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پانیا نام اثر:  

فاطمه معماری نام نویسنده:  

پلیسی-غمگین-عاشقانه ژانر:  

- ناظر رمان:  

طالیه طراح:  

- ویراستار:  

S.M.Z :کپیست 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

!شهیش جنس از احساس، جنس از استیدختر یزندگ گرتیروا داستان  

. ندهیآ وصال به یاگذشته از شودیم تیروا داستان، نیا. شکننده گرید یدخترها تمام مثل  

.دهدیم رییتغ را او یزندگ ماجرا نیا و است خبریب آن از قصه دخترک که یاگذشته  

.کندیم رو و ریز را جدال نیا که احساس کی اسم، کی شباهت، کی  

 به تن دند،یکشیم دکی را خانواده اسم که یکسان اجبار به که یخستگ و بغض جنس از یدختر

 اشیزندگ عمل نیا با... کرد شروع را یباز رنگین و دروغ با که یمرد دهد،یم یسالانیم مرد یغهیص

.خبر با اشگذشته از و شودیم رو و ریز  

.بود سخت یلیخ او، سن به یدختر یبرا درکش که یاگذشته  

...اما  

...و کندیم دایپ دخترک یزندگ در یپررنگ نقش جدال نیا در گرید یکس  

!شودیم تکرار دوباره گذشته ییگو  

 چرا؟

:خالصه
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  بود؟ دهیرس شیبرا که یارث خاطر به

...که یکس بود؟ برگشته  

 

«خوش انِیپا»  

 

 مقدمه:
است، ریگ دال شبانگاهان  

 

!است چیپ سکوت  

 

را یاهیس ردیگیم بر در دهید  

 

.باردیم و باردیم و باردیم  

 

شب ظلمت نیا اندر غم، محفل نیا اندر  

 

!یدل ستین ،ییتو ستین  

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
3 

 

...یآشوب و هستم من ،ییتنها و هستم من  

 

!یخال چپ ینهیس و هستم من  

 

«یفاط»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
4 

 

.ـامیب منم سایوا یمهـس ـما،یمهس -  

:گفت داشتیبرم رو هاشقدم  عجله، با که همونطور یمهس  

.ــرید ؟یفهمیم. شد رید ،یاین اهیس صدسال خوامیم -  

...خوا بارو هی نیهم هم، تو بابا خب -  

:گفت زدیم موج حرص و تیعصبان توش که ییصدا با و سمتم برگشت بگم رو حرفم یادامه اومدم تا  

. بار هی نیهم نگـو یه -  

 یول دنبالت، امیم آخره یدفعه حاال گمیم روز هر هم وونهید منِ ،یکنیم خودت االف منو روز هر تو

.ارمیب درش تخت تو از امیب دیبا سوزهیم خانــوم واسه دلم بـــاز  

...من -  

.ایب گمشو فقط نزن حرف-  

 پا،یت با هرروز خخخ ها، گهیم راست .گرفت شیدرپ رو مدرسه راه و برگردوند رو روش یاغره چشم با

.شمیم داریب لگداش  

...و باشم زیصحرخ که نشده بار هی کنمیم یزندگ دارم که یسال شونزده نیا تو من  

!یپان -  

.افتادم راه سرش پشت و اومدم خودم به مایمهس غیج یصدا با  

.میگرفت شیپ در یمهس با رو کالس راه و دمیکش قیعم نفس هی شدم که مدرسه اطیح وارد  

 رید رو یعیرف خانم کالس من خاطر به قبالً دفعه چند آخه ومد،یم در اشکش داشت گهید یمهس

.برندیم تیریمد دفتر به رو ما م،یایب رید گهید بار کی اگه که بود داده تذکر بهمون و میبود اومده  
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 مثل هم من و دیلرزیم هاشدست استرس از داشت یمهس میدیرس درکالس یجلو به که، یالحظه

 شهامت با و خونسرد و گفتم لب ریز شیا هی اورد،یم فشار خودش به یالک که کارهاش نیا با شهیهم

 یافهیق دنید با کرد باز درو کالس یآموزادانش از یکی یمل گذشت که لحظه چند. زدم در به یاتقه

 نیا از یعیرف اخه. بود مونده باز هامونچشم تعجب از که یمهس و من. خنده ریز زد یپق یمهس

.دیخندیم بلند یصدا با کالس در یجلو یمل و ومدیم بدش رفتارها  

: گفت یا سرفه تک با و خورد رو خندش گذشت که کمی  

 هاروکالس  زده، دپ کال امروز یعیرف خانم بابا ؟یگرفت خودت به هیا افهیق چه نیا یمهس یوا -

.ادینم  

 کالس وارد. زدم بشکن هی و دمیکش یفیخف غیج هی من و دیکش یراحت نفس یمهس حرفش نیا با

 نازیآ و الناز سارا، فقط ستنین کالً یعنی. ستندین آموزهادانش اکثر دمید تعجب کمال در و شدم

.هستند  

: گفتم یبلند یصدا با  

 که میداشت یعیرف با زنگم دو م،یدار هنر که اخر زنگ م؟یچونیبپ هاروکالس دهیاهیپا ها بچه یوا -

.ستین مهم اصالً که همورزش کالس و ومدهین  

 

: گفت و انداخت بهم یاهانهیسف اندر عاقل نگاه هی الناز  

!؟یکرد فکر ییتنها! ؟یگیم راست یوا -  

:گفت بندش پشت نازمیآ و  

!بده؟ درس آموزدانش چهارتا سه به ادیم یک اسکول -  

!د؟ینشست چرا پس... اوم -  
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.ادیب سمونیسرو میسادیوا که چون -  

:گفتم تفاوت یب و انداختم بهش ینگاه مین برگشتم عقب به یمل یباصدا  

!؟یاینم یمهس رم،یم گهید منم -  

.میبر اره -  

.فعالً بروبچ: گفتم و عقب برگشتم  

...یول دادم،یم حیترج خونه به رو کالس و مدرسه یفضا  

.میگرفت شیپ در رو خونه یکننده خسته راه باز و میاومد رونیب کالس از ها بچه با یخداحافظ از بعد  

 چیه و رندیبگ سیسرو برام گذاشتمینم وقت چیه نیهم خاطر به داشتم دوست رو یروادهیپ شهیهم

باشه؟ مهم موضوع نیا که، بود مهم براشون گهید یهازیچ مگه. نداشتند موضوع نیا یبرا یاصرار  

.ومدیم قدمم هم و بود انداخته نییپا رو سرش که کردم یمهس به ینگاه  

.بود دوستم نیتر خوب و نیتر یمیصم ن،یبهتر  

.میبود دوست باهم یبچگ از ما  

 و شدم دوست باهاش رفتمیم مهد به که یزمان از و بود ما یخونه از باالتر ابونیخ هی خونشون بایتقر

!خواهرم دوستم، م،یزندگ کل شده دمید ام،یب خودم به خواستم تا  

:گفت و طرفم وبرگشت نموند دور هاشچشم از که نشست، لبم یرو یلبخند بهش کردن فکر با  

!؟یکنیم فکر یچ به یدار -  

 

تو به -  
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!من؟ به: گفت زدو یلبخند  

 مث هم مواقع یبعض ،یریگیم پاچه سگ مث مواقع یبعض چرا که  فکر نیا به داشتم گه،ید آره -

.ریز به سر ملوس یها گربه  

.دمایخند روت به: گفت کردو نازک برام یچشم پشت حرص با  

 میداشت یجورنیهم. بچسبونه آمپر دمیترسیم ابونیخ وسط چون نزدم یحرف چیه گهید منم

.یراســت: گفت و دیکوب هم به دستاشو و طرفم برگشت هوی که میرفتیم  

 حرفم نیا با که کردم نسارش یاوانهید. رفت اسمون به ترس از غمیج هوی نبودم فاز تو اصالً که منم

. گرفت خندش  

؟یاریب در یباز وونهید ابونیخ وسط یبلد فقط گه،ید بنال دخو-  

 شمال از اریمه داداش شب بگم بهت خواستم یم که، یزارینم آدم واسه حواس اها،... زهیچ...ام -

.بگم هم یعل و تو به که گفت بهم پزهیم رشته داره مامانمم گردهیبرم  

: گفتم و باال انداختم رو ابروم یتا هی  

؟یگفتینم بهم هم تو گفتینم یزیچ جون خاله اگه یعنی -  

 ، یعل و اریمه گم،یم دارم بابا ؟یکنیم فکر نیا به فقط تو زدم فک همه نیا من بـابــا، بــرو -

.تــو و مــن  

 واسه مـون،یدار زنده شب همه اون واسه دلم یوا شه،یم سرپا دوماه از بعد داره دوباره پمونیاک

.شده تنگ هامـون یباز وونهید  

 یتلفن قهیدق به دم حتما ارمیمه با ،یدید عموم خونه میرفت هفته اون خو رو یعل. یرینَم شیچ-

.یکنیم صحبت  
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.شده تنگ چهارنفرمون جمع واسه دلم من ،یپان چته اه -  

.هم تو حاال خب -  

.ایبد خبر هم یعل به نره ادتی گهید -  

 ادشی هم یعل اگه بگم عمومم زن به یخوایم. باشه. من زیعز باشه -سمتش برگشتم کردمو یپوف

بنداز؟ ادشی رفت  

.هیخوب فکر -  

.دادم ادامه راهم به هاشگفتن پرت و چرت به توجه بدون  

 شهیم بایتقر که یموقع همون از عموم پسر شدیم هم یعل و یمهس برادر شدیم اریمه که چهارتا ما

.میبود داده لیتشک پیاک هی باهم( شدن اشنا باهم دانشگاه اول سال تو اریمه و یعل) ش،یپ سال سه  

 هم پسر ترمهم همه از و بودند بزرگتر ما از یسال شش نکهیا با و کردن ینم  دَک مارو وقت چیه اونا

 ونیم در اونا با همه از اول داشتم یمشکل هر وقت هر کردم،یم یادیز یراحت احساس باهاشون بودند

.بودم راحت باهاشون جاهمه و شهیهم خالصه ذاشتم،یم  

 رید دیشا شب گما،یم: گفت و گرفت رودستم یمهس. شدمیم کینزد خونه به داشتم کم کم گهید

!خونمون؟ یبمون یریبگ اجازه یتونیم که نایا مامانت از بشه وقت  

...و نداشت یتیاهم براشون من نبود و بود چوقتیه اونا لبم، کنج نشست یتلخ پوزخند  

 یدونیم همه از بهتر که خودت: گفتم دمویکش رونیب دستش از دستمو طور همون و زدم پس فکرامو

.شهینم حواسش یکس نشه دامیپ همشب ده و روز ده من که  

 به زمیعز خواهرم، بود، تر تلخ یزیهرچ از که زد روم به یلبخند. کنه عوض روحالم خواستیم یمهس

.بود ناراحت من خاطر  
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.زمیعز نمتیبیم شب خب، - میدیرس خونمون به دمید که کنم عوض رو جو خواستم یم منم  

.جونم یپان یبا یاوک -  

.گلم یبا -  

 استفاده هم واسه واجور جور یهافوش از اکثراً ما اخه م،یدیخند حرفمون شدن تمام با هردومون

.میومدیم هم یقلم لفظ چه حاال اما م؛یکردیم  

 طول حوصله یب. انداختم بزرگمون اطیح به ینگاه شدم، اطیح وارد یمهس با یخداحافظ از بعد

 رفته زود صبح مامان باز حتماً. گرفت دلم خونه یکور و سوت از شدم خونه وارد. کردم یط رو اطیح

 کرد، خطور فکرم به و کردم یکجخند. دانشگاست که هم خواهرم. داشته کوریمان نوبت هم ای سونا،

.برسه شیطلب تنوع به بره و بده انجام رو شرکتش یکارا زود رفته هم یمان داداش حتماً که  

.شدیم ختم اتاقم به باال طبقه تو که شدم ییها پله هیراه  

 صورتم کردم، نگاه نهیا تو خودم به اتاق، کنج انداختم رو کولم شدم، اتاقم وارد و رفتم باال ها پله از

.بود حس یب یلیخ  

:گفتم انداختم باال یاشونه. برسم خودم به کمی شده هم خودم دل خاطر به گرفتم میتصم  

.بهتره که یکاریب از -  

 یلبخند برداشتم تنگ یمشک نیج شلوار هی و یمشک دکلته تاپ هی لباسام کمد سمت رفتم

.نشست هاملب کنج ناخودآگاه  

. کردم عوض رو هاملباس. کردمیم استفاده ادیز رنگ نیا از اکثراً و بودم یمشک رنگ عاشق شهیهم

. ختیر شونم دور تا دور رنگم یانسکافه یموها کردم، باز سرم از رو کش و انداختم موهام به ینگاه

 به رو یاالعاده فوق هارمون رنگش با و بود چشم یتو شهیهم که بود موهام یبلند همه از شتریب

.بود زده زل بهم نهیا یتو از که هیوحش سبز رنگ یتو شد قفل چشمام. گذاشتیم شینما  
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.بود دایپ داخلش یطوس رنگ از ییهارده که ییچشما  

.دمیکش میاقلوه یلبا یرو و برداشتم رنگمو خوش سرخ رژ کردمو دراز دستمو  

. رژ و بود چشم خط شمیارا تینها شهیهم من  

 سنم به اصال و داشتم یاالعاده فوق ییبایز واقعاً. بود زده زل بهم نهییآ از که شد یدختر خیم نگاهم

 یکردیم فکر دخترونم و فینح اندام به اول نگاه همون از. باشم ساله شونزده دختر هی که خوردینم

.کرد یم ثابت رو نیا  بلندمم قد و دارم یسال ستیب کم کمه که  

 ناهارم واسه گرفتم میتصم. شدم ریسراز نییپا به ها پله از و دمیپوش دمویسف اسپرت یکفشا

.کنم درست یاسپاگت  

 طرفهمون به رو راهم باشه، داداشم که الیخ نیا با دیرس گوشم به خونه در خوردن هم به یصدا

 غمیج یصدا شدن بلند و همانا سرم کردن بلند دمیرس اونجا به یوقت بود، نییپا سرم. دادم سوق

 بعد و تعجب با غمیج خاطر به اول اون و کردمیم نگاه روبروم ناشناس شخص به بهت با من. همانا

.کرد نگام خونسردانه یلیخ  

: گفتم یتند به و هم تو دمیکش اخمامو  

د؟یهست یک و دیکنیم کاریچ ما ی خونه یتو شما قاًیدق االن دیبگ شهیم ـــــدیببخش -  

: گفت یکج لبخند با  

 از تا نگیپارک تو رفتن رسنیم شونیا االنم و هستم رادمنش یاقا همکار من کوچولو خانووم -

شما؟ و... ارنیب پرونده تا چند نشونیماش  

:گفتم تفاوت یب و انداختم بهش ینگاه و زدم پوزخنده  

.هستم یمان خواهر من -  
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!!دییبفرما  

 رشیخ ینگاها  نه؟یبش نجایا و ادیب خودیب داره یمعن چه! عجبا هوف،. نشست کاناپه یرو و اومد

 و چهل کم دستِ ؟یکشینم خجالت سالت و سن از مردک بگــه ستین یکی آخه. بود مخ رو یحساب

 باعث که کردم نازک براش یچشم پشت رفتمیم اشپزخونه سمت به که همونطور. داشت یسال پنج

.بزنه بهم یقیعم لبخند شد  

 سمت رفت لکسیر یلیخ بعد و کرد من به ینگاه اول. خونه داخل اومد یمان و گذشت قهیدق چند

.محترم ظاهر به یاقا اون  

 و میدار کار نجایا عصر تا امروز محمد و من یپان( داد ادامه من به رو و.)جان محمد رشدید دیببخش -

 یزیچ ناهار یبرا برو گهید یساعت دو هی باًیتقر. خونه میآورد رو کارها شرکت هیشلوغ خاطر به

.بده سفارش  

.داداش چشم -  

دمیدیم دیشااا هم اون بار، هی دیشا روز کل در رو یمان. شدم ناراحت هم یلیخ شدم، ناراحت  

 کمک من از خوردیم پستم به کاراش یوقت هم ای بود تفاوت یب بهم نسبت دمشیدیم که هم هروقت و

 بهم داشت برادرانه تیمسئول حس یکم هی واقعاً اگه من، پوشش یرو بود دیق یب یلیخ. گرفتیم

.بپوشم رو ییلباسا نجوریا زده زل بهم و ستادهیا روم روبه که یابهیغر مرد یجلو دینبا گفتیم  

 یهاداداش مثل هم یمان داشتم دوست یول نداشت، تیاهم زایچ نیا ما یخونواده یتو که درسته

. انداختم تخت یرو باز تاق خودمو و رفتم اتاقم یسو به الیخیب. کنه خرجم رتیغ هیبق  

 باشم، تنها زاشتینم چوقتیه کنم، تحمل رو یمحبت یب نقدریا گذاشتینم چوقتیه بود بابام اگه

.گذاشت تنهام کردو ینامرد اونم یول  

.رفت  
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 از یآه هی. کرده حقم در رو یمعرفت یب نیا که شهیم یسال هشت باًیتقر. یفان یایدن نیا از شد راحت

.دمیکش دلم ته  

.کنم کاریچ دونستمینم و بود رفته سر حوصلم یلیخ  

.باشم اطراف همون ای هانیا یمان شیپ برم گرفتم میتصم  

*** 

.بود دنیشن قابل مکالمشون کم کم و شدمیم کینزد بهشون   

.کنم تحمل رو یضرر نیهمچ تونمینم من یمان -  

.کنمیم باز اونجا به رو تو راه «یج ان یا» شرکت با معامله از بعد من کن کمک من به تو محمد -  

: گفت حوصله یب محمد  

 کم و کسر معامله نیا یتو تو که رو یمبلغ نیا بگم، خوامیم فقط خوامینم تو از یکمک چیه من -

...نبـ که گفتم بهت اولم همون از من. شد تموم ضررت به یکرد  

!خوبـــــه؟ کردم، حماقت من یولــــــ یگفت تو بااشـه باشه -  

دم،یکش یبلند نیه هی دمویلرز خودم به لحظه هی دیکش یمان که یادیفر با  

 نگام یبرزخ یمان یول انداخت گل دنمید از محمد یهاچشم. شد جلب من به دوشون هر توجه که

: گفت و کرد  

؟یکنـــیم ـکاریچ جانیا -  

.خونه اشپز برم اومدم ،یچیه...چیه...ـیه -  
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 محمد. کردیم برانداز منو اندام زشیه یچشما با که انداخت محمد به ینگاه گرفت، ازم رونگاهش

: گفت و یمان سمت برگردوند رو روش و شد خودش یرو به یمان نگاه متوجه  

 به کردن نگاه وبا) باشه اومده شیپ یمشکل دیشا کنم یبرس هارو پرونده از تا چند شرکت رمیم من -

.میایم کنار باهم یطور هی و کنمیم روفکرام نبود هم اگه( گفت من  

 ناهارخوردن یبرا یلیم گهید که منم. شد اتاقش وارد حوصله یب و کالفه هم یمان و رفت محمد 

.کنم استراحت یکمی تا رفتم بود، گرفته خوابم و نداشتم  

.برد خوابم که دینکش هیثان به. چوندمیپ خودم دور رو پتو و کردم کز تخت از یگوش خودمو  

*** 

.کردم نگاه صفحش به و شدم داریب خواب از میگوش زنگ یباصدا  

.بود یمهس  

!؟یداشت یکار هووم: گفتم یالود خواب یصدا با کردمو وصل رو یگوش  

 توقع ازت ــا،یبش حاضر دیبا کم کم گهید!تو؟ یییکجا ،یریبگ ساعته چهار و ستیب حناق یا -

.یباش خواب که نداشتم  

 خــواب مدت همه نیا شد؛ بلند نهـــادم از آه و انداختم اتاقم پنجره به ینگاه عیسر حرفش نیا با

.بودم  

!نه؟ ای یگفت یعل به -  

.بدم خبر بهش که بود رفته  ـــادمی افتادم، یم پس داشتم گهید  

!؟یعل...علـ -  

.دنبالت ادیم گفت دادم، خبر بهش خودم رهیم ادتی  که دونستمیم نترس! اریمه پ ن پ -  
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.کشتیم منو حتماً بود نگفته خودشم اگه دم،یکش یراحت نفس هی اوف  

.یبا اد،یم یعل تا بشم حاضر یزود برم من پس -  

.کردم قطع رو میگوش باشم جانبش از یحرف منتظر نکهیا بدون  

 کوتاه یمانتو. بستم رهیگ با سرم یباال و زدم شونه موهامو تند تند و شستم رو صورتم و دست

 ، رژ چشمو خط دنیباکش کردمو ست مویمشک شال و یمشک نود شلوار دم،یپوش مویشمی اسپرت

.برداشتم مویگوش  

 دیکش یسوت دنمید با داخل اومد. کردم باز براش رو در بود، یعل. زدند رو در زنگ که بود موقع همون

: گفت و  

.کوچولـــو یابج کرده چه اوه -  

!شد؟ شروع تیباز مسخره بازم سالم کیعل -  

عمو؟ دختر میداشت با،یز یدیل بر سالم -  

.بود زتریعز برام یمان از شهیهم یعل. کردم یاخنده تک و دمیکوب بازوش به یمشت  

!خانم جوجه چته -  

!کجــــا؟: گفتم که خونه داخل بره خواستیم  

.گهید اومدم راهو همه نیا زشته بدم، یسالم عمو زن به که رمیم دارم خـــب....-  

.ستین خونه کس چیه: گفتم و زدم بود یمان یچشما همرنگ که شیطوس یهاچشم به یمحو لبخند  

.توهم رفت اخماش و کرد نگاه بهم متعجب  
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 امیب یبگ من به یتونستی؟؟؟نمیبــود تنها خونه چرا موقع نیا یبگ من به شهیم وقت اون -

!ــشت؟یپ  

.رفتیم یلیو یلیق دلم شیباز یرتیغ خاطر به ظاهرم عکس بر یول انداختم، باال یتفاوتیب از یا شونه  

 

 اومد همکارش با هم یمان بودو دانشگاه هم یتان نبود، خونه مامان اومدم که صبح... باو یـخـیب -

 شدم داریب. کجاس دونمینم گهید بود خونه اونم. رفت دوستش اون از بعد داشتن کار تا چند خونه

.نبود خونه یکس  

:گفت خودش یبرا لب ریز و گذاشت هم یرو حرص و یناراحت با رو چشماش  

.یتیمسئول یب چقدر اخه -  

: گفت حالت همون در برد در سمت به و دیکش دستمو   

.شد رید که میبر ایب خوب دختـــر -  

 سوار خواستیم یعل. بود نیغمگ یلیخ لحنم چون کنه عوض و بحث خواستیم که شد حواسم

: گفتم. بشه نیماش  

.میبر ادهیپ ایب ها، راهه قدم دو یعل عــه -  

 دمید و میدیرس خونشون به. میکرد حرکت هانیا یمهس خونه سمت به رو ادهیپ از باهم نگفت یزیچ

:گفت یعل به رو و اومد طرفمون به ما دنیباد. ستادهیا درشون دم یمهس  

 ایدن نیا از یکنج هی ییمایمهس هی ینگفت مکه یرفت یحاج یحاج. معرفت یب ی،خــوبیعل سالم -

...منتظرته،نامـر  

: هاشییگوچرند وسط دمیپر  
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؟یچطور تو خوبم، منم قربونت -  

.دادم ادامه و برگشتند سمتم به هردوشون حرفم نیا با  

.بگذره دتونیبازد از هفته هی یگذاشتیم شکر خدارو -  

: گفت خنده با یعل  

.یچطور تو قربونت ممنون سالم -  

 در صدا به یمهس ریآژ که گرفت انگشتاش نیب رو یمهس دماغ راستش دست انگشت یدوتا با و

.اومد  

ن؟یکرد یکی تا چن. خواهرمـــو تشیاذ ــنینکن -  

.دمیکش یبنفش غیج اریمه دنید با  

. هستم جونت یاج و شما مخلص ما -  

.شد حاال عا -  

 دختــر ینداد باد به سرتو که داخل میبر نیایب اده،یز کارها نیا واسه وقت حاال: گفت یلودگ با یعل

.عمـو  

: گفتم یجیگ با  

هن؟ -  

 با کردندیم نگاه اریمه و من به یخاص جور که دختر تا چند دنید با. کرد اشاره سرم پشت به یعل

:گفتم خنده  

.ندارم دعوا ی حوصله من -  
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: گفت و گرفت رو دستم. دیخند اریمه  

کنه؟ دعوا باهات خواست حاال یک -  

:گفت زدیم موج خنده توش که ییصدا با یعل  

؟یپان  به زدم زل یدختراچطور ینیبینم من برادر -  

: گفت یعل به خطاب رفتیم که همونطور اریمه  

 به یمرد کنار( کرد اضافه طنتیش وبا) یخوشگل نیا به یدختر کنـن نگاه ینطوریا دمیبا خــب -

.یپیخوشت نیا  

.میدیرس اطیح در به چون بشنوه یعل جانب از یجواب که نشد وقت گهید  

. بود کرده بزرگمو مامان ها رشته یهــوا یلیخ دلم. کرد سرمست منو رشته یبو شدم که اطیح وارد

 با که افتاد یمهس مامان جون خاله به نگام دمویکش یآه. بود کوتاه ایدن از دستش چارهیب اون یول

.ومدیم طرفمون به لبخند  

:گفت فشردو اغوشش تو منو بهمون دنیرس با  

 هی شده که من دل خاطر به حداقل یتونستینم تو شه؟یم تنگ واست دلمون یگینم ماهکم سالم -

؟یبزن بهمون هم سر  

:گفتم زدمو یخجول لبخند یباشرمندگ  

 شهیم شروع امتحانامون گهید روز چند تا که دیدونیم خودتون شرمندم، خدا به جون خاله سالم -

.بشم مظاحمتونم خواستم ینم هستم درسام ریدرگ منم  

:گفت یطنز لحن با انداختو بهم ینگاه محبت با  
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( گفت یعل به رو وهمونطور) کنمیم برخورد باهات که نشه تکرار دوارمیام یول زمیعز نداره اشکال -

.میدار کار یلیخ که دینیبش دیایب نیایب! یاومد خوش پسرم یخوب  

.کننیم پخش هم نایا اریمه م،یکشیم هارو رشته دخترها از تا چند و یپان منو مامان -  

.تر زود پس دخترم باشه: گفت و انداخت یمهس به ینگاه جون خاله  

 یطونیش دختر که هم یاسی خالش دختر رختیم هارو رشته یمهس میرفت گید سمت به یمهس منو

.کردمیم نیتزئ روش رو نعنا و کشک قهیسل تینها با من دادویمنـم به هارو رشته بود یخوب و  

 رشته از یکی رو بودم شده فعال یحساب که هم من بردن رو ها ینیس اومدنو نایا اریمه که نیا بعداز

 طرف به رو رشته ظرف یاسی. دادم نشون دوتا اون به یمسخرگ با و «اشــوهـری» نوشتم هابزرگ

...مهسـ بعدشم رو، پاندا نیا بعد برسون ارزوم به منو اول ایخدا: گفت اسمون روبه دویکش خودش  

ن؟یهست مشترک باهم همتون که هست ییارزو چه -  

 یعمو پسر دیفرش همراه دست به ینیس اریمه که دمید برگشتمو عقب به اریمه یصدا دنیباشن

که هم یاسی ستادند،یا پشتمون یعل و یمهس  

 

 اریمه هینیس تو رو اش ظرف یزود ستین خودش دست کارهاش بود معلوم و بود شده جیگ یحساب

.کردم هنگ کال که من گذاشت،  

:گفت خنده با و باال اورد رو سرش کردیم نگاه رشته یرو ی نوشته به شده گرد یچشما با ارمیمه  

.دیش روا حاجت شاهللیا -   

 چشمشون  شدن گشاد از بعد و کردن نگاه ظرف داخل به یکنجکاو با یوعل دیفرش حرفش نیا با

.خنده ریز زدن  
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.بود گرفته دندون به لبشو هم یمهس بود، شده قرمز لبو مثل و بود فضا تو کال که یاسی  

:گفتم باخنده هاشون افهیق دنیباد  

 دایپ خره یسروکله میکرد دعا زودتر ما حاال خوابه؛یم همه اپارتمان در یجلو هیخر نیا چتونه -

.بشه  

.دیخند هم یاسی و خنده ریز زد یمهس حرفم نیا با  

.داد تکون نیطرف به خنده با سرشو و انداخت یاسی به یخاص نگاه دیفرش  

 کردو نسارم ییپررو هی لکسیر یظاهر با یول زنهیم قهقهه داره بود معلوم که ییچشا با ارمیمه

: گفت  

.رهیبگ شمارو ادیم خر فقط گه،ید آره -  

.شدند دور اونجا از دندیخندیم که یحال در هاپسر با حرف، اتمام با    

 رو میبر میگرفت میتصم یاسی و دیفرش یعالوه به تا چهار ما مهمونا رفتن و کارامون شدن تموم از بعد

 جک ای یا خاطره که یهرکس میگرفت میتصم و میبود نشسته هم دور هممون. مینیبش بوم پشت

.کنه فیتعر داشت یدار خنده  

 به داشتم بودن جلومون هم دختر تا چند میبود نشسته پارک تو: کرد شروع دیفرش همه از اول

.انــــکار اونا از و اصــــرار من از. ندارن یواکنش چیه دمید  زدمیم چشمک دخترها  

.بود چشمم رو دارم یدود نکیع دمیفهم بعد ساعت مین  

 

.خنده ریز میزد هممون حرفش شدن تموم با  

.یداد رد واقــــعاً گهید تو: گفتم حال همون در منم  
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.خنده ریز زدم دوباره و  

.کنه فیتعر هاشو خاطره از یکی برامون خواستیم که بود یعل نیا حاال  

 زود وار،منمید ی لبه خورد سرش هوی که کردمیم یباز نیاسی داداشم، یکوچولو پسر با داشتم -

 بوسش بگو شد بوف تییجا گهید بار هی اگه زمیعز ییاخ"گفتم دمویبوس سرشو کردمو بغلش رفتم

 زدو زنگ بهم داداشم زن که بود گذشته یروز چند هی باشه گفت اونم"بشه خوب تا کنم

."کنه بوس ادیب جون عمو گهیم و کنهیم هیگر یه کردو ختنه نیاسی"گفت  

.بود شده منفجر خنده از جمع   

.شد قطع هامون خنده یصدا کم کم   

 ادی به یجالب یاخاطره گفتیم چون کنه فیتعر جک برامون خواستیم بود که بود یمهس نوبت حاال

.ندارم  

.شهینم بلند یکس کنه خاموش رو چراغ پاشه یکی گنیم,  بخوابن خواستنیم شب یرازیش تا سه -  

....کنه خاموش رو چراغ شه بلند دیبا بزنه حرف یهرک که بندنیم شرط باهم   

 دایپ مرده تاشونو سه شکوندن رو خونشون در ها هیهمسا نکهیا تا نبود یخبر ازشون شد یروز چند

  کردن

...کردن کفن و دادن غسل رو یاول  

...کردن کفن و غسل هم رو یدوم  

 خاموش رو چراغ پاشو باختی هورااااا گفتن دوتا اون هوی ام، زنده من گفت دادن غسلش تا رو یسوم

.کن  

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
21 

 

.میدیخندیم قبل روال به   

.جک چندتا گفتن به کرد شروع ارهمیمه  

...کننیم گرم تبلت و روزنامه با سرشونو توالت یتو ها یخارج -  

.میدیم نجاتش یه میزیریم آب دورش یه میکنیم دایپ مورچه هی ما  

 گهیم. یدینکش رو دونه هی نیا چرا گمیم. شویکی بجز دهیکش دندوناشو تموم رفته هیهمسا زن -

.رمیبگ چادرمو اون با خوامیم  

 

.میبود شده الیخیب ایدن از کال میزدیم که ییحرفا نیا با  

 که گفت بهش دمیفرش و دارم کنکور کالس فردا که گفتیم و کرد رفتن قصد یاسی بعد ساعت چند 

.رسونهیاونوم  

 ما ی خونه هیراه مویکرد یخداحافظ نیبمون گفتنیم که هاشونیپافشار به توجه بدون هم یعل منو

. هستند خونه نایا مامان که دمیفهم خونه روشن یهاالمپ دنیباد میدیرس خونمون در دم به. میشد

.شدم خونه وارد و کردم یخداحافظ یعل با  

 دختر نیا بودن نگفته یحت اونا و بود گذشته سه از ساعت. فشرد گلمو بغض. کردم نگاه ساعت به

.کجاست  

 یالمپا چــرا شب موقع نیا رفتم،اخه خونه طرف به متعجب و دادم قورت بغضمو افکارم الیخ به

.بود روشن خونه  

 و بود یمان یساال و همسن گفت شدیم بایتقر که یپسر هی و محمد ،یمان دنید با شدم که خونه وارد

 یدید دوتا اون. کرد نگاهم متعجب و دید و من که بود یمان همه از اول. کردم تعجب داشت یسال۳۲
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 به و گرفتن رو یمان متعجب نگاه رد هم اونا. من به رخشون مین و بودن یمان روبه چون نداشتند من به

.دنیرس من  

.کردم حس استخونام مغز تا شویسرد و شد غرق نافذ اهیس چشم جفت هی یتو چشمام  

.دمیدزد نگامو و کنم نگاش نتونستم   

؟یبود نرفته نایا مامان با مگه -  

: گفتم انداختمو باال ابروهامو از یکی دیپرس یمان که یسوال نیا با  

برن؟؟ خواستنیم کجا مگه -  

 خودت کردم فکر یول بگم، هم تو به که گفتن منم به رفتن مامان و یتان بود بنفشه خاله دختر تولد -

.یرفت و یدونستیم  

داداش؟ ینرفت تو چــرا -  

 هی دیبا فردا تا ادهیز کارام معمول طبق: گفت چ دادنیم گوش ما مکالمه به کردکه اشاره دوتا اون به

.میبتون هم اگه(داد ادامه لب ریوز)میکن کامل رو پروژه  

.دمیدیم کار غرق نقدریا رو یمان که بود یبار نیاول  

؟یبود توکجـا:دیپرس یحس چیه یب ها پرونده یتو بود کرده سرشو که همونطور یمان  

.اریمه شیپ بودم رفته یباعل -  

یپوزخند حرفم نیا با  

 

.کرد زوم من یرو شتریب محمد و بود نشسته اونجا که یپسر اون لب یگوشه نشست  
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.سادمیوا سرجام یمان یصدا با که کردمیم حرکت اتاقم طرف به  

.زود کن، درست ما یبرا قهوه تا سه برو -  

.یداداش چشم: گفتم لبخند با سمتش برگشتم  

 طبق کردمو ضیتعو  شلوار هی و بلند نیاست بلوز هی به لباسامو.کردم حرکت اتاقم طرف به دو با و

.کردم حرکت اشپزخونه طرف به روسر بدون کردمو باز موهامو عادت  

.نکردم یا توجه چیه یول بخورم اب رمیم من گفت که دمیمحمدوشن یصدا پشتم از  

 به افتاد چشمم بردارم پودرشو تا نتیکاب سمت برگشتم ختمیر ساز قهوه یتو رو اب که نیا از بعد

.کردیم نگاه منو رهیخ داشت بودو داده هیتک خونه اشپز در به که محمد  

.شیعسل یچشا به زدم زل حرص با و اوردمین کم منم  

 نکرد ینامرد اونم. نتیکاب به چسبوندم خودمو که بکشه موهام به یدست خواست لبخند با جلو اومد

.کرد پر رو نمونیب دوقدم و  

.بهم بود دهیچسب رسما گهید  

.کردیم خراب حالمو خوردیم صورتم به که هاسنفس  

: گفت دویکش گونم به یدست انگشتاش با  

.مونهینم رونیب شب موقع نیا تا وقت چیه خــوب، دختــر -  

: گفت کردو خم سمتم به وسرشو  

...کجـ قـاًیدق شب موقع نیا تو زم،یعز نه مگه -  

.نیکن امضا رو پرونده نیا تا دیایب گهیم یمان عمو -  
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 دهیفهم. بود محمد ی زاده برادر خودش گفته به هم و صحبتاشون از هم حاال که پسر همون یصدا با

 به اشا،یک سرد و زیآم ریتحق نگاه جواب در و شد جدا ازم زود محمد. هست اشایک اسمش که بودم

.رفت رونیب خونه اشپز در از و کرد اکتفا یاباشه گفتن  

.رفت خوردکنش اعصاب پوزخند با دادو تکون برام تاسف یرو از یسر اشایک اون رفتن از بعد  

 سروتهت یب عموجـون چلغــوز،اون پسره یمتاسف من یبرا چـــرا اخه:گفتم خودم یبرا حرص با

.خوردایم داشتـمنو که بود  

 

 

 

 بودم شده کالفه واقعا محمد نگاه ریز کردم،اونجا حرکت سمتشون به کردمو اماده قهوه تا سه عیسر

 نشستم کاناپه از گوشه هی منم. ببرم پناه اتاقم به نداره یکار باهام یمان اگه زودتر چ هر خواستمیم

.دادم گوش صحبتاشون به و یمان شیپ  

...نر شیپ خوب معامله نیا اگه محمد -  

 نظرم االن یول(گفت انداخت بهم ینگاه مین محمد...)نکش وسط منو یپا گفتم اولم از من یمان -

.شرط هی به یول....کنمیم کمک بهت ،منیببر معامله نیا از یسود ینتونست اگه.کرده رییتغ  

 کمک بهم فقط تو کنمیم قبول باشه یشرط هر: شدوگفت خوشحال محمد حرف نیا از یزود یمان

.کن  

 رادمنــش، یاقـــا رینگ میتصم زود: گفت دادو هیتک کاناپه به الیخ یب زدو یشخندین محمد

.نبــود دتییتا مورد من میتصم ــدیشا  

!هست؟؟ یچ نمیبب بگو خب: گفت کردو هم تو اخماشو یکم یمان  
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 االن و...یکنیم قبول که مطمئنم دمید ازت راًیاخ که ییرفتارا نیا با: گفت و زد یپوزخند محمد

بدم؟؟ بهت رو شنهادمیپ خواهرت یجلو یخوایم  

 ضیغل نشستم،اخماشو کنارش که دید و کنه دایپ منو تا چرخوند سرشو محمد حرف نیا با یمان

؟؟یکنیم یغلط چ نجایا قایدق تو یبگ شهیم: گفت همو تو دیکش  

...ســیوا من داداش -  

.میدار کار نجایا ما ینیبینم مگه اتاقت تو گمشو -  

 یتلخ لبخند با. شکست ها بهیغر شیپ دخترونمو غرور بازم انداختم، بهشون ینگاه اوردمو باال سرمو

.کردم حرکت اتاقم طرف به بلندشدمو جام از  

.دمید راهم یبدرقه رو اشایک سرد نگاه که بود اخر ی لحظه  

 

*** 

 

 ل،وگرنهیتعط مدرسه و بود پنجشنبه فردا خداروشکر.بردینم خوابم بودو پنج یکاینزد ساعت

.کنم تحمل توستمینم سرکالس  

...رفتینم کنار چشمم یها پرده پشت از سرد یچشما اون چــرا دونمینم  

.بود مغرور بود، خوشکل چــرا، دونمینم  

.کردمیم مجسم ذهنم یتو یه چرا اونو تیشخص من دونمینم اما  

.برد خوابم که رفتمیم کلنجار افکارم یهادهیزا به داشتم  
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.مامان سالم -  

.داد تکون سالم یمعن به یسر محسوس یب دنمید با مامانم  

.بود نیهم کارش شهیهم  

.نبود یمیصم باهام وقت چیه  

.بود ظهر یدما دم نکهیا با بخورم صبحونه مثال تا اشپزخونه سمت رفتم  

.کردم صورتش از دار اب بوس هی بغلشو انداختم خودمو زوق باز دموید رو یتان  

 مواردا نیا تو یلیخ که من برعکس کردیم  رفتا وار خانم شهیهم و ومدیم بدش کارا نیا از یلیخ اون

.بودم دیق یب  

.تشهیتواولو غرور شهیهم و بود کرده ادهیپ یتان یرو رو خودش اتیخصوص شتریب مامانم اخه  

خواب؟؟ ساعت:وگفت رفت بهم یا غره چشم یتان  

.یکنیم کارا چ یراست...،یابجـ یخیب-  

داره؟ یربط هم تو به مگه: گفت یلیم یب با  

.کردم یباز انگشتام با نوییپا انداختم سرمو  

 به شهیهم مثل برم پاشدم خوردمو صبحونه لقمه دوتا زور به رفتم. بوده ینطوریهم شهیهم رفتارش

 بود معلوم کامال که زد روم به یلبخند  کردم نگاش تعجب با زد صدام یمان. میشگیهم پناهگاه

.بود یکاف میدلخوش یبرا هم یمصنوع لبخند نیا. هستش یتصنع  

.یداداش جانم: گفتم لبخند با  
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 هم تو یدار دوست اگه رونیب برم دوستام با خوامیم شب زمیعز: گفت ثابتش لبخند با همونطور اون

.ایب دوستات از یکی با  

.محـالــه شنهادا،یپ نیا از و یمـــان افتـــادم یم پس داشتم رسمــا گهید  

.بزنه پس خندشو کرد یسع لباش گرفتن دندون به با و گرفت خندش واقعا حالم دنید با یمان  

.داداش باشه...باش...بـ-  

.نیباش اماده هفت ساعت شب شد، حاال اهاا-  

.گذاشت تنها فکر تا هزار با منو و رفت اتاقش طرف به یخوشحال با و  

.رفتم اتاقم طرف به یخوشحال با شدمو یمنف یفکرا الیخیب کم کم  

.کنهیم باز طرفش به برام یرابط داره یمان نکهیا بودم،از خوشحال یـلیخ  

.باشم یمیصم داداشم با که داشتم ارزو شهیهم  

.بود داده رفتن رونیب شنهاادیپ بهم خودش االن و  

 رو بود داداشم با رفتن رونیب شنهادیپ هی خاطر به که رفتارم نیا دنید با شناخت،ینم منو یکس اگه

.ام وونهید کردیم فکر هم حتما دیدیم  

.کنه کسر ازم منو هیخوشحال تونستینم کس چیه االن یول  

.گرفتم رو یمهس ی شماره برداشتمو مویگوش یزود  

الـــو-  

؟ییخو خودم قیرف بر سالم سالم-  

.خانـــوم ـــایپان خونهیم یقنار جوجت شده یچ بَع -  
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.ندارم رو تو یها پرت و چرت به دادن گوش ی حوصله االن اصال که کن ولش یواا -  

؟یدار کارم یچ حاال خب -  

 بهم ادیم دوستاش با ،اونم رونیب برم جووونم یداداش با خوامیم امشب:گفتم یخاصـ شـــوق با

گه؟؟ید یایم.نـدارم ویکس تو جز که منم بگم دوستام از یکی به که گفت  

!گه؟ید هیعل... ازداداش منظورت: گفت یمکث از بعد یمهس  

.رونیب برم یمـان با خوامیم نــه: گفتم دمویخند صدا با  

.دمیخند دوباره و  

  گه؟؟ید تو داداش.خودمون یمان نیهم -اومده صداش دوباره مکث لحظه چند از بعد

 گمیم خودم با کردم؛دارم تعجب تو مثل منم اره اخــه؟ میدار یماان تا چن مگه یوا: گفتم حرص با

.بشه عوض هام با رفتارش دیشا که  

چند؟ ساعت پس امیم منم یوا -  

.باش ما ی خونه هفت ساعت -  

.بود۱ ساعت انداختم، ساعت به ینگاه یبامهس یخداحافظ از بعد  

.لمیف یپا نشستم نیهم خاطر به پس.رفتیم سر حوصلم بشم اماده دیبا که موقع اون تا دونستمیم  

 

نییپا به ها پله از بودمو شده اماده  

 

.کردم حرکت  
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 یاحوالپرس و سالم یمان با که دمید رو یمهس یوقت. کیش ساده یمشک پمیت شهیهم مثل

.کردم حرکت طرفشون کردن؛بهیم  

.میکرد حرکت یخروج در طرف به من کردن سالم از بعد بودنو حاضر هردوشون  

.عقب یمهس و نشستم یمان با جلو من  

تهرانه؟؟ هنوز اریمه:گفتم سمتشو برگشتم میافتاد راه که موقع همون  

 شبید.بود اومده شیپ دوستاش از یکی یبرا یکار.کرد حرکت شمال به شیپ ساعت کی اریمه نه -

.گفت که  

.نبود حواسم اصال گفت ارهه -  

.نشد ردوبدل مقصد تا یحرف ما نیب گهید  

.دمیدیم فکر یتو دایشد اونو و نداختمیم یمان به ینگاه یگاه من  

.بردیم فکر تو ینجوریا اونو که بود شدهیچ دونمینم  

 یکی دنبال همونطور یمان.بود یکیش رستوران. میشد رستوران وارد میشد ادهیپ نیماش از یوقت

 دنید با که دمیرس یزیم سر به و گرفتم نگاشو رد من دادو تکون یسر یکس دنید با که گشتهیم

.هم تو دمیکش اخمامو ومحمد اشایک  

؟.یشد دوست ساله پنج چهلو مرد هی با یکم،رفت کم،ابت نونت بگه داداشم به ستین یکی اخه  

 هووف

.میکرد حرکت زشونیم طرف به یمهس و یمان با  

.مینشست اونا؛سرجامون و یمهس نیب معارفه ویواحوالپرس سالم از بعد  

.بود روم روبه قایدق اشایک بودمو نشسته یمهس و یمان نیب من  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
30 

 

 رهیخ شیمشک نافذ یها نگاه و مغرورش شبرنگش، یچشما به یه و بود شده گسسته نگام افسار

.شدمیم  

.دیکشیم سمتش به منو که بود یا جاذبه چه نیا واقعا دونستمینم  

چــتـه؟؟:گفتم و یمهس سمت کردم رو روم بااخم خورد پهلوم به که یا ضربه با  

.که یکن زوم بهش ینطوریا دینبا یول خوشگله درسته ا،یداد قورت مردمو پسر خبرته چ بابا -  

.دیخند زیر زیور  

.کردم ریروقافلگ اشایک نگاه کردمو بلند دوباره سرمو  

.برگردوند روشو اوردوین خودش یرو به پوزخند با اونم  

.گرفت حرصم یلیخ  

ا؟؟یا دنیبر پوزخند با نویا ناف بند دونمینم من  

.کنهیم حروووم داره رفتارش نیا با رو داره که هیخوشگل اون  

  اه اه اه

....فقط رمیبگ تو از یحااال هی من  

!زم؟؟یعز یخوریم یچ-  

 دوست خودت که یچ هر:گفتم بهش لبخند با برگشتمو طرفش به کرد صدام که یمان یصدا دنیباشن

.بده سفارش امشب منم یبرا یدار  

 زشیه یچشا اون با و بود نشسته کنارش که محمد سمت به سرشو غذا دادن سفارش از بعد یمان

.شد باهاش صحبت مشغول کردو رفت؛خمیم ورتمهی من مخ رو داش  
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.منم وگوشون گفت یاصل خطاب گفتیم بهم یحس هی  

.کردنیم نگات من به یهع چون  

بزنن؟؟ حرف من درباره نایا که باشم یک من اخه:گفتم زدمو یپوزخند خودم فکر با  

کجااا؟:گفت یمهس که برم یبهداشت سیسرو طرف به شم بلند جام از اومدم    

.بشورم دستامو برم خوامیم لحظه هی-  

ام؟یب باهات یخوایم-  

.گردمیبرم یزود خودم زمیعز نه-  

.کردم حرکت یبهداشت سیسرو سمت به حرف نیا گفتن با  

.ندادم یتیاهم یول شدم پسر تا چن پروندن متلک متوجه که بودم راه یتو  

 ازم ادمیز ومدویم طرفم به که شدم پسرا اون از یکی متوجه که برگردم خواستم شدمو سیسرو وارد

.نداشت فاصله  

...حــاال یبــود-گرفت دستمو که شم رد کنارش از اومدم  

.کــــن ولــم عـــه-  

!ن؟یداشت یکار اقا:گفت که دمید سرش پشت رو اشایک بگه یزیچ اومد پسره تا  

.رفت دویکش خودشو راه و کرد ول دستمو یزود بود دهینرس که هم پسره  

.ممنون-  

.زد پوزخند معمول طبق دوباره اونم  
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 و باال انداخت ابروهاشو یعاد یلیخ اون یول نمیبب تونستمیم رو چشماش شه؟تعجبیم چقدر-

؟یچ:گفت  

 درخواست ارثشو پوزخندات با من واسه نقدریا تا.بدم بهت تا بگو شهیم چقدر گمیباباتو،م ارث-

.ینکن  

-دمیشن زمزمشو که شم رد کنارش از اومدم و اورد جوش به خونمو حرفم دربرار شیتفاوت یب

.رهینگ یاشتباه میتصم یمان که دوارمیام  

 میتصم با که دونستیم یک یول.دادم ادامه راهمو دیق یب شرکته مسائل به مربوط نکهیا الیخ به منم

