد قطع رو حرفم ،یبلند نسبتا یصدا با

 ! خوامینم باشم، ات همخونه خوامینم من -

 هان؟ ! ؟یبر یخوایم کجا خب —

 : گفت یدرموندگ با

 ! شد؟ خوب جهنم، -



 : گفتم و دمیکش دست صورتم به کالفه

 ! کن بس کن، بس -

 ! دارم دوستت چون ... چون کنم،ینم ترحم بهت من

 : گفت و زد یزهرخند

 برام دلت حاضرم بدتره؛ برام هم ترحم از تو داشتن دوست نیا -

 ! یباش نداشته دوستم اما بسوزه،

 فقط خوره،ینم یدرد چیه به باشه همراه ترس با که یداشت دوست

 یکس یبرا رو عذاب و درد

 ! کنهیم شتریب من مثل

 مار همچون گفت،یم که یا کلمه هر . کردیم نابودم زد،یم شمیآت حرفاش

 به که بود یزهرآلود

 صفحه 441

 یدرد چه دونستینم نداشت؛ خبر درونم از دختر نیا ! زدیم شین قلبم

 شدم، متحمل رو

 کنمیم یدور ازش خودش خاطر به دارم که عاشقشم انقدر دونستینم

 از پر که یقلب قلبم، از

 ! هیاهیس و یدیناام

 . کردم باز رو در و چرخوندم قفل یتو رو دیکل
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 ! برس درست به و کن عوض رو لباست برو هم االن —

 : گفت یلجباز با

 رو کارم من شرکت، امیب حداقل بذار ! بمونم خونه یتو خوامینم من -

 ! دارم دوست

 : مگفت و کردم کیبار رو چشمام



 ؟یکن فرار یخوایم ای شرکت یایب یخوایم واقعا -

 : گفت و کرد تر زبونش با رو لبش

 ! رمینم خبر یب باش مطمئن -

 یخداحافظ نامه هی رم،یم هم حتما که برم نجایا از خواستم روز هی اگر

 التیخ ! ذارمیم برات

 ! رمینم یخداحافظ بدون راحت،

 نیا شهینم باورم ! ؟یرنجونیم حرفات نیا با رو من چرا ،یلعنت کن بس

 شنومیم یکس از رو زایچ

 من که یکار نداره؛ هم یریتقص البته کرد،یم آرومم حرفاش با یروز که

 شده باعث کردم باهاش

 صفحه 442

 ! بزنه حرف باهام هیکنا و شین با

 ! نه؟ ای هستم شرکت اون یمنش هنوزم شرکت؟ امیب تونمیم حاال —

 : گفتم و رفتم کنار در یجلو از

 . یباش یتونیم یبخوا که هم وقت هر تا و یهست هنوزم آره، -

 : گفتم که رونیب بره خواست . شد رد کنارم از کنه، نگام نکهیا بدون

 . رسونمتیم خودم -

 . نهیبب باهم رو ما یکس ممکنه س،ین یازین —

 ! نباش ننگرا —

 به رو نگاهش بزنه، حرف یکالم نکهیا بدون و شد سوار اعتراض بدون

 . بود دوخته رونیب
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 یجا پس خواستم؛یم نجوریا خودم اما ها، یتفاوت یب نیا دادیم عذابم

 ! مونهینم یباق یاعتراض



 . کردم یپل رو کیموز

 ! خوردیم من یروزا نیا حال به داشتم، دوست رو آهنگ نیا

 آ

 آروم ببار بارون، بزن

 . ام خسته یها پلک یرو به

 ! هستم اون ادی هنوزم یدونیم تو بارون، بزن

 ،یلعنت . بود گرفته نییپا رو سرش ادیز غم با کردم، نگاش یچشم ریز

 هی کاش ،یبخند باز کاش

 صفحه 443

 دلت هم تو و رممکنهیغ که دونمیم اما ؛یبخند امبر شد که هم ذره

 ! شکسته احمق من توسط

 ! ببخش نازم، گل ببخش

 . شدم آهنگ نیا غرق دوباره و برداشتم چشم ازش درمونده

 ام، پژمرده و رفت که نیا با

 مردم، غمش از بار هزار

 ! دارم دوستش بازم یول

 . ذارنینم تنهام فکرش

 آروم ببار بارون، بزن

 . ام خسته یها پلک یور به

 ! رونیب خونه از امیم شب هر دارم

 ! نهیغمگ تو از نوشتم روزا نیا که یشعر هر من
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 رو تو خواب بازم برد، خوابم هیگر با بازم

 ! دوباره دمید



 تنهام، و نمیغمگ قدر چه

 . بباره بارون باز که خوامیم قدر چه

 آروم ببار بارون، بزن

 . ام خسته یها پلک یرو به

 . هستم اون ادی هنوزم یدونیم تو بارون، بزن

*** 

 : گفت که میبود شرکت یکاینزد

 صفحه 444

 ... ممکنه چون بشم، ادهیپ نجایهم من بهتره -

 . دمیبر رو حرفش

 ! نهیبینم یزیچ یکس نباش، نگران -

 : گفتم و زدم یتلخ لبخند . شد شرکت وارد من از جلوتر

 داشته شهیهم ی واسه رو تو تونمینم که فیح اما اتم،یلجباز نیا عاشق -

 ! باشم

 ) لوفرین (

 : گفت و سمتم اومد یمهربون با رضا آقا . بود تنگ زیم نیا یبرا دلم

 ! نمتیبینم گهید گفتم خودم با ! ؟ییکجا هست معلوم دخترم، سالم -

 : گفتم و زدم یلبخند شیمهربون به
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 . داشتم کسالت یکم -

 دخترم؟ یبهتر االن نده، بد خدا —

 : گفتم و کردم نگاه بود آرامش از پر که اش چهره به

 . بهترم شکر، رو خدا -

 . شد شرکت وارد انیک لحظه، نیهم

 . زیم پشت نشستم و برداشتم چشم ازش



 رفت و کرد یوتاهک تشکر هم انیک گفت، آمد خوش اونم به رضا آقا

 .اتاقش سمت

 . دوختم چشم اتاقش در به دلخور

 ششیپ گهید خوامینم هم یطرف از و سخته برام شیدور تحمل یطرف از

 یرفتارا چون بمونم،

 صفحه 445

 . کنهیم تمیاذ سردش

 برام زیچ چیه انیک بدون بدم؛ ادامه درسم به خوادینم دلم گهید

 ییجورا هی نداره، تیجذاب

 پر دختر اون که سخته خودمم یبرا باورش ! دادم دست از رو ام زهیانگ

 حاال نشاط، با و زهیانگ

 ! مرده دلم دختر هی شده

 . آوردم رونیب رو دمیجد یکتابا اجبار به و دمیکش یآه

 . خورد زنگ لمیموبا که دینکش یطول

 مثل بست؛ نقش لبم یرو یکمرنگ لبخند اسمش دنید با ،بود انایک

 دوستش ام نداشته خواهر

 ! داشتم

 . کردم وصل رو تماس

 ! خانم عروس سالم —

 : گفت و داد سر یا مستانه ی خنده
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 ! خوشگلم سالم -

 . یدیرس عشقت به که شدم خوشحالم یلیخ گم،یم کیتبر —

 . یبرس تیدگزن عشق به هم تو دوارمیام گلم، ممنون —



 اون به وقت چیه من و باطله الیخ هی نیا زدم، یتلخ لبخند حرفش به

 خوامیم که یکس

 ! خوادینم رو نیا خودش چون رسم،ینم

 : گفت د،ید که رو سکوتم

 صفحه 446

 منه؟ با گوشت ؟یرفت کجا لو،ین -

 . بگو زم،یعز آره —

 و مینامزد فعال بابک و من نه؛ ای گفته رو موضوع بهت انیک دونمینم —

 شب فردا میگرفت میتص

 . بگم بهت زدم زنگ شام، صرف به میریبگ بابک خونه نفره پنج جشن هی

 . امیم حتما گلم، باشه -

 . فعال برم، قربونت —

 ستخوایم که یکس به ها مدت بعد باالخره شد، میحسود بهش یکم

 با دوشون هر چون د،یرس

 راحت یلیخ ؟یچ انیک اما دن،یجنگ هم آوردن دست به یبرا دل و جون

 اون آره، ! گذشت ازم

 ! گذشت ازم راحت یلیخ نمیهم ی واسه و نبود من عاشق

 خودمم به یحت دادم؛ انجام صورتم یرو مختصر شیآرا هی حوصله، یب

 ! نکردم نگاه قیدق

 . برم یمهمون نیا به شدم حاضر هک بود انایک خاطر به فقط

 . نییپا بود ومدهین هنوز انیک اومدم، رونیب اتاق از و برداشتم رو فمیک

 داره اون ای شدم حاضر زود یلیخ من دونمینم مبل، یرو نشستم منتظر

 ! دهیم لفتش
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 . روم به رو به شدم رهیخ معمول، طبق و زدم ام چونه ریز رو دستم

 .سمتش برگردم که شد باعث ها پله یرو قدماش یصدا

 ! شهیم تر یخواستن و تر جذاب روز هر مرد نیا من، یخدا

 صفحه 447

 بهم یزیچ یتفاوت یب و یسرد جز اون نگاه اما کردم،یم نگاش رهیخ رهیخ

 ! نداد

 ؟یمنتظر وقته یلیخ —

 : گفتم یسرد لحن با خودش مثل اجبار به و شدم ندبل مبل یرو از

 . نه -

 ! میبر پس —

 . رفت رونیب خونه از و افتاد راه من از جلوتر خودش

 سکوت که یزیچ تنها م؛ینزد حرف بابک ی خونه به دنیرس تا کدوم چیه

 از رو نمونیب آور عذاب

 که شدیم باعث و شدیم دهیشن که بود ینیغمگ یقیموس برد،یم نیب

 غصه قبل از شتریب

 ! بخورم

 . دیرس هم بهزاد ما، با همزمان

 لج من با سرنوشت انگار اما اد،ین بهزاد امشب که خواستمیم خدا از

 ! کرده

 . بهزاد هم بعد و میشد وارد ما اول

 درش معنا هزار کردم حس که یلبخند با و شد ادهیپ نیماش از بهزاد

 سمتمون به هست، نهفته

 : گفت من به رو و داد تدس انیک با اومد،

 ! دختر؟ یبود کجا دمت،ید باالخره -



 : گفتم و زدم یکمرنگ لبخند اجبار به

 . داشتم کسالت یکم -

 صفحه 448
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 ؟یبهتر االن -

 . آره -

 : گفت و دیکش یقیعم نفس

 ! شد راحت المیخ -

 : گفت انیک به رو بعد

 . داخل میبر بهتره -

 و شد همراه بهزاد با کنه، شیمخف داشت یسع که یکمرنگ اخم با انیک

 راه سرشون پشت منم

 . افتادم

*** 

 . میخورد شام ،یمعمول یها صحبت از بعد

 یسع منم و بود رهیخ بهم معنا پر لبخند همون با بهزاد مدت، تموم

 . نکنم یا توجه کردمیم

 رو نگاهش عیسر که شد ام متوجه انگار کردم، نگاه انیک به یچشم ریز

 . داد من به

 چشم ازم زود اونم ! ل؟یدل چه به اما بزنم، لبخند براش داشتم دوست

 . برداشت

 . میشد حرف مشغول دوباره شام، صرف از بعد

 . میکرد سکوت بود، جمع به خطاب که بهزاد یصدا با

 : گفت بابک

 ن؟جا بهزاد شده یزیچ -



 درست و برداشت قدم من سمت به داد، رونیب قیعم رو نفسش بهزاد

 . ستادیا من یرو به رو

 صفحه 449
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 ! سرشه؟ یتو یچ ستین معلوم شدم، معذب یکم

 . دیچرخیم بهزاد و من نیب نگاهش اخم با ان،یک سمت شد دهیکش نگاهم

 : گفت انایک

 ! بزن رو حرفت بهزاد بابا، یا -

 جعبه نیا دنید آورد؛ رونیب کتش بیج از رو یقرمز مخمل جعبه بهزاد

 بود، دستش یتو که

 من چرا ! کنه؟یم کاریچ داره نیا ! بود برده باال یحساب رو قلبم ضربان

 زنم؟ینم یحرف

 ! گه؟ینم یزیچ انیک چرا

 چشم نیزم به ما به توجه یب بار نیا هک کردم نگاه انیک به دوباره

 زانو روم به رو بهزاد . بود دوخته

 ! زد چشمک برام ینینگ تک فیظر حلقه کرد، باز رو جعبه و زد

 : گفت صورتم به رهیخ بهزاد

 ؟یکنیم ازدواج من با -

 اما داشت؛ التماس رنگ نگاهم بار نیا ان،یک به شدم رهیخ و شدم شوکه

 ،اخم یا ذره بدون اون

 ! کردیم نگاه یمخمل جعبه به

 : گفت زده جانیه انایک

 ! باشه شده لوفرین عاشق بهزاد که شهینم باورم ! کیرمانت چه ،یوا -

 . بود دهیرس هزار به قلبم ضربان



 صفحه 451

 چرا چرا؟ یلعنت دوختم، مچش روم به رو احساس یب مرد اون به دوباره

 چرا ! ؟یزنینم حرف

 بود قرار که تو ... تو ! منه؟ مال فقط لوفرین یگینم و دهنش تو یزنینم

 خودت از رو من وقت چیه

 نیا ان،یک کشهیم رو من داره سکوتت ؟یساکت االن چرا پس ،ینکن جدا

 ! ستین رسمش
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 : گفت یاحساس پر لحن با و آروم یلیخ بهزاد

 به راستش . شدم لوفرین عاشق دمش،ید رو لوفرین که یروز زا من -

 که یجسارت و شجاعت خاطر

 کرد؛ خودش جذب رو من داشت، برم و دور یدخترا به نسبت

 و نگاهش تیمعصوم نطوریهم

 ! مهربونش قلب

 بهم هیکاف فقط ! یکن رو فکرش که یزیچ از شتریب عاشقتم؛ من لوفر،ین

 ،یبد مثبت جواب

 ! زمیریم پات به رو ایدن همه که ینیبیم اونوقت

 عذابم لحظه نیا که یزیچ نیشتریب و بود شده وارد بهم یبد شوک

 که بود یمرد سکوت داد،یم

 صحنه نیا به داره تفاوت یب حاال اما داره، دوستم و عاشقمه کردیم ادعا

 ! کنهیم نگاه

 قلب یوت من به نسبت یعشق نداره امکان نداره، امکان نیا ... نه ... نه

 باشه؛ داشته جا مرد نیا

 صفحه 451



 ! ستین عادالنه که یتفاوت یب همه نیا

 لحظه هر که بودم منتظر کردم، نگاش زدیم چنگ رو گلوم که یبغض با

 به رو و بشه بلند جاش از

 نظر من عشق به یندار حق تو ،بهزاد آقا ! منه مال نیا که بگه جمع

 نیا نه، اما ؛یباش داشته

 ! شدینم لیتبد تیواقع به هم وقت چیه و بود ذهنم یتو که بود ییایرو

 : گفت بهزاد

 ! ؟یکرد سکوت چرا ؟یبگ یزیچ یخواینم لوفر،ین -

 بود، تحمل قابل ریغ برام فضا نیا تحمل . کردم مشت رو لرزونم یدستا

 اون که برام بود سخت

 ! باشه تفاوت یب موضوع نیا به نسبت انقدر

 رونیب فضا اون از و برداشتم مبل یرو از رو فمیک ه،یبق به توجه یب

 اومدم،

 بهم دوباره که بود اشک لیس . رفتم نییپا ها پله از و دمیپوش رو کفشام

 ه،یگر ریز زدم ! آورد هجوم

 ! باشه احساس یب حد نیا تا انیک که کنم قبول رو موضوع نیا تونستمینم
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 ) انیک (

 ! زد شمیآت بدجور کرد، بهزاد که یکار

 بهزاد سمت به خواستم لحظه هی بود، شده مشت تیعصبان از دستم

 و مشت ریز و ارمیب هجوم

 صفحه 452

 دختر نیا از بودم داده قول من اومد؛ ادمی قولم بازم اما کنم، لهش لگدم

 اقتشیل چون کنم، یدور



 ! کنمیم تشیاذ چون نداشتم، رو

 ! بودم بهزاد یجا من خواستیم دلم قدر چه ،یلعنت

 . بود گرفته جا درش یفیظر انگشتر که یمخمل جعبه به شدم رهیخ

 و یاهیس رو من یزندگ چون شد،ینم اما داشتم، رو لحظه نیا حسرت

 ! دبو گرفته فرا یتلخ

 و شدم خرد لحظه نیا دیفهمینم کس چیه شدم،یم نابود درون از داشتم

 ! شکستم

 ! دمیشن وضوح به رو قلبم شکستن یصدا

 که دنبالش برم خواستم آورد؛ خودم به رو من خونه، از لوفرین رفتن

 و افتاد راه من از جلوتر بهزاد

 لما تا دو نیا کردم حس دوختم، چشم بهشون دیناام . سمتش رفت

 یتو من م؛یاضاف من و همن

 ! میاضاف دختر نیا یزندگ

 : گفت انایک به خطاب بابک

 دختر کنه، یخواستگار لوفرین از ینجوریا بهزاد که کردمینم رو فکرش -

 ریغافلگ بدجور رو چارهیب

 ! کرد

 : گفت انایک

 داره؟ عالقه لوفرین به بهزاد که یدونستیم هم تو نم،یبب -

 ! مزدیم ییحدسا هی خب -

 : گفت من به رو انایک

 صفحه 453
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 ه؟یچ تو نظر داداش، -



 ! نباشه یلرزش کالمم لحن یتو کردم یسع

 . رهیبگ میتصم دیبا که لوفرین نیا بگم؟ یچ -

 لوفرین اگر که کردم فکر خودم ی شکسته دل به و گرفتم نییپا رو سرم

 طور چه بشه، بهزاد مال

 ! کنم؟ تحمل تونمیم اصال کنم؟ تحمل

 . اومدم رونیب فکر از لم،یموبا یصدا با

 ! ؟یخوایم یچ جونم از گهید تو آشغال، یلعنت

 : گفت بابک گرفتم، مشتم یتو رو لیموبا خشم با

 خطه؟ پشت یک ان؟یک شده یچ -

 : گفتم ب ** ل ریز

 ! ستین یزیچ -

 . کردم وصل رو تماس و تراس سمت رفتم

 هان؟ یخوایم یچ -

 ؟یخوایم جونم از یچ کثافت،

 : گفت یشتریب خشم با نیرام

 ! خوامیم یچ بودم گفته بهت قبال -

 ! دارهیبرنم سرم از دست که اونه ندارم؛ یکار کثافت اون با من ن،یبب -

 به بده رو اون ؛یبش کینزد نینازن به دینبا بودم گفته بهت ان،یک نیبب -

 ! من

 صفحه 454
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 کجاست؛ رز * ه زن اون دونمینم من ! یلعنت بردار سرم از دست —

 چون

 که بدونم خوادینم دلمم



 ! دنبالش یبگرد خودت بهتره ... کجاست

 ! زدمینم زنگ تو به که شده یمخف کجا دونستمیم اگر -

 ! دونم؟یم من یکنیم فکر نکنه —

 ! آره -

 رو میدل و دق تمام وگرنه بردار؛ سرم از دست هم حاال دونم،ینم من —

 ! کنمیم یخال تو سر

 : گفت و کرد یا خنده تک

 ! کنمیم یخال خوشگلت عشق و تو سر رو میدل و دق که منم نیا دیشا -

 فاصله با هم بهزاد و نشسته یصندل یرو لوفرین انداختم، اطیح به ینگاه

 نشسته کنارش کم

 . بود

 ! شدم خاکستر و گرفتم شیآت شد؛ گرفته حالم صحنه، نیا دنید با

 . زدم حرفش به یپوزخند

 بهتره پس ست،ین من مال دختر اون ندارم؛ یعشق من ن،یرام نیبب -

 ! یباش نداشته یکار باهاش

 ! بده من به رو نینازن پس —

 : دمیغر

 ! کجاست آشغال اون دونمینم من گمیم ست،ین تیحال شخو زبون انگار -

 کنم، داشیپ تا کن کمک بهم پس —

 . ندارم یکار باهات گهید ینجوریا

 صفحه 455

 باهات یکار منم ،یباش نداشته عالقه نینازن به و یبگ رو راستش اگر

 . ندارم
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 نبود؛ یا چاره اما باشم، داشته یا رابطه دوباره آشغال نیا با خواستمینم

 مجبور لوفرین خاطر به

 ! بودم

 ؟یخوایم یچ باشه، —

 . کنهیم یزندگ کجا یبفهم کن یسع بزنه، سر بهت نینازن دیشا —

 بشه؟ یچ که —

 . خودم شیپ برگردونم رو اون خوامیم —

 اجبار؟ به —

 ! ؟ینگرانش ه؟یچ —

 : گفتم خشم با

 ییبال یبخوا دیشا ! گذرهیم سرت یتو یچ دونمینم اما نه، که معلومه -

 ،یاریب سرش به

 ! باشم جرمت کیشر خوانمینم

 . ستین کار در یا نقشه نباش، نگران —

 . یباش نداشته یکار دختر اون با که بده قول هم تو پس باشه، —

 ! مهمه برات یلیخ یانگار —

 ! نداره یربط تو به -

 نداشته یکار باهاش دمیم قول منم ،یکن کمک بهم تو اگه باشه؛ —

 . باشم

 . کردم قطع رو تماس ،یا گهید حرف بدون

 صفحه 456

 اون اما زد،یم حرف باهاش داشت بهزاد شدم؛ رهیخ لوفرین به دوباره

 هیگر و بود نییپا سرش

 ! منم فقط و فقط ها هیگر نیا لیدل دونمیم کنه، لعنتم خدا . کردیم



372 

 . سمتم اومد نگران بابک اومدم، رونیب تراس از

 شده؟ یزیچ ان،یک -

 . برم من بهتره نه، -

 : گفت انایک

 ! کننیم صحبت دارن لوفرین و بهزاد اما -

 ! ارهیم رو لوفرین خودش بهزاد ست،ین یمشکل —

 . رونیب رفتم و کردم یافظخداح عیسر

 بهزاد نمیبب تونستمینم وگرنه آوردم،یم زبون به رو حرفا نیا اجبار به

 لوفرمین به حد نیا تا بخواد

 ! نداشتم تحمل بشه؛ کینزد

 . هم یتو رفت اخماش شد، ام متوجه لوفرین

 ) لوفرین (

 و نمیبش تا کرد اصرار بهم شد، مانع بهزاد که برم رونیب خونه از خواستم

 . بدم گوش حرفاش به

 ! دمیفهمینم رو حرفاش از کدوم چیه اما نشستم، یصندل یرو اجبار به

 تتیاذ حد نیا تا یچ بدونم تا بگو لوفر؟ین هیچ ها هیگر نیا لیدل -

 ! کنه؟یم

 : گفتم و کردم پاک رو مزاحم یاشکا انگشتم لبه با

 صفحه 457

 یا عالقه چیه شما به گفتم؛ بهتون هم گهید بار هی من بهزاد، آقا نیبب -

 . ندارم

 بهت انقدر اد؛یم وجود به زمان مرور به عالقه چون ست،ین مهم برام —

 خودت که کنمیم محبت



 ! یبش عاشقم

 . دوختم بهش رو نگاهم کالفه
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 چیه من هم یطرف از ببندم، دل یتراح نیا به که ستمین یآدم من اما -

 خودم از یتیهو و نشون

 هان؟ ! ؟یکن یزندگ من با یخوایم طور چه تو ندارم؛

 چرا ! داره ارزش برام که خودته وجود فقط ست،ین مهم برام نمیا -

 یلیخ من ؟یلعنت یفهمینم

 ! خوامتیم

 خودش از رو من راحت یلیخ که یکس عشقم، که بزنم یحرف خواستم

 . سمتم اومد روند،

 رو دلم . نزد حرف هم کلمه هی که بودم دلخور کردم، نگاش اخم با

 ! شکوند هم بدجور شکوند،

 . شد انیک متوجه هم بهزاد

 دور آدما نیا از و رفتمیم دیبا باشم، کنارش گهید خواستینم دلم

 ! شدمیم

 : گفت بهزاد

 ؟یریم یدار -

 صفحه 458

 ! شیاریب خودت یتونیم ،یدار صحبت لوفرین با تو اگر یول آره؛ -

 راحت یلیخ که شهینم باورم کردم، نگاش و کردم بلند رو سرم بهت با

 ! گذرهیم ازم داره

 . کردم مشت رو دستم خشم با

 یور از خونسرد و آروم بدم؛ نشون یالعمل عکس بهزاد یجلو خواستمینم



 در شدم، بلند یصندل

 ! بود شده پا به یآشوب درونم که یحال

 : گفتم یمحکم لحن با

 . امیم منم م،یندار یصحبت -

 : گفت التماس با بهزاد

 ! بده جواب و کن فکر حرفام به لوفر،ین لطفا -
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 . بود دوخته چشم نیزم به ما به نگاه بدون انداختم؛ انیک به یکوتاه نگاه

 ! بود زجرآور برام ها یتفاوت یب نیا

 . کنمیم فکر باشه، -

 : گفت لبخند با

 . ممنون -

*** 

 همه گهید . نداشتم یحرف منم بود؛ فرما حکم نمونیب که بود سکوت تنها

 بود؛ شده تموم یچ

 باشه، داشته ینقش میزندگ یتو انیک اسم به یمرد خواستمینم گهید

 اون به خواستمینم گهید

 صفحه 459

 ! بذارم پا خونه

 : گفتم تیجد با راه نیب

 ! دار نگه -

 . شده متعجب زدم که یحرف نیا از دونستمیم اما نکردم، نگاش

 ! ؟یچ -

 : گفتم و دمیکش هم یتو رو اخمام

 ! دار نگه گمیم بهت -



 : گفت و کرد اخم اونم

 ! ؟یشد وونهید -

 : گفتم ییباال یصدا تن اب

 که ییتو از بشم؛ دور تو از خوامیم برم، خوامیم ! دار نگه دار، نگه گمیم -

 ! یشکوند رو دلم

 : گفت یجد
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 خاطرش به که نداره ارزش شده، تموم هیقض اون ! نکن شروع لوفرین -

... 

 : گفتم و دمیبر رو حرفش

 ارزش یکرد چهیباز رو من که تو یبرا نداره؛ یارزش تو یبرا آره، -

 من داره؛ من یبرا اما نداره،

 ! یلعنت عاشقتم

 ! دمید رو تو سکوت که یوقت شکستم و شدم خرد امشب یدینفهم

 و یکرد سکوت ،یکرد سکوت

 ! رفتم نیب از ذره ذره من

 صفحه 461

 . شد باز هم از اخماش

 ! هیخوب پسر بهزاد —

 : گفتم بغض با

 ؟یگذریم ازم راحت یلیخ یدار ! ن؟یهم فقط -

 : گفت و برداشت چشم ازم

 ! باش مطمئن کنه، خوشبختت تونهیم بهزاد . ندارم رو تو اقتیل من -

 رو قلبم ینجوریا بخواد سنگدل مرد نیا که نداشتم رو تحملش گهید نه،

 ! بشکونه



 : گفتم بود، شده یقاط هیگر با که یتیعصبان با

 ! دار نگه ،یلعنت دار نگه -

 : گفت کنه، آرومم داشت یسع که یلحن با

 ! نکن هیگر ،یلعنت نکن هیگر ! دختر آروم -

 : زدم داد خشم با

 ! دار نگه فقط ببند، رو دهنت -

 : گفت یعصب
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 ! گهید کن بس شو، خفه -

 رو نیماش داشتم یعس و گذاشتم فرمون یرو رو دستم شد، تموم صبرم

 . دارم نگه

 : گفتم یبلند یصدا با انیک

 ! احمق ی دختره -

 : گفتم هیگر با

 صفحه 461

 . دار نگه -

 . زد پس رو دستم قدرتش، تمام با

 یرو زد هوی اما دارم؛ نگه رو نیماش هنوزم داشتم یسع اوردم،ین کم اما

 به سرم بود کینزد . ترمز

 . گذاشتم داشبورت یرو رو دستم که کنه برخورد شهیش

 نثار یلیس هی که دینکش یطول . یعصب انیک سمت برگشتم ترس با

 رو صورتم درد از کرد، صورتم

 ! کرد تمیاذ شتریب بود، شده جادیا قلبم یتو که یدرد اما کردم، جمع

 ! کنه یکار نیهمچ من با انیک که شدینم مباور ختم،یر اشک آروم آروم



 جادیا انیک به نسبت دلم یتو ینفرت حس کنم، نگاش خواستینم دلم

 حس و بود شده

 ! شناسمینم رو مرد نیا گهید کردمیم

 . کردمیم هیگر و بود صورتم یرو دستم

 : دیغر ب ** ل ریز دم،یشنیم رو شیعصب ینفسا یصدا

 خواست دلت یکار هر دمینم اجازه بهت ،یآورد در رو شورش گهید -

 عذابم یلعنت ! یبد انجام رو

 شترشیب گهید تو پس هستم، عذاب یتو یکاف اندازه به خودم نده؛

 من یدردا کن باور ! نکن

 ! باش مطمئن هستش، تو از شتریب یلیخ

 کنار نیا از شتریب خوامینم چون ،یکن فکر بهزاد شنهادیپ یرو بهتره ن،یبب

 ! یباش من
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 صفحه 462

 عروسک من انگار کردم، نگاش یدلخور با . کردمیم هق هق ادیز هیگر از

 ازم حاال که دستشم

 سر از رو من یجور هی داره و بندازه دور رو من خوادیم و شده خسته

 ! کنهیم باز خودش

 ! کنمیم گم رو گورم االن پس شم،با تو کنار خوامینم منم —

 : گفت که بشم ادهیپ نیماش از خواستم

 رو تو اون بهزاد، شیپ یبر بهتره ! یکن آواره رو خودت ذارمینم من -

 . داره دوست

 ام گونه یرو از یاشک قطره . کردم آزاد رو دستم مچ و زدم یتلخ لبخند

 . نییپا سرخورد



 : گفتم و دادم رونیب قیعم رو نفسم

 ! کنمیم قبول رو شنهادشیپ ست؛ین یحرف ،یخوایم نطوریا تو اگه . باشه -

*** 

 ) انیک (

 ! نبود مهم برام زیچ چیه رم؟یم دارم کجا دونستمینم

 رو دختر اون صورت که بود دستا نیهم با شدم، رهیخ لرزونم یدستا به

 ! کردم قرمز یلیس با

 کردم حس قلبم یتو رو یبد درد لحظه، نیهم . زدم ادیفر توانم تمام با

 نگه رو نیماش و قلبم یرو بذارم رو دستم شد باعث ناخودآگاه که

 دم،یکش آه دل ته از . دارم

 ! اومدیم باال یسخت به نفسم

 . گذاشتم هم یرو رو چشمام و یصندل به دادم هیتک

 صفحه 463

 شتریب قلبم یتو ش سوز لحظه هر نبود؛ کن ول درد نیا یارانگ نه،

 . شدیم

 ! بود افتاده شمارش به نفسم فشردم، هم به رو چشمام درد از

 ** ل ریز بود، صدام یتو که یلرزش با . ام گونه یرو دیچک یاشک قطره

 ب

 : کردم زمزمه
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 اومد لمد طور چه کنه، لعنتم خدا ! ببخش رو من گلم، نبود خودم دست -

 رو باتیز صورت اون

 ! کنم قرمز دستم با ینجوریا

 یتو نفرت عشق، یجا حاال که دونمیم ! لوفرین ببخشم رو خودم تونمینم

 کرده لونه قلبت



 ! سنگدل و احمق من منم؛ مقصرش نایا همه و

 . گفتم آخ هوا یب شد، شتریب قلبم سوزش

 ! دادیم خبر قلبم ی دوباره شکست از درد نیا دیشا بود، بد یلیخ حالم

 . بود دنیوز حال در یمیمال باد شدم، ادهیپ نیماش از

 . کرد بهتر رو قلبم سوزش رونیب سرد یهوا دادم، رونیب قیعم رو نفسم

 دلم یتو کردم، بلند یمهتاب آسمون به رو سرمو . نیماش به دادم هیتک

 : گفتم

 گناه یب دختر ناو نکهیا نه؟ ای بود درست کردم که یکار نیا خدا، نیبب -

 و رنگ یب یزندگ از رو

 نه؟ ای بود درست کردم، دور خودم سرد

 صفحه 464

 کردم اشتباه بره؟ هدر شیجوون من یپا به نخواستم که بود اشتباه کارم

 و شک با نخواستم که

 ! نه؟ ای کردم اشتباه که بگو تو بشه؟ تیاذ من لیدل یب یدهایترد

 . بود خودش عشق به کردم یکار هر که قسم خودت به یول

 فقط گذشتم، ازش که شده زیعز و مهم برام انقدر معصوم دختر نیا

 شیزندگ نکهیا خاطر واسه

 گرفتم نییپا رو سرم . زدم زانو نیماش کنار شد، سست پاهام ! نشه تباه

 . کردم هیگر صدا یب و

 ! بشه فیضع حد نیا تا مرد هی که بود سخت باورش

 من نامردا اون نبودم، اراده یب و سست انقدر نبودم، یآدم نیهمچ من

 ! انداختن روز نیا به رو

 که بود شده باعث میزندگ یتو شکست بار کی ست،ین خودم دست

 به یراحت نیا به نتونم گهید



 ! کنم اعتماد یکس هر
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 که یا خونه سمت کردم حرکت و شدم نیماش سوار شدم، بلند دیناام

 هم باز گه،ید وقت چند تا

 ! خاموش و ساکت شه؛یم سابق مثل

 یا گهید کس شیپ عشقت که یکن تحمل یخوایم طور چه ان،یک آقا

 یحت کنه؟ یزندگ بخواد

 ! آوره عذاب برام هم فکرش

 . بود رفته فرو یکیتار یتو جا همه شدم، خونه وارد

 صفحه 465

 چیه به نبود قرار گهید که یکس ام، فرشته اتاق سمت دیکش پر دلم

 خودم ! بمونه کنارم عنوان

 ! بشه نجوریا بودم خواسته

 خواستم و دادم قرار در رهیدستگ یرو رو دستم سادم،یوا اتاقش در کنار

 اما کنم، باز رو در

 . برداشتم رو دستم و مشد مونیپش

 و شهیم کم طاقتم ینجوریا چون بشم، کینزد بهش دینبا شه؛ینم گهید

 شم،یم وسوسه دوباره

 کاش ! نفرته از پر حاال دارم حتم خواد؛ینم رو من گهید لوفرین هم یجهت از

 شدینم ینجوریا

 ! گرفتینم شکل نمونیب یعشق کاش لوفر،ین

 پس دلم، زیعز لباته یرو دوباره دلبخن دنید آرزوم ته،یخوشبخت آرزوم

 مثل نذار و ببخش رو من

 و شو عاشق ! عشقم یبر فرو تیزندگ یکیتار و یاهیس یتو عمر هی من



 به منم لوفر،ین کن یزندگ

 تا گردمیبرنم هم گهید و رمیم بعد و کنمیم عمل دادم بهت که ییقوال

 هات غصه و ینینب رو من

 ! ابد تا دارم دوستت ،یلعنت ! ادین ادتی

 ) لوفرین (

 حوصله یب . برم جا نیا از شده جور هر دیبا گرفتم، رو ممیتصم امروز

 از و کردم ضیتعو رو لباسام

 . رفتم رونیب اتاق

 صفحه 466

 بدجور ست،ین خودم دست نکنم؛ حاضر صبحونه انیک واسه ومدین دلم

 رو صبحونه ! عاشقشم

 واسش شهیهم مثل تا بمونم نجایا نبود قرار گهید چون کردم، حاضر

 ! کنم حاضر صبحونه
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 چه ! خوادیم رو نیا هم انیک چون کنم، قبول رو بهزاد شنهادیپ خوامیم

 عشقت که سخته قدر

 ! گهید یکی به بسپاره رو تو خودش

 . کتشر سمت رفتم و کردم پاک رو چشمم گوشه یاشکا

 ) انیک (

 . گرفت جا لبم یرو یتلخ لبخند صبحونه، زیم دنید با

 رو من لوفرین اگر ! دهیم عذاب شتریب هم قبل از رو من دختر، نیا یپاک

 تونمینم خودم ببخشه،

 ! کنمیم یحسود بهزاد به دارم نشده یچیه هنوز ! ببخشم رو خودم

 و حرفا با لوفرین مطمئنم



 . کنهیم قبول رو شنهادشیپ د،ید من از شبید که ییرفتارا

 ) لوفرین (

 بهش که کنم ازدواج یکس با ندارم دوست ! کنم؟ کاریچ خوامیم دونمینم

 . ندارم یا عالقه چیه

 خودش به رو انیک کارم نیا با خوامیم هم دیشا کنم،یم لج دارم یانگار

 وسوسه اونم که ارمیب

 ! کنه یکار و بشه

 صفحه 467

 . اومدم رونیب فکر از شده، گرفته طرفم به که یرز گل دسته دنید با

 . نبود بهزاد جز یکس دوختم، چشم صاحبش به و برداشتم چشم گال از

 نیب هوا یب یکمرنگ اخم

 ! گرفت جا ابروهام

 : گفت لبخند با

 . زمیعز سالم -

 . دادم رو مشسال جواب یمعمول یلیخ

 ؟یریبگ رو نایا یخواینم -

 هم یا چاره مگه اما کنم، قبول خواستمینم دوختم، چشم گال به مردد

 ! بود؟

 . زد یا مندانه روزیپ لبخند گرفتم، رو گال
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 یچشما با و شد لیما من سمت به و داد قرار زیم یرو رو دستش

 . شد رهیخ بهم سبزش

 رم،یبگ خوشگله خانم نیا از رو تمثب جواب قراره که گهیم حدسم —

 درسته؟



 . کردم یباز گال با و گرفتم نییپا رو سرم

 مثبته؟ جوابت بهم، بگو ! نکن سکوت لوفر،ین —

 . شد شرکت وارد انیک که بزنم یحرف خواستم

 . افتاد تپش به قلبم ن،یزم یرو افتاد دستم از گال

 ثابت گال یرو اهشنگ دوختم، چشم انیک به . برداشتم رو گال استرس با

 دهیفهم االن حتما موند؛

 صفحه 468

 . بوده بهزاد کار گال اون که

 ! نداره یارزش مرد نیا یبرا من وجود ! مهمه؟ براش مگه

 به اجباره، به کردم حس که یلبخند با و اومد خودش به بهزاد یصدا با

 . برداشت قدم ما متس

 . داد دست بهزاد با

 گفت بهزاد به رو ه،یاجبار و یزور گفتیم درونم حس که لبخند همون با

: 

 درسته؟ بگم، کیتبر دیبا کنم________________ فکر -

 . فشردم دستم یتو رو گل دسته و گرفتم شیآت اومد، بدم حرفش از

 : گفت و کرد نگاه من به بهزاد

 ! ییجورا هی آره، -

 : گفت بهزاد به رو و انداخت من به ییگذرا نگاه انیک

 . کن خوشبختش ،یدار دوستش واقعا اگه . بدون رو دختر نیا قدر پس -

 ! خوامیم دلم ته از رو لوفرین واقعا من کنم،یم خوشبختش باش مطمئن —

382 

 برام ها لحظه نیا قدر چه که آخ . گرفتم نییپا رو سرم کرده، بغض

 یمرد بود سخت بود؛ سخت

 ! کنه خوشبخت رو من خودش بود قرار که کنه یخوشبخت یآرزو برام



 . دوختم چشم بسته در به منم اتاقش، سمت رفت انیک

 اجباره؟ به حرفاش کردم حس چرا ... چرا اما ست؛ین عاشق مرد نیا نه،

 خودم به دارم هم دیشا

 ! دمیم دیام

 : گفت بهزاد

 صفحه 469

 ؟یبگ یزیچ یخواینم لوفر،ین -

 بگم؟ یچ —

 ! رو جوابت —

 ! ستمین راحت ادیز نجایا م؟یکن صحبت گهید یجا هی شهیم —

 : گفت و دیخند روزمدانهیپ

 طوره؟ چه رون،یب میریم شرکت از بعد خوشگلم، باشه -

 . خوبه —

 ) انیک (

 : کردم زمزمه ب ** ل ریز و نشستم زیم پشت یناراحت با

 تو ! انیک کن تحمل کن، تحمل -

 ! نداره یا دهیفا حسادتا نیا پس ،یخواست خودت

 : گفتم و فشردم هم به رو چشمام

 ! یقو باش، یقو . یریم نجایا از زود یلیخ کن، تحمل -
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 لوفرین بودم دواریام . کردم باز رو چشام خورد، در به که یا تقه با