.کشونهیم یتباه به رو من و خورهیم ورق من یزندگ یتو یدیجد ی صفحه  

 

 با محمد مویشد خارج رستوران از باهم.میکن یرو ادهیپ میگرفت میتصم که بود شام خوردن از بعد 

.شد جدا ما از میبر اونجا به شد قرار که یادرس دادن  

 نگیپارک یتو که نیماش به تا رفتمیم سرش پشت هم یمهس منو کردویم حرکت ما از جلوتر یمان

.میبرس بود  

 هستنااا؛به هم مقابل ی نقطه قایدق زاده برادر عمو نیا:گفت گوشم کینزد و دیکش منو دست یمهس

 ریس یزندگ از ادمو زشیه یچشا اون با هم مرده کما،اون بردیم ادما اخماش اون با پسره اون خدا

بود؟؟ نخت تو یادیز محمد یکرد توجه....کردیم  

؟یکشینم خجالت سنش،تو اون با کهیمرد...بـــاو خـــفــــه-  

 افسار یچشا واون وسالش سن اگه یعنی... یپیخوشت اون به یبخــواد،مرد دلتم شییچ-

.میریبگ فاکتو رو شیخودمون یادیز اخالق اون با ختشویگس  
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 یژگیو نیهم ،مهمیزنیم شااااس چقدر تو اخـــه:گفتم انداختمو بهش یا هانهیسف اندر عاقل نگاه هی

...نداشـ نااارویا از کدوم چیه نیا یول یگفت تو که بود ییها  

 ساعت کی از بعد.شدم نیماش سوار یزود و بگم حرفمو ادامه نتونستم یمان نیماش بوق یصدا با

 حرکت خودمون خونه سمت به میرسوند که رو یمهس.خونه میبرگرد میگرفت میتصم یرو ادهیپ

مامان وخشک سرد یصدا برم اتاقم سمت به خواستمیم یوقت کردم تشکر یمان از.میکرد  

 

.دارم کار باهات ستایوا ایپان:گفت من به خطاب که دمیشن رو  

 تکون باشه نشونه به یسر جیگ و انداختم یبودن،نگاه ستادهیا هم کنار  که شون سه هر به تعجب با

.کردم حرکت رفتیم مامان که یسمت به دادمو  

.نیبش:وگفت کرد اشاره روش روبه طرف به رو دستش مامان  

.کردم نگاه بودن ستادهیا که یتان و یمان و مامان به یسوال و نشستم منم  

 کم کم ایوتان یمان که یدونیم مطلب؛خودت اصل سر رمیم راست هی و کنم ینیچ مقدمه خوامینم من-

 بهتر خودتم و.تو و من مونهیوم.دنیم سروسامون شونویزندگ گهید سال چند وتا  شنیم مستقل دارن

 فردا که یشنهادیپ به که بهتـره بشم؛و بندیپا زیچ هی به که ستمین یکس من یدونیم یکس هر از

.یبد مثبت جواب شهیم بهت  

؟؟یشنهادیپ چ دمیپرس بهت با و جیگ من  

.داد جواب یمان مامانم یجا به  

 که ینـه،مجبـور یخواستـــ اگه.یکنیم افتیدر انفریک محمد طرف از که یازدواج شنهادیپ-

 ییجا نجایا ما.میندازیم رونتیب خونه از که بدون نشد مثبت زورم به جوابت واگرم.یبد مثبت جواب

. داره حق گردنم به محمد چون یبد یمنف جواب بهش یندار حق.میندار گهید تو واسه  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
34 

 

.کردمینم درک اونارو یحرفا یمعن اصال که من  

 به رو دستم بلندم یصدا همون با شدو لیتبد قهقهه به کم کم خندم. دمیخند یعصب و رکیستیه

 شده وارد بهم که یفشار خنده؛از شدت از نه اشکام که یحال ودر)مــَــن:گفتم گرفتمو خودم طرف

.ااوون( دادم ادامه کردمو اشاره رو روبه طرف به رو دستم شدنیم یجار بود  

 گردنش به که یحق از یمان منظور.گفتنیم یچ داشتن نـایا.هیگر ریز زدم بعدش و دمیخند دوبار و

.کنن یباز من ی ندهیا یزندگ با خواستنیم چرااا.هیچ بود  

.چـــرا اخه.داره رو پدرمن یجا اون  

 عالمت به رو دستم.سادمیوا شون هرسه یرو روبه هم تو دمیکش اخمامو پاشدمو تیعصبان با هوی

 حق چکسمیه.نــَم  کُــ یمـ نِ ازدواج یبشـــر یبنـــ چیه با مــــن:زدم داد بردمو باال دیتهد

....ـیفهم.کس ــــچیه.بکنه یکــار به مجبور منــو نــداره  

 به تک تک نمویخشمگ نگاه اوردموین کم یول دیپر سرم از برق گوشم تو زد یمان که یلیس با

 چشم یمان به بعد. کنهیم نگام ریتحق با دمید که کردم شروع مامان از اول. انداختم چشماشون

.انداختم یتان پوزخند به ینگاه اخر در و بود شده سرخ تیعصبان از چشاش که دوختم  

.نداشتم طاقت گهید. بودن سنگ همه نیازا. یاحساس یب همه نیا از! شد فشرده قلبم  

 به تویتغار ته دارن که ییکجا جونم ییبابا. میبد پس امتحان دیبا چقــــدر.چقــــدر اخه ـااایخدا

 مـــن. بکنن یغلط چیه توننینم نایا. زدم پس افکاراکو تمام بستمو چشمامو. پشوننیم اهیس خاک

.کنن یباز ندمیا با که زارمینم  

.دمینم پا ینفهم چیه ی خواسته به برادر،من ظاهر به یاقــا نترسون زایچ نیا با منــو-  

 فردا مامان:گفت حال همون در بردو ها پله طرف به دویکش دستمو شدو تر یجر یمان حرفم نیا با

.کردم دعوت محمدو ناهار یبرا  
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.محمدِ دوسته عاقد یباش نگران خوادینم.میریم محضر یقرارا یبرا عصرم فردا  

.داشتــن برنامـه قبل از نایا یـعنـی.ســرم یرو ختنیر سرد اب سطل هی انگار حرفش نیا با  

.گرفت ازم مویگوش اتاقمو یتو کرد پرت منو یمان  

.ــرونیب رفت کردو قفل هم رو در  

.دمیشن صداشو در ازپشت  

 دختــره ــارمیم ســـرت بـه بالها نیا از بدتر وگرنه یایب راه باهامون که کنمیم شنهادیپ بهت -

 یزه یباش رونیب شب نصف تا و یبمال رهیش سرمون یتونیم هات بهونه با یکرد فکر هِع.ییجا هر ی

.باطل الیخ  

دم،یشن رسماً اخرش یها جمله دنیباشن  

 نکهیا از قبل. شدنیم شل داشتن پاهام و دست. غرورمو خوردن لگد یصدا قلبمو، شکستن یصدا

.ختمیر اشک رسوندمو تختم به خودمو بشم نیزم پخش  

 ؟ییباباکجا. میکس یب خاطر به. داداشم یحرفا خاطر به. بود روم شیپ که یا ندهیا خاطر به. زدم زجه

 .یکن یم یتالف شکل نیبدتر به یدار که بودم بد نقدریا ایدن نیا یتو ایخدا ؟یگذاشت تنهام چــرا

.فرستادم لعنت بدم بخت نیا به زدمو هق  کردم، هیگال خدا از زدمو هق  

 نقدریا. روننیم خودشون از منو دارن یک خواســتـمیم ازشون یچ اونا محبت جــز به من اخـه

.رفتم خواب شدوبه نیسنگ پلکام کم کم که کردم هیگر  

 

 تا دیکش طول لحظه چند. کردم باز چشمامو اتاقم در قفل یتو دیکل شدن دهیچرخ یصدا با

.گذاشتم سرم یرو دستمو دویکش ریت سرم که شم بلند جام از اومدم. کنم درک تمویموقع  
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.کردن بود که ینیا از بدتر حالمو و کردن خطور ذهنم به شبید یاتفاقا امیب خودم به اومدم تا  

.شد انینما در چوب چهار یتو یمان کلیه شد، باز اتاقم در  

.خوردیم هم به حالم دنشید از گهید  

 ثابت شویرتیغ یب زد بهم که ییحرفا اون از بعد.کنم تحملش خواستم ینم هم لحظه کی یحت

.شهینم بهتر نیا از کنهیم نگاه هرزه هی چشم به خودشم ناموس به که یادم.کرد  

 کم گهید:گفت من روبه و انداخت دستش یرو یمپچ ساعت به ینگاه بود ستادهیوا که همونجا یمان

 یادیز یکارا ،چونیباش کرده استراحت خوب عصر امروز یبرا کنم هستش؛فکر ازدهی ساعت کم

.یدار  

 و یعل اون به بهتره یراست...داده انجام برات یتان نباش داتمیخر نگران:داد ادامه شخندشین وبا

 همراه به گهید ساعت مین تا یتان.شهیم بد خودشون یبرا که ینگ یزیچ خودتم از تر داغون یقایرف

 تنها یادیز ی دلشوره با شدومنو خارج اتاق از حرفاش نیا زدن از بعد.کنه حاضرت تا ادیم شگریارا

 یزود. بدم انـجـام خودم یبرا یکــار که دارم وقت گهید سـاعـت ـمینـ تا یـعــنی. گذاشت

 کردم نگاه نهیا یتو خودم به رفتم ییدسشو سمت به شدمو بلند جام از جمیسرگ به توجه بدون

 باز سردو اب.بود دایپ پونم ریز تا لبم گوشه خون خشک ی رده یوجا بود شده پاره لبام ی گوشه

.کردم  

.گرفتم اب ریدستموز  

.کردم نگاه نهیا یتو خودم به  

.منه جدال امـروز،روز  

.ستمیبا ام خانواده یرو تو دیبا که یروز  

.دنیکش یم دکی اسمشو فقط برام که یاخانواده  
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 نییپا خودمو دادمو هیتک وارید یکایسرام به و کنم تحمل نتوستم حرفام نیا به کردن فکر با

بودم؟ خواسته ازشون یچ محبت جـز من اخـه.دمیکش  

.بودم محبت یگدا فقط من  

.کردن ختنیر به شروع درد همه نیا از اشکام باز  

 نیج شلوار با شرتیسو هی عیسر.رونیب اومدم شستمو سورتمو کنه رسوام هااشک نیا نکهیا از قبل

.دمیپوش یمشک  

 نکهیا هیاداوری با که اتاقم در طرف برم اومدم.گذاشتم سرم شرتمویسو کاله نداشتمو یروسر به یازین

 وارید یرو ساعت به ینگاه.کردم گرد عقب بشم خارج خونه از تونمینم من و هستن رونیب همه االن

.ومدیم یتان گهید قهیدق ده تا بایتقر.انداختم  

 ارتفاعش االن و دمیترسیم ارتفاع از من ییییو.کردم نگاه ارتفاعش به و دمیدو بالکن طرف به یزود

 ـگــهید.دمیشن رو شدیم کینزد اتاقم به که ییقدما یصدا.کنم کاریچ دونستمینم.بود ادیز نسبتا

.بردم بالکن یها نرده طرف اون به خودمو گفتمو لب ریز اهلل بسم هی نــبـود یا چـــاره  

 نه ای خورد یا ضربه پام دونمینم.شد یکی نیزم به من اومدن فرود با خورد در به که یا تقه یصدا

 مقصدم کردمو حرکت ابونیخ طرف دم؛بهیدو یخروج در طرف به یمعطل بدون بود یزیچ هر یول

.خودم کردن اروم یبرا بود یمهس اغوش  

رفتم گرفتمو شیپ خودمو راه الیخ یب یمان یدایتهد هیاور ادی با یول  

کجا دونمینم  

رفتم یول  

کردم هیگر  

.شهیم حقم در داره که ییظلما خاطر به  
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...خــدا از کردم هیگال  

.مییتنها خاطر به  

خودم به دادم لعنت  

.رفتم کردمو هیگر رومه، شیپ که یسرنوشت نیا خاطر به  

.دمید بابام قبر سرد سنگ اغوش یتو خودمو نکهیا تا  

.شستم قبرشو سنگ اشکام با  

.کنمیم کار یچ دارم دونستمینم بودو کیریستیه حالتم  

.فرستادم یم آسمون به هامو زجه زدمیم بابام هیابد ی خونه به مشت با  

.یبرس دادش به افتاد دردسر یتو کوچولوت دختر هرموقع که ینداد قول بهم مگه بـــابــــا -  

یبـــود نداده قـــول مگه  

شو بلند پس  

.شــو بلـنـــد  

ــامایمـ خودم من یومدین اگه  

.زدم هق زدمو هق  

 

*** 
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.شدم بلند ازجام.شدیم کیتار داشت هوا کم کم گهید  

 قبول رو محمد شنهادیپ. بودم گرفته ممویتصم. نداشت یتباه جـز یا جهینت یمان دربرابر مقاومتم

 محمد ی خونه وارد که یمدت از بعد خواستمیم.بود یمان دست از یراحت میاصل ی نقشه یول.کردمیم

.بودن کرده یگناه چ اونا برسه؛مگه یبیاس دوستام به که خواستمینم.کنم فرار ازاونجا.شدم  

.کردم دراز دست شدیم رد اونجا از که یتاکس نیاول ی واسه کردمو حرکت ابونیخ طرف به  

.خودشون دربرابر خودشون مثل شمیم یکی بعد نیازا.شمینم قبل من،من گهید  

...سـنـگ  

...سخت  

...ســرد  

.شدن من حال نیا باعث که ییها نیس  

.میبود شده کینزد خونمون به کم کم گهید  

 دیکل.بود شده کیتار گهید هواهم.کردم حرکت اطیح در طرف به یتاکس پول کردن حساب از بعد

 منو حتما.شدم خونه وارد شدومن باز یکیت یصدا با در. دروفشردم زنگ نیهم خاطر نبود؛به همـرام

.هستم یک دنینپرس که بودن دهید فونیا پشت  

.شدم خونه وارد بازکردمو رو خونه در.کردم پنهان سردم نقاب پشت نمویغمگ ی چـهـره  

.هـِـع  

.بودن همه  

 از جدا یا گوشه که ییاشایک اخر در و محمد ،یمان ،یتان مامان،. شده رشونید خانم عروس حـتـمـا

.بود ستادهیوا اونا  
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.کنهیم فوران بزنم حرف کلمه هی فقط اگه که بود معلوم یمان ی افهیق از  

.بود مخ رو زشیام ریتحق نگاه فقط محمدم ی افهیق از  

.ستادمیوا یمان یجلو رفتم  

.نشست هام گونه یرو که بود سردش دست بگم یزیچ بتونم نکهیا از قبل  

 

.شدم نیزم پخش پاهاشون یجلو که بود محکم ضربش نقدریا  

؟یبـود یگور کدوم هـرزه ی دخـتـره -  

.اوردمین خودم یرو به اصال یول دیلرز بدنم چهارستون زد یمان که یادیفر با  

 رو شد خونم وارد نکهیا از بعد اشیباز هـرزه نباش نگران یمان: گفت و انداخت بهم ینگاه محمد

.کنهیم تموم  

 باالو ببر لشو ی تـنـه نیا یزود:وگفت دیچرخ یتان طرف به بعد و انداخت محمد به ینگاه یمان

.بهتره نجایا ادی؟بیبد خبر عاقد به االن که هیتونیم(داد ادامه محمد روبه وبعد.)کن امادش  

.رفت اطیح طرف به لشیموبا با دادو تکون یسر نامحسوس هم محمد  

...دارم نگه صورتم یرو نقابمو نتوستم  

.گرفت وجودمو کل غم  

.کردم ریغافلگ خودم یرو نگاشو که کردم نگاه مامان به  

 انگ که دخترش یبرا بـود؟ نیغمگ من یبرا یعنی.دمید چهرشو غم یولـ...دیدزد نگاشو مامانمم

سپارن؟یم یتباه دست به سرنوشتشو دارن که دخترش یبرا زدن؟ یهرزگ  
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.ارنیب سرم بالهارو نیا که ذاشتیم دینبا بود نیغمگ من یبرا اگه اون یول  

 نه،نگاه رو مامانم نباریا.کردم ریغافلگ رو گهید نفر هی نگاه دوباره چرخوندمو رو سرم دمویکش یاهــ

.کردم نگاش. کرد نگام. دمیندزد نگامو. دیندزد نگاهشو مامانم حالف بر اون.اشارویک  

.شد نیغمگ اون نگاه که.زدم روش به یتلخ لبخند ناخوداگاه  

.سمتش کردم رومو یتان یصدا دنیباشن  

.شد رید اتاقت میبر پاشو یپان -  

.رفتم همراش پاشدمو  

.ندادم یتیاهم یول رفتیم جیگ یلیخ سرم  

.نشستم رفتم  

 نیغمگ با داشتم من بپوشه رو داره دوسش که یکس یبرا اونو که بود ارزوش دختر هر که یلباس

.دمیپوشیم ممکن حالت نیتر  

.بود کفنم لباس من یبرا دیسف لباس نیا  

.چطورگذشت دمینفهم  

.نییپا رفتم یک  

.خوند رو عقد عاقد یک  

.بشم دائمش زن من نذاشت محمد یک  

.اومدم در بهیغر مرد هی ی ماهه پنج یغهیص به یک  

...گذشت برام محسوس یب یلیخ  
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 نجایا از دیبا گهیبودم؛د شده محمد ی خونه خانم من گهید.کردم تحمل یچطور نارویا دمینفهم

.رفت عاقد یشد؛ک تموم یشد؛ک یچ دمینفهم.رفتمیم  

 که رو روبه به نگاهمو استادمو محمد و اشایک نیب. شدم بلند جام از یحرکت هی با اومدمو خودم به فقط

.دوختم بودن خونوادم ظاهر به که یافراد  

.باشه یقو صدام که کردم یسع فقط. رفتیم جیگ داشت سرم.بود نفرت از مملو چشمام  

 کاریچ باهاتون من مگه.شهیم رتونیبانگیگر شهیهم ساله شونزده دختر هی اه یول.رمیم گهید من  -

...شما که بودم کرده  

.شد حرفام ی ادامه از مانع کردیم خفه گلمو داشت که یبغض  

 ذهنت یتو که ییها چرا اون تمام روز هی: گفت یسرد یصدا با یول انداخت بهم ینیغمگ نگاه مامان

 تا. رفت یاهیس چشمام کم کم.ومدمیم در پا از داشتم گهید. ستین وقتش االن یول.دمیم رو هست

 یتو  خوشبو یتلخ عطر یبو اخـر ی لحظه و شد حلقه کمرم دور یدست امیب فرود نیزم یرو اومدم

.دیچیپ مشامم  

 

(اشایک)  

 

 

 به اگه.بکوبم وارید به سرمو خواستیم دلم و شدمیم وونهید محمد عمو یکارا دست از داشتم گهید

.شدمیم خالص بود وجودش از که یزیچ هر ازشرخودشو زودتر چه نبود،هر داشتم که یهدف خاطر  
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 گهید.بدم لیتحو بهش رو بود داده بهم عمو روکه ییها لوازم تا رفتمیم یمان ی خونه طرف به داشتم

 در از کنه اغفالش زور به خوادیم عمو که بچه دختر همون دمید که شدمیم کینزد خونشون به کم کم

.دیدو ابونیخ طرف به اطشونیح  

 اون زیچ همه یب یمان که دونستمیم خوب یول.کنه اماده رو خودش دینبا االن نیا مگه کردم تعجب

.کرده مجبور رو  

 یب خودش یجنسا هم مثل بود یدختر هم دختر واون نداشت یتیاهم چیه برام اصال نکهیا با

. فتمیب راه دنبالش شد باعث کردیم کیتحر مویبودوکنجکاو شغلم سرمنشا از که یحس هی یارزش؛ول

 هیگر. دادیم ادامه راهش به و کردیم هیگر نجوریهم. شده غافل کامال اطرافش یایدن از که بود معلوم

 نامحسوس شدمو ادهیپ نیماش از. اورد در زهرا بهشت از سر نکهیا تا رفتیم و رفتیوم کردیم

. دیکش رخش به رو ونالش اه یصدا و انداخت قبرا سنگ از یکی کنار خودشو. کردم حرکت دنبالش

 به چون.بود پدرش حتما. "رادمنش پدرام"بخونم رو قبر سنگ یرو ی نوشته بتونم تا شدم خم یکم

.زدیم زجه و نبود نرمال حالش. بود مرده پدرش محمد ی گفته  

.بود کرده کر هم رو فلک گوش اداشیفر یصدا  

.یبرســ دادش افتادبه دردسر یتو کوچولوت دختر هرموقع که یبود نداده قول بهم مگه بـابـا -  

.یبود نداده قــول مگه  

.شو بلند پس  

.شــو بـلـنـــد  

.ــامـایمـ خودم من یومدین اگه  

.شد گم هقشان هق گوشخراش یصدا یتو و شد مانند ناله صداش کم کم  
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 ییخودنما قبر سنگ یرو که فشینح جسم به نگاهم و بودم کرده فراموش رو مکان و زمان گهید

.بود رهیخ کردیم  

.بود انداخته روز نیا به دخترارو نیا از تا چن حاال تا محمد که کردمیم فکر نیا به  

.گذشتنیم خودشون یزایعز از پول خاطر به ها خونواده از تا چن  

 سر رو بال همون محمد که دونستمیم خوب. بودن پرست پول که ییها خونواده. خودشون ناموس از

بود؛ اورده گهید یدخترا سر قبال که اوردیم دختر نیا  

 خالفکارا با فشیکث یباز یتو دستش ی چهیباز اونارو و. ها نیبهتر یرو ذاشتیم دست شهیهم

.کردنیم معامله محمد با که ییها خیش. کردیم  

...یول  

 چیه که نذارم بودم داده قول خواهرم به من اما. کنه قبول شیهمسر به خواستیم نویا چرا دونمینم

 اون دست دخترم نیا ذاشتمیم دینبا و بود شیباز اخر محمد گهید.بشه محمد طمع یقربان یدختر

 اونجا از نهیبب رو من نکهیا از قبل شدو جمع حواسم قبر سنگ یرو از شدنش بلند با. فتهیب ها خیش

 از زودتر دیبا. کرد حرکت خونشون طرف به حتما کردو بلند دست یتاکس یبرا هم اون. شدم خارج

 پارک از بعد. کردم حرکت مقصد طرف به سرعت با دمیکش که یاف کیت با. دمیرسیم خونشون به اون

 افهیق شدم خونشون وارد یوقت. شد باز یکیت یصدا با در. اوردم در صدا به رو در زنگ نیماش کردن

 سالم خونوادش با رفتمو. کردیم صحبت تلفن با داشت هم یمان. دمید یعصبان و پکر رو محمد ی

. کنه خوش جا لبام گوشه یپوزخند شد باعث یمان خواهر یرهیخ نگاه. کردم یواحوالپرس

 که بود نگذشته شتریب قهیدق چند. کرده فرار خواهرشون کننیم فکر که دمیفهم ازصحبتاشون

 یبرزخ خواهرش ریتصو دنید با رفت فونیا طرف به که بود یمان. اومد در صدا به خونه زنگ یصدا

.کرد روباز در و شد  
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 بوده؛خوده یگور کدوم االن تا ستین معلوم: دیغر شدش دیکل یدندونا نیب از ما طرف به برگشت

.شهیعوض  

.بشم جدالشون وارد خواستمینم.دمیکش یاگوشه به رو خودم من  

.داخل اومد  

.نبود یخبر چیه شیپ ساعت چند دختر از که بود نیا از تعجبم  

.زنهیم یتفاوت یب به خودشو داره که دمیفهم من یولــ.بود شده تفاوتیسردوب چهرش  

 سرد خودشو ی چهره داره که دمیفهم. کردم یم محمد یها یگندکار دربرابر شهیهم من که یکار

.دهیم نشون  

 هامون چهره به تک تک و اومد. ستمین نطوریا اصل در یول کنمیم انمیاطراف برابر در شهیهم که یکار

.کرد نگاه  

 باال دستاشو یمان. بزنه یحرف بتونه نکهیا از قبل. ستادیا یمان یوجلو رفت راست هی کارش نیا بعداز

 نیزم پخش جلومون کنه تحمل رو یلیس ی ضربه نتونست. زد هاش گونه یرو یمحکم یلیس و برد

.شیگناهیب از سوخت براش دلم زد یمان که یحرف با یول نبود مهم برام اصال نکهیا با.شد  

؟؟یبـود یگــور کــدوم هــرزه ی دخـتـره -  

 باالوامادش ببر لشو تـنـه ـنیا یزود: گفت خواهرش یکی اون روبه و انداخت محمد به ینگاه یمان

.بهتره نجایا ادی؟بیبد خبر عاقد به االن که یتون یم( داد ادامه محمد روبه وبعد) کن  

 گفتن یبرا بود یمناسب تیموقع االن. کرد حرکت اطیح طرف به لشیدادوباموبا تکون یسر هم محمد

: کردم شروع میشگیهم غرور با صحبتش شدن تموم از بعد کردمو حرکت سرش پشت. حرفم

ه؟؟یچ متیعـموتصم  

.زد یخبر یب به رو خودش یول هیچ منظورم دونستیم نکهیا با  
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!فهمم؟ینم رو منظورت ه؟یچ ی درباره-  

 نگه شهیهم رو بچه دختر نیا یخوا یم یمطمئن...یبفهم یبتون که هست یاون از تر واضح منظورم -

؟یدار  

بــــرام و خوام،یم رو ایپان من: گفت زدو اروم یا ضربه نمیس تخت به اورد باال اشارشو انگشت  

 

.داره فــرق دخترها اون با ـابــرامیپان ؛یدار ینــظر چ تــو که ستینـ مـهم  

 حرفمو طرفشو به دمیچرخ) یول.دونم یذمـ:گفتم وخشک سرد یصدا شه؛با رد کنارم از که اومد

 یاسون به دختره نیا وجود با... و شهیم برگذار کنفرانس گهید ماه چهار که باشه ادتی( کردم کامل

 که هست یکنفرانس مدت نیا یتو ضعفش نقطه که دونستمیم خوب. یکن شرکت اون یتو یتونینم

.هست تیاولو یتو بودن مجرد کنفرانس نیا یتو و بشه برگذار ها گنده کله تااز چند نیب قراره  

 یکسا متاسفانه ؛کهیبکش دست خونوادت از و یباش داشته تیزندگ  یتو یپابند چیه دینبا یعنی

 نگامو. شدم خونه وارد نشدمو منتظرش گهید. گذشتن شونیوزندگ زن طمع،از خاطر به هستن یادیز

.چرخوند طرفم به سرشو که بود لحظه همون.دوختم بود افتاده نیزم یرو هنوز که یجسم یرو  

.خورد گره دخترک نگاه یتو نگام  

!ایپان  

...یپـانـ  

.خودش یایدن مثل. داشت ییبایوز گونه بچه اسم  

.زد روم ب یتلخ لبخند بود شده شده رهیخ بهم که همونطور  

.داشت اون که بود یبرادر چطور نیا واقعا. شد نیغمگ نگاهم  
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 زدو صدا رو یپان خواهرش. نمینب حالت نیا یتو اونو یول بدم خواهرم خاطر به جونمو بودم حاضر من

 بود قرار که یکس یکاظم. بپوشه بودرو شیعروس لباس ظاهر به که یلباس بود قرار که یاتاق به اونو

 که یوشناخت بودم زده که یحدس طبق. نشست هم محمد نشست،. اومد هم یپان. اومد بخونه رو عقد

 یچیه یپان که بود معلوم یخوند،ولـ رو عقد عاقد. شهیب شیدائم زن که نذاشت داشتم محمد از

 کی که بود موقع همون. میکرد حرکت یپان طرف به یکاظم از یخداحافظ از بعد محمد منو. دینفهم

 موج یمیعظ نفرت چشماش یتو. ستادیا خونوادش یرو وروبه محمد منو نیشدوب بلند جاش از دفعه

 اب هم رو سنگ دل بغضش که ییصدا. زد حرفاشو باز یول ستین خوب حالش که بود معلومم. زدیم

!نــه خونوادرو نیا...یول کردیم  

 یتو که ییچراها تمام جواب روز هی"بود نیا بزنه تونست که یحرف فقط صدادخترش دربرابر مامانش

."ستین وقتش االن یول.دمیم رو هست ذهنت  

 حلقه فشینح کمر دور دستامو یزود من و ادیب فرود نیزم یرو خواستیم یپان که بود موقع همون

.کردم  

 

.بود اغوشم یتو کامال گهید که یدمش؛طوریباالکش بود حلقه کمرش دور دستمام که همونطور  

.بود افتاده فشارش احتماال خوابوندمش کاناپه یرو بردمشو  

.کردم تعجب هم و شدم یعصبان هم خواهرش و مادرش یاشکا دنید با و اونا سمت برگشتم  

.نبود ندامت کدوم چیه ی چــهره یتو یولــ.بود یمونیپش وقت االن اخـه  

.باشه سردوخشک صدام کردم یسع و یمان سمت برگشت خشم با  

.ـدیکن درست قند اب افتاده؛براش فشارش-  

.دیدو اشپزخونه طرف زدوبه پس دستاش پشت با اشکاشو خواهرش حرفم نیا با  
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.اومد سمتمون به زدیم هم بود دستش که یقاشق با اتشویمحتو که یوانیل با لحظه چند از بعد  

 و وانیل اومدو شیپ به من از زودتر محمد دست رم؛کهیبگ دستش از رو بود اورده روکه یوانیل اومدم

.گرفت دستش از  

.کردم یرو ادهیز که فهموند بهم محمد دار یمعن نگاه  

.بودم شده یعصبان دستشون از چرا دونمینم خودمم  

.ستادمیا یا گوشه کردمو گرد عقب الیخیب  

.دادنیروم قند اب بهش کم کم داشتن ایتان کمک به محمد  

.نمیبب رو ومامانش یمان تا چرخوندم نگامو  

 وچهرش چشماش یتو یناراحت حس چیه.بود گر نظاره گوشه هی من مثل که دمید رو یمان فقط یول

.نبود  

.الیخیب ــالِیـخیبـ  

.نبود اصال که مامانشم  

.شدیم باز یپان یچشما داشت کم کم  

 خارج لباش نیب از که یحرف نیداشت،اول خودش به هم یجیگ حالت که چشماش کردن باز از بعد

.بود"برم نجایا از خوامیم"شد  

 

 

(ـایپان)  
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.گرفت فاصله هم از پلکام کم کم.کردم حس دهنم یتو که یزیچ ینیریش طعم با  

.بمونم خونه نیا یتو خواستینم دلم گهید  

.ارمیب زبون به دلمو حرف تونستم فقط  

.برم نجایا از خوامیم-  

.دمیکش عقب خودمو انزجار با که رهیبگ اغوشش یتو منو تا اومد حرفم نیا دنیشن با محمد  

.بشه کمینزد خواستم ینم  

.نداشتم دوست  

.نداشتم بهش یخوب حس کال  

.شدم بلند جام از داشتم که یقیعم ی جهیسرگ با  

.رسوندم خونه در به خودمو زحمت به زیم یرو از شنلم برداشتن از بعد  

.کردمیم درک منظورشونو خوب که نشست اشایک و یمان یلبا یرو یپوزخند کارم نیباا  

"داره عجله رفتن واسه چقدر"  

.داشتم عجله من اره  

.داشتم خونه نیا یتو که یخاطرات از فرار یبرا  
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 یزایچ یلیخ یبرا.هاشون افهیق نکردن تحمل یبرا.محسوسشون یب ینگاها از شدن راحت یبرا

 یتو اخمامو.دمید کمرم یرو رو محمد دست و اومدم رونیب فکر از کمرم یرو یدست نشستن با.گهید

.بشه تموم شونیخداحافظ که دیکش طول لحظه چند.دادم سوق اطیح طرف رو راهم و دمیکش هم  

 اومده خودش نیماش با اشایک.میکرد حرکت بود نگیپارک یتو که محمد نیماش طرف به ازاون بعد

 یخونه به.میکرد حرکت.میشد نیماش سوار.بود دستش چییسو و فت یم اطیح در سمت به بود؛چون

 رونیب به نگامو دمویکش یقیعم اه.کنه خراب ارزوهامو کاخ قراره که یاخونه.من دیجد یخونه.محمد

.بود کرده رو مایمهس یهوا دلم چقدر که اخ.دوختم نیماش از  

...ارویمه رو یعل. نمیبب رو اونا تونستم ینم گهید که فیح یول  

.کنم جایا سر درد براشون و بکنم خودم یماجرا وارد اونارو خواد ینم دلم یعنی  

.فشردیم گلومو دوباره بغض  

.کنم خفه بغضمو کردمیم یسع دمیکشیم که یقیعم یها نفس با  

.تونستمیشد؛نمینم...یول  

  روبه به سرمو یبزرگ یالیو یجلو ستادنیا با

.چرخوندم رو  

.کرد باز رو در براش یرمردیپ زد که یبوق با  

 افتاده راه محمد سر پشت بودو نییپا سرم همونطور نداشتم اطرافمو به کردن نگاه ی حوصله اصال

.بودم  

..کنم جمع تونستمینم فکمو روزم و حال اون با میشد الیو وارد یوقت  

.بود یبزرگ یلیخ یالیو  
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.رفت هوا به تمیموقع درک با تعجبم نیا یول  

.بودم خونه نیا خانم االن من  

.محمد ی خونه  

.محمد ی خونه خانم  

.دادم اون به رو حواسم سمتمون به یخانم اومدن با  

.کردم اماده نیگفت خودتون که همونطور رو باال اتاق اقا-  

.کردم زد؛وحشت خی دستام محمد به حرفش نیا گفتن با  

باشم؟ اتاق هی یتو محمد باا دیبا من یعنی  

!!!نــَــــه یوااااا  

.گفتم حرفمو رو محمد سمت برگشتم مقدمه بدون  

.مونمینم یاتاق ـهی یتو تو با من-  

 برات باال رو اتاقت.یاریب حرف من حرف یرو نکن یسع چوقتیه...یولـ.بـود نیهم نظرم هم اول از-

.بــگـم بهت خواستمیم رو نکته چندتا رفتن از قبل فقط.کردن حاضر  

.داد ادامه که کردم نگاش یسوال  

 یکار ونــه یبر ییجا نـــه من اطالع بدون که یندار حق.یشد من ی خونواده از یعضو االن تو-

 هم ومدرست درس درباره.یکن مطلع کارات از رو من کن یسع شهیهم یول.ندارم کارت به یکار.یکن

 بامن یوگاه یکنیم وامد رفت الیو راننده با یگاه.مدرسه همون.کنهینم یرییتغ یه که بگم بهت دیبا

.یباش ارتباط در خونـوادت با که ینـدار یحقــ ـــچیهــ...اخــــر ودر.اشایک ای  
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.مامانت و ،خواهرتیمان  

.دتیجد وخط لیموبا هم نیا  

.انداختم بود شده دراز طرفم به که دستش به ینگاه حرفش نیا با  

.لیموبا ی جعبه  

...هـع  

.باشم ارتباط در باهاشون که نداشتم دوست چیه خودمم  

 ندارم دوست که فهموندم بهشون بود ها پله یباال به رهیخ که نگاهم با و گرفتم دستش از رو لیموبا

.باشم نجایا گهید  

.هام ییتنها همدم بشه دیبا االن از گهید که یاتاق به برم خوامیم  

م که کنه حرکت ها پله طرف به خواستیم اشایک که بود موقع همون  

 

.دارم کارت ایب بامن توهم(گفت خانم همون وروبه)بده نشون بهش اروهمیپان اتاق:گفت حمد  

.میکرد حرکت باال یها پله طرف به اشایک همراه  

.شدیم منتها یاتاق هی به کدوم هر حتما که بود در ییتا شش میدیرس جا اون به یوقت  

.کرد اشاره یاتاق طرف به دستش با و انداخت بهم یخشک نگاه مین اشایک  

.همونه من اتاق از منظورش که دمیفهم  

.شد من یبقل اتاق وارد که افتاد ییاشایک به چشمم بود اخر ی لحظه.کردم حرکت اتاق طرف به  

.انداختم باال ابروهامو از یکی  
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!مونه؟یم من اتاق یبقل اتاق یتو االن اون یعنی  

.تو اون رفت چـرا گه،پسید ؛حتما اره  

.دمیکش اتاقو ی رهیگ دست لرزونم یدستا با  

.شدم اتاق وارد بسته یچشما با  

.نکردم روشن رو المپ  

.کردم دروقفل  

.شد اشک از مملو چشمام  

.افتادم نیزم یرو خوردمو سر در پشت  

.کردیم اروم رو من دل و ختیریم هم سر پشت یکی یکی اشکام  

.رو ام خورده زخم قلب  

.بشه رو اون به رو نیا از میزنـدگ روز ــکی یتو که کردیم فکرشو یک  

.بشه دهیکش یتباه به ارزوهام تمام روز کی یتو  

.بشم متاهل بودم گذاشته پا ینوجوون سن یتو تازه که یمن کردیم فکرشو یک  

.زد رقم برام سرنوشت رو یبد یباز  

.بد یلیخ  

.شهیم دهیکش کجا به اخرش دونمینم که یباز  

.شدم غافل اطرافم یایدن از و برد خوابم در پشت همونجا  
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 باز زور به پلکامو یال زدیم صدا رو من اسم یکی بندش وپشت خوردیم در به که ییها تقه یصدا با

.کردم  

.بودم خسته  

.بودم خسته هم یلیخ  

.خواستیم قیعم خواب هی دلم  

 از لباس قایدق االن من شد؛اخــه بلند نهادم از اه شبمید یلباسا دنید با شدمو بلند جام از زور به

...کجـ  

.دمیکش دست االمیوخ فکر از بود شتریب هم قبل از وشدتش خورد در به که یا دوباره ی ضربه با  

.شدم پرت عقب به من شدو باز نفر هی توسط شدت با در،در قفل شدن باز از بعد بالفاصله  

.بود گرفته ضعفم بودمم نخورده یچیه حاال تا روزید از نکهیا خاطر به  

 سر از ینفس شدو راحت الشیخ دنمید با شد؛انگار اتاقم وارد هم در یا چهره با که بود محمد

.دیکش یاسودگ  

 میافتاد در نیا جون به ساعته سه وونهید ی دختره اخــه:دیغر داشت کنترلش در یسع که ییباصدا

.یاورد خودت سر ییبال کردم ؟فکـریکن دروباز یتونستینم  

.بود اشایک اصل برابر یکپ که یجوون دختر هی یرو افتاد نگام که شدمو بلند  

.بود ستادهیا اون کنار که ییاشایوک   



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
55 

 

 حرفم نیا از بعد)نبود کنم؛حواسـم ـکاریچـ:گفتم یمظلوم و اهسته یصدا با و نییپا انداختم سرمو

 دیدونـیم اخـه(دادم ادامه کردمو خم راستم طرف به رو سرم شهیم مظلوم که میشگیهم عادت مثل

 دارمیب ومدیم یمهس دوستم مدرسه برم خواستم یم هروقت هم شهیهم نه،یسنگ یلیخ خوابـم

.خنده ریز زدن محمد با و دختره حرفم نیا شدن تمام با. کردیم  

.سرد..ڪخش.کردیم نگام لکسیر همونطور اشایک  

.باشه یخی کوه تونهیم چقدر تا ادم نیا دونمینم من  

  م؟یکن مامور تو کردن داریب یروبرا نفر هی دیبا فردا از پس:گفت همونطور و رفت در طرف به محمد

.خنده ریز زد حرفش نیا گفتن با و  

"بامزه چ شیییا"گفتم اروم شد دور ازم کال یوقت  

.خورد گره دختره طونیش نگاه یتو نگام حرفم نیا گفتن با  

.نبود دوتا نیا به حواسم اصال یواا  

.انداختم نییپا رو سرم شرمنده  

.داره ینسبت چه محمد با دختر نیا دونستمینم  

.دمیکش خجالت یول  

.ستادیا روم روبه اومد  

.دیکش باال به سرمو چونمو ریز زد دستشو  

سالته؟؟ چند..زمیعز-  

.چشماش یتو دوختم چشامو  
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!من؟ خاطر به یعنی..بود نیغمگ...بود نشسته اشک به چشماش  

.نسوزوند دل براش خواهرشم که یکس  

.بره یاهیس چشمام یجلو شد باعث ضعفم و نشست اشک به ناخوداگاه چشمام  

.کنم حفظ رو تعادلم بتونم کمی تا گذاشتم سرم یرو دستمو  

.نشوند بردوروش تخت طرف به رو من زودتر دختره یول  

.کردیم نگامون داشت یخونسرد با و تفاوت یب یلیخ که دمید هم اشارویک  

!شده؟ یزیچ!خوبه؟؟ حالت دلم زیعز-  

.انداختم نگرانش ی چهره به ینگاه  

.بود فکرم به ینجوریا یکس ودوستام پدرم از بعد که بود یبار نیاول  

.بهیغر فرد هی  

.شد شتریب میخوشحال خاطر به بغضم یول کرد خوش جا لبم ی گوشه یلبخند  

.شیمهربون خاطر به  

.ادونلرزهیب رونیب صدام که کردم یسع زور به  

 شبیپر از یعنی.داشتم ضعف خرده هی فقط...فقـ...ستین یزیچ:گفتم ومدیم چاه ته از که ییباصدا

.نخوردم یزیچ تااالن  

.بلند جاش از یدوزودیکش یفیخف غیج حرفم نیا گفتن از بعد  

 توهم بگن بهم نبودن خونه که ایمحمدوک.هاا ظهره از بعد۳ ؟؟ساعتیکرد نــگاه ساعــت به-

.یبش تلف یگشنگ از که دخترجون،االنه پاشو پاشو.نبود معلوم اصال ستتیون هست  
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 احتماال رو لباسات -. کرد اشاره بود اتاق یتو که یوارید کمد به طرفمو برگشت رفت،یم در طرف به

.نییپا ایب یکرد ضیتعو رو لباسات نکهیا از بعد.دنیچ کمد اون یتو  

 

.افتاد راه گفتیم رو ییزایچ خودش واسه لب ریز داشت که اشایک بندش پشت و شد خارج اتاق از  

.کردم حرکت گفتیم دختره که یکمد طرف به بستم درو رفتم  

.کردم هنگ واقعا کردم باز درشو یوقت  

.بود داخلش من زیوسا اندازه لباس گرفته ورنگ مدل همه از  

.نداشتم دنشونید یبرا یرمق چیه یول  

بود؛ اتاق یتو که یبهداشت سیسرو یتو وصورتم دست شستن بعداز  

.دمیوپوش برداشتم کیوش وساده اهیس معمول طبق وشلوار بلوز کی  

.کردم رها ازادانه شیشگیهم عادت مثل هم موهامو  

.کردم حرکت ها پله طرف به و کردم باز رو اتاق در  

.ادیم طرف نیا به داره هم دختره همون دمید که بودم راه یتو  

.گهید ایب زمیعز اع:گفت دید رو تامن  

.برد خودش دودنبالیکش دستمو بعد  

.میرفت رونیب اشپزخونه از ناهار ای صبحونه بگم بهش دونمینم خوردن از بعد  

 یریکجام یوااا-شد دهیکش پشت از دستم که رفتمیم بود من یبرا االن که یاتاق طرف به داشتم

م؟یبش اشنا باهم یخواینم.بزنم حرف باهات خوامیم ایب.تـــو  
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.هیوصادق خوب یلیخ دختر که دیرسیم نظر به یول.بود طونیش کمی لحنش  

.کشوند بود اونجا که یا کاناپه سمت وبه دستموگرفت  

.نشست کنارم وخودشم روش منونشوند  

.برسونن نجایا به رو ییبایز نیا به یگل هیزندگ تونستن چطور:کردوگفت نگاهم نیغمگ  

 به سنش نیا با عموم که شدم ناراحت یلیخ-داد ادامه حالت همون یوتو نییپا انداخت سرشو

.یکرد انتخاب یهمسر به اونو اجبار به تو و داشته نظر تو سال سن به یدختر  

 دیناام وقت چیه یول:گفت بود زده حلقه توش اشک که ییچشما با باال اورد وسرشو دیکش یاه

 صبور یـلـیخـ دیبا یول.یبکن تویزندگ ازادورها یتونیم هم تو شهیم تموم یروز مشکالت نیا.نشو

 رخ به تویصبور دیبا یول.کنمیم ادویم بر ازم که یکمک هر.کنمینم یخال پشتتو چوقتیه منم.یباش

.هیباز قانون نیا.نده نشون ضعف چوقتیه..یبکش هیبق  

.یغرور؛زندگان  

 یخوب دوست بتونم دوارمیام.سالشه ستیب که اشایک کیکوچ خواهر.هست انایک من اسم...میبگذر

.باشم برات  

.کرد دراز طرفم به رو دستش حرف نیا زدن از بعد  

.نفهمه رو بغضم که زدم روش به یلبخند منم  

.فشردم و کردم دستام ریاس دستاشو صدا یب  

.شد فشرده هیبق یدستا یتو که قلبم مثل  

.زدم زار و بغلش انداختم هیگر با رو خودم و کنم تحمل نتوستم گهید  
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 وزانو بشم خوشحال ادیز حد تا شهیم بهم که یکوچک محبت هر یجلو که بودم شده خسته گهید

.بزنم  

.داشتم عقده من  

.رو محبت ی عقده  

.کردن غیدر ازم خونوادم که رو یمحبت  

. برادرم،خواهرم مامانم،  

.بود کرده هیگر اونم دمید که شدم جدا ازش شد بهتر حالم یوقت  

 یب یزایچ خاطر به یکنیم هیگر چرا:گفت خواهرش به خطاب که دمیشن رو اشایک یصدا پشت از

.ارزش  

.کرد پاک هم رو صورتش یاشکا دستاش با.دیکش اغوشش یتو خواهرشو حرف نیا گفتن از بعد و  

ارزشم؟؟ یب من یعنی  

؟؟.کرده هیگر من ارزش یب ی هیقض به خواهرش یعنی  

.نباشه ارزش یب نایا یبرا بود ارزش یب خونوادم یبرا وجودم من کال گهید ارع  

.داداش-شد بلند انایک معترض یصدا  

 دینبا ارزش یب زادیچ خاطر به:گفتم بغض با شدمو بلند جام از یزود که بزنه یحرف من سمت اومد

.یاریب در اشکاتو یالک  

 جان ایپان-دمیشن رو انایک یصدا دوباره که کردم حرکت اتاق سمت به حرفم شدن تمام از بعد

.نداشت یمنظور اشایک.سایوا  
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.بودش دهیشن اشایک ای محمد از حتما.بود بلد اسممو که نکردم یتعجب  

.کردم قفل درو شدمو اتاق وارد زدناش صدا از وکالفه حوصله یب گهید  

.افتاد بود داده بهم محمد شبید که یلیموبا به چشمم که برم تخت سمت به خواستمیم  

.شدم کردنش روشن مشغول و نشستم تخت یرو.داشتم برش نیزم یرو از شدمو خم  

.وداشت زاتیتجه ی همه خداروشکر  

.کردم دان نیغمگ اهنگ تا چند نترنتیا از  

.دمیخز پتو ریز به اهنگم کردن یپل از بعد گذاشتم گوشم یتو مویهندفر  

.رفتمیم مدرسم به فردا دیبا  

 ینیا از اتفاق شدنویم باخبر هم اریومه یعل بدونه؛وگرنه ریاخ یاتفاقا نیا از یزیچ یدمهسینبا یول

.شدیم بدتر هست که  

...بندازم دردسر یتو هم اونارو که ترسمیم نیا از همه از شتریب من  

.سپردم اهنگ به وگوشمو گذاشتم هم یرو چشمامو شدمو افکارم الیخیب  

 یکم تا بشم اطیح وارد خواستیم ودلم بودم شده خسته گهید منم بود گذشته که ساعت کی از بعد

.بخورم هوا  

.کردم باز یاروم به وقفلشو رفتم در طرف به نیپاورچ نیوپاورچ شدم بلند جام از  

.ستین اطراف نیا یکس که شدم مطمئن و بردم رونیب سرمو  

.کردمیم حرکت نییپا طرف به و داشتمیبرم قدم یاروم به  

.دید رو من یکس ونه شد رفتنم متوجه یکس نه کردم حرکت که اطیح تا خوشبختانه  
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 که، یحال زنان،در قدم.بودن کرده یکار درخت رو اون دور تا دور که داشت یوبزرگ بایز یلیخ اطیح

 که اطیح از یقسمت طرف کردم،بهیم فکر شد،ینم غافل اون از افکارم لحظه کی که یا ندهیا به

.کردم بود،حرکت جاداده خودش به رو اطراف از یشتریب نسبتا یدرختا  

.کردم حلقه خودم دو دستما نشستمو بود درختا ونیم که یسنگ تخته یرو  

.دمیشن میکینزد رو یسگ دنیغر یصدا که بودم غرق وافکارم االمیخ یتو همونجور  

.دمیترسیم سگ از یـلیخ من  

من یمتر چند یتو که یبزرگ اهیس سگ دنید با.اوردم باال رو سرم دادمو قورت رو دهنم اب  

 