 باهاش تونستمینم نباشه،

 ! بشم چشم تو چشم

 . تو ایب —



 . لرزوند رو دلم در، چارچوب یتو دنشید

 . برداشت قدم سمتم به بود، دستش یتو که یا پوشه با

 . زدیم موج یدلخور نگاهش یتو

 : گفت و زیم یرو گذاشت رو پرونده

 صفحه 471

 ! اجازه با -

 : گفتم که بره رونیب اتاق از خواست

 ! کن صبر -

 . ستادیا جاش سر بود، من به پشتش که همونجور

 . سادمیوا سرش پشت فاصله با و شدم بلند یصندل یرو از

 هی تونستمیم اگه شدیم یچ بود، تنگ آغوشش یبرا دلم قدر چه که آخ

 رو حس اون گهید بار

 ! کنم؟ تجربه

 دلش داشت، حقم خب کنه، نگام که نداد زحمت خودش به یحت

 ! شکسته

 ! نه که معلومه خب ! کنه؟ صحبت باهات ییرو خوش با یدار توقع نکنه

 برگشت، سمتم به اونم کردم، کم باهاش رو ام فاصله

 : گفت و گرفت فاصله ازم قدم هی و کرد نگام اخم با

 امرتون؟ -

 ؟یداد بهش رو مثبت جواب —
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 : گفت و زد یپوزخند

 ! ؟یخواستینم رو نیهم مگه -

 رو شیزندگ بخواد من با یلجباز خاطر به نکنه کردم، نگاش متعجب



 رو نیا من نه، کنه؟ خراب

 ! خواستمینم

 . داره دوستت بهزاد ! نکن لج خودت با لوفرین —

 فحهص 471

 برم، شتیپ از یخوایم تو . بشنوم یزیچ خوامینم گهید ان،یک کن بس —

 کار نیهم دارم منم خب

 . کنمیم رو

 : گفتم و کردم زیر رو چشمام

 ؟یکن ازدواج بهزاد با یخوایم نیا خاطر به یعنی -

 ! آره —

 عاشقش کن یسع نکن، خراب رو بهزاد و خودت یزندگ لوفر،ین نه —

 نیریش برات یزندگ تا یبش

 . بشه

 : گفت و زد یزهرخند

 هی اون نداشتم؛ هم اول از ندارم، یزندگ من ! ؟یزندگ کدوم ؟یزندگ -

 داشتم که هم رو یشاد ذره

 رو عشق تو ! بشم عاشق دوباره بتونم نخواه پس ،یگرفت من از تو رو

 ! ابد تا یکشت من یبرا

 به و گرفتم رو بازوش عیسر که بره رنیب اتاق از خواست و گفت رو نیا

 برگردوندمش، خودم سمت

 به یسخت به دوخت، چشم بهم معصوش نگاه با خورد، جا حرکتم از

 : گفت و کردم نگاه چشماش

 . کن فراموش رو من ! نکن رو کار نیا خودت با لوفر،ین لطفا -

 . اومد درد به دلم دم،ید چشماش یتو رو اشک یها حلقه



 : تگف و کرد آزاد دستم یتو از رو بازوش
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 صفحه 472

 طور چه ان،یک یعشقم نیاول تو هان؟ کنم؟ فراموشت طور چه -

 مگه معرفت؟ یب کنم فراموشت

 ! شه؟یم

 . دمیکش دست موهام به یعصب

 . یبخوا اگر ،یتونیم -

 : گفت و کرد مک باهام رو اش فاصله چشمام، یتو زد زل صاف

 که دارم رو حق نیا بدونم، تا بگو ؟ینداشت دوستم تو ؟ینبود عاشقم تو -

 ! انیک بدونم

 ! نداشتم رو تحملش تونستم،ینم برداشتم، چشم ازش

 ! باش تیخوشبخت فکر به و برو رون،یب برو —

 ! رمینم نجایا از رم،ینگ رو جوابم تا -

 یتو که یلرزش با و تگرف دست یتو رو کتم قهی . بستم رو چشام

 : گفت بود، صداش

 . بگو ،یبود عاشقم که بگو لطفا ان،یک بگو -

 دلم قدر چه شدم، قیدق صورتش یاجزا به و کردم باز رو چشام

 ابد تا رو دختر نیا خواستیم

 ! باشم فیضع انقدر دینبا ... نه اما باشم، داشته کنارم

 : گفتم و زدم پس رو دستش

 ! ندارم النا یول داشتم، دوست -

 ! چرا؟ ؟یندار -

 : گفتم و دوختم بهش رو نگاهم کالفه



 ! باش زود رون،یب برو کن، بس -

 : گفت یدلخور با

 صفحه 473
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 رونیب دل نیا از وقت چیه تو عشق که بدون رو نیا اما رم؛یم باشه، -

 ابد تا ... وقت چیه ره،ینم

 ! تو ،ییتو مقصرش و مونهیم یباق دلم یتو داشتنت حسرت

 ! تو خود ،یمقصر تو هم باز و شد نخواهم خوشبخت کس چیه با من

 ! دمیم قسمت نکن، رو کار نیا خودت با لوفر،ین لطفا —

 : گفت و زد یپوزخند

 مگه خهآ ؛یندار دوستم یگیم اما مهمم، برات حد نیا تا که بهیعج برام -

 ! شه؟یم

 : گفتم کنم، نگاش نکهیا بدون

 ! بذار تنهام و برو دختر، برو -

 اما بزنم داد بزنم، ادیفر خواستیم دلم . رفت رونیب اتاق از حرف یب

 رو دردها نیا دیبا شد،ینم

 . کنم خفه دلم یتو ابد تا

 ) لوفرین (

 و میخوشبخ نه نبود؛ مهم برام یچیه گهید . شدم همراه بهزاد با اجبار به

 کدوم چیه ام، ندهیآ نه

 ! نبود مهم برام

 . شدم قدم هم باهاش داشت، نگه شاپ یکاف هی کنار

 روم به رو لبخند با . نشستم و کردم یتشکر د،یکش کنار برام رو یصندل

 : گفت و نشست



 صفحه 474

 یلیخ خودت؛ تیرضا به اونم ،یروم به رو تو االن که هشینم باورم -

 خوشحالم

 ! لوفرین

 اومد گارسون بگم؟ بخوام که داشتم یچ اصال کردم، نگاش حرف بدون

 به رو بهزاد ما، زیم سمت

 : گفت من

 زم؟یعز یخوریم یچ -
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 : گفتم یسرد لحن با

 . نداره یفرق -

 که یلبخند همون با و ورداین خودش یرو به اما خورد، جا برخوردم از

 گارسون به بود، لبش یرو

 یچ دمینفهم که بودم غرق افکارم یتو انقدر . داد رو سفارشمون

 ! داد سفارش

 . بودم دوخته چشم زیم به و بودم گذاشته ام چونه ریز رو دستم

 گه؟ید مثبته من جواب لوفر،ین -

 . آره -

 ! ؟یناراحت چرا پس ... پس -

 . ستمین هم احتنار ست،ین یزیچ —

 ! ندارم دوست رو حالتت نیا اصال لوفر،ین —

 : گفتم اخم با

 ه؟یچ منظورت -

 صفحه 475



 دارم، دوست رو خنده خوش و رو پر دختر همون من که نهیا منظورم —

 و ساکت دختر نیا نه

 ! ریگ گوشه

 : گفتم و کردم یا خنده تک

 ! ؟یداد بهم که یشنهادیپ از یمونیپش االن -

 : گفت استرس با

 ! ستین نیا منظورم ... نه ... ن -

 دوست ره،یگیم منم دل نه،یغمگ خوشگلت یچشما نمیبیم یوقت راستش

 . یبخند دارم

 : گفتم و زدم یتلخ لبخند حرفش به
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 . باشه -

 ! یکالتش یبستن آورد، رو سفارشاتمون گارسون

 : گفت و زد یچشمک بهزاد

 . یدار دوست که دونمیم -

 یجا کاش یا که خوردم حسرت و زدم لبخند شیمهربون به هوا یب

 نشسته جلوم انیک بهزاد،

 ! مونهیم یباق آرزو هی که فیح اما بود،

 . کردم تشکر ب ** ل ریز

 ! خوردن تا کردمیم یباز بود شده آب حاال که یبستن با شتریب

 ! یشد حرف یب و ساکت انقدر که هست یزیچ هی مطمئنم لوفر،ین -

 تتیاذ یکس نکنه نم،یبب

 صفحه 476

 کرده؟



 : گفتم و دادم قورت رو بغض

 . میکن صحبت تر مهم یزهایچ راجب هم االن بهتره نه، -

 : گفت و شد انینما اش چهره یتو یخوشحال

 ! یبگ تو یچ هر ،یخانوم چشم -

 . کردم نگاش یجد و سرد

 . ندارم عالقه بهت که بودم گفته هم قبال من بهزاد، آقا -

 : گفت و شد محو لبش یرو لبخند

 ه؟یمنف جوابت یعنی نیا آره، -

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 . بدم فرصت هی بهت خوامیم نه، -
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 . برگشتن سمتمون به بودن اونجا که یفرادا کرد، یبلند ی خنده

 ! ؟یبخند تر آروم شهیم —

 تو ... شهینم باورم ! رمیبگ رو خودم یجلو تونمینم ه،یخوشحال خنده —

 فقط ،یبش من مال قراره

 ! خودم

 نیا و ها روز نیا چون بودم، ناراحت و گرفته یلیخ من اون، عکس بر

 یلعنت اون با رو ها لحظه

 ! نخواست رو من که یکس با خواستم،یم

 : گفتم و بهش شدم رهیخ دوباره

 . مونهیم یزیچ هی اما -

 صفحه 477

 خوشگلم؟ یچ -

 ! کنم ازدواج هستم، یک دونمینم که نیا و تیهو بدون خوامینم من —



 : گفت و گرفت خودش به یجد حالت

 ... برام زایچ نیا بودم گفته بهت من ؟یچ یعنی -

 : گفتم و دمیبر رو حرفش

 کنم؛ ازدواج گهید نفر هی تیهو با خوامینم مهمه، من یبرا اما -

 روشن دلم یتو یدیام نور هی . کنمیم دایپ رو ام خانواده شده، هرجور

 داشونیپ گهیم که شده

 ! یکنیم

 آرزوت به تا کنم کمکت دمیم قول . یبخوا وقت هر تا کنارتم خودم -

 . یبرس

 یب زد، جا زود اما کنه، کمکم داد قول بهم اونم افتادم، انیک ادی هوا یب

 رو حرفاش معرفت

 ! کرد فراموش
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 ،یکن قبول اگه . باشم دور ازت زمان اون تا خوامینم من لوفر،ین اما —

 فعال

 . بعد تا میباش نامزد

 ! انیک نه ،یباش خودم کنار خوامیم

 . کردم نگاش عجبمت

 پس کرده، فرق طیشرا االن اما ه،یاعتماد قابل آدم انیک دونمیم —

 . خودم شیپ یایب بهتره

 : گفتم و گرفتم نییپا رو سرم کرده، بغض

 صفحه 478

 نداشته یسرپناه ولا از سخته . کنمیم بودن بار سر احساس وقتا، یبعض -

 همه از سخته ،یباش



 نداشته رو ییجا سخته نخواد، رو تو چکسیه سخته ،یبش زده پس طرف

 ... که یباش

 . گذاشت تموم مهین رو حرفم ادامه و دیبر رو امانم هیگر

 : گفت یمهربون لحن با بهزاد کردم، هیگر صدا یب و آروم

 تو گفته یک . باش نداشته غم ،یدار رو من تا ! خانومم رو اشکات نمینب -

 قسم ! ؟یندار رو یکس

 که یچ هر ،یکن فراموش رو یچ همه تا کنم محبت بهت انقدر خورمیم

 رو تو گذشته یتو

 نیا من با ره،یگیم دل نیا که نکن هیگر . یکن فراموش رو کرده ناراحت

 تو ! عروسکم نکن رو کار

 . بخند فقط ،یبخند دیبا

 یکیکوچ اتفاق هر با که یکرد کاریچ من با یلعنت افتادم، انیک ادی هم باز

 ! افتم؟یم تو ادی

 : گفتم و زدم یلبخند اجبار به

 ! بهزاد یخوب یلیخ تو -

 . ینیبیم خوب رو همه نمیهم واسه خوشگله، یخوب خودت —

 . ستین خوب ادیز حالم م؟یبر شهیم —

 . یبگ تو یچ هر باشه، —

*** 
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 صفحه 479

 : گفت که بشم ادهیپ خواستم داشت، نگه رو نیماش

 لوفر؟ین -

 دیکش دست موهاش به دوختم، چشم بهش منتظر و برگشتم سمتش به

 : گفت و



 ! یانیک شیپ تو که کنم تحمل تونمینم االن از اما نشه، باورت دیشا -

 : گفتم اخم با

 . نداره یکار من با اون باش مطمئن ه،یاعتماد بلقا آدم انیک -

 ینامزد هیچ نظرت ! ستین خودم دست کنم؟ کاریچ اما دونم،یم خودم -

 هفته نیهم آخر رو

 م؟یریبگ

 از رفتن خونه، نیا از رفتن یعنی نیا د؛یلرز دلم حرف، نیا دنیشن با

 . انیک شیپ

 من موندن پس خواد؟ینم رو نیهم اونم مگه اما سخته؛ تحملش سخته،

 یا دهیفا چه نجایا

 ! ستین رفتن جز یا چاره انگار ! داره؟

 : گفتم یمحکم لحن با

 . یبخوا تو یچ هر باشه، -

 : گفت و دیخند خوشحال

 . برم قربونت -

 : گفت رفتن از قبل شدم، ادهیپ نیماش از و کردم یکوتاه یخداحافظ

 . زنمیم زنگ بهت باش، خودت مواظب -

 . خونه سمت رفتم و گفتم یا باشه

 صفحه 481

 دلتنگش االن از کنم،یم حس رو نبودش دارم االن از . نبود خونه انیک

 رو کار نیا کاش ! شدم

 نجوریا چرا ... چرا . یکردینم دور خودت از رو من کاش ان،یک یکردینم

 آخه؟ شد
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 . مبل یرو نشستم و کردم ضیتعو رو لباسم

 شدم؛ینم عاشقش اصال کاش شد،ینم باز خونه نیا به پام هم اول از کاش

 خودم دست مگه یول

 ! شدم اش دلباخته و عاشق که شد یچ هوی دونمینم بود؟

 کنم تحمل طور چه . شد زنده برام هامون خاطره تمام بستم، رو چشام

 یتونیم خودت اصال ان؟یک

 ! ؟ینزن دم و ینیبب یتونیم باشم؟ گهید نفر هی شیپ من که یکن تحمل

 ! دونمیم ،یندار دوستم آخه ،یتونیم هم دیشا

*** 

 خواستم بودم، دلواپسش . نبود یخبر انیک از اما بود، شب هشت ساعت

 که بزنم زنگ بهش

 . زدیم زنگ بهم خودش کجاست، بدونم خواستیم اگر . شدم مونیپش

 . هیگر ریز زدم هوا یب ان،یک یعکسا دنید با و میگوش یگالر یتو رفتم

 . زدم ه * س * بو بهش و کردم کینزد لبم به رو عکسش

 طور چه هستم، تو به دنیرس ی تشنه من خوام،یم رو تو فقط من ،یلعنت

 یکار نیهمچ یتونست

 صفحه 481

 من فکر به چرا کنم؟ تحمل رو تیدور طور چه ! آخه؟ چرا ؟یکن من با رو

 چرا؟ ؟ینبود

 ) انیک (

 تو چشم لوفرین با نخوام نکهیا ی واسه . خونه اومدم که بود شب یآخرا

 خونه رفتم بشم، چشم

 لوفرین چارهیب که گفت انایک اما بمونم، هم همونجا داشتم میتصم پدرم؛

 یبر بهتره تنهاست،



 .ششیپ

 از انایک کردم حس چرا دونمینم . خونه اومدم نکنه، شک بهم نکهیا یبرا

 ینامزد خبر دنیشن

 ! کنمیم فکر ینجوریا من هم دیشا ست،ین خوشحال بهزاد و لوفرین

 . باشه خواب لوفرین که بودم دواریام

 لوفرین اتاق در که برداشتم قدم ها پله سمت به آروم بود، خواب انگار

 . شد باز
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 نظر به آشفته یلیخ دوختم؛ بهش رو نگاهم و ستادمیا پله نیولا یرو

 قرمز چشماش اومد،یم

 اون یتو رو دنشید تحمل . کرده هیگر هم باز که کردم حس من و بود

 چشم ازش نداشتم، وضع

 ناچار به منم و زد صدا رو اسمم که اتاقم سمت برم خواستم و برداشتم

 . ستادمیا

 : گفت زد،یم جمو توش یدلخور که ییصدا با

 صفحه 482

 خونه؟ یایم زمان نیا یتو که سخته برات من تحمل انقدر یعنی -

 . کردم نگاش اخم با برگشتم، سمتش به

 . نیهم بزنم، سر ام خانواده به رفتم فقط من ! ؟یگیم یدار یچ —

 . داد البا رو ابروش حرف یب

 ن؟یرفت کجا بهزاد با —

 : گفت و زد یکج لبخند

 مهمه؟ برات -

 ! کردمینم سوال نبود، مهم اگه -



 نیهم آخر شد قرار . میبزن حرف مون ندهیآ راجب میرفت گم؛یم باشه، —

 رو ینامزد جشن هفته،

 ! میریبگ

 یبرا حرفا نیا دنیشن دونستینم دختر نیا گرفت، درد قلبم دوباره

 ! آوره زجر درق چه من

 . باشم بهزاد شیپ بعد به نیا از قراره بگم؛ رفت ادمی آهان، —

 : گفتم و کردم نگاش یناراحت با

 ... ازدواج بعد بهتره ن،یکن نامزد قراره شما ؟یچ یعنی -

 : گفت و کرد قطع رو حرفم

 آغوش یتو باشه، خودم شیپ دیبا نامزدم گفت خواد؛یم نجوریا بهزاد -

 ! باشه خودم
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 یکی نیا تحمل گرفت؛ فرا خشم رو وجودم تمام حرف، نیا دنیشن با

 ! بود سخت برام واقعا گهید

 صفحه 483

 دادم هولش . نبود میحال زیچ چیه و بودم یعصب برداشتم، زیخ سمتش به

 شونه و وارید سمت

 . ردمفش خشم با رو اش

 : گفتم یا دورگه یصدا با کرد، نگام ترس با

 فراموش عمرت آخر تا که ارمیم سرت ییبال وگرنه ببند، رو دهنت اون -

 ! ینکن

 ازش و آورد خودم به رو من دنشونید کرد، سیخ را اش گونه اشک

 . گرفتم فاصله

 : گفت و زد هیگر ونیم یلبخند لوفرین



 چه یناراحت نیا پس ،یخوایم رو نیهم خودت تو مهمه؟ برات مگه ه؟یچ -

 نکنه داره؟ یلیدل

 باشم؟ گهید یکی شیپ که یکن تحمل یتونینم

 و کردم دراز سمتش رو دستم دیتهد با . زدمیم نفس نفس ت،یعصبان از

 : گفتم

 ! یکن استفاده ضعفم نقطه از که دمینم رو حق نیا بهت -

 ... که هیعیطب نیا و بشه نامزدم قراره اون خب نگفتم، یزیچ که من -

 . کرد نگام ترس با وار،ید سمت دادم هولش خشم با دوباره

 . کرد دگرگون رو حالم نفساش کردم، کم باهاش رو ام فاصله

 کرد؟ ناراحتت حرف نیا چرا اصال ؟یخوایم جونم از یچ ان،یک کنار برو —

 . بگو

 هوا یب کردم، کینزد بهش رو صورتم

 و بست رو چشماش کردم، وازششن و اش گونه سمت بردم رو دستم

 : گفت

 صفحه 484

 من . انیک کن تموم رو، یباز نیا کن تموم پس ،یدار دوستم دونمیم -

 رو

 نکن، دور خودت از

 ... میدار فرصت هنوزم
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 االن لوفرین ! احمق؟ یکنیم کاریچ یدار هست معلوم . گرفتم فاصله ازش

 نکنه بهزاده، مال

 . نکن رو کار نیا پس کرده، اعتماد بهت اون ! ؟یکن قتیرف به یخوایم

 : گفت و گرفت رو بازوم لوفرین . زدم چنگ موهام به کالفه



 نه؟ مگه ،یشد یعصب نیهم واسه درسته؟ یعاشقم تو ان،یک -

 : گفتم و زدم پس رو دستش

 ! ندارم تو به یا عالقه من نه، -

 ... چرا پس -

 . رفت عقب قدم هی که یطور برگشتم، سمتش به خشم با

 رخ یاشتباه نمونیب ،یهست نجایا که یمدت نیا نذار ! لوفرین کن بس -

 ! اتاقت یتو برو پس بده،

 . اتاقم سمت رفتم عیسر و گفتم رو نیا

 . در به دادم هیتک رو سرم بستم، سرم پشت محکم رو در

 لوفرین ! کنه ام آشفته حد نیا تا ینامزد خبر دنیشن ردمکینم رو فکرش

 رو کار نیا من با دینبا

 که دینفهم و گفت راحت چه زد، حرف بهزاد آغوش از راحت چه ! کردیم

 به که یا کلمه هر با

 ! شمیم نابود درون از من اره،یم زبون

 صفحه 485

 دلش منم اما کرد، حقم در رو کار نیبدتر کرد، خردم حرفاش با بدجور

 دیبا دیشا شکوندم، رو

 . بدم حق بهش

 . ام گونه یرو خورد سر عجوالنه اشک یا قطره بستم، رو چشمام

 : گفتم و دادم سر دل ته از یآه

 تحمل؛ و صبر خوام،یم ازت یزیچ هی فقط خدا -

 کینزد بهزاد به انقدر رو لوفرین بتونم ارم،یب دووم بتونم تا کن یکار

 . نمیبب
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 ) لوفرین (

 حرف یب ست،ین من مشتاق اونم و نزدم حرف انیک با گهید شب، اون از

 اد،یم و رهیم خونه از

 ! نجورهیهم هم شرکت یتو یحت

 به منم نه؟ ای یخوایم رو بهزاد واقعا گفت بهم شم،یپ اومد انایک شبید

 چون آره، تمگف اجبار

 ! نداره یا دهیفا چیه گهید انیک به ام عالقه گفتن

 برام اما ندارم؛ بهش یا عالقه که یکس با اونم کنم، نامزد قراره فردا

 یچ هر بذار ست،ین مهم

 . نداد نشون خوش یرو من به هم اول از یزندگ نیا . ادیب شیپ خوادیم

 رو ازین مورد یها لیوسا

 . برم خونه نیا از امروز بود رارق چون گذاشتم، فمیک یتو

 صفحه 486

 : گفتم ب ** ل ریز و زدم دید رو اتاق یتو بار نیآخر یبرا

 . شهیهم واسه خداحافظ -

 رونیب اتاق از . بدم نشون ضعف خواستمینم نکنم، هیگر کردم یسع

 به رو انیک دنید با . اومدم

 بود سخت . بست رو گلوم راه دوباره بغض و دیلرز دلم دوباره روم،

 مرد نیا کنار نتونم گهید که برام

 . دستم یتو فیک به بود رهیخ حرف یب اونم باشم،

 . برم نذاره و رهیبگ رو جلوم که داشتم دیام هنوزم کردم،یم نگاش منتظر

 نکن، دمیناام یلعنت

 از رو من نکن، سخت خودت واسه رو یندگز . هست فرصت هم هنوزم

 ! انیک نکن دور خودت



 به رو نیا من و بود گرفته و نیغمگ عکس بر نبود، خوشحال نگاهش

 . کردمیم حس یخوب

 نفس لیدل تنها تو نگذر، من از راحت انقدر انصاف، یب بزن حرف د

 قسمت ! انیک یدنمیکش

 بمونم، دمیم قول نرو، یبگ جمله هی فقط اگه کن باور . برم نذار دمیم

 ! انمیک دمیم قول

 : گفتم و شکستم رو نمونیب آور عذاب سکوت

 . رمیم دارم من ... من -
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 بشیج یتو رو دستش و رفت عقب قدم هی من، به داد رو نگاهش آروم

 داشت یسع داد، قرار

 صفحه 487

 . بدزده ازم رو اهشنگ

 .باش خودت مواظب خب، ... خب —

 : گفتم و زدم یزهرخند

 ! ن؟یهم فقط -

 . کرد سکوت هم باز دوخت، بهم رو نشیغمگ یچشما اون دوباره

 ) انیک (

 ! رنیگیم رو جونم دارن انگار بره، شمیپ از عشقم قراره امروز

 : کنمیم زمزمه خودم با مدام

 ! کن تحمل -

 باشم، دور دختر نیا از تونمینم من زنم،یم گول رو خودم دارم فقط اما

 که کنم تحمل تونمینم

 تونهینم بهزاد باشه، اونجا اگر چون ندارم؛ تحمل باشه، بهزاد شیپ



 ... و کنه مقاومت

 نیا به نسبت یحق چه من مگه یول ندارم، رو طاقتش من ... خدا نه

 دختر

 یک من مگه دارم؟

 نیا عشق از لیدل یب و جهت یب که سماحسا یب آدم هی من هستم؟

 ! کرد یدور دختر

 یتو که یفیک با که دینکش یطول اد،یب رونیب اتاق از تا موندم منتظر

 رونیب اتاق از بود، دست

 منم نگاه یتو که یحسرت نداشت، یزیچ حسرت جز نگاهش . اومد

 در یسع من اما بود، مشهود

 . داشتم انکارش

 صفحه 488

 مقابل از لمیف مثل خاطراتمون تمام موند، ثابت فشیک یرو نگاهم

 یبد بغض و شد رد چشمام

 . انداخت چنگ رو گلوم

 : گفت بغضش پر یصدا با

 . رمیم دارم من ... من -
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 . کردم نگاش یمجبور

 ! بدزد من از رو معصومت یچشما نیا ندارم، تحمل من ! دختر نگو آخ،

 ! نده زجرم لوفر،ین یارینم دووم من کنار در تو چون بشم، وسوسه نذار

 . نبود خودم دست کارام گرفتم، فاصله ازش قدم هی

 بودم، یعصب یلیخ کنم؟ کاریچ دونستمینم

 : ارمیب زبون به رو جمله نیا تونستم فقط



 .باش خودت مواظب -

 : گفت و زد یزهرخند

 ! ن؟یمه فقط -

 یبمون خدامه از من بمون؟ بگم آخه؟ بگم یچ گرفتم، نییپا رو سرم

 نازم؛ گل شهینم اما کنارم،

 تا داشتنت حسرت تو منم و یبش گرونید سهم تو که نهیا قسمت یانگار

 نزدم، دم و بمونم ابد

 ! خودت یخوشبخت واسه فقط

 . بود کم یلیخ فاصلمون ستاد،یا روم به رو

 صفحه 489

 و قرار یب دل نیا از یخوایم یچ ،یلعنت برو . نکنم نگاش کردم یسع

 ! من؟ مجنون

 ! انیک کن نگام خدا رو تو --

 دووم طاقتم کم دل که بکشم؟ زجر هم باز که بشه؟ یچ که کنم نگات

 زجر یخوایم اره؟ین

 ! ؟یخوایم رو نیهم بکشم؟

 برو ! خواد؟یم یچ من جون از دختر نیا . دیلرز دلم گرفت، رو دستم

 رو سرت پشت و برو گه،ید

 ! نکن نگاه هم

 : گفتم و زدم پس رو دستش
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 جونم؟ از یخوایم یچ -

 ! یکن نگام خوامیم فقط —

 و پاک یچشما یتو تونمینم نه، . کردم پشت بهش حرفش، به توجه یب



 از کنم، نگاه معصومش

 ! ارمینم طاقت هم یطرف از و رمیگیم وجدان عذاب یرفط

 . کردم حس سرم پشت رو حضورش

 !... انصاف یب کن نگام خدا رو تو ان،یک —

 ! نبود وقتش االن بباره، خواستمینم فشردم، هم به رو چشام

 به و کردم باز رو چشام . کردم حس لباسم یرو از رو دستش یگرم

 یچشما برگشتم، سمتش

 . بود سیخ هیگر از رنگش خوش

 صفحه 491

 : گفت کرد،یم هیگر که همونجور و شد کینزد بهم قدم هی

 تمام وجود با که یدختر اون نیبب ! یآورد دلم روز به چه نیبب کن، نگام -

 داشت، که ییها یسخت

 ریز و شدم رهیخ بهش ! آورده روزش هب چه تو عشق د،یخندیم هم باز

 : گفتم ب ** ل

 ،یپاک تو ! رو احساس یب و پست آدم نیا ببخش دلم، زیعز ببخش -

 یلیخ برات من ،یمعصوم

 هوات دور راه از باش مطمئن شو، خوشبخت و برو ! نازم گل هستم کم

 . دارم رو

 : گفت و زد یپوزخند

 ! دور؟ راه از -

 تونمینم ؛یبمون کنارم یتونینم اما مهمم، راتب و ینگرانم که جالب چه

 ! کنم درکت

 تیاذ من کنار گفتم، بهت هم گهید بار________________ هی —

 من کنار یتونینم ،یشیم



 با تو ! یلعنت یاریب دووم

 گهید کس کنار حاضرم . خوامینم رو نیا من و یشکنیم من سرد یرفتارا

 کنار اما نمت،یبب یا

 ! ینش تیاذ من

 : گفت و کرد نگام یناباور با
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 حس یطرف از کنه؛یم سردرگم رو من حرفات ! انیک کنمینم درکت -

 یطرف از و یعاشقم کنمیم

 صفحه 491

 ! نه هم

 ... ای یعاشقم ان،یک بگو خودت

 : گفتم و زدم یتلخ لبخند

 خاطر به شده باعث که یحس فراتره، هم عشق از من احساس -

 ! بکشم دست ازت تیخوشبخت

 : گفت تیعصبان با

 ،یلعنت محضه دروغ حرفات همه ! یکنیم یباز من احساسات با یدار تو -

 باور رو کدوم چیه

 ! ندارم

 . نداره یسود من یبرا کدوم چیه چون ست،ین مهم —

 . گرفت جا چشماش یتو خشم رنگ

 ! انیک یفیضع یلیخ تو ،یستین شتریب بزدل و ترسو آدم هی تو -

 کاش یا ! برنجونمش نیا از شتریب خوامینم کنه، میعصبان حرفاش دینبا

 یتو تا رفتیم زودتر

 ! رمیبم مییتنها



 رو اش گونه اشک یها قطره که یحال در کرد،یم نگام حرف یب هنوزم

 . بود کرده سیخ

 ! ارهینم دووم دل نیا لوفر،ین نکن هیگر . بودم کالفه

 هنوزم . کردم پاک رو صورتش یرو نشسته اشک انگشتم ی لبه با

 . زدینم یحرف و بود ساکت

 : گفتم شمرده و آروم و گرفتم قاب دستام نیب رو صورتش

 یزود نیا به دینبا ،یهست یزندگ اول هنوز ،یجوون هنوز تو لوفر،ین نیبب -

 کن یسع . یبباز

 صفحه 492

 دست از یزندگ یبرا عمر هی من مثل که نکن یکار ،یبساز رو تیزندگ

 ،یبخور حسرت ات رفته

 ! یدار یادیز یها شانس تو
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 : گفت و زد پس رو دستم یعصب

 چون کشم؛یم نفس دارم اجبار به رفته، نیب از میزندگ هم االن من -

 رنج و درد جز اطرافم یآدما

 محبت فقط من نداشتم، یتوقع ازشون که من ! ندادن بهم یزیچ

 خواستم،یم عشق خواستم،یم

 ! کردن یباز میزندگ با فقط و بودن یعوض و نامرد یلیخ اونا یول

 حرفاش همه که دونستمیم خوب خودم و بودم من حرفاش مقابل طرف

 من هدف اما راسته،

 ! بود شیبختخوش هدفم نبود، شیزندگ ینابود

 : گفت و داد رونیب رو نفسش

 نجات رو میزندگ تو ونم؛یمد بهت یول ،یزد پسم جهت یب نکهیا با -



 واسم کارا یلیخ و یداد

 . ممنونم ازت خاطرش به که یکرد

 اومده حتما بهزاده، دونستمیم . دیلرز منم دل لش،یموبا زنگ دنیشن با

 .دنبالش

 بود، یجد و سرد یلیخ ظاهرم . همهبف یزیچ حالم از لوفرین خواستمینم

 ذره داشتم درون از اما

 ! شدمیم آب ذره

 صفحه 493

 .دنبالش بود اومده بهزاد بود، درست حدسم

 : گفت و کرد قطع رو تماس لوفرین

 . برم بهتره منتظرمه، بهزاد -

 : گفت و شد رهیخ صورتم یاجزا یتو

 ؟یفهمیم گردم؛یبرنم ان،یک گردمیبرنم گهید رفتم، اگه -

 رو کار نیا شدیم مگه اما برم، نذار بگه بهم یجور هی خواستیم یانگار

 ! کرد؟

 : گفتم و چشماش یتو شدم رهیخ یسخت به

 . بدون رو قدرش ه،یخوب پسر بهزاد -
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 جا دستش یتو رو شفیک . شده یعصب که بود معلوم اش چهره حالت از

 یقدما با و کرد جا به

 . شد رد کنارم از سست

 ییجدا یها لحظه نیا تونستمینم برام، بود سخت . برداشتم چشم ازش

 . کنم تحمل رو

 نکهیا بدون . بود ستادهیا من از یکم فاصله با انداختم، بهش ینگاه مین



 : گفت کنه، نگام

 وقت چیه و دارم دوستت یلیخ که باشه ادتی اما ان،یک گردمیبرنم من -

 اجازه نیا خودم به هم

 . خداحافظ ان،یک دارم دوستت یلیخ . کنم فراموشت که دمینم رو

 . برگشت طرفم به اونم سمتش، برگردم کامل که بود یکاف کلمه نیهم

 اما کنم، بغلش خواستم

 صفحه 494

 . میشدیم تیاذ دومون هر نجوریا نداشت، امکان

 : گفتم و کردم مشت رو دستم ،یناراحت و تیعصبان زور از

 ! نده عذابم برو، ،یلعنت گهید برو -

 گذاشت؛ تنهام و رفت آره، . رفت خونه از سرعت به و کرد نگام دلخور

 خواستم، خودم چون رفت

 نداشت یزیچ واسش هغص و غم جز من کنار در نجایا بودنش چون رفت

. 