.شد ادیز قلبم تپش کردو خی دستام تنم بود، ستادهیا  

.کردیم عود ادمیز ترس خاطر به و داشتم یتنفس مشکل یبچگ از  

 شدیم کینزد بهم پشت از که رو سگ پارس یوصدا کردم دنیدو به شروع فقط تیموقع درک بدون

.دمیشنیم هم رو  

.دادن بهم ارویدن انگار بود یکینزد همون که اشایک دنید با  

.شدم زونیاو گردنش از رسوندمو بهش رو خودم سرعت با  

 اول اشایک. بود اومده بند زبونم و نبود خودم دست داشتم که یترس خاطر به کارام از کدوم چیه اصال

 طرف به درهم یاخما روبا بود دستش که رو یکوچک یتوپ بعدش یول کرد هنگ کارم نیا از یکم

.انداخت باغ نقطه نیدورتو  

.کرد فراموش منو وجود کال دویدو توپه طرف به هم سگه کارش نیا با  

.نبود سانتم ده از شتریب دیشا صورتامون نیب ی فاصله  
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 دنید طاقت...نداشتم؛فقط حرفام اون از یمنظور من:گفت بود شده رهیخ چشمام به که همونطور

.سخته برام خواهرم یاشکا  

.دادم تکون یسر حسرت با  

.داشت یداداش نیهمچ که ییانایک بحال خوش  

.کردم باز گردنش دور از دستامو وباخجالت سرعت به اومدمو خودم به تازه خورد اشایک که یتکون با  

.گفتم رلبیز"دیببخش"هیو نییپا انداختم سرمو  

 یکار بهتره یول.نداره یکار هم خونه نیا هیاهال وبه خونست نیا سگ یجس:گفت یحرف چیه بدون

 عمومحمد...یوراست.میکنیم باز اونو امروز مثل مواقع یبعض چون.باشه نداشته یکار باهات که یکن

 عصر فردا نیهم خاطر به.کنه نظارت کارکناش کار یرو دیبا هم فردا داره جلسه شهر از خارج امروز

.ببرم مدرست به تورو فردا که گفته من وبه گردهیبرم  

.دمیدو خونه در طرف به گفتمو یا"باشه"باحرص.زد یپوزخند هم حرفش نیا زدن از بعد  

.بخورم خواستمیم که ییهوا از نمیا  

.نشستم اتاقم یتو رفتم بازم  

.گذروندم نترنتیا یتو وگشتن میگوش رفتن ور با ینجوریهم تاشب  

.بخورم شام تا نییپا رفتم انایک اجبار به که ازاونم بعد  

.داده یمرخص خدمتکاراشون به فردا تا محمد نبود خاطر به که دمیفهم هاش گفته از  

 حرکت اتاقم طرف به ریبخ شب گفتن با خوردم یلیم یب با اونم که شام لقمه چندتا ازخوردن بعد

.کردم  

.داشتم استرس یمهس با ییرو ازروبه فردا  
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.بشه باخبر یکس ذاشتینم عنوان چیه به داشتم یمان از که یشناخت با چون.شده نگرانم یلیخ حتما  

.رفتم یقیعم خواب به قهیدق چند از بعد شدمو هم موفق که.ببره خوابم که کردم یسع  

*** 

 هم یمهس نیا باز.بود ختهیر بهم اعصابم داشت دارکردنمیدرب یوسع.دادیم تکون رو من که یدست 

.دهیم تکونم یه گرفته شیباز وونهید  

.گهید قهیدق پنج فقط.نکن یمهـســـ:گفتم باحرص حالت همون ودر نکردم باز رو چشمام  

.دمیشن رو دنشیخند زیزریر یصدا  

.زد شکمم به یا ضربه هی دوباره  

 گهید بار هی اگه یعــلــ عشقم جـووون به:گفتم نیهم یبرا.داره یحس یعل به که دونستمیم خوب

...رمـیگیم رو حالت یداد تکونم  

 ی؟صداییصدا چه یاومد،ولــ صداش بندش وپشت خنده ریز زد یپق که بود نشده تموم حرفم هنوز

.بود انایک  

.شد رید مدرست پاشو نگو چرت نقدریا-  

.خـــــدا ییییو.دمیپر جام از فنر مثل  

.رفــت ابروم  

.شد ــــرتید که بدو:گفت و انداخت باال ییابرو طنتیش با هم انایک   

.شد خارج اتاق از بعد و  
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 بلند نهادم از اه بپوشم رو فرمم خواستمیوم کردم مرتب خودمو دادمو انجام رو کارام کل نکهیا از بعد

.شد  

؟یفرم چ اخه  

.بودم اوردهین رو لباسام که من  

.شد اتاقم وارد انایک که بود لحظه همون  

.ندارم فرم لباس که من انایک-  

 رونیب بود خودم مال مثل یفرم لباس روش که رگال هی رفت کمد سمت به حرفم دنیشن از بعد انایک

.اورد  

.هستش قفسه یتو کتاباتم.بود کرده اماده زویچ همه برات عمو ایب-  

.گرفتم ازش رو لباس یکج لبخند با  

.میکن حرکت که میشد نیماش سوار صبحونه وخوردن شدنم اماده از بعد  

.م،افتادیشونیپ یرو بودم ختهیر منظم که ییها یچتر یرو اشایک نگاه که بود موقع همون  

.نگفت بهم یزیچ یول هم یتو دیکش اخماشو  

.اومد ادمی یزیچ هی موقع همون دفعهی.کردم یخداحافظ ازش من و میبود دهیرس گهید  

ش؟یدار.رمشیبگ تو از گفت بومش،بهم گفته انایک به که یا حلقه یاِه،راست -  

.داد بهم رو یاهیس یمخمل ی جعبه کردو باز رو داشبورد در یحرف بدون  

.داد جواب بهم سردش نگاه با ونم که کردم تشکر از  

.انداختم حلقه ی جعبه به ینگاه  
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.گرفتمیروم یومهس ها بچه حرف یجلو یجور دیبا  

.هستن مطلع من نبود از همه جهیدرنت.گرفته رو من سراغ همه از یمهس که بودم مطمئن االن  

.کردم دستم یتو رو حلقه  

 ها بچه اکثر چون.ارنیم در یباز ومسخره نشستن کالس سر همه بود معلوم یول شدم اطیح وارد

.بودن داخل  

.کنم حفظ مویخونسرد بتونم تا دمیکشیم یقیعم یها ونفس بودم ستادهیا کالس در پشت  

.کردم باز رو در گفتمو لب ریز اهلل بسم هی  

.بودن شده شوکه دنمید از شدم؛همه کالس وارد  

؟یاورد یمهس سر به چه روز دو نیا یتو یدونی؟مییکجا دختر:گفت اومدو طرفم به یزود الناز  

 کردیم ییخودنما دستم یتو که یا حلقه دنید با که بده ادامه خواستیم و گرفت دستش یتو دستما

.دیکش یغیج  

.شد جلب ما به کالس کل توجه غشیج نیا با  

.نبود یمهس...یولــ.کردنیم نگامون یکنجکاو با داشتن همه  

ومده؟ین امروز چـرا یعنی  

نیا هــاااا بـچــه:گفت یبلند یصدا با الناز  

 

!؟؟؟؟یپانــ یکرد نامزد...ــنیا...نامـــرد  
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 ی بااجـــازه:گفتم بود بدتر هم هیگر صدتا از که یا خنده با دمیکش رونیب دستش از دستمو

!!بــزرگــتـــراااا؛بــعــلــه  

.شدن شوکه همه حرفم نیا با  

 بهم ینگفت ما به چرا نکهیا از هیگال ودادو غیج با همه اومدن رونیب حرفم شوک از که نیا از بعد

 همه نداشت خبر بود دوستم نیبهتر که هم یمهس یبودوحت یا عجله نکهیا باگفتن من.گفتن کیتبر

.کردم زوسرهمیچ  

.ادیم میدار یاضیر اخرکه زنگ یوبرا اومده شیپ یکار براش یمهس که گفتنیم ها بچه  

 اهل"و"سالشه چند"،"هیچ اسمش" دنیپرسیم محمد درباره ازم یه ها بچه که اخر زنگ تا

.دادمیم سرباال یجوابا"کجاست  

.افتاد یمهس به چشمم که رفتمیم یابخور سمت به راهرو یتو داشتم  

.دیدو طرف شدوبه جمع اشک چشماش یتو دنمیباد  

.کنم مهار رو اشکام شدن جمع کردمیم یسع زور به خودمم  

.نبود میقلب ی خواسته یول...نذاشتم توهمو دمیکش اخمامو کنه بغلم خواست تا  

.کردیم نگاه بهم بهت با  

.نشه داتیپ کن دوروبر گهید:گفتم یپوزخند با  

.کردیم خفه داشت گلومو بغض.کردم بهش پشتمو برگشتمو  

 تو نبود تو که یاریمه..مهـ..یعل..م؟منیگشت دنبالت چقدر یستین که دوروز نیا یتو یدونیم یپان-

 اگه..اگـ.نزده تو از یحرف یمان یول.زدن مرگ قصد به اونو.دعواکردن یمان با اریومه یعل.شده داغون

....دوروزهـ.ومدیم یمان سر ییبال هی حتما دیرسینم مامانت  
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.شدم صحبتش از مانع باال اوردم دستمو  

 شدم متاهل گهید من-.کردم اشاره حلقم د؛بهیچکیم چشمام از که ییاشکا به توجه بدون برگشتمو

.دیبر کنار راهم سر از گهید پس!؟ینیبیم  

.شد شوکه هم یلیشد؛خ شوکه  

.دمیدو مدرسه پشت سمت به بهش توجه یب من یول  

.خودم حال به کردم هیگر  

.بشم کالس وارد تونستمینم گهید بود یچ هر یول.شدم بلند جام از که بود گذشته چقدر دونمینم  

.اومد در صدا به مدرسه زنگ که بود نگذشته یلیوخ اطیح یتو نشستم  

.برداشتم فمویک شدمو کالس وارد ها بچه به توجه بدون  

.رفتم مدرسه در طرف به سرعت به  

.بود دستش نکشمیوع بود داده هیتک نشیماش به که دمید اشارویک  

.زد خشکم ومدنیم طرفم به سرعت با داشتن که یاروعلیمه دنید با که برم سمتش به خواستمیم  

یوا  

.بود داده خبر بهشون مدرسه تلفن با یمهس حتما  

 

01پارت#  
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.رسوندم اشایک به خودمو برسن بهم بتونن نکهیا از قبل  

"زوود میبر"بود نیا بگم تونستم که یزیچ تنها فقط  

.فشرد اغوشش یتو منو امیب خودم به اومدم تا دیکش دستمو اریمه برم ابونیخ طرف اون به اومدم تا  

ست؟ین یخبر ازت چندروزه ؟چرایبود کجا-کرد زمزمه گوشم کنار بود گرفته که ییصدا با  

 لیتبد ادیفر وبه دیرسیم اوج صداش داشت کم کم.کرد دستش ریاس دادبازوهامو قرار روش منوروبه

 ــــم؟؟چـــرایشیم نگران یبر خبریب اگه یکردینم ؟؟فکریبود یگــور کدوم گمیم-شدیم

!بده؟؟ منو جــواب نداشتن؟؟دِ یخــبــر ازت خونوادت  

.شد ریسراز خرابش حال از اشکام بدم بهش یجواب ای بخورم تکون جام از نکهیا بدون  

....منه ریتقص همش  

.!مــــن  

.کرد پاک اشکامو و دیکش صورتم یرو محکم دستشو  

.زی؟نــریفهمیمـ ــنـارویا زینر یلــعنـتـ-  

.زدیم ادیفر سرم داشت همش.نبود خوب حالش واقعا گهید  

.کردیم متفرق اونارو داشت یمهس یول بود شده جلب ما به ها بچه اکثر توجه  

.گرفت اغوشش یتو منو کنارمو اومد یعل  

.کرد نوازش موهامو  

.نگفت بهم یزیچ اریمه خالف بر یول و نشوند میشونیپ یرو یا بوسه  
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.مونهینم برام یینا رمیگیم قرار فشار مورد یوقت که دونستیم خوب  

.بود شده تنگ اغوشش واسه دلم  

.دادیم بابارو یبو  

.کنم بغلت تا بگو خواست بازم دلت اگه گلم دختر گفتیم یمسخرگ با اون و گفتمیم بهش هم شهیهم  

.فشردم نشیس یتو سرمو کردمو حلقه کمرش دور دستامو  

.کردم خفه اغوشش یتو هقمو هق  

.کردیم نوازش کمرمو داشت اونم بودم یعل اغوش یتو بود گذشته قهیدق چند  

.کردم جدا یعل از خودمو افتادمو اشایک ادی تازه  

.دیدر درهمش یواخما زشیت نگاه با نگامو کردم نگاش تا  

.بود لباش یرو یتلخ لبخند کردویم نگام ندامت با داشت که برگشتم اریمه طرف به  

.کنم صافش تا مغنم سمت بردم رو دستم هوا یب  

.موند ثابت حلقه یرو اریومه یعل نگاه که بود موقع همون  

.بفهمن رو انیجر تیموقع نیا یتو االن ذاشتمیم دینبا یواااا  

 یبلند یها قدم با اریمه بودن دهیکش هم یتو یوحشتناک طرز به اخماشونو دوشون هر یوعل اریمه

!ه؟یچ..یچ نیا..نیا یپان..پان..پـ:گفت من من به گرفت دستش یتو رو رسوندودستم بهم رو خودش  

 بــده جــــواب:دیکش ادیفر و ننشست اروم قبل ی دفعه مثل دمینم جواب دید یوقت هم یعل

دستت؟؟؟ تــو هیچ ـــنیا  

.بودم شده کالفه واقعااا گهید  
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.رسهیم گهید دوساعت تا محمد که میبر ایب شده رید:باالقوز قوز شد وسط نیا که بود اشایک یصدا  

.امیم خودم بعد من برو تو:گفتم سمتشو برگشتم حرص با  

 هیبا یخوایم چرا ه؟تویک ه؟محمدیچ حلقه نیخــبـــره؟ا چه نجـــایا بـگـــه من بـه یکی-

؟یروبـــبـر یپــانـــ یـخــوایمـ کــه یهست یتوک ؟اصالیبر یخوای؟کجـامیبر بهیغر پسر  

.لطفا.دمیم حیتوض باش اروم مهبار-سمتش برگشتم اریمه حرف نیا با  

.امیم خــودم من بــرو گمیم:گفتم اشاوبهشیک سمت برگشتم بعد  

 چرا کردم تعجب من که دیکوب بهم یطور رو نیودرماش شد نیماش زدوسوار یپوزخند حرفم نیا با

.نشد کنده  

.فتنیب راه تا کردم واشاره ها بچه طرف به برگشتم  

.بود کیکوچ تییسو هی که یعل خونه میرفت  

.ختمیر اشک گفتمو براشون ماجرا همه از نشستم  

.بودن شده قرمز تیعصبان از و زدیم باال یوعل اریمه گردن رگ گفتمیم که یا کلمه هر لحظه هر  

.کردیم خاک زنده زنده رو یمان االن نیهم یکردیم ول که هم رو یعل  

.نکنن یکار که بودم داده قسمشون بابام خاک به من یول  

 حالت نیتر نیوغمگ نیتر گرفته با فقط.داشتینم بر بود توش حلقم که یانگشت از چشم اریمه

."نداره امکان نیا نــه نـه"کردیم تکرار مدام و کردیم نگاه حلقم به داشت  

.بود هیگر حال در کال بودو شده خراب حالش اول از که هم یمهس  

.دیکوبیم وارید و در به رو خونه یالیوسا وتمام شد بلند تیعصبان با نکرد تحمل گهید یعل  
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.زد زانو پاهام یجلو ومدو اریمه دفعهی  

 راستش یپرستیم که یاون به تورو ینـه؟پان مگه.یکنیم یشوخ یدار بگو.دروغــه بگو-

؟؟ یکنینم یشوخــ مـگـه.روبگو  

.بود گذاشته پاهام یرو رو سرش و بود شده یجار چشماش از اشک که کردم نگاه یاریمه به شوک با  

.بده صبر بهم خــــــدا  

. ندارم تحمل گهید  

..رو زیچ چیه تحمل  

..شدم خسته ایدن از گهید  

..دروغـه از پر که ییایدن  

..گفتم بهشون داشتم که رو یا نقشه ی درباره رو زیچ همه  

..کنهیم کمکم گفتیم که انایک یحرفا از  

..کردم راحت کنه ی کا باهام تونهینم اونه از جدا اتاقم نکهیا جهت از رو الشونیخ  

..دادمیم یدلدار اونا به داشتم من بدن یدلدار من به اونا نکهیا یجا به  

 تا نگم یزیچ بهشون که کنمیم یسع مواقع اکثر و کنم یباز وارد اونارو که نبودم یراض اصال دلم ته

.فتنین ودردسر زحمت به  

..و زدن حرف یکل از بعد  

.برمیم من گفت یزود اریمه که برسونه منو گفتم یعل به  
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 ادرس اریمه به که محمد خونه طرف به یومهس یعل از یخداحافظ از بعد و کردم قبول تعارف بدون

.میکرد حرکت بودم داده  

.دیرس نظرش مورد اهنگ به اهنگا کردن نییپا باال بعداز بردو ضبط طرف به رو دستش اریمه  

:کردیم زمزمه لب ریز ارهمیمه خواننده با همونطور.بود ینیگیغم اهنگ  

داره هیگر حال شکسته دل"  

داره هیگر حال شکسته دل  

بیم غم بارون آسمون از  

 

 اره

بارهیم غم بارون آسمون از  

رمیاس خود درد با میزندون  

رمیاس خود درد با میزندون  

رمیپ کرده زمونه قضا دست  

رمیمیم روز هی نخوردلم غصه  

داره ییوفا یب یلیل چرا  

داره ییجدا اخر یعاشق  

داره ییوفا یب یلیل چرا  

داره ییصدا عجب دل سوز  
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"داره ییصدا عجب دل سوز  

.میشدیم کینزد محمد ی خونه به میداشت کم کم گهید  

.نبود ایدن نیا یتو اصال انگار کردویم یرانندگ فقط که اریمه  

.کردم یوخداحافظ تشکر ازش شدمو ادهیپ نیماش از و داشت نگه الیو یجلو  

.صبرکنم گفت اریمه بشم اطیح وارد خواستمیم کردمو باز داده بهم انایک که یدیکل با رو اطیح در تا  

.انداخت چشمام به ینگاه دیرس که کمینزد  

 که بود اخر ی لحظه دیبوس میومال نرم گونمو کارش نیا از بعد.دیبوس چشمامو یرو شدو خم بعد

 دور اونجا از یزود بندازه بهم ینگاه نکهیا بدون دویبوس رو لبم ی گوشه که بشه جدا ازم خواستیم

.موندم کارش عجب در واقعا.شد  

 رو طرف نیهم داشت اخم با که دمید اشارویک. شدم اطیح وارد کردمو خم رو سرم یکم الیخ یب

.رفت اونجا از یپوزخند با. کرد نگام که لحظه چند از بعد. کرد یم نگاه  

.رهیخوددرگ گهید واقعا نیا واااع  

.شدم خونه وارد و کردم حرکت خونه در سمت به تفاوت یب  

 

(اشایک)  

 

 بشه خارج کشور از خواستیم که یا محموله درباره داشت ومحمد میبود نشسته ومحمد ایارم با

.کردیم صحبت  
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.همکارم یباز نیا یتو و بود دوستم نیبهتر ایارم  

.ذاشتیم ارتباط در ایارم با نفر نیاول بده انجام خواستیم که رو یکار شهیهم محمد  

.زدینم ما به محموله یجا از یحرف چیه حاال یول  

 یم رو محوله هیاصل یجا که بود نود ی قهیدق شهیهم.نبود ریپذ سکیور گفتینم وقت چیه یعنی

.گفت  

.زدیم حرف یجشن ی درباره که دادیم گوش محمد یحرفا به دقت به داشت ایارم  

.میکن پخش ها بچه نیب رو قرصا از تا وچند میریبگ جشن الیو یتو شب فردا دیبا گفتیم  

.کردم حرکت بالکن طرف به پاشدمو مسخرش یها شنهادیپ نیا از کالفه منم  

...شهیم تموم یباز نیا یک  

.بشن محمد مثل یفاسد افراد یکارا یقربان دیبا جوون چقدر اخه  

 ادیب خواستیم یپان شدو باز اطیح در که بود لحظه همون.بودم رهیخ روم به رو به بودمو فکرم یتو

.برگشت سادویوا سرجاش اخر ی لحظه یول داخل  

.هم یتو دمیکش اخمامو ستادیا روش به رو که یکس دنید با  

.کنه رفتار یمیصم نقدریا بهیغر پسر هی با که هیکار چه اخه  

 دوشونو هر وگردن نییپا برم خواستیم دلم.شد مشت خود به خود کرد،دستام اریمه که یکار با

.کنم خورد  

.چــه من به... یول  

.بدم حرص خودمو دختره نیا خاطر به دارم من چـرا  
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.کردمیم نگاش اخم با داشتم که دید رو من شد اطیح وارد یوقت یپان  

دارم؟ کار یچ دختره نیا با من اخه  

.دمیکش ومحمد ایارم سمت به راهمو زدمو بهش یپوزخند  

 نشون یالعمل عکس چیه بود دوستش واون اریومه یعل با یپان که گفتم محمد به یوقت چـرا دونمینم

.ندارم کارش به یکار گفت تفاوت یوب نداد  

.داره براش یا گهید ی ونقشه نداره یحس چیه یپان به که شدم مطمئن واقعا گهید  

...داند ؟خدایا نقشه چه یول  

 که من برعکس.بود ییوخاک خوب یلیخ وپسر داشت یجذاب ی افهیق.نشستم ایارم یرو به رو رفتم

.بود ومهربون گرم خون یلیکردم؛خیم برخورد وخشک سرد باهمه  

.دیچرخ در طرف به ایوارم محمد سر بندش وپشت اومد در یصدا  

.بود دهیند اونو حال به تا یول دونستیم ییزایچ یپان ی درباره یارم  

 کی.کردیم نگاه رو به رو به بود چشماش  یتو که یوناباور بهت با که یارم به خورد چشمم لحظه هی

.داشتینم بر روش روبه از چشم هم لحظه  

.دمیرس یپان وبه گرفتم نگاشو رد متعجب یلیخ  

.بود تعجب اونم نگاه یتو  

.نگاهش وحالت یارم دنید از تعجب  

.شد خارج خونه شدواز بلند جاش از سرعت به ایارم که بود نگذشته شتریب لحظه چند هنوز  

.میکردیم نگاه هم به تعجب به تامون سه هر ما  
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!بود؟؟ یک گهید نیا:دیپرس یکنجکاو با اومدو خودش به یپان دفعه هی  

.اشایک فاب قیرف و من لیوک:گفت جوابش ودر انداخت من به ینگاه هم محمد  

 یمهمون شب فردا:گفت محمد برداره رو اول قدم خواست تا رفت پله طرف وبه داد تکون یسر یپان

.کنه جور برات هم رو یخواست که ییولباسا کنه هماهنگ شگریارا با که گمیم انایک به و دادم بیترت  

 دور اونجا از یپوزخند با و انداخت ینگاه محمد به زدیم موج توش تنفر که ییچشما با برگشت یپان

.شد  

.شدم اتاقم وارد رفت اونجا از داغون یحل با که ییایارم فکر به..ومن  

.بود خاموش شیگوش زدمیم زنگ بهش یهرچ  

.بزنم ابونیب به سر پسر نیا دست از داشتم دوست گهید  

.وونهید ی پسره کردینم کار هم مورچه هی ی اندازه عقلش یول بود بزرگتر من از سال چهار نکهیا با  

.زد زنگ خودش که بود گذشته یساعت سه دو  

 یگور کدوم هست معلوم:رفت اسمون به ادمیفر سرمو رو انداختم صدامو کردم وصل رو یگوش تا

.؟.نـفهـــــم ی پـســـره یهست  

 سکوت یا لحظه از بعد)ندارم حوصله که کن تمومش من جون ایک:گفت الود وبغض گرفته ییصدا با

!ا؟یپان..بود؟پا یک.. دختره..دخـ اون..او(دمیشن رو لرزونش یصدا  

!داشت؟ ربط هم یپان به خرابش حال یعنی کردم تعجب  

!اره؛چطور؟:گفتم متعجب  

.داداش؟خدانگهدار یندار یکار..دمیپرس ینطوریهم.یچیه..ـیه-  
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 تخت یرو خودمو شدمو الیخیب.کرد قطع رو یگوش باشه من از یجواب منتظر نکهیا بدون

.برگشته کالسش از هم انایک االن حتما.بود هشت یکاینزد که انداختم ساعت به ینگاه.انداختم  

.خورد زنگ میگوش که بشم خارج اتاق از خواستمیم  

.کردم قفل رو نبودودر یکس که انداختم ینگاه رونیب به یزود یفرزام ی شماره دنید با  

 تونمینم االن من:گفتم تند تند چون ندادم هم رو کنه یصحبت نکهیا وقت بهش کردم وصل یزود

ر؟؟یگیم تماس باهاتون خودم که نگفتم بهتون مگه.کنم صحبت  

 مکان بشه برگذار خوادیم فردا که یمهمون یتو که بگم بهت زدم زنگ!سالم کیرااا؛علیبگ اروم کمی-

 شده دعوت یمهمون به سشیرئ که ییجاسوسا از یکی رو نایا...شهیم مشخص هم ها محموله

.دهیبود؛فهم  

.باشه:گفتم یزود  

.کردم قطع رو یگوش حرف نیا زدن از بعد  

.بود کرده کارارو ی همه قبل از پس  

.میبود خوردن شام حال در و نشسته زیم سر  

.بود خودش حال یتو هرکس  

.دمیفهمیم رو محموله یجا شده طور هر دیبا که ییفردا به من  

.بود شده غرق سبزش نگاه یتو که کردیم فکر اون به داشت وحتما یپان به رهیخ انایک  

 به کردولباشویم یزیر یاخما هم وقتا یگاه.کردیم یباز غذاش با داشت وفقط بود نییپا سرش یپان

.گرفتیم دندون  

عاد یلیخ هم محمد  
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.بود شامش خوردن حال در ی  

.رفت سمتش به مون سه هر نگاه یپان شدن بلند با  

.بره خواستیبودوم نخورده یزیچ  

.نزدن یحرف اوناهم.کرد حرکت اتاقش طرف به"رمیس دیببخش!ممنون" گفتن با  

.بده حالش که کردمیم احساس من یول  

 دیبوس رو یپان اریمه که یا صحنه ذاشتمیم هم یرو چشمامو موقع هر بودمو دهیکش دراز تخت یرو

 وهم.کرد کارو اراونیمه چـرا نکهیا از هم.زدیم بهم رو واعصابم گرفتیم نقش چشمام ی پرده پشت

 چـرا.شدم یعصب بود ختهیر رونیب موهاشو صبح یوقت چـرا.شده مهم برام کاراش چـرا نکهیا از

."یعل عشقم"گفت بشه بلند تا زدیم صداش داشت انایک یوقت  

.گهید یچرا تا وهزار. ؟.شده مهم برام نایا اصال چـــرا  

 

 اتاق کنار از کردم؛داشتم حرکت اشپزخونه سمت به شدمو داریب خواب از یتشنگ با که بود سه ساعت

.سادمیوا جام سرم متعجب ونالش هیگر یصدا دنیشن با که گذشتمیم یپان  

.دمیکش هم یتو اخمامو  

شده؟ چش شب نصف یعنی  

.نه ای بزنم در بودم مردد  

.زدم در به هم سر پشت تقه دوتا  ایدر به زدم دلو  
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.دمینشن هاش ناله یصدا جز به یجواب یول  

.شد خراب حالم لحظه هی  

باشه؟ اورده خودش سر ییبال نکنه  

.کردم باز رو در نکردمو صبر گهید فکرم نیا با  

 هیوگر دیچیپیم خودش دور درد از وداشت بود گذاشته شکمش دور ودستاشو بود نشسته تخت یرو

.کردیم  

 کنار و کردمیم نوازش بازوهاشو بودمو گرفته اغوشم یتو اونو اومدم خودم به تا که شد یچ دونمینم

"دکتر؟ ببرمت یخوایکنه؟میم درد شکمت!خوبه؟ شده؟حالت چت"کردمیم نجوا گوشش  

 درد شکمت:دوختم سبزش نگاه تو نگامو کردمو جداش خودم از دهینم بهم یجواب چیه دمید یوقت

!کنه؟یم  

.هیچ مشکلش دمیداد؛فهم تکون رو سرش دویدزد نگاشو شدو سرخ هاش گونه که ییاونجا از  

بوده؟ بد حالش االن تا شب سر از یعنی  

.بکشه دراز که کردم مجبورش تخت یرو اونو اروم  

 یبرا جونم از و داشت رو حال نیهم شهیهم که انایک هیسر صدقه از و اشپزخونه یتو رفتم یزود

.بودم گرفته ادی رو کردن درست کرد؛شربتیم درست شربت خودش  

 اتاقش طرف به و گذاشتم ینیس هی یتو براش مسکن قرص همراه به اب وانیل هیو شربت وانیل هی

.کردم حرکت  

 اشک به چشماش وهم دیکش خجالت هم دستمه که ییزایچ دنید با و شدم اتاقش وارد یوقت

.شد نیوغمگ نشست  
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 و شمیم ینجوریهم شهیهم من راستش..راسـ.یدیکش زحمت که دیببخش:گفت خجالت وبا اروم

.ممنون پس..پـ.ومدیم بدم قرص از یبخورم؛ازبچگ قرص تونمیونم ارهینم شربت برام یکس  

 که ییدردا خاطر به وهم وسال سن نیا یتو یدختر به یتوجه یب خاطر به هم.شد نیغمگ نگام

.کردهیم تحمل  

.کردم نگاه چشماش یتو نشستمو کنارش یمهربون با پس باشه مهربانانه عملم که کردم یسع  

.ارین یالک یها بهونه پس.رو شربت وهم یبخور قرص هم دیوبا بده حالت تواالن.خوب دختر نیبب-  

.کردم کینزد لباش به برداشتمو رو شربت وانیل حرفام بند پشت  

.خورد اروم اروم  

 من.نه خدا رو تو یوا:گفت انزجار با که بدم بهش تا گرفتم دست به رو قرص شربتش شده تموم از بعد

.ندارم دوست قرص  

.دمیشن رو گفتنش"اخ" یصدا آن کی که بده خودش به یتکون دوباره اومد  

.خورمینم تکون نجایا از که بخور رو قرصت اول!جـــا یب:گفتم اخم با  

.گرفت ازم رو قرص کردو دراز رو دستش زور به حرفم تحکم با  

.دمیکش روش رو پتو من دویکش دراز اروم قرصش خوردن از بعد  

.شدم خارج اتاق از"بگو بهم حتما یداشت یمشکل اگه" گفتن از بعد  
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(ایپان)  

 

.شد ریسراز اشکام اتاق از اشایک شدن خارج با  

 نداده انجام برام یکار چیه "هیعیطب زیچ" جز بود دهیشن رو شبانم یها ناله که مامانمم یحت االن تا

.بود  

 تنهام روزا نیا وخواهرش اون که ممنونم ازشون بود؛چقدر سوخته برام دلش مغرور پسر نیا االن اما

.زارنینم  

 

.بود دهیپر سرم از وخواب بود شده بهتر دلم درد گهید  

.بخونم کتاب گرفتم میتصم  

.رفت در دستم از زمان که بودم خوندن کتاب غرق همونطور  

 ربع هی که انداختم ساعت به ینگاه یزود.شهیوم گرگ هوا که دمید انداختم پنجره سمت به ینگاه تا

.بود شده بهتر گهید حالمم.بود شیش به  

.کنم یرو ادهیپ گرفتم میتصم نیهم یبود؛برا۷/۵کالسم وساعت شدم اماده قهیدق پنج یتو  

 مـــن شانسه نیا اخــه اَهــــ.دیرس گوشم به محمد یصدا بشم خارج خونه در از اومدم تا

.کنم تحمل نحسشو یصدا دیبا یصبح اول صبح!دارم؟؟  

؟یسالمت به کجـــا! خــــانـــــوم بــَـه-  
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 داریب زووود چه.کردم تعجب بودن ستادهیا کنارش که اشایوک انایک دنید وبا سمتش برگشتم اروم

...هستش یمهم یلیخ یمهمون حتما.شدن  

.کنم یرو ادهیپ خواستمیم راستش..راسـ-  

؟؟یکــ با بپرسم ـشــهیم اونـــــوقت:گفت باالو انداخت تمسخر با ابروشو هی محمد  

 حالت همون یتو.کردم یباز انگشتام وبا نییپا انداختم سرمو.شدم شیکنا پر حرف متوجه

.تـــنها خـودم:گفتم  

.اورد در پا از داشتم که یضعف با منو که نشوند صورتم یرو یمحکم یلیس محمد اوردم باال رو سرم تا  

.شد اومدنش از مانع محمد ادیفر ادیب سمتم به خواست تا انایک  

 یـخــوایم بچه الف یتـــو اونــوقت نخـــوردم دســت رو یکســ از وقـت ــچیه مـــن-

 یفـهـــمـــیم.نداره یتیاهم ـچیه من واسه ونبودت بود اصال تو ؟هــعیچونـــیبپ منو

.ــــچیهــ  

 فکـــر.رسمیم نتـــجه به هم یزود به کـــه خواستمیم ــزیچ هی واسه فقط رو تــو مـــن

 ی دخـتـــــره یکنـــ ــاهیس منــو یخـــوایم که یهســت یک یکرد

 تیاهم برسه ندارن؛چــه خورم الش یادما تخت اقتیل تو مثل ییها هــــــرزه؟هـــرزه

.ینکن رید شبم واسه....کــن گم گورتو هــم حاال.مـَـن  

.شدم بلند مینیوب لبام کنار از خون جوشش به توجه بدون  

.حرف همه نیا از گرفت شهیهم مثل دلمم  

 هیگر برادرش اغوش یتو ترس از که ییانایک به لحظه اون یتو تونستم فقط.رفتیم جیگ داشت سرم

 زور به که ییچشما با و زدم یتلخ لبخند.کنم توجه کردیم اروم اونو که برادرش یها نوازش و کردیم

.شدم خارج خونه از بودم داشته نگه باز  
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 بودن شده مخلوط صورتم یرو یخونا با اشکام.شکست بغضم که بودم نشده خارج اطیح در از هنوز

.دنیچکیم نیزم یرو  

.نداشتم وزنمم تحمل گهید  

.کردم برخورد نفر هی با بشم خارج در از خواستم تا  

.دوختم بود روم به رو که یپسر یچشما یتو رو تارم خمار یوچشما گرفتم باال رو سرم جون یب  

.بود اشایک ودوست محمد لیوک قوال به ای یروزید پسر همون  

.شد شوکه دنمید با دوباره  

.اوردیم در صدا به هم خدارو عرش که میگر بودن شده ریسراز مینیب از که ییخونا خاطر به نباریا  

اورده؟ سرت رو بال نیا یشده؟ک یچ..چـ:دیپرس بهت با  

 هی واون کنم یخال خودمو خواستیم ودلم بودم نفر هی جانب از سواال نیهم دنیپرس منتظر که منم

 به...هــرزه گنیم مـن بـه:گفتم هیگر با زدمو زانو نیزم یرو. باشه یک نداشت یفرق واسم اصال نفرم

 یـــزیچ ــــچیه و ندارم کارشون به یکار که یمن به...نبودم پسـره چیباه اصال حاال تا که یمن

 ییمحبتا یب نیا..انصافه نایا اخـــه...هااا نامــــرد چقدر ایدن اخـــه...ننیبب که وندارم دنیند ازم

 نیا یتو کال من..منـ...نشوندنم اهیس خاااک به که بودم کرده کار یچ خونوادم با مگه من...انـصافه

.ندارم یتیاهم کس چیه واسه ایدن  

 عمق یوتو بود شده سرخ چشماش که کردم نگاه یپسر به و شدم بلند جام از یزود حرفم نیا با

.شدیم دهید یبزرگ غم چشماش  

 بابامو شیپ برم...برم خوامیم منم.کنم یوزندگ بمونم زنده یک واسه پس:گفتم و خند ریز زدم بلند

.بکشم دراز  
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 یصدا تا گرفته رو دهنش یجلو هم انایوک کنهیم نگامون سادهیوا اشایک که دمیود عقب برگشتم

.نشه بلند شیگر  

.بود اب وانیل هی اشایک یدستا یتو  

.وارید به دمیکوب و گرفتم ازش حرکت هی با وانویل و رفتم سمتش به یزود  

.کردنیم نگاه من یایباز وونهید به تاشون سه هر  

 و اشایک و دمیکش غیج انایک کارم نیا با گذاشتم دستم رگ یرو برداشتم رو شهیش از یا تکه رفتم

.انیب سمتم به خواستنیم پسره اون  

.کشمیم خودمو نیبش کینزد بهم قدمم هی اگه خـــدا به:زدم داد یمانند غیج یصدا با  

.کنه دور اشایک زیت نگاه از چشماشو غم تا نییپا انداخت سرشو پسره کردواون مشت دستاشو اشایک  

 یرو رو شهیش حال همون یوتو کردمیم وبدل رد شون سه هر نیب که یونگاه ینیغمگ فوق یباصدا

 یشیم مونیپش که اونجاست یزندگ یسکانسها نیبدتر از یکی...دیدونیم:گفتم دادمیم فشار دستم

...یکرد که ییها محبت از  

 یچ همه! ینباش سابق ادم اون گهید تو شنیم باعث وفقط دوننینم رو یخوب ارزش که ییکسا به

 یخوب دختر من حتما...بشه راحت دستم از که رفت.گذاشت تنهام بابام که رفتیم شیپ خوب داشت

.بخوابم بابام کنار برمو.برم خوامیم منم...کردن دکم وخونوادم گذاشت تنهام بابام که نبودم  

..دلم  

..خواب هی  

..خوادیم قیعم  

.زدم زانو نیزم یرو و شدیم تار داشت چشمام یجلو کم کم گهید  
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(اشایک)  

 

 

 کار تا دمیکش رونیب دستش از رو شهیوش رسوندم بهش خودمو یزود نیزم یو  زدنش زانو با

.نکنه یا احمقانه  

تا واقعا حرفاش با  

 

.بودن گذاشته کار سنگ قلب یجا به خونواده اون ی نهیس یتو.بود اورده در لرزه به رو وجودم عمق  

 از یکی دلربا امثال هیشب هیپاک دختر که بگم تونستمیم کردمیم دایپ اون از که یشناخت با کم کم

.ستین محمد کیشر یدخترا  

.زارهیم فروش به همه واسه  تنشو که یدختر  

 نویا ارزش یدختر چیه گفتمیم کردمویم ادی ارزش یب جنس هی از تمیذهن یتو دخترا از شهیهم

 نقشه...خونوادش طمع یقربان...بود شده یقربان دختر نیا یول.یکن مال لگد غرورتو یبخوا که نداره

.سرنوشت ی چهیباز...محمد ی  

 مثل یکـی برام...اونم..اونمـ...بزنه ییکارا نیهمچ به دست و فتهیب براس یاتفاق بزارم دینبا یول

.انایک..ـیک  

.نبودم مطمئن خودمم دلم یتو حرف نیا از  
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.ستین دلم حرف حرف نیا که کردمیم احساس  

 گفتم انایک وبه کردم حرکت الیو طرف به گرفتم رو یپان یبازو ریز زدم صدا رو انایک افکارم الیخیب

.بخوره بده زیچ هی حتما کرده ضعف  

.کردم حرکت ایارم طرف به رسوندم اتاقش به رو یپان نکهیا از بعد  

.کنه کمک بهمون تا ادیب که بود گفته بهش محمد  

.نییپا انداخته رو سرش که دمید ششیپ رفتم یوقت  

.زدم صداش  

 تحکم با باال اورد رو سرش)بشه ینجوریا یگذاشت چــرا:گفت لب ریز حالت همون یتو فقط یول

 نیا هیزندگ اصال نمیبب ؟هــــا؟بگویکردیم کار یچ کــردیم یخودکش اگــه(داد ادامه تیوعصبان

 چیه زهیعز واست که یکس خاطر به ینتون گوشه هی ینیبش سخته چقدر یدونیمهمه؟م برات دختــر

...شدنـ نــابـود خودم یچشمــا بـا دارم االن ؟مـــنیلعنـتـــ یــــدونـــی؟میکن یکار  

.بده ادامه رو حرفش که نذاشت صداش بغض  

.کردم تعجب یلیخ یلیخ یلیخ  

کرد؟یکاروم نیا یپان خاطر به داشت االن ایارم  

بود؟ یپان زهیعز واسش که یکس از منظورش یعنی  

 کن یخواه معذرت محمد از:وگفت رفت یخروج در سمت به من متعجب یچشما یجلو از شدو بلند

.ادیم حتما شب اومدو شیپ براش یکار بگو وبهش  

.شدمیم کالفه یپان دنید برابر در یارم ریاخ یرفتارا از داشتم  

.نبندن نقش ذهنم یتو تا زدمیم کنار رو منحرف یفکرا  
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&ایپان&  

 

 

 

 داشت شب یبرا که ییکارا باوجود و باشم تنها نذاشته انایک هستش سه ساعت که االن تا ازصبح

.کنم استراحت خوب تا بود گذاشته و بود مونده کنارم  

 دهیپرس رو وحالم مدرسه به ومدنمین لیدل و بودن زده زنگ یومهس یوعل اریمه یبار چند هم االن تا

 ظاهرا.بودم کرده سرشون به دست ندارم مدرسه ی حوصله امروز و موندم خواب گفتن با منم بودن

.مدرسه دم بودن اومده دنمید یبرا اریومه یعل  

.بود شده بهتر حالم قرص هی خوردن با یول سوختیم چشمام کمی شبید یخواب یب خاطر به  

 

.برسه شگریارا تا میبود منتظر هم االن  

 قسمت واز بود هام زانو ریز تا شیبلند که دکلته شب لباس هی بود کرده انتخاب برام انایک که یلباس

.بود رفته کار به یمشک یها ریحر از روش و شدیم یداروپرنسس پف نییپا به کمرش  

.کردیم جادیا رو یریچشمگ تضاد پوستم رنگ با بودو ییبایز لباس  
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.گذاشتم کنار هم رو میمشک دار پاشنه یکفشا دمیپوش رو لباس  

 مدل گفتن یبرا یرمق.بشه ختهیر دورم ساده موهام خوامیم که گفتم شگریارا به کردم باز رو موهام

.خواستمیم ساده رو زیچ همه نیهم خاطر وبه نداشتم مو  

.کردم نگاه خودم به نهییا یتو از کارش شدن تموم از بعد  

.شدم شوکه واقعا خودم دنید از  

.بود داده حالت رو جلوش فقط بود ختهیر دورم وشالل صاف بلندمو یموها  

 زدویم چشم یتو یادیز که بود میالسیگ رژ وفقط بود نشونده صورتم یرو هم ییبایوز حیمل شیارا

.بود کرده تر بایز صدبرابر رو چهرم  

 حرف دنمید با که بگه بهم یزیچ خواستیم انگار سادیوا جاش سر دنمید با شد اتاق وارد یوقت انایک

.دیماس دهنش یتو  

.کرده یمخف رو بود شده کبود که رو لبام کنج میگر با شگرهیارا  شکر خدارو  

.دختــر یشد هلـووو چه ووووااااووووو -  

.بود کرده ترش جذاب یلیخ دخترونه شیارا اون بودو دهیپوش نیاتش قرمز لباس خودش  

 هــلـــو به لولو از که ییبووودم؛تـو هلو اول از من:گفتم کردمو نازک براش یچشم پشت یشوخ به

.یشد لیتبد  

.خنده ریز زدم حرفم شدن تموم وبا  

.خندش وهم بود گرفته حرصش هم اون  

.اومدن مهمونا ی همه.شده رید یلیخـــ که نییپا میبر یزود ایب بسه باو خـب-  
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.امیم االن منم برو تو-  

.شد روانه نییپا طرف به گفت یا باشه  

 هیادگاری هی نیا "گفتیم شهیوهم بود دهیرس بهم بابام واز داشتم که یگردنبند تنها انداختن از بعد

 از."مونیزندگ یتو کسمون نیبهتر به دمیم رو یادگاری نیا منم میزندگ یتو کسم نیبهتر طرف از

.شدم خارج اتاق  

.کردمینم درک بابارو حرف هیمعن وقت چیه  

."مونیزندگ یتو کسمون نیبهتر" از منظور  

 

.ادهیز یلیخ مهمونا تعداد که بود ومعلوم ومدیم نییپا از یادیز یوصدا سر  

 من به بود استاده یمرد روش روبه و بود من روبه که محمد چشم که ومدمیم نییپا ها پله از اروم اروم

.افتاد  

.کنه نگاه من طرف به بود روش روبه که یمرد اون شد باعث نیهم خاطر به بود رهیخ یلیخ نگاهش  

.دمیترس نگاهش از لحظه هی  

.شد گرد چشماش من دنید وبا بود یادیز بهت اونم نگاه یتو  

.دنیرس من به و کردن دنبال اونارو نگاه رد همه کم کم  

.ادم همه اون نگاه ریز داشتم یبد یلیخ حس  

...الود هوس یها نگاه  

....کنجکاو یها نگاه  
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.کردمینم درک رو بود گفته بهم رو اسمش انایک که ایارم نگاه من فقط نگاه همه اون یتو  

...بود حسرت از پر من به بود دوخته که ینگاه  

...فشردیم رو قلبم که یبزرگ غم از پر  

...باشم کیشر غماش یتو دیبا منم کردمیم احساس  

.بود یحس چه یلعنت حس نیا دونمینم  

.دوخت داشتینم بر من از چشم اول از که یمرد نگاه یتو خشم با و گرفت من از رو نگاهش ایارم  

.بودم شده کالفه دار رمز یها نگاه نیا از گهید  

.کردیم وبدل رد مشکوک نفر سه نیب نگاهشو اون یول خورد گره اشایک نگاه یتو نگام لحظه هی  

!مــن  

!ایارم  

 و

!مرد اون  

.کردیم تیاذ منو بود فرما حکم سالن یتو که یسکوت  

 یخانومـ-.اومد بودم ستادهیا یا ها پله نییپا که من طرف به و شکست رو سکوت محمد نکهیا تا

.کنم آشنا بامهمونا تورو تا ایزم؟بیعز یاومد  

 رو چهرش تونستمیم خوب االن که مرد همون طرف به و نشوند روش یا بوسه و گرفت رو دستم

.برد نمیبب  

.بود سالش کیو ی،سیس دیشا و داشت یجذاب ی چهره  
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.جــان ایم؛پانیزندگ خونم؛عشق خانوم:گفت پسره همون روبه میدیرس بهش تا  

.گفتیم تمسخر با حرفارو نیا تمام  

.خــان قم؛ساسانیدوستم؛رف:گفت تمسخر با منم به رو و  

.کردم دراز طرفش به رو دستم لیم یب  

"زییپا".کرد زمزمه رو یاسم لب ریز  

.دیلرزیم دستاش رهیبگ رو دستم خواستیم یوقت  

."زمییپا"گفت لب ریز نامحسوس و اروم یلیخ دوباره  

.کرد اشنا هم اونا وبا برد نفر چند طرف به رو من محمد شدم اشنا ساسان با نکهیا از بعد  

.هوس پسرا نگاه یتو و زدیم موج حسادت دخترا نگاه یتو  

 با یزود نشم موضوشون بندیپا نکهیا یبرا بزنه حرف دوستاش از یکی با خواست محمد تا

.شدم دور ازشون"زنهیم صدام داره انایک خوامیم معذرت"گفتن  

.ستادهیوا ایارم و اشایک شیپ دمید که گشتمیم دنبالش داشتم  

.کردنیم نگاه من به داشتن شونم سه هر  

 سن نیا با محمد که کردن تعجب حتما.بودن من به رهیخ ها نگاه اکثر اخه.گرفت خندم لحظه هی

.کرده ازدواج بچه دختر هی با سالش  

.شد ساسان دست ریاس هام بازو که برم سمتشون به اومدم دادمو تکون یسر براشون  

!افتاده؟ یاتفاق دیببخش:گفتم همو یتو دمیکش اخمامو  

.کرد یم درو رو صورتم یاجزا کل داشت نگاش با فقط و گفت ینم یچیه اون  
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 هر االن که تا سه اون سمت به بهش کردن نگاه بدون و کردم خارج دستش از رو بازوم تیعصبان با