 مرد هی که بود سخت باورش . نیزم یرو افتادم شد، سست پاهام

 هی مثل که بشه فیضع انقدر

 بودم یراض بود، بدتر هم مرگ از برام ها لحظه نیا ! کنه هیگر زن

 رو ها لحظه نیا اما رم،یبم

 . نمینب

 : گفتم و کردم نگاه شیخال یجا به

 بدون من؛ بدون بساز، رو تیزندگ و برو . نازم گل یبش خوشبخت -

 کن، یزندگ من نحس وجود

 خوشبخت تو اگه . ابد تا عاشقته وجود تمام با نفر هی نجایا که بدون اما

 . راحته المیخ منم ،یبش



 یول ،یباش دست تو دست اون با تو نکهیا تحمل هیعذاب چه یدونینم

 خواستم، رو نیا خودم

 اتاق سمت رفتم و شدم بلند نیزم یرو از . ستین یاعتراض یجا پس

 کردم، باز رو در و ام فرشته

 . آوردیم درد به رو قلبم بدجور شیخال یجا
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 صفحه 495

 لوفرین یصدا ن،یح نیهم یتو که تختش سمت رفتم سست ییقدما با

 مثل . دیچیپ گوشم تو

 گهید لوفرین نبود، یکس کردم؛ نگاه رو سرم پشت و برگشتم ها وونهید

 چون رفت، اون . نبود نجایا

 . بره که خواستم خودم

 یجلو لوفرین کردم،یم نگاه که طرف هر . شدم قیدق اتاق یجا همه به

 لبخند با و بود چشمام

 لبخند بهش که نیهم اما دم،یخند هوا یب منم و کردیم نگام نشیریش

 از شریتصو زدم،یم

 و برداشتم رو بالشتش تخت، یرو نشستم . شدیم محو چشمام یجلو

 قطره . زدم ه * س * بو بهش

 راست لوفرین . دیلرز هام شونه و نییپا خورد سر صورتم از یاشک

 ترسو بزدل هی من گفت،یم

 نیا و بستم رو چشمام بود، یباق بالشت یرو هنوز موهاش عطر ! هستم

 هیر به رو خوشبو عطر

 چه لوفر،ین . شد زجرم باعث شتریب و نداد آرامش بهم اما بردم، هام

 کنم تحمل رو تیدور طور



 شمیم بازم رفتنت، با دارم حتم هان؟ ! ؟یکرد کاریچ من با تو ؟یلعنت

 یرو ! سابق آدم همون

 . ایرو یتو رفتم کردم، حس کنارم رو لوفرین حضور . دمیخواب تخت

 و کرد حلقه کمرم دور رو دستش رمس پشت از لوفرین . بستم رو چشمام

 : گفت گوشم کنار

 . بخواب آروم . عشقم نرفتم ییجا نجام،یهم من . بخواب آروم انم،یک -

 صفحه 496

 : گفتم و زدم یا ه * س * بو دستش به

 . بخوابم آروم تا دارم دوستت بگو -

 : گفت و دیس * و * ب * رو ام گونه

 . دارم دوستت هم یلیخ مهربونم، مرد دارم دوستت -

 ) لوفرین (

 اشک بشه، متوجه نکهیا بدون شد، ادهیپ نیماش از خوشحال بهزاد

 رو چشمم ی گوشه نشسته

 . بشه میناراحت متوجه خواستمینم دادم، فرو رو بغضم . کردم پاک

 . دلم زیعز سالم —

 . کردم اکتفا یهکوتا سالم به
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 : گفتم و شدم مانع که رهیبگ ازم رو فمیک خواست

 . باشه خودم شیپ بهتره -

 : گفت و کرد باز واسم رو نیماش در نکرد، اصرار گهید اونم

 . خانومم دییبفرما -

 ! من دارم یخوش دل چه . کردم نگاه سرم پشت به حرفش، به توجه یب

 مرد اون که منتظرم هنوزم



 ! ادینم هرگز اد،ینم اون یول بشه، رفتنم از مانع ساحسا یب

 جالل، و نایس ترس از که افتادم یشب ادی دوختم، چشم خونه در به غم با

 و دادم هول رو انیک

 خونه نیا که کردم حس اول همون از چرا دونمینم . شدم خونه وارد

 منه، واسه یامن پناهگاه

 صفحه 497

 عمر هی ارمیب طاقت طور چه . ذاشتمینم نجایا رو پام هرگز کاش ... کاش

 باشم؟ مرد اون وجود بدون

 جا چیه رو داشت مرد نیا آغوش که یآرامش کنم؟ تحمل طور چه

 و کرد نخواهم و نکردم تجربه

 داشته تدوس انیک ی اندازه به رو یکس تونمینم هرگز که دارم حتم

 ! نداره امکان نیا نه، باشم؛

 متعجب بهزاد . برداشتم چشم خونه از نشست، ام شونه یرو که یدست با

 : گفت و کرد نگام

 ! ؟یگذاشت جا یزیچ لوفر،ین -

 : گفتم خودم با

 ! گذاشتم جا رو دلم خونه نیا یتو من آره، -

 . میبر بهتره نه، —

 : گفتم ب ** ل ریز و کردم نگاه خونه به دوباره

 ! معرفت یب خداحافظ انم،یک خداحافظ عشقم، خداحافظ -

 بدم بخت بخاطر وجود تمام با داشتم دوست بزنم، زار خواستیم دلم

 ییتنها هی دلم . کنم هیگر

 . کنم یخال رو خودم تا خواستیم
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 به دست با و خوندیم ترانه یخوشحال با شدم، قیدق بهزاد به یچشم ریز

 هی . دزیم ضربه فرمون

 تنها اون و من ! ؟یچ کنه تمیاذ بخواد اگر ... اگر داشت، برم ترس لحظه

 ازش خدا، یوا ... خونه یتو

 صفحه 498

 قدر چه گرفت، فرا رو وجودم تمام استرس و شد آروم نا قلبم ! ترسمیم

 راحت که کردم یعقل یب

 . بشه تباه میزندگ نذار کن، کمکم خدا، نه ! کردم قبول رو شنهادشیپ

 من

 ندارم، اعتماد مرد نیا به

 : گفتم و دمیکش یقیعم نفس ! کنم اعتماد یکس به تونمینم انیک جز

 صدمه بهت نداره جرات یکس و یهست یقو هنوز تو دختر، باش آروم -

 . بزنه

 بهت هنوزم ،یلعنت . دنبالم ایب خدا رو تو ان،یک ! ؟یگذاشت تنهام چرا انیک

 به دادم هیتک . دارم دیام

 تو به رو خودم ا،یخدا . کردم دل درد خودم یخدا با و نیماش شهیش

 رو هوام خودت سپردم،

 مرد نیا با شدم مجبور من . باش کنارم سال چند نیا مثل و باش داشته

 چون بشم؛ همراه بهیغر

 . نخواست رو من انیک

 : گفت بهزاد که بودم افکارم یتو

 لوفر؟ین -

 : گفتم کنم، نگاش بخوام نکهیا بدون

 ه؟یچ -



 هی مونیراحت واسه ستین بهتر من، خونه یایب یخوایم االن تو ... خب -

 یمحرمت ی غهیص

 من واسه . بزنه بهت یربط یب حرف یکس خوامینم بشه؟ خونده نمونیب

 نداره، یارزش زایچ نیا

 . گمیم خودت خاطر به

 صفحه 499

 ! کرده؟ فکر یچ خودش با مرد نیا کردم، نگاش و برگشتم اخم با

 عنوان به فقط االن من ،یبد من به رو یشنهادیپ نیهمچ یندار حق تو -

 امیم دارم نامزدت

 یفهمیم باشم، موقتت زن خوامینم باشم، محرمت االن خوامینم و شتیپ

 کجا از رو؟ نیا

 ... و یکن استفاده تیمحرم نیا از ینخوا معلوم

 ... خودت خاطر واسه من ! کردم غلط اصال باشه، -
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 ! یبزن رو حرف نیا من خاطر واسه نکرده الزم -

 فقط . گمینم یزیچ گهید من اصال ! ؟یشیم ناراحت چرا دلم، زیعز باشه -

 خوبه؟ م،یکنیم نامزد

 : گرفتم ازش دلخور رو همنگا

 . خوبه آره، -

 . جان لوفرین خوامیم معذرت -

 . نداره بیع -

 تمام ترس دوباره . اومدم رونیب فکر از بهزاد، ی خونه به دنیرس با

 دست . گرفت فرا رو وجودم

 دستم یتو رو فمیک ترس، از . باشم راحت بهزاد با تونستمینم نبود، خودم



 قلبم ضربان . فشردم

 ! بود سرد یحساب دستام و بود شده تند حد از شیب

 ؟یشینم ادهیپ زم،یعز —

 : گفتم یجیگ حالت با

 صفحه 511

 ! ؟یچ -

 : گفت خنده با

 ! ؟یشینم ادهیپ گمیم -

 ترس قدران چرا دونمینم . کردم نگاش رهیخ بدم، رو جوابش نکهیا بدون

 ! داشتم؟

 خنده با ن،یماش شهیش به دمیچسب ترس از که شد کینزد بهم یکم

 : گفت یبلند

 ! ؟یترسیم من از نکنه -

 : گفتم اخم با

 برم پست از روز اون چجور رفته ادتی ! یندار ترس تو نه، که معلومه -

 ! اومدم؟

 : گفت و انداخت بهم یدار معنا نگاه
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 رو تو چون اونجا؛ اومدم روز اون که خوشحالم بره؟ ادمی شهیم مگه -

 ! خوشگلم دمید

 آپارتمان یاومد روز اون چرا ،یدار یبزرگ نیا به یا خونه که تو نم،یبب —

 بابک؟

 یمهمون خوامیم که ییوقتا فقط ره،یگیم دلم بزرگ خونه نیا یتو چون —

 و نجایا امیم رمیبگ



 تو وجود با االن یول تمان،آپار اون ای بابک ی خونه رمیم ای اوقات اغلب

 چون کنه؛یم فرق طیشرا

 . کنمینم ییتنها احساس گهید و یشمیپ تو
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 از نکهیا واسه . بود رهیخ بهم هنوز بهزاد اما زدم، لبخند بهش اجبار به

 معناش پر یها نگاه

 : گفتم بشم، خالص

 . داخل میبر بهتره -

 اون تونستمینم . رفتیم راه کنارم هم بهزاد شدم، ادهیپ نیماش از عیسر

 دور خودم از رو ترس

 ! کنم اعتماد یا گهید مرد به انیک جز تونستمینم که بود بیعج . کنم

 هی همه با برام انیک انگار

 . بود اعتماد و آرامش منبع مرد اون داشت؛ یاساس فرق

 االن اما اومد؛ خوشم ازش یلیخ شدم، الیو نیا وارد انیک مراهه که یشب

 بهش یخوب حس نه،

 . بهزاد بعد شدم، وارد من اول . ندارم

 : گفت و ستادیا روم به رو

 ! یاومد خوش خودت خونه به -

 : داد ادامه که کردم نگاش متعجب

 ! شهیم تو نام به خونه نیا یزود به ،یهست خونه نیا خانم تو خب -

 . شدم متعجب قبل از شتریب

 ! ه؟یچ منظورت -

 . خوامیم من چون گم؛یم من چون شه،یم تو نام به خونه نیا ... خب -

 . ندارم الزم یزیچ من ؟یکن رو کار نیا دیبا یچ واسه -
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 صفحه 512

 رو خونه نیا هیهد عنوان به خوادیم دلم ممن و یبش من زن قراره تو —

 . کنم نامت به

 . زدم یکمرنگ لبخند

 ممکنه ندارم، عادت ها هیهد نجوریا به من بزرگه، یادیز هیهد نیا اما -

 ! کنم دل رو

 : گفت یکمرنگ اخم با

 یمعصوم و پاک چون ،یهست ها نیبهتر قیال تو . لطفا نزن حرف نجوریا -
. 

 . کردمیم یبیغر احساس . گرفتم نییپا رو سرم و گرفت بغضم هوا یب

 بدجور نبود، خودم دست

 رو نبودش بدجور ست،ین که حاال و بودم کرده عادت انیک وجود به

 کنارم بهزاد . کنمیم احساس

 : گفت و داد قرار کمرم پشت رو دستش ساد،یوا

 . بدم نشون بهت رو اتاقت میبر ایب -

 بود، روم به رو که یبزرگ رو راه به . باال طبقه رفتم همراهش حرف یب

 رو راه تا سه دوختم؛ چشم

 دیشا بود، وجذابتر بزرگتر هیبق از ها اتاق از یکی در که داشت وجود

 . باشه خودش اتاق

 : گفت و ها اتاق از یکی سمت رفت

 . خانومم بفرما -

 برام اصال زدم، اتاق یتو دید هی یسرسر نجوریهم و ستادمیا کنارش

 ه؛یشکل چه که دنبو مهم

 . یباش کجا خودت ستین مهم ره،یگ یا گهید یجا دلت یوقت چون



 . کردم یتشکر ب ** ل ریز

 صفحه 513

 ه،یموقت نجایا البته . کردم آماده واست رو اتاق نیا شخصه به خودم —

 بعد قراره چون

 . یباش خودم کنار اتاق اون یتو ازدواج

 احساس هم شد؛ آروم نا قلبم دوباره . کرد اشاره بزرگ در همون به

 به . ترس هم و داشتم شرم

 . شدم اتاق وارد و زدم یلبخند اجبار
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 : گفت _________ بهزاد

 . میندار وقت اصال چون ،ینامزد دیخر میبر دیبا امروز ،یراست -

 . باشه —

 : گفت و زد یچشمک

 . خوشگلم کن استراحت -

 . بست رو در و گفت رو نیا

 یرو نشستم کرده بغض هم خودم اتاق، وسط شد ولو دستم از فمیک

 . نیزم

 رو دهنم یجلو نره، رونیب صدام نکهیا واسه . شکست بغض اون باالخره

 داشتم ییجورا هی گرفتم،

 ابمخو یک دمینفمه که کردم هیگر یقدر به ! کردمیم خفه رو احساسم

 . برد

 . کردم باز رو چشمام لم،یموبا زنگ یصدا با

 . کردیم درد یحساب کمرم بود، برده خوابم نیزم یرو همونجور

 صفحه 514



 آوردم؛ رونیب باشه، انیک نکهیا دیام به مانتوم بیج از رو لمیموبا عیسر

 انایک اسم ندید با اما

 اگر بزنه؟ زنگ من واسه دیبا انیک چرا . بست نقش لبم یرو یتلخ لبخند

 هی با رو من بود، نگرانم

 ! خدا امان به کردینم ول تنها بهیغر مرد

 . کردم وصل رو تماس

 . جان انایک سالم -

 . دلخوره کردم حس کرد، سالم یمعمول یلیخ

 شده؟ یزیچ انا،یک -

 ؟یبهزاد خونه االن . تسین یزیچ زم،یعز نه -

 ... آره -
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 : گفت و دیکش یقیعم آه

 ! شد تنها دوباره داداشم پس -

 به که بودم داده قول انایک به من . گرفتم نییپا رو سرم زده، خجالت

 ریز زدم اما کنم، کمک انیک

 . قولم

 درسته؟ یدلخور ازم انا،یک -

 نگران راستش، . یکن یزندگ یخواست جور هر یدار حق تو زم،یعز نه -

 زنگ واسش بار چند انم؛یک

 یلعنت خونه اون یتو شدن تنها دوباره کنمیم حس . نداد جواب اما زدم،

 اش مرده دل و افسرده

 صفحه 515

 .... تو فتنر با حاال اما بود؛ راحت المیخ ،یبود ششیپ تو یوقت تا . کنهیم



 . نزد رو حرفش ادامه

 . ذاشتمیم تنهاش دینبا دیشا کردم، هیگر آروم آروم

 . نگرانشم لوفر،ین ششیپ برم دیبا -

 . انایک خوامیم معذرت ... معذرت -

 . یبش خوشبخت گلم، ستین یعذرخواه به یازین -

 : گفتم بود، شده جادیا صدام یتو که یلرزش با

 . ممنونم -

 . خداحافظ زم،یعز شمینم مزاحمت -

 هیگر هم باز شد، قطع تماس که نیهم . کردم یخداحافظ یسخت به

 دینبا من، به لعنت . کردم

 خودش سر به ییبال نکنه بشه؟ افسرده بازم نکنه . ذاشتمیم تنهاش

 تنهاش کاش اره؟یب

 یهوا جون، خدا ! یزندگ نیا به لعنت ! خودم؟ با کردم لج چرا ذاشتم،ینم

 با . باش اشتهد رو انمیک

 نشسته اشک . برداشتم دست کردن هیگر از خورد، در به که یا تقه

 کردم، پاک رو ام گونه یرو
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 رو آماده و حاضر بهزاد . کردم باز رو در و کردم مرتب رو خودم یکم

 متعجب بود، سادهیوا روم به

 . کرد نگام

 ! خوبه؟ حالت لوفر،ین -

 صفحه 516

 طور؟ چه آره، -

 ! دهیپر رنگت یکم -



 . بودم خواب ست،ین یزیچ -

 : گفت لبخند با

 . منتظرتم نییپا من شو، حاضر پس -

 که یکمد سمت رفتم و برداشتم رو بود ولو نیزم یرو که رو فمیک

 . بود اتاق ی گوشه

 نوع همه شدم؛ متعجب داخلش یالباس دنید با . کردم باز رو کمد در

 هیبق و شال و لباس و مانتو

 ! زایچ

 چیه دنشونید از . کنه یکار نیهمچ برام بهزاد نداشتم دوست اصال

 چون نداد، دست بهم یحس

 . خوامینم یچیه انیک وجود بدون

 رهیخ خودم به . زدم آب صورتم به و یبهداشت سیسرو سمت رفتم

 نتونستم کردم، یکار هر شدم،

 ! بود گرفته فاصله باهام یلیخ انگار نم؛یبب رو سرزنده و شاد دختر اون

 وجود گهید مرده، دختر اون

 . رونیب اومدم و دمیکش یقیعم آه ! نداشت

 : گفت و کرد ینگاه لباسم به شد، بلند مبل یرو از من دنید با بهزاد

 ... رو لباسات چرا زم،یعز -

 . دمیبر رو حرفش

 داره؟ یرادیا چه من یلباسا مگه -

 صفحه 517
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 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 . میبر ایب خوشگلم، نداره یرادیا -

*** 



 ) انیک (

 حضور هم هنوز . داشتم نگه باز مهین رو چشمام نفر، هی دست تکون با

 حس کنارم رو لوفرین

 . کردمیم حس رو نشت یگرم کردم،یم

 نفر هی هم باز که ببندم رو چشمام دوباره خواستم و زدم یکمرنگ لبخند

 . داد تکون رو ام شونه

 و شدم بلند تخت یرو از خوشحال ! ممکنه؟ یعنی برگشته؟ لوفرین نکنه

 شخص اون سمت به

 من؟ دارم یانتظار چه . کرد محو رو لبم یرو لبخند انا،یک دنید برگشتم؛

 پس بره، واستمخ خودم

 هرگز د،ید من از که ییرفتارا با ! برگرده؟ که منتظرم چرا االن

 . مطمئنم گرده؛یبرنم

 : گفت و کنارم نشست نگران انایک

 ؟یخوب داداش -

 ! داداش؟ چرا ... لوفرین اتاق یتو ... یدیخواب نجایا چرا ... چرا

 ! بفهمه؟ یزیچ انایک نکنه . زدم گند ،یوا

 : گفتم لکنت با

 واسه و خودم اتاق برم نشد ام حوصله راستش ... زهیچ .. خب ... خب -

 . دمیخواب نجایا نمیهم

 : گفتم و شدم بلند تخت یرو از . نکرده باورم انگار که کرد نگام یجور

 صفحه 518

 . رونیب میبر ایب -

 . فتادا راه سرم پشت

 . نشست مبل یرو کنارم . نکنه شک یزیچ به که کردم رفتار یجور
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 . یایم نظر به نگران انا؟یک شده یزیچ -

 ! بپرسم ازت رو سوال نیا دیبا من -

 ه؟یچ منظورت -

 ! داداش یناراحت کنمیم حس چون -

 .نباش نگران زم،یعز خوبم هم یلیخ من باشم؟ ناراحت دیبا چرا -

 . باشه برده ییبو هیقض از که داشتم ترس شد، رهیخ بهم حرف یب

 ! من؟ به یشد رهیخ نجوریا چرا -

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 . شهینم روم اما بگم، خوامیم یزیچ هی داداش، -

 : گفتم یکمرنگ اخم با

 ؟یچ -

 : گفتم و چشمام یتو زد زل صاف

 ؟یشد لوفرین عاشق تو ... تو -

 احساسات از یکس ذاشتمیم دینبا نه، . خوردم اج یحساب زد، که یحرف از

 ! بشه خبردار درونم

 . باشه خونسرد و یعاد لحنم کردم یسع

 چرا دختر، ندارم یا عالقه لوفرین به من ! ؟یشد وونهید ؟یگیم یچ -

 زد؟ سرت به یفکر نیهمچ

 صفحه 519

 : گفت و انداخت باال یا هشون

 . کردم حس جور نیا دونم،ینم -

 . من به اون نه دارم، عالقه لوفرین به من نه زم،یعز نه -
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 . نگرانتم ؛یشد تنها هم باز تو لوفر،ین رفتن با -



 : گفتم و زدم یا ه * س * بو سرش به بغلم، یتو دمشیکش

 .باش مطمئن خوبم، من برم قربونت -

 . نمون تنها بابا، و مامان شیپ خونه میبر ایب داداش، -

 : گفتم و دمیکش یقیعم آه

 . بکنم دل ازش تونمینم کردم، عادت خونه نیا به من -

 کاریچ داره االن یعنی لوفر،ین سمت رفت فکرم . دادم فرو رو بغضم

 بهزاد نکنه کنه؟یم

 ست،ین خودم دست ! کنار بذار رو یاعتماد یب نیا کن، بس نه، ... بخواد

 . هستم فرشته اون نگران

 .سپردمش خودت به ایخدا

 تو دست رو لوفرین کنم تحمل طور چه کنم؟ تحمل رو فردا طور چه

 مگه نم؟یبب بهزاد دست

 . سخته هم یلیخ سخته، تحملش . شهینم نه، ! تونم؟یم

*** 

 ) لوفرین (

 . اومدم خودم به شگر،یآرا مهربون یصدا با

 ؟یکن نگاه تخود به یخواینم ،یخانم -
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 : گفتم لبخند با

 شد؟ تموم کارتون -

 نامزدت ؛یشد ملوس و ناز یلیخ ،ینیبب رو خودت دیبا ... زمیعز آره —

 ! بشه عاشقت داشته حق
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 یوا . تادمسیا نهییآ یرو به رو و شدم بلند یصندل یرو از حرف یب

 رییتغ قدر چه من، یخدا



 قهیسل به بود؛ کرده برابر چند رو مییبایز بلندم، قرمز لباس ! کردم

 دهیپوش ناشیآست و بود خودم

 رها ام شونه یرو ام شده فر یموها . بود جذاب اما م،یمال شمیآرا . بود

 . بود

 به انیک امشب خواستیم دلم قدر چه . گرفت جا لبم یرو یتلخ لبخند

 یبرا و بود بهزاد یجا

 انیک که افسوس اما کردم،یم ناز اون یبرا کردم،یم خوشگل رو خودم اون

 اشک ! نخواست رو من

 خواستمینم . ام گونه یرو زهینر کردم یسع بود، شده جمع چشمام یتو

 میناراحت متوجه یکس

 . نبود مهم برام شمیآرا وگرنه بشه،

 ندارم طاقت من یول . بهزاده وستد اون اد،یم حتما اد؟یم هم انیک یعنی

 جز دنشید نمش،یبب

 . بشم چشم تو چشم باهاش خوامینم اد،ین کاش . نداره برام یزیچ عذاب

 یجلو ندارم تحمل
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 . رمیبگ رو یا گهید یکس دست اون چشم

 خودمم بشم، راحت عذاب نیا از و رمیبم امشب نیهم کاش ... کاش

 کاریچ دارم دونمینم

 ! کنمیم

 . نبود بهزاد جز یکس شک یب خورد، زنگ لمیموبا

 . کردم وصل رو تماس

 ؟یحاضر من، وروجک سالم —

 . زدم لبخند شوخش لحن به هوا یب



 ؟ییکجا آره، -

 . شما منتظر -

 . امیم االن -

 . عشقم باشه -
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 چارهیب اون چرا ! کنم؟یم کاریچ دارم من . سوختیم هم بهزاد یبرا دلم

 رو

 کردم؟ خودم معطل

 تو ریتقص نایا همه . رهید هم یلیخ ره،ید یمونیپش یبرا گهید یول

 انقدر اگر ان،یک هستش

 ! شدینم خراب کس چیه یزندگ ،ینبود سنگدل

 بود، داده هیتک نشیماش به منتظر بهزاد . اومدم رونیب شگاهیآرا از

 دهیرس خودش به هم یبحسا

 . سمتم اومد ییمعنا پر لبخند با و شد جدا نیماش از دنمید با . بود
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 سمت به رو دستم ستاد،یا روم به رو . گرفتم نییپا رو سرم خجالت با

 ه * س * بو بهش و برد لبش

 یاجزا یرو که سبزش یچشما به متعجب و خوردم جا حرکتش از . زد

 نگاه بود، گردش در صورتم

 . دمیکش رونیب دستش یتو از آروم رو دستم . کردم

 : گفت بود، رهیخ بهم که همونجور

 ارمیب دووم طور چه من ! یشد العاده فوق م،یزندگ یشد محشر -

 ! باش منم دل فکر به ! ؟یلعنت

 سخته برام تیدور تحمل م،یکردیم دواجاز امشب نیهم کاش ... کاش



 . دختر

 من تا دونستمیم . داد دست بهم یبیعج ی دلشوره زد،یم که ییحرفا از

 یکار تونهینم نخوام،

 نذار خدا، نه ! رهیبگ رو خودش یجلو تونهینم و مرده هی اون اما کنه،

 ! بشه خراب میزندگ

 : گفت و گرفت رو دستم

 . مینکن معطل رو نامهمو بهتره عمرم، میبر ایب -

 یجلو امشب شهیم یعنی . افتادم انیک ادی هم باز مهمون، اسم دنیشن با

 دختر نیا بگه همه

 و دل انیک اگه ! شه؟یم مگه . دمیخند پوچم یایرو به منه؟ سهم منه، مال

 رو تو داشت، جرات

 انیک به دیبا دیشا . هستش ترسو آدم هی اون داشت؛یم نگه خودش کنار

 لیخ چون بدم، حق

 . کنه تالش نخواست خودش اما ده؛یکش یسخت

 صفحه 513

 خاطر به نه گرفت؛ فرا رو وجودم تمام استرس ال،یو به دنیرس با

 خاطر به فقط ،یمهمون یشلوغ

 یعنی جاست؟نیا االن یعنی ! کنم؟ تحمل طور چه خدا، یوا . انیک دنید

 به که احساسه یب انقدر

 ! شهینم باورم کرد؟ فراموش رو گذشته یراحت نیا
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 دستش اجبار به . گرفت سمتم به رو دستش کرد، باز برام رو در بهزاد

 ادهیپ نیماش از و گرفتم رو

 . شدم



 . شدیم دار خبر درونم حال از یکس دینبا باشم، خونسرد کردم یسع

 فکر بود، سرد سرد دستام

 : گفت آروم که شد یسرد نیا متوجه هم بهزاد کنم

 خوبه؟ حالت لوفر،ین -

 . دارم استرس یکم فقط خوبم، آره ... آ -

 : کرد زمزمه گوشم کنار

 بذار شده، بمینص یا فرشته چه ننیبب دیبا همه . خوشگله کنارتم خودم -

 ! بترکن حسادت از

 : گفت خنده با کردم، نگاش متعجب

 . شهیم شونیحسود تو به ایلیخ خب -

 : گفتم و زدم یتلخ لبخند

 یمعلول آدم هی من . کنه حسادت بهم بخواد یکس که ندارم یزیچ من -

 و دارم ییبایز نه هستم؛

 صفحه 514

 . یثروت نه

 : گفت ینیریش اخم با

 ؛یمهربون و معصوم و پاک تو ست،ین آدم هی زیچ همه ثروت و ییبایز -

 ارزشمنده که زاستیچ نیا

 چون کنن،یم حسادت بهت ها یلیخ مسلما و یدار رو نایا همه تو و زمیعز

 ارزشا نیا خودشون

 . ندارن رو

 سرم از دست وجدان عذاب هم یطرف از و زدم لبخند شیمهربون به

 خوامینم من . داشتیبرنم

 ! خدا؟ کنمیم کاریچ دارم من بشه، تیذا من خاطر به پسر نیا



 اونجا یادیز تیجمع . زدن دست افتخارمون به همه سالن، به ما ورود با

 نشونیب از من که بود

 نیب از . شدم تیاذ یکم خاطرش به و شناختمیم رو انایک و بابک فقط

 یب مرد اون دنبال مهمونا،
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 ! شه؟یم مگه مده،وین . دمشیند چرخوندم، چشم جا هر . بودم معرفت

 لیدل یب چه نیبب ،یلعنت

 ،ینیبب رو ها لحظه نیا یندار چشم که تو ! یدیم زجر رو من و خودت

 جدا خودت از رو من چرا

 هان؟ ؟یکرد

 آخه، چرا . دادیم عذابم نگاهش یتو یدلخور انا،یک سمت رفت نگاهم

 چرا ! کردم؟ کاریچ مگه

 صفحه 515

 هیچ من ریتقص آخه باشه؟ کنارم نخواست خودش انیک بفهمه خوادینم

 ! جون؟ خدا

 ) انایک (

 پسر بهزاد دونمیم نکهیا با . باشم خوشحال تونستمینم نبود، خودم دست

 دلم من اما ه،یخوب

 انیک یبرا رو لوفرین چرا دونمینم . باشه بهزاد با لوفرین خواستینم

 کردمیم حس خواستم،یم

 مرحم تونهیم لوفرین کردمیم فکر . کنن درک رو گهیهمد توننیم اونا

 ام چارهیب داداش یدردا

 اتاق یتو دنشید با روزید نکردم، باور رو انیک یحرفا اصال . باشه

 . لوفرهین عاشق دمیفهم لوفر،ین



 حسم ! نداره نامکا .. نه بهزاده؟ عاشق لوفرین نکنه ه؟یچ ییجدا نیا لیدل

 عاشق هم لوفرین گهیم

 به حرص با . شمیم وونهید دارم ! آخه؟ هیچ کارا نیا لیدل پس اما انه،یک

 لوفرین لحظه هی که بهزاد

 لوفرین ! انینم بهم اصال تا دو نیا بابا، یا . کردم نگاه ذاشت،ینم تنها رو

 کاش منه، داداش حق

 ! کرد یکار هی شدیم

 قبل از شتریب ندادناش جواب نیا زدم، زنگ نایک به بار نیصدم یبرا

 . کردیم نگرانم

 . سمتم اومد بابک . فشردم دستم یتو رو لمیموبا ینگران با

 ؟یستادیا نجایا چرا انا،یک -

 . ینگران از رمیمیم دارم ده،ینم رو تماسام جواب . انمیک نگران بابک، -

 صفحه 516

 : گفت یمهربون با

 . زنمیم زنگ واسش خودم االن عشقم، نباش نگران -

 ! لوفرهین عاشق انیک گهیم حسم بودم گفته بهت ... بابک -

 . نداره امکان نیا نه، -
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 لشیدل ده؟ینم جواب رو تماسام اصال چرا ومده؟ین چرا پس داره، امکان -

 ه؟یچ

 : گفت و دکر نگام کالفه بابک

 ممکنه ست،ین درست حرفا نیا پس بشه، بهزاد همسر قراره لوفرین -

 اگر ضمن، در . انایک بشنوه

 . بودن هم کنار االن داشتن، عالقه هم به لوفرین و انیک



 . دونمینم رو ییجدا نیا لیدل اما خوان،یم رو هم تا دو نیا دونمیم من -

 : گفت و گرفت قاب دستاش نیب رو صورتم بابک

 وجود اگر چون نداره؛ وجود یا عالقه چیه باش مطمئن . باش آروم -

 ذاشتینم هرگز انیک داشت،

 . بشه گهید یکی مال لوفرین

 . هیبق شیپ برو نباش، نگران تو . زنمیم زنگ انیک یبرا االن

 ) انیک (

 انیک آره، ! قبل سال چند مثل درست اومد،ینم چشم به یزیچ یکیتار جز

 نیا و برگشته سابق

 من عشق امشب . نبود مهم واسم یزیچ گهید که بود لوفرین خاطر به بار

 و شهیم گهید یکی مال

 صفحه 517

 لوفرین دونمیم چون ستم؛ین مونیپش اما احمقم، خود خواستم، نویا خودم

 و شهیم خوشبخت

 ! ارهینم دووم اون بدون شه؟یم یچ خودم دل اما . مخوایم رو نیهم منم

 بغل یتو رو بالشتش

 . کردمیم حس هنوز رو موهاش عطر دم،ییبو و گرفتم

 . نداد یزیچ بهم شکست جز نامرد یایدن نیا کردم، هیگر خودم درد به

 امشب شهیم یعنی

 فرشته تنها . ام خسته هم یلیخ ام، خسته چون نشم؟ داریب گهید و بخوابم

 از خودم رو میزندگ

 ! رمیمیم شیدور از دارم االن اما کردم، دور خودم

 نیچند انایک چارهیب . بود بابک بار نیا . اومدم خودم به لم،یموبا یصدا با

 بود، زده زنگ واسم بار



 . شدن نگران حتما

 : گفتم و کردم صاف رو صدام کردم، وصل رو تماس اجبار به
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 . بابک سالم -

 ؟یاینم چرا ! ؟ییکجا علومهم ان،یک -

 ! کنم؟ تحمل طور چه آخه؟ تونمیم مگه ! عشقم؟ ینامزد امیب ام؟یب کجا

 .باش مطمئن داداش، امیم -

 . کرد حس رو مینگران انگار

 ... یبگ من به یخواینم ! ؟یخوب تو ان،یک -

 : گفتم و دمیبر رو حرفش

 صفحه 518

 . امیم االن ست،ین یزیچ -

 بگم بگم؟ یچ آخه . کردم قطع رو تماس و کردم یکوتاه یخداحافظ

 لیدل یب و شدم لوفرین عاشق

 کنه؛ینم قانع رو اونا لمیدل گفتن اما نبود، هم لیدل یب ! زدم؟ پس رو اون

 قانع رو کس چیه

 ! کنهینم

 به اجبار به و دمیپوش رو باسمل . اتاقم سمت رفتم سست ییقدما با

 خوامینم چون دم،یرس خودم

 بتونم تا کنه کمکم خدا . لوفرین خصوص به کنن؛ شک بهم نیا از شتریب

 رو ساعت چند نیا

 ! کنم تحمل

*** 

 سمت به قدم هی . دادم رونیب قیعم رو نفسم و شدم ادهیپ نیماش از

 مونیپش اما برداشتم، الیو



 . دادیم عذابم قبل از شتریب کیموز یصدا . ستادمیا همونجا و شدم

 سمت برگردم خواستم

 هر به باشم، داشته حضور اونجا دیبا من . ستین درست نه، اما ن،یماش

 . شده که هم یسخت

 ستاره به خورد چشمم ت،یجمع همه اون نیب . باش یقو مرد، کن تحمل

 قلبم که یدختر امشب؛

 ستاره مثل و بود شده بایز . نبود من مال اما داشت، تعلق اون به

 تنش به که یلباس . دیدرخشیم

 صفحه 519

 و بود نییپا سرش . نبود خندون لبش اما اومد،یم بهش واقعا داشت

 . کردینم صحبت یکالم
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 من، بدون یبخند تو خواستمیم من نبود، نیا ما قرار . بخند برم قربونت

 یناراحت چرا ... چرا ... اما

 ! نده عذابم دختر، بخند گلم؟

 : گفت و سمتم اومد نگران . برداشتم چشم لوفرین از انا،یک یباصدا

 ! شدم زنده و مردم ؟ییکجا معلومه داداش، -

 ! ندادن؟ ادی بهت سالم -

 . بودم نگرانت کنم، کاریچ خب ! دیببخش -

 . زمیعز خوبم من -

 . ما سمت اومد هم بابک

 ان؟یک یخوب -

 : گفتم دوشون هر به رو گرفت، حرصم رفتاراشون از

 ! اهَ گه،ید خوبم ستما،ین بچه من ! نیکن بس بابا، یا -



 یچشما دنید . بود رهیخ من به اونم لوفر،ین به دوختم رو نگاهم دوباره

 . لرزوند رو قلبم لوفر،ین

 دومون هر . بشم چشم تو چشم باهاش خواستمینم کنم، کاریچ دونستمینم

 هم قفل نگاهمون

 ! نبود اونجا ما جز کس چیه که انگار بود،

 کمرش دور رو دستش شد، کینزد لوفرین به بهزاد ن،یب نیهم یتو

 به یا ه * س * بو و کرد حلقه

 صفحه 521

 درونم حسادت حس و گرفتم شیآت کارش نیا با . تکاش موهاش یرو

 هم باز اما شد، ور شعله

 دلخور رو نگاهش لوفرین . خواستم رو نیا خودم من نبود؛ یاعتراض یجا

 سمت به و گرفت ازم

 ! تونمینم کنم؛ یکار تونمینم گلم، ببخش . دوخت چشم یا گهید

 . دمید خودم یرو رو انایک رهیخ نگاه که برداشتم چشم ازش یسخت به

 : گفتم یکمرنگ اخم با
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 ! من؟ به یشد رهیخ چرا -

 : گفت مشکوکش نگاه همون با

 ؟یبگ کیتبر لوفرین و بهزاد به یخواینم داداش، -

 ! خواد؟یم یچ جونم از گهید دختر نیا بابا، یا

 : گفتم یخونسرد لحن با

 . البته -

 لوفرین . برداشتم مقد بهزاد و لوفرین سمت به اجبار به و گفتم رو نیا

 چشم من اومدن به متعجب



 اومد خوشحال دنم،ید با بهزاد . گرفت نییپا رو سرش اخم با و دوخت

 . سمتم

 ینگاه مین یحت لوفرین . بود اجبار سر از آوردم،یم زبون به که یا کلمه هر

 و ننداخت من به هم

 . بود شده عذابم باعث قبل از شتریب نیا

 صفحه 521

 لوفرین رقص گر نظاره و سادمیوا سالن از یخلوت ی گوشه ک،یتبر از بعد

 حسرت . شدم بهزاد و

 فشیظر یدستا نکهیا حسرت داشتم؛ لحظه اون یتو که بود یزیچ تنها

 نکهیا حسرت رم،یبگ رو

 . رمیبگ شآرام گرمش آغوش یتو بار هی فقط ... بار هی

 شد،یم کم وجدانم عذاب از ذره هی نجوریا دیشا د،یخندیم حداقل کاش

 جز اونم نگاه یتو اما

 . نبود یزیچ حسرت

 شیآت به وجودم تمام . کرد کینزد خودش به رو لوفرین لبخند با بهزاد

 ی لحظه یلیخ شد، دهیکش

 رو ارک نیا دینبا بهزاد . بود نییپا سرش خجالت با لوفرین . بود یسخت

 ! کنه لعنتت خدا کرد،یم

 بگم و بزنم ادیفر خواستیم دلم . زدمیم چنگ موهام به ها وونهید مثل

 نیا حق من جز یکس

 یحق چیه تو و بود بهزاد مال لوفرین االن شد؟یم مگه یول نداره، رو کار

 دختر اون به نسبت

 . انیک آقا یندار

 . بود اتمام به رو یمهمون باالخره بودم، داشته نگه رو خودم یسخت به
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 خودم چون نبود، من متوجه هم یکس بود، سخت برام فضا اون تحمل

 پس خواستم،یم نجوریا

 . رمیبم میتنها یتو تا رفتمیم دیبا

 صفحه 522

 . کرد کم رو درونم آتش از یکم رونیب خنک یهوا شدم، خارج سالن از

 و کردم باز رو کرواتم

 و شد بلند نشیدلنش یصدا که بردارم قدم نیماش سمت به خواستم

 . کرد منع کار نیا از رو من

 شدم، یاالتیخ دیشا . ستین شیب ایرو هی صدا نیا که کردم فکر اول

 بهزاد کنار دیبا االن لوفرین

 . باشه

 . دز صدا رو اسمم هم باز افتادم، راه به دوباره

 ! بود یواقع صدا نیا نه، . سادمیوا جام سر هم باز

 ! شهینم باورم نجاست؟یا االن سرمه؟ پشت لوفرین االن یعنی د،یلرز دلم

 دل یمهمون از یعنی

 ! من؟ شیپ ادیب تا کند

 با و بود گرفته دست یتو رو لباسش دامن برگشتم، سمتش به عیسر

 رهیخ من به سیخ یچشما

 . بود

 بهیغر هی نیا نه، . نداشت وجود گهید شاد دختر اون گاران . گرفت دلم

 و ساکت دختر هی بود؛

 از لبش یرو لبخند دختر اون ! باشه من لوفرین تونهینم نیا ! ریگ گوشه

 یچشما و رفتینم نیب



 خودم یدستا با کشتم؛ رو دختر اون من آره، . نبود نیغمگ خوشگلش

 نیب از و شکستم رو قلبش

 ! بردم

 صفحه 523

 طاقتش چون بشه، کینزد بهم خواستمینم . برداشت قدم سمتم به آروم

 . نداشتم رو

 . گرفتم نییپا رو سرم ستاد،یا میقدم هی تو

 . رفتم عقب قدم هی خورد،یم صورتم به گرمش ینفسا

 ! کردم؟ کاریچ من مگه ان؟یک ادیم بدت من از انقدر یعنی -

 : گفتم و شیبارون یچشما به زدم زل اجبار به
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 شیپ برو هم االن نزن، رو حرف نیا ! اد؟یم بدم تو از من گفته یک -

 . نامزدت

 : گفت یبلند نسبتا یصدا با

 یحرف ،یکن یکار هی بودم منتظر لحظه هر ،یلعنت . برم خوامینم رم،ینم -

 سکوت فقط تو اما ،یبزن

 . انیک باشم کنارت بذار پس ،یدار دوست رو من تو ! آخه؟ چرا . یدکر

 ! شهینم شه،ینم اما خدامه؛ از منکه ؟یباش کنارم تو خوامینم من مگه

 : گفتم اخم با

 باش، زود شد؟ تیحال ،یکن بهش دینبا و یدار نامزد االن تو ! کن بس -

 ! االی

 هیگر آروم آروم و گرفته آغوش یتو رو من دمید ام،یب خودم به تا

 حس که رو تنش یگرم . کنهیم

 . دادیم عذابم هاش هیگر هم یطرف از . دیلرز دلم دوباره کردم،



 . نذار تنها رو من ان،یک خدا رو تو -

 صفحه 524

 فقط من خوام،یم رو تو من انیک . باشم بهزاد با خوامینم من ترسم،یم من

 . دارم آرامش تو کنار

 . ندارم رو یکس تو جز من نکن، ولم . انیک ترسمیم ییتنها از من

 فرشته هات هیگر نیا تحمل داره یدرد چه یدونینم تو نگو، یزیچ یلعنت

 به یدونینم تو من، ی

 نیا فشردم، هم به رو چشمام . کنمیم تحمل رو ها فاصله نیا دارم یسخت

 عذاب یلیخ ها لحظه

 وجود به لعنت من، به لعنت ! کردم؟ کاریچ دختر نیا با من . بود آور

 ! من نحس

 نیا یتو رو ما یکس داشتم ترس . بود افتاده هق هق به ادیز ی هیگر از

 خودم از نه،یبب تیوضع

 : گفتم و کردم جداش

 من مگه آخه ؟یبد عذاب رو من ها هیگر نیا با یخوایم یک تا کن، بس -

 من ! دختر؟ هستم یک

 تونهینم و داده دست از رو زشیچ همه باخته، رو شیزندگ که آدمم هی

 تو پاک عشق یپاسخگو

 لحظه هر من یرفتارا که یدید خودت تو . نشد اما کردم، تالش . باشه

 با و کنهیم رییتغ

 . شکنهیم رو دلت و شهیم نیخشمگ نه،یبب تو از که یاشتباه نیکوچکتر
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 کن یسع . ذاشتمینم تنها رو تو وگرنه دارم، اعتماد بهزاد به من ! یفیح تو

 چون ؛یبش عاشقش



 صفحه 525

 . بشو خوشبخت و برو دختر، برو . باشه عشقت یپاسخگو تونهیم اون

 وشبختخ یخوایم یک تو ؟یچ خودت پس ! انیک کنم درکت تونمینم -

 ؟یبش

 : گفتم و کردم نگاش یتلخ لبخند با

 . هست منم یخوشبخت تیخوشبخت -

 : گفت و رفت عقب قدم چند

 ! دروغه حرفات همه دروغه، -

 ازت تونمینم . خوامیم رو تو من اما ،یلعنت یخواستینم رو من هم اول از تو

 هم االن باشم، دور

 . تونمینم ... ارمیب مدوو یا گهید یکس کنار تونمینم چون ام،یم باهات

 ! بده زجر رو من خوادیم فقط شه،ینم شیحال انگار دختر نیا نه،

 : گفتم دیتهد و خشم با

 االی . یباش بهزاد شیپ دیبا االن تو گفتم، من که نیهم ! داخل برو االی -

 . برو

 . خوامیم رو تو من ته؟یحال رمینم -

 . کنه کیکوچ رو خودش خاطرم به خواستمینم زدم، چنگ موهام به کالفه

 : گفتم اجبار به

 . رمیم من . بمون نجایهم پس باشه، -

 رهیخ جلو نهییآ از و کردم روشن رو نیماش برداشتم، چشم ازش عیسر

 از . لوفرین به شدم

 . کردم روشن رو نیماش و کندم دل رشیتصو
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 صفحه 526



 پشت زد،یم صدا رو اسمم داشت که همونجور کردم، نگاش دوباره

 برو یلعنت . دیدویم نیماش

 . شدم خارج اونجا از عیسر و دادم فشار گاز پدال یرو رو پام ! برو گه،ید

 .ببخش رو، من ببخش

 . لوفرین کن فراموشم کنمیم خواهش

 فرمون به دمیکوب رو دستم خشم با گرفتم، فاصله الیو از که نیهم

 میدل دق تمام داشتم . نیماش

 شتریب و نشدم یخال هم باز اما کردم،یم یخال چارهیب فرمون نیا سر رو

 ریتصو . گرفتم شیآت

 تنهاش خواستمینم . رفتینم کنار چشمم یجلو از هم لحظه هی لوفرین

 خودم دست یول بذارم،

 . کنم هیرگ تونستمینم بود، دهیبر رو امانم یلعنت بغض نیا . نبود

 باال قلبم ضربان و بود افتاده شمارش به نفسم . داشتم نگه ابونیخ کنار

 . بود رفته

 آوردم رونیب رو کتم . شدم ادهیپ نیماش از . شدیم بدتر لحظه هر حالم

 و

 . عقب یصندل کردم پرت

 . کردم بلند یمهتاب آسمون به رو سرمو و نیماش در به دادم هیتک

 ! بگم واست کدومش از که خدا بگو خودت بود، ادیز یلیخ دردام

 دونم،یم آره ! یکرد خسته هم رو من مرد، کن بس یگیم خودت با حتما

 رو یکس تو جز االن یول

 نخواستم خودم چون ست،ین چکسیه . کنم دل درد باهاش که ندارم

 باشه، اطرافم یکس

 صفحه 527



 دختر نیا حق بگو تو . بشن تیاذ من یها زبون زخم با خواستمینم

 تو نه؟ ای بود یخوشبخت

 من خوب که تو . دیکشیم زجر موند،یم کنارم اگر که یدونیم بهتر خودت

 اون ،یشناسیم رو

 . نمیبب رو یخوشبخت رنگ نتونم عمر آخر تا که کردن یکار من با کثافتا

 اون داغ هنوزه، که هنوزم

 کنم، فراموش تونمینم ست؛ین خودم دست . کنهیم ینیسنگ دلم رو بچه

 . تونمینم

 . لباسم یرو خوردن سر اشک یها قطره گرفتم، نییپا رو سرم

 کرد جلب رو ام توجه دور، از یتاریگ یصدا . دمیکش دل ته از یقیعم آه

. 

 لحظه هر تاریگ یصدا

 سمتم به دست به تاریگ یانسالیم مرد که دینکش یطول شد،یم کترینزد

 اون من جز یکس . اومد

 دوباره و درخت ی تنه به داد هیتک شد، من حضور متوجه . نبود اطراف

 . کرد خوندن به شروع

 لحظه تا نینازن و شدیم تر تازه دلم داغ دم،یشنیم که یا کلمه هر با

 زنده برام رو عشقم ییجدا

 یرو خوردم سر . دارم نگه رو خودم تونستمینم شد، تموم تحمل . کرد

 دستم نیب رو سرم و نیزم

427 

 شد قطع تاریگ یصدا که بودم خودم حال یتو . کردم هیگر و دادم قرار

 ام شونه رو یدست و

 صفحه 528

 . نشست



 بخواد یکس که بود سخت برام . گرفتم ازش رو نگاهم زده، خجالت

 کنارم . نهیبب رو هام هیگر

 : گفت یآروم لحن با و نشست

 ! شد تیناراحت باعث من خوندن انگار -

 : دادم لشیتحو یتلخ لبخند

 نجوریا و شکنمیم کیکوچ تلنگر هی با که منم نیا ست؛ین شما ریتقص نه، -

 . دمیم نشون ضعف

 ؟یعاشق نکنه جوون؟ شده یچ -

 . خودم یچشما یجلو ... یجلو ... شد گهید یکی مال امشب اما آره، -

 . یدیجنگیم واسش بشه، نجوریا یذاشتینم خب -

 : گفتم و دمیکش یقیعم آه

 . زدم پس رو اون خودم بشه، نجوریا خواستم خودم -

 خودت از رو معشوقت یراحت نیا به ! ؟یهست یعاشق چجور گهید تو -

 جدا

 اصال نم،یبب ؟یکرد

 ! ؟یبود عاشقش

 و انداختم بود نشسته روش یریپ گرد که اش چهره به یهکوتا نگاه

 : گفتم

 . شدینم خوشبخت من با کردم، رو کار نیا بودم عاشقش چون -

 : گفت و سادیوا روم به رو . داد تکون تاسف یرو از یسر

 انجام بخواد دلتون یکار هر ارم؛ینم در سر جوونا شما کار از که من -

 و نینیشیم بعد اما ن،یدیم

 . نکن خودت با رو کار نیا ! نیخوریم رو رتشحس

 صفحه 529
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 حسرت تو عمر هی من مثل که نکن یکار بدون، یدار که رو ییزایچ قدر

 ات رفته دست از عشق

 . کن یکار هی نشده رید تا . یبمون

 خواستمیم که یکس از راحت یلیخ و ردمکیم فکر تو مثل روز هی منم

 به اما دم،یکش دست

 باورت کشت، رو خودش من خاطر به چارهیب اون . نکردم فکر عاقبتش

 بود عاشقم انقدر شه؟یم

 ! ارهیب دووم من بدون تونستینم که

 . شد ترسم باعث حرفاش کردم، نگاش یناباور با

 : داد ادامه و دیکش یقیعم آه

 کنهینم ولم که یوجدان عذاب و موندم من خاطراتش، و موندم من حاال -

. 

 عقب به خوادیم دلم

 اگه . جوون نکن رو کار نیا خودت با . شهینم اما بدم، نجاتش و برگردم

 دستش به ،یعاشقش

 ! پسر بشه من مثل عاقبتت نذار ار،یب

 . زدن تاریگ به کرد شروع دوباره و شد دور ازم و گفت رو نیا

 ! بشه شیزیچ لوفرین خاطرم به خوامینم خوام،ینم رو نیا من ... من نه،

 من

 خدا؟ کردم کاریچ

 ! کردم؟ کاریچ

 بشه شیزیچ لوفرین ذارمینم نه، . بود گرفته فرا رو وجودم تمام استرس

. 

 صفحه 531



 ش یپ فکرم تمام اما خونه، متس رفتم یدیناام با . شدم نیماش سوار

 . بود لوفرین

 ! کنم یکار هی نشده رید تا دیبا . آورد خودم به رو من مرد، اون یحرفا

 ) لوفرین (

 نامرد حد نیا تا انیک شهینم باورم . شدم بلند نیزم یرو از درمونده

 ! باشه

 همون با ب ** ل ریز دوختم، چشم شیخال یجا به و یصندل یرو نشستم

 زمزمه اغونمد حال

 : کردم
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 یتو یمن تا رفت . گذاشت تنهام و رفت من سنگدل مرد رفت، -

 یاضاف چون نباشه؛ شیزندگ

 . بودم یاضاف ایدن نیا یتو هم اول از بودم،

 رو کار نیا من با چرا جون، خدا . کردم هیگر آروم و گرفتم نییپا رو سرم

 یک آخه هان؟ ؟یکنیم

 رم،یبم حاضرم که یانقدر تمومه، طاقتم اخد ! نم؟یبیم رو آرامش رنگ

 ،یعیطب مرگ به نه یول

 رو کار نیا روز هی باالخره کشم،یم رو خودم آره، . خودم دست با بلکه

 دلخور دستم از . کنمیم

 که یدید . نداشت یزیچ رنج و غم جز من یبرا اتیدن نیا چون نشو،

 اونم اما شدم، هم عاشق

 ! ؟یدیام چه به بگو تو کنم؟ یزندگ یدیام چه به گهید پس زد، پسم

 صفحه 531

 باال رو سرم اومد،یم من سمت به داشت که یشخص یقدما یصدا با



 عیسر . بود بهزاد گرفتم،

 هی تو کرد، نگام مشکوک . کردم پاک رو صورتم یرو نشسته اشک

 : گفت و سادیوا میقدم

 ؟ینشست نجایا چرا ! ؟ییکجا معلومه ! لوفرین -

 فکر به همه . خودشه فکر به چون کنه،ینم درک رو من نمیا خدا، نیبب

 ! هستن خودشون

 . گرفتم نییپا رو سرم دوباره

 : گفت و گرفت رو دستم زد، زانو روم به رو

 ؟یگینم یزیچ چرا ؟یخوب گلم، -

 : گفتم و شدم رهیخ بهش اخم با

 . ندارم گفتن یبرا یزیچ ونچ -

 ! کن ولم باشم، تنها خوامیم

 : گفت اخم با خورد، جا رفتارم از

 نجا؟یا یاومد چرا اصال هو؟ی شد یچ ! ه؟یچ منظورت -

 : گفتم و شدم بلند یصندل یرو از یکالفگ با

 ! بهزاد بردار سرم از دست -
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 . کرد کیزدن خودش به و دیکش رو بازوم که الیو سمت رفتم قدم چند

 داشتم یسع که یبغض با . بود شده رهیخ بهم اخم با کردم، نگاش ترس با

 : گفتم ببرمش، نیب از

 صفحه 532

 از یچ آدما شما آخه؟ یخوایم جونم از یچ . کن ولم بهزاد، خدا رو تو -

 ! ن؟یخوایم من جون

 سرم نیداشت دوست ییبال هر نیخوایم و نیآورد رمیگ تنها ه؟یچ



 ! ن؟یاریب

 زدم بلند یصدا با . ببرم نیب از رو بغض اون نتونستم کردم، یکار هر

 که نبود مهم برامم ه،یگر ریز

 که رو دستش . شد کینزد بهم قدم هی ! دهیم نشون یواکنش چه بهزاد

 رو لرزهیم داره کردم حس

 . داد قرار صورتم طرف دو

 : گفت لکنت با

 خدا به ندارم، رو دختر هی یاشکا دنید طاقت من . کردم غلط ... غلط -

 نکن هیگر کردم، غلط . ندارم

 .ببخش رو من کردم، ناراحتت اگه ... اگه . یلعنت

 : گفتم و کردم پاک رو ام گونه یرو یاشکا گرفتم، فاصله ازش

 . رمدا ازین ییتنها به فقط من ،ینکرد یکار تو -

 : گفت یآروم لحن با

 باشه؟ . کن استراحت اتاقت یتو برو بعد برن، مهمونا بذار باشه، -

 . مهمونا شیپ رفتم اجبار به و دادم تکون رو سرم حرف یب

 ) انیک (

 دووم طور چه . بود سخت برام حضورش و لوفرین بدون خونه نیا تحمل

 یا چاره اما ! ارم؟یب

 از قبل . دادم رونیب قیعم رو نفسم . باشم لح راه هی فکر به دیبا ست،ین

 هی بشم، الیو وارد نکهیا

 صفحه 533

 . زد ضربه دستم کنار شهیش به نفر

 وجودم تمام خشم شدم، یعصب دنشید با . برگشتم سمتش به متعجب

 نیا تمام . گرفت فرا رو



 . اونه خاطر به کنمیم تحمل دارم که ییعذابا
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 در یعصب . کنم تحمل خودم به کینزد انقدر رو وجودش تونستمینم

 ترس از کردم، باز رو نیماش

 .شیعسل یچشما به زدم زل نفرت با . رفت عقب قدم هی

 : گفتم بود، شده رگه دور تیعصبان از که ییصدا با

 ! ؟ییرو چه با ؟یاومد یحق چه به هان؟ ! ؟یخوایم یچ نجایا تو ... تو -

 . کرد کم باهام رو اش فاصله

 . انیک بزنم رو حرفم بذار خدا رو تو -

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش خشم با

 . کن ولم بردار، سرم از دست . نینازن ندارم یحرف تو با من -

 : گفت یدار هیگر لحن با

 . دهب گهید فرصت هی بهم کنمیم خواهش . ببخش رو من انیک -

 . زدم حرفش به یپوزخند

 یباق من از یزیچ گهید ؟یکن نابودم دوباره که بدم فرصت فرصت؟ -

 خط رو من دور . نمونده

 . برو گمشو بکش،

 بدنم دستش، برخورد از . گرفت رو دستم مچ شد، کینزد بهم دوباره

 و اومد بدم شد؛ مور مور

 صفحه 534

 . شد بد حالم

 : گفت بود، التماس از پر که ینگاه با . زدم پس رو دستش

 . رمیم بعد بزنم، رو حرفم بذار . کنمیم خواهش -

 رو نینازن آدرس دیبا افتادم، بودم داده نیرام به که یقول ادی تازه



 سرم از دست تا دادمیم بهش

 بذاره، خونه نیا تو رو پاش گهید بار هی زن نیا خواستینم دلم . بردارن

 . ستین یا چاره انگار اما

 بار کی که مجبورم خودم یزندگ خاطر به و لوفرین خاطر به مجبورم،

 آشغاال نیا دست به گهید

 هم االنش نیهم تو ! چاره؟یب یدار هم یزندگ االن تو مگه . نشه نابود

 ! یشد نابود
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 تعلق چیه که مطمئنم حاال . بود دوخته چشم بهم التماس با هم هنوز

 . ندارم زن نیا به یخاطر

 ! بس و بوده ساده یوابستگ هی فقط نبوده، نمونیب یعشق هم اول از انگار

 من یقیحق عشق تنها

 رو حرف نیا نه ست؛ین من مال گهید یول بود، پاک و معصوم دختر اون

 خودت تو چون نزن،

 نیا دیبا االن یول کنم،یم دایپ یا چاره هی آره، . کنم یفکر هی دیبا یگفت

 راهم سر از رو یعوض

 . بردارم

 : گفتم و کردم نگاش اخم با

 صفحه 535

 . داخل برو باشه، -

 سرش تو که یشوم فکر به . شد انینما اش چهره یتو یخوشحال رنگ

 . زدم پوزخند بود،

 قدمام . اومد سرم پشت هم نینازن شدم، ادهیپ و کردم پارک رو نیماش

 یسع اونم و بود تند



 یبزرگ اشتباه چه فهممیم االن . شدینم موفق اما بشه، کینزد بهم داشت

 زن نیا به که کردم

 . دادم نشون عالقه

 پرت رو کتم . شدم وارد و کردم باز رو در چرخوندم، قفل یتو رو دیکل

 رو نگاهم و مبل یرو کردم

 . نینازن به دادم

 . بزن رو حرفت -

 . بست نقش قرمزش ب ** ل یرو یلبخند

 کینزد من به شمرده و آروم یقدما با و گذاشت مبل یرو رو فشیک

 شدم؛ قیدق حرکاتش به . شد

 انیک اون گهید من اما کنه، وسوسه رو من خوادیم کارا نیا با دونستمیم

 هی من . نبودم لوح ساده

 : گفت و انداخت بهم یقیدق نگاه . نداشتم عالقه بهش هم زنسو سر

 ! یشد کننده رهیخ ،یشد پیخوشت چه -

 : گفتم و دادم باال رو ابروم یتا هی

 پس اومد،ینم خوشت من ی افهیق و پیت از که تو شدم؟ پیخوشت االن -

 ! شده؟ یچ حاال

 صفحه 536
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 : گفت و کرد بسته و باز بار چند رو پلکش

 من جذاب و پیخوشت مرد شهیهم تو . یدار حق یبگ یچ هر ،یدار حق -

 پست اون اما ،یبود

 داشته قدر که کرد یکار رو، زایچ نیا نمینب من که کرد یکار فطرت

 مونمیپش یلیخ . ندونم رو هام



 . عاشقتم هنوزم یول ان،یک

 . دمیخند یعصب

 ! عاشق؟ -

 ،یبود عاشق اگه . یشدینم گهید یکی یحرفا خام که یبود عاشقم اگر تو

 گهید یجا رو نگاهت

 . یدادینم یا

 تیزندگ مرد به فقط و یکردیم حفظ رو تیپاک ،یبود مردت عاشق اگر

 رو تو که یدادیم اجازه

 ... و رهیبگ آغوش در

 . آوردن هجوم بهم مه باز خاطرات اون ،یلعنت . خوردم رو حرفم

 . کردمینم تحمل رو زن نیا وجود هم لحظه هی نبود، لوفرین خاطر به اگر

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش

 و عاشقتم که خورمیم قسم ان،یک عاشقتم من یول . یگیم راست آره، -

 تا برگشتم هم االن

 . یخوایم تو که بشم یهمون تا اومدم من . کنم جبران رو گذشته

 : گفتم و شدم رهیخ بهش خشم با

 صفحه 537

 زنده رو یگرفت ازم که یا بچه اون اول پس ! کن جبران باشه، جبران؟ -

 ! برگردون بهم رو اون کن،

 . نزد جا هم باز اما نداشت؛ گفتن یبرا یحرف انگار . کرد نگام یناباور با

 کینزد بهم یا گهید قدم

 . داد قرار ام نهیس قفسه یرو رو دستش و شد

 : گفت کنه، خامم داشت یسع که یلحن با

 هم باز ما . میکن شروع نو از ایب کن، فراموش رو ها گذشته دلم زیعز -



 . میبش دار بچه میتونیم
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 ! کرده؟ فکر یچ خودش شیپ زن نیا کردم، نگاش اخم با

 . داد هیتک مبل ی لبه به رو تشدس . عقب دادم هولش

 : گفتم دواریتهد کرد، نگام ترس با

 یچ هر وگرنه ،یبش کینزد من به یندار حق تو . بدون رو خودت حد -

 خودت چشم از یدید

 شد؟ تیحال ؛یدید

 . داد تکون حرف یب رو سرش بود، مشهود چشماش یتو که یترس با

 . دمیکش دست موهام به کالفه

 کجاست؟ ترهدخ نیا نم،یبب -

 : گفتم و کردم زیر رو چشمام

 دختره؟ کدوم -

 : گفت بود، لبش یرو که یپوزخند با

 ! پا و سر یب همون -

 صفحه 538

 نیتوه من عشق به نداشت حق زن نیا . کرد میشیآت بدجور حرفش

 ! کنه

 . گرفتم رو بازوش و رداشتمب زیخ سمتش به یعصب

 ؟یدیفهم لوفر،ین داره؛ اسم دختر اون ! بفهم رو دهنت حرف -

 : گفت و داد باال رو ابروش یتا کی

 خانم؟ لوفرین نیا کجاست پس -

 اون گرفت، دلم . اتاقش در به شدم رهیخ . زدیم طعنه با رو حرفاش

 االن



 .هستش بهزاد شیپ

 برسونه، یبیآس لوفرین به اگر . نداره رو جراتش نه، ... بخواد بهزاد نکنه

 با

 . طرفه من
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 با کرد، تکرار رو حرفش دوباره . برداشتم چشم اتاق از ن،ینازن یصدا با

 : گفتم یسرد لحن

 . کن گم رو گورت ،یندار یحرف اگه . نداره یربط تو به -

 : گفت و دوخت چشم بهم التماس با دوباره

 ؟بمونم نجایا رو امشب شهیم -

 : گفتم یعصب

 ! اد؟ینم ادتی دختر؟ یحیوق انقدر چرا تو ! ؟یگیم یچ یفهمیم ؟یچ -

 ،یکرد من به نجایهم

 . گمشو چشمم جلو از ن،ینازن گمشو برو ! یلعنت ی خونه نیهم یتو

 : گفت و هیگر ریز زد زد هوی

 گول اما کارم، زن هی من آره، . کنه لعنتم خدا دونم،یم خدا به دونم،یم -

 . انیک بفهم م؛خورد

 صفحه 539

 . برو فقط فهمم،ینم یچیه من -

 . بمونم بذار ... انیک -

 ! یدار خونه خودت که تو نم،یبب -

 من آپارتمان نییپا طبقه هی ام خونه صاحب راستش . هیا اجاره اما آره، -

 از وزامر و کنهیم یزندگ

 یمهمون چون ان؛ینم هم فردا تا و یمهمون برن قراره که دمیشن دخترش



 از من خب . تهرانه

 نهیهم تو شیپ اومدنم لیدال از یکی . زارمیب نگاهش از ترسم،یم شوهرش

 . بمونم بذار لطفا ان،یک

 . رونیب گمشو . نداره یربط چیه من به -

 : گفت بود، همراه هیگر با که یبلند یصدا با

 یتو رو بهیغر اون طور چه ؟یکن تحمل رو من شب هی یتونینم یعنی -

 اما ،یداد راه ات خونه

 ! ؟یکن تحمل یتونینم رو بودم زنت روز هی که یمن

 : گفتم و کردم نثارش یپوزخند
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 . اون نه ،یا بهیغر که ییتو نیا -

 : گفت و کرد پاک رو اشکاش

 ! ؟یشد عاشقش نکنه -

 . مکرد نگاهش نفرت با

 . بشه مانعم تونهینم هم یکس و شدم عاشقش آره، -

 : گفت و زد یکج لبخند

 صفحه 541

 . یمن عاشق هنوزم تو ندارم، باور من -

 : گفتم و کردم دراز در سمت رو دستم

 . االی رون،یب برو -

 . ترسمیم مرد اون از من ان،یک کنمیم خواهش -

 بهزاد با ییتنها از گفت بهم افتادم؛ لوفرین ادی هوی زد، که یحرف با

 برم، دلت اون قربون . ترسمیم

 . کنمیم دایپ یراه هی ،یبمون تنها ذارمینم



 هی مجبورم هدفم، خاطر به . کرد التماس هم باز موندن واسه نینازن

 . کنم تحملش رو امشب

 . خوب یلیخ -

 : گفت و کرد نگام خوشحال

 . مهوبونم مرد یمرس -

 . بشه محو لبش یرو لبخند شد باعث که کردم نگاهش خشم با

 : گفت و کرد اشاره لوفرین اتاق به برداشت، مبل یرو از رو فشیک

 اتاق؟ اون یتو برم تونمیم -
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 . میبر ایب . بذاره اونجا رو پاش نداره حق یکس نکرده، الزم -

 کرد، نگام جانیه با . کردم باز رو خواب اتاق در . باال طبقه میرفت

 : گفتم و دادم لشیتحو یپوزخند

 یکم و بشه یادآوری برات آورت شرم یکارها تا یباش نجایا دیبا تو -

 . یریبگ وجدان عذاب

 : گفت اخم با

 صفحه 541

 ! انیک کن بس -

 به خشم با . کرد کینزد صورتم به رو صورتش و زد چنگ رو لباسم قهی

 با شدم، رهیخ حرکاتش

 : گفت عشوه

 . انمیک کن فراموش -

 : گفت و کرد نوازش رو ام گونه بلندش یناخونا با

 . میکن شروع نو از ایب -

 حلقه گردنم دور رو دستش . کرد کم باهام رو اش فاصله آروم آروم



 : گفت و کرد

 ! انیک یدار دوستم هنوزم تو -

 ) لوفرین (

 سرم پشت هم بهزاد . اتاقم سمت رفتم عیسر رفتن، مهمونا که نیهم

 و دمیترسیم ازش هم اومد؛

 . بود یعصب حالتام تمام . کردیم ام وونهید داشت انیک از یدور هم

 . شد مانع بهزاد که ببندم رو اتاق در خواستم

 . گرفت جا ابروهاش نیب ینگکمر اخم کردم، نگاش ترس با

 : گفت و کرد نگام مشکوک رفتم، عقب قدم چند

 ! دارم؟ ترس گه،ید بگو دارم؟ ترس من هان؟ ؟یترسیم من از چر تو -

 : گفتم و دادم قورت رو دهنم آب
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 ... من ... بهزاد برو -

 : گفت داشت،یبرم قدم سمتم به که همونطور

 صفحه 542

 ! لوفرین نامزدتم من ! کردم؟ کاریچ من مگه آخه ؟یچ تو -

 انیک . دیکوبیم ام نهیس قفسه به رو خودش محکم قلبم

 ؟یگذاشت تنهام چرا ! ؟ییکجا

 دمیچسب که یطور شد؛یم کترینزد اون رفتم،یم عقب من که یقدم هر

 تو . سرم پشت وارید به

 که همونجور و داد هیتک من کنار وارید به رو دستش و سادیوا میمقد هی

 رهیخ صورتم یاجزا به

 : گفت بود،

 دارم؟ ترس من گه،ید بگو -



 : گفتم لکنت با

 یوقت یگفت خودت . باشم تنها خوامیم فقط ... من ... من ... نه ... ن -

 مهمونا

 کن استراحت برو رفتن،

 . بخوابم خوامیم ... ام خسته منم خب ... خب و

 دیکش آروم رو دستش . بود رهیخ بهم هنوز نشد، حرفام متوجه یانگار

 برخورد از . ام گونه یرو

 : کرد زمزمه گوشم کنار ! نزن دست من به برو، نه . دیلرز تنم دستش

 ؟یفهمیم دارم؛ دوستت دختر، دارم دوستت -

 : گفت و کرد نوازش رو بازوم آروم دستش یکی اون با

 ! ادیز یلیخ امتخویم -

 حرف تونستمینم . عقب دادم هولش و زدم اش نهیس تخت رو دستم

 دستم از که یکار تنها . بزنم

 . بود غیج اومد،یبرم

 صفحه 543
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 از و کردیم رییتغ لحظه هر که بهزاد یرفتارا یطرف از بودم؛ شده شکه

 تنهام که انیک یطرف

 پاره ام حنجره کردم حس که یطور زدم؛یم غیج وجود تمام با . گذاشت

 یرو خوردم سر . شد

 . نیزم

 : گفتم کنم، نگاش نکهیا بدون . زد زانو کنارم بهزاد . دیلرزیم بدنم تمام

 . برو . یلعنت بردار ازسرم دست برو، -

 ... من م،کن یکار خواستمینم من خدا به . کردم غلط -



 . بذار تنهام بهزاد، برو -

 . رمینم ینش آروم تا -

 . برو برو، . باشم آروم ذارهینم وجودت -

 لعنتم خدا دلم، زیعز کردم غلط . برم قربونت باش آروم فقط تو باشه، -

 . کنه

 : زدم ادیفر

 ! رونیب برو -

 . زدم رو قفلش و در سمت رفتم عجله با رفت، رونیب اتاق از که بهزاد

 رو لمیموبا پرتا و خرت نیب از

 در اما گرفتم، رو انیک شماره و کردم پاک رو مزاحم یاشکا . کردم دایپ

 رو تو انیک . نبود دسترس

 . دارم اجیاحت بهت بده، جواب خدا

 یعصب . نبود دسترس در هم بار نیا گرفتم، رو اش شماره هم باز

 و نیزم یرو کردم پرت رو لیموبا

 صفحه 544

 رم؛یم آره، . رمیم نجایا از فردا من . آوردم رونیب رو دستم یتو حلقه

 من

 آرامش انیک کنار فقط

 . بهزاد نه دارم

 . کردم هیگر وجودم تمام با و تخت یرو کردم ولو رو خودم

*** 
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 هنوزم . دارم یبد سردرد هم ناال برد، خوابم ادیز ی هیگر از شبید

 از یحت تنمه؛ شبید یلباسا

 عوض رو لباسم عیسر . بمونم نجایا دینبا من . ادیم بدم هم لباس نیا



 شستم، رو صورت . کردم

 . رفتم نییپا ها پله از آروم و کردم کول رو فمیک . کردم باز رو در قفل

 برده خوابش کاناپه یرو بهزاد

 هی . بمونم کنارش تونمینم من اما نداشت، یدب قصد شبید دیشا . بود

 رفتم و گرفتم آژانس

 گفتم آژانس ی راننده به . کنم صحبت باهاش خوامیم ان،یک شیپ

 خودمم بمونه، منتظرم

 ! زدم رو حرف نیا چرا دونمینم

 و خونه سمت دمیدو عجله با . کردم باز رو در بود، همرام که یدیکل با

 . رفتم باال ها پله از

 بود، آشپزخونه یتو که یشخص دنید با اما کردم، باز رو در لبخند با

 با اونم . زد خشکم همونجا

 صفحه 545

 خواب لباس هی بود؛ دهیپوش که یلباس به شدم رهیخ . کرد نگام اخم

 رو بلوندش یموها . بود ریحر

 . بود کرده رها هاش شونه یرو هم

 . کرد سیخ رو ام گونه اشک و نیزم افتاد کولم یرو از فمیک هوا یب

 .... لباس نیا با زن نیا دنید . بدم نشون یالعمل عکس چیه تونستمینم

 ! کرده یسپر زن نیا با رو شبید ... من مرد ... انیک یعنی .... یعنی نیا

 به

 من از زن نیا خاطر

 ! عاشقشه مهنوز یعنی نیا گذشت،

 تا در به دادم هیتک رو دستم . بشم خونه وارد که کردینم میاری پاهام

 زن نیا یجلو و افتمیب مبادا



 . بشم فیوخف خار نیا از شتریب

 چیه . بودم دهیرس یخفگ مرز به . بود شده حبس ام نهیس تو نفسم

 و اومدینم رونیب ازم ییصدا

 . بود بسته رو مگلو راه یکی انگار د،یبار ینم اشکامم یحت

 . نداشتم را توانش اما بزنم، ادیفر خواستیم دلم

 ضربان . شدیم تر کم لحظه هر نفسم ام، نهیس قفسه به دمیکوب دست با

 یجلو و بود باال قلبم

 . رفتیم یاهیس مدام چشمم
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 رو اون بود، دهیپوش که یخواب لباس . نینازن به شدم رهیخ یسخت به

 . بود ردهک بایز اندازه از شیب

 صفحه 546

 باز بار چند رو پلکم . سمتم اومد و کرد حلقه هم یتو رو دستاش غرور با

 کردم؛ بسته و

 خواب صحنه نیا . بودم داریب انگار اما بشم، داریب خواب نیا از خواستمیم

 . بود یواقع نبود،

 خودت، یتو زینر کن، هیگر لوفرین . ام نهیس قفسه به دمیوبک دوباره

 ! چارهیب یریمیم

 : گفت بود، لبش یرو که یپوزخند با

 یچ . شده کنده خونه نیا از شرت که بودم خوشحال ! تو؟ هم باز -

 هان؟ یخوایم

 نفس کردم یسع . شدینم اما کجاست، اون کجاست، انیک بگم خواستم

 رو چشام . بکشم قیعم

 ستمب



 نینازن کردم، باز رو چشمام . عقب داد هول رو من دست با یکی هوی که

 : گفت تیعصبان با که بود

 ! ادینم رتیگ یزیچ نجایا گشنه، گدا ی دختره برو گشمو -

 : گفت و کرد اشاره لباسش به

 . ام خسته هنوز شدم، داریب خواب از تازه ؟ینیبینم -

 . زد یطانیش لبخند

 ! میبود داریب وقت رید تا شبید عشقم و من -

 یجلو مدام . نیزم یرو افتمیب و بشه شل پاهام که بود یکاف کلمه نیهم

 . رفتیم یاهیس چشمم

 . ببرم نیب از رو شهیم زدنم حرف از مانع که رو بغض نیا کردم یسع

 یبلند یصدا با نینازن

 صفحه 547

 : گفت و دیخند

 خونه نیا ملکه من بودم گفته بهت هم اول از ! یا چارهیب بدخت هی تو -

 گم رو گورت هم حاال ام،

 ! کن

 . نموند یباق ازم یزیچ گهید شدم، نابود . کرد خردم بدجور حرفاش

 تا بودم ریدرگ خودم با هم هنوز

 . شدینم اما کنم، هیگر ذره هی بتونم حداقل
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 ) انیک (

 رو لوفرین خواب یتو مدام شبید . شدم داریب خواب از هراسون

 و کردیم هیگر داشت دم،یدیم

 به منگ و چیگ . بود سیخ دم،یکش دست صورتم به . خواستیم کمک



 یتو کردم؛ نگاه برم و دور

 . بود برده خوابم شبید یلباسا همون با و بودم خودم اتاق

 کینزد من به دوباره خواستیم که حهیوق انقدر زن اون شهینم باورم

 رو من خواست ! بشه

 چون خورد،یم بهم ازش حالم چون زدم؛ پسش من اما سه، * و * ب * ب

 من

 رو لوفرین فقط

 . خوامیم

 دیرس گوشم به نییپا از ییصداها لحظه، نیهم . شدم بلند تخت یرو از
. 

 انگار بود، نینازن یصدا

 . کردیم بحث یکس با داشت

 صفحه 548

 ! بشه نجوریا دینبا نه، ده؟ید رو اون یکس نکنه

 دو یکی رو ها پله . رونیب رفتم ببندم، رو راهنمیپ یها دکمه نکهیا بدون

 یرو اما کردم، یط تا

 ریز بود، زده زانو در کنار که یکس دنید با . زد خشکم پله نیآخر

 . کردم زمزمه رو اسمش ب ** ل

 رو من اونم خواد؟یم یچ نجایا لوفرین . زد رونیب چشمم از یاشک قطره

 نفرت با کردم حس . دید

 یا گهید سمت به و گرفت ازم رو نگاهش چرا؟ یول کنه،یم نگام داره

 نینازن متوجه تازه . دوخت

 نتتلع خدا . شدم رهیخ بود دهیپوش که یخواب لباس به خشم با . شدم

 رو گمیزند هم باز کنه،



 من ... من ... لوفرین نه شدم؛ رهیخ لوفرین به التماس با . یکرد خراب

 یکار

 . نکردم من نکردم،

 و گرفت دست یتو رو اش کوله . شد بلند و در به داد هیتک رو دستش

 . من به شد رهیخ دوباره

 هم بار نیا ،یکرد نابود رو من انتتیخ با بار اون ن؛ینازن کنه لعنتت خدا

 ! من داد جلوه خائن با

 عذابم داره سکوتت نیا ؟یساکت چرا بزن، حرف بگو، یزیچ هی لوفرین

 ! لوفرین دهیم

 . رفت نییپا ها پله از که سمتش برم خواستم

 .دنبالش رفتم ن،ینازن به توجه بدون و بستم عجله با رو لباسم یها دکمه

 : گفتم فتم،ریم سرش پشت که همونجور . دیدویم سرعت به

 صفحه 549
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 . لوفرین بدم حیتوض بذار کنمیم خواهش . خدا رو تو لوفر،ین کن صبر -

 بهش نکهیا از قبل اما رون،یب رفتم عجله با منم و رفت رنیب الیو از

 . شد نیماش هی سوار برسم،

 . نکرد یا توجه اون اما زدم، صدا رو اسمش و دمیدو نیماش پشت

 . برسم بهش نتونستم

 با و دوختم چشم شیخال یجا به . نیزم یرو افتادم و شدن سست پاهام

 : گفتم بغض

 چرا ... چرا . نرو عشقم، نکردم یکار من ! یلعنت نرو ... معرفت یب نرو -

 بدم؟ حیتوض واست ینذاشت

 . شدم بلند نیزم یرو از یدرموندگ با



 مشت رو دستم . گرفت فرا رو وجودم تمام خشم افتادم، نینازن ادی

 : دمیغر ب ** ل ریز و کردم

 ! رز * ه رسمیم رو حسابت -

 . الیو برگشتم تیعصبان با

 نگاش داشتم، بهش نسبت که ینفرت تمام با . بود سادهیوا در کنار هنوز

 و شد حالم متوجه . کردم

 . داخل زفت

 . کردم یط رو ها پله عجله با

 یکم . بود آشنا شدم، قیدق لباسش به . مبل به بود داده هیتک ترس با

 به

 آره، . آوردم فشار ذهنم

 حس االن گذشته، برخالف . بودم دهیخر واسش خودم که هیلباس همون

 اصال لباس نیا کنم یم

 صفحه 551

 رو بازوش . مبل سمت شد خم که برداشتم زیخ سمتش به . ادینم بهش

 فشار محکم و دمیکش

 . هوا رفت اش ناله دادم،

 ! ذارمینم ات زنده ن،ینازن کشمتیم -

 : گفت بود، مشاهده قابل یراحت به چشماش یتو که یترس با

 . کن ولم ان،یک گرفت درد دستم کردم؟ کاریچ مگه ... مگ -

 . کرد جمع رو صورتش درد از . دادم فشار شتریب رو شبازو توجه یب
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 : دمیغر تیعصبان با

 ؟یگفت بهش یچ هان؟ یگفت لوفرین به یچ -



 . نیزم یرو نشست همونجا ... دید که رو من . کن باور یچیه ... چیه -

 یحت

 زبون به هم کالم هی

 . اوردمین

 ترس با و زد کنار صورتش یجلو از رو موهاش . مبل یرو کردم پرتش

 . دوخت چشم بهم

 چه هان؟ کنم کاریچ حاال . شده شکه ده،ید لباس نیا با که رو تو آشغال، -

 کنم یحال بهش طور

 و جونم از یچ . نگذره ازت خدا کنه، لعنتت خدا نبوده؟ نمونیب یزیچ که

 اون ! ؟یخوایم میزندگ

 تونمینم اون بدون که یکس رو، عشقم حاال و یگرفت ازم رو ام بچه بار

 . کنم یزندگ

 صفحه 551

 که همونجور . کنم هیگر تهیعفر نیا یجلو خواستمینم کردم، پشت بهش

 : گفتم بود، بهش پشتم

 . ات خونه رسونمتیم کن، عوض رو لباسات االی -

 ن؛یرام به بدم و بفهمم رو شیوننش تا کنم رو کار نیا خواستمیم اجبار به

 گهید خواستم ینم

 . افتهیب بهشون چشمم

 . باال طبقه رفت

 شکنجه نیبدتر سکوتش . گرفتم دستم نیب رو سرم و مبل یرو نشستم

 یتو رو نفرت بود، برام

 خودم از اول از دینبا خودمه، ریتقص همش . دمید خوشگلش یچشما

 خدا . کردمیم جداش



 به مگه اصال ؟یبد حیتوض بهش یخوایم طور چه الحا مرد، کنه لعنتت

 ! ده؟یم گوش حرفت

*** 

 ) لوفرین (

 حرکت بگم نتونستم یحت بود، شده قفل زبونم . شدم نیماش سوار عیسر

 حرف بدون خودش . کن

 گهید اما دم،یشن سر پشت از رو صداش . کرد روشن رو نیماش

 بهم اون . نمشیبب خواستمینم

 . کنم هیگر داشتم یسع فشردم، هم به رو چشمام ! پاکم عشق به کرد،
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 صفحه 552

 . زد بهم که ییحرفا و زن اون یلباسا و شد تجسم ذهنم یتو انیک ریتصو

 شد باعث نایا یادآوری

 . زدم غیج توانم تمام با بزنم، غیج هوی

 : گفت ینگران با راننده . هیگر به شد لیتبد و شکست غضب اون باالخره

 شده؟ یچ ! ؟یخوب دخترم -

 چهره . دمیکوبیم نیماش کف به رو پام و زدمیم غیج حرفش، به توجه یب

 جلو از انیک و زن اون

 ! گذرونده اون با رو شبید انیک شدینم باورم . رفتینم کنار چشمم

 پس

 به اما عاشقشه، هنوزم

 که فهممیم حاال و کرد بهم هاش یمهربون با و دروغاش اب . کرد من

 ! نبودن شیب یدروغ

 چارهیب راننده . بودم شده زاریب پست و رو دو یآدما از زدم، غیج دوباره

 گهید د،ید که رو حالم



 اد،یفر و بود هیگر کارم تنها ! برم کجا خوامیم دینپرس یحت و نزد یحرف

 زمزمه خودم با ب ** ل ریز

 ! متنفرم ازت ان،یک متنفرم ازت - : کردم

 یطول ن،یماش پنجره به دادم هیتک رو سرم . شدم حال یب ادیز هیگر از

 توقف نیماش که دینکش

 که ییهمونجا آورد رو من . بهزاد خونه انداختم، ینگاه اطراف به . کرد

 خب . شدم نیماش سوار

 ! بره دیبا کجا دونستهینم چارهیب نداشته، هم یا چاره

 تشکر ب ** ل ریز و کرد نگام تاسف با کردم، حساب رو هیکرا حرف یب

 . کرد

 صفحه 553

 من ! اونجا؟ رمیم دارم چرا من اصال . شدم ادهیپ نیماش از یسخت به

 رو آدما نیا گهید خوامینم

 رو زنگ خواستم و سادمیوا در یرو به رو دارم؟ رو کجا مگه یول نم،یبب

 مونیپش که بدم فشار

 شد باز الیو در لحظه، نیهم . کنم گور و گم رو خودم و برم بهتره . شدم

 به رو نیماش سوار بهزاد و

 . شد ادهیپ نیماش از عیسر و خورد جا یحساب دنمید با . گرفت قرار روم

 حس شدم، قیدق اشچشم به . سادیوا روم به رو . بود چیگ یحساب سرم

 یدستا با . ونهیگر کردم

 : گفت و داد نشونم رو بود دستش یتو که یا حلقه لرزونش

 ! معرفت؟ یب یرفت کجا ؟یخواینم رو من -

 . رفتیم یاهیس مدام چشمم جلو گذاشتم، ام قهیشق کنار رو دستم
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 : گفت و گرفت رو بازوم شد، خرابم حال متوجه بهزاد