.افتادم راه بودن کرده اخم شون سه  

.ینش ساسان کینزد که کنمیم شنهادیپ برات:گفت خشک یلیخ اشایک بهشون دمیرس تا  

.کردم یپرس احوال باهاشون دادمو تکون یسر فقط  

.کردنیم نگاه رو ایارم من مشکوک ینگاها با نبودن کن ول انایک و اشایک وسطم نیا حاال  

.چشماش به رهیخ منم و داشتینم بر چشمام از چشم و چشمام یتو بود زده زل ایارم  

.بکشم خودم رخ به رو غمش کنمو نگاه چشماش عمق به کردیم وادار منو که بود یا جاذبه دونمینم  

.کردیم ینیسنگ دلم یرو اون یغما دنید با که رو یغم  

.انداختم اطراف به ینگاه  

.داشت حرف تا هزار نگاهشون اما زدنینم یحرف چیه و داشتن سکوت ی روزه هم نایا  

.کردم نگاه انایک به  

.کردیم نگاه ایارم به داشت  

.داشت رو یخاص برق نگاهش  

.کنم درک رو نگاهش برق تونستمیم خوب  

.بودم دهید یمهس یچشما یتو فبال رو برق نیا  

.کردیم نگاه یعل به که یوقت  

.بود باخته رو دلش یمهس مثل حتما هم انایک  

.نییپا انداختم سرمو زدمو یلبخند  
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.بود شده شروع سردردم  

.بخورم یکی بود داده بهم اشایک شبید که ییقرصا از تا باال طبقه برم گرفتم میتصم نیهم بخاطر  

.کردم حرکت اتاقم طرف به و شدم جدا ها بچه از یخواه معذرت هی با  

.کرد فعال مویکنجکاو محمد ی مکالمه یصدا اتاقا از یکی یتو که بودم شده کینزد اتاقم به  

.کردم کینزد درش به رو گوشم شدمو کینزد اتاق به نیپاورچ نیپاورچ  

.محمد مخاطبش که بود ساسان یصدا  

ـــه؟یک دختره نیا بگو بهم-  

 محموله دیبا تو زمیسورپرا اون دارم؛دربرابر زیسورپرا هی برات گفتم بهت اول همون.گهید نَشد دِ نَ-

.یکن خارج رانیا از واسم رو من ی  

!نکنا ؟؟تعارفیخواینم یــزیچ گهیهـِـــع؛د-  

 جا ب جا برام یخوایم که یا محموله نیا برابر در تو گمیم ؛منیدیفهم اشتب منظورمو کنم فکــر-

...دمـیم بهت رو دختره اون من یکن  

!؟یکرد داشیپ کجا ه؟ازیک دختره نیا بده رو سوالم جواب اول یول.کنمیم قبول پس باشه-  

 دیبا.ــــدمینکردم؛خـــر دایپ اونو منه؛دوماً ی غهیص ماه چهــار تا اوالً:گفت دویخند محمد

.شهینم گرفته پس شده یداریخر یکاال.یبد پس بهم پولشو  

.زد یا قهقهه حرفش نیا بند وپشت  

!زدن؟یم حرف یک ی درباره داشتن شدیم بد داشت حالم  

!ن؟یخرد رو یک  
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بف خوانیم رو یک  

 

!روشن؟  

!ه؟یک کاال از منظور  

!مـــن؟  

.من اره  

.فروخته رو اون داداشش که یمن  

....کـ یمن  

کجاس؟؟ ها محموله یمحمد؛جا گهید بسه خب-  

.نداره خبر اون از کس چیه که دارم ینیزم ریز به یمخف در هی چمنا ریز باغ ته.ستین یدور یجا-  

.یکرد یبزرگ یلیخ سکینجـــا؟؟ریا یاورد نــــارویا یشــد وونهی؟؟؟دیچــــ-  

 یزندگ که یا خونه یتو رو قاچاقش مواد یقاچاقچ هی کنهینم فکرشم یکس.ارزه یم یول.دونمیم-

.کردم کارو نیا نیهم خاطر به.بده انجام رو سکیر نیا و ارهیب کنهیم  

.میزنیم حرف گهید یزایچ ی درباره بعدا.نییپا میبر که بهتره باشه پس-  

.دمیدو ها پله طرف به یزود حرف نیا دنیشن با  

.باال ومدیم داشت که دمید رو اشایک  

.رسوندم انایک ایارم به خودمو زدمو یا تنه ناخواسته بهش  

.دهیپر روم از رنگ بود معلوم یول کردنیم نگام داشتن تعجب با اونا  
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 بهم سشون هر و نییپا اومدن نییپا یها پله از ساسان و اشا،محمدیک که بود لحظه همون قایدق

.متفاوت یها نگاه با شدن رهیخ  

...داشتم که یخورد بر اون و خرابم حال خاطر به یکنجکاو با اشایک  

...زشیام ریتحق نگاه با محمد  

...مشتاق نگاه با هم ساسان  

.دیکوبیم نمیس به بار وونهید داشت قلبم  

.ایارم و انایک طرف گردوندم بر سرمو  

.دیچک گونم یرو بود روم که یفشار شدت از اشک قطره هی کنمو تحمل رو خودم نتونستم گهید  

.نموند دور دوتا اون نگاه از  

.کنم رسوا رو خودم شتریب خواستمینم  

.دمیدو اطیح از گوشه باغ طرف به شدمو خارج الیو در از یزود  

:زدن حرف خودم با کردم شروع  

.نشم داریب گهید و بخوابم خوادیم دلم چقدر اخ-  

.خواستیم رو کیتار یجا هی دلم که اخ  

 منو و بشه وارد اجازه بدون اون یول ندم اجازه من.بشه غمام و مییتنها وارد خواستیبودوم یکی کاش

...رهیبگ اغوشش یتو  

 نگام داره یاشک یچشما با ایارم دمید که برگشتم یستاده؛زودیوا سرم پشت یکی کردم احساس

.کردیم دادیب شتریب یزمان هر از غمش و کنهیم  
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:گفت بغض با.نشست نیزم یرو کنارم و اومد  

.کن گوش فقط تو.کنم فیتعر برات رو میزندگ سرگذشت خوامیم-  

.کرد شروع اون دادمو تکون یسر  

 بدست کردمیم اراده که رو یزیهرچ شهیهم.پدربزرگم دو هر اول ی نوه و بودم خونواده فرزند تک-

 هی بتونه که بود نیا هدفش و داشت هدف هی شیزندگ یتو که یپسر.بود یستودن غرورم.اوردمیم

 کل یتو که یلیوک.بود لیوک هی میپدر پدربزرگ داشتم؛چون عالقه شغل نیا به میبچگ از.بشه لیوک

 فقط من زمان اون یتو خالصه.محبتش و شیمهربون تا گرفته شیبلد کار از.بود دهیچیپ اوازش شهر

 یدختر.کردیم یزندگ ما شیپ دخترش و بود کرده فوت شیپ سال شونزده قایدق عمم.بود نیا هدفم

 محل بهش یبچگ از ادیز من.کنه تحمل رو شیمادر پدر یب بود مجبور و نبود شتریب سالش شش که

 بود یخوب یلیخ دختر.شدم قیدق رفتاراش یرو.شدم متوجهش اومدمو خودم به نکهیا تا.دادمینم

 بهش دلمو که بجنبونم دست اومدم.سال کی دیشا.مینداشت یسن تفاوت.بچگانه طنتاشیوش

.داره دوسم گفت اونم و دارم دوسش گفتم بهش.شدم عاشقش بدجورم.شدم عاشقش.باختم  

.میباش باهم بود قرار  

 دختر.میبود کرده انتخاب هم هامونو بچه اسم تازه(گفت دویخند بغض با.)میبساز رو ونمونیاش باهم

.ارمان بود بهار؛پسر بود  

...عاشقم گفت وسخت سفت اومدو خبریب خدا هی نکهیا تا  

...عشقم عاشق  

...نشوند عقد ی سفره سر من جون با دیتهد تینها در و زور با رو عشقم  

..داد رو بله عشقم  

...گهید نفر هی یبرا.من یبرا نه  
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...شکستم.دمید رو عقدش یعکسا که یوقت  

..خودم  

..قلبم  

..غرورم  

 انگ.کردم بارش اومد رونیب دهنم از یچ هر.کردم داشیپ و رفتم شکسته یدل و داغون یاعصاب با

.زدم فرشتم به یهرزگ  

.نمتیبب خوام ینم گهید که گفتم بهش  

...نمشیبب گهید ونذاشت نکرد ینامرد اونم  

 وقت چیه( ختمیریم اشک پاش به پا کرد؛منمیم فیتعر نارویا و ختیریم اشک داشت گهید ایارم)

...عشقته هیسپار خاک ایب دادن خبر بهم که یروز رهینم ادمی  

...و سرش یباال رفتم هیگر با  

...کردم یشوخ بابا گفتم  

...اصال یبگ تو یچ هر باشه  

...قبول یبگ تو یچ هر  

...بسته یچشمها با اونو یول  

...روش ختنیر خاک و گذاشتن قبرستون ی نهیس  

...ـــنیزینر خـــاک کنــهیم یشوخ داره زندس اون ها وونهید زدمیم داد  
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 که یروز اون قایدق ستین یشوخ نیا"گفتیم و گرفتیم رو دستم و ومدیم یکی موقع اون کاش

"؟یبود کجا داشت اجیاحت بهت  

...رفته شهیهم یبرا گهید اون اما.هیگر ریز بزنم و رهیبگ بغضم  

...و ششیپ رمیم هرروز  

.زمیعز گمیم  

جونم؟ گهیم  

خوبه؟ حالت گمیم  

.خوبم باشم هرجا منم یباش خوب تو اره گهیم  

ست؟ین سردت گمیم  

.کنهیم گرمم وجودت گهیم  

.شنیم ریسراز اشکام  

!؟؟یرفت شمیپ از چرا گمیم  

.قلبتم ادتم؛توی تو شهیهم من گهیم  

...کنمیم اسمش به نگاه قهیدق چند از بعد  

.رهیگیم بدجور دلم  

...قبرشو رو ذارمیم دیسف گل شاخه هی  

...رمیم بعدشم  
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.کردمیم نگاه ایارم یاشکا به و کردمیم هیگر داشتم  

.بود دهیکش یزجر چه  

.دیکشیم شیات به رو من وجود شیبعد یحرفا با یول گفتیم و ختیریم اشک همونطور ایارم  

...ایارم وجود..ایارم خزون...بود زییپا اسمش-  

خاط به...تهینها یب شباهتتون...دمید رو زمییپا انگار دمید خونه نیا یتو بار نیاول یبرا تورو یوقت  

 

 بعد که یخواهر...داره خواهر هی زییپا دونستمیم هم یبچگ از...شدم خارج اونجا از حال اون با نیهم ر

 فوت از بعد چون...برده رو اون عمم شوهر گفتنیم همه...شد ستین مادرش فوت و اومدنش ایدن به از

 رو مرد اون مرگ خبر دوسال از بعد یول...عمم شوهر وهم شد دیناپد بچه اون هم عمم

...کرد حسرت از پر رو زمییخزونم،پا هیزندگ...کرد تباه رو عمم هیزندگ که یمرد...میدیشن  

...دمید رو دختر اون من نکهیا تا نشد کوچولو دختر اون از یخبر یول  

...خونه نیا یتو  

...شینامادر ماهنوش سراغ رفتم بشم مطمئن نکهیا یبرا  

...بگه بهم رو زیچ همه که شد مجبور اونم  

.یهست دختر اون تو االن و  

.زییپا خواهر  

.من ی عمه دختر  

.یپان بشه نابود تیزندگ زارمینم من  
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 امروز که یساسان.بود بود؟؟ساسان یک اورد زمییپا وخواهرت ما سر بال همه نیا که یکس اون یدونیم

.شد شوکه دوید تورو  

.رهیبگ چنگش یتو زییپا مثل زور به تورو خوادیم بازم  

 تونستمینم یاسون نیا به وگرنه.کنه دمیتهد بود تونسته که دونستیم اسم هی فقط من از خوشبختانه

.باشم جلوش  

 

.بود زده خشکم ایارم یحرفا دنیشن با  

.نداشتم تکلم قدرت گهید  

.بود بد حالم  

.یدروغ هیزندگ نیا از  

...یدروغ یحرفا نیا از نه  

 دل و درد باهاش تونستم که یهست یکس نیتواول.نگو یکس به گفتم بهت که رو یینایا لطفا-

 نیسختر یدونیم....میشد اشنا باهم که دوساله تازه چون نداره خبر من یزندگ از هم اشایک یحت.کنم

...یکن یمخف یتفاوتیب نقاب پشت غماتو که ییاونجا جا  

 

.نداشتم رو ایارم یحرفا دنیشن تحمل گهید  

 اشایک به توجه بدون کردو باز سر رو بودم اورده بند لحظه چند نیا یتو که یا هیگر شدمو بلند

:گفتم هق هق با شدنیم کینزد بهمون داشتن تازه که ییانایوک  
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 بود ستادهیا روم به رو که ایارم ی نهیس به)یکنیم یشوخ یدار که بگو...بگـ...دروغه که بگو ایارم

.یکنیم اشتباه که بگو خـــدا رو تو ــــایارمـ(گفتمیم داد با دمویکوبیم مشت  

 

 منو اون از بعد و کرد نگام بود یجار ازشون اشک که ییچشما با و گرفت دستش یتو مشتامو ایارم

.دیکش اغوشش یتو  

.بودم کرده خفه ایارم ی نهیس یتو هقمو هق یصدا  

 

.نداره قتیحق نیا نـــه  

.کنهیم یشوخ داره ایارم حتما  

.کردمیم هیگر و بودم ریاس ایارم تنومند یبازوها یتو هنوز  

.کردیم نوازش موهامو اروم اروم داشت اونم  

 و یباش اروم که کنمیم خواهش ازت لطفا...نجاستیا خواهرش و اشایک:گفت وار زمزمه گوشم کنار

.کوچولو خواهر..لطفا...یند بروز رو یزیچ  

.کردم دایپ رو یخوب حس خودم به خطاب ایارم از کوچولو خواهر دنیباشن  

.سخت یلیبود؛خـــ سخت برام حرف همه نیا درک هنوز...یولـــ  

.رونیب امیب فکر از شد باعث زمزمش یصدا دوباره  

 و خونه نیا از که دمیم قول بهت.هست داداشت بعد به نیا از گهید.ییتنها که نکن فکر وقت چیه-

 زیچ هی فقط...یکن یزندگ خاطراتت یاور ادی بدون راحت یبتون که ییجا ببرمت...بدم نجاتت یزندگ

.بمونه خودمون نیب قتیحق نیا و یباش داشته صبر نکهیا...خوامیم ازت  
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.کرد قاب دستاش یتو صورتمو و کرد جدا نشیس از رو سرم  

!باشه؟:گفت اروم  

.دادم تکون سرمو فقط نیهم خاطر به بود ومدهین بند هقم هق هنوز  

.دیبوس مویشونیپ شدو خم ایارم  

.گرفت دستاش یتو رو دستم و  

.هستن نجایا هنوز انایک و اشایک که اومد ادمی تازه میبر که میبرگشت  

.زدیم موج یکنجکاو و تعجب دوشون هر ی چهره یتو  

.دادیم ازارم داشت بود انایک نگاه یتو که یزیچ  

؟یک بود؟از ناراحت  

.شد صورتش مهمون ما؛اخم ی شده قفل یدستا دنید با هم اشایک  

.دمیکش رونیب ایارم دست از رو دستم و انداختم نییپا رو سرم  

..زهـیچ...امــم:گفتم بود اشکار توش بغض که ییصدا با  

!ن؟یاومد نیداشت یکار...میزد حرف باهم کمی و بود تنها نجایا ایپان-  

.یجد صورتش و بود هم یتو انداختم؛اخماش بهش ینگاه ایارم محکم یصدا با  

.نداره بهشون یربط که فهموند اونا به حرف نیا با  

.بدم تیاهم زایچ نیا به بتونم که بود یاون از تر خراب یلیخ حالم  

.کردیم گلوم مهمون و بغض و شدیم اکو ذهنم یتو دائم ایارم یحرفا  
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.رسوندم داخل به خودمو یزود نیهم خاطر به نداشتم خودمم ی حوصله گهید  

.شد کمینزد ساسان که بودم ستادهیوا سالن از گوشه ییتنها  

.خوردیم بهم ازش داشت حالم  

.ستادهیوا منتظرت باال و داره کار باهات کوچولو؛محمد ـــزییپا:زد لب اروم  

.خدااا گهید گفتیم یچ داشت نیا یوااا  

.بزارم دلم یکجا رو محمد تمیوضع نیا یتو االن  

 هم کنار ساسان منو دنید با و شدن وارد نفرشون سه لحظه همون که بشه کینزد بهم خواستیم

شد هم در اخماشون  

.رفتم شیپ محمد طرف به شدمو بلند جام از یزود ادین شیپ یاختالف نکهیا خاطر به  

.رسوندم بهش خودمو دمید رو محمد تا  

.داشتم استرس هم یلیخ.داشتم استرس  

.بگه بهم خواد یم یچ محمد بفهمم زودتر چ هر خواستمیم  

 هم اشایک به.میکار سفر یبرا یدب رمیم دارم هفته سه تا من:کرد شروع مقدمه بدون هم محمد

.یبد پس جواب اون به دیبا من نبود در و باشه مواظبت تا سپردم  

 و برم گهید من شهیم خستمه یلیخ ــدیببخش:گفتم یمظلوم یصدا با که بشه رد کنارم از اومد

  کنم؟ استراحت

.کرد حرکت مهمونا طرف به دادو تکون سرشو  

.بود نمونده واسم یینا واقعا گهید  
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.کردم پرت تخت یرو خودمو رفتمو یزود  

.داشتم ازین تیموقع نیا به واقعا االن  

...مــن  

...ییتنها  

...یکیتار  

...سکوت  

...گلوم یتو بغض  

...کردیم ینیسنگ نمیس یرو که ییحرفا  

...بود نامفهوم برام که ییحرفا  

&اشایک&  

 

 

 

.داشتینم بر سرم از دست جونمو به بود افتاده خوره مثل سوال هی  

هستش؟ یارم و یپان نیب یچ نکهیا  

.شده فشرده قلبم کنمیم حس دمید تیوضع اون یتو رو دوتا اون یوقت از  

.زنیبر اشک ینجوریا اونا که بود شده باعث یچ یعنی  
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.شدیم منحرف دوتا اون سمت به ذهنم یه بودمو کرده فراموش رو یاصل موضوع کال  

.کنم فکر محموله به کنمو تیهدا ذهنم از یا گوشه به رو مجهول اون کردم یسع  

.کجاست دونهیم یپان که هستم مطمئن قایدق من  

.بپرسم ازش یچجور دونمینم یول  

.بود نشده ازش یخبر چیه و بود گذشته یا قهیدق ستیب یپان رفتن از  

.نییپا اومد موقع همون که محمد  

.بذارم تنهاش خوام ینبود؛نم خوش حالش.کجاست ایپان نمیبب برم من-  

.شدم یعصب یارم زبون از حرفا نیا دنیشن با  

.زنمیم بهش هم سر هی باالو رمیم دارم خودم ست؛االنین یازین:گفتم شدم دیکل یدندونا نیب از  

.کردم حرکت یپان اتاق سمت به نشدمو جانبش از یحرف منتظر  

.دمینشن ییصدا چیه یول زدم در به تقه تا چند  

.شدم اتاق وارد کردمو باز رو در ناچار  

 

 

 

.نمیبب درست رو اطراف تونستمینم بودو مطلق یکیتار یتو اتاق  

.افتاد بود تخت یرو که فشینح جسم به چشمم کردم روشن رو المپ تا  
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.نشستم تخت یرو کنارش و رفتم  

.کنم نگاهش صبح تا نمیبش خواستیم دلم  

چـــرا؟...یولــ  

.گرفت غم قلبمو چشمش ی گوشه اشک دنید با  

بشه؟ متحمل رو درد همه نیا سن نیا به یدختر دیبا چرا  

.کردم پاک رو اشکش انگشتم نوک با  

.بودم شده کالفه  

اد؟یم بوجود قلبم یتو داره دخترک نیا یبرا یکشش روز چند نیا چرا نکهیا از  

.دمیبوس رو گونش شدمو خم ناخواسته  

.شدم خارج اتاق از کارم نیا خاطر به قبل از تر کالفه  

خوبه؟؟ حالش!کجاست؟ ایپان:دیپرس یمعطل یب یانا؛ارمیوک یارم کنار دمیرس تا  

ق؟یرف اخه چه تو به بگه ادیب ستین یکی:گفت لب ریز برگردوندم رو سرم حرص با  

؟یگفت یزیچ-ایارم  

.دهیخوبه؛خواب حالش گمیم نه-  

.شدم دیکش که یا اسوده نفس متوجه  

.بشم راحت کردمیم یارم ی درباره که یمزخرف یفکرا نیا از تا دادم تکون نیطرف به سرمو  

.اطیح یتو ادیب تا دادم عالمت یارم روبه افتادمو محموله ادی تازه  
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  مقدمه بدون دیرس یوقت

 رو یپان ساسان و محمد شیپ رفتمیم داشتم چون.کجاست ها محموله یجا بدونه ایپان کنم فکر:گفتم

 حرف تونستم فقط دمیرس خودمم یوقت.ومدیم نییپا به طرف همون از داشت دهیترس که دمید

 نیبنابرا.دمیشن"نفهمه یکس باش مواظب گفتم؛پس بهت رو محموله یجا"گفتیم که رو محمد

 یهمکار باهامون کنم مجبورش و کنم صحبت باهاش دیبا.دهیشن یپان هم رو شونیقبل یها مکالمه

.بشه تموم زودتر کارمون تا کنه  

 وسط اونو یپا که ستین یازین داداش:گفت و هم یتو رفت یارم یاخما حرفام نیا گفتن با

 رو ایپان یپا ستین یــــازین(کرد دیتاک دوباره و.)گمیم بهت و کنمیم صحبت باهاش خودم.میبکش

.یبکش یباز وسط  

 هفته سه یبرا داره محمد یراست...پس باشه:رمیبگ خودم به رو حالت نیتر تفاوت یب که کردم یسع

.میبد انجام رو کارمون مقدمات روزا نیا یتو میتونیم.شهیم خارج رانیا از  

زاره؟یم نجایا هفته سه تا رو ایپان یعنیره؟یم ی؟کیجــد:دیپرس خوشحال با یارم  

نه؟ ای برهیم حاال:دیپرس مسخره لبخند هی با که کردم نگاش رهیخ رهیخ حرفش نیا با  

.دادم تکون یمنف ی نشونه به سرمو فقط جوابش در  

.میستادیوا یمهمون اخر تا و داخل میرفت  

.زدیم حرف دوستاش با داشت اونم که بودم محمد شیپ اکثرا من  

.کنم شرکت مزخرفشون ی مکالمه یتو نکهیا تا باشم شنونده که دادمیم حیترج  

.کرد یخداحافظ ازمون و اومد یارم که بود یمهمون یاخرا گهید  

.اتاقش یتو بود رفته شب سر همون از داره کالس فردا گفت که هم انایک  
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.بشه فرودگاه هیراه خواستیم محمدم که بود مهمونا ی همه رفتن از بعد  

.کردم اکتفا کوتاه یخداحافظ هی به فقط و نداشتم شیهمراه به یلیتما  

.موند ثابت یپان اتاق در یرو چشمم بشم اتاقم وارد خواستمیم یوقت  

.بودم شرمنده خودمم شیپ واقعا کردم اخر ی لحظه که یکار اون از  

.بودم شده گرانید میحر وارد اجازه بدون  

.شدم اتاق وارد کردمو یپوف  

.کردم باز گردنم دور از رو کراواتم  

.شدم رهیخ اتاق سقف به و انداختم تخت یرو کن،خودمو گرم هی با لباسام ضیتعو از بعد  

.بود شده تنگ بابا و مامان یبرا دلم  

.نمونده دارشونید تا یزیچ  

 فعال و رانیا نیایب کدومتون چیه خوامینم ومدهین در پا از محمد یوقت تا که خواستم ازشون خودم

.بود براشون جا نیتر امن کایامر  

...ادیب بود تونسته خودش یها یپافشار با هم انایک  

.برد خوابم که بودم االمیوخ فکر یتو  

** 

.میبرسون هم رو یپان تو از قبل دیشه؛بایم رید بدو انایک اِهـــ-  

!ـگـــهید کن صبـــر هی داداش-  

.ندازهیم روز نیا به رو من شهیهم هاا هیادم عجب اووف  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
109 

 

.رفته یک به ستین معلوم شلختس ازبس.گردهیم هاش جزوه از یکی دنبال داره االن مطمئنم  

.شده غافل اطرافش یایدن از و فکره تو کال دمشید یوقت از که انداختم یپان به ینگاه  

.کردیم زمزمه"ستین یادم نیهمچ اون"و"دروغه"مثل ییزایچ لب ریز هم ها موقع از یبعض  

 رو نگاهش و شدیم جمع چشماش یتو نه؛اشک ای افتاده یاتفاق دیپرسیم ازش انایک که هم یوقت

"نــه"گفتیم حالت همون یتو و دیدزدیم  

.کلمه هی نیهم فقط  

.میکرد حرکت اطیح در طرف به ما و اومد انایک بالخره  

.افتاد یمشک یآزرا به چشمم کردم باز هم رو نگیپارک در تا  

استیارم شدم مطمئن شد ادهیپ نیماش از یوقت یول کنمیم اشتب کردم فکر اولش  

داره؟ یکار من با  

.ارمیب رونیب رو نمیماش بتونم تا ببره اونطرفتر رو نشیماش که دادم عالمت دادمو تکون بهش سرس  

.کردن سالم بهش رفتن هم یپان و انایک  

؟یارم افتاده یاتفاق:دمیپرس بهش دمیرس تا  

.رسونمیم خودم رو یپان بگم خواستمیم یول...نـه که اتفاق:گفت و انداخت یپان به ینگاه ایارم  

.کردم کپ رسما گهید حرفش نیا با  

 رو خانوم ای؟؟؟پانیچ که.اومده شهر نوریا تا شهر ور اون از یپان خاطر به داره یمعن چه اخــه

.برسونه  

.نکنه درد دستتم هستش یراض یپان ؛اگهینباش خسته:گفتم و زدم یپوزخند  
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.زد یمهربون لبخند روش به انداخت یپان به ینگاه حرفم نیا با یارم  

.داد تکون دییتا عالمت به رو سرش فقط هم یپان  

.عجبااا  

.ارنیم در رو شورش دارن گهید  

د سمت به انایک با دوتا اون رفتن از بعد  

 

.میکرد حرکا انشگاهش  

.شیشونیپ یرو یزیر اخم و بود فکر یتو قایعم انایک  

 باغ یتو رو یپان نکهیا از بعد از یکرد توجه.اهستی بوده نایا نیب یزیچ نظرم به ایک:گفت دفهی

...که بود؛واالنم تابلو یلیخ شبید که یپان یبرا یارم یها ینگران ای ست؟ین نرمال رفتاراش میدید  

.نگفت یزیچ و کرده سکوت گهید  

 یارم با فرصت سر گرفتم میتصم و بودم شده خسته االنشون به تا شبید یرفتارا نیا از خودمم

.بزنم حرف  

کردم حرکت طرفش وبه بزنم شرکت به یسر گرفتم میتصم خودمم انایک رسوندن با  

&ایپان&  

 

 

.کنمیم فکر ایارم شبید یحرفا به دارم زیر هی پاشدم که صبح از  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
111 

 

.کشهیم خونیس رو قلبم ته زیچ هی فقط  

ست؟ین من یواقع پدر پدرام بابا واقعا االن یعنی که اونه نمیا  

 دوست و شدمیم خسته کردنیم دایپ راه ذهنم به هم با همشون که فکر نهمهیا از داشتم گهید

.بکوبم وارید به رو سرم داشتم  

.ستین بابات پدرام  

.ستین مادرت ماهنوش  

.ستین برادرت یمان  

.ستین خواهرت یتان  

.ستین عموم پسر یعل  

.... 

.مرده واالن شناسمینم بابامو  

.مرده االن و شناسمینم مادرمو  

.ندارم یبرادر  

.مرده زییپا خواهرم  

.مهییدا پسر ایارم  

...یول داشت دوست رو خواهرم عاشقانه که یکس  
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 از یمین و کنم روت به رو ماهنوش با دیبا:گفت ایارم که میشدیم کینزد مدرسه به کم کم گهید

 منتظرم لطفا م؛پسیبر دنشید به عصر که شده قرار کردمو صحبت باهاش.یبشنو اون از رو قتیحق

.دنبالت امیب کالسات اتمام از بعد باش  

 حرفاش به توجه بدون و زدم یلبخند یمهس و اریمه و یعل دنید با من که میبود مدرسه کینزد

:گفتم  

؟...یبخور نیزم الزمه ییوقتا هی یدونیم  

...پشتتن ایک ینیبب تا  

...رشدتن باعث ایک  

...رنیم ایک  

!!!موننیم جوره همه ایک  

...یش یزخم که یبخور نیزم یجور الزمه یگاه  

...ینیبب تا یبزار باز زخماتو  

...پاشنیم نمک ایک  

...زارنیم مرهم ایک  

...دردن هم تو با ایک  

...دردن خورده هم ایک  

.دمید خوردمو نیزم من  

.پشتمن ایک  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
113 

 

.موننیم جوره همه ایک  

.مرهمن ایک و   

.گفتمیم ایارم به حرفامو بهشون کردن نگاه با من و مدرسه دم میبود دهیرس گهید  

.کردنیم نگاه من به داشتن نفرم سه اون  

.دیرس اونا به و گرفت منو نگاه رد ایارم  

؟؟.دوستاتن:گفت و باال دیپر ابروهاش دنشونید با  

زنم؟یم حرف ایک مورد در دارم ساعته سه پس...گهید اره:گفتم یخاص لبخند با  

.طرفم ایک با نمیبب که نییپا بپر پس:گفت یجذاب لبخند با  

 به داشت که ایارم نکهیا از قبل شدمو ادهیپ یزود منم.شد ادهیپ نیماش از حرفش نیا بند پشت

 و کاشتم گونش یرو بوس هی و یمهس بغل دمیپر. دمیدو طرفشون برسه؛به بهشون رفتیم طرفشون

.دمیبوس رو اریمه و یعل اون از بعد  

.کردنیم نگاه ایارم به متعجب و الود اخم ینگاها با داشتن نبودن فاز یتو اصال که اونا  

.بود ایارم یرو چشماشون و کردنینم توجه چیه من به اصال وااااا  

.کردمیم نگاه اونا به حرص با داشتم که یمن حالت از بود گرفته خندش هم ایارم  

!ن؟یدیپسند:گفتم اونا به رو ستادمویوا ایارم کنار رفتم  

.ویچ:گفت تعجب با یعل  

!گهید گمیم رو لبو نیا...ویچ نخود-  

.بود شده لبو هیشب قایدق بود دهیپوش ایارم که یقرمز شرتیت خاطر به  
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!خانـــم؟؟ یپان ــمیداشت:گفت من به رو بود گرفته هم خندش که یحال در حرص با ایارم  

 ایارم شونیا...نیدار فیتشر اللم که انشاهلل:گفتم تا سه اون به رو کردمو نازک یچشم پشت براش

...هستنـ  

.اشایک دوست:گفت ایارم خود که کنم شیمعرف یچ بودم مونده  

.کرد نطوریا چرا واا  

اخـــه؟؟ بدن رو دوستش به انیم هستن تشنه اشایک خون به تا سه نیا که االن یعنی  

.فشرد رو بود شده دراز سمتشون به که رو ایارم دست حرف بدون دادو تکون یسر اریمه  

.گرفت رو دستش یحرف چیه بدون هم یعل  

 مایمهس خواهرش و اریمه شونیا:گفتم کردم دراز یوعل یومهس اریمه  سمت به بیترت به دستمو

.منه یپسرعمو...پسـ...و پمونهیاک جز که هم یعل و منن فاب یدوستا از که هست  

.شد اشکار ناخواسته بغضش که  گفتم یجور رو"عمو پسر"  

 یتو و شدم زونیاو گردنش از و ایارم سمت برگشتم نیهم خاطر به کنم عوض رو جو خواستمیم

:گفتم بشنون اونا نکهیا بدون گوشش  

 

...اشـــــایک دوســــت هم هستن،تو تشنه اشایک خون به نایا که باشه آقاهه؛حواست یعو-  

 لحن مثل گوشم یتو و طرفم شد خم.خنده ریز زد و رهیبگ رو خودش یجلو نتونست لحنم نیا با

 ی عمه دختــــر هم اوردم،توین راه سر از رو جونم من باشه خانــومه؛حواست یعووو:گفت خودم

...مـــــن  

.خندم هم و گرفت حرصم هم حرفش نیا با  
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 گهید ایارم ها بچه:گفتم یزود بگه تا سه اون به یزیچ خواست تا کنهیم رفتار ها وونهید مثل اخه

.شهیم شروع ما کالس شده؛االنم رشید  

.کشوندم نشیماش سمت به و گرفتم رو دستش و  

!؟یدونستیم یشعـوریب یلیخ:گفتم بهش نیماش یتو نشست یوقت  

.یگفت بهم تازه تو نــه...اوووم-  

؟؟؟یبگـــ اونا واسه یخواستیم یچ بودمت اوردهین من اگه االن:گفتم حرص با  

...فقـ خدااا به یچیه-  

.هااا شهیم شروع االن کالست یپانــــ-  

.شهیم تموم کالس یک که گفتم بهش و کردم یخدافظ ایارم از یزود اریمه یصدا با  

.کردنیم نگام یدرهم یاخما با دو هر اریمه و یعل شیپ رفتم یوقت  

.کردمـــا یــریگ بــــــاااباااا؛عجب یا  

.ندارم باهاش ینسبت چیه من که ومدیم ادمی یعل به افتاد یم نگام یوقت  

.بود گرفته گلومو بغض  

.شد اماده برام اونم که بودم یتلنگر منتظر  

 از تو نمیبب بگو اصال.رینگ گرم یهرکس با کنمیم خواهش ازت لطفا،لــطفا:گفت من به رو که بود یعل

 دوستاشم با که یشد یمیصم اشایک با نقدریا یعنی؟یشد دوست اشایک یدوستا با االن تا یک

؟؟یپریم  

.شدم ناراحت واقعـــا حرفش نیا با  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
116 

 

.شد یجار چشمام از اشک و شکست بغضم بخوام خودم نکهیا بدون  

.دمییدو ابونیخ سمت به بهشون توجه بدون  

.خواستیم دل و درد فقط دلم االن  

.نبود بابام که ییبابا با اونم  

...بود یول  

خونه؟؟ و گوشت به فقط بودن بابا گفته یک  

.شدم سوار دادمو تکون دست شدیم رد اونجا از که یتاکس نیاول یبرا  

.نکردم یتوجه کردناشونم صدا به  

.خواستیم ییتنها دلم واقعا یول.بشم شونیناراحت باعث خواست ینم دلمم  

...کردم پهن قبر سنگ یرو خودمو رفتمو راست هی دمیرس یوقت  

...گفتم و گفتم نقدریا  

...کردم هیگال نقدریا  

.همه از  

.خودش از  

.خودم از  

.ایدن از  

.دیرسیم ذهنم به که یهرکس از  
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.ختمیر اشک صدا یب   

.کردم هیگر صدا یب  

.بودم شده وونهید  

.دمیخندیم بلند بلند هقام هق ونیم  

.شدیم دار صدا هام هیگر  

.دمیکوبیم نیزم یرو یها زهیر سنگ به مشت با  

.دیچکیم خون انگشتام یرو و دستام از گهید  

ها؟؟ دروغه من هیزندگ کل چرا ااایخدا  

.نداشتم خوردنم تکون ینا گهید  

.جون یب و خسته یول بودم شده اروم گهید االن و کردیم ارومم بابا امیناراحت اوج تو شهیهم  

...دیپر سرم از برق دنشید با که انداختم ساعت به ینگاه  

.بـــود عصر۴ ســـاعـــتــــ  

نـــجام؟یا االن تا صبح از من  

.شدن نگرانم دوستام حتما االن خدا یواا  

.شدم خارج محوطه اون از شدمو بلند جام سر از یزود  

 رو یادیز ومدیم دستم از که یخون.دادم اونجا به رو محمد ی خونه ادرس و شدم یتاکس هی سوار

.بود اعصابم  

.هستن کجا االن دونستمینم داشتم؛وگرنهیم بر رو لمیموبا اول دیبا  
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  همون فمیک دمیدو ها پله سمت به شتاب با کردمو باز رو در نکردمو نگاه اطرافم به اصال دمیرس یوقت

.کرد خکوبمیم ییصدا که رفتمیم باال داشتم توجه بدون من یول.افتاد شونم یرو از ها پله یابتدا  

!!اربود؟؟یمه...یصدا نیا  

االن؟؟ تا یبود کجا یپان-  

.کردم نگاه سرم پشت به برگشتمو اروم اروم  

.کردم هنگ واقعاا دمید اونجا که ییکسا دنید با  

.اریومهیعل.یمهس.ایارم.انایک.اشایک  

.دمیشن رو یمهس ـــغیج یصدا که بزارم دهنم یجلو رو دستم بودم کرده که یتعجب از اومدم  

؟؟یبود یگور کدوم قربونت یابج یاله!ــوونه؟؟ید شده یچ دستت یوااااا-  

.زدیم حرف بغض با داشت یمهس  

.برد ماتشون دستم دنید با همه  

.برد ماتم اونا بردن کات از منم  

.دمیکش خودم هم بنفش ــغیج هی افتاد دستم به چشمام تا  

.دیچکیم ها پله یرو خونش و بود رفته دستام دو هر یرو پوست کال  

.دیدو طرفم به و اومد خودش به همه از تر زود ایارم  

 تونمیم:گفت بشنوم من فقط که یطور اروم جمع چشماش تو اشک و گرفت دستش یتو دستامو

 خاک سر رفتیم بود ناراحت یوقت شهیهم زمییپا...پدرت خاک سر یباش رفته بزنم حدس
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 و مامانتون خاک سر بود رفته بزاره تنهامون و بره خواستیم اون که یروز نیاخر یدونیم.مامانتون

.بود اورده دستاش سر رو ییبال نیهمچ  

 شده جمع چشماش یتو که یاشک و زدیم که ییحرفا و "مامانتــون خاک"حرف دنیشن با

.افتادم ها پله یرو و هیگر ریز زدم بلند اوردموین طاقت گهید.بود  

.شد روونه چشماش از اشک و نشست کنارم و نبود مهم براش اونا وجود گهید هم ایارم  

 ینم.یکن تباه زییپا مثل ندتویا هم تو زارمینم:گفت وار زمزمه گذاشت هاش شونه یرو رو سرم ایارم

.برسه بهت کثافت ساسان اون دست زارم  

 زارمینم(زدیم ادیفر و بود کنترل قابل ریغ صداش گهیشد؛د بلند برداشت هاش شونه یرو از رو سرم)

 فـــقــــط گهید بار هی فقط اگــه.کشــمشیم خــــدا به.زاااارم ینمـــ یفهمـــــیم

 خــــاک بـــه ــارهیب زبــون بــه رو تـــو اســـم یحتـــ ـــگـــــهید بار ـــهی

.شونمشیم اهیســ  

نهیبب رو اطراف تونستینم درست اشک زشیر شدت از چشمام  

 

. 

 هیگر با بکنم اروم رو اون بتونم نکهیا یبرا همونطور.شدم بلند جام از و دمیکش چشمام به یدست

 خــداا رو تو.بشه کمینزد زارمینم گهید باشه بــاشـــه.باش اروم خـــداا رو تو ایارمــ:گفتم

.کن تمومش  

.برگشت ها پله نییپا طرف به دویکش موهاش نیب یدست کالفه.بود اومده خودش به تازه که ایارم  

.کردنیم نگامون ـــادیز تعجب و بهت با داشتن همشون  

.نداشتم شدن جواب سوال ی حوصله اصال که اخ  
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 رو حوصلش هم بعدا یول.ندازنیم بعدا یبرا و کننیم درک رو االنمون طیشرا اونا دونستمیم نکهیا با

.نداشتم  

 

.بود اعصاب رو دستم وسوزش دیترکیم درد از داشت سرم  

 بگو بهش...ستین خوب حالت تو هم ام خسته هم االن گهید ایارم:گفتم و کردم حرکت اتاق طرف به

.عصر فردا  

.شد خارج خونه از و داد تکون یسر فقط یحرف بدون ایارم  

.کردم قفل سرم پشت رو در رفتمو اتاقم سمت به بدن یریگ بهم اونا نکهیا از قبل  

.ــدیترکیم داشـــت سرم  

.بود بد یلیخ حالم  

...بــــــد بــدِ  

.ومدیم در پشت از که بود یمهس یصدا  

.میکن پانسمان رو دستت زخم بزار حـداقل...کن باز رو در یپـــانـــ..یپانـ-  

 رو اریمه یصدا که بود نگذشته یزیچ هنوز یول شد الیخ یب.شنوهینم من جانب از یجواب دید یوقت

 مونهیپش هم یعل.نداشـت یمنظور خـدا به یناراحت یعل دست از اگـه...اگـ...رونیب ایب یپان:دمیشن

 یمهس و بودم یعل یجا منم اگه یلعنت دِ(شدیم مانند ناله صداش کم کم گهید...)زده بت حرفارو اون

 درک کنمیم خواهـش...کردمیم رفتار نیا از دم؛بدتریدیم یمیصم اونقدر بهیغر پسـر هی با رو

؟ینداد ما به یخبر چیه موقع نیا تا چرا خوب دختر اخــه.میشد نگـرانت یلیخ.کن  

.کنم اســتراحــت خوامیم من نییپا برو.بســـه گهید اریمه-  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
121 

 

.ورفت نگفت یزیچ گهید که زدم تحکم پر رو حرف نیا نقدریا  

.انداختم دستم به ینگاه  

.ومدینم بند خونش نیهم خاطر به و بود ادیز شیگ دهییسا  

.برد خوابم بالفاصله انداختم تخت یرو رو خودم همونطور و نداشتم لباسام ضیتعو یبرا یجون  

 

 

&اشایڪ&  

.کردمیم فکر زدیم انایک به که یعل یحرفا به بودمو دهیکش دراز جام سر  

 شهیم باعث ییتنها و هیاحساس با دختر اون..باشه تنها مدت نیا یتو که نزار کنمیم خواهش ازت-"

".زدن بهش رو ضربه نیبزرگتر گرچه.....بخوره ضربه  

.افکارم مجهوالت از یکی شده دختر نیا  

.رفتارش  

.اخالقش  

.داره مشکالتش یتو که شیصبور  

.گرفت خندم و افتادم شمیپ ساعت چند ی بچگونه رفتار ادی لحظه هی  

 و کنهیم گوش رو تو حرف و ناراحته من ازدست چون بهتره یبر تو که" گفت اریمه به یعل یوقت

."یگردیبرنم جواب یب یمهس مثل حداقل  
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 حرفاشونو بتونم تا سادمیوا پشتش و اتاقم به رسوندم خودمو یزود باال بره اریمه نکهیا از قبل

.بشنوم  

.کردم شک یپان و یارم به بازم یول  

.بود انداخته تعصب به رو اریمه و یعل یحت که بود شده یمیصم یارم با اونقدر چرا  

  داااا    نــَــ...نـــدارن...ندارن هم به یربط ـــچیه اونا که قبولوندمیم خودم به داشتم یه

.رهیگیم پر و بال من ذهن تو داره که یزیچ اون نه حداقل....رَنـــــ  

 از داره االن نبسته رو زخمش نکهیا یبرا اون از تر کالفه و داشتم یپان به دایجد که یحس از کالفه

.رفتم  اطیح سمت به شدمو بلند جام از ادیم خون دستش  

.داشتم ازین زدن قدم به  

 کرد فرار دستش از یپان که افتادم یروز ادی بود دهیخواب اطیح وسط و بود اطیح تو که یجس دنید با

.بود یدنید افمیق نظرم به که بودم کرده تعجب نقدریا لحظه اون.بغلم یتو انداخت خودشو هوی و  

.شدمیم وونهید داشتم گهید هـوووف  

...فکرش  

.رفت ینـمــ رونیب ذهنم از  

.دنیم دستم کار بالخره دارم یپان یرفتارا به روزا نیا که ییها تیحساس نیا  

 تعجب کمال در و یپان اتاق ی پنجره طرف به شد دهیچرخ نگام زدمیم قدم داشتم که همونطور

.کرد یم نگاه من به و بود ستــادهیا پنجــره پشت اونـــم ـــدمید  

.دهیخواب کردمیم فکــر  

.کردم حرکت الیو طرف به کردمو گرد عقب یزود  
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.کردیم عفونت وگرنه کردمیم پانسمان رو دستش دیبا  

 

 

&ۍپان&  

 

 

.شدم داریب خواب از داشتم که یدرد سر با  

.بود شده ادیز یلیخــ دستمم سوزش  

.افتاد پنجره به چشمم گشتمیم بود داده بهم اشایک شیپ شب چند که یقرص دنبال داشتم همونطور  

کرد؟یم کاریچ رونیب شب موقع نیا اِع  

.زدیم قدم خودش واسه هوا یب داشت که بود اشایک  

.شدم رهیخ بهش ستادمویا پنجره کنار و رفتم ناخواسته  

.ارهیب در پا از رو یدختر هر تونستیم و داشت یجذاب ی چهره  

.دهیم ارامش بهم بازم یکوتاه زمان یحت ششمیپ یوقت محمد برعکس چرا دوستمینم  

.برگشت اتاقم پنجره طرف به هوی که کردمیم نگاش رهیخ رهیخ داشتم  

.اومد الیو طرف به یزود که بود نگذشته هم لحظه هی هنوز  

.هاا رهیدرگ خود نمیا.پوووف  
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.زد اتاقم در به تقه دو یکی که دادم ادامه قرص دنبال گشتنم به دوباره  

.نکنم باز رو اتاق در و بشم الیخ یب خواستمیم اولش  

.کردم باز رو اتاق در یول  

.بست رو در سرش پشت و داخل اومد دادو هل داخل به رو من یحرف بدون اشایک  

...بود جعبه هی دستش یتو  

.هیاول یها کمک ی جعبه عااا  

کنه؟ پانسمان رو من دست اومده یعنی اوووم  

.شده رهیخ ییجا به اخم با دمید که کردم نگاش  

.دمیرس خودم دست به که گرفتم نگاهشو رد  

.کنم پانسمان رو دستت تا سرجات بتمرگ ایب که فهمونهیم بهم نگاهش اون با داره االن نیا  

 یآقــا یکن پانسمان رو دستم یخوایم اگه:گفتم و کردم اشاره کنارم به و نشستم تخت رو رفتم

.نینیبش نجایا نیایب لطفا دکتــــر  

.کردم انیب زیام تمسخر لحن با رو"دکتر یاقا"  

.نشست کنارم اومد و هم یتو دیکش واسم اخماشو یحرف بدون اونم  

....داره درد یلیخ ییییییو  

.اووووف  

.ومدیم در اشکم داشت گهید من و شد تموم کارش ساعت مین از بعد  

.بود وجب دو بایتقر نمونیب ی فاصله  
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از اومدم  

 

.بخورم تکون نذاشت و گرفت رو دستم مچ که بشم بلند جام سر  

؟.بپرسم ازت یسوال هی شهیم...ــزهیچ...اوووم:گفت که کردم نگاش یسوال  

.دادم تکون رو سرم فقط اروم  

 یتو و طرفش به دمیچرخ کامل نیهم واسه کنهیم پا اون پا نیا داره دنشیپرس واسه که دمید

.دمیم جواب باشه که یسوال هر.باش راحت:گفتم کردمو نگاه چشماش  

.کردیم جادیا واسم رو یمبهم یها حس داشت بود نمونیب که یکم ی فاصله نیا  

.بود افتاده تپش به نمیس یتو قلبم داشتمو جانیه  

هست؟؟ یارم تو نیب یزیچ:دیپرس وارانه زمزمه و اروم  

.نه یکنیم فکر تو که یاون:گفتم رمیبگ نگاهش از رو نگام نکهیا بدون و دادم تکون رو سرم اروم  

کنم؟یم فکر یچ من که یدونیم کجا از تو:گفت طونیوش کرد خم طرفم به یکم رو سرش  

.کننیم رو فکر نیهم همه اخـه:گفتم کردمو یکوتاه ی خنده حرفش نیا با  

.کردن ــجایب همه:گفت شدیم کم صورتامون نیب ی فاصله داشت که همونطور  

.زد یجذاب لبخند هی بعدش و  

.که بود نوسان در لبام و چشمام نیب نگاهش  

.شدیچ دونم ینم  

...چـــرا  
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..یچ یبرا  

.کنم کم رو صورتامون نیب ی فاصله کرد وادار منو که بود یحس چه  

.کردم هنگ لحظه هی.خودم ی اراده به اونم گرفت قرار لباش مماس لبام یوقت  

.شد حلقه کمرم دور و اومد باال اشایک یدستا  

.اوردم در حرکت به رو لبام بودمو کننده شروع که بودم من بازم  

.شد بلند جاش از و کرد جدا خودش از رو من اشایک امیب خودم به اومدم تا  

 و اورد باال دیتهد ی نشونه به دستاشو ستادمیا روش به رو شدمو بلند جام از ها دهید جن مثل منم