 لوفر؟ین دلم؟ زیعز ؟یخوب لوفرین -

 . دمینفهم یزیچ گهید و شد تار چشمم جلو که شد یچ هوی دونمینم

**** 

 رو چشام داشتم، که یبد سردرد با

 نجایا کجام؟ من . کردم حس دستم یرو رو یبد سوزش . کردم باز

 اطراف به منگ و چیگ کجاست؟

 دینکش یطول نجام؟یا یچ واسه چرا؟ آخه ! بودم مارستانیب دوختم، چشم

 دوباره زیچ همه که

 صفحه 554

 وارد بهزاد لحظه، نیهم . هیگر ریز زدم بلند یصدا با یعصب . اومد ادمی

 اومد هراسون و شد اتاق

 . کردمیم هیگر و زدمیم غیج فقط بهش، توجه یب . سمتم

 . زدمیم غیج فقط من اما کنه، آرومم داشت یسع بهزاد

 : گفت بود، صداش یتو که یلرزش با کنه،یم هیگر داره کردم حس

 بهت ،ینخوا خودت تا گهید . کردم غلط اصال . باش آروم خدا رو تو -

 غلط لوفرین . شمینم کینزد

 . کردم

 به دلمه یتو که یداغ نیا دونستینم اما اونه، بخاطر کردیم فکر چارهیب

 از زادبه ! انهیک خاطر

 هی با که دینکش یطول . کردمیم هیگر همچنان من و رفت رونیب اتاق

 پرستار . شد اتاق وارد پرستار

 دوباره و شدم آروم رفته رفته که سرمم یتو کرد قیتزر رو یزیچ هی

 . برد خوابم



 ) انیک (

 ! کنهیم یزندگ یگور کدوم دمیفهم باالخره

 . مهمه برام لوفرین فقط ناال اما بگم، نیرام به زودتر یچ هر دیبا

 رو لوفرین ی شماره بود، گرفته فرا رو وجودم تمام که یاسترس با

 بار چند . نداد جواب اما گرفتم،

 . دادینم جواب اما زدم، زنگ هم گهید
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 . باشه فتادهین یبد اتفاق دوارمیام فقط گرفتم، رو بهزاد شماره اجبار به

 صفحه 555

 . داد جواب باالخره که دیکش طول هیثان چند

 ؟یخوب بهزاد، الو -

 .داداش ستمین بد -

 . کن کمک خودت ا،یخدا . افتاده یاتفاق هی که دمیفهم ناراحتش لحن از

 ! شدم نگران شده؟ یزیچ ... یچ .. بهزاد -

 : گفت و کرد یکوتاه مکث

 ! بگم؟ یچ -

 ! یداد دقم بهزاد، بزن حرف -

 ! لوفرین -

 . دیلرز دلم لوفر،ین اسم دنیشن با

 ! ؟یچ لوفرین .... لوفرین -

 هم ذره هی بخوام نکهیا از یحت و بود بیغر و بیعج رفتاراش شبید از -

 بشمم کینزد بهش

 ... چرا دونمینم . شدیم ناراحت

 : هیگر ریز زد هوی



 گفت بهم . بود دهیترس یانگار اما شتم،ندا یکار باهاش من نکهیا با -

 اجبار به منم و بذار تنهام

 هر . اتاقش سمت رفتم شدم، داریب خواب از تا صبح . باشه تنها گذاشتم

 . نداد جواب زدم در یچ

 هم رو اش حلقه یحت شدم؛ مواجه شیخال یجا با اما شدم، اتاق وارد

 یلیخ . بود آورده رونیب

 اومدم، رونیب خونه از که نیهم اما بالش،دن برم خواستم و دمیترس

 . ستادهیا در پشت دمید

 صفحه 556
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 نکهیا بدون اون اما دم،یپرس رو کارش علت و سمتش رفتم یدلواپس با

 کرد نگام بزنه حرف یکالم

 . میتانمارسیب هم االن و شد بد حالش هوی که

 . ترمز یرو زدم عیسر

 بهزاد؟ کجاست لوفرین ! مارستان؟یب -

 خوبه؟ حالش

 انیک . زدیم غیج مدام چون زدن، بخش آرامش بهش . خوبه حالش االن -

 شم،یم وونهید دارم

 ! شد نجوریا هوی چرا دونمینم

 : گفتم و دادم فرو رو بغضم یسخت به

 . اونجا امیم االن نباش، نگران -

 . کردم قطع رو تماس و دمیپرس رو مارستانیب آدرس

 دختر نیا . کردم هیگر بلند یصدا با و شکستم رو بغضم تماس، قطع با

 بال نیا داره من خاطر به



 ! بشه ریس یزندگ از لوفرین نذار خدا، نه ! ادیم سرش

 ) لوفرین (

 . کنم باز رو پلکام تونستم یسخت به و بود نیسنگ یحساب سرم

 . سمتم اومد بهزاد که بخوابم دوباره خواستم

 حد نیا تا کردمینم فکر منه؟ خاطر به یعنی بود، یباورن چشماش هنوز

 ! باشم مهم براش

 : گفت و کرد نوازش رو ام گونه

 صفحه 557

 ؟یخوب بشم، چشمات اون قربون -

 گرمش دست یتو رو سردم دست . دادم تکون رو سرم حرف یب

 : گفت و فشرد

 ! یکرد نگرانم یلیخ -
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 . دستم یرو دیچک چشماش از یاشک قطره گرفت، نییپا رو سرش

 یبرا داره کردم، نگاش متعجب

 ! بکشه عذاب من خاطر به خوامینم ... خوامینم ... نه ! کنه؟یم هیگر من

 بلند تخت یرو از خواستم

 : گفت و شد مانع که بشم

 . گلم بخواب -

 . خوبم من -

 اشکاش دونه دونه گرفت، نییپا رو سرش دوباره . تخت یرو نشستم

 دلم . اش گونه یرو دیچکیم

 شدم، لیما سمتش به . بشه تیاذ من خاطر به دینبا پسر نیا گرفت،

 گونه یرو دمیکش رو دستم



 . دوخت من به رو شیبارون یچشما . کردم پاک رو اشکاش و اش

 .... که ندارم تحمل بهزاد، نکن هیگر -

 قامت که کردم نگاه اتاق در به . موند تموم مهین حرفم در، شدن باز با

 یتو احساس یب مرد اون

 . شد انینما در چارچوب

 صفحه 558

 کردم، نگاش خشم با . بود گردش در بهزاد و من نیب متعجبش نگاه

 بد رو حالم هم باز دنشید

 . دادم قرار بهزاد دست یرو رو دستم هوا یب . کرد

 . شد گرفته اش چهره حالت و شد قفل دستمون یرو نگاهش

 کرده حقم در که یکار ادی انداخت،یم زن اون ادی رو من فقط دنشید

 ازش ییجورا هی . بود

 ! نشناختم رو شیواقع هچهر که فهممیم االن چون بودم، دهیترس

 قدم هر . انداختم چنگ رو بهزاد یبازو . شد اتاق وارد نیسنگ ییقدما با

 شد،یم کینزد بهم که

 . شدیم شتریب منم ترس

 : گفت و شد حالم متوجه بهزاد

 ؟یخوب لوفر،ین -

 . بود سرد سرد دستام . دیلرزیم بدنم تمام
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 ... لوفرین ؟یخوب لوفرین -

 دست . بزنم غیج شد باعث و بود شده وارد بهم کشو اون دوباره

 بسته رو چشمام نبود، خودم

 . کنه آرومم داشت یسع بهزاد . زدمیم غیج و بودم



 باعث صداش دنیشن زد، صدا رو اسمم که دمیشن رو نامرد اون یصدا

 . بزنم غیج شتریب که شد

 یواقع مرد هی رو انیک چون بودم، دهیترس . نبود خودم دست

 تمام کارش نیا اما ستم؛دونیم

 صفحه 559

 ! اعتماد یب همه به نسبت رو من و کرد خراب رو باورام

 : گفت بهزاد به رو

 . ادیب بگم پرستار به برم -

 . دیلرزیم بدنم تمام . بودم گرفته محکم رو بهزاد کمر

 : گفت و زد سرم به یا ه * س * بو بهزاد

 ! خوشگلم؟ یترسیم یچ از دختر؟ شده یچ آخه ،یلعنت کن بس -

 . بودم افتاده هق هق به ادیز هیگر از

 . گرفت قاب دستش نیب رو صورتم کرد، جدا خودش از رو من بهزاد

 خاطر به بود، سیخ چشماش

 . من

 کرده؟ تتیاذ یکس بگو، بهم شده؟ یچ بگو و باش آروم -

 : گفتم کردم،یم هق هق که رهمونجو

 ... خونه میبر . ببر نجایا از رو من ... رو من . بهزاد میبر ایب نه، -

 : گفت و دیس * و * ب * رو ام گونه

 . میریم شد، خوب حالت . عشقم میریم باشه، -
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 سرش پشت و اومد بود دستش یتو که یسرنگ با پرستار اون دوباره

 چشم ازش زود . انیک هم

 پرستار . شدیم بد حالم بازم چون کنم، نگاش تونستمینم اشتم،برد



 آرامبخش بهم خواستیم

 که بزنه

 : گفتم التماس با و زدم چنگ رو بهزاد یبازو

 صفحه 561

 . بهزاد خوبم من .. من . نکنه رو کار نیا بگو خدا رو تو -

 : گفت یمهربون با________________ ستارپر

 . یبخواب راحت شهیم باعث بخشه، آرامش نیا زمیعز -

 . نیباش مطمئن خوبم، من -

 ؟ینکن هیگر و ینزن غیج گهید یدیم قول -

 . دمیم قول آره، ... آ -

 .باش -

 یرو رو انیک نگاه ینیسنگ مدت تمام . شد خارج اتاق از و گفت رو نیا

 و دمکریم حس خودم

 . بترسم شتریب شدیم باعث نیهم

 . کردم کینزد بهزاد به رو خودم

 . کنهیم ام خفه داره نجایا یهوا گه،ید میبر ایب -

 . رهیبگ نفسم شدیم باعث وجودش بود، انیک منظورم

 . زد موهام یرو به یا ه * س * بو بهزاد

 . گردمیبرم االن باش، جا نیهم . خوشگلم باشه -

 : گفتم که شهب جدا ازم خواست

 ! بهزاد نذار تنهام ... نه -
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 : گفت متعجب

 . نجاستیا هم انیک گردم،یبرم زود -



 باشم تنها خوامینم که فطرته پست اون وجود خاطر به دونستینم بهزاد

! 

 خب؟ باش آروم گردم،یبرم االن -

 صفحه 561

 . دادم تکون رو سرم حرف یب

 : گفت انیک به رو بهزاد

 . امیم االن من بمون، لوفرین شیپ داداش -

 که قدماش یصدا دنیشن با . نشستم انیک به پشت بهزاد، رفتن با

 اومد،یم سمتم به داشت

 یرو ی مالفه ترس از و کرد عرق دستام کف . رفت باال قلبم ضربان

 . زدم چنگ رو تخت

 فقط . نبود مهم برام اما داشت، لرزش و بود فیضع یلیخ صداش تن

 و بره خواستیم دلم

 ! برداره سرم از دست

 ... از شهینم باورم ... آخه ! کردم؟ کاریچ من ... من لوفر؟ین چرا ... چرا -

 من از

 ! ؟یترسیم

 . شد زدنم حرف از مانع بغض

 ! نکن اوتقض یزیچ دونستن بدون دختر، نباش انصاف یب ؟یکنینم نگام -

 هنوزم من ... من

 . یلعنت انمیک همون

 مهم برام هم نیا اما بود، یبارون چشاش . برگشتم سمتش به نیخشمگ

 که مرد نیا وجود . نبود

 ! نداشت یارزش گهید بود، گنگ برام شیواقع تیشخص



 وجود گهید نداره، وجود من یزندگ یتو یانیک شناسم،ینم رو تو من -

 وجودت . رونیب برو ! نداره

 !... برو ،یعوض برو . دهیم آزارم

 : گفت و زد یزهرخند

 صفحه 562
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 ! یعوض -

 . بود کرده سیخ رو هاش گونه اشک کردم، نگاش دوباره خشم با

 ! یعوض بشم شده باعث سوتفاهم هی -

 ! رفت؟ نیب از یزود نیا به قلبت یتو عشق

 : گفتم و زدم یپوزخند

 رو یعوض اون تا یکرد دور خودت از رو من ه؟یچ عشق یدونیم تو مگه -

 هی تو ! یریبگ بغل یتو

 ! کار ،یکار

 : گفت و گرفت نییپا رو سرش و زد یتلخ لبخند

 ... نکردم یکار من دختر، یکرد قضاوت زود -

 : گفتم و دمیخند یعصب

 میزندگ از خوامیم فقط ست،ین مهم برام گهید ! ینکرد یکار تو آره، -

 ! رونیب یگمش

 که بشم رد کنارش از خواستم و برداشتم چشم ازش . کرد نگام دلخور

 . رفت چیگ سرم دوباره

 دیکش رو من و گرفت رو کمرم انیک که نیزم یرو افتمیب بود کینزد

 . بغل یتو

 اونم کردم، نگاش کرده بغض . کرد قرارم یب دوباره دستاش یگرم



 . من به بود رهیخ

 : گفتم و کردم دراز سمتش رو دستم دیتهد با . اومدم خودم به زود

 شد؟ تیحال ،یبش کینزد من به یندار حق -

 صفحه 563

 : گفت یآروم لحن با

 ... باش آروم باش، آروم باشه، -

 ! یلعنت برو . شمیم آروم ،یبر تو اگه -

 . شد رهیخ بهم یناباور با
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 ازم تو اما خودم، شیپ برگردونم رو تو دوباره خواستمیم که باش رو من -

 ! برم؟ که یخوایم

 . دمیخند یعصب

 انیک آقا ستمین تو چهیباز من ! ؟یکرد فکر یچ خودت با ؟یگردون برم -

! 

 . شد کینزد بهم قدم هی

 ... رو نینازن نکهیا لیدل و برگردونمت خواستمیم اقعاو ... نه -

 . دمیبر رو حرفش

 ،یکرد بعد و یکرد عاشقم اول ؛یکرد خراب رو میزندگ تو ! کن بس -

 یگیم یدار االن اما

 ! برگردم؟

 . برو فقط ... برو . انیک آقا کن بس

 . بسازم تو با رو میزندگ دوباره خوامیم مونم،یپش ... یمن مال تو . رمینم -

 اون شوم وجود . کنم اعتماد تونستمینم گهید اما حرفاش، از دیلرز دلم

 هیسا میزندگ یتو زن

 رو نیا من و کنه وسوسه رو انیک هم باز بود ممکن و بود انداخته



 . خواستمینم

 : گفتم و زدم یپوزخند

 صفحه 564

 . برو زنه، اون تو اقتیل -

 ! یلعنت ارمینم دووم ... تو بدون ! برم؟ -

 : گفت و سمتم اومد نگران شد، اتاق وارد بهزاد که بزنم یحرف خواستم

 زم؟یعز یخوب -

 . میبر ایب آره، -

 . برم قربونت باشه -
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 مهم برام اما بود، رهیخ ما به یعصب دوختم، چشم انیک به یچشم ریز

 گهید . نبود

 . بود کار هی اون چون خواستمش،ینم

*** 

 ) بعد ماه کی (

 ها وونهید مثل . بود ایدن یقیموس نیتر نیریش برام هاش خنده یصدا

 رهیخ خندونش چهره به

 . دمیخندیم و بودم

 . گرفتم ازشون انایک همراه شب اون که کردمیم نگاه یلمیف به داشتم

 . دمشیند که ماهه کی ناال . مبل یرو کردم پرت رو میگوش یعصب

 کرده، یمخف ازم رو خودش

 اما بده، گوش بهم که کردم التماسش یلیخ . ادینم هم شرکت گهید یحت

 حقم . نکرد قبول

 . هست رز * ه اون سر ریز همش و نداره اعتماد بهم گهید داشت،

 صفحه 565



 . بود رفته فرو یکیتار یتو اتاق شه،یهم مثل . ستادمیا اتاقم پنجره رکنا

 دوباره لوفر،ین رفتن از بعد

 ام وونهید داره بهزاده شیپ االن لوفرین نکهیا فکر . گرفته فرا غم رو خونه

 ریتقص همش اما کنه،یم

 . بدم پس رو تاوانش دیبا هم حاال و کردم اشتباه اول از من . خودمه

 . بود نیرام انداختم، اش صفحه به ینگاه . خورد زنگ لمیموبا

 اونم دادم، بهش رو نینازن ینشون

 گفته نیرام به بار هر اون اما کنه، یراض رو نینازن بود کرده یسع یلیخ

 رو انیک فقط من که بود

 ! بس و خوامیم

 . کردم وصل رو تماس اجبار به

 ن؟یرام یخوایم جونم از یچ -

 . تونمینم نینازن بدون من ! دمیبر ... انیک -

 : گفتم یعصب
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 رو عشم کرد، خراب رو میزندگ زن اون چون ست،ین مهم برام ! جهنم به -

 . گرفت ازم

 . رمیمیم نینازن بدون من -

 به همش ته؟یحال کنم،یم دق شیدور از دارم . رمیمیم عشقم بدون منم -

 رز * ه زن اون خاطر

 ! ست

 صفحه 566

 لوفرین از یدور زدم، ادیفر یعصب . کردم قطع رو تماس و گفتم رو نیا

 . کرده داغونم



 : کردم زمرمه ب ** ل ریز و نیزم یرو نشستم . شد سست پاهام

 همش دم،یم حق بهت اما تنگه، برات دلم ! دختر یمعرفت یب یلیخ -

 یا اما ،بود خودم ریتقص

 . لوفرین دارم اجیاحت بهت یلیخ . یذاشتینم تنهام و یبود کاش

 ) لوفرین (

 هم بارون یحت . کردمیم نگاه رو بارون بارش و بودم نشسته قیآالچ ریز

 مرد اون ادی رو من

 روزا نیا قدر چه که آخ . گرمش آغوش لبخندش، نگاهش، ادی اندازه؛یم

 آه . کردم رو هواش

 رهیخ و شیگالر قسمت رفتم کردم، روشن رو لمیموبا و دمیکش یقیعم

 .جذابش چهره به شدم

 زمزمه ب ** ل ریز م،یگوش صحفه یرو دیچک چشمم از یاشک قطره

 : کردم

 ! یلعنت بخشمتینم وقت چیه -

 . نخوره بهش چشمم تا کردم خاموش رو میگوش تیعصبان با

 : گفتم خودم با و کردم پاک رو اشکام

 . یباش بهزاد فکر به دیبا ناال تو کن، بس -

 یحت نذاشت، کم برام زیچ چیه مدت نیا یتو و مهربونه مرد هی بهزاد

 یحساب درسامم یتو

 مونده فقط . شدمینم قبول یراحت نیا به نبود، اون اگه . کرد کمکم

 دیبا اونم که کنکور امتحان

 . بشه یعال امتحانام مثل

 صفحه 567
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 قراره رو انیک که نهیا من ی دلهره تمام و اناستیک یعروس شب فردا

 کنم، تحمل تونمینم . نمیبب

 .نمشیبب خوامینم

 بهزاد د،یس * و * ب * رو ام گونه سر پشت از یکی که بودم افکارم یتو

 . بود

 : گفت و نشست روم به رو لبخند با

 ! کرده خلوت مخانم انگار -

 : گفتم و گرفتم نییپا رو سرم

 . بشم مزاحمت نخواستم و یداشت کار تو ... خب -

 . زد ه * س * بو بهش و گرفت رو دستم

 ... خوشگلم یستین من مزاحم وقت چیه تو -

 هوی . کرد نگاه شیگوش صفحه به . خورد زنگ لشیموبا لحظه، نیهم

 شد یعصب اش چهره حالت

 : گفتم متعجب . داد تماس رد و

 بود؟ یک -

 ! پدرم -

 ؟یدینم جواب چرا خب -

 : گفت اخم با

 . ستین مهم برام وجودش چون -

 . داره یمهم کار دیشا -

 . زد یپوزخند

 صفحه 568

 بهم شاز حالم . برگشته بابک یعروس واسه ران،یا برگشته امروز -

 . خورهیم



 ! پدرته اون ... جان بهزاد اما -
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 ! نداشتم وقت چیه ندارم، یپدر من -

 شتریب شدیم باعث حرفام چون کردم، سکوت منم . شد گرفته اش چهره

 . بشه تیاذ

 ) انیک (

 االن لوس، و بامزه بچه دختر اون شهینم باورم . اناستیک یعروس امشب

 قراره و شده بزرگ

 . دیرس عشقش به اون حداقل که خوشحالم ... خوشحالم ! بشه عروس

 یابد عشقشون دوارمیام

 . نافرجام من عشق مثل نه باشه،

 . برداشتم دست افکارم از نشست، ام شونه یرو که یدست با

 من کنار یصندل یرو . بود خوشحال بابام و من مثل اونم بود، مادرم

 یلبخند اجبار به . نشست

 : گفتم و زدم

 شده؟ یزیچ -

 یعروس امشب مثال پسرم؟ یساکت انقدر چرا بپرسم، رو نیا دیبا من -

 ! خواهرته

 : گفتم خنده با

 ! خوبه؟ دم؛یم قرش وسط اون رمیم االن ن،ینباش نگران -

 صفحه 569

 . کرد نگام حسرت با . نشست لبش یرو یکمرنگ خنده

 نم؟یبیم رو تو یداماد یک پس -

 ! گذشته من از گهید زایچ نیا من، مادر کن بس -



 در واست خوب دختر تا چند راستش سالته؟ چند مگه ! مادر؟ چرا وا، -

 یراض اگر . گرفتم نظر

 ... میبزن باال نیآست واست ،یباش

 : گفتم نیهم واسه کنم، زهر مادرم به رو امشب خواستمینم

 . یبگ شما یچ هر چشم، -
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 . مادر برم قربونت یاله -

 : گفتم متعجب شد، ثابت سرم پشت نگاهش

 ! شده؟ یچ -

 .نمشیبب خواستیم دلم یلیخ ! خوشگله چه بهزاد نامزد ماشااهلل، -

 لحظه نیا سخته قدر چه که آخ . فشردم هم به رو چشمام حرف، نیا با

. 

 هم بدجور دلتنگشم،

 .نمشیبب گهید یکی کنار که سخته برام طاقتش اما دلتنگشم،

 ماه کی از بعد . کردم نگاه سرم پشت به و کردم مشت رو دستم

 ناز یچشما اون باالخره دمش،ید

 تونستمینم . شهیهم مثل بود؛ شده نیدلنش و بایز . دمید رو معصومش و

 . بردارم چشم ازش

 شد باعث شنونیب متیصم و شدشون قفل یدستا با بهزاد کنار دنشید

 شکستن یصدا که

 ساز کتاب رانیا در رمان دانلود تیسا_____________ نیبزرگتر
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 . کردیم ام خفه داشت بغض . بشنوم بار نیهزارم یبرا رو قلبم

 االن نیهم شدیم کاش ... کاش

 اطراف از . باشه دور ازم اما باشه، چشمام جلو لوفرین ندارم تحمل . رفت



 با و برداشت مچش

 رو دلم شیتفاوت یب نیا . کرد نگاه من به بود لبش یرو که یپوزخند

 یب یلیخ . شکوند بدجور

 ییجدا نیا مسبب چون حقمه؛ یول ،یمعرفت یب یلیخ دختر، یمعرفت

 . بودم خودم

 . شد من حضور متوجه هم بهزاد

 بلند یصندل یرو از و نشوندم لبم یرو یلبخند بود، یا یسخت هر به

 . شدم

 . داد دست باهام یگرم با بهزاد

 . کرد اکتفا یکوتاه سالم به ب ** ل ریز داشت، که یاخم همون با لوفرین

 جذابش چهره از اجبار به

 . کندم دل

 حسرت فقط من اما کرد، فیتعر لوفرین از یکل و ما سمت اومد مادرمم

 دلم قدر چه . خوردم

 من که هیدختر نیا بگم و کنم یمعرف ام خانواده به رو لوفرین خواستیم

 که یهمون کرد، جادو رو

 . شد خراب یچ همه که فیح یول کرد، دگرگون رو میزندگ

460 

 صفحه 571

 نگاه به تفاوت یب اون اما م،یزندگ فرشته به بودم رهیخ فقط حرف یب

 هب و بود من رهیخ یها

 چه من و زدیم لبخند بهزاد یحرفا با هم یگاه و کرد یم نگاه اطراف

 یها خنده نیا دلتنگ قدر

 . نبود من خاطر به و من مال گهید که بودم نیریش



 و بایز دختر نیا به کردن نگاه از شد باعث تیجمع یزدنا دست یصدا

 دست یداشتن دوست

 . بردارم

 داره خواهرم تنها . کرد مهمون ممن یلبا به رو لبخند انا،یک خندون یلبا

 من و شهیم خوشبخت

 . خوشحالم واقعا بابت نیا از

 . بردارم چشم صحنه اون از شد باعث نفر هی نگاه ینیسنگ

 رو دلم نگاهش . بود شده رهیخ من به ملوسش یچشما با لوفرین

 بهزاد به ییگذرا نگاه . لرزوند

 . نبود ما به حواسش انداختم،

 سمتش به بشه، متوجه یکس نکهیا بدون و شدم کینزد لوفرین به آروم

 گوشش کنار و شدم لیما

 : کردم نجوا

 ! انصاف یب کشهیم شیآت به رو من داره نگاهت -

 بست، نقش ابروهاش نیب یکمرنگ اخم

 . بود تمنا و خواهش از پر من نگاه اما

 یکینزد ذره هی نیهم آره، . دمیکش دستش یرو نوازشگرانه رو دستم

 آرامش از سرشار رو من هم

 صفحه 572

 نگاهم دلخور . بود شده سلب ازم لوفرین رفتن با که یآرامش کرد،یم

 بهزاد بهزاد، شیپ رفت و کرد

 . داد قرار لوفرین کمر پشت رو دستش لبخند با هم

 . ببرم نیب از رو بود دهیبر رو نماما که یلعنت بغض نیا کردم یسع

 . داماد و عروس گاهیجا سمت رفتم هیبق همراه و دمیکش قیعم نفس



 ) لوفرین (
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 انیک با یطور چه که کردمیم فکر نیا به م،یبود راه یتو که یمدت تمام

 از دارم کنم؟ برخورد

 ضمن، در . کرده بهم که باشم یکس با خوامینم اما رم،یمیم شیدلتنگ

 احساسات با انیک

 کنم، کمکش خواستمیم آره، ! خوادیم یچ که دونهینم و رهیدرگ خودش

 . کرده فرق االن یول

 مسئله نیا تونمینم جوره چیه من و آورد یرو نینازن به گهید بار هی انیک

 ! کنم هضم رو

 بدجور کنم، انکار تونستمینم . داشتم استرس یلیخ دم،یرس تاالر به یوقت

 یب اون دلتنگ

 . بودم معرفت

 هر دل که یجور بود؛ خاص و جذاب شهیهم مثل دمش،ید دور از

 و ابهت دنید با یا نندهیب

 یب رو خودم اما بودم، ها نندهیب اون از یکی منم . شدیم آب تشیجذاب

 . دادمیم نشون تفاوت

 صفحه 573

 حسرت اون مادرش دنید . کرد رفتار باهام ییرو خوش با انیک مادر

 کرد؛ زنده دلم یتو رو یمیقد

 ! مادر داشتن حسردت

 دلم نکهیا با نکنم، نگاش داشتم یسع . میبود نشسته زیم هی پشت انیک با

 رو یا گهید یزیچ هی

 اون سمت نگاهشون همه . اومدن داماد و عروس باالخره . دادیم فرمان



 . بود خوشبخت زوج

 بود شده یخواستن العاده فوق نما نیا از کردم، نگاه انیک به یچشم ریز

 . دیکشیم پر براش دلم و

 کردم استفاده فرصت از منم بود، بابک و انایک به معطوف حواسش تمام

 نگاش ریس دل هی و

 هم، یتو دمیکش رو اخمم عیسر . کرد رمیغافلگ نگاهش با اون اما کردم،

 شیپ خواستمینم

 یدار هنوز چرا یلعنت . بود خواهش از پر چشماش . کنه یفکر ودشخ

 دل نجوریا ! ؟یکنیم نگاش

 خودم دست تونم،ینم . نکن نگاش لطفا لوفرین . شهیم طاقت کم خودت

 تنگه، براش دلم . ستین

 رو بال نیا چرا ؟یلعنت من با یکرد کاریچ . مهرش پر و گرم آغوش یبرا

 از رو من ! ؟یآورد من سر

 ! یکرد ریس یندگز

 چهره محو همچنان . من سمت ادیم داره که دمید یناباور کمال با

 لیما رو خودش . بودم جذابش

 : گفتم و سمتم کرد

 صفحه 574

 ! انصاف یب کشهیم شیآت به رو من نگاهت -
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 رو دستش . شدم رهیخ بهش بود، گرفته رو گلوم راه که یبغض با

 . دیکش دستم یرو نوازشگرانه

 رو ضعفم نقطه انگار . بود کوتاه یکینزد نیا چند هر شدم، آرامش غرق

 گهید من اما دونست،یم



 و انایک سمت میرفت باهم بعد بهزاد، سمت رفتم ! انیک شمینم خامت

 . بابک

 تو . بود شده جذاب هم بابک . بود شده بایز و یخواستن العاده فوق انایک

 دوشون هر یچشما

 انایک یشونیپ به محبت با انیک . میگفت کیتبر بهشون . بود زیلبر عشق

 براش و زد ه * س * بو

 چشمام که دفعه هر . شدم رهیخ بهش بغض با . کرد یخوشبخت یآرزو

 یحسرت خورد،یم بهش

 م؟یشدیم ما هم تو و من روز هی اگه شدیم یچ . شدیم زنده دلم یتو

 هم یدردا مرحم

 با ! یکرد من حق در رو ممکن کار نیبدتر ،ینخواست تو اما دم؟یشیم

 خشم از پر که بهزاد یصدا

 کردم نگاش . اومدم رونیب فکر از بود،

 : کرد زمزمه ب ** ل ریز بود، یعصب یحساب

 ! آشغال ،یعوض مردک -

 ! شده؟ یچ ؟یهست یک با ! بهزاد -

 صفحه 575

 : گفت بود، یا گهید سمت به نگاهش که همونطور

 . ادیم داره نامردم پدر -

 : گفت و یپوزخند بعد

 ! عشقش با -

 یزن و مرد بود، رهیخ بهش بهزاد که یسمت دادم رو نگاهم متعجب

 . اومدنیم ما سمت به داشتن

 بهزاد به یادیز شباهت بود، دوخته چشم اطراف به غرور با بهزاد پدر



 که هم یجوان زن . داشت

 . بود کرده حلقه بهزاد پدر یبازو دور رو دستش غرور با بود، همراهش

 : گفتم و گرفتم رو دستش . بود نیخشمگ هنوز بهزاد

 دینبا تو اد،یب که داشته حق پسرشه، یعروس نیا . بهزاد باش آروم -

 . یبش ناراحت
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 . کرد نگام یعصب

 نیهمچ اش خانواده با که بود یخوب پدر اون اگه ! آخه؟ پدر کدوم -

 یکار

 من چارهیب مادر ! کردینم

 تونمینم . مرد و کرد دق باالخره و موند زیآم محبت کلمه هی حسرت تو

 لوفر،ین ببخشمش

 . تونمینم

 . بابک خاطر به حداقل باش، آروم فعال -

 : گفت و فشرد رو دستم

 . یبگ تو یچ هر خانومم، چشم -

 صفحه 576

 هم زن اون . نشد من متوجه اما انداخت، بهزاد به ییگذرا نگاه بهزاد پدر

 به یخاص لبخند با

 . بابک و انایک سمت رفتن . کرد نگاه بهزاد

 .پدرش دنید از بود خوشحال بابک

 : گفتم بهزاد به رو . کرد صحبت هم اش خانوده و انیک با بهزاد درپ

 .ششیپ برو هم تو زشته، -

 . ندارم ینسبت چیه مرد اون با من چون ست،ین الزم -



 با زن اون ستادم،یا بهزاد کنار خجالت با . سمتمون اومد بهزاد یبابا اما

 . کرد نگام غرور

 بزنه یحرف خواست ساد،یوا دبهزا یرو به رو نهیس به دست بهزاد پدر

 من به نگاهش تازه که

 چرا کردم، تعجب . گفتینم یچیه شد، رهیخ بهم یحرف بدون . افتاد

 ! کنه؟یم نگام نجوریا

 . برداشت چشم ازم بهزاد یصدا با

 : گفت بود، لبش یرو که یپوزخند با بهزاد

 ! ؟یدیند آدم مگه خان؟ نیافش شده یچ -

 : گفت و داد من به رو نگاهش دوباره بهزاد پدر
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 ! ه؟یک دختر نیا -

 رو دلم خوادیم رسه،یم راه از یک هر چرا اومدم، بدم برخوردش از

 بشکونه؟

 : گفت و کرد کینزد خودش به رو من بهزاد

 صفحه 577

 . بشه همسرم قراره و نامزدمه عشقمه، نیا -

 : گفت تیعصبان با بهزاد پدر

 رو نگاهم کرده بغض ! ریبگ ادی بابک از یکم ؟ینگفت یزیچ من به چرا -

 اونم ان،یک به دادم

 . داشتم اجیاحت بهش ها لحظه نیا تو قدر چه . بود من به نگاهش

 : گفت و زد یپوزخند بهزاد

 ینسبت چیه شما و من چون بدم، اطالع رو یزیچ شما به نمیبینم یازین -

 . میندار باهم



 : گفت نیافش

 ! ؟یکرد داشیپ کجا از اصال کجان؟ دختر نیا خانواده -

 دستم . کرد خردم که شد دایپ یکی هم باز . شکست دلم هم باز

 آخه . کردیم درد قلبم . دیلرزیم

 ! کردم؟یم تحمل رو خفت نیا دیبا یک تا

 : گفت تیعصبان با بهزاد

 . هندار یربط چیه شما به _

 . زیم سمت کشوند خودش همراه و گرفت دستمو

 شدیم تکرار برام مدام بهزاد پدر یحرفا اما ز،یم پشت نشستم حرف یب

: 

 ! ؟یکرد دایپ کجا از رو نیا اصال کجان؟ دختر نیا خانواده -

 : کرد نجوا گوشم کنار و شد لیما سمتم به بهزاد . بود بد یلیخ حالم

 . خوامیم معذرت پدرم ازطرف ؟یخوب ... لوفرمین -
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 . زدم یلبخند اجبار به

 صفحه 578

 . نگرفتم دل به ست،ین مهم -

 : گفت نگران بهزاد . شدم بلند یصندل یرو از

 کجا؟ -

 . جهیگ سرم بزنم، آب صورتم به یکم -

 ام؟یب باهات یخوایم -

 . گردمیبرم النا نه، -

 نگام داره نفرت با کردم حس بهزاد، پدر سمت رفت نگاهم دوباره

 بد رو حالم نگاش کنه؛یم

 . کردیم



 بود رفته باال یبیعج طور به قلبم ضربان . یبهداشت سیسرو سمت رفتم

. 

 به زدم آب مشت هی

 . شهیم خراب شمیآرا که نبود مهم برامم صورتم،

 رو ارزش یب ی لهیوس هی حس کرد،یم تمیاذ بدجور مرد اون یحرفا

 بهتر حالم که یکم . داشتم

 . شد ظاهر چشمام یجلو انیک قامت که رونیب برم خواستم شد،

 نیا رو قلبم چشماش، ی دوباره دنید ! دیلرز دوباره نفهم زبون دل نیا

 . کرد رو اون و رو

 : گفتم یسرد لحن با و کندم دل چشماش از یسخت به

 ؟کنار یبر شهیم -

 ! خوبه؟ حالت لوفر،ین -

 : گفتم بود، لبم یرو که یپوزخند با

 ! نداره یربط شما به -

 . کرد نگام یناباور با

 صفحه 579
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 شدم؟ بهیغر واست یزود نیا به ! شما؟ -

 ! دمینفهم من و یبود بهیغر هم اول از اصال . یشد بهیغر وقته یلیخ -

 من به نسبت عالقه یا ذره گهید دیشا نباشم، مهم واست گهید دیشا -

 من اما نباشه، قلبت یتو

 بهتون یچ بهزاد پدر نم،یبب ته؟یحال عاشقتم، و دارم دوستت هنوزم

 کرد؟ ناراحتت گفت؟

 : گفتم بودم، انکارش در یسع که یبغض با

 . بشم رد خوامیم لطفا، کنار دیبر . نداره یربط چیه شما به -



 : گفتم یبلند نسبتا یصدا با . شد یعصب اش چهره حالت

 . یلعنت کنار برو -

 وارید به چسبوند منو و گرفت رو بازوم برداشت، زیخ سمتم به هوی

 وارید به رو من . سرم پشت

 یچشما به شوکه و شد ترسم باعث نشیخشمگ ینفسا کرد، کینزد

 خون کاسه هی که شیمشک

 . کردم نگاه بود شده

 . نخورد تکون هم ذره هی اما اش، نهیس تخت زدم دستمو

 . کنه ولم کردمیم تقال

 : گفت و فشرد بازمو ،یشتریب تیعصبان با

 به ؟یکنیم یلجباز یدار چرا خوامت؟یم یبفهم یخواینم چرا یلعنت -

 من که قسم خودت

 . نبودم نینازن با شب اون نکردم، یکار

 صفحه 581

 : گفتم بغض با

 که تو ... تو ... اصال ! ییدروغگو آدم هی تو خوره،یم هم به ازت حالم -

 رو من

 رو من ،یخواستینم

 کرده؟ فرق یچ هان؟ شده یچ االن . یزد پس

 : گفت چشمام به رهیخ
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 . یبش تیاذ من کنار داشتم ترس اام خواستم،یم رو تو شهیهم من -

 ترس

 رو قدرت که داشتم



 . ندونم

 : گفتم و زدم شیمعن یب یحرفا به یپوزخند

 یزود به قراره و دارم نامزد االن من چون ست،ین مهم برام گهید -

 . کنم ازدواج

 . یمن مال تو . ذارمینم نه، -

 عاشقش چون ؛کنمیم ازدواج بهزاد با . بود نخواهم و ستمین تو مال من -

 . شدم

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 . یخوایم رو من فقط تو ،یستین یخوب یدروغگو -

 : گفت و کرد اشاره قلبم به دست با

 . منه به متعلق فقط نجایا -

 . عقب دادم هولش خشم با

 چه . ستین ییجا انیک اسم به یشخص واسه من قلب تو ،یکنیم اشتباه -

 چه و یکن قبول

 صفحه 581

 هر کنم،یم دایپ رو ام خانواده اول البته . کنمیم ازدواج بهزاد با من ،ینکن

 گهید من . شده جور

 . انیک آقا ندارم دوستت

 گهید و بود شکسته منم دل اما زد،یم موج نگاهش یتو یدلخور

 . کنم اعتماد بهش تونستمینم

 کنار از خواستم . بشم شکاک آدم هی خودش مثل که کرد یکار من با اون

 مچ که بشم رد دستش

 : گفت و گرفت رو دستم

 . تهیخوشبخت آرزوم تنهام هنوزم که یدونیم -



 . کردم نگاش یچشم ریز

 و کرد پاکش دست پشت با عیسر د،یچک چشماش از اشک یا قطره

 : داد ادامه
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 ... دیشا . ینخوا رو من که دمیم حق بهت . یشنبا من مال اگر یحت -

 دیشا

 دیشا . بهتره نجوریا

 . بدونه رو قدرت بهزاد

 با داره چون متفرم، ازش . دمیکش رونیب دستش تو از رو دستم یعصب

 . کنهیم یباز احساساتم

 . رونیب رفتم و دادم فرو رو بغضم

 ) انیک (

 تا بشه دور ازت لوفرین یخواستیم تو ! یخواستیم که شد یهمون باالخره

 . کنه یزندگ بتونه

 صفحه 582

 . بشه خوشبخت تا باشه دور ازت یخواستیم

 که شد یهمون . بشه کمرنگ بهت نسبت اش عالقه یخواستیم

 آقا کن تحمل پس ،یخواستیم

 که نهیا آرزوم هنوزم آره، ! یذشتگ دختر نیا از راحت یلیخ . انیک

 تنها دختر نیا . بشه خوشبخت

 . کنمینم اصرار گهید منم خواد،ینم رو من که حاال . مهیزندگ فرشته

 عذابش باعث خوامینم

 تا کنمیم دایپ رو اش خانواده هستم؛ قولم سر هنوزم اما بشم،

 . بشه لیتکم شیخوشحال



 ) لوفرین (

 جوونا عقد، خطبه از بعد . کردمیم تحمل رو مجلس نیا یسخت به داشتم

 شدن یکوبیپا مشغول

 کارم از شدیم باعت انیک دنید اما دم،یرقص یکم بهزاد اجبار به منم و

 ازم چون بشم، مونیپش

 دیشا بهزاد، پدر هم یطرف از . زارمیب انیک ینگاها از . داشتیبرنم چشم

 نیا خاطر به هم

 . میکرد نامزد اطالعش بدون که هیعصبان

 . شد تموم یعروس باالخره

 بهزاد، نه زدمویم یحرف من نه راه نیب . میشد خونه یراه ک،یتبر از بعد

 فکر پدرش به داره حتما

 رو انیک یعنی عشقم نیاول طور چه که کردمیم فکر نیا به منم . کنهیم

 کنم؟ فراموش

*** 

 صفحه 583

 ) انیک (
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 آخه کنم؟ دایپ رو لوفرین ی خانواده دیبا کجا از دونمینم ام، کالفه یلیخ

 که نجوریا کجا؟ از

 ! شهینم

 بمونه؛ اش خانواده دنید حسرت تو بذارم تونمینم دادم، قول بهش من

 داشونیپ کجا از آخه یول

 ! دونمینم ن،نباش زنده اصال دیشا نباشن، شهر نیا تو اصال دیشا کنم؟

 یزیچ هی که دینکش یطول . رفتم فرو فکر به و گرفتم دستم نیب رو سرم

 . اومد ادمی



 . جالل بود؛ کرده فرار دستش از لوفرین که یهمون آره، ... مرد اون

 ممکنه

 خبر لوفرین خانواده از اون

 اون یول نمش،یبب دیبا ! بودن؟ دهیدزد رو لوفرین اصال نکنه . باشه داشته

 ! زندانه که

 خوامینم و کرده ازدواج تازه اونم نه، یول کنه؛ کمکم بتونه بابک دیشا

 دیبا . بشم مزاحمشون

 زندانه؛ کارمند م،یمیقد یدوستا از یکی دیمج آهان، . کنم یکار هی خودم

 کمکم بتونه اون دیشا

 دایپ رو اسمش نیمخاطب ستیل یتو و برداشتم رو لمیموبا عیسر . کنه

 . زدم زنگ واسش و کردم

 ) لوفرین (

 صفحه 584

 گود یحساب چشمم ریز . شدم قیدق خودم به و ستادمیا نهییآ یجلو

 خاطر به خب بود، افتاده

 از یدور . بودم شده پژمرده و الغر هم یحساب . است شبانه یها هیگر

 کنه؛یم داغونم داره انیک

 گذشته ازم راحت یلیخ انیک . کنم اعتماد بهش تونمینم حال، نیا با اما

 . زدم یپوزخند بود،

 ! گذشت ازم راحت چه ،یبزرگ عشق چه -

 گشتمیبرم کاش ! رهیم سر ام حوصله یحساب که هم بزرگ خونه نیا یتو

 وقت اون نه، . شرکت

 یب . شهیم مشکل کردنش فراموش و هست چشمم جلو مدام انیک

 . آشپزخونه سمت رفتم هدف



 برم مجبورم پس ر،یش نه و میداشت آرد نه اما کردم، کیک هوس هوی

 هم ییهوا هی نجوریا بخرم،

 . کنمیم تازه

 نیماش هی که برم رونیب الیو از خواستم و دمیپوش رو شالم و مانتو عیسر

 قرار پام جلو متیق گرون

 . کرد باز رو عقب در و شد ادهیپ نیماش از راننده . گرفت

 . کردم تعجب نجا،یا اونم بهزاد پدر دنید از
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 با . چشمام تو شد رهیخ شب اون مثل دوباره و شد من حضور متوجه

 نییپا رو سرم خجالت

 . گرفتم

 صفحه 585

 بهزاد به یادیز شباهت . ستادیا روم به رو و برداشت قدم سمتم به

 ریز . کردم سالم آروم . داشت

 نیهمچ چرا نیا بابا، یا . کردیم نگام رهیخ هنوز اما داد، رو جوابم ب ** ل

 ! کنه؟یم

 خونه وارد یمعطل بدون داخل، ادیب کردم تعارف و رفتم کنار در یجلو از

 . شد

 . کرد نگام یچشم ریز

 است؟ خونه بهزاد -

 ... تا زنمیم زنگ شواس االن یول نه، -

 . دیبر رو حرفم

 . کنم صحبت خودت با خوامیم ست،ین الزم -

 حتما معلومه، خب بگه؟ خوادیم یچ یعنی داد، دست بهم یبیعج دلشوره



 خانواده بگه خوادیم

 کجان؟ ات

 مبل یرو غرور با . شدم الیو وارد همراهش و دادم قورت رو بغضم

 تا آشپزخونه رفتم منم نشست،

 . نجاستیا بابات که دادم امیپ هم بهزاد به و کنم درست وهقه واسش

 . نشستم روش به رو و گذاشتم زیم یرو رو اش قهوه

 : گفت و خورد رو اش قهوه از مقدار هی

 ... مطلب اصل سر رمیم مقدمه بدون -

 . کردم یباز ناخنام با و گرفتن نییپا رو سرم

 کجان؟ ات خانواده -

 صفحه 586

 پسرش یزندگ یپا داره، حق خب ! بپرسه؟ خوادیم رو نیهم گفتم یدید

 . وسطه
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 داشتم یچ اصال . نداشتم گفتن یبرا یحرف اما کردم، نگاش کرده بغض

 ! بگم؟ که

 کجان؟ ات خانواده ! ینداد جواب -

 ! نبود مهم گهید شد،یم هم یچ هر گفتم؛یم رو یچ همه دیبا

 . ندارم یا خانواده من ... من -

 . کرد کیبار رو چشماش

 . بزن حرف تر واضح -

 . زدم یزهرخند

 و کس یب نداشتم، یا خانواده اول از من ! بگم تونمینم تر واضح نیا از -

 . کارم



 ! خوشحال ای ناراحته دیفهم شدینم کرد، رییتغ اش چهره حالت

 نکهیا با . حرفا نیا گفتن بود سخت برام رم،یبگ رو ماشکا یجلو نتونستم

 نگاه اما نداشتم، یگناه

 ! گناهکارم واقعا انگار که کردنیم نگام یجور چون داد؛یم آزارم آدما

 : گفت و دیکش دشیسف شیر ته به یدست

 ؟یشد آشنا بهزاد با طور چه -

 ! اد؟خویم یچ جونم از مرد نیا آخه . بست رو گلوم راه بغض دوباره

 اصال

 بهزاد با خوامینم من

 صفحه 587

 چه من مگه بشم، ریتحق خوامینم ! خوامینم رو کس چیه اصال کنم، ازدواج

 ! خدا؟ دارم یگناه

 یصدا بزنم، یحرف بخوام نکهیا از قبل . کرد تکرار رو حرفش دوباره

 به اطیح تو از زادبه نیماش

 نیا گنگ یسواال از رو من بهزاد وجود چون شدم؛ خوشحال . دیرس گوش

 . دادیم نجات مرد

 تر یوحش رو سبزش یچشما که یخشم با . شد خونه وارد یعصب بهزاد

 سمت به بود، کرده

 به خوامینم نشه؛ دعواشون دوارمیام خدا، یوا . برداشت قدم پدرش

 نیا از شتریب خاطرم

 . بشه شکراب وننشیب
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 . شد رهیخ بهزاد به غرور با نیافش . شدم بلند مبل یرو از

 ؟یخوایم یچ نجایا تو -



 ! طور؟ چه احترام ندادن؟ ادی بهت سالم -

 : گفت و زد یپوزخند بهزاد

 ! نبود سرم یباال یپدر بده، ادی بهم که نبود یکس -

 ! بود سرت یباال که مادر -

 . کرد دراز نیافش سمت ور دستش دیتهد با بهزاد

 به فقط دم،یرس نجایا به االن اگه ! ارین فتیکث زبون به رو من مادر اسم -

 .بس و بوده مادرم خاطر

 صفحه 588

 بهم ادیز شباهت . ستادیا بهزاد یرو به رو و شد بلند مبل یرو از نیافش

 بهزاد که انگار تن،داش

 . کردمیم تصور نجوریا که من باشه؛ نیافش یجون از یریتصو

 . ینداشت یچیه االن تو نبود، من ثروت اگه ! من یپوال با البته -

 حل یچ همه پول، دادن با یکرد فکر . ستین پول زیچ همه خان نیافش -

 یمدینفه تو ! شه؟یم

 . مرد هک بود تو طرف از یمهر یب خاطر به من مادر

 ندارم بهش یا عالقه چیه گفتم بهش ،یخواستگار رفتم که اول روز من -

 بابام اصرار به فقط و

 . کرد قبول اونم خب کنم؛یم ازدواج دارم

 . زد یتلخ لبخند بهزاد

 یجا حالت و عشق آره؟ یکرد ازدواج نسلت نرفتن نیب از واسه پس -

 اشیبدبخت و بود یا گهید

 آخه؟ یآدم تو من، مادر واسه

 . کنه بهزاد نثار یلیس هی نیافش تا بود یکاف حرف نیهم

 . کردم نگاشون یناباور با
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 : گفت دیتهد با نیافش

 باز باشم، یچ هر من ! احمق ی پسره یکن رفتار نجوریا من با ذارمینم -

 ! یمن خون از تو پدرتم؛

 : گفت بهزاد به خطاب و انداخت من به یکوتاه نگاه

 . کنم صحبت باهات دیبا خونه، ایب فردا -

 صفحه 589

 : گفت خشم با بهزاد

 . ندارم یحرف تو با من -

 . دیغر نیافش

 باهات یواجب کار خونه، یایم فردا گفتم، من که نیهم ! ببند رو دهنت -

 هر وگرنه ،یایب دیبا . دارم

 شد؟ تیحال ؛یدید خودت چشم از یدید یچ

 : گفت و انداخت من به ییگذرا نگاه بهزاد

 ! شد؟ خوب خان، نیافش چشم -

 : گفت و زد یا روزمندانهیپ لبخند نیافش

 ! شد حاال -

 . رفت رونیب خونه از و انداخت من به رو معناش پر نگاه اون دوباره

 . بود نییپا سرش خشم با که بهزاد سمت رفتم عیسر رفتنش، با

 .اش شده مشت یدستا به افتاد نگاهم

 : گفتم آروم

 ؟یخوب ... بهزاد -

 رو دستش مچ که اتاقش سمت بره خواست کنه، نگام نکهیا بدون

 . گرفتم
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 ... بهزاد -

 . زد پس رو دستم یعصب

 . لوفرین کن ولم -

 حهصف 591

 محکم رو در و اتاقش سمت رفت من به توجه یب . کردم نگاش دلخور

 . دیکوب هم به

 ب ** ل ریز رو انیک اسم هوا یب . شد یجار اشکام لیس رفتنش، با

 زمزمه

 بود، االن کاش . کردم

 یتو نکردم؟ گوش حرفاش به چرا ... چرا . بشه دردام مرحم تا بود کاش

 نبود یدروغ چیه چشماش

 ! دم؟ینفهم چرا من و

 . بستم هم رو در و اتاقم سمت رفتم عجله با

 آروم هم باز اما کردم، هیگر خودم یتنها دل یبرا و تخت یرو نشستم

 روشن رو میگوش . نشدم

 اما کرد، آرومم ذره هی دنشونید . عشقم یعکسا به شدم رهیخ و کردم

 برابر نیچند رو میدلتنگ

 . کرد

 ) انیک (

 قرار هی برام و شناخت رو جالل کردم، فیتعر دیمج یبرا رو زیچ همه

 . گذاشت مالقات

 که بود معلوم اش افهیق از . اومد باالخره . ادیب یعوض اون تا بودم منتظر

 ! خماره

 رو کردیم وصل هم به رو صداهامون که یگوش . یصندل پشت نشست



 اخم با اونم برداشتم،

 . برداشت رو یگوش دودل و کرد نگام

 : گفت بود، لبم یرو که یپوزخند با

 ؟یشناسیم رو من نم،یبب -

 صفحه 591

 : گفت یظیغل اخم با شناخت، یانگار . کرد کیبار رو چشماش

 ! بود؟ تو شیپ دختر اون پس -
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 : گفتم تیجد با

 . بود من شیپ آره، -

 . نجایا افتادم دختر اون خاطر به کنه، لعنتون خدا -

 . دمیکش هم یتو رو اخمام

 چرا؟ اون؟ خاطر به -

 : گفت یشتریب خشم با

 . شد شروع من یها یبدبخت شد، باز خونه اون تو پاش یوقت از اصال -

 ... اف کنه لعنتت خدا

 . خورد رو حرفش

 : گفتم دیتهد با

 دایپ کجا از رو دختر اون نم،یبب . یکن فیتعر برام رو زیچ همه دیبا -

 ؟یکرد

 . کرد نگام مشکوک

 ! ؟یا کارهیچ تو اصال -

 از جرمت که کنمیم یکار وگرنه ،یبزن حرف بهتره . نداره یربط تو به -

 نیسنگ هم هست که ینیا



 راحت یلیخ که ینیبیم اد،یبرم دستم از کار همه من ته؟یحال بشه؛ تر

 مالقات باهات تونستم

 . کنم

 صفحه 592

 ! باختم رو میزندگ من ! بچه؟ یترسونیم یچ از رو من -

 پس کنم،یم خالصت بشه، صادر اعدامت حکم که کنم یکار تونمیم منم -

 . یبزن حرف بهتره

 کجان؟ دختر اون خانواده

 : گفت و دیکش یدست نامرتبش شیر به کالفه

 . ندارم یخبر اش خانواده از من -
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 : دمیغر

 . یگیم دروغ سگ مثل ،یگیم دروغ -

 . گمینم دروغ -

 ؟یکرد دایپ کجا از رو دختر اون پس -

 ! بدزدم رو اون خواست ازم نفر هی -

 . کردم کیبار رو چشمام

 ؟یک -

 : گفتم یعصب کرد، نگام حرف بدون

 ! کثافت بزن حرف -

 ! بابا خوب یلیخ -

 ! بود دهیترس ازم واقعا یانگار کردن، فیتعر به کرد شروع

 . بود مواد و بچه فروش و دیخر اول از من کار -

 یکار هی دیبا که شده داشیپ یکی که گفت قامیرف از نفر هی روز هی



 نیا اگه گفت . یبد انجام براش

 صفحه 593

 پول، عشق که منم و شهیم بتینص یادیز پول ،یبد انجام براش رو کار

 . کردم قبول عیسر

 هی دیبا گفت ؟یخوایم ازم یچ گفتم بهش منم و شمیپ اومد شخص اون

 ! یبدزد رو بچه

 ! ل؟یدل چه به بدزدم؟ که گفتم متعجب

 پول عوض در ؛یبدزد رو اون دیبا گفت فقط نگفت، بهم رو لشیدل

 . دایم رتیگ یکالن

 . گرفتم ازش رو ینشون و آدرس و کردم قبول

 اومدن، رونیب خونه از یجوون مرد و زن . شدم منتظر خونه اون یجلو

 یا اومده ایدن به تازه نوزاد

 . بود جوون زن بغل هم
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 . میکرد حرکت سرشون پشت آروم

 لگد و مشت ریز رو بچه پدر و شدن ادهیپ نیماش از افرادم از نفر دو

 غیج مدام زنش . میگرفت

 رونیب بغلش از رو بچه زور به و کردم استفاده فرصت از منم زد،یم

 کردم اشاره افرادم به و دمیکش

 . بشن سوار

 هم رو بچه دیبا گفت اما داد، بهمون رو پول . شخص اون به دادم رو بچه

 نگه خودمون شیپ

 . میدار

 صفحه 594



 دردسر واسم بچه نیا خوامینم نبود، قرارمون یتو نیا اما گفتم بهش

 بهم مرد اون . کنه درست

 . دمیم بهت هم یشتریب پول نباش، نگران گفت

 روز به روز هم دختر نیا و نشد داشیپ گهید اما کردم، قبول ناچارا منم

 دختر . شدیم بزرگتر

 فرار که پولدار رمردیپ هی به بفروشمش شدم مجبور منم بود، یسرتق

 . کرد

 رو دختر خوامیم گفت و زد زنگ مرد اون ها سال از بعد بدم، شانس از

 . نمیبب

 دمتیم ای یکنیم داشیپ ای گفت نکرد، باور رو حرفم . مرده گفتم بهش

 ! سیپل دست

 یساال یحت . کردمینم قبول رو شنهادشیپ اول از کاش کنه، لعنتش خدا

 و شدم مونیشپ اول

 . بودن رفته شهر نیا از اما اش، خانوده شیپ گردونم برش خواستم

 . کردمیم خالصش نجایهم تونستم،یم اگر . کردم نگاش اخم با

 : گفتم تیعصبان با

 ! االی بگو، رو شخص اون آدرس و مشخصات -

 . پسر ننداز دردسر یتو رو خودت -

 : دمیغر

 . نداره یربط تو به -

 . مگیم باشه، -

478 

 صفحه 595

 . پارساست نیافش اسمش



 ! ممکنه ریغ نیا نه، . شد تکرار برام بار نیچند پارسا نیافش اسم

 با یا یدشمن چه بهزاد پدر ممکنه؟ طور چه آخه . نداشت امکان نیا نه،

 ! داشته؟ لوفرین خانواده

 خودم از رو لوفرین کاش من، به لعنت . کنم هضم رو مسئله نیا نمتوینم

 . بودم نکرده جدا

 .چشماش تو زدم زل خشم با

 بوده؟ یچ دختر نیا دنیدزد لیدل یدونینم واقعا -

 . نگفت یچیه نه، -

*** 

 که بود یکس تنها تیوضع نیا یتو گرفتم، تماس انایک با اجبار به

 نیافش اون آدرس تونستیم

 دیبا ببرن، ییبو هیقض نیا از بهزاد ای بابک خواستمینم . بده بهم رو دنامر

 . کردمیم حلش خودم

 . داد جواب بوق چند از بعد

 برم؟ قربونت یخوب گلم، داداش سالم -

 راهه؟ به رو یچ همه ؟یکنیم کاریچ ؟یخوب تو زم،یعز ممنون -

 . خوبم من ،یداداش آره -

 انا؟یک -

 جانم؟ -

 . بمونه خودمون نیب دیبا فقط خوام،یم ازت یزیچ هی -

 شده؟ یزیچ ،یکرد نگرانم داداش -

 . کنمیم فیتعر برات رو زیچ همه مفصل بعدا -

 صفحه 596

 . باشه -
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 . کن امکیپ واسم خوام،یم رو بابک پدر شرکت ای خونه آدرس -

 ! خوبه؟ یچ همه یمطمئن شدادا -

 یزیچ بهزاد ای بابک فقط کنم،یم فیتعر برات ویچ همه بعدا ... که گفتم -

 . نفهمن

 : گفت ینگران لحن با

 ! یکرد نگرانم داداش -

 باشه؟ نکن، رشیدرگ رو خودت . زمیعز ستین یزیچ -

 .داداش چشم -

 . خداحافظ برم، قربونت -

 .داداش خداحافظ -

 شیحال ! کرده؟ دور اش خانواده از رو بچه هی لیدل چه به مردک اون

 از شده جور هر . کنمیم

 . عشقم خاطر به فقط ارم،یم در سر هیقض

 یدستا با . داشتم نگه رو نیماش . اومد سراغم به بیعج یا دلشوره

 . گرفتم رو اش شماره لرزونم

 دوارمیام . بودم نگران اما کنه، طاقتم کم صداش دنیشن خواستمینم

 . بده رو جوابم

 ) لوفرین (

 جا از لم،یموبا یصدا با . کردمیم هیگر و بودم کرده بغل رو هام زانو

 . دمیپر

 صفحه 597

 خواستیم دلم قدر چه . برد باال رو قلبم ضربان اش، شماره دنید

 ! بشنوم رو صداش

 خوب خودم کنم؟یم لج دارم هنوز چرا دونمینم . دادم ماست رد هوا یب



 دوستم انیک دونمیم

 رو نینازن نداشت حق انیک . کنم فراموش رو روز اون تونمینم اما داره،

 هم دیشا یول کنه، قبول

 دوباره یصدا با . ادیبرم یکار هر زن اون از چون گفته؛ دروغ نینازن

 دور رو هودهیب افکار لم،یموبا

 . ختمیر
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 خدا رو تو داره، دوستت قدر چه نیبب . بده جواب لوفر،ین کن بس

 ! بده رو جوابش

 نیهمچ دارم چرا کنه، لعنتم خدا . دادم تماس رد دوباره . بودم دل دو

 ! کنم؟یم

 : اومد امیپ برام بار نیا

 . بشم آروم ذره هی صدات دنیشن با خوامیم . بده جواب انصاف، یب -

 . بفهم ،یلعنت نگرانتم

 . لیموبا صفحه یرو دیچک چشمم از یاشک قطره

 نفسم و تخت یرو نشستم صاف . کردم پاک رو اشکام . زد زنگ دوباره

 دادم، رونیب قیعم رو

 . باشه یلرزش صدام یتو خواستمینم

 . کردم وصل رو تماس استرس با

 صفحه 598

 ! معرفت یب سالم _

 . کردم سکوت

 . بشه آروم قرارم یب دل نیا تا بزن یحرف هی -

 . کردم سالم یسرد لحن با



 . دمیشن رو نامنظمش ینفسا یصدا

 ! خوشگلم سالم -

 ؟یداشت یکار -

 . آره -

 . بگو -

 . تنگه برات دلم -

 خودم مداشت چرا دونمینم اما بودم، دلتنگش منم . رفت باال قلبم ضربان

 یحرف و دادمیم آزار رو

 ! زدمینم
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 . کنمیم قطع ،یندار یا گهید کار اگه -

 : گفت یدلخور لحن با

 سنگدل انقدر که تو ،ینبود معرفت یب که تو مزاحمم؟ حد نیا تا یعنی -

 ! ینبود

 خودت مثل و بشم رحم یب یشد باعت تو بشم، سنگدل یشد باعث تو -

 . بشکونم دل

 . دیکش یقیعم آه

 صفحه 599

 هدفم تنها که قسم خودت به اما ،یدار حق یبگ یچ هر . دونمیم -

 تو . بود تیخوشبخت

 ازت که مهمه برام انقدر وجودت یدینفهم عاشقتم، قدر چه یدینفهم

 نیا کاش یا اما گذشتم،

 ... کاش یا . کردمینم رو کار

 ! انیک آقا رهید حرفا نیا گفتن یبرا گهید -



 به یا ذره دونمیم چون ،یباش من مال یتونیم هنوزم تو . ستین رید -

 پس ،یندار عالقه بهزاد

 . یکن تموم رو رابطه نیا بهتره

 : گفتم لکنت با

 ... من ... من -

 ؟یخوایم رو نیهم هم تو برم؟ قربونت یچ تو -

 : گفتم و کردم پاک دستم پشت با رو مزاحم یاشکا

 رفته؟ ادتی ،یکرد من به تو -

 چون نزدم، دست زن اون به من ! ؟یکن باورم که بخورم قسم یک به -

 بود یکس اون . متنفرم ازش

 با ارم؟یب رو بهش باز بخوام که ام وونهید مگه کرد، نابود رو میزندگ که

 عشق م،یزندگ به تو ورود

 . کن باور رفت؛ نیب از اونم

 باور منم و گفت بهم رو بود داده راه خونه به رو نینازن نکهیا لیدل

 حرفاش به دیبا هم اول از کردم،

 . دادمیم گوش

 صفحه 611
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 ! ششیپ برم االن نیهم شدیم کاش

 بشه آروم دلم تا بگو . هنطوریهم که بگو ،یخوایم رو من تو ... لوفرین -

 . برم قربونت

 : گفتم بغض با

 ،یزد پس رو من که یبود تو نیا ان،یک خواستمیم رو تو شهیهم من -

 تو . لیدل یب و هودهیب اونم



 . ینخواست رو من که یبود

 دیبا فقط برگردونم، رو تو خوامیم . کنم جبران خوامیم االن اما دونم،یم -

 . یبخوا تو

 : مگفت استرس با

 شه؟یم یچ اون ... بهزاد پس -

 عشق بدون که بفهمه دیبا اونم دم،یم حیتوض بهش خودم . نباش نگران -

 . کرد یزندگ شهینم

 ان؟یک -

 جانم؟ -

 خودم و ارمینم دووم گهید کن باور ؟یبزن پس رو من هم بار نیا نکنه -

 ! کشمیم رو

 . عشقم شمبا باهات آخر تا دمیم قول ! نزن رو حرف نیا ... یه -

 : گفتم یکمرنگ لبخند با

 . باشه -

 . دارم دوستت -

 . احساساتم دوباره گفتن از داشتم ترس کردم، سکوت هم باز

 صفحه 611

 ؟یبگ یزیچ یخواینم تو -

 . سکوت دوباره و
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 تا کنمیم یکار هر کن باور اما ،دمیم حق بهت . نداره بیع باشه، -

 دوباره

 . یکن اعتماد بهم

 . خداحافظ من، ی فرشته باش خودت مواظب



 . دمیخند زده جانیه و کردم قطع رو تماس

 یخوب به زیچ همه شهیم یعنی برسم؟ انیک به شهیم یعنی جون، خدا -

 بشه؟ تموم

 ) انیک (

 . دمیخند بلند یصدا با

 یگردیبرم دوباره رسونم،یم آرزوت به رو تو . میزندگ فرشته عاشقتم

 . خودم شیپ

 یعوض اون ی خونه سمت به یمعطل یب فرستاد، برام رو آدرس انایک

 . کردم حرکت

 : گفت و زد یلبخند عشوه با نیافش همسر

 . انیک آقا یاومد خوش -

 . ومدین خوشم چیه زدنش حرف لحن از

 : گفتم اجبار به

 . ممنون -

 . اومد رونیب اتاق از نیافش لحظه، نیهم

 . داد باال رو ابروش یتا هی کرد، تعجب دنمید از

 صفحه 612

 ! یکرد رمیغافلگ . دنتید از خوشحالم ! انیک آقا به، به _

 . زدم یمصلحت یلبخند

 . شدم مزاحم یمهم کار واسه _

 . پسرم خدمتم در -
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 . انداختم همسرش به ییگذرا نگاه

 . میکن صحبت تنها خوامیم هست، امکانش اگه _-



 : گفت لبخند با

 . البته -

 . میشد کارش اتاق وارد

 رو یگاریس . نشست زشیم پشت هم خودش و نمیبش که کرد تعارف

 یقیعم پک کرد، روشن

 : گفت و زد بهش

 شده؟ بحثشون انایک و بابک هنکن نم،یبب اومده؟ شیپ یمشکل خدمتم، در -

 . نشستم مبل یرو

 . ندارن یمشکل نفر دو اون خوشبختانه نه، -

 ؟یچ پس -

 . نجامیا لوفرین خاطر به -

 . کرد کیبار رو چشماش

 لوفر؟ین _

 . بهزاد نامزد آره، -

 : گفت و یگاریس ریز یتو کرد خاموش رو گارشیس حرف، نیا با

 صفحه 613

 ! بزن حرف تر واضح -

 ! دارم خبر زیچ همه از من خان، نیافش نزن راه اون به رو خودت -

 . خورد گره هم به اخماش
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 ؟یدار خبر یچ از ؟یگیم یدار یچ _

 ؟یدار دوستش نکنه نم،یبب ! ؟یدار کاریچ من پسر نامزد با تو اصال

 . زدم یپورخند

 یدونیم خوب خودت که است گهید زیچ هی نجایا به من اومدن لیدل _



 ! هیچ

 . ستادیا روم به رو و شد بلند زیم پشت از

 ؟یبگ یخوایم یچ نده، هدر هودهیب رو من وقت _

 . ستادمیا روش به رو

 کجان؟ دختر اون خانواده _

 ؟بدونم دیبا کجا از من ! ؟یخوایم من از رو دختر اون خانواده تو -

 اش خانواده از رو دختر اون خودت چون خان، نیافش یدونیم خوب تو -

 حرف بهتره . یدیدز

 ! شهیم تموم گرون برات وگرنه ،یبزن

 . کرد یا خنده تک

 نیاول من ! بدزدم؟ رو دختر اون دیبا چرا اصال شدم، چیگ پاک که من _

 رو دختر اون که باره

 ! جان پسر نزن هودهیب حرف نم،یبیم

 ! قتهیحق ست؛ین پرت و چرت و هودهیب من یحرفا خان، نیافش نه -

 صفحه 614

 . کرد نگام خشم با

 داره؟ دوست اونم نکنه . یعاشق تو بود، درست حدسم پس _

 : گفتم یسرد لحن با

 به رو اون تا نجامیا شقمع خاطر به هم االن و میعاشق دومون هر آره، _

 شما . برسونم اش خانواده

 ی گوشه اندازمتیم یدزد آدم جرم به وگرنه ،یبزن حرف بهتره هم

 ! زندون
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 . کرد روشن گهید گاریس هی . زشیم سمت رفت دوباره



 ! شده تا دو شما دست چهیباز من احمق پسر وسط نیا پس -

 یزندگ شهینم عشق بدون هک کنهیم درک بهزاد چون ست،ین نطوریا نه -

 . کرد

 . بخوره شکست من مثل ذارمینم -

 . کردم کیبار رو چشمام

 ؟یدیدزد رو لوفرین که یکنیم اعتراف پس _

 . شد یجد اش چهره

 ! ستمین مونیپش هم بابت نیا از آره، _

 . کردم مشت رو دستم خشم از

 با چرا ! ؟یکن دور اش خانواده از رو بچه هی اومد دلت طور چه -

 ؟یکرد یباز سرنوشتش

 د،ید چشماش یتو شدیم یراحت به رو نفرت . شد کینزد بهم قدم هی

 بود؟ یچ لشیدل اما

 صفحه 615

 ! گرفتن ازم رو حقم چون -

 ! داره؟ لوفرین به یربط چه نیا اصال ؟یحق چه -

 ! داره بطر که مادرش به -

 : گفت و نشست من یرو به رو مبل یرو . کردم نگاش یناباور با

 . کنمیم فیتعر واست ،یدار دوست اگه -

 : داد ادامه دوختم، چشم بهش منتظر

 جذب دخترا شتریب روز همون از و بودم شده دانشگاه وارد تازه _

 کردنیم یکار هر شدن، غرورم

 یاعتقاد عشق به من چون ،شدنینم موفق اما کنن، جلب منو نظر تا

 نیهم به یمدت . نداشتم



 شدم دانشگاه طیمح وارد غرور با روزا همه مثل روز هی . گذشت منوال

 . زد تنه بهم نفر هی هوی که
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 به آنچنان گه،ید یدخترا برخالف . بود دختر هی کردم، نگاش یعصب

 با اما بود، دهینرس خودش

 . بود بایز حال نیا

 : گفتم غرور با

 ؟ینیبینم آدم ؟یکور -

 و کرد نگام شیا قهوه درشت یچشما با . کرد جمع نیزم یرو از کتاباشو

 : گفت

 . خوامیم معذرت _

 ! ؟یخوایم معذرت فقط -

 صفحه 616

 : گفت تعجب با

 کتاب نه ن،یزم یرو افتاد من یکتابا بعدشم، ! نبود که عمد از خب -

 ! شما

 ! بخوام؟ معذرت دیبا بابتش نکنه -

 ! آقا نه -

 ! یپاپت ی دختره آقا، نگو من به انقدر -

 . کرد حمله بهم هوی زدم، که رو حرف نیا

 : گفت یبلند یصدا با

 ! آبادته و جد هفت یپاپت . بفهم رو دهنت حرف ،یهوو -

 داشت . کردن نگامون و گشتنبر بودن اطراف اون که ییپسرا و دختر

 تیعصبان با برد،یم رو آبروم



 . کردم نگاش

 ! تر آروم احمق؟ ی دختره خبرته چه -

 . زد یپوزخند

 ! بشه؟ کیکوچ تتیشخص یترسیم ه؟یچ _
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 ؟یچ پس آره -

 ظاهر به یآقا مهمه هم هیبق یبرا مهمه، برات تتیشخص که همونجور -

 ! محترم

 . رفت و گفت نویا

 گرفتم میتصم منم و بود کرده عمیضا بدجور . دنیخند بهم پسرا و دختر

 تا یکس چون کنم، یتالق

 صفحه 617

 رو کار نیا یراحت به دختر نیا اما کنه، نیتوه بهم بود نتونسته حال به

 گرفتم میتصم ! کرد

 نیدلنش و بایز خودش مثل ! ساغر دم؛یفهم رو شاسم . ببرم رو آبروش

 یجور هی خواستمیم . بود

 نمیهم واسه بزنم، ضربه بهش

 و کردینم توجه من به اصال اون اما کنه، توجه بهم تا کردم رو تالشم تمام

 هاش یمحل یب نیهم

 گهید . شدمیم عاشقش شتریب گذشت،یم که روز هر ! کرد عاشق منو

 تونستمینم اون بدون

 ! یروان هی بودم شده کنم، حملت

 . گرفتم هم حلقه واسش یحت کنم، ازدواج درخواست ازش گرفتم میتصم

 که دانشگاه وارد اما



 یم نگاه هم به محبت و عشق با و نشسته پسر هی کنار دمید شدم،

 مثبت یپسرا اون از . کردن

 یکس کرد، میعصب صحنه نیا دنید . داشتن قبولش ایلیخ بود، دانشگاه

 اون به نداشت قح

 . بشه کینزد دختر

 : گفتم و آوردم ریگ تنها رو ساغر

 . تونمینم تو بدون شدم، عاشقت -

 بردار، سرم از دست گفت . خوامیم رو محمد گفت و زد پسم اون اما

 ازدواج محمد با قراره چون

 نفر چند با یحت و ومدمین کوتاه من اما ت،یزندگ یپ برو گفت بهم . کنم

 محمد و میرفت ها بچه از

 صفحه 618

 مال اون گفتم برداره، ساغر سر از دست کردم دشیتهد . میزد کتک رو

 بار ریز محمد اما منه،

 : گفت و نرفت

 . ارهیب دست به رو ساغر تونهینم یکس من، جز -

 . کردن ازدواج باالخره نداشت، یاثر من یدایتهد
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 که بود روزا همون . بود کرده تر یروان رو من ساغر دادن دست از

 ،یکن ازدواج دیبا حتما گفت پدرم

 عالقه بدون . نداشتم یا چاره منم و کنه دایپ ادامه دیبا نسلم گفت

 دار بچه هم زود و کردم ازدواج

 دار چهب هنوز داشتم، نظر ریز رو ساغر هم ازدواج از بعد اما شدم،

 . بود نشده



 منم و نداشتن یا بچه هنوز محمد و ساغر اما اومد؛ ایدن به دومم بچه

 نیا از بودم خوشحال

 بهت من کن، ازدواج من با ایب گفتم و ساغر کار محل رفتم روز هی . هیقض

 حرفم از . دمیم بچه هی

 بچه حسرت یتو نکهیا از . صورتم یتو زد محکم که شد نیخشمگ آنچنان

 خوشحال بود هموند

 یلیخ خبر نیا دنیشن از . شد باردار ساغر بعد، سال چند اما بودم،

 تونستمینم شدم، نیخشمگ

 واسه بردم،یم نیب از رو یخوشحال نیا یقیطر هی به دیبا . خوشحالن نمیبب

 نفر چند به نیهم

 صفحه 619

 . بدوزدن رو بچه تا دادم پول

 ! باشه بوده فطرت پست انقدر شدینم باورم

 داشت؟ یگناه چه بچه اون آخه -

 : داد ادامه حرفم به توجه یب

 شباهت افتم،یب ساغر ادی به دوباره که شد باعث دختر نیا دنید _

 چه . داره مادرش به یادیز

 ! شد ساغر دختر عاشق من پسر ه،یبیعج سرنوشت

 . شدم کینزد بهش

 کن، تموم رو یباز نیا و کجان لوفرین خانواده بگو ! خان نیافش کن بس _

 اندازه به لوفرین خانواده

 . دنیکش زجر یکاف

 شکست من مثل ذارمینم کنه، ازدواج بهزاد با دیبا دختر نیا هرگز، نه _

 . بخوره



 . منه مال لوفرین ،یندار رو کار نیا حق تو -

 . بهزاد مال فقط اون ان،یک آقا نه -

 ؟یچ اش خانواده پس -

490 

 شه یم باعث دنشونید چون نه،یبینم رو اش خانواده وقت چیه اون -

 جدا عشقش از پسرم

 . بشه

 . بشه نجوریا ذارمینم من یول -

 : گفت و زد یپوزخند

 صفحه 611

 . عشقت هم و ینیبیم ضرر تو هم چون خان؛ انیک یکشب کنار نفعته به _

 پارسا خانواده بار نیا

 ! شنیم روزیپ

 . بشه جدا ازم لوفرین ذارمینم بار نیا نه،

 : گفتم تیجد با

 کمک لوفرین به خودش دارم حتم بشه، خبر با ماجرا از بهزاد یوقت -

 . کنهیم

 . نشست لبش گوشه یپوزخند

 اون . عاشقه وار وونهید من مثل پس رگاشه، وت من خون و منه پسر اون -

 نامزدش عنوان چیه به

 .باش مطمئن رو نیا تو، به دهینم رو

 . رمیبگ رو جونش دستام نیهم با خواستیم دلم و بودم یعصب یلیخ

 وار وونهید منم چون کن، تموم زودتر یچ هر رو یباز نیا پارسا، یآقا -

 واسه و دخترم اون عاشق



 . بدم براش رو جونم حاضرم یحت کنم؛یم یکار هر خاطرش

 : گفت و دیخند بلند

 . رونیب برو شیزندگ از ،یعاشق واقعا اگر پس -

 انجام رو تالشم تمام بهش دنیرس یبرا . کنمینم رو کار نیا هرگز -

 . دمیم

 : گفت و شد کینزد بهم قدم هی

 ! باش یبد اتفاقات منتظر وجود، نیا با پس -
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 : گفتم خشم با

 صفحه 611

 لوفرین خانواده یبگ اگر باش مطمئن ! پارسا یآقا یکنینم یغلط چیه تو -

 یکار چیه باهات کجان،

 . بگم رو زیچ همه سیپل به مجبورم ،ینگ یزیچ اگر یول . ندارم

 . افتهیم خطر در عشقت جون اما ،یبد انجام یبخوا یکار هر یمختار -

 ! خودته با میتصم

 به هنوز اما اومد؛یبرم ازش یکار هر بود، یروان آدم هی نیا . بودم کالفه

 حتم و دارم دیام بهزاد

 . کنهیم کمکم دارم

 . پارسا یآقا شمیم روزیپ که منم نیا باش مطمئن -

 رونیب اتاق از و زدم پوزخند هی بهش شد، رهیخ چشمام تو خشم با

 بهزاد، ییتو دمیام تنها . اومدم

 ! یبد ادامه رو پدرت راه ینخوا تو دوارمیام

 ) لوفرین (

 خاطر به دونمیم . نکرده صحبت باهام هم کالم هی بهزاد روز،ید از



 هم حق چارهیب ناراحته، پدرش

 یکس خوامینم چون نده، آزار رو اون انیک و من موضوع دوارمیام . داره

 . شهبا ناراحت خاطرم به

 اما ندارم، عالقه بهش نکهیا با . بودم نکرده رو کار نیا هم اول از کاش

 بدون هم صبح . نگرانشم

 . ومدهین هم هنوز و رفت رونیب خونه از بگه، یزیچ نکهیا

 همش دارم، یبیعج دلشوره . تخت یرو کردم ولو رو خودم هدف یب

 اتفاق هی قراره کنمیم حس

 ! افتهیب بد

 صفحه 612

 کاش . شد تجسم ذهنم یتو انیک ریتصو گذاشتم، هم یرو رو چشمام

 یک پس من، مرد یبو االن

 یرو از جانیه با . خورد زنگ لمیموبا لحظه، نیهم باشم؟ تو مال قرار

 انیک داشتم، برش یعسل

 . کردم وصل رو ماست و زدم یخوشحال سر از یلبخند . بود

 یسع و گذاشتم قلبم یرو رو دستم جانیه از . زدیم تند یحساب قلبم

 . باشم آروم کردم

 . سالم -
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 ؟یخوب م،یزندگ فرشته سالم -