.گرفت رو خودش یجلو که بگه یزیچ خواست  

.بودم شرمنده هم یـــلیخ..بودم شرمنـــده  

 به صورتم شد باعث و نشست هام گونه یرو تمام قدرت با که بود اشایک یدستا بزنم یحرف اومدم تا

.بشه خم طرف هی  

.کرد وارد صورتم به اشایک که بود یدرد از شتریب کردم احساس قلبم یتو که رو یدرد  

.شــد فشرده قلبم  

.شد فشرده هم یلیخ  

 خوادینم تویباز ایح یبـــ:دمیشن رو زدیم موج خشم توش که صداش که بود بسته هنوز چشمام

...کنـ رو همــه واســه  

"ایح یبـ".شدیم اکو ذهنم یتو ها کلمه نیهم فقط دمویشنینم یزیچ گهید  

بود؟ مــن..مـ..با..بـ..االن..الـ..  
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.اومد ینم باال گهید نفسم  

.داشتم کم نویهم فقط  

...ایحـ یب..بـ.. بگن..بگـ بهم که..کـ  

.من یخدا یواال  

.زد ویهرزگ انگ بهم که برادرم از اون  

.نیا از نمیا و کرد بارم رو صبح یحرفا که یعل از اون  

.بود اشایک با حق دفعه نیا واقعا....یولـــ  

...ندارم خبر خودم که هستم هرزه هی من واقعا دیشا  

.دادم احساسم به پا کردمو یعقل یب االن که یمن  

.بـود گنگ واسم که یاحساس  

.بود گنگ هم یلیخ  

 دوختم اشایک یچشما به بودمشون گشوده هم از تازه که چشمامو و بود زده حلقه چشمام یتو اشک

.خوام یم..ـیم...معذرت..مـ:گفتم بود تر تلخ یا هیگر هر از که یلبخند وبا  

 به...ستمین هــرزه من خدا به:گفتم التماس با هیگر ریز زدم و رمیبگ رو بغضم یجلو نتونستم گهید

 حرفا اون به داشتم االن من یول و کرد بارم حرفارو اون یمان...ستمین هــرزه من...غمبریپ به ـــریپ

...دادمـیم پا  

.بودم افتاده سرفه به و ومدینم باال گهید نفسم  

.دشید و بود یعسل یرو که گشتیم اب پارچ دنبال بود شده دستپاچه هم اشایک  
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.رفتیم یاهیس چشمام ومدیم بند داشت که ینفس و سرفه شدت از گهید  

.گرفت فرا چشمامو مطلق یکیتار که بود نگذشته شتریب لحظه چند  

 

 کجاست؟ نجایا. کردمیم نگاه اطراف به گنگ. کردم باز رو چشمام شد حس دستم یتو که یباسوزش

 اطراف به که یقیدق ونگاه بود تنش دیسف لباس که یخانوم هی ورود با. ستین که محمدم یخونه

.مارستانمیب یتو که دمیفهم  

.دونستمینم شو چــرا  

  اوردن ادی به با لحظه هی

شد بدل و رد نمونیب که ییحرفا دستام، پانسمان اشا،یک  

دمیشن اشایک جانب از که ییحرفا و یلیس اخر در و من یبوسه  

.شد اوار سرم یرو ایدن  

.یکرد که بود یکار چه اون احمق ی دختره بگه بهم ستین یکی اخه  

.شد ریسراز چشمام گوشه از اشک  

.هستم شرمندش واقعا  

...من یول کنه پانسمان رو من یدستا اومد اون  

.هووف  

:گفت دستم از سرم دنیکش از بعد خانومه  
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 خودت مراقب شتریب بزنه بیاس بهت ممکنه نیا شده فیضع یلیخ بدنت کوچولو خانوم-

.منتظرته رونیب برادرتم...باش  

!بــــــرادرم؟؟  

اونجاست؟ یمان یعنی  

.رونیب رفتم خانومه همراه شدمو بلند جام از یزود فکر نیا با  

.بود ستادهیوا اونجا که بود اشایک امــا...کردم نگاه کردیم اشاره که ییجا به  

.رفتم سمتش به و نییپا انداختم رو سرم. بود کرده یمعرف برادرم رو خودش حتما پس  

 و کردینم نگاه بهم اصال. افتاد راه یخروج سمت به و گرفت وارید از رو اش هیتک اومدم دید یوقت اونم

.کردیم یرانندگ حرف بدون  

.بود گرفته بر در رو نیماش یتو که بود یخشک و سرد یفضا  

 که کنمیم شنهادیپ بهت:نخوردم تکون صداش دنیباشن که بشم ادهیپ خواستمیم میدیرس یوقت

 هست ذهنت یتو هم ییاالیخ اگه(کرد اضافه هم یپوزخند با...)یکن فراموش رو ساعت چند یاتفاقا

...توهمه همش بگم بهت دیبا  

 نیماش از یحرف بدون و گرفت حرصم اخرش حرف از. کردینفوذم استخونمم مغز تا صداش یسرد

.شدم ادهیپ  

کرد؟؟یم بلغور خودش واسه یچ االغ ی پســـره  

خودش؟؟ واسـه ــهیک کرده فکر   

.یراض خود از ی پسره  
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 یارم و من االنم. بودن کرده لیتعط رو مدرسه نوبت یامتحانا مطالعه یبرا دوهفته تا خوشبختانه

.ماهنوش یخونه. میرفتیم خونمون طرف به میداشت  

.بوده گذشته یتو یچ که دمیفهمیم دیبا  

.شدم بزرگ پدارمم بابا دست به من چـرا  

.اورده کجا از رو من اون  

 و

.بده بهم دیبا اون که هست یحاتیتوض یتو جوابش که گهید یها چرا تا هزار  

.میستادیا خونه در یجلو و میشد ادهیپ میدیرس یوقت  

.اومد بارم به خونه نیا یتو که ییایبدبخت واسه سوختیم دلم  

 موقع چه. دمینکش ییتنها خونه یتو که ییروزا چه. نکردم هیگر اتاقم یتو تاصبح که ییشبا چه

.داخل میورفت کردن باز رو در.زد رو در زنگ یارم یوقت... نزدن سرکوفت بهم که ییها  

 یمرد شهیپ رفتن.خونه از فرارم. اوردیم هجوم ذهنم به شب اون خاطرات داشتمیم بر که یقدم هر

....و دمیشن یمان از که ییحرفا و یلیس.داد رییتغ رو میزندگ که یمیتصم.بود بابام مثال که  

 رو من که یوقت و بود اشک لبالب چشماش یتان. افتاد ماهنوش و یتان به چشمم خونه به ورودم با

 ستادهیوا حرکت یب همونجور. نکردم جدا هم از هم رو دستام من یول. کرد بغلم و اومد یزود دید

 خودش از رو من یتان. کردیم دادیب چشماش غم که کردمیم نگاه یماهنوش به یخی یچشما با بودمو

!زم؟یعز خوبه حالت:کرد قاب دستاش با رو صورتم و کرد جدا  

 یتلخ و سرد یصدا با و ستادمیا  ماهنوش یجلو رفتم یحرف بدون و زدم بهش یپوزخند

...بگـو واسم رو زیچ بشنوم؛همه حرفاتو تا اومدم:گفتم  
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 اشاره بود گهید مبل هی که روم به رو به دستام با و نشستم مبل یرو حرف نیا زدن از بعد

...منتظرم:کردم  

.نشست روم به رو و دیکش یاه ماهنوش  

 نیهم خاطر به.ادیم بدم دنیچ مقدمه و کردن تلف از که دونستیم رو من رفتار نیا خوب خودش

.داشت ربط منم ندهیا به که یزندگ و شیزندگ داستان کردن فیتعر به کرد شروع  

 طنتامیش شهیهم.بودم تفاوت یب فتادیم که یاتفاقات و اطرافم یزایچ به و بودم یطونیش و شر دختر-

 حال نیع در و یخجالت اریبس دختر هی من عکس بر میمیصم دوست.بود همه زد زبان لیفام کل تو

 در زانو به رو یپسر هر تونستیم و داشت یا شهره شییبایز که یکس.صادق و پاک.بود مهربون

.ارهیب  

. دادینم نشون خوش یرو یپسر چیه به چوقتیه. داشت زایچ نیا دربرابر که یغرور اون از امان یول

 باز دختر هی که یکس. بود مادرت عاشق دیسع اسم به یپسر و میبود کالس هی یتو دانشگاه یتو ما

 یتوجه یب خاطر به اون که دونستنیم خوب همه یول. بود مادرت شیپ دلش یول و بود یا حرفه

.کردیم دایپ کشش اون به که بود دوستم سمانتا  

 سامانتا رد دست بار نیچند یول نبود کارش تو نه ذاشتیم یزیچ یرو دست اگه که بود یپسر دیسع

.بشه تر صیحر اوردنش بدست یبرا دیسع که بود شده باعث نیهم.بود خورده نشیس به  

.کرد دایپ انتقال دانشگاهمون به یدیجد پسر که بود ودارا ریگ نیا یتو  

.شد منم یارزو که...باشه یدختر هر یارزو تونستیم که بود العاده فوق مرد هی پدرام  

.دلبستم بهش واقعا  

.بود سامانتا به فقط اون توجه یول  

.سامانتا همش  
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 شیقلب ی خواسته به غرورش بازم ینه؟ول ای یدار دوست رو پدارم دمیپرس ازش وراست رک روز هی

.داشت یول..ندارم دوستش گفت و کرد غلبه  

 یتو عشقش گذاشتم بکنم خودم عاشق رو اون تونمیم و طرفست کی پدرام عشق نکهیا فکر با منم

.بزنه جوونه وجودم  

 

.کردن اعتراف هم به رو عشقشون اونا..دمیفهم نکهیا تا وگذشت گذشت  

.اوردن بوجود اونو که یسنگ.سنگ از شدم.شد مینابود باعث که یعشق  

.سامانتا دوستش نیبهتر اونم  

.رفتیم باال هم راست وارید از که یدختر.نبود یخبر طونیش دختر اون از گهید  

.بود خون دستش از دلم اما...بودم خوب سامانتا با ظاهر به  

.داد دستم کار بالخره زدیم شهیر وجودم تو بهش نسبت داشت که یتنفر  

.بود نداشته بر سامانتا سر از دست هنوز هم دیسع  

.میکن جدا هم از رو اونا که میکرد یکی به دست دیسع با  

.میدادیم خبر پدرامم وبه گفتیم دیسع که ییجا ببرم رو سامانتا من شد قرار  

.میکرد تباه رو سامانتا یزندگ که یا خونه یتو  

 یمکارتایس از یکی با پدرامم به و بردم دوستامه از یکی تولد اونجا نکهیا ی بهونه به رو سامانتا من

.میداد غامیپ دخترش دوست  

."....ادرس به ایب۴ ساعت یبشناس رو سامانتا یواقع ی چهره یخوایم اگه"  
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.میانداخت رونیب رو اون میداد بهش دیسع دختر دوست میس با که یغامیپ از بعد  

 امادش قبل از که یشربت با کردم خونه وارد رو سامانتا نکهیا از بعد داشتم دیباسع که یقرار طبق

.باشن تنها اونا که شدم خارج خونه از من.میکرد هوشش یب میبود کرده  

 دست پشت با)کـرد ینامرد دیسع یول نهیبب دیسع خونه یتو رو اون پدرام میخواستیم فقط ما

.کرد تحرز..تـ..سامانتا..سامـ به..اون..او(کرد پاک رو بودن شده یجار که ییاشکا  

.بود اومده هوش به تازه سامانتا که بود دهیرس راه از موقع همون پدارمم  

 

.دید تیوضع اون یتو رو سامانتا و  

.داخل رفتم ادینم رونیب پدرام دمید یوقت بودم اطراف همون منم  

.کردیم نگاه سامانتا به و بود ستادهیوا یکنار روح یب که دمید رو پدرام  

.ستادیا قلبم دمید بود یتیعیوض یتو رو اون و جلو رفتم یوقت  

.بودم من شیبان و باعث که ییبال..بلـ از..ا  

.مرد لحظه اون از پدرام روح  

.کشهیم نفس فقط که یجسم شد  

.بود شده باردار..با هم سامانتا  

.دیسع..ـیسع..از..اَ  

.نکرد باور رو حرفش پدرام کرد یکار هر سامانتا  

.نکردم کمکش یول..ولـ..گفت منم به..بـ  
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(بود برداشته رو سالن کل هق هق یصدا گهید)  

 به اون. دنینفهم یزیچ خونوادش .دیکش دست پدرام از گهید بارداره دیفهم..دیفهم که هم یوقت از

 سامانتا دیفهم یوقت پدرام. کنه ازدواج دیسع با شد مجبور داشت شکمش یتو که یا بچه خاطر

 دوست نیبهتر یروز که یازمن و اومد. بود دهیرس جنون به واقعا گهید. دیسع با اونم کرده ازدواج

 خودم عاشق رو اون روز هی که فکر نیا با. کردم قبول منم. کرد ازدواج درخواست بودم سامانتا

 ایدن به خبر نکهیا تا. تفاوت یب تفاوتِ یب. نکرد یرییتغ چیه من با پدرام رفتار. گذشت کم کم. کنمیم

 یعنی. شد خوب باهام رفتارش گهید که بود بعد به اون از. دیرس گوشمون به سامانتا دختر اومدن

 یمان... یمان .شدم یپسر هی صاحب منم که بود گذشته سال سه دو.نباشه تفاوت یب که کردیم یسع

 خودش.کرد فیتعر پدرام یبرا یرحم یب با رو زیچ همه و اومد دیسع که بود شالش کی بایتقر

 گهید زیچ هی دردش یول.یکرد بهش که یانتیخ به.رمیبگ ازت رو سامانتا انتقام خواستمیم که گفتیم

 پدرام. بسوزونه رو دلش کارش نیا با خواستیم اون و بود نکرده فراموش رو پدرام هنوز سامانتا. بود

بود شده انجام من ی نقشه با کار اون دیفهم یوقت  

 

 دیتهد با شدو جدا ازم فقط یکار چیه بود،بدون شده انجان من ی نقشه با کار اون دیفهم یوقت پدرام

.گرفت ازم رو یمان کنمیم تیشکا یکرد که یکار خاطر به ازت نکهیا کردن  

.نداد بده فرصت بهم گهید بار کی بار،فقط کی کردم،تا زدم،التماس زجه یهرچ  

.کرد خواست،خواهش معذرت ازش و سامانتا شیپ رفت  

.ختیر اشک و افتاد پاش به.کرد هیگر بهش دنیرس واسه و گذشت غرورش از  

 نیبدتر تو یموندیم و یبودیم دیبا که موقع اون"شد خارج سامانتا یلبا از که یا جمله تنها یول

 به یازین...دمیم م،دخترم،ادامهیزندگ دیام با میزندگ به دارم االنم...یگذاشت تنهام میزندگ طیشرا

.بود"من بدون اونم.. بساز خودتو یزندگ و برو...ستین بودنت  
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.بود شیسا به هیسا شهیهم ینشد،ول ظاهر اون یچشما یجلو گهید پدرام  

.بود سامانتا یزندگ شاهد  

...گذشت یچهارسال سه  

.کردم ازدواج عموم پسر با پدرم اجبار به من ساال نیا یتو  

.داشت ناموفق ازدواج هی اونم  

.یکن هیتک بهش شدیم و بود یخوب یلیخ مرد یول  

.شدم دختر هی صاحب  

.بود همسرم آرش و من وجود از که یدختر  

.داشت یمان به یادیز شباهت که یدختر  

..پسرم به  

 خوشش یرو یزندگ(ختیر اشک صدا یب و کرد پنهان دستاش با رو صورتش ماهنوش)یزندگ دوباره

.گرفت ازم رو آرش و نداد نشون بهم رو  

.شدم تنها دوباره  

.رفت ایدن از و کرد تصادف آرش  

.ونکرد نکرده بهمون ییوفا چیه که ییایدن  

.کنم بزرگش پدر، بدون و تنها تونستمیونم بود گردنم وبال که یدختر و موندم من  

.بود کرده زهر سامانتا واسه رو یزندگ و بود کرده عود شیوونگید دیسع زمان اون  

که ییسامانتا  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
136 

 

.بود باردار  

 رو میخی ی چهره که کردمیم یشه،سعیم شروع من سرگذشت داره گهید فشرد،االن یم گلومو بغض)

(.ندم نشون توجه رختنیم یتان و ماهنوش که ییاشکا به و کنم حفظ  

.کنه برقرار یارتباط خونوادش با سامانتا ذاشتینم و بود شکاک زیچ همه به دیسع  

 زاده حروم هی گفتیم...گفتیوم دونستینم خودش بچه هم رو شکمش یتو ی بچه اون یحت...یحت

.هست  

(.شکافتیم گلومو داشت بغض گهیشد،د قطع نفسام کردم احساس حرفش نیا دنیشن با)  

.ارهیب ایدن به رو بچه اون تونست کندن دل و جون با سامانتا  

(.بود گرفته رو فضا کل هقاش هق یصدا...)یول  

.رفت ایدن از ارهیب دووم نتونست یول  

.ارهیب در یسالم جون خوردیم دیسع دست از که ییکتکا اون ریز نتونست  

.بود کرده خواهش ازش پدرام سراغ بود رفته مرگش از قبل یول  

.بود کرده التماس  

.داره نگه رو بچش که بود افتاده پاش به  

.کنه مراقبت ازش  

.بشه راحت دیسع دست از بتونه خودش تا  

.کنهیم دایپ رو اون دیسع چون بسپاره خونوادش به رو بچه اون تونهینم گفتیم  

.رفت ایدن از و ارهیب دووم نتونست یول  
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.کرد تر شکسته و پدارم و رفت  

.گذاشت تنها رو دختراش و رفت  

.گرفتن عهده به رو کشیکوچ دختر زییپا یسرپرست برادرش ی خونواده رفتنش از بعد  

 یول شد دایپ دیسع ی جنازه ها بعد نکهیا تا.کرده فرار کشیکوچ ی بچه با دیسع که کردنیم فکر یول

.نشد بچه از یخبر  

.دیپرستیم دل و جون با  رو کوچولو دختر اون پدرام  

.پدرام سراغ رفتم روز هی  

.کردم یخواهش هی ازش  

.کنم شیراض تونستم هام یفشار پا با من یول بزنه حرف باهام خواستینم اصال اون  

.یمان پسرمون و من دختر هم و داره مادر به ازین سامانتا دختر هم که گفتم بهش  

.بمونن دل به حسرت نزار گفتم  

.بشن پدر،بزرگ بدون نزار  

.بشن بزرگ مادر، بدون نزار  

.کنم ازدواج باهاش دوم بار یبرا که کرد قبول ها بچه خاطر به ها،فقط بچه خاطر به پدرام  

 هینابود باعث جاتیب احساس و بچگانه بخشمت،رفتارینم وقت چیه"که گفت به یزیهرچ از قبل یول

"شد یزندگ نیچند  

.کرد رییتغ مونیزندگ  

.نفره پنج ی خونواده هی میشد  
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.دختر دوتا و پسر هی  

.بودم براشون یخوب مادر من  

.شون سه هر یبرا  

.بود سامانتا دختر به همه از شتریب  پدرام توجه یول  

.یبگ بهشون رو قتیوحق یبزار ها بچه ببن یفرق یندار حق هرگز که گفتیم من به شهیهم پدرام  

 بهم کلمه دو در شهیهم شترهیب سامانتا دختر به توجهت که وردمیم روش به من هم یوقت

."زمهیعز امانت"گفتیم  

.وردمینم خودم یرو به بازم یول گرفتمیم شیات حرفش نیا با  

.کردیم رشد وجودم یتو داشت دختر اون به نسبت نهیک حس مثل یحس هی  

.دونستمینم هم رو لشیدل  

 یبرا سامانتا از یادگاری نکهیا خاطر به دمیشا ای بود شتریب اون به پدرام توجه نکهیا خاطر به دیشا

.بود پدرام  

.گذشت هم گهید سال هفت  

.بود نذاشته کم یزیچ چیه ها بچه واسه پدرام ساال نیا یتو  

.یعاطف لحاظ از نه و یمال لحاظ از نه  

.بود گهید زیچ هی سامانتا دختر به توجهش بازم اما  

.بودن وابسته هم به یلیخ  

.دختر اون به پدرام هم و پدرام به دختر اون هم  
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.گرفت یباز به رو مونیزندگ فلک بازم  

 دارمو نگه رو خودم نتونستم گهید دیرس نجایا به یوقت.)رفت ایدن از داشت پدرام که یماریب خاطر به

(.ختمیر اشک پاشون به پا  

.احساس یب و سنگ،سخت شدم بعد به روز اون از  

.شدم غافل ها بچه از گهید  

.خودم و باشم خودم و باشم الیخیب خواستیم دلم گهید  

.نداشتم پسرم یامدا رفت به یکار(داد ادامه دوباره و دیکش یاه)  

.اریم کجا و رهیم کجا گردهیم ایک با دخترم دونستم ینم  

دختر اصال که دونستم ینم  

 

.نه ای داره وجود سامانتا  

.بودم شده غافل زیچ همه از  

.اومده خواستگار یسامانتا،پان دختر یبرا که گفت بهم و اومد یمان روز هی  

.نبود مهم برام اصال و بودم تفاوت یب یلیخ اولش  

 کنجکاو میکن یراض رو یپان میبتون تا یکن یپافشار هیقض نیا یرو دیبا توهم که گفت یوقت یول

.شدم  

.بودم کرده فیتعر واسشون رو ماجرا تمام قبل سال سه دو بایتقر من  
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 بود،بهتر احساس یب باهمه یمان کال که یحال در ایتان با یمان رفتار که یدیفهمیم یکردیم توجه اگه

.بود  

.کرد صحبت ایتان و من با یمان  

.کنه ازدواج مرد نیا با دیبا که گفت  

.بودم کرده تعجب من و بود مخالف ایتان محمده مرد اون میدیفهم یوقت  

.موافق کال عقلم و نبود یراض وصلت نیا به قلبم   

.نبود یمنطق چیه نکهیا با و دونستمیم کار ریتقص پدرام مرگ واسه تورو شهیهم من  

.کرد یراض رو اون و زد حرف ایتان با یمان  

.کردم اعالم رو موافقتم هم من  

.بود شده سخت برام شب اون یتو تیناراحت دنید تحمل یول  

.دادم سر هیگر و رفتم اتاقم طرف به یدرنگ چیه بدون من یشد هوش یب یوقت  

.مونمیپش بگم تونمیم االنم  

.مونمیپش خدااا به  

.کردم انتیخ پدرام و دوستم نیبهتر امانت به من  

 

.بود کرده خستم و رفتیم برهیو مغزم رو ماهنوش و یتان یها هق هق یصدا گهید  

.شدم بلند و کردم پاک رو اشکام دست پشت با  

.بود کرده تباه رو همه یزندگ ماهنوش  
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.من  

.مامانم  

.پدرامم بابا  

.بابام..اره  

.هست پدرام دارم من که یپدر تنها  

.داد احساس و تیموقع و تیشخص بهم میزندگ یتو که هست یکس تنها اون  

"ببخش منو خدا رو تو"دیشن رو ماهنوش یصدا که رفتمیم خونه در طرف به  

.رفتم رونیب خونه در از بهش توجه بدون  

.بود دنبالم هم یارم  

.دادم ختنیر ی اجازه اشکام به شدم نیماش سوار یوقت  

.ختمیریم اشک نیماش سکوت یتو صدا یب  

.مامانم خاک سر یببر منو شهیم:گفتم یا گرفته یصدا با و برگشتم یارم طرف به  

.داد تکون یسر حرف، بدون یارم  

 

.بودم شده رهیخ روم به رو قبر سنگ به  

."یاحیر سامانتا "کردمیم تکرار لب ریز خودم یبرا رو اسمش  

.گرفتیم اروم کنارش بودن با قلبم یول بود بهیغر برام سنگ نیا نکهیا با  
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.کنم حسش تونمیم و نمیبیم رو مامانم که انگار  

.کنم یریگ جلو اشکام زشیر از که کردیم وادار منو یحس چه دونم ینم  

.زنیبر اشکام نداره دوست مامانم انگار  

.کردم نگاه یکنار قبر سنگ به  

"یاسد زییپا"  

.خواهرم یطفل  

.دهینکش که ییزجرا چه  

.بخوابم اروم و بکشم دراز تا داشتم نشونیب ییجا هی مبخواست دلم  

.دنیخواب راحت یمشکل چیه بدون که هردوشون مثل  

.باشه"یاسد" من یلیفام دیبا هع،االن  

.باشه خون و گوشت از دینبا حتما که بودن پدر   

.هستم رادمنش من  

.رادمنش ایپان  

.رادمنش پدرام دختر  

.یاحیر سامانتا دختر  

.نشستم خواهرم و مامان قبر نیب و رفتم  

.سنگ نیا رو گذاشتم هم رو شیکی سنگ اون یرو گذاشتم دستمو هی  
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.چرخوندمیم دوتاشون نیب نگامو  

.گرفتیم بغضم  

شد؟؟یم یچ نیبردیم هم رو من اگه اخه-  

؟؟؟یداشت دوست شتریب رو زییپا چرا تو مامان  

:) گهید یبردیم رو من  

.بود ییدا زن.بود ییدا.بود ایارم.باشن داشته دوستش که داشت هارو یلیخ نجایا زییپا  

؟؟؟یچ من یول  

.نداره دوست رو من چکسیه  

:)ندار یفرق واسشون نبودم و بود  

.شما شیپ تومد بابامم  

...گذاشت تنهام اونم  

.بستم چشمامو اروم  

.باشم فیضع دینبا  

.دینبا  

.دینبا  

.بود نداده ادمی رو بودن فیضع بابام  

.دمیکش پس پا راه اول یعنی باشم فیض اگه  
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.اونا امثال و ساسان به کنمیم میتقد یدست دو خودمو دارم یعنی  

.کنم کم رو محمد یرو دیبا  

.کنم ییتنها احساس دینبا من  

.کنارمه ایارم  

.کنارمه اره  

.داده قول خودش  

.کنهیم یتاب یب دنتید واسه یلیخ مامانم یپان"افتادم ایارم یحرفا ادی لحظه هی  

.کنهیم یفشار پا دنتید یبرا همش یشد دایپ دهیفهم یوقت از بابامم  

.بفهمه پدربزرگ که مینذاشت هنوز ما  

."ننیبب تورو اونا که بزار فرصت نیاول یتو کنمیم خواهش ازت یول  

.لبام ی گوشه نشست یگرم لبخند   

.دارم رو مییدا من  

.دارم رو مییدا زن  

.هست پدربزرگمم  

 من که یارم طرف به و دمیبوس رو خواهرم و مامان یاسما یرو شدینم پاک لبام یرو از که یلبخند با

.اومد کار اول بازم یول بود اومده من از قبل خودش اون.رفتم بود گذاشته تنها خواهرم و مامانم با رو و  

.بود دایهو صورتش یتو بهت و بود کرده تعجب یلیخ من رفتار رییتغ با یارم  

؟؟؟یکن ینم چراااحرکت:گفتم و برگشتم طرفش به یارم نکردن حرکت از کالفه  
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.داد تکون نیطرف به سرشو اومد خودش به هوی  

.گرفت خندم کاراش از  

.شدم وونهید من که کردهیم فکر حتما  

.میکرد حرکت محمد ی خونه طرف به  

.میرفت خونه طرف به و میشد ادهیپ نیماش از باهم میدیرس یوقت  

.میشد اطیح وارد و کردم باز رو در داشتم که یدیکل با  

.شد جلب ومدیم خونه یتو از که ییصداها به من توجه  

.بود دختر هی ی خنده یصدا  

.ما طرف برگشت ها سر ی همه میشد خونه وارد یوقت  

 به بود،چشمم نیمت و وقار با یلیخ و بود ستادهیوا انایک کنار که یدختر به توجه بدون من یول

.دیخندیم داشت ناز با دختره و بود اغوشش یتو دختر هی که افتاد ییاشایک  

.هست یعمل کال دختره که دیفهم شدیم اول نگاه همون از  

.هاش لباش،دماغش،گونه  

.بود یعیطب ریغ همش  

.نباشه لنز دیشا گفت شدیم که بود رنگش یاب یچشما فقط  

 عشقم:گفت اشایک به رو گرفت اشاره من سمت به رو دستش تمسخر با افتاد من به دختر نگاه یوقت

محمده؟؟ ی غهیص دختره نیا  

.ستمین موندگار بفهمونه بهم که گفت یجور رو غهیص ی کلمه  
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.کردمیم مرور خودم واسه رو"عشقم" کلمه فقط من یول  

بود؟؟؟ اشایک با االن اون  

.شدم ناراحت یول چرا دونم ینم  

.گرفت دلم لحظه هی  

 اون حرف خاطر به اونم بود داده قرار کنارم رو خودش تازه که یارم به چشمش یوقت اشایک

.دختره،افتاد  

.محمد زنننن دخترس همون نیا عشقم اره:گفت یپوزخند با  

.ستمین صاحب یب بفهمونه بهم که گفت یجور رو زن ی کلمه هم اشایک  

.وسط نیا بوده یارم منظورشم حتما  

 ااا،منیند تیاهم حرفش بااش،به رو یعمل ی دختررره:گفت گوشم کنار اروم و من طرف شد خم یارم

.کماندو کنارتم شهیهم  

.گرفت خندم کماندو کلمه دنیشن با  

.باشم داشته رو کماندو تیشخص که داشتم دوست میبچگ یتو شهیهم که بودم گفته بهش من چون  

.زد پوزخند بهم دختره اون و هم تو دیکش جور بد اخماشو خندم دنید با اشایک  

.رفتم انایک طرف به  

.دمید چشماش یتو رو اشک نم افتاد بهش چشمم یوقت  

.دیکش آغوشش یتو رو من و زد روم به یگرم لبخند نشیغمگ یچشما خالف بر یول  
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 بهت و هست یا فتهیخودش دختر.دلرباس اسمش دختره نیا:کرد زمزمه گوشم ریز حالت همون یتو

.ینش دهن به دهن باهاش اصال ای تر کم کنمیم شنهادیپ  

 نیبهتر نمیا:گفت و کرد اشاره بود کنارش که یدختر به دستش با کرد جدا خودش از رو من یوقت

.آسمون خواهرم و قمیدوستم،رف  

.آغوشش یتو دیکش رو من اسمون بکنم یخوشبخت ابراز اومدم تا  

 خونه یتو هم ییهلو نیهمچ دونستمی،نمیییییو:گفت ذوق با و کرد جدا خودش از رو من بعد

.هستم خله نیا دوست و اسمونه اسمم من.دارن  

.هستن ومت پت اصل در نایا-  

زدم یبلند یصدا با رمیبگ رو خودم یجلو نتونستم یارم طونیش یصدا دنیشن با  

 

.خنده ریز  

.کردم قطع رو خندم یا سرفه تک با و گرفتم رو خودم یجلو زور به  

 یتو که بود بار نیاول یبرا دیشا. بودن شده من محو دلربا دختره اون جز به همشون دمید کدفعهی

 یادیز وقت هر که دونستمیم خوب.بودن چشمام محو اونا یول. دمیخندیم دلم ته از روز چند نیا

 چشمام سبز رنگ یتو یطوس یها رگه حتما واالنم. دنیم حالت رییتغ فشار اثر بر چشمام خندمیم

 خودش محو رو ادم کنهیم دایپ رو حالت نیا چشمات یوقت گفتیم بهم شهیهم اریمه. هست اشکار

.اومدن خودشون به همه زد اسمون که یمصلحت ی سرفه با. کنهیم  

 یسکوت اون از هم و کنم عوض رو لباسام تا کردم حرکت اتاقم طرف به یزود"اجازه با" گفتن با من

 برندازم داشت که افتاد دلربا به نگام رفتمیم باال ها پله از داشتم یوقت. کنم فرار بود جمع یتو که



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
148 

 

. جلف دختره. اوووف. گرفت ازم نگاهشو یکردن نازک چشم پشت با کنمیم نگاش دید یوقت. کردیم

.بود زونیاو اشایک از هم دلربا و زدنیم حرف باهم داشتن اشایک و یارم. نداشتم شونه حوصله اصال  

 در اونا. وآسمون انایک کنار بودم نشسته منم. دید اشایک حرکات و چشما یتو رو یکالفگ شدیم راحت

 صورتش یاجزا یتو. شدم رهیخ آسمون به لحظه هی. بودن درساشون از یکی ی درباره بحث حال

 نور یوقت که داشت یخاص یعسل رنگ چشماش. کنه مجذوب رو یکس هر تونستیم که بود چشماش

 یا العاده فوق یچشما بگم تونمیم خالصه. نبمیبب داخلش رو سبز یها رگه میتونستیم فتادیم توش

...و داشت یمشک بلند یموها. داشت  

 با اربودیمه. خورد زنگ میگوش که بودم فکرا نیهم یتو. بود ییبایز یلیخ دختر بگم کامل تونمیم

 ازم "اریجانم؛مه"گفتم شدمیم دور اونا از داشتم تازه که یحال در و کردم وصل رو یگوش لبخند

 بگم هم نایا انایک به شد قرار و ستمین تنها که گفتم بهش من یول. رونیب میبر باهم شب خواستیم

.میبر باهم  

 

.کردمیم احساس خودم یرو رو اشایک ی رهیخ یها شدم،نگاه سالن وارد یوقت  

.طرفش شدم خم و یارم کنار نشستم بهش توجه بدون  

 گفتم ختن،بهشیر برنامه امشب یبرا نایا اریمه:گفتم بشنوه خودش فقط که یطور گوشش کنار اروم

گه؟؟ید یایم.بگم هم ها شما به که خواست ازم و ستمین تنها که  

.گرفتم فاصله ازش  

.کردیم نگام تعجب با داشت  

.نییپا انداختم سرمو زدمو یپوزخند  

.بشم دپرس روز چند تا کال و کنم هیگر مامانم سرگذشت خاطر به نمیبش که داشت توقع حتما پس  
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.دمیم نشون استوار رو ظاهرم دارم شکستمو درون از من که دونستینم یول  

 راه به رو اصال من که دونهینم یول کنم جور و جمع رو خودم یزود نیا به بتونم من که کردینم فکر

.ستمین  

.کنمیم سر روزامو میدار زنده شب و شب دیام به تنها  

.شدم مونیپش رفتنم از   

 به دیکش رو دستم یارم یول.بودن نکرده رسوام چشام تا برم اونجا از خواستم شدمو بلند جام از

.خودش طرف  

.بودم شده کالفه نفر چهار اون نیب ذره ریز  

.اوووف  

.متفاوت نگاه کی کدوم هر  

 تعجب کمی فقط.نگفتم یزیچ که من.شنیم ناراحت چرا کماندو مادمازل حاال اووه:گفت بهم اروم یارم

.نیکردم،هم  

.گرفت خندم کماندو ی کلمه دنیشن از دوباره  

.گهیم نویا بهم یه که داره یدرد چه دونمینم من  

.هاا رهیگیم خندم کلمه نیا از من که دونهیم خوب خودش  

.کردمیم فکر داشتم یارم به رهیخ  نبود اطراف به حواسم بازم  

!موقع؟؟؟ هی مینباش اهم،مزاحم اهم-  

.دوختم بهش نگاهمو و اومدم خودم به جلف ی دختره اون یصدا با  
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.انایک به نگاه هی و نداختیم من به نگاه هی پوزخند با داشت  

.بود نییپا وسرش فشردیم هم یتو دستاشو انایک  

 میبر باهم تا بودن زده زنگ دوستام:گفتم ییرسا یصدا با نزنه یاضاف زر شتریب نکهیا یبرا

.بدم اطالع هم ها بچه و یارم به اومدم.رونیب  

.بودم نگفته یارم نایا یجلو اصال من یییییو  

.کردم کور چشماشو زدم بردارم ابروشو اومدم  

.گفتمیم یارم به اول دیبا چرا من اخه  

.کرده دعوت رو هممون اریمه.نیایب جون اسمون با هم تو جون انایک:گفتم دوباره تند تند  

.وشما:گفتم اشایک طرف کردم رومو بعدش  

.کردم خطاب شخص سوم رو اشایک گفتمو کوچک اسم با اونارو چرا دونمینم خودمم  

نکهیا کردم،تایم کردن،نگاهیم نگاه من یباز جیگ به که همشون به داشتم بودم کرده هنگ کال  

.پروند جفتک جوووونم دلربا  

 نه و هستم من نه چون.یبد یاساس رییتغ برنامتو بهتره.زمیعز منه خدمت در امشب جونم اشایک-

.اشایک  

ندارم؟ خبر خودم که کردم دعوت رو ابوی نیا یک قایدق االن من ییییوااااا  

اه اه  

.یاساس رییتغ گهیم  

.مثال هستن یک اشایک خودشو انگار  
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.میایم ماهم یپان.بهتره میباش دور رو امشب زمیعز:شد مانع اشایک یصدا که بگم یزیچ اومدم  

 

.جام سر بشونه منو که گفت یجور رو کلمه تا دو  

."ما"شیدوم و گفتیم اجبار و حرص با بود معلوم که رو"زمیعز" شیکی  

 اشایک بغل یتو دلربا و کردنیم نگاه اشایک به تعجب با داشتن اناوآسمونیک و یارم چرا دنمینم یول

.بودن شدن مرگ ذوق حال در  

.بود دایهو چهرشون یتو هنوز تعجب آثار یول برگشتن اولشون یحالتا به همه کم کم  

.کردمیم نگاه دلربا به رهیخ رهیخ داشتم همونجور منم  

داره؟؟؟ نگاااه هیچ:گفت تمسخر با و کرد نازک واسم یچشم پشت دلربا  

.دااره صفا خررر دنید...اره:گفتم و انداختم هم یرو پاهامو ییرو پر کمال با منم  

.نبود صورتش یرو لبخندم کی اما دیخندیم داشت چشماش اشایک  

.بودن گرفته رو خودشون یجلو زور به هم ها بچه  

.کردم کردم نگاه ساعت به  

.اوووووم  

.میشدیم اماده دیبا کم کم گهید  

.میبود خورده رونیب رو ناهار که یارم و من  

.نمونده شب تا یلیخ که االنم  

.بشم حاضر و باال برم خوامیم که گفتم بهشون  
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.کردیم استفاده انایک یالیوسا از نجایهم اسمونم  

.میایم هممون که دادم خبر اریمه به  

.اوردین خودش یرو به بازم یول بود یناراض اشایک اومدن از نکهیا با  

.بودم گرفته دستام نیب رو سرم بودمو نشسته تخت یرو  

اشا؟؟؟یک افِ یج شهیم دختر اون االن یعنی  

بود؟؟؟ باخته دختره نیا به رو دلش بود غرور پاش تا سر که ییاشایک  

.ستین مهم واسم گمینم  

.گفتم دروغ چون  

.گرفتیم حرصم بود نشونیب که یکم ی فاصله از  

.بودم کالفه اون به دلربا یها نگاه و خودم به اشایک ی رهیخ یها نگاه اون از  

.رفتم لباسا کمد سر  

.برداشتم یمشک نیج شلوار هی  

.جاش سر برگردوندم شدمو مونیپش یزود یول  

.باشم متفاوت امروز خواستیم دلم  

.بپوشم روشن رنگ لباس دست هی روزم هر خالف بر گرفتم میتصم  

 دیسف به و بود روشن یلیخ یاب رنگ بایتقر که کوتااه مانتو هی با برداشتم رو میخی و تنگ شلوار

.زدیم  

.بپوشم دمیسف اسپورت یکفشا با تا برداشتم هم دیسف شال هی لباسام یتو از  
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.بود اسپورت کال پمیت  

.کردم صورتم و موهام شیارا به شروع لباسام دنیپوش از بعد  

.بستم یاسب دم موهامو اول  

 تر خمار و تر دهیکش چشمام موهام بستن با االن یول کنم رها ازادانه موهامو داشتم عادت شهیهم

.بود شده  

.دیرسیم کمرم تا شیبلند بستم سرم یباال رو موهام یوقت  

.اوردم بوجود رو ییبایز هارمون لیرم با و کردم تر درشت چشامو چشم خط با  

.کردم لیتکم خودم نظر به رو شمیارا بود یالسیگ که عالقم مورد رژ دنیکش با  

 چش

 

.بود کرده برابر چند رو تمیجذاب و بود چشم تو یلیخ لبام و ام  

 امروز خواستمیم که کردم فکر نیا به بازم یول شدم ناراحت دمیرسیم نظر به جلف نکهیا از کمی

.باشم متفاوت  

.انداختم اتاق یقد نهیا یتو خودم به یکل نگاه کفشام دنیپوش از بعد  

.رونیب پشت از موهام و بود سرم رو شالم  

.کوتا مانتو  

.تنگ شلوار  

.اسپورت کفش  
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.اسپورت ساعت و دستبند با  

.کل در بودن نشده بدک اوووم  

.بود یعال پمیت  

.بودن شده حاضر همه.نییپا رفتم و شدم ها پله ی روونه  

.بودن ستادهیوا گوشه هی اشایک همراه دلربا  

.کردن یم صحبت داشتن واسمون انایک و یارم  

.افتاد من به چشمش که بود ینفر نیاول اشایک  

.دمید رو نیتحس برق چشماش یتو لحظه هی  

.کاشت صورتش یرو رو اخم دنمید با بازم یول  

!عجــب  

.کنهیم وتخم اخم برام تصوراتم؛داره برخالف  

.من سمت شد دهیکش اسمونم انایک و یارم یها نگاه کم کم  

.بود یمهربون و نیتحس از پر نگاهشون اسمون و انایک  

.بود غم از پر یارم نگاه یول  

.بود کرده جا صورتش یرو اخمم  

.بود افتاده زییپا ادی به بازم حتما  

:گفت حالت همون یتو و رفت در سمت به یحرف بدون  
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.نیایب ها ارم،شمایب در پارک از رو نیماش رمیم من-  

.میااایم باهم هم اشایک و د،منیبر یارم با ها شما:گفت یلوس یصدا با دلربا شد خارج یارم یوقت  

.رفت غره چشم هی برام که کردم نازک براش یچشم پشت  

.کردم حرکت در طرف به اوردم رونیب براش را زبونم من  

.بود اومده بدم خودمم یایباز لوس از  

.یا بچه مگه بگه سین یکی اخه  

.بود انداخته خنده به رو واسمون انایک دوتا ما کار نیا  

.نشستم و کردم باز رو یارم نیماش عقب در رفتم  

.اومدن اسمونم و انایک  

.یارم شیپ جلو انایک و نشست من کنار اسمون  

.بود برقرار سکوت راه یتو  

.ومدین شیپ یا مکالمه چیه گهید دیپرس ادرس ازم یارم که یا لحظه جز  

.فتادهین یاتفاق چیه که یکن رفتار یجور یبخوا که سخته یلیخ  

.یدار االن که ستین یزیچ اون تتیشخص یکن قبول ینخوا که سخته  

.سخته یلیخ  

دخترم من  

لطافت جنس از  
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شهیش جنس از  

یول  

.باشم محکم دیبا  

.رونیب دمیپر یزود نیماش ستادنیا با  

.بود شده پارک یارم نیماش پشت هم اشایک نیماش  

.گشتمیم نایا یمهس دنبال جانیه با داشتم  

.بودمشون دهید شیپ روز دو نکهیا با.بود شده تنگ براشون دلم یلیخ  

.مهییدا پسر یارم که گفتمیم بهشون فرصت نیاول یتو دیبا  

.رسوندم بهشون خودمو سرعت با.بودن یارم نیماش تر اونور نیماش تا چن که دمید اونارو یوقت  

.بغلش یتو انداختم خودمو و ندادم یمهس به یحرف چیه ی اجازه اصال  

.کردهیم نگام رهییخ داشتن شون سه هر که دمید  

.بود دایهو هم تعجب هاشون چهره یتو  

.بشه تعجب همه نیا باعث تفاوت هی که کردمینم فکر خخخ  

!شدم؟؟ چطور اوووم:گفتم و زدم جلوشون ناز با یچرخ هی  

...حاال چرا ینداشت دوست روشن رنگ اصال که تو:گفت یمهس  

!عجبااا اوووف  

.گهید خواست دلم خوووب-  
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.گهید خواست دلش نیکن ولش خووووب:گفت بغلشو یتو دیکش منو خنده با یعل  

!روباه؟؟ ای یریش:گفت گوشم ریز اروم بعد  

!پلنگ:گفتم اروم خودش مثل منم  

!؟؟یبپرون چارهیب کدوم سر از عقل یخوایم نمیبب بگو حاال...شد حاال اوووه-  

 یقطع میتصم هنوز:گفتم خنده با جوابش در منم یول کنهیم یشوخ دونستمیم نکهیا با

.ترررر خوشگل یکی از یکی(کردم اشاره وخودش اریمه و اشایک و یارم به بادستم.)نگرفتم  

!!جایییب:گفت کمرمو به زد یکی یمصنوع اخم با  

.دمیبوس گونشو شدمو بلند پام ی پنجه یرو  و کردیم نگام لبخند با داشت که اریمه طرف به رفتم  

ار؟؟یمه اق یمطور چطور-  

!!!تو هیخووب به خوووبم:گفت و کرد حلقه کمرم دور دستاشو اروم  

.کننیم یپرس احوال هم با دارن دمید که ها بچه اون طرف برگشتم  

.زدیم حرف یعل با عشوه با داشت هم دلربا  

.کنهیم نگاش حرص با داره یمهس که دمید  

.فرستاد بوس و زد چشمک یمهس یبرا یواشکی کنهیم نگاهشون ینجوریا دید رو یمهس یوقت یعل  

گفتم خودم با بعدش یول کردم نگاه یعل به زده بهت اولش  

 پنهون من از رو یزیچ چوقتیه ی،علیعل هم ایگفت،یم بهم حتما یمهس بود ست،اگهین یزیچ نه"

"کنهینم  

.کرد دستام قفل دستاشو اریمه میبش رستوران وارد میخواستیم که یوقت  
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.موند ثابت ما یدستا یرو یارم و اشایک نگاه  

.بود صورتاشون یرو اخم دوشون هر  

گفت میبشنو اریمه و من فقط که یطور بشه رد کنارم از که اومد دلربا  

"گرفته هارو یلیخ چشمت هع،انگار"  

 و کرد وارد دستم به یفیخف فشار اریمه که بگم یزیچ خواستم و شدم یحرص حرفش نیا با

.کرد بسته و باز باشم اروم ی نشونه به چشماشو  

.ارمیب سرش ییبال چه دونستمیم وگرنه شدم ساکت اریمه خاطر به  

.میبود نشسته نفره نفره ده زیم هی سر  

.بودم اهنربا،نشسته اریمه قول به ای دلربا و اشایک یرو روبه و اریمه یارم نیب من  

.زیم یرو بکوبم رو سرش خواستیم دلم دلربا ی احمقانه یکارا از  

.یمهس به ای زدیم پوزخند من به ای  

.یعل ای ومدیم عشوه اریمه واسه داشت ای  

!!خود یجاا هم اااشایک گهید  

.شد بلند زیم سر از یعل بعدم قهیدق چند و یبهداشت سیسرو سمت رفت یمهس  

.کردمیم سرگرم میگوش با رو خودم هم ای زدمیم حرف اریمه با داشتم من  

.بودن ومدهین هنوز یول بود گذشته یمهس و یعل رفتن از یا قهیدق ده بایتقر  

 

.ووردنیم رو میبود داده سفارش که هم رو ییغذاها داشتن  
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.شدم دور اونجا از "یمهس و یعل دنبال رمیم"گفتن با شدمو بلند زیم سر از  

 حرف دارن و ستادنیوا یکنار اونا دمید که شدمیم کینزد یبهداشت سیسرو به داشتم کم کم

.زننیم  

.شدیم رفتنم از مانع یزیچ هی حرفاشون دنیشن با  

!؟؟یمهس یکن کار یچ قایدق یخوایم االن-  

.اونو هم کشمیم تورو هم زد حرف باهات دختر اون گهید بار هی فقط ،،،یچیه-  

.نداره کم یزیچ یخووووشگل از که دختره شده یچ مگه حاال.خانممو اوه اوه-  

.کردم کپ زشیام طنتیش یصدا و"خانومم"حرف دنیشن با  

.بشنوم رو حرفاشون که  کردم یسع یشتریب دقت با  

:گفت وحرص طنتیخنده،ش با هم یمهس  

 دینبااا یبش همسفرم یبخوا اگه که یداد قول اریمه به شیپ ماه دو قااایدق گه،توید نکن تیاذ اهه-

.آقااموون یییطرف اون با وگرنه یکن ناراحتم  

.... 

.بشنوم رو حرفاشون هیبق تا نستادمیوا گهید  

.شدیم بد داشت حالم  

بودن؟؟؟ هم با بشم محمد ی غهیص من نکهیا از قبل ماه کی نایا یعنی  

نگفت؟؟؟ بهم یمهس یعنی  

بزنه؟؟؟ بهم رو دلش حرف که ندونست دوست هی منو یعنی  
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نگفت؟؟؟ بهم بود داداشم که یعل یعنی  

 هی مثل منم بگو من به نفر نیاول و زینر خودت تو رو دلت حرف چوقتیه گفتیم بهم شهیهم که یعل

.دمیم قرار دلم چشم هم رو تو و کنمیم تیهمراه شهیهم داداش  

...هع  

!بودم؟؟ دلش چشم االن من  

!چرا؟؟ اریمه  

!کرد؟؟ یمخف ازم چرا اون  

!نگفتن؟؟ من به و زدن ینفر سه رو حرفاشون که نبودم براشون یچیه اولم از من یعنی  

...گهید حتما  

.نییپا انداختم رو سرم و زیم سر نشستم صدا یب  

.انیم االن:گفتم ومدیم چاه ته از که ییصدا با فقط  

.جاشون سر نشست و اومدن خندون یلبا با یعل و یمهس که بود هم لحظه همون  

.بود شده جمع اشک لبالب چشام  

.یلعنت اه  

.یعل به نگاه هی و کردم یمهس به نگاه هی پوزخند با و کردم بلند سرمو  

کردن تعجب حرکتم نیا با دوشون هر  

.نیومدیم یک ستین معلوم وگرنه دنبالتون اومد یپان خوبه حاال-  

.نشست دوشون هر یچشما یتو ترس اریمه حرف نیا با  
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 صورتم یرو دستمو یزود.دیچک چشمم ی گوشه از اشک قطره هی نییپا اداختم رو سرم من

."باشم یقو دیبا"شد اکو ذهنم یتو کردمیم تکرار شهیهم خودم یبرا که یحرف بازم.دمیکش  

 اثر در که ییچشما یا با که دونستمیم خوب یول کردم بلند سرمو زدمو صورتم یرو سردمو نقاب

.کننیم بودن،رسوام شده سرخ فشار و بغض  

.بود من خکوبیم دلربا جز به همشون یها نگاه  

.بود نظرشون ریز رفتارام تمام  

.دادم ادامه خوردنم غذا به سرخه چشمام که ارمیب خودم یرو به نکهیا بدون یعاد یلیخ  

.یخوردن غذا چه یول  

.کردمیم یباز غذام با داشتم  

.ییتنها و خواست یم ازاد یهوا هی االن دلم  

 و شد تموم شامتون. نمیشیم ییرو به رو پارک یتو و رونیب رمیم من:گفتم شدمو بلند جام سر از

.نیبد خبر بهم میبرگرد میخواستیم  

.ندارم رو موندن ی حوصله اصال بدونن تا کردم دیتاک"میبرگرد" ی کلمه یرو  

.رهیخ روم به رو به بودمو نشسته پارک یصندل یرو  

.باشه افکار از یخال سرم خواستیم دلم  

.نکنم فکر زیچ چیه به  

.باشه عروسکش یوپا دست شکستن مشکلش تنها که بودمیم یا بچه دختر هی خواستیم دلم  

.رفت برهیو دستم یتو میگوش  
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.شد سست پاهام و دست بود داده بهم محمد که یاس ام اس دنید با  

 

&اشایک&  

 

.بودم موت به رو گهید شیریس ی دختره نیا دست از  

.بودم دهیند یشعور یب نیا به یدختر عمرم یتو  

.بود مخ رو کال رفتاراش  

.بشم راحت دستش از و کنم تموم کارارو زودتر خواستیم دلم  

.بود دستمون یتو یبزرگ مدرک میبود دهیرس یباز اخر به گهید  

 شده گذاشته کار نیدورب انایک لطف به زدنیم حرف داشتن ساسان و محمد که یاتاق یتو شب همون

 مهار زییپا اسم به یدختر ی درباره مویکنجکاو تونستمینم یول.میبفهم هارو مواد یجا میتونست و بود

 یکار هر به دست خاطرش به ساسان بود شده باعث که داشت یپان به یادیز شباهت که یدختر.کنم

.بزنه  

.میبزار یتقلب یموادا یاصل یموادا یجا و رونیب میبکش خونه از رو همه که بود یخوب ی بهونه امشبم  

.میبر نجایا از زودتر خواستیم دلم و نداشتم رو جمع ی حوصله اصال  

.بود نشسته رونیب که دیکاو یم یدختر شیپ فکرم و بودم نشسته نجایا خودم  

.کنم درک رو شیهوهی حالت رییتغ تونستم ینم اصال  
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 جهینت نیا به و بودم شده دوستشم و عموش پسر یپچا پچ و ترس همراه یها نگاه ی متوجه

.شدیم مربوط نایا به که دمیرسیم  

.مربوطه دونفر اون به شیهوهی رفتار رییتغ که بودن دهیفهم همشون بلکه من تنها نه  

 فکر نیا به و کردمیم گوش کردیم وز وز گوشم کنار که دلربا یها ییگو چرت به داشتم نطوریهم

 ایقاچاقچ هیبق شیپ محمد اعتبار بردن باال جز یسود چه دلربا و من یدوست قایدق االن که کردمیم

 داره؟

.بکنه یکار هر تونستیم و بود تهران یها گنده کله یکی دلربا پدر  

.بود لوسش دختر دونشم دور زیعز  

.بشم دوست دخترش با که داد درخواست بهم پدرش و اومد خوشش من از که یدختر  

 هع

!یرتیغ با پدر عجب  

.دیرس گوش به یارم یگوش اس ام اس یصدا  

.شد بلند جاش از و هم یتو دیکش اخماشو بود اومده براش که یاس دنید از بعد یارم  

 من.دید،بمونیبمون دیخوایم شما" که داده اس بهم یپان.برم یزود دیبا من:گفت ما طرف به برگشت

.!.فعال. باشه تنها شب موقع نیا خوامینم".نمتونیبیم خونه یتو و شمینم مزاحم.برم خوامیم  

.شد خارج اونجا از یزود حرف نیا زدن از بعد  

.شدیم خراب هامون نقشه تمام برسه یپان به رید اگه االن  

یلعنت اه  
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!رفت؟؟ نجایا از بگه ما به یزیچ نکهیا بدون چرا یپان اصال  

 با داشت که یاریمه و داشت بغض انگار و بود نییپا سرش که انداختم یپان دوست مایمهس به ینگاه

.کردیم نگاه مایمهس و یعل به اخم  

.انداختم  

.میشد بود،بلند دلربا یانداختنا کهیت و انا،اسمونیک نیب فقط ها مکالمه که قهیدق ستیب از بعد  

.بمونه اونجا نداشت دوست کس چیه انگار  

.بودن شده دپرس همه  

 بوق تا چند از بعد گرفتم رو یارم ی شماره میگوش وبا شدم خارج رستوران از اونا از تر جلو من

.داد جواب رو یگوش باالخره  

الو-  

!نه؟؟؟یبب هارو محموله که بود دهینرس زودتر یپان یارم الو-  

.ستین یپان از یخبر اصال یول...یول شده تموم کارا:گفت یمکث بعد یارم  

!خاموشه زنمیم زنگ شیگوش به هم یهرچ  

.شد سست حرفا نیا دنیشن با پام و دست انگار  

!ست؟؟ین ازش یخبر و برنگشته هنوز که یچ یعنی  

.خونه دیرسیم دیبا نایا از زودتر که اون  

.یوا یوااا  

.کجاست شب موقع نیا اخه  
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.کنم خورد رو گردنش تا باشه دستم ریز یپان خواستیم دلم و بود شده خورد اعصابم  

.کردم حرکت خونه طرف به و میکرد یخداحافظ ها بچه از یزود  

.کردم ادهیپ خونشون یجلو رو اسمون هم ریمس یتو  

 حوصله اصال من چون بره بود مجبور یعنیخونشون؛ رفتیم اونجا از و بود خونه نشیماش که هم دلربا

.نداشتم رو یکس  

.شدم ادهیپ و گذاشتم در یکنم؛جلو نگیپارک وارد رو نیماش نکهیا بدون دمیرس یوقت  

.رزدیم حرف لشیموبا با داشت که دمید رو یارم و شدم اطیح وارد سرعت به  

.کردیم موهاش یتو دستاشو یه و بود کالفه یلیخ  

.شد من ی متوجه که رفتم سمتش به شد تموم حرفاش تا  

.کردیم دادیب ینگران چشماش یتو  

.داخل اومد محمد نیماش محمد و شد باز نگیپارک در بگم بهش یزیچ اومدم تا  

!نبــود؟ نگیپارک یتو محمد نیماش مگه  

!بود؟ برداشته رو نیماش یکــ اصال  

.کردم هنــــگ کال شد ادهیپ نیماش از محمد یوقت  

!باشــه؟ کشور از خــارج هفته سه نبود قــرار مگه  

..بهتــر یولــ  

.شهیم تموم زودتر ما یکارا  

.شد ادهیپ هم یپان تعجب کمال در محمد شدن ادهیپ از بعد  
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.بدزده ما یها نگاه از چشماشو کردیم یسع و بود یاشک چشماش  

.داخل رفت و داد تکون یسر یزیچ گفتن بدون و بود هم یتو اخماش هم محمد  

 رو"ساسان"اسم تونستم فقط که گفت یارم گوش داخل ییزایچ هی داخل بره نکهیا از قبل یپان

.بشنوم داخلش  

  اه

.بکنه رو خودش کار خوادیم محمد بالخره حتما  

.برسه بهش ساسان دست که بزارم دینــبا  

.هست یپست ادم چه دونمیم خوب  

.ستادمیوا انایک کنار رفتم و زدم یپان به یپوزخند  

.بودم شده هم یک نگران وونهید من اخه  

 هوووف

.من طرف به اومد یارم و داخل رفت یپان  

.داخل برم که کردم اشاره هم انایک به  

.داخل رفت یارم از کردن یخدافظ جز یحرف بدون هم انایک  

.کردم شروع خودم بگه یزیچ یارم نکهیا از قبل  

 یمهمون هی کنه امضا و ببنده محموله کردن خارج یبرا دیبا که یداد قرار یبرا محمد معمول طبق-

ر محمد میبتون و میبد انجام کارارو تمام یمهمون شب همون دیبا ما.دهیم بیترت  
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 کار ساسان هیریدستگ م،بایکن رو شب همون هم رو ساسان دست دیبا اون بر عالوه. میبنداز ریگ و

 کردن جا به جا با ما که نکن فکر...ساسانه اون اعتماد مورد فرد تنها شه،چونیم تموم هم دلربا پدر

 کار هرگونه از میتونست کار نیا با فقط ست،ماین نطوریا اصال نه.میکرد رو یاصل یکارا ها محموله

.میکن یریگ جلو یاصل یها محموله حمل مثل یاحتمال  

.یا گهید یجا فکرش و بود نجایا خودش انگار و بود ناراحت چهرش یارم  

 رفتم منم اون رفتن از بعد. کرد باز هم از یکم خدافظ گفتن یبرا رو لباش و داد تکون یسر فقط

 نیا بود فکرم تو بد روزا نیا. دمیشن رو یپان ی هیگر یصدا بشم اتاقم وارد خواستمیم یوقت. داخل

 محمد هیریدستگ از بعد دونمینم. شهیم یچ سرنوشتش ستین معلوم گهید روز چند تا که یاون. دختر

 نیا دخترونش غرور. گردهینم بر خانوادش شیپ که دونستمیم خوب نویا فقط. کنه کار یچ خوادیم

 هاش هیگر یصدا دنیباشن لحظه هر. دهینم بهش رو اجازه نیا شکستش دل. دهینم بهش رو اجازه

 نزارم. کنه ییتنها احساس نزارم و نمیبش کنارش االن خواستیم دلم چرا دونمینم. گرفتیم منم دل

 حروم یک واسه یدار اشکاتو بگم. نداره رو ارزشش اصال که اشکارو نیا زینر بگم بهش کنه هیگر

ارزش؟ یب ادم مش هی واسه! ؟یکنیم  

 هی. بشه شکسته بچه دختر هی یجلو خواستمینم که یغرور نیا از امان اما. نکن یبارون چشماتو بگم

.باشم تفاوت یب هاش هیگر یصدا به نسبت کردم یسع و رفتم اتاقم طرف به و دمیکش دلم ته از یاه  

 

(ایپان)  

 

 حداقل ایبشنوند، را میصدا همه که. شود کر جهان گوش که بلند است،انقدر شده ادیفر محتاج دلم

را ادمیفر یکس تا ک،یتار کنج کی خواهد،یم کنج کی دلم.بغض همه نیا از شوم یخال خودم  

خواهدیم آرامش یکم دلم.ندینب است، شده یجار میها گونه نبار،بریا که  
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 باشه؟ احساس یب همه نیا دیبا ادم چــرا اخه. خدا حضور عالمه کی محبت،و یکم خلوت، یکم

 شیپ برم خوادینم دلم اصال من. زدیم من به حرفارو اون داشت محمد چــرا چقدرِ؟ تحملم من اخــه

 شدم ساسان یزندگ وارد یوقت یول دارم یدیام هی ایارم و اشایک و انایک وجود با نجایا حداقل. ساسان

 به آدم که هییجا اون یزندگ قسمت نیتر تلخ. بزارم هست بهشون دمیام که ییزایچ تمام یرو پا دیبا

 یا. نبود یبدبخت جز یزیچ یزندگ از من سهم تموم! شد یچ و میکرد یم فکر یچ: گهیم خودش

 رو ارزشش اصال که اشکارو نیا زینر گفتیم بهم. کنم هیگر ذاشتینم و بود کنارم یکی االن کاش

!؟یکنیم حروم یک واسه یدار اشکاتو گفتیم. نداره  

 بسوزونه دل برام که ستین کس چیه... اما. نکن یبارون چشماتو گفتیم! ارزش؟ یب ادم مش هی واسه

 به را ــروزید خواهد،ینم دلت یگاه. سکوت. ییتنها و بودم خودم.تیموقع نیا یتو باشه کنارم و

 را تیزانوها خواهد،یم دلت فقط یگاه... که هم حال و ،یندار هـم فردا یبرا یا زهیانگ ،یاوریبـ ادی

. یکن نگاه فقط و ینیبنش یشناسیم که یاگوشه نیتر گوشه از یاوگوشه یریبگ آغوش در تنگ

امخسته. خودت از دیشا ،یریدلگ یگاه  

خراشد،یم را سکوتم میها ییتنها هق هق یگاه. سکوت از یوارید بر ام زده هیتک  

.ندارد را خواندنش سواد یکس که ییها یادگاری. زندیم یادگاری از ینقش و  

 گهید. بود صبح هفت ساعت.انداختم ساعت به ینگاه کردم که یکار نیاول و کردم باز رو چشمام

 از اروم. نبود بشه داریب خواب از تا دوختنیم هم به زمانو و نیزم دیبا که یتنبل دختر اون از یخبر

.ستادمیا نهیا یرو روبه صورتم و دست ازشستن بعد شدمو بلند جام سر  

 افتاده یاهیس چشمام ریز. بود سرخ داشتم االن که یدرد سر و شبمید یها هیگر خاطر به چشمام

.نداشتم یینا اصالً بود دهیپر رنگم. شدم فیضع یلیخ روزا نیا که دونستمیم خوب خودم. بود  

.بودم داده قول یارم به. رفتمیم مییدا زن و مییدا دنید به دیبا امروز یول  
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 هم اشایک من با همزمان شدم خارج اتاق از یوقت. دمیپوش ساده لباس دست هی و کمد سمت رفتم

 شتریب که زدم صورتش به یجونیب لبخند هی. گرفت غم رنگ افتاد من به که چشماش.رونیب اومد

.لبخند تا بود یکج دهن هیشب  

 ساعت تا دیبا که بود گفته بهم شبید محمد. کردم حرکت نییپا سمت به و گذشتم کنارش از اروم

 دیتهد مثال.کنمیم اهیس روزگارتو ینبود هم اگه.ادیب دنتید به خوادیم ساسان چون یباش خونه01

 خونه یتو که گفتم و ختمیر دستش یرو رو یپاک آب منم یول تر؟ اهیس نیا از روزگارم اخه بود؟

 دهینرس ابونیخ سر به هنوز. کردم حرکت یاصل ابونیخ سمت به ادهیپ شدمو خارج خونه از. مونمینم

 ی شهیش اشایک. بندازم پشت به رو نگاهم و کنم گرد عقب شد باعث ینیماش بوق یصدا که بودم

.برسونمت تا یریم ییجا اگه: گفت و داد نییپا رو خودش سمت  

.انداختم دستم یرو ساعت به ینگاه  

.بود نمونده ادیز یارم اومدن تا گهید  

.دنبالم ادیم االن یارم ممنون، -  

 یرو روبه االن. گذشت کنارم از سرعت با یحرف بدون و شد سرد دوباره چشاش حرفم نیا گفتن با

.دارم استرس. دارم ترس یول. ستادمیوا خودم ییدا و مامانم، ،برادریارم پدر ی خونه  

.بهیغر کامال من یبرا یول هستن اشنا ظاهر به که ییکسا با ییرو روبه از  

.داخل میبر ایب-  

 ادهیز استرس از. شمیم خونشون وارد همراهش و کشمیم خودم یها افکار از دست یارم یصدا با

 که یمرد و زن کی شدم خونشون وارد یوقت. نباشه معلوم لرزشش تا دادمیم فشار هم یتو رو دستم

 با رو دستش زنه. شدن بلند جاشون از دنمید با دو هر. کرد جلب رو هم توجه نداشتن هم یادیز سن

 لبالب چشماش هم مرده مبکرد نگام داشت یاشک یچشما با و بود گذاشته دهنش یجلو یناباور

 سرمو و دیکش اغوشش یتو منو. ستادیا روم روبه و اومد و زد روم به یلبخند. شد اشک
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 ته داشتم که ییها استرس و ترس تموم. شدم ارامش غرق لحظه اون چرا دونمینم خودمم.دیبوس

.شد بمینص یارامش جاش به و دیکش  

.یاومد خوش گلم، دختر -  

 از پر دلم دخترم لفظ از و اورد لبم به لبخند بود مییدا دادمیم احتمال که مرد اون دار بغض یصدا

 داشت دستاش و اومد طرف به زدیم موج یناباور چهرش یتو هنوز که هم یزن اون. شد یخوش

.انداخت من به نگاه هی دوباره و انداخت مییدا و یارم به نگاه هی. دیلرزیم  

 و اومد. کردیم پاک اشکاشو و دیخندیم داشت شوق با. خندشو ای کنه مهار اشکاشو دونست ینم

.دیبوس مویشونیپ.کردم قاب دستاش نیب رو صورتم  

 تحملش گهید کرد جدا خودش از رو من یوقت فشرد بغلش یتو محکم رو من بعدشم گونمو، چشمامو،

.کنن اروم رو اون کردنیم یسع مییدا و یارم. کردن هیگر بلند یصدا با کرد شروع و شد تموم  

 هامو گونه اشکام و زدم زانو نیزم یرو کنارش منم گفتیم هاش هیگر ونیم که ییها جمله دنیشن با

.کرد سیخ  

ییکجا سامانتا -  

 

یرفت یبود انتظارش چشم که یخواهر دنید بدون که ییکجا زییپا...ییکجا...اومده دخترت که  

.چرااا  

.اومد بالخره یداشت رو دنشید یارزو شهیهم که یاون ینیبب که ییکجا عروسکم..زمییپا..دخترم  

.شدیم بد داشت گهید حالم  

.شدیم یاور ادی برام بازم کردمیم فرار گذشته نیا از هم چند هر  
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.بود ییغوغا من دل یتو یول کردن ارومش ییدا و یارم  

.نایارم مادرم و سامان پدرم: گفت اونا به اشاره و من به رو یارم شد بهتر حالش که قهیدق چند از بعد  

.رفتم سمتشون به و شدم بلند. نایارم مییدا زن و بود سامان مییدا پس   

 و داشتینم بر من یچشما از چشم اصال مییدا. مییدا زن یدستا بعدش و دمیبوس رو مییدا دست اول

 که کردمینم فکر. دیگنجینم خودش پوست یتو یخوشحال از هم مییدا زن. کردیم نگام محبت با

 محبت بهش یکس یب اوج یتو که هیک. شدم خوشحال یلیخ منم. بشن خوشحال من اومدن از نقدریا

 به بپرسم مادرم از شتریب مییدا زن و مییدا از خواستیم دلم! کنه؟ مهار شویخوشحال نتونه و بشه

 خاطره غرق اونارو و کنم خراب رو امروز خواست ینم دلمم یول. بپرسن من حال از اونا نکهیا یجا

 هم محمد. موندم خونشون ناهار یبرا مییدا زن البته صد و ییدا کردن یپافشار با. کنم نیغمگ یها

.کردم خاموش رو میگوش کال اخر بار من یول زد زنگ برام بار چند  

 

.برو بعدش و کن استراحت یکم گفت مییدا زن یول برسونه رو من گفتم یارم به که بود ناهار از بعد  

.بزنم سر بهش زود به زود که گرفت قول ازم  

.اتاقش سمت رفت خودش و کرد ییراهنما  زییپا اتاق به رو من یارم  

.شدم اتاق وارد و دمیکش نییپا رو در ی رهیدستگ اروم  

.شدم شکه واقعا اتاق دنید با  

.بود من یعکسا انگار که زییپا یعکسا از بود پر واراید یرو  

.داشت قرار عکسا کنار و واراید یرو و بود شده نوشته روش ینیغمگ یها جمله که ییها پوستر  

.کردم نگاه عکسا به تک تک و نشستم تخت یرو  
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.بود ییبایز یعکسا  

.بودم من انگار کال  

.کردم خوندن به شروع رو ها جمله اول از  

...یشدیم دلم یزخما مرحم ویبود کاش گرفته یلیخ دلم  

بود مهربان عشقم اایخدا  

او با  

!!باش مهربان  

.بود زده عکساش کنار یارم هارو جمله نیا حتما  

 شده نوشته عکس رو ییبایز خط با کنارش و دیخندیم داشت زییپا که شد جلب یعکس به من توجه

 بود

"کنمیم هیعشقم،گر یها خنده ادی به"  

.داشت یارم که ییها حس نیا از گرفت دلم  

.بود دختر هی زییپا کنار که ستادمیوا یعکس یرو روبه شدمو بلند  

.داشت ییبایز ی چهره دختره  

.دیکشیم رخ به کامال رو یشرق دختر هی ی چهره شیمشک یموها و چشما  

.بود شده نوشته هم عکس اون کنار  

!عشقم"  

ندارم، را تو  
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"!شتر؟یب نیا از درد  

.رمیگیم دستام نیب رو سرم و زارمیم هم یرو چشمامو  

.بشم یسرگذشت نیهمچ دچار من یروز هی که کردیم رو فکرش یک  

.بشم نامعلوم یا ندهیا ریاس  

.کردیم رو فکرش یک  

.دمیکش دراز تخت یرو  

...نیبود کاش  

...همتون  

!مامان  

!بابا  

!یخواهر  

.بشم ییاحساسا نیهمچ دچار سن نیا یتو من نیذاشتینم نویبود کاش  

 غم

 درد

...یناراحت  

!ییبابا ستین آسون من واسه نبودت درک  

.ادیم داره روزم به چه ینیبب که ییکجا  
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.شدم بلند اتاق در یصدا با کردم،که فکر ایچ به و گذشت چقدر دونمینم  

.داخل اومد یارم و شد باز اتاق در من دییبفرما گفتن با  

.زد یتلخ لبخند و انداخت زییپا یعکسا و واراید به ینگاه  

 تاب یب یلیخ خالم دختر.اومدن خالم پسر و خالم رون،دختریب ایب یستین خسته اگه:گفت اروم

.داشت براش رو خواهر حکم و بود زییپا جون از تر زیعز دوست اون اخه.بود دنتید  

.گرفت غم چشامو لحظه هی  

!کردن؟؟؟یم رو میتاب یب و داشتن دوست رو من زییپا به ادمیز شباهت یبرا فقط همشون یعنی  

.نشست کنارم و اومد که دید چشمام یتو یچ دونمینم که یارم یچشما به دوختم نگاهمو  

.کرد نگام و گرفت دستش یتو رو دستام  

بگو-  

بگم؟؟ ویچ:گفتم تعجب با  

 ناراحت رو کوچولوت دل و بشه نیغمگ قشنگت یچشما شده باعث که یزیچ همون:گفت یلبخند با

.زدم لبخند روش به متقابال منم. کنه  

.ارمیب زبون به رو حرفم که دمیکشیم خجالت  

.گفتم و گذاشتم کنار رو خجالتم بزنم حرف بود منتظر که خودم به رشیخ نگاه با یول   

.ناراحتم چرا نکهیا از گفتم  

.کردم دایپ رو حس نیا چرا  

:گفت و دیبوس رو میشونیپ شد تموم حرفام یوقت  
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 به رو تو بابام.من خواهر شهیم زمییپا خواهر.یزییپا خواهر چون.خوامیم خودت خاطر به رو تو من

 ینم زییپا به ادتیز شباهت خاطر به تورو چکسیه.یخواهرش وجود از چون خوادیم خودت خاطر

 همه.رفته زییپا که دوننیم همه(داد ادامه بود کرده دورگه رو اون بغض که ییصدا با.)بدون نویا خواد

 بلند جام سر از و دمیکش یقیعم نفس.نکن ناراحت رو خودت لطفا پس.گذاشته تنهامون که دوننیم

 ییدا جمع به ورودم با.شد ناراحت من ی بچگانه فکر خاطر به.شدمینم شیناراحت باعث کاش یا.شدم

 به که بودن پسر و دختر هی بودن اومده تازه که ییکسا تنها.من سمت به برگشت نگاهاشون همه نایا

 و بود ترنم اسمش دختره.کردم سالم یا رفته لیتحل یباصدا.باشن خالش یها بچه دیبا یارم ی گفته

.مهربون و دیرسیم نظر به یخوب یلیخ دختر.امیت پسره  

.کردیم نگاهم بغض با و داشتینم بر من از چشم بودم شده وارد که یوقت از  

.زد حرف باهام  

.گفت خواهرم از  

 نیهم و نداشتم خبر خواهرم وجود از یحت من یول.نهیبب رو من داشته ارزوشو شهیهم که گفت

.کردم رو محمد خونه به رفتن قصد کردم صحبت باهاشون که ساعت کی بعد.کردیم شرمندم  

.بودم کرده رید یلیخ واقعا  

 بابغض اونا و کردم یخدافظ همشون از. دادمیم اطالع بهشون و کردمینم خاموش رو میگوش کاش یا

.شدن بدرقم  

 ی دلشوره.نداره یبرگشت چیه رفت نیا کردمیم احساس که بود وجودم یتو یحس چه دونمینم

.بود افتاده دلم به یبیعج  

.داشتم استرس همش محمد تا مییدا ی خونه ریمس از  

.بود شده حالم متوجه هم یارم که کنم فکر  
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:دیپرس ینگران با و طرفم برگشت یارم میدیرس یوقت  

!؟؟یپان نشده که یزیچ  

 باز رو خونه در یوقت. شدم ادهیپ نیماش از یزود یخدافظ با و دادم لشیتحو یا مسخره لبخند هی 

 یلیخ محمد از سنش مرده.دمید  یا گهید مرد هی همراه به رو دلربا و محمد شدم داخل و کردم

 شدو بلند جاش از یزود افتاد من به محمد یچشما. بود نشسته مبل یرو یخاص ابهت با و بود شتریب

.اورد وروشی طرفم به  

 یلیس بگم یزیچ اومدم تا. نداشتم رو یکار چیه فرصت که بودم کرده تعجب کارش نیا از نقدریا

.اورد فرود صورتم یرو رو اول  

.اورد فرود صورتم یرو رو دوم یلیس امیب خودم به خواستم تا  

.دیلرز بدنم ستون چهار زد که یادیفر با  

:��ایپان  

 یداشتممم؟؟تو یمهم قرار امروز یدونیگرفتم؟م تماس باهات بار چند یدونی؟؟میبود یگور کدووم -

 به یلگد و دیخند مستانه حرفاش زدن از بعد محمد؟ ی؟؟؟رویکنیم خاموش من یرو تویگوش ارهیپت

.اورد بودم افتاده نیزم یرو که یمن یپهلو  

.بود دردناک و بد یلیخ هاش ضربه  

.زد پهلوم یتو دوباره هم رو دوم ی ضربه  

.بود شده گرفته درد از نفسم گهید  
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 داشت محمد و بود بد یلیخ حالم.کردم نگاه دلربا و مرد اون به و ختمیر چشمام یتو رو التماسم تمام

 و کنهیم نگام ریتحق با داره دلربا که دمید کردم نگاه اونا به یوقت.کردیم اضافه هاش ضربه به

.کنهیم تماشا فقط یحس چیه بدون مرد اون و لباشه ی گوشه یپوزخند  

.بودن شده یجار درد از اشکام  

.بودن افتاده شمارش به نفسام  

.کردمیم احساس مینیب و دهانم از رو خون جوشش  

.خواستم خدا از رو مرگم گهید کرد وارد پهلوم با محمد که یاخر ی ضربه با  

.بود دردناک  

.بود دردناک اره  

.شد سرد تنم  

.رفت یاهیس چشام  

..شد یجار دهنم از خون  

..اخرشه فهموند بهم چشاش دلربا  

...کرد رو کارش محمد فهموند بهم محمد به مرد اون بار تاسف نگاه  

..واردشد انایک  

..شد وارد اشایک  

...زد غیج انایک  

...زد ادیفر اشایک  
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.شد خم هاش زانو انایک  

.دیدو سمتم به اشایک  

.دمیرود ترس چشماش تو  

.دیرودد خط اخر چشمام تو  

.شد حس یب جسمم  

افتاد، شمارش به نفسام  

شدن، الل همه  

...حال یب منم  

 

(اشایک)  

 

.دنبالم ادیم االن یممنون،ارم-  

 بهش یسرد نگاه. شد فعال ذهنم مجهول و شدم کالفه یارم دست از دوباره حرفش نیا دنیشن با

.شدم دور اونجا از یزود و انداختم  

 نداشتم دوست.بود مرگم چه دونستمینم خودمم. ومدین چشمام به خواب هاش هیگر خاطر به شبید

.ننیبش اشک به چشماش که  
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 ناهار یبرا ساسان محمدامروز یها گفته به. شد اشوب دلم من و کرد ناله شب یها مهین تا اون

 یپان بودن به یادیز یپافشار محمد چون.ومدیم یپان دنید یبرا فقط من نظر به و بود خونشون

.بود کرده دیتهد و دیتاک هم بار دنیچند و کردیم  

.بشه رو به رو مردک اون با یپان خواست ینم دلم اصال  

 شدم وارد یوقت. بدم انجام رو موندش یباق یکارا از تا چند تا کردم حرکت محمد شرکت طرف به

.دمید رو یمان  

 رو گردنش و زدمیم االن نیهم بود من دست اگه. بود شده خواهرش یزندگ ینابود باعث که یبرادر

 رو من تا. دادم تکون سرمو و انداختم بهش یبار تاسف نگاه حد؟ چه تا یرتیغ یب اخه. شکوندمیم

 قبل یمان اون از اصال.چروک لباساش و بود شده دهیژول موهاش.ستادیوا رو به رو و شد بلند دید

 و کنم یمخف رو چشمام تعجب کردم یسع .شده قبل از تر شکسته که کردمیم احساس.نبود یخبر

.بزنم حرف باهات شهیم:گفت کردو سالم اروم و دیکش هاش مو به یدست یمان. کنم نگاه بهش سرد  

 احساس نکهیا خاطر به شدنم وارد از بعد. رفتم جلوتر خودم و کردم اشاره کارم اتاق به یحرف بدون

.نشستم کار زیم یجلو مبل یرو روش به رو خودمم بکنه یراحت  

.ختیریم بهم موهاشو یه کالفه داشت و بود انداخته ریز رو سرش  

. خواهرش ؟یک حال از د،امایپرس و کرد باز لباشو بالخره که کردمیم نگاش داشتم سکوت یتو منم

 حالش یپان"دیپرس ازم که یسوال جواب در یمکث چیه بدون. کرد خراب شویزندگ که یخواهر

باشه؟؟؟ چطور یخوایم:گفتم  پوزخند با و دادم هیتک مبل به"!چطوره؟  

.کنه رو رو دلش درد که بود یکاف من جانب از جمله هی نیهم فقط  

.کرد زدن حرف به شروع زدیم موج صداش و نگاه یتو که یندامت و غم تمام با  
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 یزندگ من؟؟؟از یزندگ ما؟؟از یزندگ از یدونیم یچ تو بگو کلمه هی اشا؟؟فقطیک یدونیم یچ تو-

 صداش گهید)؟؟یدونیم یزیچ ما گذشته از تو کال...؟؟یپان ی گذشته مادرم؟؟از ی گذشته ؟؟ازیپان

 من واسه یالک یدونینم یچیه ؟دالمصبیدونیم ها(شدیم لیتبد ادیفر به و رفتیم باال داشت

!نباااش متاسف  

.کردمیم نگاه بهش داشتم متعجب  

 ریز و دادیم تکون تکون رو سرش و رفتیم اتاق در طرف به عقب عقب من روبه شدو بلند جاش از

 مادرم یدونیکشم،نمیم خجالت کارم از چقدر یدونینم ،یدونینم خدا ،بهیدونینم: کردیم زمزمه لب

 گل از که یدختر اومد،به بدم خودم از زدم یهرزگ تهمت یپان به یوقت که یدونیشرمندس،نم چقدر

 یادگاری از که گهیدونه،میم زیچ همه مقصر رو من داره که روزه و شب مادرم که یدونیبود،،نم تر پاک

...تباه رو دخترش ی ندهیا و کردم خراب م،گذشتشویکرد یبد سامانتا  

 رها سرگردون منو شدو خارج اتاق از وار زمزمه نطوریهم و نبود خودش حال یتو اصال انگار یمان 

 و بود یک سامانتا اصال بود؟ یچ مادرش و یپان ی گذشته از منظور بود؟ یچ گذشتشون از منظور. کرد

 انجام از بعد. بشم غافل خودم یافکارا و یمان یحرفا از تا دادم تکون یسر بود؟ یک سامانتا دختر

 و دلربا ساسان،محمد، که جمعشون یتو یپان نبودن از. کردم حرکت خونه سمت به شرکت یتو کارام

 آزارم نیهم و هست یارم با اون که کردم فکر نیا به هم یطرف از یول. شدم خوشحال بود دلربا پدر

. کردم سالم خودم مخصوص غرور و سردم نگاه با شدن؟ یمیصم همه نیا نایا که شد یچ اخه. دادیم

 خسته:گفت و گذاشت گونم یرو یا بوسه و شد زونیاو دستام از دلربا برم اتاقم طرف به خواستم تا

 ما به پدرش کردن نگاه بالبخند و سکوت و مرد تا چند یجلو شیشعور یب همه نیا از! عشقم ینباش

 تحکم با. نشو مزاحم.کنم استراحت اتاقم یتو برم خوامیم:گفتم یمتحکم یصدا با شد خورد اعصابم

 بهم غره چشم هی و ومدین خوشش من رفتار از نکهیا مثل محمد. نشست جاش سر و شد الل صدام

 دراز تخت یرو. کردم حرکت اتاقم سمت به و زدم بهش یپوزخند هی نکردم ینامرد منم که رفت

 به تمیحساس متوجه خودمم ه؟یارم با یعنی کجاست؟ االن یپان که کردمیم فکر نیا به بودمو دهیکش

. دونستمینم هارو حس نیا لیدل یول... و دنشیپوش لباس طرز کاراش، رفتاراش، به. بودم شده یپان
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 انایک دنبال رفتمیم دیبا کم کم گهید کردم نگاه ساعت به. رنیگیم سرچشمه کجا از دارن دونستمینم

 دختر نیا نمیبب خواستمیم. شدم خارج اتاق از لباسام دنیپوش از بعد بالفاصله. اوردمشیم دانشگاه از

.نه ای بزاره قال رو محمد تونسته کوچولو  

 پدرش و دلربا دنید با یول اوردم لب به یلبخند محمد حرف برابر در شیسرتق و ی،پان ساسان نبود با

 تونستمیم و بود هم یتو جور بد هم محمد یاخما.بشم کالم هم باهاشون یحت خواستم ینم.شد محو

 خارج خونه از دادم تکون براشون سالم عالمت به یسر تنها. اورد خواهد یپان روز به چه بزنم حدس

 بردمو میگوش طرف به رو دستم ناخواسته نیماش سوار یوقت. بودم گرفتم یبد ی دلشوره. شدم

.گرفتم رو یپان ی شماره  

"...خامو نظر مورد مشترک"  

صد اون یزود  

 

 گاز پدال تمیعصبان و دلشورم رفع یبرا. انداختم داشبورد یرو تیعصبان با رو یگوش کردمو قطع ارو

 سوار آسمون همراه انایک. بودم دهیرس مقصد به قهیدق ستیب یتو. شیافزا رو سرعتم دادمو فشار رو

 و میکرد ادهیپ راه سر رو آسمون. بود دختر اون ریدرگ هم یادیز.بود ریدرگ فکرم منم. شدن نیماش

 کنم فکر. شدیم شتریب منم ی دلشوره میشدیم کترینزد خونه به یچ هر. میکرد حرکت خونه طرف به

 رو خونه تا دانشگاه ریمس شهیهم چون گفتینم یزیچ که بود شده خرابم حال ی متوجه هم انایک

 حرف... و دادنا درس طرز و ها دانشجو و استاد از بس از ووردیم درد به رو سرم و بود من مخ یرو

 قایدق که دونستمینم.یپان دنبال برم داشتم قصد چون گذاشتم در دم و نکردم پارک رو نیماش. زدیم

.باشه بهیغر هی شیپ موقع نیا تا دهیم یمعن چه  

...وبازم.گرفتم دوباره رو یپان شماره شدمیم ادهیپ نیماش از که همونطور  

".....مورد مشترک"  
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 انایک همراه داشتم و بود نییپا سرم. بمیج یتو کردم فرو و کردم جدا گوشم از رو یگوش حرص با

.بود افتاده جونم به دلشوره چرا که کردمیم فکر نیا به داشتم. شدمیم خونه وارد  

.بود گرفته ضرب رو نیزم پاهام با  

.اوردم باال رو سرم ترس با دیکش انایک که یغیج یصدا با میشد خونه وارد تا  

.شد بد حالم خون در غرق یپان دنید با  

.زدم ادیفر محمد به رو یبلند یصدا با  

 از ،یجار خون دهانش از. نداشت رو یا صحنه نیهمچ تحمل و تاب که انایک ؟؟یکرررد یییغلط چه-

.زدم زانو کنارش و دمیدو سمتش به. فشردیم رو قلبم تمناش، از پر نگاه. یجار خون شینیب  

.گرفتم دستام یتو رو دستاش  

 و زدیم موج یدیناام چشماش یتو. نشه شیزیچ کردمیم خدا خدا و کردمیم نگاش داشتم ترس با

.دهیرس خط اخر به که کردمیم احساس  

 نگاه بهش زده بهت. بود افتاده شمارش به و ومدیم بند داشت نفساش. گفتیم رو نایهم چشماش! اره

.کردمیم  

 افتاد سرش... شدو بسته چشماش. میبود شده رهیخ بهش یحرف بدون هممون. شهینم شیزیچ! نه

.دستام یرو  

شد؟ یچ یعنی حس؟ یب حال؟ یب  

.زدم صورتش به یمشت و گرفتم رو محمد ی قهی شدمو بلند  

  بزن؟ حرف یلعنت د ؟یاورد یپان سر که بود ییبال چه نیا ؟یکرد کاریچ تو یلعنت -
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 اره،. شکافتیم گلومو داشت بغض. بود افتاده لرزه به هم خونه ستون دمیکشیم من که ییها اربده با

 اونا. خورد بهم ازشون حالم پدرش و دلربا دنید با! شهر ی اوازه بودو یستودن غرورش که یمن! من

.ایلعنت اوردن؟ یپان سر به رو بال نیا و بودن نجایا  

.دمیکش اغوشم یتو رو یپان.  دادم تکون براشون یسر تیعصبان با  

 یتو رو یپان. بود شده خارج بدنش از روح انگار. کردیم نگاه یپان به داشت مبهوت و مات که انایک

 قهیدق پنج. روندم بود ایکینزد همون که یمارستانیب طرف به ادیز یلیخ سرعت با و گذاشتم نیماش

 یرو رو یپان جون یب جسم کردمو رها ابونیخ طیو رو نیماش. دمیرس که بود دهینکش طول هم

 بد کارکنا و پرستارا و دکترا به و زدمیم ادیفر داشتم نطوریهم. شدم مارستانیب وارد و انداختم دستام

.گفتمیم راهیب و  

.نداشت یفیتعر اصال خودم حال  

.عمل یبرا بردن رو اون بوده میوخ یلیخ تشیوضع که دادن اطالع بهم بردن رو یپان که یوقت  

 

 و بد حال طرف هی از. بودم کرده ریاس دستام نیب رو سرم بودمو نشسته مارستانیب یها یصندل یرو

 یحت بودم گفته بودمو کرده دیتهد رو محمد. بود اعصابم یرو دکترا سکوت گهید طرف از و انایک زار

. یبزن سر یپان به و یایب یبخوا که نیا به برسه چه یشینم رد هم مارستانیب یمتر لویک کی از

 یوقت یحت. ستین کارم یتو یشوخ چیه روز و حال نیا یتو من دونستیم یک هر از بهتر خودش

 اومد رونیب دهنم از که یزیچ هر و ختمیر صدام یتو خشممو تمام شد مارستانیب وارد هم دلربا

 با که "؟یزنیم نهیس به رو یپاپت ی دختره نیا سنگ یدار چرا"گفت جوابم در اونم.کردم بارش

 به یپان ورود از ساعت8 قایدق و شبه یها مهین االن. شد مواجه کاشتم صورتش یرو که من یلیس

.گذرهیم مارستانیب  
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 بود انداخته استرس به رو من هست توش یپان که یاتاق به دکترا و پرستارا متداوم یامدا و رفت نیا

. بودم شده یکفر همشون دست از گهید. بود باالشون سر یجوابا کردیم شتریب رو استرسم که یزیچ

 جلوش رفتم یشونیپر با. رونیب اومد اتاق از داشت عهده به رو یپان یکارا اول از که یدکتر بالخره

.ستادمیوا  

.زد روم به ینیغمگ لبخند  

!پسرم سالم -  

 هشت که یدم،سوالیپرس رو سوالم لبام نیب از زور به. نداشتم دادنشم سالم جواب یبرا یینا اصال

.دهینم بهش یدرست جواب کس چیه ساعته  

!چطوره؟؟...چطـ یپان-  

.انهی دهیشن که کردم شک  

.دمیشن زور به خودمم که گفتم حال یب و اروم اونقدر اخه  

؟یدار دختر نیا با ینسبت چه-  

.شدم الل کال دیپرس ازم که یسوال با  

.مسخره چه! عمومه؟ زن گفتمیم. بدم تونستمیم یجواب چه  

.عمومه زن بگم که نیا به برسه چه ارمیب زبون به یحت خواستینم دلم اصال  

.شدیم محسوب زنش بود،اما شده خونده نشونیب غهیص هی فقط گرچه  

.خواهرمه..خوا:وگفتم نییپا انداختم رو سرم  

.گفتم بود یکندن جون هر به  
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 خدشه رو اعصابم ها"چرا"و ها"دونمینم"نیا روزا نیا. نداشتم گفتم نیا به یخوب حس چرا دونمینم

.کرده دار  

.بشنوم رو حرفاش درست تا دوختم بهش رو نگام درنگ بدون دکتر یصدا با  

.کردنیم اوار سرم یرو رو ایدن انگار شدیم خارج دهانش از که یا کلمه هر با  

 بگم...بگم بهتون دیبا راستش...دیبکن رو فکرش که هست یاون از بدتر خواهرتون تیعیوض -

 دست از رو شیکل و دهید یدیشد بیاس خواهرتون یها هیکل از یکی(دویکش یقیعم نفس...)که

.داده  

.داد ادامه و انداخت من روز و حال به یبار تاسف نگاه  

 زیتجو خون براش دیبا زودتر هرچه داره یفیضع بدن و داده دست از یادیز خون که نیا به باتوجه -

!نه ای شهیم جادیا حالش یرو یریتاث مینیبب تا.میکن  

 خوب هم خون زیتجو از بعد.خورهینم شونیا یخون گروه به یخون هر بگم هم رو نیا دیبا متاسفانه

.باشه مقاوم تونهیم چقدر بدنش که داره عتشیوض به یبستگ شونیا حال شدن  

...تیوضع نیا و سال سنو نیا یتو یا بچه دختر  

.پسرم باشه خدا به دتیام تنها  

.بکنه یکار هر یتونیم که اونه  

 گمیم برات دارم:گفت و زد شونم به یا ضربه دید بود فشردم قلب از لیدل که منو سکوت یوقت

 خواهرت حال به یفکر یکن بغل غم یزانو نکهیا یجا به هم حاال!ناظره که باشه ییباال اون به دتیام

 ای خورهیم بهش تیخون گروه که مینیبب و یبد شیآزما یایب دیبا و داره اجیاحت خون به االن اون!کن

.نه  
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! امان! امان. دیکشیم سوت داشت سرم. انیب شیازما یبرا تا بده خبر گهید نفر چند به نخورد اگرم

. نزد دم اما ساخت و ا،سوختیسخت تمام یتو اون! شهینم شیزیچ اون نه. شدمو بلند جام از یزود

.هست ییقو یلیخ دختر اون  

 نکهیا از بعد!ایخدا. بکشه دوش به مجبوره. بکشه دوش به دیبا که هست ییایسخت اون از یکی االنم

 ادی با. بزنم سر بهش تونستم ینم و بود المالقات ممنوع یپان. رفتم نمیماش طرف به گرفتن خون ازم

 بهم شتریب اعصابم بودنش خوابونده حتما االنم و بودم کرده رها ابونیخ وسط رو نیماش نکهیا یاور

 که کنم استفاده مارستانیب تلفن از که خواستم و رفتم مارستانیب رشیپذ طرف به یزود. ختیر

.گرفت سمتم به رو تلفن یخرک عشوه و کرشمه صدتا با یا افاده ی دختره  

 الل کال که رفتم براش یتوپ ی غره چشم هی حالت همون یتو گرفتم دستش از رو تلفن نکهیا بعداز

.شد  

 ادمی اصال که رمیبگ خواستمیم رو یمان یشماره. نداشتم نارویا ی حوصله گهید تیموقع نیا یتو اوف

.گرفتم رو بود گرفته تماس کار خاطر به بارم چند که رو خونشون ی شماره نیهم خاطر به نبود  

 من به خطاب که دیرس گوش به مادرش الود خواب و خسته یصدا که بود یچهارم بوق

!دییبفرما:گفتیم  

 تعجب کمال در که ییصدا با. داشتم ترس هم حرفام اوردن زبون به از یحت. گذاشتم کنار رو دیترد

!هستم محمد یزاده برادر من...رادمنش خانوم سالم:گفتم بود آشکار توش بغض  

گم؟یم بهتون که یمارستانیب به دییایب شهیم...شیست،مین خوب دخترتون حال...حال  

. ادین که نداره تعجب یجا اصال اد؟یم یعنی. اوردم زبون به تا کندم جون هم رو جمله تا چند نیهم

.کنمیم تعجب شخصه به خودم من ادیب اگه  

...که یمادر  
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.دیرسیم گوش به بود افتاده شمارش به که نفساش یصدا و بود کرده سکوت   

ام؟یب کجا..شده؟ک ؟چشیپان:گفت یلرزون یباصدا  

لحظ هی  

 

.کردم دور گوشم از رو یگوش بود بغض با که ادشیفر یصدا بدم رو جوابش خواستم تا کردم مکث ه  

کجاس؟ شده؟بگو یچ بگو یلعنت د -  

.کرد قطع یخداحافظ بدون رو تلفن دادم رو مارستانیب ادرس تا  

 یتان !برادرش یمان. بود دایهو توش یشکست که یا چهره با مادرش. اومدن بعد قهیدق ستیب

!خواهرش  

 با.. من اما. کرد هیگر برادرش. کرد هیگر خواهرش. رفت حال از مادرش دکتر یحرفا دنیشن از بعد

 یپان االن روز و حال باعث که یینایهم. دونستمیم مقصر رو خونواده نیکردم،ایم نگاه بهشون نفرت

 سر به که ییها بال نیا ی ه؟؟همهیچ دیدونیم:گفتم یتلخ به زدم دوتاشون به یپوزخند. بودن شده

!بوده شما کردن  یخواهر و برادر خاطر به اومد یپان  

 نیبر دیبرز تمساح اشک نقدریا و دینیبش نکهیا یجا به دیبکن یپان به یکمک دیخوایم اگررر هم حاال

 شد چقدر هر و دمیم رو پولش خودم(دادم ادامه هیکنا با)داشت یسازگار خونتون اگه.نیبد شیازما و