 . رفتیم باالتر قلبم ضربان دم،یشنیم که یا کلمه هر با

 : گفتم آروم

 ؟یخوب تو خوبم، -

 : گفت و داد رونیب قیعم رو نفسش



 . شمینم خوب باشم، نداشته رو تو تا -

 االن نیهم داشتم دوست . شدم دلتنگش قبل از شتریب گرفت، دلم

 برم یزیچ به کردن فکر بدون

 .ششیپ

 : گفتم بغض با

 ... انیک -

 : گفت یلرزون یصدا با

 دلم؟ جون -

 صفحه 613

 . کردیم طاقتم کم زدنش حرف نجوریا

 . شدیم تیاذ هم انیک چون نکنم، هیگر کردم یسع

 هی کنمیم خواهش ،یدور نیا بسه . انیک شتیپ امیب خوامیم من ... من -

 واقعا اگه . کن یکار

 ... رو من ،یدار دوستم

 در، سمت برگشتم ترس با . شد باز طاق به طاق اتاق در لحظه، نیهم

 ترسم باعث بهزاد دنید

 و بود قرمز یحساب سبزش یچشما و بود شده خوفناک اش چهره . دش

 یحساب بود شده باعث

 . ادیب نظر به یوحش

 از بشه، نگران انیک بود شده باعث سکوتم . شدم بلند تخت یرو از

 : گفت خط پشت
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 ... لوفرین زم؟یعز -

 . اومد سمتم به آروم ییقدما با بهزاد



 ! شده؟ یچ .... ینزینم حرف چرا ؟یخوب لوفر،ین _

 که گفتیم حدسم بود، خون کاسه هی چشماش . بود اومده بند زبونم

 . دهیفهم ویچ همه

 یجلو . دیکش دستم از رو لیموبا و برداشت زیخ سمتم به حرکت هی تو

 جون خدا . گرفتم رو دهنم

 . بشه خراب بخاطرم تا دو نیا رابطه خوامینم افته،یب یبد اتفاق نذار

 صفحه 614

 گذاشت رو یگوش و کرد نگام دمید چشماش یتو که ینفرت با بهزاد

 رو انیک یصدا . گوشش یرو

 : گفت که دمیشن

 ... حرف چرا ! یکرد نگرانم لوفر،ین -

 : گفت بود، لبش یرو که یپوزخند با بهزاد

 ! خان انیک وبهخ حالش اون ؟یشد نگرانش -

 . دستم یرو دیچک چشمم از یاشک قطره

 ! شتریب هم من ترس و شدیم شتریب لحظه هر چشماش یتو نفرت

 ) انیک (

 . بشه نجوریا دینبا نه، ! کرده پر حرفاش با رو بهزاد نیافش اون پس

 یسع

 آرومش یجور هی کردم

 . کنم

 ... من ... جان بهزاد -

 : دیغر

 نابود خودم یدستا با رو دختر نیا وگرنه ان،یک شو خفه ... شو خفه -

 ان،یک یکرد بد من با ! کنمیم



 ! بد یلیخ
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 . بود پدرش یحرفا ریثات تحت االن بهزاد بشم، یعصب خواستمینم

 با ... با . باش آروم کنمیم خواهش . میبزن حرف باهم دیبا جان، بهزاد -

 باش، نداشته یکار لوفرین

 ! بهزاد لطفا

 صفحه 615

 . دیخند یعصب

 ! ؟یدار دوستش یلیخ ؟ینگرانش ه؟یچ -

 ! نیافش کنه لعنتت خدا

 ! نداشت وجود مهربون پسر اون گهید انگار شناختم،ینم رو بهزاد نیا اصال

 . میکن صحبت دیبا من، شیپ ایب . باش مسلط خودت به بهزاد -

 ! هان؟ احمق من مثل ؟یعاشق ؟یدار دوستش ،ینگفت -

 به نسبت ام عالقه گفتن با خواستمینم . فشردم هم به چشمامو یعصب

 نیا از شتریب لوفر،ین

 . کنم شیعصب

 ... دینبا تو . گفته بهت ویچ همه پدرت دونمیم -

 : زد ادیفر

 ! ببند رو دهنت -

 . نجایا ایب کنمیم خواهش دارم، حرف باهات . شمیپ ایب گمیم بهزاد -

 ! دارم یادیز یحرفا منم ام،یم باشه -

 . گناهه یب دختر اون باش؛ نداشته یکار لوفرین با کنمیم خواهش بهزاد، -

 هر و منه شیپ االن ضمن، در . کرده یباز من احساسات با دختر نیا -

 ! کنمیم بخوام یکار



 : زدم ادیفر
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 داره؟ یگناه چه معصوم دختر اون ! هباش کارات به حواست ... بهزاد -

 خراب رو شیزندگ پدرت

 ! نکن باهاش رو کار نیا تو حداقل کرده،

 صفحه 616

 خوش عشقت با تو ذارمینم . مونهیم تنها که منه دل وسط نیا یول -

 بار دو اتفاق نیا ! یباش

 ! شمیم روزیپ من بار نیا شه،ینم تکرار

 . من خونه ایب فعال . باش آروم بهزاد، -

 ! خان انیک امیم حتما -

 خواستیم دلم که بودم یعصب انقدر . کرد قطع رو تماس و گفت رو نیا

 رو نیافش االن نیهم

 یکارا دینبا بهزاد نه، . کرده پر رو بهزاد حرفاش با حتما کنم؛ خالص

 نیا کنه، تکرار رو پدرش

 به خدا . بشه شیزیچ نمیبب تونمینم لوفرم،ین نگران . ستین درست

 .سپردمش خودت

*** 

 ) لوفرین (

 و کردم بهش کنهیم فکر االن حتما . آوردمینم در سر زد،یم که ییحرفا از

 نیهم واسه دیشا

 ! ندارم بهش یا عالقه بودم گفته بهش اول از من اما ه،یعصب

 کردمیم یسع منم برداشت، قدم سمتم به . ختمیریم اشک آروم آروم

 هوی . رمیبگ فاصله ازش

 چهره به دمیترسیم . کرد کینزد خودش به من و گرفت رو بازوم



 . کنم نگاه نشیخشمگ

 : کرد زمزمه گوشم کنار و داد فشار رو بازوم

 ! باشه ادتی رو نیا ،یمونیم من مال تو ! یبرس بهش ذارمیم دلت به -

 . کردم نگاش یناباور با

 صفحه 617

 ! یستین یآدم نیهمچ تو نکن، رو کار نیا من با ... با ... بهزاد -

 انیک عاشق من ... آره .... دونمیم

 ... انیک بدون من نکن، دور اون از رو من . عاشقشم هم االن ... بودم

 . موند تموم مهین حرفم خورد، مصورت به که یا یلیس با
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 : گفت و کرد دراز سمتم به وار دیتهد دستشو

 ! تو و دونمیم من وگرنه ،یکن فراموش رو انیک دیبا -

 داشت که بود یک نیا مگه آخه . کنم تحمل رو یکی نیا تونستمینم نه،

 ! کرد؟یم دمیتهد

 . کردم حمله سمتش به یعصب

 تیحال خوام،یم رو انیک فقط من ! یکن رو کار نیا من با یندار حق تو -

 تونهینم یکس چیه شد؟

 . تو یحت بشه، مانعم

 چیه . سرم پشت وارید بع چسبوند منو تیعصبان با . کرد نگام نفرت با

 . مینداشت باهم یا فاصله

 : گفت و گرفت رو ام چونه رحمانه یب

 . یبرس ات خواسته به ذارمینم من اما -

 : گفتم هیگر با .

 ! یلعنت شو دور ازم . نده آزارم بهزاد، کنار برو -



 . آوردمیم کم نفس داشتم . شد کینزد بهم شتریب حرفم، به توجه یب

 ! یبمون من با یشیم مجبور ،یشیم خودم مال نجوریا -

 : گفتم و کردم نگاش نفرت با

 صفحه 618

 یباز سرنوشتم و من با بهزاد، کنار برو . شم ینم تو مال وقت چیه من -

 . نکن

 : زد ادیفر

 ! یکرد یباز من با هم تو -

 . ندارم دوست گفتم بهت من اما -

 ن،یبش خوشبخت ذارمینم من ! یخوایم رو یعوض اون که ینگفت اما -

 ! ذارمینم
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 : گفتم و گرفتم دستشو مچ که ارهیب رونیب رو لباسم داشت یسع

 ! نکن رو کار نیا من با دم،یم قسمت مادرت خاک ارواح به -

 . راهنشیپ یرو دیچک چشمش از یاشک قطره . شد بلند تخت یرو از

 و دیکش هم در اخماشو

 . بست هم رو راهنشیپ یها دکمه

 : گفت و کرد دراز سمتم وار دیتهد رو دستش

 به کن، فراموش رو احمق انیک اون . یمونیم من مال تو گم،یم هم باز -

 ! یکن فراموشش که نفعته

 بلند تخت یرو از . در سمت رفت و بشیج یتو گذاشت رو لمیموبا

 رو بازوش التماس با و شدم

 : گفتم و گرفتم

 . برم بذار خدا رو تو بهزاد، -



 : گفت و عقب داد هولم

 . جا چیه ،یرینم جا چیه تو -

 صفحه 619

 . در به دمیکوب ادیفر با . دمیشن رو در شدن قفل یصدا . بست رو در

 جونم از یچ آخه ،یلعنت کن ولم . یکن رو کار نیا من با یندار حق تو -

 شیپ برم بذار ! ؟یخوایم

 . خدا رو تو بهزاد، کن باز رو در . عشقم

 رو زانوهام و نشستم در کنار همونجا . بود دهیفا یب ادامیفر و ها التماس

 به ادیز هیگر از . کردم بغل

 خوامینم گهید خودت، یارزون ایدن نیا خدا، یا . بودم افتاده هق هق

 درد جز آدما نیا . بمونم زنده

 . یچیه ندادن، یزیچ من به رنج و

 . شدم رهیخ نییپا به و سمتش رفتم عجله با . تراس به افتادم نگاهم

 برم، نجایا از تونستمینم

 . ادهیز ارتفاعش چون

 نیهمچ من با خواستیم بهزاد شهینم باورم . تخت یرو افتادم دیناام

 ! کنه یکار

 . بود بد حالم شدم، بلند تخت یرو از خشم با
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 . بود یعصب یلیخ بهزاد چون اد،ین شیپ یبد اتفاق دوارمیام

 . کن یکار هی تو کنمیم خواهش ا،یخدا

*** 

 ) انیک (

 انجام یاشتباه کار بهزاد دورامیام . زدمیم قدم ییرایپذ یتو یکالفگ با

 اگر . طرفه من با وگرنه نده،



 صفحه 621

 ممکن یبال نیبدتر و زنمیم باهاش رو میدوست دیق کنه، تیاذ رو لوفرین

 . ارمیم سرش رو

 بود خودش کردم، باز رو در عجله با . خودشه حتما زدن، رو فونیآ زنگ

. 

 ذره هی هنوزم کنم، حفظ رو میخونسرد بهتره . داخل ادیب تا موندم منتظر

 . دارم دیام

 نفرت از پر چشماش . کردم بلند رو سرم . دمیشن رو قدماش یصدا

 ! نهیک از پر بود،

 .شا شده مشت یدستا سمت شد دهیکش نگاهم

 . من به بود رهیخ اونم سادم،یوا روش به رو . سمتش رفتم آروم

 . باشه آروم کالمم لحن که کردم رو میسع تمام

 ... من ... بهزاد -

 . صورتم تو خوابوند مشت هی و کرد حمله بهم هوی

 دینبا اما شدم، یعصب ! کنه یکار نیهمچ بهزاد بود سخت باورش

 . دادمیم نشون واکنش

 بهت لوفرین گذشته راجب و زده حرف باهات پدرت دونمیم ... بهزاد -

 . گفته

 : گفت خشم با

 گفتن اما کرده، رو کار نیا که شدم متنفر ازش اول . زده حرف آره، -

 بهش که شد باعث لشیدل

 . بدم حق

 نذار تو کنه، دور اش خانواده از رو گناه یب بچه هی شهینم لیدل اما -

 . بشه نجوریا



 صفحه 621
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 : دیغر

 . منه مال لوفرین . شهیم دور ازم لوفرین نجوریا چون هرگز، نه -

 : گفتم تیعصبان با

 خودت خاطر به . نکن رو کار نیا لوفرین با ! ایب عقل سر بهزاد، کن بس -

 اش خانواده از رو اون

 . نکن محروم

 به دیبا و نیکرد بهم دوتاتون هر ،یکرد بد من با تو ! یعوض شو خفه -

 ! نیبد پس تاوان خاطرش

 ... یبرادرم تو . نکردم یکار نیهمچ من بهزاد، نه -

 به وگرنه کن، فراموش رو لوفرین بگم اومدم فقط . ببند رو دهنت -

 . شهیم تموم ضررت

 ! کردیم دمیتهد داشت نمیا

 . زدم چنگ رو شلباس قهی شد، تموم طاقتم

 بهتره . یبکن یتونینم یغلط چیه هم تو و منه مال لوفرین ! بچه کن بس -

 شیپ یاریب رو لوفرین

 . من

 : گفت و زد پس رو دستم خشم با

 به شده یحت شه،یم من مال یزود به دختر اون ! باش الیخ نیهم به -

 ! زور

 .دهنش تو زدم مشت هی . کرد میشیآت حرفش

 . دیکش دست شیخون ب ** ل به

 . انیک کنمینم فراموش رو کارت نیا -



 صفحه 622

 . زد یپوزخند

 ،یباش داشته رو اون یندار حق االن پس ،یزد پس رو لوفرین خودت تو -

 . یندار رو اقتشیل چون

 . زدم ادیفر یعصب
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 دومون هر . باشه خوشحال دختر اون یخواینم چون ،یستین عاشق هم تو -

 ظلم بهش میدار

 ! بهزاد میکنیم

 . نیهم برسه، آرزوش به دختر اون خوامیم فقط من

 . ستین خانواده محبت به یازین پس داره، رو من اون -

 که خورهیم هم به خودم از حالم . رفت رونیب خونه از و گفت رو نیا

 . کنم یکار نتونستم

 . بودم کالفه . کردم نابود رو بود دستم دم یچ هر و زدم ادیفر شمخ با

 کنم؟ کاریچ دونستمینم

 بهزاد . خودم شیپ ارمیم رو اون شده، جور هر نه؛یبب یبیآس دینبا لوفرین

 رو دختر اون نداره حق

 . نداره حق کنه، ریاس

*** 

 ) لوفرین (

 فکر نیا به و دمبو نشسته تخت کنار . بودم شده حال یب ادیز هیگر از

 به یچ قراره که کردمیم

 اد؟یب سرم

 صفحه 623

 . بشم بلند نیزم یرو از که شد باعث در قفل یتو دیکل چرخش یصدا



 . کردم نگاش نفرت و ترس با شد، باز در

 . دمیستریم ازش یلیخ . شد اتاق وارد و بست رو در

 : گفت و گذاشت بشیج یتو رو دستش ساد،یوا روم به رو فاصله با

 . بودم عشقت شیپ االن -

 . کردم نگاش یدلخور با

 . کنه رونیب سرش از رو فکرت گفتم بهش _

 . رمیمیم ... من بهزاد، نکن رو کار نیا من با .. با -
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 . یکن ازدواج من با قراره چون ،یکن فراموشش بهتره هم تو ! شو خفه -

 . شمینم عاشقت چوقتیه ؟یفهمیم خوام،ینم رو تو من -

 . گرفتم فاصله ازش ترس با شد، کینزد بهم قدم هی

 نامزدم یکرد قبول خودت . نداره یا دهیفا حرفا نیا جون، دختر نیبب -

 یندار حق پس ،یبش

 . یکن تموم رو ینامزد نیا راحت یلیخ

 هیگر واسه یحت گهید . کرد قفل ور در هم باز و رفت رونیب اتاق از

 زانو . نداشتم یجون هم کردن

 ده؟یم نجات منو یک پس . کردم زمزمه رو انیک اسم و نیزم یرو زدم

 ؟یکنینم یکار چرا

 . کردیم ام خفه داشت اتاق ی بسته یهوا

 امروز، اتفاقات یادآوری اما دادم، رونیب قیعم رو نفسم . تراس یتو رفتم

 . بست رو گلوم راه دوباره

 صفحه 624

 دوباره . تراس یها لهیم به دادم هیتک رو دستم و نیزم یرو نشستم

 مقصر . شد ریسراز اشکم



 نداره یحق اما بدم، حق بهش دیبا دیشا . هستم خودم اتفاقات نیا همه

 . کنه یزندان رو من که

 ! بشه؟ یا نهیک حد نیا تا که شده باعث یچ پس نبود، یبد آدم بهزاد

 اد؟یم سرم به داره یچ

 تونهیم بخواد، اگه کنه؟ینم یکار انیک چرا زنه؟ینم یحرف کس چیه چرا

 آخه . ببره رو من و ادیب

 گهید ده؟یم زجر رو من کاراش نیا با چرا شه؟یم انیک مانع یچ گهید

 دلم . دمیبر شدم، خسته

 داریب گهید و ببندم رو چشمام دارم دوست خواد؛یم راحت بخوا هی

 که هیزندگ نمیا آخه . نشم

 . وقت چیه دم،یند رو یخوش رنگ چوقتیه ! دارم؟ من

 یرو گذاشت رو غذا ینیس . شدم رهیخ بهش دیناام . شد باز اتاق در

 . کردم نگاش اخم با ز،یم

 . بخور غذا ایب -

 . یشینم تیاذ هم خودت نجوریا . کن ولم بهزاد، برم بذار -

 . ستادمیا مقابلش که بره رونیب اتاق از خواست حرفم، به توجه یب

 یا گهید سمت به رو نگاهش

 . دوخت
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 . کنم تحمل تونمینم نکن؛ رو کار نیا من با کنمیم خواهش بهزاد، _

 صفحه 625

 قهی و شدم کینزد بهش قدم هی . کردینم نگام اما شد، رنگتر پر خمشا

 با و زدم چنگ رو لباسش

 : گفتم هیگر



 باور اما بود، خودم ریتقص کردم، اشتباه دونمیم . ببخش رو من بهزاد، -

 خاطرم به خوامینم کن

 . یبش تیاذ

 . شد باز هم از اخماش شد، رهیخ بهم

 کثافت اون خاطر به ! اون؟ به بدم رو تو تا یکنیم التماس من به یدار -

 التماس من به یدار

 ؟یکنیم

 . نییپا خوردیم سر هام گونه یرو از عجله با اشکام گرفتم، نییپا رو سرم

 . دمیم بهت یبخوا یچ هر ،یلعنت دارم دوستت من ! ستین انصاف نیا -

 . ارمینم دووم انیک بدون من . خوامینم یچیه من بهزاد، نه -

 : گفت تیصبانع با

 کشمش؛یم وگرنه ار،ین من یجلو رو اسمش ! یعوض ببند رو دهنت -

 ه؟یحالت

 جلوم االن که یآدم نیا ! نبود بهزاد نیا نه، . کردم نگاش یناباور با

 مهربون بهزاد اون بود، سادهیوا

 ! هو؟ی شد یچ اومده؟ سرش به یچ . نبود

 مهربون قلب هی و اختمشنیم که یبهزاد اون ،یستین بهزاد اون تو نه؛ -

 ... داشت

 آماده بهتره . میکنیم عقد ندهیآ هفته . کن تموم رو اتیچرند نیا -

 ،یباش

 در جانت عشق وگرنه

 صفحه 626

 ؟یدیفهم افته،یم خطر

 . رفت و زد یپوزخند دوختم، چشم بهش ترس با



 . بود افتاده شمارش به نفسم . نیزم یرو افتادم و شد ستس پاهام

 کف

 . بود سرد سرد دستام
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 ! ستین من حق نیا خوام؛ینم من نه،

 هیعشق چه نیا ؟یلعنت ییکجا آخه . کردم زمزمه رو انیک اسم و زدم غیج

 تالش واسش که

 از . ینکرد تالش آوردنم دست به واسه ،یزد گولم دوباره ! ؟یکنینم

 از اصال متنفرم، ونهمت

 زدن، پسم که ام خانواده از ،یزندگ نیا از ا،یدن نیا از اد؛یم بدم خودمم

 دم،یبر خدا . زارمیب همه از

 ،ینیبینم رو من هم تو خدا، یستین من فکر به هم تو یحت . رمیبم خوامیم

 دارم که ینیبینم

 یچ من از آخه خوان؟یم یچ من جون از آدمات آخه ! کشمیم زجر

 و ریبگ رو جونم ! نده؟مو

 . کنمیم رو کار نیا خودم وگرنه کن، خالصم

 راحت و کنمیم تموم رو یزندگ نیا االن نیهم . کنمیم رو کار نیهم آره،

 سمت رفتم . شمیم

 از و انیک یدروغا یطرف از بودم؛ شده وونهید . یبهداشت سیسرو

 باعث بهزاد یاجبارا هم یطرف

 صفحه 627

 و نبود مهم برام کس چیه و یچیه گهید آخر، میس به بزنم که بود شده

 نفس گهید خواستمینم

 . امنه نا و بزرگ یادیز من مثل ییآدما واسه ایدن نیا . بکشم



 به دارم کن باور . ندارم یا چاره ببخش، رو من ایخدا . برداشتم رو غیت

 تو کنم،یم یزندگ اجبار

 مرحم تا نبود کس چیه نخواست؛ رو من کس چیه که یدید خودت

 باعث شتریب و بشه دردام

 . کردن یزخم رو من خودشون شدن، دردام

 داشتم، ترس . کردم کینزد بهش رو غیت و آوردم باال رو لرزونم یدستا

 هدفم مانع دینبا ترسم اما

 دیشا کن، تموم رو رزشا یب یزندگ نیا لوفر،ین کن تمومش . بشه

 . یبش آروم نجوریا

 . دادم فشارش یکم و کردم کینزد دستم رگ به رو غیت

 رگم به رو غیت دوباره . بستم رو چشمام . کن تمومش لوفر،ین نترس

 فشار با بار نیا اما دم،یکش

 . نیزم یرو دیچک دستم از خون . اومد رونیب ام ناله که یطور ؛یشتریب

 و شدم جون یب کم کم

 قلبم ضربان . تمومه یزندگ نیا تمومه؛ گهید آره، . نیزم یرو نشستم

 هر

 و شدیم تر کند لحظه

 . رفتیم یاهیس چشمم یجلو

 آروم ،یحال یب با . شد تجسم ذهنم یتو انیک ریتصو بستم، رو چشمام

 : گفتم ب ** ل ریز

 ! معرفت یب معرفت، یب -

 صفحه 628
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 ازم رو لوفرین دارن نمیبب تونستمینم بذارم، دست یرو دست تونستمینم

 حق بهزاد نه، . رنیگیم

 خونه از خواستم . ارمیب رو لوفرین دیبا خودم ره؛یبگ ازم عشقمو نداره

 زنگ خونه تلفن که برم رونیب

 . ادمد جواب و برگشتم اجبار به خورد،

 الو؟ -

 ان؟یک آقا سالم، -

 ! شما؟ بله، -

 : گفت و کرد یکوتاه مکث

 . زنمیم زنگ یقانون پزشک از من -

 : گفتم لکنت با و شد گرد چشمام دم،یشن که یزیچ با

 داره؟ من به یربط چه اما ! ؟یقانون پزشک ... پز -

 . شده منتقل نجایا به یجسد امروز متاسفانه، -

 . دیلرزیم دستم . مبل یرو شدم لوو و شد سست پاهام

 ! ؟یک جسد ... جسد -

 . جوون خانم هی -

 من به که بود یک نیا . شدیم شتریب ترسم و استرس گذشت،یم یچ هر

 ! داشت؟ ربط

 د؟یکن ییشناسا رو جسد و نجایا نیایب شهیم -

 صفحه 629

 : گفتم و دادم قورت رو ضمبغ

 . امیم االن -
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 یلیخ دلم نباشه، آشنا دوارمیام . افتهیب یاتفاق دینبا نه، . کن کمک ایخدا



 شماره . زدیم شور

 جواب اما زدم، زنگ هم گهید بار چند . دادینم جواب گرفتم، رو بهزاد

 . نداد

 ! نداره امکان نه، ! باشه؟ اون نکنه ... لوفرین

 . دادینم جواب هم بهزاد و بود خاموش لوفرین لیموبا

 صدا رو خدا دلم ته از . شدم محوطه وارد کرد،ینم میاری که ییقدما با

 . زدم

 : گفتم بهشون

 کنم؟ ییشناسا رو بهیغر زن هی دیبا من چرا -

 : گفتن

 پشتش شما اسم که بود نامه پاکت هی م،یکرد دایپ ازش که یزیچ تنها -

 شماره و بود نوشته

 . شما تماس

 جلو اومده هوی گفت نیماش راننده چون داشته، یخودکش قصد یانگار

 نتونستم منم و نیماش

 . کرده تموم لحظه همون کنم؛ یکار

 یچ نجایا من اصال . بود بد حالم . شدم خونه سرد وارد استرس با

 یک شخص اون ! خواستم؟یم

 صفحه 631

 داشت؟ ربط من به که بود

 . بشم مواجه یبد زیچ با خواستمینم داشتم، ترس

 شدم شکه یحساب دم،ید که یزیچ با . برداشت روش از رو دیسف مالفه

. 

 قلبم و اومد بند نفسم



 زنده برام رو خاطراتش تمام اش، دهیپر رنگ چهره دنید . گرفت درد

 نیا شخود با چرا ... نه . کرد

 از یاشک قطره برداشتم، چشم ازش یناراحت با چرا؟ نینازن ! کرد؟ رو کار

 با . نییپا دیچک چشمم

 . بشه شیزیچ خواستینم دلم وقت چیه اما بودم، متنفر ازش نکهیا

 مون،یشاد یها لحظه شد؛ زنده برام خاطراتش تمام . بودم شک تو هنوز

 یوا . اخمش لبخندش،

 ! احمق دختر آورد؟ خودش سر هب یچ ! هو؟ی شد یچ نه،
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 همسر من گفتم بهشون منم و کردن یسواالت ازم شد، بهتر حالم که یکم

 بهتره هستم، سابقش

 . باشه انیجر در اونم که رنیبگ تماس نیرام با

 نیا با نیرام حتما . نداشت رو کار نیا حق ره،یبم خاطرم به خواستمینم

 ناراحت یحساب خبر

 . باشه انیجر در و بدونه دیاب اونم اما شه،یم

 . اومدم رونیب یقانون پزشک از خراب یحال با

 کرده بد رو حالم نینازن مرگ . زدم زار دل ته از و ایدر ب ** ل رفتم

 یعذرخواه ازم نامه یتو . بود

 ساز کتاب رانیا در رمان دانلود تیسا_____________ نیبزرگتر

Www.Ketabsaz.info 631 صفحه 

 : بود نوشته بود، کرده

 بدم ادامه میزندگ به تونمینم و دارهیبرنم سرم از دست وجدان عذاب -

. 

 و انیک بودم عاشقت من

 نفس حق من . برم دیبا منم بچه، اون رفتن با . محاله سخته، تو بدون



 رو من ندارم، دنیکش

 . انیک ببخش

 حداقل خدا، ! اد؟یم میزندگ سر به داره یچ . کردم هیگر ریس دل هی

 . رینگ ازم رو لوفرین

 . داد جواب باالخره بوق، چند از بعد . زدم زنگ بهزاد به هم باز

 : گفتم خشم با

 ؟یلعنت کجاست لوفرین -

 : گفت ونه،یگر کردم حس که ییصدا با

 ... لوفرین ... انیک -

 ! کنم تحمل تونمینم گهید رو یکی نیا خدا، نه . شدم بلند نیزم یرو از

 : دمیغر

 کثافت؟ کجاست رلوفین -

 : گفت یلرزون یصدا با
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 ... مارستانیب -

 ! نداره؟ یتموم که هیعذاب چه نیا آخه . نکن رو کار نیا من با خدا، نه

 : زدم داد یعصب

 صفحه 632

 من فرشته سر ییبال چه . ذارمینم ات زنده قرآن به بهزاد، کشتمیم -

 یکرد کارشیچ هان؟ یآورد

 ! احمق؟

 : گفت بود، صداش یتو که یلرزش با

 . نکردم یکار من ... من -

 شیسرو سمت رفتم عیسر . ستین دمید شدم، اتاقش وارد یوقت



 نیزم یرو دمید که یبهداشت

 ! خونه غرق و نشسته

 . نداشتم رو یکی نیا طاقت فشردم، هم به رو چشمم یناراحت از

 هم به خودم از و تو از حالم . کنه لعنت هم رو من خدا کنه، لعنتت خدا -

 . خورهیم

 ؟یمارستانیب کدوم

 . کردم قطع رو تماس عیسر داد، که رو مارستانیب آدرس

 : گفتم کردم،یم هیگر که همونجور و نیزم یرو نشستم

 ذار؛ن بار نیا خوردم، شکست میزندگ تو بار هی . خدا ییتو دمیام تنها -

 تنهاش گهید دمیم قول

 دونمیم . کنمیم کردنش خوشحال واسه یکار هر قسم، خودت به . نذارم

 رو کار نیا من خاطر به

 به معصوم دختر اون . نکردم عمل و دادم قول بهش مدام چون کرده،

 شیزندگ از داره من خاطر

 نذار تو بکشه، دست بودن زنده از خوادیم یعوض ن م خاطر به گذره،یم

 کردم، غلط . بشه نجوریا

 صفحه 633

 دمیم قول برگردون، بهم رو اون . گذاشتم تنهاش که مونمیپش

 نکن، دمیناام . کنم خوشبختش

 . کنمیم خواهش

*** 
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 وارید به دم،ید رو بهزاد دور از . شدم مارستانیب وارد سست یقدما با

 نییپا رو سرش و داده هیتک

 داشتم دوست کرد، برابر چند رو درونم خشم دنشید . بود گرفته



 اونم . کنم اش خفه االن نیهم

 و مهربون بهزاد حداقل که بود خوش دلم . کرد ینامرد لوفرین حق در

 منم از کارش اما قلبه، خوش

 چشماش . شد من متوجه . برداشتم قدم سمتش به یعصب . بود بدتر

 . بود ونیگر

 بهش که نیهم . کرد نگام یشرمندگ با و شد جدا وارید از دنمید با

 خوابوندم یکی شدم، کینزد

 .گوشش ریز

 بزنه، یحرف نداشت هم جرات البته کرد، سکوت و بست رو چشماش

 سرش رو بدترش وگرنه

 : دمیغر و گرفتم رو اش قهی . آوردمیم

 هان؟ ،یکرد کاریچ نامرد -

 حرف ازش که یداشتن دوست اون بود نیا ! بزرگت؟ عشق بود نیا

 یخواستیم ینجوریا ؟یزدیم

 صفحه 634

 ! ؟یکن خوشبختش

 . کردنیم نگاه ما به و بودن سادهیوا برمون و دور یآدما

 . مرد کنه لعنتت خدا _

 : گفت و سمتم اومد پرستار هی

 دیبر ن،یدار دعوا . نییپا اریب رو صدات مارستانه،یب نجایا ! آقا آروم -

 . مارستانیب از رونیب

 و نینازن یناگهان مرگ نبود، خودم دست . کردم یعذرخواه ب ** ل ریز

 ام وونهید لوفرین یخودکش

 . بود کرده



 . بود مونیپش انگار کرد،یم هیگر آروم . کردم نگاه بهزاد به خشم با

 اومده؟ سرش ییبال چه کجاست؟ من لوفرین -

 : گفت و کرد پاک رو اشکاش

 به شکر رو خدا اما بود، رفته ازش یادیز خون . زده رو خودش رگ -

 ریخ

 . گذشت
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 . کردم شکر رو خدا دلم تو

 . گرفت نییپا رو سرش دوباره و یصندل یرو نشست بهزاد

 کجاست؟ االن -

 : گفت و کرد رهاشا رو راه یانتها اتاق به

 . هوشهیب فعال یول اونجاست، -

 . کردم مشت رو دستم

 صفحه 635

 فکر هان؟ یکرد رو کار نیا چارهیب دختر اون با چرا عقل، یب ی پسره -

 من از بهتر کردمیم

 حس چون زدم؛ پسش نیهم واسه ،یکن مراقبت لوفرین از یتونیم

 . ندارم رو اقتشیل کردمیم

 من؛ مثل یهست یکی هم تو اما ،یکن خوشبختش یتونیم تو کردمیم حس

 رنج و درد جز هم تو

 از شتریب م،یکرد یانصاف یب حقش در دومون هر . ینداد بهش یزیچ

 لیدل یب که یمن من، همه

 ... من به لعنت . دمیند رو پاکش عشق و زدم پسش

 : گفت و کرد نگام سیخ یچشما با کرد، بلند رو سرش بهزاد



 من کنم؟ نگاه چشماش تو طور چه دونمینم ان،یک ام شرمنده یلیخ -

 خام راحت یلیخ احمق

 رو چارهیب اون خودم، شیآسا خاطر به خواستمیم . شدم پدرم یحرفا

 اون خدا . کنم بدبخت

 چیه بخشمش،ینم . اونه خاطر به ایبدبخت نیا همه کنه، لعنت رو کثافت

 .بخشمشینم وقت

 خانواده یبفهم تا یکن تالش دیبا فقط االن کن، ول رو حرفا نیا فعال -

 نیا حداقل کجان؟ لوفرین

 . بده انجام براش رو کار

 : گفت و داد تکون رو سرش

 فقط دم،یم انجام واسش ادیبرب دستم از یکار هر کن باور . دمیم قول -

 . ببخشه رو من دوارمیام

 صفحه 636

 من که نهیا ترسم من . بخشهیم باش مطمئن داره، یپاک دل دختر اون -

 تمام چون نبخشه، رو

 . منه خاطر به اشیبدبخت
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 . بخشهیم باش مطمئن هم تو پس عاشقته، واقعا اون انیک _

 . زدیم موج چشماش یتو یشرمندگ . شد بلند یصندل یرو از

 نه دل هی بودم، لوفرین عاشق من کن باور . ببخش رو من هم تو لطفا -

 . بستم دل بهش دل صد

 گفته بهم اول از کاش کاش، . شدم جذبش که بود یدختر نیاول اون

 حس بهش هم تو یبود

 پرم حرفاش با پدرم نکهیا تا ینگفت تو . کردمیم درک منم دیشا ،یدار



 ماجرا اون دنیشن . کرد

 من کن باور یول شه،یم پدرم مثل منم سرنوشت کنم فکر شد باعث

 . ستمین سنگدل او مثل

 . یلیخ ان،یک ام شرمنده یلیخ

 شتریب مقصر هی ماجرا نیا . نداره ریتقص اونم اما سوخت، براش دلم

 یکس تنها . منم اونم و نداره

 هنوزم بهزاد . آغوش تو دمشیکش هوا یب . منم بود، سنگ از دلش که

 دوستش بود، برادرم

 . داشتم

 . شرمنده ان،یک داداش شرمند -

 . یباش شرمنده خوادینم ،یستین مقصر تو جان بهزاد -

 صفحه 637

 کدوم چیه االن نبودم، فیضع انقدر اگر . باشم شرمنده دیبا که منم نیا

 وجود به مشکالت نیا از

 . اومدینم

 سمت رفتم عجله با . اومد رونیب لوفرین اتاق از یپرستار لحظه، نیهم

 : گفتم و پرستار

 خوبه؟ حالش -

 . اومده هوش به تازه -

 : گفتم یخوشحال با

 نمش؟یبب تونمیم -

 . دینکن اش خسته اما آره، -

 : گفت یبند مهین ندلبخ با بود، ناراحت هنوز بهزاد، به دادم رو نگاهم
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 . داره اجیاحت تو به فقط االن داداش، برو -

 . نخواد رو من و باشه دلخور ازم ترسمیم -

 . داره اجیاحت بهش االن که یهست یکس تنها تو نزن، رو حرف نیا -

 ؟یاینم تو -

 خوبه، دونمیم که نیهم . کنم نگاه چشماش تو تونمینم داداش، نه -

 . هیکاف

 شد، هترب که حالش

 بهم تا کنم متقاعد رو بابام که نهیا هدفم تنها االن . یعذرخواه واسه امیم

 لوفرین خانواده بگه

 کجان؟

*** 

 صفحه 638

 . کردم باز رو اتاق در آروم

 با یکرد رکایچ برم قربونت . لرزوند رو دلم وضع، اون یتو دنشید

 ! خودت؟

 . دمید چشماش یتو رو یدلخور و تعجب برگشت، من سمت به

 .سمتش رفتم کرد،ینم میاری که ییقدما با

 : گفت بغض با لوفرین

 و بسوزه حالم به دلت تا رمیبم دیبا حتما ؟یایب دیبا االن معرفت، یب -

 ! ؟یبش نگرانم

 . گرفتم نییپا رو سرم

 . لوفرین ببخش رو فیضع مرد نیا . ام دهشرمن ... خدا به ام شرمنده -

 . باشم زنده خوامینم مردم،یم کاش . ام خسته یزندگ نیا از انیک -

 .سمتش رفتم



 نیا چرا ،یاحمق یلیخ . جا چیه ،یبر ییجا یندار حق تو ! یلعنت کن بس -

 به چرا ؟یکرد رو کار

 ! ؟ینکرد فکر من دل
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 : گفت هیگر با

 . یکرد بد ان،یک یکرد بد من با تو ؟یدکر فکر من به تو مگه -

 : گفتم و گرفتم رو دستش زدم، زانو نیزم یرو

 گلم، نذارم تنهات گهید خورمیم قسم . کردم غلط خانومم، کردم غلط -

 لوفرین . خورمیم قسم

 صفحه 639

 خواهش بدم، ادامه میزندگ به تونمینم تو ونبد من . دارم اجیاحت بهت

 . نذار تنهام کنمیم

 : گفت یلرزون یصدا با

 یب یگذاشت تنها رو من که یبود تو نیا نذاشتم، تنهات وقت چیه من -

 تمام که من . انصاف

 سخته، برام یزندگ تو بدون . هست هم هنوزم بود، تو به مطعلق وجودم

 خواستمیم نیهم واسه

 . نداشتم رو تیدور تحمل گهید چون م؛بکش رو خودم

 : گفتم و رنگش خوش یچشما تو شدم رهیخ

 . نازم گل کنم خوشبختت و بمونم کنارت عمر آخر تا دمیم قول -

 . کنمیم خواهش لوفر،ین ببخش رو من

 . یمیزندگ تمام ،یمیعشق تو د؟ینبخش رو تو شهیم مگه -

 . زدم شینشویپ به یقیعم ه * س * بو و صورتش یتو شدم خم

 : گفت و زد یجون یب لبخند



 کجاست؟ اون ... بهزاد -

 یچشما تو تونمینم گفت بود، شرمنده . رفت اما بود، نجایهم االن تا -

 . کنم نگاه لوفرین

 که منم نیا ان،یک کردم بد باهاش من . نداشت یگناه چارهیب اون -

 . ام شرمنده

 : گفتم و کردم نوازش رو اش گونه

 . نکن تیذا رو خودت -
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 صفحه 641