 رو یتان دست و انداخت بهم شو خفه یمعن به ینگاه یمان. کنن زیتجو یپان به تا کنمیم متونیتقد

 بغضم. شدیم یمتالش درد از داشت سرم. نشستم مارستانیب اطیح یتو رفتم. شد رد کنارم از گرفت

. بود سخت تحملش. نداشتم تیوضع اون یتو و مارستانیب تخت یرو رو دنشید تحمل. بود گرفته

 چرا"دیپرسیم ازم یکس اگه. اوردم رونیب رو گاریس پاکت و کردم بمیج یتو رو دستم.سخت یلیخ

 نقدریا که یکشیم یچ ،بپرسیکشیم گاریس چرا نپرس"گفتمیم جوابش در قطعا"یکشیم گاریس
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 ..که گمیم! گمیم ییباال اون یجلو جا، نیهم االن،. دارم یحس بهش یلعنت من اره. "یکشیم گاریس

.دارم دوستش که  

!اره  

.دارم دوسش  

 االنم بستم، دل بهش ییهوی یلیخ چشمام، نور شد ییهوی یلیخ شد، میزندگ وارد ییهوی یلیخ

!یــیهوی ـــزیچ هـــمه شکستم، ییهوی منم شد، ییهوی نبودش  

 که نیغمگ آنچنان ، محزون آنچنان! کشد یم آتش به را یاحساس هر نگاهم که سوزانم، آنچنان

.شکند یم را سنگ بغض میصدا  

 اونوقت یکن دل درد... یبزن حرف یکی با خوادیم دلت. میکن دل درد باهاش تا ستین چکسیه یگاه

:گهیم بهت دلت ته یزیچ هی  

  بزن حرف باالست اون که یاون با

  آسمون سمت یکنیم رو آگاه ناخود

.باش مواظبش خودت پس. مهربونه کوچولوش قلب! پاکه دلش. بشه شیزیچ نزار خودت ایخدا یگیم  

 

.نداشت یفیتعر ما از کدوم چیه روز و حال  

.مادرش ینداشت،حت مطابقت باهاش کدوممون چیه هیخون گروه  

 خون رو یکس هر دل چشماش غم. کنه کاریچ دونستینم و بود امد و رفت حال در همش یمان

.کردیم  
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 وارید سرد یکایسرام به. دونمینم رو میکن کاریچ دیبا االن. اووف! وجدان؟ عذاب از چرا؟ یول

 نیب از رو میلعنت بغض گلوم اب دادن قورت با خواستمیم. بستم رو چشمام دادمو هیتک مارستانیب

 هیخون گروه با میکن دایپ رو نفر هی که میندار وقت شتریب ساعت چهار و ستیب تا بود گفته دکتر. ببرم

 نشده جادیا تشیوضع یتو یرییتغ. مارستانمیب االن تا شبید از من و عصره پنج ساعت االن. یپان

.بود  

.میکردیم دایپ رو نفر هی عصر فردا تا دیبا  

.برن تا بودم فرستاده رو همه  

.باشم ششیپ خودم خواستمیم  

.انیب شیازما یبرا تا بدم خبر یپان یدوستا و یارم به گرفتم میتصم  

.باشه یکی شونیخون گروه تا کردمیم خدا خدا  

.بود شده الل یگوش پشت کال که یارم  

 به و ستین خوب حالش یپان"بودم کرده خالصه جمله هی یتو و بودم نگفته بهش کال من که خوبه

."داره اجیاحت خون  

.بده ادرس و نیمارستانیب کدوم گفت فقط و فقط یکردن سوال یحت بدون  

.دادم بهش رو ادرس بود؟؟ چش گهید نیا  

.بود نجایا قهیدق ستیب یتو اونم  

.کردیم نگاه من به داشت گنگ فقط  

.گفتم بهش رو دکتر یحرفا اروم اروم  

.دیخند یبلند یصدا با... دیخند حرفام، شدن تموم از بعد   
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.بود شده جلب ما به انیاطراف توجه که یطور  

.شد لیتبد هیگر به خنده نیا کم کم  

.شدن یجار اشکاش  

نه؟ ؟مگهیکرد یشوخ...نبود یجالب یشوخ: گفت یبلند یصدا با  

.بود یجار صورتش یرو که بودم شده ییاشکا اون مات  

زه؟یریم اشک یپان خاطر به  

 چرا؟

.دمیپر جام از یزود زد که یادیفر با  

بگو.یکنیم یشوخ یدار گه بده؟بگو جوابمو یلعنت ستمین تو با مگه  -  

.بود شده بد حالش  

 رو اشکاش و دیکش موهاش یتو یدست برگردوند رو روش باشه من طرف از یجواب منتظر نکهیا بدون

.کرد پاک  

.چشمام یتو دوخت چشماشو منو طرف برگشت دوباره  

 یلیخ م؟؟حالشیکن کار یچ دیبا بگو خدا رو تو اشایک:دیپرس ازم قبل از تر اروم و تر میمال یلیخ

 بهم رو راستش خدا اورده؟؟تورو سرش رو ییبال نیهمچ یشدهه؟ک باعثش یک اصلًا بده؟

رن؟یبگ خون انینم کوشن؟چرا بدم؟پس خون دیبا یتوگفت..بگو؟؟تو  

 یجواب منتظر و  دیپرسیم یمتوال یها سوال یه یمظلوم لحن با و ختیریم اشک من به توجه بدون

.شدینم من طرف از  
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.بره زییپا مثل اونم نکنه...بزاره تنهام نکنه..نکنه -  

.کردم تعجب یلیخ زییپا اسم دنیباشن  

 خون رمیم االن نیهم اصال.بره ییجا زارمینم من نه نه نه:گفت بلند یکم یصدا با شدو بلند جاش از

.بدم  

؟؟یبر دیبا کجا..کج  

 به یچ داره اخه؟ شده یچ! ایخدا. کردم تشیهدا دادیم خون دیبا که یاتاق طرف به سکوت یتو

اد؟یم روزمون  

 تو و بود هم تو اخماش. بود کرده رییتغ درجه هشتاد صدو رفتارش رونیب اومد اتاق از یوقت یارم

 بال نیا یک:دیپرس یجد و محکم یلیخ یصدا با ستادویوا روم به رو اومد .زدیم موج نفرت چشماش

اورده؟ یپان سر رو  

.اومده سرش بال نیا شتم و ضرب از بود گفته بهش پرستاره اون که کنم فکر  

!داره؟ یربط چه نیا به قایدق االن  

.زدم  بهش یپوزخند  

.دادمیم پس جواب نمیا به دیبا گهید  

 احمق اون کار محمد،:گفتم لب ریز و شد مشت دستام بود کرده یپان با محمد که یکار یاور ادی با

.بود ومدهین الشخور اون دنید به.بود ومدهین یپان چون.ساسان خاطر به.بود  

.خوردم جا خورد صورتم یتو که یا ضربه کنم،با نگاه یارم به تا رمیبگ باال رو سرم اومدم  

!زد؟ مشت من به االن اون  

.گرفت رو لباسم ی قهی بشم بلند جام سر از خواستم و شدم یعصب  
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حفاظتت؟ از بود نیا! مواظبشم یگفت تو یلعنت -  

!بده منو ها؟جواب  

.خطره در جونش یعنی خونه اون یتو گذاشته رو پاش یپان که یروز از یدونستیم که بود؟تو نیا  

؟یلعنت یفهمیم  

.اومد در کاراش از حرصم گهید  

.رفتم مارستانیب اطیح به کردمو جدا قمی از رو دستش  

.بشنوم رو حرفاش خواستم ینم  

 از زودتر بگه یزیچ خواست تا ستادیوا جلوم اومد بازم که بودم نشسته اطیح یها یصندل یرو

:گفتم ادیفر و تیعصبان با شدمو بلند سرجام  

 ریتقصــ اومده سرش االن که یـیبالها ــنیا!ندارم حوصـلتو اصــال که نگــو چرت ـــنقدریا

!تـو توهه؛فقـط  

!چرا؟ یــدونیم  

شد؟ یچـ یول کردیم شرکت ساسان با جمعشون یتو و خونه ومـدیم روزید ـدیبا چــون  

.برنگشــت عصـر تا ــرونیب اومد تو بـا  

 با نداره حق خورده مهر یپان هیــشونیپ رو محمد اسم که یوقت تا که یدونستیم دیبا اول از هم تو

. کنـــه دو بــه یکی هــا ـــبهیغـر  

 اونم یول کنم ناراحت رو یارم خواستینم دلم. کردیم ارومم بازم یول نبود دلم ته از حرفا نیا نکهیا با

.کرد یرو ادهیز  
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 بود گرفته سرشو یصندل یرو بود نشسته .شدم مونیپش خودم یها گفته از یارم روز و حال دنید با

 زیچ همه. منه رهیتقص اره:گفت من به رو و باال گرفت رو سرش.شدن یجار اشکاش بازمدستاش نیب

!منه ریتقص  

!همه به کردم، بد من. داداش اره. یپان ز،حالییپا رفتن  

نکهیا با  

 

 افتاده یاتفاق بزنم حدس تونستمیم بازم داره هم ساسان و یپان به یربط چه و هیک زییپا دونستمینم

.براش  

.کردمیم ناراحتش دینبا. انداختم نییپا رو سرم شرمنده و نشستم کنارش  

 رو خودم دارم و دلبستم بهش که منم. کنهیم نیهمچ یپان خاطر به داره اون چرا چرا؟ اخه؟ چرا یول

.زنمیم زمان و نیزم به  

چرا؟ نیا  

 نگاه یارم. کنمیم باز روش به رو قلبم در بازم هست ممنوعه کال داشتنم دوست نیا دونمیم نکهیا با

:کنهیم زدن حرف به شروع ندازهیم بهم ینیغمگ  

آدم یگلو خیب مونهیم ییحرفها کی -  

 آدم، یگلو خیب مونهیم فقط ،یواشکی بغض یحت شه،ینم هم بغض و مونهیم شه،ینم هم ادیفر و مونهیم

 هیسا و مونهیم کنه یم کمرنگ را ییلذتها کی را، ییها خنده کی و ونهیم اصال شهینم یزیچ چیه

 دلش و دونهیم خودش را هاش غــم که یکس کردن درک سخته …نیا از بعد چه هر یرو ندازهیم

 بخاطرخنده بودنش، شاد بــخاطر ـخورن،یم حســـرت نن،کهیبیم رو لبـخـندهاش تنها همه که

 هاش
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تنهاس چقدر دونهینم اون جز چکسیه و  

…باخــتن از …ـترسهیچقدرم که  

..زاشیعز دادن دست از  از  

قلبش، و احساس زدن خی از  

...باشه باخت تهش که یزیچ هر از.یزندگ از  

...کردم تجربه بار هی که بشم دچار یدرد به بازم ترسمیم یلیخ... اشایک ترسمیم من  

.زمیعز دادن دست از  

.سوخت خاطرش به دلم  

.نبود نیا شناختمیم من که ییایارم  

.ووردیم همه لب به خنده طیشرا نیبدتر یتو که بود یکس  

 ادشی از یساعت یبرا یحت رو زیچ همه خنده و یشوخ با گرفتیم دلش یکس وقت هر که بود یکس

.بردیم  

.کنم ارومش تونمینم االن من  

.کردیم اروم رو همه اون شهیهم چون  

.کردیم خوب رو هیبق یدال که بود اون شهیهم چون. کنم خوب رو گرفته دل اون تونمینم االن  

.تونمینم االن  

...اون یتو رو یپان تونمینم من یول...یول.رفتم تند!خوامیم معذرت داداش-  

.بده ادامه حرفاش به نذاشت گلوش بغض  
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.ردم شونش سر به یدست شدمو بلند  

.کردم ناراحتت که شرمندتم واقعا من.ستین کارا نیا وقت االن که پاشو.یارم پاشو-  

...شیازما یبرا انیب میبد خبر یپان یدوستا به میبر تا شو بلند االنم  

 رمیم منم بگو دوستاش به برو تو:گفت شدو بلند جاش از یزود شد خارج من دهان از حرف نیا تا

.دادن خون یبرا ادیب بگم هم گهید نفر هی به...به  

؟یک:دمیپرس یکنجکاو با  

 به..به:گفت حال همون یتو و گرفت طرفم به و اورد در بشیج از رو شیگوش شدو پاچه دست یارم

.هست داخلش اریمه و یعل ی شماره ریبگ هم رو یگوش نیا!...پدرم  

پدرت؟:گفتم تعجب با و گرفتم دستش از رو یگوش دادمو تکون یسر  

 یپان هیخون گروه با دیشا متفاوته شیخون گروه اون خب..خب:گفت هوی یول بگه یچ دونستینم

.باشه داشته یسازگار  

 مارستانیب اطیح از عجله با یارم یوقت. دادم تکون دمیفهم ی نشونه به یسر کردمو نگاش دیترد با 

.داخل رفتم منم شد خارج  

 

 دستگاه. تخت یرو. دهیخواب روم به رو کنه، خوبش زودتر خوامیم خدا از دلم ته از بندمویم چشمامو

داشتن؟ نگه زنده تورو اونا. وصله دستگاه تا چند به  که ییها یچیپ میس هزارتا. بهش وصله  

!یهست ییقو دختر کن وثابت شو بلند. گهید شو بلند کوچولو؟ دختر شدن دنتیکش نفس باعث اونا  
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 مادرت! یکرد نگران رو هممون که هست هفته کی االن! ؟یکن باز قشنگتو یچشما یخوا ینم چرا

 که ینیبب ؟ینیبب ویشینم بلند چرا. پاشون به پا خواهرت. رهیم و ادیم برادرت. نجاستیا شب تا صبح

!شهیم تر شکسته روز هر یارم  

...فهیضع بدنت گفتن دکترا  

!فیضع بگن بهت که یهست یاون از تر یقو تو دونمیم من یول  

.بستم رو چشمام و تخت ی لبه گذاشتم رو سرم  

.شیپ هفته هی به رفت فکرم  

!یعل سالم الو-"  

!ا؟یسالم،ارم -  

 االن حد نیا تا فقط...ستین خوب یپان حال بگم بهت زدم زنگ راستش!اشامیستم،کین ایارم من نه -

 و اریمه با لطفا.خورهینم بهش یکس هر یخون گروه و داره اجیاحت خون به که بگم بهت تونمیم

!نه ای خورهیم هم به تونیخون گروه مینیبب تا نیبد شیازما و نیایب خواهرشون  

 بالخره که اون، نه و زدمیم یحرف من نه. بود شده شوکه که کنم فکر.ومدینم یگوش پشت از ییصدا

شده؟ چش..چش:گفت یا گرفته یصدا با قهیدق چند از بعد  

.نداشتم دادن حیتوض ی حوصله اصال  

.یفهمیم یاومد که بعدا رو شیگفتم،بق بود الزم که هم یزی،هرچ***مارستانیب ایب:گفتم یتند به  

 فیضع اعصآبم یآدیز روزا نیا. کردم قطع رو یگوش باشم اون جانب از یحرف منتظر نکهیا بدون

!شده  
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 دیکشیم مایمهس که ییغایج یصدا هنوزم گوشمه، تو اریمه پسره اون یادایفر و داد یصدا هنوزم

 گذاشته کنار که یغرور! چشمامه یجلو ختیر اریمه و یعل یاشکا که یا صحنه هنوزم. گوشمه یتو

!شد یاشک چشماشون کوچولو دختر نیا خاطر به شدو  

 چیه خون. خوشحال هم و میشد شوکه هم دکتر یحرفا دنیشن با هممون یچطور که ادمهی هنوزم

!نفر هی جز...نداشت مطابقت باهاش کدوممون  

 و نفرت،خشم از مملو یچشما یا لحظه مارستانیب به ورودش ی لحظه از که یکس! یارم پدر اونم

. دمید یارم پدر ورود با رو یپان مادر ی دهیپر رنگ وضوح به. نکرد دور یپان برادر و مادر از رو اشکش

 و کردیم یتاب یب نقدریا یارم مادر چرا که دونستمینم. بود گنگ برام بود چشماش یتو که یترس

 خون یپان به نکهیا بعد. ها دونمینم نیا از خسته گهید.دونمینم دونم،ینم دونم،ینم.ختیریم اشک

 تخت یرو که هست هفته هی االنم. بدن رو موندنش زنده دیام بهمون تونستن کردن؛فقط زیتجو

 و وخونواده انایک و یارم. نذاشتم تنهاش که اسهفته هی من. بسته ییها چشم با. دهیخواب مارستانیب

 یپان اتاق یتو رو نفر چند ورود ی اجازه دکتر یول هستن کنارمون لحظه به لحظه هم یپان یدوستا

 صبح تا شب من یرن؛ولیم ضیمر همراه عنوان به ها بچه بار هی ساعت چند نمیهم یبرا! دهینم

 ذاز.یغرور چیه بدون.زنمیم حرف واسش و نمیشیم. هست تختش کنار که یتخت یرو! کنارشم

!گمیم گرفتم ندهیا یبرا که یمیتصم از. گمیم حالم از گم،یم گذشتم  

.شهیم دهیکش زور به که ینفس ده،یپر یرنگ بسته، یچشما با اون یول  

.گذاشتم کنار غرورمو شبا نیا یتو! دهیخواب دراز، به دراز تخت، یرو  

!اون مثل یعروسک خاطر به  

.گفتم نحسم خاطره اون از! واسش ختمیر اشک گذاشتمو کنار غرورمو  

.شد شکسته غرورم یچطور که گفتم! کردن چهیباز رو میزندگ یجور چه که گفتم  

!خــواب خوابِ...بود خواب اون یول  
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 دکتر. شدم دور یپان ازتخت"دییبفرما"گفتن با کردم جمع رو حواسم خورد در به که یا تقه یصدا

 رو تکشون تک دقت با یزیر اخم با. رفتیم ور باهاشون داشت بود دستش ورقه چند.شد وارد که بود

.کردیم نگاه  

 بهتر داره حالشون که بگم بهتون تونمیم خوشبختانه:گفت یلبخند با و کرد بلند رو سرش بالخره

!خطرناکه براش یاسترس ای فشار هر یول...یشه،ولیم  

!بوده روالش رو هم یعصب فشار که بگم تونمیم دمید من که ییزایچ نیا طبق  

 دونستمینم واقعا. میبد انتقال بخش به رو اون میتونیم و ادیم بهوش گهید یساعت چند تا خالصه

.دمیشن که بود یخبر نیبهتر االن. بدم بروز رو میخوشحال یچطور  

"شکرت خدارو"گفتم دلم ته از بستمو رو چشمام  

!ممنونم ایخدا!هست ییقو دختر که دونستمیزنه،مینم جا زود یپان که دونستمیم  

!دمیبوس رو شیشونیپ میمال شدمو خم. شدم تختش کینزد  

 داره یپان حال دادم،که خبر بود شده خارج مارستانیب از گذشتینم یادیز زمان که یارم به یوقت

.ختیریم اشک داشت یخوشحال از. مارستانیب اومد یتعلل چیه شه،بدونیم بهتر  

 یتو. مارستانیب بودن اومده همه که گذشتینم بود داده بهمون دکتر که یخبر از ساعت کی هنوز

 که بود نیا دمیشن انایک از و دونمیم که یزیچ تنها. نشدم هم محمد چشم تو چشم یحت مدت نیا

 دست امانت هی هم یپان بودو یپان مالک و صاحب ساسان کرد،انگاریم سر به دست رو ساسان داشت

.بود مخ رو یادیز هم ساسان نیا. محمد  

 ه؟یزیچ کم ه؟یکل دادن دست از ه؟یزیچ کم کمه؟. داشت یپان تیوضع یتو ینقش هی که یکس

 هی به ازارش دمیند یحت که یدختر ه؟یزیچ کم بشه یعصب فشار دچار سال سن نیا یتو یدختر

.برسه هم مورچه  
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 دخ

 

!گل برگ مثل صافه که یتر  

 دار لکه رو نهیا نیا دارن. کننیم پژمرده رو گلبرگ نیا دارن پست یادما نیا یول. نهیا مثل صادقه

.کننیم نابود رو شیزندگ دارن کنن،یم  

 

*** 

 

 وجودم یگوارا قشنگش یچشما رنگ که روزه دو. گذرهیم یپان اومدن هوش به از داره روزه دو االن

 به یحس وجود دیام به ینگاه مین یحت. نداختیم ادم تن به لرزه حسش یب یها نگاه یول. شده

. فکر تو رهیم قایعم و شهیم رهیخ نقطه هی به فقط و فقط اومده بهوش یوقت از. نداختینم گرانید

 حرفامون به نه و زنهیم حرف یاکلمه نه. نداد نشون یالعمل عکس چیه برادرش و مادر اومدن از یحت

.ترسوندیم رو من شیلعنت حرکات نیهم! شده افسرده که انگار...انگار. دهیم گوش  

 یتیمامور هم گهید طرف از ن،یا طرف هی از. کردمیم شیمعرف روانپزشک هی به دیبا دکتر ی گفته به

 یفیضع بدن یپان دکتر ی گفته به. یپان یبرا یا هیکل کردن دایپ هم گهید طرف از و. دوشمه رو که

.میبودیم هیکل اهدا فکر به دیبا زودتر چه  هر داره  

 

 دست اگه. اورد سرش به رو بال اون محمد که یاخونه. خونه میبریم رو یپان هفته دو از بعد میدار االن

.کنه یزندگ و خونش یتو بره یپان که نیا به برسه چه نهیبب رو شیسا محمد یحت ذاشتمینم بود من  

..شدینم به یول  
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.بدم باد به رو سال چند نیا یها زحمت که تونستمینم  

.بکشم پس پا خواستمینم و بود یباز اخر گهید  

 

 که سخته یلیخ کردیم نگران رو من سکوتش نیا و بود و گرفته بر در یپان رو افکارم شتریب روزا نیا

 به رو اصال شیروح تیوضع. رهیبپذ رو سکوت فقط اون و یباش طرفش از یحرف انتظار به هفته دو

.ستین سامان  

.ادیب همراهمون ندادم اجازه یارم به یپان اوردن موقع... اصال  

 چشم از یارم که خواستمینم رو نیا اصال من و پرهیم محمد به حتما اومد یوقت که دونستمیم خوب

 و بود انایک و من ونیم یپان.نداشتن ورود ی اجازه کال که هم یپان ی خونواده و دوستا.  وفتهیب محمد

.میکردیم تیهدا اتاقش سمت به رو اون میداشت  

.ستادهیوا جاش سر یپان دمید دفعه هی. بود نییپا سرم  

 محمد که یقدم با. بود افتاده لرزه به پاش و دست یپان. محمد به خورد چشمام کردم بلند رو سرم تا

.زد صدا رو من اسم غیج با و انداخت چنگ من یها بازو به یپان برداشت سمتمون به  

اشاایک-  

.بود محمد دنید با هفته دو از بعد یپان العمل عکس نیاول  

.بود شده رون اشکاش و دیلرزیم خودش به داشت نطوریهم یپان  

 حالش که ینیبینم یلعنت د ا،ین یپان اطراف روزا نیا لطفاً،لطفاً:گفتم محمد به رو تیعصبان و تحکم با

 ونیم رو یپان فینح کمر خودم و کنه گم نجایا از رو محمد گور که کردم اشاره انایک به ست؟ین خوب

 کنارش تخت ی لبه خودمم خوابوندمش تخت یرو. کردم تیهدا اتاقش طرف به و گرفتم دستام

 نیا از که داره گهید شوک هی به ازین که بود گفته دکتر. بود ومدهین بند هنوزم اشکاش. نشستم
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 رو قلبم عاجزش نگاه. نداشت رو گهید شوک ای فشار هی تحمل شیجسم وضع یول ادیب رونیب حالتش

.گرفتم دستام یتو رو بود گذاشته شکمش یرو که رو دستش. سوزوندیم  

.کردم وارد دستش به یفیخف فشار  

 میزندگ تو بار هی فقط...بار هی!کنمینم نکردمو قبول رو شکست میزندگ تو چوقتیه ه،منیچ یدونیم -

 بگم االن تونمیم و نبود خوب حالم ماه نیچند تا نکهیا با.عبرت درس شد برام اون خوردمو شکست

...دمیجنگ مشکالت با موندمو.دمینکش پس پا بازم یبود،ول میزندگ دوران نیبدتر  

...کردم استفاده ندمیا واسه شکستم از  

!فتمیب غلط به دوباره ذاشتمینم و ووردمیم خاطر به اونو بشم منحرف راه از خواستمیم تا  

یریبگ عبرت هات شکست از ندهیا یتو هم تو که گمینم نارویا  

!داشته و داره تفاوت کامال من طیشرا با تو طیشرا که دونمیم خوب چون  

.مهمه اراده فقط زیچ هر یتو که گمیم نیا یبرا فقط  

.یبزار سر پشت یاسون به رو مشکالت نیبدتر یتونیم یباش داشته اراده تیزندگ یتو اگه تو  

.نیباش،هم داشته اراده فقط  

.کردیم گوش حرفام به داشت یپان  

.داد تکون نیطرف به رو سرش و چشمام به دوخت شویاشک یچشما  

تونمینم گهید خدا به..ب. تونمینم..نم-  

.کشمینم..نم...گهید...گید  
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 نیا یتو تونستم ینم گهید. زدیم من به رو حرفا نیا داشت زور به بود شده لیتبد هق هق به شیگر

. دمیبوس رو شیشونیپ و گرفتم دستام نیب رو سرش. نداشتم رو اشکاش دنید تحمل و نمشیبب وضع

 موهاش من و کردیم خفه نمیس یتو رو هقاش هق. دمیکش اغوشم یتو اونو کردمو پاک رو اشکاش

.کردمیم نوازش رو  

.هست هم ایارم...ار هستن، دوستات هست، انایک. هستم من نگاه !نکن هیگر -  

 یغلط چیه تونهینم محمد. یکنیم درست خودت واسه رو روز و حال نیا یدار یچ خاطر به پس

 به چسبوندم رو میشونیپ. گرفتم قاب دستام با رو صورتش کردمو جدا نمیس از رو سرش. بکنه

.شیشونیپ  

.یستین تنها -  

!نویا بفهم  

!نباش ناراحت پس...کنارتم استیدن ایدن تا  

 انداخت رو خودش کردو حلقه گردنم دور دستاشو هیگر ریز زد یبلند یصدا با حرفام شدن تمام با

 کردم نوازش رو کمرش کردمو زمزمه گوشش کنار نقدریا. شد سبک تا کرد هیگر نقدریا. آغوشم یتو

 بالشتش یرو رو سرش بشه داریب خواب از نکهیا بدون واشی. رفت خواب به و شد منظم نفساش که

.زدم کنار رو شیشونیپ یرو یموها. داشت یمعصوم یلیخ ی چهره. گذاشتم  

 رو چشمام. بود صورتش رو هنوزم اشک یها رده یجا کردم نوازش رو هاش گونه دستم پشت با

 به شب"گفتم شدمو خم گوشش کنار برم رونیب اتاق از نکهیا از قبل. دمیکش یقیعم نفس بستم

.دمیشن کار اتاق از رو محمد یصدا که رفتمیم اشپزخونه طرف به داشتم. "!زمیعز...ریخ  

.ستمیوا درش پشت برمو اتاق طرف به شد باعث میکنجکاو  
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.خستس و اومده مسافرت از دوستاش با تازه بگم بار اررهههه،چند..اره -  

 

-...  

 

...شینم گمیم -  

 

-...  

 

 اتاقش از اومد یپان اگه ایب فردا تو!،باشه،باشهیزنیم رو خودت حرف باز تو که گمیم یچ هر بابا یا -

.خدافظ.نشیبب رونیب  

 اگه! لعنت محمد، بهت لعنت ،یلعنت. شدم دور اونجا از یزود اتاق در طرف به قدماش یشدا دنیشن با

.نهیبب رو الشخور اون یپان تیوضع نیا یتو گذاشتم من  

 

 

(ایپان)  

 

.اتاق یتو مطلق سکوت فقط. یحال نه ،یا حوصله نه. هیروز عجب امروزم  

یمن  
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 یحرفا ادی که بودم غرق افکارم یتو نطوریهم! ناکجا به رهیخ که ییچشما تخت یرو جون یب که

.افتادم اشایک شبید  

 موج اراده لحنش یتو و محبت حرفاش یتو و صداقت چشماش یتو زدیم بهم حرفارو اون یوقت

.زدیم  

 اونم محمدم ی غهیص من نکهیا اوردن ادی به با یول بشه قرص یکم دلم شدیم باعث حرفا نیهم

ساسان با رو من خوادیم  

.دیکشیم پر قلبم قوت تموم کنه معامله  

 در که بود بعد قهیدق ستیب بایتقر. کردیم شتریب رو من درد سر و ومدیم نییپا از یادیز یصدا و سر

 زل بهش چشمام یتو ختمیر نفرتمو تموم دختر نیا دنید با. شد وارد یکی و شد باز هوا یب اتاقم

.زدم  

:گفت پوزخند با کردو نییپا باال من یپا تا سر از یدست  

 قبرستون ینهیس یرفتیم راست هی دیبا که کردمیم فکر موقع همون ،هعیموند زنده که نمیبیاوه،م

...مارستانیب تا  

چرا؟ یدونیم سوخت، برات دلم ها، کوچولو هی فقط کوچولو، هی ،یول  

.یبد دست از رو ساسان مثل یکس یخواستیم چون گم،یم خودم یکن فکر خوادینم  

!نیریش دنبال اومده خودش خسرو(کرد اضافه چشمک هی با)اینباش نگران اصالااا  

....و نتتیبب اومده ساسان ارههه  

.دمیشنینم رو دلربا یحرفا گهید   
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 یخوب اتفاق شدیم خوب چقدر. اوردن هجوم افکارم به فتهیب قراره ندهیا در که ییاتفاقا و گذشتم

 امشده گم ارامش دنبال بیعج ها روز نیا. کردیم دور ذهنم یها یشلوغ از کمی رو من و فتادیم

.حسرت دوباره وعذاب، درد دوباره ،یاداوری دوباره انفجار، دوباره دلربا یحرفا با. بودم  

خوادیم تازه حس هی دلم  

یانگشت بند یخوش دل هی  

زمستون ونیم زییپا هی  

هیگر از بعد یسبک حس مثل  

..ها مکافات از شد فارغ دیبا یگآه  

. کوچک یها زیچ با یحت ،یدلتنگ حصار از شد رها دیبا یگآه  

 ادتی ایخدا ها؟ کابوس نیا شدینم تموم چرا.زدم صدا رو خدا دلم یتو گرفتمو دستام یال رو سرم

 خدا، خستم ؟یشنوینم صدامو چرا ؟ینیبینم منو چرا بندگانتم؟ از منم رفته ادتی هستم؟ منم رفته

 من ستین یانیپا نیا. خواستمیم من که نبود یزندگ نیا. خستم ادمات تموم ی اندازه به من. خسته

.خوامیم  

!باشه؟ آه و اشک  یزندگ از من سهم دیبا چرا  

..حسرت فقط  

..یدیناام..یخستگ..انتظار  

..یدلتنگ..یدلتنگ..یدلتنگ  

..دمشیند که یمادر دلتنگ  

..دمشیند که یخواهر دلتنگ  
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 غیج صدا، پشت صدا! بهت لعنت لعنت، لعنت،. شد اکو سرم یتو دلربا یحرفا. دیکش ریت دوباره سرم

 و دادیم تکون محکم رو هام شونه.دیدو سمتم به اشایک و شد باز اتاق در. ناله پشت ناله غ،یج پشت

 که بودم یزیچ اون از تر خسته دمیکش که یغیج همه نیا از من اما. زدیم صدا رو اسمم مدام

.شد بسته خود به خود چشمام و بدم نشون یواکنش  

 

 دمیفهم دستم ساعد یرو پنبه و سرم اتاق، مطلق یدیسف دنید با. کردم باز رو چشام یال اروم

 برم و دور به ینگاه .دمیکش باال خودمو کردمو باز کامل چشامو. مارستانیب جز ستمین ییجا

.نبود اتاق یتو کس چیانداختم،ه  

.شدیم دهیشن اتاق در پشت از نفر چند ی مکالمه یصدا اما  

!چطوره؟ حالش دکتر یاقا -  

 شد باعث اشایک یصدا اون از بعد بالفاصله یول شد دهیکش هم یتو اخمام ساسان یصدا دنیباشن

.کنه خوش جا لبام کنج یکمرنگ لبخند  

!ساسان،لطفاً  -  

 دروغ بهت محمد که یدید چشماش؟ یجلو یایب یخوایم بازم و ستین خوب حالش یپان ینیبیم

اونه سر ریز همش یپان حال نیا که یدید. بود گفته  

.خواهشاً پس  

. بستم رو چشمام. زدیم موج تیعصبان یول باشه محترمانه کردیم یسع نکهیا با اشایک یصدا یتو

ره،یم آدم مونهیم جا ییجا آدم از یبخش شهیهم  

یعابر یچشما تو ای ،یاتاق تو ،ییدرختا ریز مونه،یم جا اون از یمهم بخش اما  

.ستین اون از یبخش شهیهم کرده، گم یچ دونه ینم آدم  
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 جا خودم اونو، نکردم گم. ستین وجودم از یا گوشه که کنمیم حس! کنمیم حس االن منم

 یب ادم همه اون به. نداشتن اونا و داشتم دوسشون که ییاونا به کردم، میتقد خودم. گذاشتمش

!معرفت  

.رو محبتم ی خزونه رو، اعتمادم کردم، میتقد  

 اونم از بعد و کرد ترک رو اتاق یپزشک یها کار یسر هی و سرم کردن چک از بعد شدو داخل دکتر

 تا. بودن ستادهیا کنارم یحرف بدون. انداختم دوشون هر به ینگاه. شدن وارد انایک همراه به اشایک

.بزنه رو حرفش نذاشتم کردمو یدست شیپ خودم بگه یزیچ اومد اشایک  

 وجود یمقصر خم و چیپ پر داستان نیا تو! زایچ یلیخ.نیدونینم من یزندگ از یادیز یزایچ شما -

 اونا درسته. بود محمد بگم تونمینم.بود یمان اون بگم تونمینم. دیکش گند به رو میزندگ کل که داشت

. میزندگ به زدم شیآت که بودم خودم. خودم جز نبود یکس مقصر اون اما بودن، کار ریتقص هم

...لشمیدل! دونمیم مقصر رو خودم پس. کنم هیگال کس چیه از تونمینم  

کنم، سکوت یریدلگ از ومدمیم روزا نیا. کردم سکوت. بگم یچ دونستمینم  

 ازشون واقعاً.  انایک اشا،یک. دوختم چشم نشونیغمگ یچشما به حوصله یب. شدمیم رتریدلگ یول

.نذاشتن تنهام که ییروزا نیا خاطر به. بودم ممنون  

 یحرف. انداخت نییپا رو سرش انایک. برگردوند رو روش و دیکش صورتش به یدست کالفه اشایک

.بزنن بهم که نداشتن  

. برم خواهرم و ،مامان پدرام بابا دنید به هفته سه دو از بعد خوادیم دلم االن گفتند؟یم بهم یچ واقعا

.کنم خلوت یساعت چند باهاشون برم خوادیم دلم  

.اطرافم یایدن از کنم غافل رو خودم  
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 خودم. کنم فراموش رو زیچ همه رو، حالم کنم فراموش. هستم یک کنم فراموش ساعت چند یبرا

 دینکش طول شتریب دوساعت که شدنم مرخص از بعد بالفاصله. خودم و باشم خودم خونوادم، و باشم

 تیقاطع با من یول کنن مخالفت خواستنیم دوشون هر اول. ششونیپ ببره رو من که گفتم اشایک به

.رمیم خودم نینبرد اگه چیه که نیبرد کردم،اگه خواست در:گفتم  

. نه ای انیم همرام اونا که نکردم یتوجه. پدرم سراغ رفتم همه از اول. بردن رو من چرا و چون یب

.نشستم سنگش کنار رفتم  

 دستات که یستین چرا ؟یبرگرد که نشده تموم خدا هیمهمون خبر چه اسمون از ؟یخوب. بابا سالم -

 بزرگ منو ،یول بودم بچه من. شدم بزرگ که ببخش منو بزارم؟ چشمام یرو و ببوسم ادب رسم به رو

 تو. کردن یادیز رو خودشون که ییاونا واسه شد، بزرگ قلبم. بخشش شد،واسه بزرگ روحم. کردن

.دلتنگم خدا به!؟...پدرم ییکجا  

 رو هاش کلمه تک تک دمیکش دست اسمش یرو. قبر سنگ یرو شدم خم زدمو پس رو اشکام 

 بود شده تنگ اوناهم واسه دلم. رفتم خواهرم و مامانم خاک سمت به شدمو بلند جام سر از.دمیبوس

 از یمین که کردمیم احساس. داشتم بهشون نسبت یحس هی. ومدمین دنشونید به شتریب بار هی گرچه

 لحظه اونوقت. بود دستام تو زمان گذر کاش یا. نداشتم باهاشون یبیغر حس چیه .بودن میزندگ

!موند ینم یوقت گهید موندن اونا یب یبرا که کردمیم یطوالن اونقدر رو بودنشون یها  

...افسوس اما  

 برام ارامش حس نیا. کردمیم یسبک احساس واقعاً. کردم خلوت خواهرم مادرو با هم رو یساعت کی

.میکردیم حرکت محمد ی خونه طرف به میداشت میبود نیماش یتو. بود ریناپذ وصف  

 ادمی به روز اون ی خاطره دمیشنیم رو اسمش ای فتادیم بهش چشمم وقت هر. داشتم ترس دنشید از

 خوابم کم کم شدیم پخش نیماش یتو که یمیمال اهنگ خاطر به. کردیم شونیپر رو حالم و ومدیم

.برد  
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(اشایک)  

 

.انداختم بهش ینگاه جلو نهیا از  

 خورد نیا از اعصابم همه از شتریب. کردمیم یرانندگ داشتم زور به و کردیم درد قایعم سرم.بود خواب

 و انایک هفته کی دیبا. شمال رفتمیم دیبازد یبرا هفته کی مدت به داشتم ندهیا روز چند یتو که بود

 هواشونو یارم نکهیا با. بود دستور هی یول .رفتمینم هرگز نبودم مجبور اگه. ذاشتمیم تنها رو یپان

 داریب رو یپان خواستیم انایک میدیرس یوقت! ایخدا هوف،. نبود ششونیپ که لحظه هر یول داشت

 کردمو بغلش خودم نیهم یبرا. شهیم بد حالش محمد دنید با بازم که دونستمیم. نذاشتم یول بکنه

یعصب پوزخند افتاد ما به چشمش یوقت محمد. داخل بردمش  

 

 افتاده مدرسه و درس از روزا نیا کال. اتاقش بردم رو یپان بهش توجه یب منم.برگردوند رو روش و زد

 فقط تا کردمیم صحبت رشونیمد با رفتمویم فرصت نیاول یتو دیبا. مدرسه بره تونستینم نایقی.بود

 رو یمهم زیچ خواستیم ظاهرا و من دنبال بود فرستاده رو انایک محمد. کنه شرکت امتحاناتش یتو

. کردمیم نگاه بهش ابهت با بودمو نشسته روش به رو. باش هم تو بود گفته هم انایک به که بگه

 ییغوغا دلم یتو یول بود تفاوت یب و اروم ظاهرم نکهیا با. دیکش چونش به یدست و کرد یکجخند

 رو حرف سر بالخره.بزنه رو شیخالص ریت که بودم منتظر فقط. نبود ینیچ مقدمه اهل اصال محمد. بود

.کرد باز  

 هفته دو شهیم بایتقر...و دیایب در هم عقد به دلربا و محمولمون،تو کردن تموم و حمل از بعد قراره، -

.یکن اماده رو خودت که بشنوم،گفتم رو مخالفتت که نگفتم نویا...گهید  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
210 

 

 واسه بعد بشه منتقل محمولت اول بزار تو. بود کرده هم رو کجاهاش فکر. کردم کج یطرف به رو لبام 

...من  

 انایک. دادم تکون رو سرم و ووردمین خودم یرو به یول بودم شده یعصبان شیامر یحرفا از نکهیا با

 همش که دونستینم یول. برم بار ریز یآسون نیا به من که کردینم فکر.کردیم نگام گنگ داشت

 به رو افکارش که خواستم ینم غافل،منم زیچ همه از و بود خودش تو کال ریاخ یروزا نیا. نقشست

 یدعوا خاطر به که یتیعصبان اون از.بود کرده تعجب میالیخیب همه نیا از هم محمد یحت. زمیبر هم

 مدام و بود شده یعصبان یلیخ ساسان. نبود یخبر هم ختم،یر اب رو پتش کردمو ساسان با صبح

 بودم کرده دلربا جمع رو حواسم اول از.گرفتیم رو محمد طرف هم دلربا پدر. کردیم دیتهد رو محمد

 گوشم به یپان یادایفر و غیج یصدا بندش پشت شدمو غافل دلربا از یا لحظه ینره،ول یپان سراغ که

 بهتر یپان حال اگه.دمیدو اتاقش طرف به سرعت به داده دست بهم یبد حال لحظه اون یتو. دیرس

 یجلو یزیچ هر از زودتر مارموز اون یول. شکستمیم رو دختره اون گردن قطعا ازاد وقتم و شدیم

.ختیر یم تمساح یاشکا ساسان خشم و من یبرزخ یچشما  

.فعالً ست؟ین یحرف گهید: گفتم شدمو بلند جام سر از  

 نخورده یناهار و بود ظهر از بعد بایتقر. کردم حرکت اتاقم طرف به باشم جوابشون منتظر نکهیا بدون

.میبخور شد داریب یپان تا دادم سفارش غذا نیهم خاطر به میبود  

 

.بودم  داده وانجام کارارو مقدمات  

 شدیم تموم کارا داشت و بود خط اخر گهید.  باشه مراقبشون که کرد قبول چرا و چون بدون هم یارم

 ییجا.برم دنشید به عصر امروز که بود گفته بهم. هیچ کار نیا یتو یارم ی زهیانگ دونستمینم هنوز و

 یکس دادینم اجازه چوقتیه خودش اصل در. بودم نذاشته پا چوقتیه و بودم بلد رو ادرسش فقط که

.بره  
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.انداختم دستم یتو ی برگه به ینگاه  

 تخت یرو. دمیشن رو ش"دییبفرما"یصدا زدم اتاقش در به که یا تقه دو با .بود امتحاناش خیتار

.گذاشتم اتاق ی گوشه زیم یرو رو برگه انداختمو بهش یمهربون نگاه. بود نشسته  

:گفتم کردمو اشاره برگه به  

 هم یازین...بخون، نیبش و هست امتحانت نیاول فردا که ینیبیم یکن نگاه اگه.هست امتحانات برنامه

 حیتوض برات تا بگو بهم یداشت یمشکل هم امتحان،اگه یبرا فقط.یکن شرکت کالسا یتو که ستین

!بگو انایک به نبودم اگرم... و بدم  

.کنم منحرف رو نگاهم که کردم یسع  

.کردم حرکت اتاق در سمت به و انداختم نییپا رو سرم. بود نذاشته برام  خواب شبا که ییچشا از  

:گفتم بشنوه که یطور اروم  

!بگو بهم یداشت یکار...اگه -  

.طرفش به برگشتم و دمیشن رو صداش که بود اخر ی لحظه  

.ممنونم -  

 که بده چقدر. یخوشحال از سرشار چشماش و بود لباش رو یجون کم لبخند. انداختم بهش ینگاه

. بآشه محبت یگدا شهیهم که بده چقدر. بشه خوشحال و ارهیب لب به لبخند کوچک یزایچ با آدم

.درد نیا به یبش دچار که یروز از امان  

 شیپ رو جلسش نیاول روزید .کردم اکتفا "کنمیم خواهش"گفتن به و دمیکش یاه. امان امان،

.ادیب رونیب حالش نیا از تا کردیم یسع دیبا خودشم یول. بود رفته روانشناس  
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(ایپان)  

 

 یکشش بهش که کردمیم احساس .بود کم بازم کردمیم تشکر اشایک از چقدرم هر. بستم رو چشمام

 نیا اونم که دونمینم! کنم فشیتوص تونم ینم که خوب اونقدر خوب، یلیخ خوب، حس هی. کردم دایپ

 یبرا شدیم کاش یا. نه ای هیراض بودنم  از ایا که بدونم خوادیم دلم. نه ای داره من به نسبت هارو حس

. خوادیم مردن یساعت دلم،! ذوق یک و کنه،یم دق نبودت از یک ،یفهمیم که وقته اون مرد، یساعت

 متنفر ازش من که یدرس. میداشت علوم امتحان فردا .برداشتم رو امتحانات ی برگه دمویکش یپوف

 ور کتابم نمیبش نکهیا یجا به. کردم دایپ رو کتابم کردمو نییپا باال کتابارو ی قفسه حوصله یب. بودم

. افتادم ییچشا ادی اراده یب. نداختمیم بهشون ییگذرا نگاه و زدمیم ورق هارو صفحه داشتم بخونم

 چشاش به و بود کنارم االن خواستیم دلم. دیکشیم رخ به رو شب یکیوتار یاهیس که ییچشما

 من امتحان، فصل هه. کردمیم نگاه دید ها موقع از یبعض شدیم فقط که ییلبخندا به. شدمیم رهیخ

!ندارم یدرس چیه هام، یدلتنگ ریز دنیکش خط و چشمات رنگ مرور جز  

 االن. انداختم اتاق از یا گوشه حرکت هی با رو کتاب. برم ور کتابام با که بودم یزیچ اون از تر کالفه

 .مییدا زن و مییدا شیپ برم خواستیم دلم! صادقانه و مادرانه مهربون، گرم، آغوش هی به داشتم ازین

. بزنم سر هم اونا به دنشید ی بهونه به تونستمیم و بود دهیند وقت چند نیا یتو هم رو یارم

. دمیپوش رو بود دست دم که ییلباسا یزود. بلندم جام از نمشونیبب تونمیم باز نکهیا از خوشحال

.. اشایک یول بود دانشگاه که هم انایک. ومدینم خونه شب تا که محمد.نبود خونه کس چیه خوشبختانه

 خورد یکاغذ به چشمم بشم رد اتاقش کنار از خواستم. کنم سر به دست یچطور گهید رو اون اوف

.بود شده زده اتاق در یرو که  

...سالم"  

..کرده درست غذا انایبشم،ک خوندنت درس مزاحم خواستم ینم  

..نرو رونیب خونه از اطالع بدون  
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  میستین خونه شب تا

 

"..!اشایک  

 

 خودم شب تا پس ،ییوا. خونمیم کتاب دارم کردیم فکر نیا که بودم افکارم غرق اونقدر.گرفت خندم

.خودم هستمو  

 باز رو در مییدا زن یوقت. بودم اونجا ساعته مین. کردم حرکت نایا مییدا ی خونه طرف به یخوشحال با

 نه. هیقشنگ حس ه،یخوب حس. کرد غرق اغوشش یتو رو من و دیکش یفیخف غیج دید رو من و کرد

 پشت خودش کردو تیهدا داخل به رو من مییدا زن. داشت من به که مادرانش حس فقط ،یحس هر

 و حالت نیا با رونیب یاومد چرا..چطوره حالت که کرد چمیپ سوال یکل مینشست یوقت. اومد سرم

...و اورد سرت به رو بال نیا خبر یب خدا اون چرا. میایب خودمون ما یگفتیم  

 سامان ییدا که بود گفته ییدا زن. بزنم یارم به یسر گرفتم میتصم مییزندا با زدن حرف یکل از بعد

 ناهار تا رفت اشپزخونه طرف به اون و شدم بلند ییدا زن همراه. اتاقش یتو هم یارم و سرکاره

 یول. زدم در به تقه دو و ستادمیوا اتاقش در یجلو. کردم حرکت یارم اتاق طرف به من و کنه درست

 دهینم یجواب دمید که یوقت یول زدم در به یا تقه دوبار. دمیشنیم رو هاش ناله و زدناش حرف یصدا

 اون یول رفتم جلو قدم چند. دستاش یتو یعکس قاب و بود نشسته تخت یرو. کردم باز رو اتاق در

 و دیکشیم قاب یرو گونه نوازش رو دستاش داشت! یجار واشکاش نبود  و خودش حال یتو اصال

.زدیم حرف  

..اومده روزم به یچ ینیبب که ییکجا -  

.یبمون تنها نذاشتم چوقتیه ،یول گذاشتم تنهات اخر یروزا درسته  
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 چرا؟

م هی فقط محبت همه اون تموم جواب  

 

 دیشا خدا دونمیسخته،نم برام هم دنیکش نفس تو بدون بودم گفته خدا به. شد خاطره و خاک ش

. داشت دوست من از شتریب رو تو کرد، مستجاب دعاتو خدا چون کشمیم نفس دارم االن.نشد باورش

..تو بدون یزندگ شد هم ییتنها اخه.یاورد روزم به یچ یکرد که ییدعا با یدونینم تو  

 نشده باورم وقت همه نیا از بعد هنوز. شد ییتنها من سهم اما یرفت تو. سخته چقدر یبدون اگه آخ