 : گفت و گرفت رو دستم

 ... انیک -

 جونم؟ -

 باشه؟ نذار، تنهام -

 : گفتم و زدم یا ه * س * بو دستش به

 . دمیم قول ذارم،ینم تنهات -

 . گهب یزیچ خواستیم یانگار نشست، لبش یرو یکمرنگ لبخند

 نازم؟ گل یبگ یخوایم یچ -

 . شده تنگ آغوشت یبرا دلم ... دلم -

 . بودم دلتنگ منم کردم، نگاش لبخند با

 زده ذوق . کردم باز براش رو دستم و نشستم کنارش کرد، نگام منتظر

 رو دستش و بغلم تو دیپر

 . کرد حلقه کمرم دور

 ! بودم نگشدلت قدر چه که آخ کردم، نوازش رو فشیلط و نرم یموها

 . زد صدا رو اسمم آروم



 دلم؟ جون -

 . دارم دوستت -

 : گفتم و فشردمش خودم به . لرزوند رو دلم بدجور کلمه نیا دنیشن

 ! وروجک خوامتیم یلیخ عاشقتم، من اما -

 . بود خوشحال رنگش خوش یچشما کرد، نگام و کرد بلند رو سرش
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 ) لوفرین (

 . شدم رهیخ بودم که ییجا به یناباور با

 خوادیم دلم بشم؛ داریب ندارم دوست خوابه، اگه ! باشه؟ خواب نیا نکنه

 ! بخوابم شهیهم تا

 : گفت و سادیوا روم به رو انیک

 . گهید ایب نجا؟یا یستادیا چرا وروجک -

 : گفتم و چشماش تو شدم رهیخ

 دار؟یب ای خوابم من ان،یک -

 : گفت و آغوش تو دیکش رو من

 . گلم یداریب -

 : گفتم و کردم حلقه کمرش دور رو دستم

 یحت شم،ینم جدا ازت هرگز گهید . شتیپ برگشتم که خوشحالم ان،یک -

 نیا هم یبخوا تو اگر

 . کنمینم رو کار

 رنگش خوش یچشما با که ورهمونج و گرفت قاب صورتمو دستش با

 من، یچشما تو بود رهیخ



 : گفت

 تو ! اومدم عقل سر تازه من ! کنم؟ رو کار نیا بخوام که ام وونهید مگه -

 تو . وروجک یرینم جا چیه

 . خودم فقط ،یخودم مال فقط

 . دمیخند عشوه با

 باشه؟ بخند فقط تو جانم، یا _

 . لوفرین یبخند شهیهم که یبد قول بهم دیبا

 صفحه 642
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 : گفتم و کردم نوازش رو اش گونه

 . بخندم شهیهم دمیم قول منم ،یباش شمیپ تو اگر -

 . کنارتم ابد تا دلم، زیعز دمیم قول _

 . یبش من مال زود یلیخ دارم دوست لوفر،ین

 ... اما ... اما ... خوامیم منم -

 میاصل تیهو بدون خواستمینم هنوزم . گرفتم نییپا رو سرم کرده، بغض

 چه آخه اما کنم، ازدواج

 کنم؟ دایپ رو ام خانواده تونمیم طور

 نانیاطم لبخند با و گرفت باال رو سرم و داد قرار ام چونه ریز رو دستش

 : گفت یبخش

 ! کنمیم حلش خودم نباش، یزیچ نگران -

 دایپ رو من خانواده تونهیم انیک واقعا یعنی ! زدیم حرف مطمئن قدر چه

 ! کنه؟

*** 

 ) انیک (

 . آورد خونه به رو یشاد لوفر،ین دوباره برگشت



 نیا هرگز بشه؛ جدا ازم لوفرین ذارمینم بشه، هم یچ هر گهید . خوشحالم

 . دمینم رو اجازه

 خواستم خودم بتهال . نه ام خانواده اما دن،یفهم رو انیجر هم بابک و انایک

 بدم، اطالع بهشون

 : گفت و نداد اجازه لوفرین یول

 صفحه 643

 . یکن یمعرف ات خانواده به رو من خانوداه داشتن بدون خوامینم -

 قدر چه که دیفهم شدیم صداش از زد، زنگ واسم شیپ روز چند نیرام

 . ناراحته نینازن مرگ زا

 یزندگ گهید نینازن بدون گفت ببخشمش، گفت و کرد یعذرخواه ازم

 . نداره معنا برام

 . ببخشم رو نینازن و اون که کرد خواهش
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 . دمیبخش اما بود، سخت واسم نکهیا با

 یخوب یخبرا دوارمیام بود، بهزاد . اومدم رونیب فکر از لم،یموبا یصدا با

 . باشه داشته

 . جان بهزاد سالم -

 ؟یخوب داداش، سالم -

 . شمیم خوب بشنوم، رو خوامیم که یزیچ اگر -

 من خاطر به گفتم . بزنه حرف که کردم التماس کردم، شیراض باالخره -

 گفت . بکن رو کار نیا

 انیک ،یند سیپل لیتحو منو یبد قول دیبا هم تو اما کجان، اونا گمیم

 . کنم قبول شدم مجبور

 هم یا چاره خب اما فته،یب ریگ پست آدم اون خواستیم دلم چند هر



 . نبود

 زد؟ حرف باالخره نداره، بیع -

 .داداش آره -

 : گفتم زده جانیه

 صفحه 644

 کجان؟ اونا خب ... خب -

 فرار خوادیم نجوریا و باشه گفته دروغ نکنه راسته؟ حرفاش یمطمئن اصال

 کنه؟

 چند . کنم یخواه عذر لوفرین از وقتشه گهید راستش اونجا، امیب تونمیم -

 اما امیب خواستم بار

 . داره فرق گهید بار نیا یول دم،یکش خجالت

 . منتظرم جان، بهزاد باشه -

 . طرفه من با وگرنه باشه، نداشته کفش به یگیر نیافش دوارمیام

 . شدم بلند یصندل یرو از خورد، در به که یا ضربه با

 . کردیم نگام ملوسش یچشما با . کردم باز رو در

 . کردم کشینزد خودم به و روگرفتم کمرش شد، کینزد بهم قدم هی
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 گفت و گرفت فاصله ازم خنده با بود، انداخته گل هاش گونه خجالت از

: 

 شوهر و زن هنوز چون م،یشبا مواظب دیبا ! ؟یکنیم کاریچ ... انیک ، ا -

 ! میستین

 : گفتم و کردم بغلش دوباره حرفش، به توجه یب

 نه؟ ای شد تیحال ،یخودم مال تو -

 : گفت و کرد کیبار رو چشماش

 ؟ییگو زور یلیخ یدونستیم -



 ! من وروجک یدید رو کجاش تازه آره، -

*** 

 ) لوفرین (

 صفحه 645

 و بود آشفته یحساب ! باشه بهزاد رومه به رو که یآدم نیا شدینم باورم

 خودش به هم قبل مثل

 . بشه نجوریا خاطرم به خواستمینم اومد، درد به قلبم . بود دهینرس

 بدم خودم از ییجورا هی . کردیم نگام بود چشماش یتو که یحسرت با

 رو رهچایب نیا دینبا اومد،

 . کردمیم خودم ریاس

 نم نم بارون . قیآالچ ریز میرفت بزنه، حرف باهام ییتنها خواستیم

 . دیباریم

 . بودم کرده حلقه هم یتو دستمو سرما از

 سردته؟ -

 : گفتم و کردم نگاش یچشم ریز

 . یبزن رو حرفت بهتره نه، ... ن -

 : گفت و زد یتلخ لبخند

 . سردته پس -
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 : گفتم و زدم یکمرنگ لبخند

 . بزن رو حرفت و باش راحت نه، -

 آسمون به شد رهیخ و گرفت باال رو سرش داد، رونیب قیعم رو نفسش

 : گفت و

 . ندارم یادیز حرف -

 . رو نیغمگ اما معنا، پر نگاه هی داد؛ من به رو نگاهش



 صفحه 646

 یلیخ مونم،یپش واقعا من لوفرین . کارام بابت بخوام معذرت ازت اومدم -

 رو من . کردم بد باهات

 . نبود درست کارام از کدوم چیه ببخش،

 . یایب تا بودم منتظر یلیخ . بهزاد ببخش رو من بگم دیبا که منم نیا -

 چون داشتم؛ وجدان عذاب

 هم تو خوادیم دلم . خوامینم رو نیا من و یکشیم زجر یدار خاطرم به تو

 ،یبساز رو تیزندگ

 . یبش عاشق دارم دوست

 گرفت، نییپا رو سرش و زد یکمرنگ لبخند

 . دمینفهم که گفت یزیچ هی ب ** ل ریز

 بهزاد؟ یبخشیم رو من -

 : گفت یمهربون با

 . شدم ات بسته دل که بودم من نیا ببخشم، بخوام که ینکرد یکار تو -

 اجبار به که یعاشق

 خوشبخت که نیهم ؛یبش تیاذ تو خودم بخاطر خوامینم منم ست،ین

 . هیکاف برام یبش

 : گفتم بغض با

 . یبش عاشق دوباره کن یسع -

 : گفت چشمام تو رهیخ

 . رمیم رانیا از دارم فردا من راستش -
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 : گفتم یناباور با

 صفحه 647



 چرا؟ آخه ؟یریم یدار ! ؟یچ -

 . بسازم رو میزندگ گهید بار هی خوامیم خب -

 . زد یچشمک

 طوره؟ چه بشم، یخارج دختر هی عاشق خوامیم -

 : گفتم خنده با

 . یبش خوشبخت دوارمیام خوبه، هم یلیخ -

 : گفت خنده با

 ! نشدم عاشق هنوز که من -

 . زود ای رید گه،ید یشیم خب -

 هی عنوان به گه،ید جور هی اما م،ینیبب رو گهیهمد هم باز روز هی دوارمیما _

 . خوب دوست

 . دوارمیام منم -

 . رفت و کرد یخداحافظ شد، تموم که حرفامون

 هی مثل گه،ید جور هی خودش قول به اما نمش،یبب هم باز دوارمیام

 و خواهر عنوان به ای دوست

 . برسون داره رو اقتشیل وقعا که یسک به هم رو بهزاد جون، خدا . برادر

*** 

 : گفت متعجب شد، خونه وارد خوشحال انیک

 ! رفت؟ بهزاد -

 . آره -
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 : گفت و داد هیتک سرم پشت رو دستش نشست، مبل یرو کنارم

 صفحه 648

 همه زودتر نجوریا دیشا بسازه، رو شیگزند دیبا اونم . نباش ناراحت -

 . کنه فراموش رو زیچ



 : گفتم یناراحت با

 . دارم یبد حس بشه، تیاذ خاطرم به خواستمینم من اما -

 دایپ رو جفتش اونم و شهیم درست زیچ همه . نکن تیاذ رو خودت _

 . کنهیم

 . اومدیم نظر به خوشحال یلیخ شدم، قیدق اش چهره به

 ان؟یک -

 ؟جانم -

 ندارم؟ خبر من که شده یزیچ ،یخوشحال کنمیم حس -

 : گفت و کرد نگام ییمعنا پر لبخند با

 ! یفهم یم زود یلیخ خوشگلم، یفهمیم -

 ! فهمم؟یم رو یچ -

 : گفت خنده با

 ! یفهمیم که گفتم عشقم، نکن عجله -

 : گفتم حرص با

 ! انیک آقا باشه -

*** 

 ) انیک (

 خبر نیا دنیشن با دونستمیم کنم، زیراسوپ رو لوفرین خواستیم دلم

 . شهیم خوشحال
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 صفحه 649

 شهر نیا از اتفاق اون از بعد انگار داد؛ بهم رو اش خانواده ینشون بهزاد

 ساکن هم االن و رفتن

 . هستن تهران

 . داره فمعرو یتجار شرکت هی لوفرین پدر



 ها چارهیب . بدم حیتوض بهشون رو زیچ همه دیبا اونجا، برم دیبا خودم اول

 مدت نیا تو حتما

 . دنیکش یسخت یلیخ

 . نییپا رفتم و برداشتم رو الزم لیوسا

 رو نگاهش که سادمیوا روش به رو کرد؛یم نگام ینیریش اخم با لوفرین

 . دستم یتو ساک به داد

 : مگفت و دمیکش رو اش گونه

 . گردمیبرم زود که گفتم ! یکرد اخم که باز -

 : گفت و کرد مظلوم رو ملوسش یچشما

 ؟ینر شهینم حاال -

 . برم دیبا حتما ه؛یکار سفر هی زم،یعز نه -

 . گهید ببر هم رو من پس -

 . رهیم سر ات حوصله اونجا شه،ینم -

 ! یبدجنس یلیخ _

 . امیم زود برم، قربونت _

 . شهیم تنگ برات دلم _

 . خوشگلم شهیم تنگ برات دلم منم -

 : گفت و کرد نگام اخم با

 ! یبردیم خودت با هم رو من شه،یم تنگ برام دلت اگه ! نگو دروغ -

 صفحه 651
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 : گفتم خنده با

 ! هگید نزن غر انقدر گردم،یبرم زود من وروجک -

 : گفت یدلخور لحن با و گرفت فاصله ازم



 . زنمینم حرف گهید باشه، -

 . نداره طاقت دل نیا نازم، گل نکن قهر _

 : گفت ینیریش لبخند با

 . ستمین قهر که من -

 واقعا؟ -

 باشه؟ کن، یرانندگ آروم . باش خودت مواظب ان،یک ... واقعا _

 . ینباش تنها تا شتیپ ادیب گفتم انایک به . عسلم باشه -

 . بشم مزاحمش خوامینم نبود؛ ازین نه، یوا -

 . یباش تنها بزرگ ی خونه نیا تو ندارم دوست _

 . کرد نگام لبخند با

 . برم گهید من ... خوب یلیخ -

 . شد نیغمگ اش چهره دوباره

 . تو شیپ مونهیم فکرم چون نباش، ناراحت لوفرین -

 . زمیعز باش خودت مواظب باشه، خوب یلیخ _

 . گلم باش مواظب هم تو -

*** 
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 صفحه 651

 ) لوفرین (

 زد زنگ بهم شیپ قهیدق چند . انیک شیپ فکرم اما بود، یو یت به نگاهم

 اصال . دمیرس گفت و

 . کنم تحمل رو شیدور تونمینم

 داشت بود، انایک . برداشتم چشم یو یت از سرم، به یزیچ هی برخورد با

 . کردیم نگام خنده با

 : گفتم و سمتش کردم پرت رو کوسن



 . وونهید -

 : گفت و نشست کنارم اومد خنده با

 . گردهیبرم زود عشقت نخور؛ غضه شه،یپ عاشق خانم -

 : گفت و ام شونه به زد کردم، نگاش خجالت با

 . ادینم بهت اصال چون نکش، خجالت -

 : گفتم و کردم نگاش گشاد یچشا با

 ! واقعا؟ -

 . یباش یخجالت ادینم بهت اصال آره، -

 ... انایک -

 هوم؟ -

 . شده تنگ براش دلم -

 : گفت و کرد یپووف

 ! شیدیند که ساله چند یانگار تنگه، براش دلم یگیم یجور هی ! بابا یا -

 مین هنوز بابا، کن جمع

 . دختر گردهیبرم گهید روز چند که گفت خودش رفته؛ که ستین روز

 صفحه 652

 طاقت م،یبش جدا هم از دوباره ترسمیم ست؛ین خودم دست اما آره، -

 . خدا به ندارم
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 : گفت یمهربون با

 .نباش دیناام زم،یعز نباش نگران -

 . زدم لبخند شیمهربون به

 : گفت و ام شونه به زد دوباره

 . رمیمیم یگشنگ از دارم که کن درست یزیچ هی پاشو هم حاال -



 : گفتم خنده با

 ! ایشیم چاق نکن، یپرخور انقدر انایک -

 : گفت ترس با

 شدم؟ چاق نکنه -

 ،یبمون نجایا شب نکهیا از بابک آقا ،یراست . کردم یشوخ وونه،ید نه -

 شه؟ینم ناراحت

 . داره ییباال درک عشقم آخه نه، -

*** 

 ) انیک (

 اول و امیب که بود نیا کار نیبهتر . ستادمیا یبزرگ ساختمون یرو به رو

 بهتر چون نم،یبب رو پدرش

 . ادیب کنار هیقض نیا با تونستیم یکس هر از

 . شدم شرکت وارد

 فحهص 653

 ادی رو من . بود موچولو کوچولو دختر هی که یمنش زیم سمت رفتم

 براش دلم هوی انداخت، لوفرین

 . شده تنگ

 : گفت و کرد قطع رو تلفنش شد، حضورم متوجه

 امرتون؟ د،ییبفرما -
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 دارن؟ فیتشر بزرگمهر یآقا -

 . بله -

 نمشون؟یبب تونمیم -

 ن؟یداشت یقبل وقت -

 . نه -



 . شهینم یقبل وقت بدون متاسفم، -

 : گفتم کالفه

 هی مورد در خانم، ستین کار با رابطه در . دارم واجب کار هی باهاشون -

 . ست گهید زیچ

 ؟یچ مورد در -

 ! بگم رو هیقض بودم مجبور انگار هستا، یفوضول دختر عجب

 . گمشدشون دختر با رابطه در -

 رو اتاق وارد عجله با ونچ داشت، خبر هیقض از انگار . کرد نگام تعجب با

 . شد ییرو به

 . کردیم نگام تعجب با هنوز اومد؛ رونیب اتاق از بعد، قهیدق چند

 صفحه 654

 و شونه چهار اومد، رونیب اتاق از یسال انیم نسبتا مرد هی سرش پشت

 یجلو و بود بلند قد

 . بود شده دهیسف یکم هم موهاش

 : گفت یلرزون یصدا با و سمتم اومد غم پر ینگاه با

 ؟یدار خبر من ترگل از که یهست یک تو -

 . ادیم بهش که هم قدر چه ترگله، اسمش پس ! ترگل؟

 . کرد تکرار رو حرفش دوباره
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 بزنم؟ حرف باهاتون تنها تونمیم -

 : گفت و کرد نگام مشکوک

 . اتاق اخلد میبر باشه، -

 . کردیم نگام مشکوک هنوز نشست، زشیم پشت

 ؟یشناسیم کجا از رو ترگل ؟یهست یک تو نم،یبب بگو -



 . نشستم روش به رو مبل یرو

 رو لوفرین که یروز نیاول از کردم؛یم فیتعر براش رو ماجرا همه دیبا

 زیچ همه . امروز به تا دمید

 حرفام نیب کردم، فیتعر براش رو

 عیسر نشم، متوجه من نکهیا واسه و شدیم سیخ چشماش که دمیدیم

 . کردیم پاک رو اونا

 یرو از . اومدم سمتم به و شد بلند زیم پشت از شد، تموم که حرفم

 . شدم بلند مبل

 : گفت ینیغمگ لحن با

 صفحه 655

 لعنتش خدا . اونه کار دونستمیم هم اول از ... نیافش . سخته باورش -

 کنه،

 دختر تونست طور چه

 کنه؟ آواره رو من

 ! کرده سبز راهش سر رو تو که داشته دوست یلیخ رو دخترم خدا انگار

 پسر، یکرد یمرد جوون

 . یکرد خوشحالم

 ! باشه یمهربون مرد کردمینم فکر کرد، بغل رو من هوا یب

 : گفت لبخند با

 یسخت یلیخ سال ستیب نیا تو . شهیم خوشحال خبر نیا از ساغر -

 دنبال رو جا همه م،یدیکش

 یحساب ماجرا اون از بعد ساغر . مینکرد داشیپ اما م،یگشت دخترمون

 غیج مدام شد؛ افسرده

 از کال . بشه بهتر بلکه تا تهران امیب شدم مجبور منم کرد،یم هیگر و زدیم



 دیناام ترگل کردن دایپ

 بهتر ساغر هیروح تا میبش دار بچه دوباره گرفتم میتصم م،بود شده

 گهید گفتن دکترا اما بشه،
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 مرده دل قبل از شتریب رو ساغر هم خبر نیا و نیبش دار بچه نیتونینم

 و کردیم هیگر مدام کرد،

 . ترگله انتظار چشم هم االن تا زد؛یم حرف ترگل عکس با

 اومده؟ تو با هم ترگل االن نم،یبب

 صفحه 656

 تنها چون کنم؛ رشیغافلگ خواستمیم راستش . نداره خبر هنوز چون نه، -

 . شماست دنید آرزوش

 : گفت لبخند با

 ! یعاشق واقعا انگار -

 : گفت و ام شونه به زد گرفتم، نییپا رو سرم حرف یب

 عاشق دل صد نه دل هی منم ،یاندازیم خودم یها یونج ادی رو من تو -

 واسه و بودم ساغر

 . دمیکش یسخت یلیخ بهش دنیرس

 . بگو ویچ همه بهش خودت ساغر، شیپ میبر دیبا

 . یبگ شما یچ هر چشم، -

*** 

 ) لوفرین (

 . بود بسته چشمام هنوز یول شدم؛ داریب خواب از نفر هی دست نوازش با

 . بخوابم بذار نکن، انایک -

 . دیس * و * ب * رو ام گونه بار نیا

 انیک نکنه ... نکنه نداره؛ شیر که انایک نه، . کردم باز رو چشمام تعجب با



 ! اومده؟

 یمهربون لبخند با بود، سرم پشت که یشخص سمت برگشتم جانیه با

 : گفت

 ! من پرنسس ریبخ صبح -

 .بغلش یتو دمیپر و زدم یغیج یخوشحال از
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 صفحه 657

 ! بود؟ شده تنگ برام دلت انقدر یعنی نم،یبب _

 ؟ینبود دلتنگ تو مگه آره، -

 : گفت و کرد نوازش رو موهام

 . تو از شتریب یلیخ بودم، دلتنگ معلومه -

 یرو دستش که همونجور انایک . بود انایک زدن، ضربه در به لحظه نیهم

 : گفت بود، چشماش

 بردارم؟ رو دستم -

 : گفت خنده با انیک

 ! وونهید بردار -

 : گفت و داد باال رو ابروش یتا هی برداشت، رو دستش جانیه با انایک

 ! نیلوس یلیخ -

 : گفت انیک

 چرا؟ -

 : گفت و زد کمرش به رو دستش انایک

 . دورم عشقم از مه بچاره من ن،یدیم قلوه و دل نیدار نینشست -

 : گفت انیک

 ! حسود ی دختره -



 : گفت خنده با انایک

 . باشه خوشحال داداشم خدامه از که من کردم، یشوخ -

*** 
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 که رونیب گذاشتم و آوردم رونیب فر از رو کیک

 صفحه 658

 . اتاقش سمت رفتم و دمیرس خودم به واسوس با . زد صدام انیک

 کنار یصندل یرو نشستم

 .دستش

 عشقم؟ شده یزیچ -

 . بگم بهت یزیچ هی خوامیم _

 عشقم؟ یچ -

 . تهران نرفتم کار واسه من -

 : گفتم و کردم نگاش متعجب

 ! ؟یرفت یچ واسه پس -

 . کرد نگام یدار معنا لبخند با

 که گرفتم ازش شگونین هی گرفت، حرصم . شد رهیخ بهم حرف یب

 . اومد در آخش یصدا

 : گفت و داد ماساژ رو بازوش خنده با

 . اومد دردم دختر، نکن -

 : گفتم اخم با

 یزیچ نکهیا بدون ساعته هی ! بزن رو حرفت خب ؟یدیم حرصم چرا -

 بگه،

 ! من به شده رهیخ

 : گفت خنده با



 ! یشیم بامزه کنم، تتیاذ دارم دوست آخه -

 که برم رونیب اتاق از خواستم و شدم بلند یصندل یرو از قهر حالت با

 من و دیکش رو دستم مچ

 .پاش یرو نشوند رو

 : گفت و برگردوند خودش سمت به رو من برگردوندم، رو ازش اخم با

 صفحه 659
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 . کرده قهر خوشگلم -

 من کار؟یچ تهران یرفت تو اصال . بزن رو حرفت خب ان،یک نکن تیاذ -

 ! نه؟ ای بدونم دیبا

 . دیخند دوباره

 . زنمینم حرف باهات گهید اصال ! یدیخند بازم ن،یبب -

 : گفت و دیس * و * ب * رو ام گونه

 ! ترگلم برم قربونت آخ -

 . شد گرد ممکن حد تا چشام دم،یشن که یزیچ با

 . ستادمیا روش به رو و شدم لندب پاش یرو از

 ! ان؟یک هیک ترگل ! ترگل؟ ؟یگفت یچ تو ... تو -

 : گفتم و نیزم دمیکوب رو پام یعصب د،یخند دوباره

 ! ه؟یک ترگل گفتم -

 و ستادیا روم به رو خورد، رو اش خنده

 : گفت یمهربون با

 . بدم حیتوض واست ایب -

 ! ؟یکن تمیاذ یخوایم باز -

 . نیبش ایب گلم، نه -



 : گفت و نشست روم به رو اونم و یصندل یرو نشستم دوباره

 خوشحال مطمئنم اما بشه، تعجب باعث یکم دیشا بگم خوامیم که یزیچ -

 . یشیم

 : گفتم اخم با

 صفحه 661
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 جونته؟ ترگل راجب -

 : فتگ و دیخند دوباره

 . آره -

 نه ... رو انیک نکنه ! ه؟یک ترگل نیا اصال . دمیترکیم حسادت از داشتم

 نه، ...

 ! نداره امکان

 : گفت و داد رونیب قیعم رو نفسش اودم، خودم به صداش با

 . یبود تو فقط تهران به رفتنم لیدل کار، واسه نرفتم من راستش -

 : گفتم متعجب

 ل به جون بزن، حرف درست ... نامفهومه اتحرف چرا ... چرا اما ! من؟ -

 ب **

 ! شدم

 : داد ادامه

 . کردم دایپ رو ات خانواده من لوفر،ین -

 . دیلرز دستم و رفت باال قلبم ضربان . شد تکرار برام بار چند حرفش

 ! گفت؟ یچ اون

 باهام داره نکنه ! کجا؟ از ؟یطور چه اما کردم؟ دایپ رو ات خانواده گفت

 نیا نه، ه؟کنیم یشوخ



 .! ستین دار خنده اصال یشوخ

 : گفتم بغض با

 ! ؟یگفت یچ تو ... یچ -

 : گفت و گرفت رو دستم

 صفحه 661

 تو لوفر،ین بودن نزده پس رو تو اونا . کردم دایپ رو ات خانواده -

 دهیدزد

 . یبود شده

 . بودم شده هشوک یلیخ

 ! چرا؟ طور؟ چه اما ! شدم؟ دهیدزد
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 : گفتم التماس با کرد، سیخ رو صورتم اشک

 نیا یچ یعنی ! ؟یگیم یدار یچ . بزن حرف درست خدا رو تو انیک -

 طور چه تو اصال حرفا؟

 ! ؟یطور چه ... کجا از ؟یکرد دایپ رو من ی خانواده

 : گفت و کرد نوازش رو دستم

 . زمیعز باش آروم -

 . بزن حرف لطفا آرومم، من -

 قبل از شتریب دم،یشنیم که یا کلمه هر . کرد فیتعر برام رو یچ همه

 نیا نه، . شدمیم شوکه

 به . شد نابود چارهیب من یزندگ انتقام، هی خاطر به ! نبود یکردن باور

 من طرفه، کی عشق هی خاطر

 مادرم، چارهیب . ودنب انصاف نیا نه، . شدم محروم خانواده از چارهیب

 مثل هم اونا حتما پدرم، چارهیب



 فهممیم رو نیافش یمعنا پر یها نگاه اون مفهوم حاال . دنیکش یسخت من

. 

 کنه، لعنتش خدا

 باور خدا، نه ! کنه؟ رو کار نیا ام خانواده و من با تونست طور چه

 . سخته کردنش

 صفحه 662

 دور . قتیحق نیا دیشن بود سخت برام یلیخ . شدم بلند یصندل یرو از

 دم؛یچرخیم خودم

 . کردیم ام خفه داشت بغض و بودم شوک یتو هنوز بودم، یعصب

 : گفت و گرفت قاب دستش با صورتمو سمتم، اومد انیک

 ؟یخوب ... دختر باش آروم -

 واسه . زدم زار دل ته از و آغوشش تو ادمد جا خودمو . دیترک بغضم هوی

 از یدور سال همه نیا

 بشم؛ دور ام خانواده از لیدل یب که برام بود سخت کردم، هیگر زامیعز

 . بود سخت

 : گفتم هام هیگر نیب

 مادرم و پدر از گناه یب من که نبود انصاف نبود، انصاف نیا ... انیک -

 دور

 ه،یانصاف یب یلیخ . باشم

 . یلیخ

 . خورهیم هم به ازش حالم کنه، لعنتش خدا . انیک ترکمیم دارم ... دارم

 چرا

 ... چرا ... من
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 : گفت و کرد نوازش رو سرم



 . یدار خانواده االن تو شد، تموم یچ همه . برم قربونت باش آروم -

 : گفتم و کردم بلند رو سرم

 ششون؟یپ یبریم رو من -

 : گفت و کرد پاک رو ام گونه رو یاشکا

 طوره؟ چه م،یریم فردا نیهم . برم قربونت آره -

 صفحه 663

 مرد ممنون . یکرد حقم در رو یخوب نیبهتر ان،یک یمرس . خوبه یلیخ -

 عمرم آخر تا ممنونم، من،

 . ونتمیمد

 : گفت و دیس * و * ب * رو میشونیپ

 . کنمیم یکار هر تو یخوشحال واسه نم -

*** 

 اما کنه، آرومم داشت قصد حرفاش با انیک راه نیب . داشتم استرس

 خودم دست . تونستمینم

 . رو مادرم نم،یبب رو پدرم بود قرار بار نیاول یبرا . داشتم جانیه نبود،

 جانیه از دارم خدا، یوا

 ! رمیمیم

 و گذاشت دستم یرو رو شگرم دست انیک که میبود تهران یکاینزد

 : گفت

 ؟یخوب -

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 هم اونا االن یعنی . نمشونیبب زودتر یچ هر دارم دوست فقط خوبم، -

 مثل

 منن؟



 .باش مطمئن آره، -

 . باشم آروم کردم یسع و دادم رونیب قیعم رو نفسم
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 قدر چه ؛میگرفت قرار بزرگ یالیو کی یرو به رو بعد، ساعت کی حدود

 ! بود قشنگ و بزرگ

 صفحه 664

 . میشد وارد هم ما و شد باز کیاتومات طور به در

 قفسه به زدیم محکم رو خودش قلبم . کردم بسته و باز چند رو چشمام

 ! دختر باش آروم . ام نهیس

 .باش لخوشحا ،یدیرس آرزوت به تو

 . دمید روم به رو یمرد و زن کردم، باز رو چشمام که نیهم

 . شد ریسراز اشکام

 نگاهم داشت، خودم به یادیز شباهت شک یب که یزن به شدم رهیخ

 کنار مرد به دادم آروم رو

 . دیکش پر براش دلم که داشت یمهربون چهره دستش،

 . گفتیم یزیچ ب ** ل ریز و کردیم هیگر آروم آروم بود، مادرم که یزن

 : گفت انیک

 . هستن تو منتظر شو، ادهیپ عشقم -

 : گفتم استرس با

 . ترسمیم -

 : گفت خنده با

 ؟یترسیم یچ از -

 . نباشه یواقع ترسمیم نباشه، شتریب ایرو هی نیا نکهیا از -

 . شو ادهیپ برم، قربونت هستش یواقع -



 . کردم باز رو نیماش در و کردم پاک دست پشت با رو اشکام

 . نیماش به دادم هیتک بود، سست پاهام

 : گفت کرد،یم هیگر که همونجور و کرد دراز برام رو دستش مادرم
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 صفحه 665

 . ترگلم ایب نازم، گل ایب برم، قربونت ایب -

 داشتم ترس قدر چه داشتم، رو روز نیا یآرزو قدر چه . گرفت ام هیگر

 ! نمشونیبب نتونم نکهیا از

 گم گرمش آغوش یتو رو خودم و سمتش دمیدو و شدم جدا نیماش از

 دورش رو دستم . کردم

 . کردم محکم

 : گفتم ب ** ل ریز م،یکردیم هیدوگر هر

 ! مامان -

 : گفت و زد ه * س * بو رو ام گونه

 ... برم قربونت دلم؟ جون -

 : گفت و کردم ه * س * بو غرق ور صورتش

 . مامان ... مامان -

 : گفت یمهربون لبخند با

 ... دلم جون دلم؟ زیعز جونم -

 . گرفتم مادرم خسته چهره از رو نگاهم پدرم، مهربون یصدا با

 و کرد باز برام رو دستش اونم دم،ید رو اشک از یا هاله چشماش یتو

 : گفت

 . بابا ی دردونه ایب -

 مهر پر آغوش کردم، گم رو خودم مهرش پر آغوش یتو و تشسم رفتم



 . پدرم

 : گفت و زد ه * س * بو میشونیپ به

 . برام بود سخت تیدور قدر چه بابا، دختر -

 صفحه 666

 یلیخ طرمخا به حتما شدم، رهیخ جذابش چهره به و کردم بلند رو سرم

 . دنیکش یسخت
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 : گفتم بغض با

 ! بابا -

 : گفت یمهربون با

 دلم؟ جان -

 ) انیک (

 . دیرس آرزوش به باالخره عشقم، یخوشحال از خوشحالم

 حرف مادرش و پدر با یخوشحال با بودم، رهیخ صحنه اون به لبخند با

 . شد میحسود یکم . زدیم

 نداره، طاقت دل نیا یدونیم که تو ! بشم؟ فراموش من نکنه وروجک

 ! لوفرین نره ادتی رو من

 ازش تونمینم ندارم، رو شیدور طاقت من شد، محو لبم یرو از لبخند

 . بشم جدا

 . زد لبخند بهم یمهربون با و برگشت سمتم به لوفرین لحظه، نیهم

 دستم . میبود رهیخ هم به حرف یب ستاد،یا روم به رو . شدم خوشحال

 رو

 : گفت و گرفت

 . یعشقم تو بدونن دیبا ا،یب هم تو -



 : گفت آروم و فشردم رو دستش عشق با

 . مهربونم خوامتیم یلیخ -

 . من مرد شتریب من -

 صفحه 667

*** 

 ) لوفرین (

 باز رو درش و اتاق هی سمت برد خودش با و گرفت رو دستم مامانم

 . کرد

 اتاق یجا همه شده، متولد تازه نوزاد عکس به شدم رهیخ متعجب

 . بود اون عکس
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 : گفت بود، صداش یتو که یلرزش با مامان

 درددل عکسات با . شدیم آروم دلم عکسا نیا دنید با مدت نیا تمام -

 خدا از و کردمیم

 . نشه آزارت باعث یزیچ و یباش خوب یهست جا هر خواستمیم

 : گفتم و آغوشش تو رفتم دوباره س،یخ یچشما اب

 دمیترسیم ! داشتم رو ها لحظه نیا انتظار قدر چه یدونینم ... مامان -

 چیه

 فکر نمت،ینب وقت

 ! نیخواستینم رو من شما کردمیم

 : گفت و دیس * و * ب * رو سرم

 . شد تموم زم،یعز شد تموم باالخره برم، دلت اون قربون -

*** 

 : گفت و گذاشت دهانش یجلو رو دستش وقذ با انایک

 ! یشد یعال دختر، یوا -



 . یقد نهییآ سمت رفتم و کردم تشکر

 . بودم شده خوشگل گفت،یم راست . اومدم جانیه به خودم دنید از

 و بود قشنگ و ساده لباسم

 صفحه 668

 شتریب رو ام چهره تیمعصوم که بود صورتم یرو هم اتم شیآرا هی

 . دادیم نشون

 . بود عشقم کندم، دل خودم از لمیموبا یصدا با

 . جان انیک سالم -

 ؟یا آماده خوشگله، سالم -

 . عشقم آره -

 . ستین دلم تو دل گهید دنتید واسه که ایب پس -

 : گفتم لبخند با
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 . امیم االن -

 به عشق با . آورد در تپش به رو قلبم بود، روم به رو که یمرد دنید

 یقدما با اونم م،یبود رهیخ هم

 رو دستم پشت و شد خم داد، دستم به رو یگل دسته . سمتم اومد آروم

 . دیس * و * ب *

 : گفتم آروم

 ! ییآقا یشد پیخوشت -

 م؟یبر ! خانومم ستمین یزیچ من که تو برابر در -

 : گفتم لبخند با

 . میبر -

*** 

 . شد بلند تیجمع زدن دست یصدا سالن، به ورودمون با



 . گفتن کیتبر بهمون همه

 صفحه 669

 نجوریهم شد،یم دهید وضوح به انیک مادر و پدر چهره یتو یخوشحال

 قدر چه . من مادر و پدر

 ! ها لحظه نیا واسه کردمیم شکر رو خدا

 عشق با انیک و من و شد شروع یکوبیپا مراسم عقد مراسم از بعد

 میرفت هم دست تو دست

 . بود عمرم شب نیبهتر شب اون رقص، واسه

*** 

 ) بعد سال کی (

 ) انیک (

 ! باهوشه یلیخ من عشق دونستمیم
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 رومیب خواب اتاق از . زدم صدا رو اسمش خوشحال و شدم خونه وارد

 دیس * و * ب * رو ام گونه اومد،

 : گفت و

 . ینباش خسته -

 . خانومم دارم برات زیسوپرا هی -

 . دارم زیسوپرا منم -

 : گفتم تعجب با

 . بگو تو اول پس ! واقعا؟ -

 . بگو تو اول نه، -

 : گفتم و کردم کشینزد خودم به

 ! رتبه نیبهتر با اونم ،یشد قبول کنکور -

 صفحه 671



 : گفت و دیخند ادیز ذوق با

 . انیک دانشگاه برم تونمینم یول ه،یعال -

 : گفتم اخم با

 ؟یچ یبرا -

 : گفت لبخند با و دستم داد و برداشت زیم یرو از رو یپاکت

 ! لیدل نیا به -

 . بود شیآزما جواب کردم، باز رو پاکت متعجب

 !... یعنی ... یعنی نیا خدا، یوا . کردم نگاش ارب چند

 : گفتم و لوفرین به شدم رهیخ یناباور با
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 ه؟یواقع نیا -

 : گفت خنده با

 ! یشیم بابا یدار تو عشقم آره، -

 : گفتم و کردم بغلش یخوشحال با

 . وجودت خاطر به ممنون ،یداد بهم رو خبر نیبهتر -

 . دارم رو تو هک خوشحالم عشقم، ممنونم منم _

*** 

 وجود از بودم؛ باباش من که ییکوچولو به شدم رهیخ شهیش پشت از

 عشقم ی ثمره بود، خودم

 . بود

 . شمیپ آورد و کرد بغل رو بچه پرستار

 . بود کوچولو یلیخ آخه کردم، بغلش ترس با

 صفحه 671

 . زد رونیب چشمم از یاشک قطره دم،یس * و * ب * رو تپلش یلپا مآرو

 : گفتم و کردم بلند آسمون به رو سرم



 هم باز رو میزندگ که ممنونم ،ینکرد فراموشم که ممنونم خدا، ممنون -

 ممنون ،یکرد یشاد از پر

 . یداد قرار راهم سر رو لوفرین که

 شدن، دختر هی صاحب مه بابک و انایک نشدم، خوشبخت من فقط البته

 جفت هم بهزاد

 . رانیا برگرده یزود به قراره و کرد دایپ رو خودش

 : گفتم و دمیس * و * ب * رو لپش دوباره

 مامان؟ شیپ میبر بابا، پسر -
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 قدر . میببر یپ بهش هم تو و من دوارمیام است، یمقدس ی واژه عشق

 دوستمون که رو ییاونا

 . میداد دست از رو اونا نمیبب و بشه رید توق هی نکنه م،یبدون دارن

 دست از رو ها فرصت م،یرینگ اشتباه هوس با رو عشق باشه حواسمون

 یخوشحال واسه و میند

 . میکن تالش زامونیعز

 . حق پناه در . عشق از پر و بهتر ییفردا دیام به

 . انیپا

 : سندهیآخرنو حرف

 . بودن کنارم لحظه نیتااخر که ییازاونا ممنون

 . بشه یعااااال تا کاربکنم روش یلیخ دیبا و ستین یقو هنوز قلمم دونمیم

 صفحه 672

 نداشته ینقص چیه تا بکنم تالشمو تمام یبعد رمان واسه دمیم قول

 . باشم

 . یاعلی
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