.یگذاشت تنهام که ،یرفت که  

.بودم افتاده هق هق به و بود شده ریسراز اشکام  

 پشت با تند تند. اومد طرفم به شتاب با شدو من ی متوجه یارم تازه افتادم زانو به نیزم یرو یوقت

.کرد بلند رو من و کرد پاک رو اشکاش دست  

:گفت یا گرفته یصدا با  

روزت؟ و حال نیا خوب،با دختر یکنیم کاریچ نجایا اخه  

.نبود سوالش جواب سکوتم جز یچیه  

.کنندیم میاری هوا یب شهیهم اشکام. بدتره هم، بد از حالم کنه؟ عوض رو جو خواستیم مثال  

!ینیبب شکسته نطوریا رو مرد هی سخته چقدر  

 

.گرفتم دستش از رو بود گرفته روم به رو یارم که رو یاب وانیل  
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.زیم کنار یعسل رو گذاشتم رو وانیل و دمینوش رو اب از یکم  

!کردیم هیگر نه کردمویم هیگر نه گهید  

 اجازه بدون که خوامیم معذرت: شدموگفتم بلند نمیهم یبرا.نداشتم دوست اصال رو اومده بوجود جو

...شدم،اخه اتاقت وارد  

.هیحرف چه نیباو،ا نه:گفت یلبخند با بدمو ادامه رو حرفم که نذاشت  

.بود دل دو و بزنه یحرف خواستیم انگار  

.کرد باز رو حرف سر بالخره. بزنه رو حرفش تا کردمیم نگاه بهش یسوال منم  

 تا یایب همرام عصر امروز شهیم اگه..اگ.بدم حیتوض برات رو یزیچ هی دیبا یعنی..زهیچ..راستش -

.من ی خونه میبر  

!؟یارم یخونه  

 تازه( و نییپا انداخت رو سرش!)میداشت یعنی...دارم جدا خونه هی:گفت  که چشام از رو سوالم انگار

...یول! زییپا نظر بودم،با گرفته  

.امیم باشه باشه،:گفتم نشه گذشته غرق دوباره نکهیا یبرا یزود  

. میکرد استراحت یکم میشست یارم و من که ظرفا شستن و ناهار خوردن از بعد و نییپا میرفت هم با

.میکرد حرکت خونش سمت به که بود م،چهارین و سه یساعتا حدود  

.سمتم گرفت یدیکل منو طرف برگشت .انداخت ساعتش به ینگاه و داشت نگه یاپارتمان هی یجلو  

 تو بخوام اگه.گردمیم بر گهید ساعت مین تا و بزنم بابا به یسر هی رمیم من: گفت اپارتمان به اشاره با

شهیم بد برات مطمئناً که ببرم رو  

***.واحد سوم طبقه برو پس  
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.شدم ادهیپ نیماش از دادمو تکون یسر  

 و در کل. شدم شوکه هم یلیخ شدم، شوکه خونه دنید با شدمو بود گفته یارم که یواحد وارد

 در  یرو از رو دیکل نکهیا بدون .باهم نفرشون دو یهاعکس .زییپا یعکسا از بود پر خونه یواراید

 نظر از رو هاشونعکس تک تک. انداختم کاناپه یرو رو فمیک. داخل رفتم و بستم رو در بردارم

.گذروندم  

.زییپا نه بودم، هامنعکس اون یتو انگار. اندازه نیا تا شباهت که شدینم باورم اصال یوا  

.بودم دهیپوش یمشک تاپ هی مانتوم ریز. کردم جدا تنم از رو مانتوم برداشتمو سرم از رو شالم  

 کیش یلیخ خونه. دنج و بود خوابه دو نبود، یبزرگ یخونه. کردم جدا موهام از رو کش عادت یرو از

 خواهرم که افسوس اما. کنن بنا رو انشونیآش خونه نیا یتو خواستندیم اونا. داشت ییبایز و

.افسوس.رفت  

؟یپان -  

 تک و گرفت من از چشم. کردیم کاریچ نجایا نیا یوا. برگشتم عقب به بهت با دمیشن که ییصدا با

 که یعکس یرو چشماش. شدیم تر ناباور لحظه هر نگاهش. کرد نگاه وارید یرو یهاعکس به تک

.تونستمینم اما بگم یزیچ خواستمیم. موند ثابت بودن هم آغوش یتو یارم و زییپا  

 و کرد اشاره هاعکس به دستاش با. انداخت من به ینگاه و گرفت باال بعد و نییپا انداخت رو سرش

.نداشت تکلم قدرت من مثل اونم انگار. داد تکون نیطرف به رو سرش  

 که لحظه همون. کردیم صدا رو اشایک داشت که خورد گوشم به انایک یصدا قهیدق چند گذشت از بعد

 خون چشماش از گهید که اشایک.کرد نگاه هاعکس به بهت با بعد و افتاد من به چشماش اول شد وارد

 اخر در. کردیم سکوت بازم یول بگه یزیچ تا اوردیم باال دیتهد عالمت به رو دستش یه. دیباریم

 یاشک یچشما با داشت که ییانایک و موندم من. شد خارج خونه از و دیکوب وارید به یمحکم مشت

:بگه وار زمزمه لباش نیب از تونست فقط. کردیم نگام  
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چرا؟ -  

 

 اشتباه که بگم .بدم رو جوابش خواستمیم. دادینم رو یکار چیه فرمان بهم و بود کرده قفل مغزم

 از که شد یچ دمینفهم.گفتندیم رو گهید زیچ هی هاعکس اون یول .ستمین من اون خدا به د،ینکن

.شد خارج خونه از اونم. شدم غافل انایک  

 به. ها گرفتن دهیناد و ها دنینشن خاطر به بود، رفته باد به ها"دمینفهم" نیهم خاطر به میزندگ کل

 خارج اپارتمان از کالً  و دمیپوش رو لباسام یزود. ها یدلسنگ و ها نکردن استفاده فرصت از خاطر

 ابونیخ یتو همونجا. نبودند کدومشون چیه. دادم سر دل ته از یاه و دمیکش صورتم به یدست. شدم

 من مورد در اونا االن دارم؟ من که شانسه نیا اخه یوا. کردم بغل زانوهامو خوردمو  سر وارید کنار

 بود کمینزد که ینیماش بوق یصدا با کنم؟ کار یچ دیبا االن. من یخدا یوا! اشایک کنن؟یم فکر یچ

 کمک سمت در. کردیم نگام اخم با و تعجب و سوال عالمت هی مثل داشت و بود یارم. دمیپر جام از

 اون به رو زیچ همه خواستمیم فقط و بود زار یلیخ حالم. نیماش داخل نشستم کردمو باز رو راننده

 یبرا یحت بکنند ییفکرها نیهمچ من درمورد بخوان اونا که نداشتم یخوب احساس. بدم حیتوض دوتا

 انیب که بود گفته انایک و اشایک به خودش یارم. کردم فیتعر یارم یبرا رو هیقض تمام. ساعت چند

 یچ بگو که دمیپرس یهرچ. هستم اشعمه دختر من که بگه براشون خواستیم ظاهراً و اونجا

 شیگوش که اشایک. گرفتیم رو انایک و اشایک شماره یپ در یپ و گفتینم یزیچ یبگ بهم یخواستیم

 یمسکن خوردن با. بود شده شروع سردردم بازم فشار همه نیا از. نبود پاسخگو انایک و بود خاموش

 ستادیوا خونه یجلو نیماش تا. محمد یخونه بره گفتم یارم به. داشتم درد بازم یول شدم بهتر کمی

 ،یول کردم حرکت اشایک اتاق سمت به اول. باشن خونه که کردمیم خدا خدا. شدم ادهیپ سرعت به

.دیرسیم گوش به اتاقش از رو انایک یها هیگر یصدا اما. نبود  

 خاطر به انایک دونستمیم خوب.بشکنه انایک غرور و نهیبب حال نیا یتو رو اون یارم خواستینم دلم

 تو و خونست انایک که زدم حرف باهاش و نییپا رفتم باال ادیب یارم نکهیا از قبل. کنهیم هیگر داره یچ
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 قدم. گرفتم رو جلوش بازم یول بزنه حرف انایک با کردیم یپافشار داشت نکهیا با. اشایک دنبال برو

 خودش و اتاق یگوشه بود نشسته که دمشید و شدم وارد زدن در بدون. انایک اتاق طرف به برداشتم

 نیا اگه. سوختیم براش یلیخ دلم. سرخ هاشچشم و بودند یجار اشکاهاش. بود کرده مچاله رو

. دیدیم خواهرش چشم به فقط رو اون یارم. ادیم کنار باهاش سخت ممکنه بازهم بفهمه هم رو هیقض

کم، نه  

.کرد نگاهم کرد بلند رو سرش. نشستم زدمو زانو کنارش رفتم. ادیز نه و  

. دادمیم حق بهش من و بود دلخور فقط. نبود دایهو چشماش یتو یتنفر چیه تصورم خالف بر

 .کردم مقاومت یول بکشه رونیب دستام حصار از رو دستاش خواستیم.گرفتم دستام یتو رو دستاش

 رو به رو به همونطور و نداد بهم یجواب یول زدم صدا رو اسمش. کردم هیتک وارید به و نشستم کنارش

.بود رهیخ  

...سین یکنیم فکر تو که یزیچ اون ن،یبب:گفتم زدمو یپوزخند  

.کن بسه،تمومش -  

 اون از تر یجر منم دفعه هی. کردمیم نگاه بهش بهت با داشتم. موند مهین حرفم دیکش که یادیفر با

 به رو بود دستم دم یچ هر و شدم بلند تیعصبان با. بزنم رو حرفام من ذاشت ینم چرا واقعاً. شدم

.گفتم و دمیکوب وارید  

. دمید رو یارم تازه که یزمان از. گذاشتم خونه نیا یتو پا که یروز از. دمید رو محمد که یروز از

..زییپا سرنوشت. یارم سرگذشت باغ، یتو حرفامون  

 به. سوختیم گلوم که بودم دهیکش غیج نقدریا. گفتم و گفتم زیچ همه از. بود نشونیب که یعشق

.کردیم نگاه من به یناباور با داشت انایک. نداشتم یخوب حال و بودم افتاده نفس نفس  

 خارج اتاق از اومدم. کنه رفتار و باشه منطق یب نقدریا که نداشتم انتظار اون مثل یدختر از اصال

 برام اصال بود پام یتو که یسوزش. گذاشتم بودم شکسته که یوانیل یها شهیش یرو رو پام که بشم
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 پام از رو شهیش خرده شدمو خم. کردمیم حس قلبم یتو که بود یسوزش از کمتر و نداشت یتیاهم

.افتاد اشایک و یارم به چشمم که کردم باز رو اتاق در. اوردم رونیب  

 از هامچشم یدلخور. کردیم نگام ندامت با داشت اشایک یول گفتینم یزیچ و بود نییپا سرش یارم

.نموند دور چشماش  

 نیهم خاطر به. کنه دایپ کش نیا از شتریب هیقض که خواستم ینم. نگفتم یزیچ و نگفت یزیچ

. شد دهیکش دستم کردم احساس که بودم نشده دور یلیخ یول. انیب تا نمیبش نییپا رفتم یم داشتم

 رد. کنهیم نگاه نییپا به ینگران و تعجب با داره یارم دمید که کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم

.ومدیم خون ازش داشت که چپم یپا به دمیرس که کردم دنبال رو نگاهش  

!ه؟یچ پوف -  

 تقال یلیخ نکهیا با. کرد بلند دستاش یرو رو من و هم یتو دیکش رو هاشاخم گفتم رو نیا تا

 یکی یرو و اشپزخونه یتو برد رو من قایدق. ذاشتینم نیزم یرو منو و نداشت یادهیفا یول کردمیم

.دمید چشماش یتو رو طنتیش رنگ لحظه هی. نشوند ها یصندل از  

.کنم تیاذ رو اشایک خواستمیم یکم باو،فقط هیچ: گفت خنده با که کردمیم نگاه بهش تعجب با  

رو؟ اشایک ؟یچ. زد بهم چشمک هی حرفشم بند پشت  

 

؟یچ یبرا اون: دمیپرس یتفاوت یب لحن با باطنم برخالف  

؟یدونینم یعنی: گفت و انداخت بهم یدار یمعن نگاه  

.دادم تکون رو سرم فقط جوابش در  

 برسه چه کنم فکر بهش نداشتم دوست یحت کردمیم فکر بهش من که بود یزیچ اون منظورش اگه

.نداره رو گهید شکست هی تحمل و راهدار گهید دلم. ارمیب زبون به نکهیا به  
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. رینگ سختش -  

رو؟ یچ:دمیپرس و انداختم باال رو ابروم یتا هی  

.اولش حالت به گردهیم بر و شهیم درست که رسهیم یروز هی ر،ینگ سختش گمیم رو، یزندگ -  

نگرفتم، سختش: گفتم یاروم یصدا با  

. ومدیم سرم به ییبال چه رمیبگ سخت خواستمیم اگه کن فکر  

 ذارهیم و مونهیم یقلیس و صاف وقتا یگاه ره،یپذ انعطاف همه یزندگ ره،یپذ انعطاف یلیخ یزندگ -

 اشفته و چیپ در چیپ اونقدر هم وقتا یگاه بخورن، سر قشنگ و ببرن رو استفاده تینها ازش ادما

.چـاه کدوم و راهِ کدوم مونهیم توش ادم اصال که شهیم  

 رو یزندگ یقلیس و صاف یرو چوقتیبوده؛ه باال انعطافش یلیخ من یزندگ ؟یارم هیچ یدونیم -

 ریتقد.بکشم رونیب میزندگ چیپ در چیپ راهِ و بازار اشفته اون از رو خودم نتونستم چوقتیه.دمیند

!خواسته رو نیهم  

و شد رهیخ من به و گرفت بود کرده شو و شست االن که پام از رو رشیخ نگاه یارم  

 

 یوقت نم،یبیم رو روزت و حال یوقت. مادرم و پدر بلکه من، تنها نه داغونم، یلیخ روزا نی،ایپان: گفت

 غرق گذشته یتو مینیبیم یوقت ،یدار بغض مینیبیم یوقت م،ینیبیم رو تیکس یب و ییتنها احساس

 یقو رو خودت یکنیم یسع یدار یچطور مینیبیم یوقت ،یکنیم مرورش بار هزار یروز و یشد

.میبکن برات یکار میتونینم که، میکنیم نینفر و لعنت رو خودمون بار هزار ،یدیم نشون  

 هر. میبود شده سرنوشت یچهیباز ما. دونستمیم هارو نیا یهمه.دادم قورت رو بغضم و دمیگز لب

.ینوع به کدوم  

:کردم زمزمه  
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...نمیبیم رو خودم یفیتکل بال روزها نیا یتو یوقت داغونم، منم  

 نظر به و بود انداخته نییپا رو سرش شرمنده انایک. شد قطع انایک و اشایک ورود با مکالممون ی ادامه

 یحال اصالً. نبود مهم واسم گهید نکردم، یتوجه بهشون. کرده صحبت باهاش هم اشایک که دیرسیم

 ؟یبگ بهم یخواستیم یچ یارم: گفتم. شدم بلند و گرفت رو دستام ریز یارم. نداشتم زایچ نیا واسه

.دارم امتحان فردا بخونم درس برم خوامیم  

.کنمیم بهونه رو درس فرار یبرا دارم که دونستیم خوب  

.ستین یمهم زیچ -  

.کنهیم یمخف ازم رو یزیچ داره که دونستمیم خوب نویا منم و  

 و اومد یارم برم، باال رو ها پله خودم خواستمیم. شدم رد انایک و اشایک یجلو از و ندادم یتیاهم

 برم حوصله چون کردم، یخدافظ ازش بشه خارج اتاق از خواستیم یوقت. اتاق یتو برم کرد کمکم

 و یعل خصوص به. بود شده تنگ یمهس یبرا دلم. نشستم پنجره یلبه و رفتم. نداشتم رو نییپا

 یحس هم و شمیم ناراحت هم کردن یمخف ازم رو رابطشون یعل و یمهس وفتهیم ادمی یوقت. اریمه

.گهید بودم یاضاف حتما ،یبدون تو که نخواسته دلشون دیشا گهیم بهم  

 یلیخ یمهس اسم دنید با و برداشتم رو یگوش. خورد زنگ میگوش که بودم فکرها نیهم یتو

.شدم خوشحال  

.کرد وصل رو مکالمه یمکث بدون  

الو -  

؟یپان یخوب سالم الو -  

؟یچطور تو قربونت سالم، -  

:انداخت نیطن گوشم یتو مهربونش یصدا  
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!دهیفرش و یاسی هیعروس و عقد جشن فردا بگم بهت زدم زنگ یراست. خوبم منم ،یباش خوب تو -  

.دمیکش یفیخف غیج حرف نیا دنیشن با  

 هم به دونستمیم هم اول همون از من. یمهس یعمو پسر دیفرش و بود یمهس یخاله دختر یاسی

؟یزود نیا به چرا یول ییوا. دارن یحس  

زنما؟یم صدات دارم ساعته سه یرفت کجا الو -  

.شد سوراخ نبود، شیزیچ االن تا که گوشم یپرده که شدم مطمئن دیکشیم یمهس که ییغایج نیا با  

.گهید نجامیهم چته؟ یآ -  

.لباس یبرا دیخر میبر امتحان از بعد فردا گمیم -  

  نداشتم حوصله اصال طرف هی هوف،از

.نداشتم یمناسب لباس هم گهید طرف از و  

.میریم امتحان از بعد فردا باشه -  

.ها کرده دعوت هم رو یارم و خواهرش و اشایک ،یعل که...که گمیم...ام -  

اد؟یب خواستیم کجا اشایک حاال. شد بلند نهادم از آه حرفش دنیشن با  

 چند از بعد. باشم قیحقا از دور باشه شده هم ساعت چند یبرا یحت خواستیم دلم چرا؟ گهید یارم

 یحت و کردم گرم کتاب و یگوش با رو سرم شب اخر تا. کردم قطع رو یگوش یمهس با صحبت قهیدق

 تازه ییهوا هی خواستمیم .نرفتم و کردم بهونه رو خوندن کتاب دنبالم اومد شام یبرا انایک که یوقت

.کنم  

 دایپ نانیاطم نبودش از یوقت و ستین سگه اون بشم مطمئن تا کردم نگاه رونیب به پنجره از اول

 داشتن اشایک و محمد. رفتم نییپا ها پله از کنم جادیا ییصدا نکهیا بدون .شدم خارج اتاقم از کردم
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 نشده من ی متوجه هنوز اونا. افتاد تنم به لرزه ترس از دوباره محمد دنید با من و زدنیم حرف هم با

.بشم رد اونجا از بشه جلب من به نظرشون نکهیا بدون خواستمیم و بودن  

.بزنه خشکم سرجام شد باعث محمد حرف بشم رد اونجا از خواستم تا  

.گنیم اونا که هیزیچ همون نظرم منم.میبد انجام زودتر رو تونینامزد جشن گهیم دلربا -  

 ینامزد جشن: گفت محمد به رو و گرفت مبل از رو اش هیتک اشایک. نه ای یدار یا گهید یحرف پس

.زوده فعال گمیم االن نیهم و بدم نظر دیبا منم. هستم منم ست،ین فقط اون  

.ستمیوا تونستمینم پاهام یرو گهید  

 که قراره مگه داره؟ عالقه اون به اشایک مگه مگه، ؟ینامزد اشا؟یک و دلربا دم؟یشنیم داشتم االن یچ

...باهم  

 به و نشستم بود درختا ریز که یسنگ تخت یرو. رسوندم اطیح به خودمو شدمو خارج خونه از زور به

 دل دیبا ادم همه نیا نیب اخه. هاشآدم و ایدن از بود گرفته یلیخ دلم. دادم دنیبار ی اجازه چشمام

کنه؟یم ازدواج داره که یاون به اون؟ به بستمیم  

.شدیم بد حالم اوردنشم زبون به با یحت  

.شکستیم رو سکوت که بود من یهقا هق یصدا فقط یکیتار اون یتو  

 غرق اشایک یچشما یتو میاشک یچشما که کردم بلند رو سرم نشسته کنارم یکس نکهیا احساس با

 یریگ جلو اشکام زشیر از تا گرفتم دندون به رو لبام کردیم نگام ینگران با داشت که ییهاچشم. شد

.شدینم بازم یول کنم  

 

. بکشه بار به رو دلم یحرفا چشمام  که خواستمینم. زشیت یهاچشم از دمیدزد رو چشمام

 رو هاشدست. نشسته کنارم کامال و تر کینزد اومد. کشمیم یعذاب چه دارم بدونه که خواستمینم
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 یتو شد، رهیخ هامچشم تو. کرد من به بعد و آسمون به ینگاه. داد هیتک بهش و گذاشت عقب

 دایپ من یهاچشم یتو وقتهیلیخ که یبرق. بود یخاص برق هی چشماش یتو. شدم رهیخ هاشچشم

ا؟یپان شده یچ: زد لب چرا؟ یبودول  

 فقط خواستیم دلم. لرزوندیم رو قلبم لحنش صداش،. بود ایدن اسم نیتر قشنگ من اسم لحظه اون

 بلند جام از خواستمیم که همونطور و دمیکش صورتم به یدست. بشنوم اشایک زبون از رو اسمم فقط و

:گفتم یسرد لحن با بشم  

مهمه؟ مگه  

 نگاه اشایک به زده بهت. شد دهیکش دهیکش شدت با دستم که بود نداشته بر رو اول قدم هنوز

 و چسبوند بود اونجا که یدرخت به رو من. نداشت خودش به رو قبل آرامش اصالً هاشچشم. کردمیم

.پرسمیم که مهمه ،حتمایلعنت د: زد ادیباًفریتقر  

...چیه تو به کن ولم: زدم ادیفر خودش از تر بلند منم  

 لباش و بود باز مهین هاشچشم. دیپر سرم از برق کارش نیا با. شد حرفم یادامه از مانع اشایک یلبا

.لبام یرو حرکت یب  

 هستم یباز شب مهیخ عروسک هی کردمیم احساس. نشست گلوم تو یجور بد بغض لحظه همون

.هاشدست ونیم  

 یادامه یبرا دییتا مهر کارم نیا و شد بسته هاماشک زشیر از یریگ جلو یبرا ناخوداگاه هامچشم

.اشایک کار  

.دلم از امان اما، خواستینم رو نیا عقلم  

.بود کرده سیخ رو هامگونه هاماشک  

.بود یجار امگونه یرو که ییهااشک به دوخت چشم و کرد دور رو سرش اروم  
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 اون نه و  داشتم زدن حرف یبرا یقدرت من نه. کرد پاک رو اشکام و اورد باال رو لرزونش یهادست

 در رو افکارم اشایک و محمد یهاحرف .شکافتیم رو نمیس داشت قلبم. شکستیم رو نمونیب سکوت

 حالت رییتغ از. دوختم چشم هاش،چشم به نفرت با. دادم هلش عقب به دستام با محکم. گرفت بر

.نباشه صدام یتو بغض کردم یسع. بود کرده تعجب مییهوی  

؟یکنیم رو نکارهایا یدار چرا -  

 نکنه ؟یستین یراض نفرم هی به نکنه ها؟: دادم ادامه بغض با و نشد بازم یول کردم تالش چند هر

 ؟یفهمیم رسه،یم ییجدا به تهش که ستمین یبودن اهل و بمونم خوامینم ته؟یشگیهم کار دلشکستن

نکن ا،ین خدا، رو تو اشایک  

.داره یحد هممن صبر ندارم، تحمل گهید ؟یفهیم  

.گذاشت لبام یرو سکوت عالمت به رو دستش رسوند من به رو خودش قدم دو با اشایک  

 تو.رمیم تهش تا بزنم بخوام هم اگه و زنمینم رو یحرف مونم،یم بمونم بخوام من اگه که نویا بفهم-

.ستین زدن جا من مرام  

  نزدم؟ یحرف چیه من که فهموندیم بهم داشت. زد شمیات حرفاش با

...االن یعنی  

 دمیرس اتاقم به تا. داشت سوزش پام نکهیا با دم،یدو خونه طرف به و ندونستم زیجا رو موندن گهید

 خواستینم دلم... به لعنت من، به لعنت یوا. بود راه به شهیهم مثل هقم هق. کوبوندم هم به رو در

.«بهت»لعنت بگم  

جسمش روحش، دلش، دونستمیم نکهیا با وونه،ید منِ احمق، منِ  

..کارش نیا با االن و شدمینم دور فکرش از بازم هست، گهید کس یبرا  

داره؟ تحمل چقدر آدم هی آخه کشم،ینم من ایخدا  
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.کنم مهار رو هقم هق یصدا کردم یسع و انداختم تخت یرو رو خودم داشتم که یدیشد سردرد با  

 

*** 

 

.رسونمتیم خودم سایوا -  

.رمیم ممنون،خودم: گفتم و کردم یکجخند. بود ستادهیوا در یجلو که ییاشایک طرف برگشتم  

.سایوا گمیم -  

 یتو یحرف چیه بدون. دادم حیترج رو سکوت کل، به من که گفت رو نیا ،یخشن نسبتا یصدا با

 امتحان از بعد که بود گفته بهم یمهس. میرفتیم مدرسه سمت به میداشت و میبود نشسته نیماش

 یکس از تونمینم و ندارم یپول چیه که بود شده متوجه هم خودش. دیخر میبر تا دنبالمون ادیم اریمه

 و رمیگیم عهده به رو داتیخر تمام نهیهز خودم که گفت تعارف بدون نیهم یبرا کنم، درخواست

 کنم، منحرف رو فکرم خواستمیم تا. شدیم حالم یدگرگون باعث نیماش سکوت. یاریب "نه" یتونینم

.شدیم ور حمله افکارم به شبید اتفاقات و خاطرات دوباره  

"خاطرات"  

.بشه خاطره خوادینم دلم یحت  

 ایرو به فقط دلم کاش. ببرم ادی از رو اشایک و محمد یحرفا همون و لحظه همون تونستمیم کاش

...کاش. بشم ازرده کل به شدینم باعث حرفاشون کاش. بود خوش هامیباف  

 زد که یحرف با ، بشم ادهیپ نیماش از خواستم "ممنونم"گفتن با مدرسه یجلو به دنمونیرس با

.دوختم  بهش نگاهمو  
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.منتظرم نجایهم امتحانت ساعت بعد -  

.کردینم نگاه من به بود رهیخ رو به رو به  

.دیخر یبرا میبر تا یمهس و من دنبال ادیم اریمه جشنه، امشب یدونیم که خودت: گفتم یالیخیب با  

 یظیغل اخم با. دمیشن رو گردنش یصدا که من طرف به چرخوند یجور رو سرش حرفم نیا گفتن با

 و امیم خودم دنبالت، ادیب یکس نکرده الزم: گفت باشه اروم کردیم یسع که ییصدا با و کرد نگاه بهم

  ؟یدیفهم. برمتیم یخواست که ییجا هر

با داشتن که دمید رو ها بچه شدم ادهیپ نیماش از که یوقت. دادم تکون رو سرم و زدم یپوزخند  

 

.کردنیم نگاه اشایک و من به حسرت  

 با. تو یبرا اون یاون یبرا یتو که گفتیم بهم که یحس. کردم دایپ یقشنگ یلیخ احساس لحظه هی

 یلبخند. کنهیم نگام داره نوییپا داده رو نیماش شهیش دمید که اشایک نیماش طرف برگشتم لبخند

 به حواسشون کامال که دید و افتاد دخترا به چشمش هوی. بپره باال ابروهاش شد باعث که زدم روش به

 از فکم کال ؟یگیم رو من. فرستاد بوس برام هوا رو زدو چشمک هی بشه رد کنارم از خواست تا. ماست

 طنتیش با دارن همشون دمید که دخترها طرف برگشتم هوا یب.بود افتاده نیزم شیپررو همه نیا

.کنندیم نگام  

 رو شونیباز مسخره دیبا اخر ی لحظه تا که دونستمیم خوب. منه نامزد اشایک که کردنیم فکر اونا

 ییگو چرت به توجه بدون یپرس احوال از بعد و رفتم سمتشون به حوصله یب. کنم تحمل کالس یتو

 خواستم ینم. خوندیم کتاب داشت و بود نشسته کالس تو یمهس. شدم مدرسه وارد هاشون

 از و بودم نخونده یزیچ نکهیا با من. گذاشتم زیم یرو رو شرم و نشستم جام سر اروم. بشم مزاحمش

.بودم داده جواب درست هارو یتست سوال اکثر یول اومد ینم خوشم کتاب نیا  
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 کی حداقل.ندادم جواب سواالرو اون که نداشت یتیاهم برام و دادم لیتحو رو برگم همه از زودتر

 نطوریهم.بزنم قدم و مدرسه از خارج برم گرفتم میتصم.رونیب ادیب یمهس تا سادمیمیوا دیبا ساعت

 یتو گاریس. بود نشسته جاده کنار که یدختر هی به افتاد چشمم زدمیم چرخ خودم یبرا هدف یب

.کنم امتحان شده بارم هی خواستیم دلم. بود کرده جلب رو نظرم یزیچ هر از شتریب دستش  

 خودمم. بود دنیکش گاریس کارشون نیاول شدنیم متحمل رو یادیز فشار وقت هر شهیهم دوستام

.بودن گرفته رو جلوم یعل و اریمه و یمهس یول کنم امتحان خواستمیم بار نیچند  

 خودش یرو رو من رهیخ نگاه یوقت دختره. ومدیم بدش شدت به کارا نیا از که یاریمه خصوص به

.بردار یخوایم:گرفت سمتم به رو گاریس پاکت و زد یپوزخند دید  

 پوزخندش شد باعث که گرفتم گاریس نخ هی دستش از یزود یول کردم تعجب کردنش تعارف از

.بشه تر قیعم  

 

. نشستم کنارش یحرف چیه بدون  

؟یکرد فرار مدرسه از -  

.زدم پوزخند متقابال و کردم نگاهش  

.اره کن فکر تو: گفتم کردمیم روشن رو دستم یتو گاریس که همونطور  

 به دختره که یمحکم یها ضربه با. بودم اورده کم نفس گهید. دیبر رو امونم سرفه که زدم رو اول پک

 اورموین کم بازم شد بهتر حالم یوقت. حلقم یتو یدودا نیا تا شدیم خراب حالم شتریب زدیم کمرم

 نگاه ساعت به. داشتم یتنگ نفس یکم فقط و بود کرده عادت دود به گلوم نباریا. زدم رو دوم پک

 به حسرت با و رونیب انداختم رو گاریس لتریف. برگردم دیبا گهید قهیدق ستیب بایتقر دمید که کردم

.کردم نگاه بود دستاش یتو که یپاکت  
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 ینجوریا ا،یب:گفت و داد دستم به فندک هی با رو پاکت باستیشک اسمش دمیفهم االن که دختره اون

.تو واسه نیا. نکن نگام  

.کردم روشن رو گهید گاریس هی بازم و تشکر از بعد گرفتم دستش از رو پاکت و کردم یکجخند  

؟یدار دوست تویزندگ: دیپرس ازم بود رهیخ رهگذرها به که همونطور  

. سکوت و بود سکوت فقط من طرف از جوابش. بگم یچ جوابش در دونستمینم هم و کردم تعجب هم

 یکردیم نگاه دختره وضع و سر به. زد بهم یدار یمعن لبخند و داد تکون رو سرش یحرف بدون

...و گاریس نیا با اما نداشت کم گهید یدخترا از یزیچ  

: گفت و کرد اشاره بودم اومده نجایا تا مدرسه از که یریمس همون به دستش با شدو بلند سرجاش از

.رونیب ادیب هم دوستت که االناست نشه، رتید  

 رو بزرگ سوال عالمت یوقت هستم یمهس منتظر من دونستیم کجا از اون. کردم نگاهش تعجب با

.میشیم اشنا یعنی ستم،ین بهیغر:گفت دید صورتم یتو  

!عجب. رفت و دیکش رو راهش و  

 دستام تو گهید گاریس نخ هی هم راه یتو. گذاشتم فمیک یتو رو گاریس پاکت شدمو بلند جام سر از

 یبهداشت سیسرو سمت به و انداختم رونیب رو گاریس لتریف شدم مدرسه وارد. کردمیم دود و بود

 یبو دهانم هنوزم یول. بشم راحت بودم گرفته که یگاریس یبو از تا زدم صورتم و دست به یاب. رفتم

.دمید در یجلو رو یمهس که کردم حرکت کالس سمت به شدمو الیخیب اخر در. دادیم رو گاریس  

.گردمیم دنبالت دارم ساعته سه تو؟ ییکجا:گفت اخم با و اومد سمتم به دید رو من تا  

 نیماش هم میشد خارج که مدرسه از. ببنده رو دهنش دونست صالح  خودش که کردم نگاهش فقط

.اشایک نیماش هم و بود رونیب اریمه  

.دمیدو طرفش به من و داد تکون یدست برام افتاد من به تاچشمش.بود شده ادهیپ نیماش از اریمه  
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.بود شده تنگ براش یلیخ دلم  

.میگرفت اغوش یتو رو گهید هم  

.شد رهیخ بهم یدیشد اخم با بعد یول نشوند میشونیپ یرو یا بوسه اول بشم جدا ازش خواستم تا  

 بگه یزیچ تا کنه باز رو دهنش خواست تا. هیچ اخم نیا از منظورش و بگه خوادیم یچ دونستمیم

.اشایک یمرس دستت یوا. بشه بسته دهنش شد باعث اشایک سالم یصدا  

 تر عقب یکم کنارش و رفتم اشایک سمت به یزود اومدم رونیب اریمه یدستا ریز از یخوشحال با

.ستادمیوا  

 سالم اشایک به دیکشیم نشون و خط برام چشماش با داشت و بود من به نگاهش که همونطور اریمه

.داد  

 من یرو اریمه نیخشمگ و زیت یها نگاه به مشکوک دارن یمهس و اشایک و زنهینم حرف یکس دمید

.کننیم نگاه اریمه به من مظلوم یها نگاه و  

 و ام،تویب خوامیم اشایک با من...زهیچ..امم:گفتم اریمه به رو کردمو یمصلحت سرفه هی نیهم یبرا

.یشگیهم پاساژ همون نیایب باهم  هم یمهس  

 نکهیا از قبل. رفت نشیماش سمت به و داد تکون یسر.نکرد باز هم رو اخماش از یکم یحت اریمه

 نیا که یکرد یغلط چه باز ستین معلوم:گفت خنده با من به رو بره اریمه نیماش سمت به یمهس

. یباش نکرده یاشتباه کار دوارمیام فقط.برسه دادت به شده،خدا سگ  

 که برم سمتش به اومدم. دیکش گلوش ریز دنیبر یمعن به رو دستاش حرفاش شدن تموم از بعد و

.دیدو نیماش طرف دویفهم رو قصدم  

...بعله دمید که کردم بلند رو سرم. یزیچ به خوردم بشم اشایک نیماش سوار خودمم برگشتم تا  

.کنهیم نگام داره نهیس به دست یظیغل اخم هی با اقا  
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.بزارم دلم یکجا دونمینم گهید نویا  

!دییبفرما:گفتم کردمو اشاره نشیماش سمت به دستم با و دادم رونیب صدا با رو نفسم کالفه  

.شدم نیماش سوار اون از زودتر خودم و  

.بشم زده خجالت یکم شد باعث که و افتادم شبید یاتفاقا ادی لحظه هی  

 ریگ کردمیم یکار هر اه. ببندم تا کرد اشاره منم به و بست رو کمربندش. شد نیماش سوار هم اشایک

 تا شد خم طرف به کردو باز رو خودش کمربند دید رو من یتقال که اشایک. ومدینم رونیب بود کرده

 شده زیر یچشما با که بشه دور ازم خواست شد بسته که کمربندم بعد لحظه چند. ببنده رو کمربندم

 با و مشکوک شده، زیر یچشما با داشتم کردیم روشن رو نیماش که یحال در هنوز اشایک .کرد نگام

 بود قرار که یپاساژ آدرس .بودم زده معروف ی کوچه به رو خودم یالیخیب با منم و. کردیم نگام اخم

 لباس هی دنبال داشتم من معمول طبق. کرد حرکت پاساژ همون طرف به اونم و گفتم واسش رو میبر

 از. بود من منتظر و بود دهیخر یشمی بلند لباس هی یزود اول همون که یمهس. گشتمیم یمشک شب

من به دوتا اون اخم و یمهس ینقا نق  

 

.بودم شده خسته واقعا گهید هم  

 دایپ رو نظرم مورد لباس بتونم من تا میکردیم متر رو اطراف یها مغازه تک تک میداشت نطوریهم

 یخوشحال با. کرد جلب رو نظرم لباس هی که گذشتمیم مغازه هی کنار از یدیناام با داشتم. کنم

 با یمهس و بود لباس مدل چند. دادم نشونش رو نیتریو یتو لباس انگشت با و یمهس طرف برگشتم

 محشره، دختر یوا: گفتیم و دادیم تکون رو سرش تند تند گمیم رو کدوم من دونستینم نکهیا

.ادیم بهت یلیبردار،خ رو نیهم  
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 هم با. گفتیم نارویا کنه باز سرش از رو من نکهیا یبرا وونهید یدختره. بود گرفته خندم که من

 هی و بود یلوند ساله کی و ستیب بایتقر دختر هی فروشنده. کنم پرو رو لباس  که مغازه داخل میرفت

.پیخوشت ساله چهار و ستیب بایتقر پسر  

.رفتیم هرزه هاشونچشم دو هر یول  

  و رفتیم دوئل اریمه و اشایک نیب چشماش دختره ورودمون اول از

 اون زمیعز: گفت عشوه با دختره که خواستم رو نظر مورد یلباس. داشتینم بر ما از چشم هم پسره

 با بشه، اندازت کنمینم فکر(گفت پوزخند وبا انداخت من به نییپا تا باال از ینگاه...)و زهیسا تک

..یول یهست یا مدرسه بچه نکهیا  

.یروان یدختره  

 به رو من اورد رو لباس پسره که بپرونم یزیچ خواستم ست؟ین فرم رو کلمیه من که نهیا منظورش

.بود یبراق یمشک لباس. کرد تیهدا پرو اتاق طرف  

. بندازم هام شونه یرو تونستمیم که داشت یریحر شال یول بود باز یکم تنش باال قسمت نکهیا با

 چاک هام زانو یباال تا راستش سمت قسمت و تنگ نییپا تا باال از بود پاهام مچ تا لباس یبلند

 لباس کل در. بود رفته کار به براق پارچه باالتنم و دامن قسمت و بود ریحر کال کمرم قسمت. داشت

.بود ییبایز  

 به یسرک و کردم باز رو پرو اتاق دمیپوش رو لباسم یوقت. بود اندازم کامال دختره اون تصور برخالف

.دمیکش رونیب  

.بود ستادهیوا از گوشه که اشایک  

 نیا به یلیخ یمهس چون زدیم حرف لباس یها طرح درباره کنم فکر پسره اون با داشت هم یمهس

.ادیب تا کردم اشاره بهش و افتاد اریمه به چشمم. داشت عالقه ها طرح  
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.من شیپ اومد و افتاد راه اریمه همراه هم دختره اون  

چطوره؟:گفتم لبخند با و زدم یچرخ  

.کنم حساب تا اریب درش یدیپسند اگه: گفت بود صورتش یرو هنوز که یاخم اون با اریمه  

!نداره حرف زمیعز:گفت یمسخرگ به و کرد یاخنده تک دختره حرفش نیا با  

.کردم خارج تنم از رو لباس و بستم رو پرو اتاق در. رفتم وا کال که من  

 ی مسئله با و بودم شده نازک دل یلیخ روزا نیا .کنم هیگر نجایهم نمیبش خواستیم دلم.. که واقعا

 هم دنیکش گاریس اخه. کردیم عیضا رو من دختره یجلو دینبا اریمه یول. کردمیم هیگر هم یکوچک

 رونیب پرو اتاق از پکر یا افهیق با. چه اون به اصال نکشم؟ من ادینم خوشش اقا نکهیا خاطر به جرمه؟

 یپافشار بازم اریمه یول. داد رو کارتش اشایک کنه حساب رو لباس پول خواست اریمه تا. اومدم

 نییپا سرم بودم ستادهیوا همونجا. زدم رونیب مغازه از و نداشتم حوصله گهید. کنه حساب که کردیم

.کردمیم فکر خودم یبدبخت به داشتم. بود  

.بخر کفشم یزود میبر ایب یپان خب -  

.دارم خونه،کفش میبر...خوام ینم گهید:گفتم یتفاوت یب با کردمو بلند سرم  

...چرا که دونستنینم یول. ناراحتم یلیخ که دیفهم شدیم زدنم حرف طرز با  

  باشه اریمه رفتار خاطر به نداشت امکان. دونستمینم خودمم

.نبودم فازا نیا تو ادیز من چون  

  شده چم روزا نیا دونمینم ایخدا

.فتهیم نمونیب ییجدا هی گهیم بهم یحس هی یول دارم دوستش که دونمیم دونم،یم نکهیا با  
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 که برم اتاقم سمت به خواستم. گرفتم دستم رو بود توش لباسام که یپاکت شدمو ادهیپ نیماش از

 دقت نیا به. گذشت کنارم از الیخیب اون یول. شد ترس سراسر هامچشم. دمید راهم یتو رو محمد

 کردمو بلندتر هاموقدم. شدینم چمیپ پا گهید اورد سرم به که ییبال اون از بعد محمد که بودم نکرده

 راحت ستین یکس شدم مطمئن نکهیا از بعد و کردم قفل هم رو اتاق در. رسوندم اتاقم به رو خودم

 ادیز وقت موقع اون تا. شدیم شروع شش ساعت جشن و بود کی ساعت. کردم ضیتعو رو لباسام

 هی اونم از بعد. کردم دایپ بودم دهیپوش محمد جشن یبرا که رو میمشک یکفشا رفتم اول. داشتم

 و بخرن یبستن رفتن ها بچه یوقت که افتادم یوقت ادی. زدم شونه و خشک رو موهام گرفتمو دوش

 گاریس بسته تا چند رفتم و بود دستم یمهس کارت لحظه همون. زدیم حرف تلفن با داشت یمهس

.دمیکش رونیب فمیک از هارو بسته از یکی. دمیخر  

 شدند یم تمام عتریسر و گرفتم یم کام تر نیسنگ بود، گاریس دنیکش مثل میزندگ یها یتلخ کاش

.میدردها دنیکش اندشده یتکرار یول  

 و ها خاکستر از بود پر اطرافم. بودم شده غرق گارایس دود یتو که بود گذشته چقدر دونمینم

...گاریس یلترایف  

 از که زدمیم ضربه اتاق در به جونمیب یها مشت با .کنم باز رو اتاق در تونستمینم زدمیم نفس نفس

شده؟ یزیچ گفتیم که اومد انایک یصدا طرف اون  

 بود گذشته لحظه چند. داشت یقیعم سوزش هم گلوم. کردمیم سرفه همش بزنم حرف تونستمینم

اسم در یرهیدستگ کردن نییپا باال همراه با که دیرس گوشم به اشایک یصدا  

 

 اشایک تا. بود شده شروع جمیسرگ. ارهیب رو دکی دیکل تا فرستاد رو انایک هم سر اخر. زدیم صدا رو م

 با اومد خودش به انایک از زودتر اشایک. کردنیم نگاه اطراف به داشتن بهت با دوشون هر کرد باز رو در

 اشایک. ارهیب اب برام تا رفت دید رو من حال یوقت انایک. کرد باز هارو پنجره اول وحشتناکش یهااخم

 شده بهتر من حال بود گذشته که یاقهیدق ستیب یتو. گذاشت تخت یرو و کرد بلندم نیزم یرو از



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
235 

 

 انایک به اشایک. بود طوفان از قبل ارامش اشایک سکوت نیا مطمئنا. شد ینم زده یحرف چیه یول بود

.نشست من کنا و اومد رونیب رفت انایک یوقت. بشه خارج اتاق از که کرد اشاره  

.ینیبیم:گفتم کامل ییپرو با منم. هیچ دیپرس و کرد اشاره لترایف اون به سرش با  

.گفت و دیخند یعصب  

...نمیبیم که اره؟ نمیبیم که -  

 از داده؟...بهت...هارو یمار زهره نیا...یک...گمیم:گفت شمرده شمرده و گرفت دستاش نیب رو سرش

؟یگرفت ادی یک از ؟یآورد کجا  

 و نیاول وارم دیام فقط: گفت ادیفر با بایتقر و کرد بلند رو سرش. بود داشته برم ترس حالتاش از

.دوارمیام..باشه بارت نیاخر  

 چند کرد بازش کامل یوقت. بود باز پشیز که افتاد من فیک به چشمش بشه خارج اتاق از خواست تا

.کرد پرت رونیب به  پنجره از برداشت رو ها بسته تیعصبان با. دید داخلش رو گاریس بسته تا  

 نوازش با. بود هام زانو یرو سرم و بودم بسته رو چشمام.شد ریسراز اشکام کنم تحمل نتونستم گهید

.اشاستیک دمید. کردم بلند رو سرم موهام رو یدست  

.کرد پاک رو اشکام و دیکش صورتم به یدست  

 مناسب کال بلکه سن نیا یتو تنها نه تو یبرا نایا که یدونیم خوب، دختر اخه: گفت یاروم لحن با

.داره ضرر برات یلیخ یلیخ خصوص به و ستین  

 لبخند هم اون لبام، یرو لبخند دنید با. زدم نداختیم بابام ادی رو من که شیمهربون نیا به یلبخند

 وقت چیه که بده قول..بده قول بهم:کرد زمزمه گوشم کنار. فشرد اشنهیس به رو سرم و زد یقیعم

.ینر زایچ نیا دور گهید  

.کردم نییپا باال رو سرم شدمو جدا ازش  
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.زمیعز یبش حاضر یخوا ینم حاال: گفت و زد مینیب به یا ضربه انگشتش نوک با  

.شد خارج اتاق از و زد یا بوسه گونم یرو که بودم زمیعز اون منگ هنوز من  

.کردم زمزمه  یا وونهید لب ریز و دمیکش بوسش یجا به یدست  

 

 رو المیوسا تمام. گذاشتم تخت یرو و اوردم رونیب کمد از رو لباسم تند تند. نداشتم وقت یلیخ

 انایک که کنم کاریچ رو موهام مدل و صورتم شیارا دونستمینم فقط. دمیپوش رو لباسام و کردم اماده

 کرده جمع سرش یباال موهاشم. بود دهیپوش ییطال شب لباس هی و. بو شده حاضر اون. دیرس دادم به

 رها ازادانه خودم ی گفته به رو موهام.اوردمینم خودم یرو به یول بودم دلخور ازش یکم نکهیا با. بود

 برده کار به روش هم کوچولو تاج هی که موهام کار شدن تموم از بعد .داد مدل رو موهام یجلو و  کرد

 که نداشتم دوست خودم. دیکش هم قرمز لب رژ و یکیبار چشم خط. صورتم شیارا سراغ رفت بود

 کردم پام رو دارم پاشنه یهاکفش. بود شده یعال بازم شیارا قلم دو نیا با یول باشم چشم تو یادیز

. برداشتم همرام رژ تا چند بشم خارج خواستمیم اتاق از که اخر لحظه. دمیپوش هم رو بلندم یمانتو و

.بره نیب از رژم شهیم باعث و رمیم ور لبام با یه من که بودم مطمئن  

 واقعا اسپرت شلوار و کت اون یتو. بود سادهیوا در دم منتظر که دمید رو اشایک نییپا دمیرس تا

 ییبایز یلیخ حالت موهاش. بکنم موهاش یتو رو دستام تا رفتیم یلیو یلیق دلم. بود شده جذاب

 موهاش به یدست خنده با که بود شده موهاش یرو رمیخ نگاه متوجه هم خودش. بود کرده دایپ

شده؟ بد مگه: دیپرس یا مزه با لحن با و دیکش  

. شد محو لباش از کم کم خنده کارم نیا با. دمیکش موهاش به یدست و رفتم سمتش به اراده یب

.بود حرکت در لبام و چشمام نیب رشیخ نگاهش  

!گهید میبر عشقم -  
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. بود گر نظاره فقط و بود ستادهیوا یکنار هم انایک. گرفتم فاصله اشایک از یزود صداش دنیشن با

 یزندگ دختر تنها دلربا، که نهیا جز واقعا. زدم بود لباش ی گوشه که یپوزخند به یتلخ لبخند

 کجا از دختره نیا اصال بزنه؟ اشایک یزندگ به رو یخوشبخت مهر قراره که یکس تنها اشاست؟یک

 راست هی خواستنیم دلربا و اشایک و اسمون دنبال بره محمد نیماش با خواستیم انایک شد؟ داشیپ

 پکر.نداشتم رو زدناشون الس ی حوصله اصال. رفتم انایک همراه اشایک لیم خالف بر منم. تاالر برن

 دنمید با اسمون رمیبپذ رو قتیحق خواستمینم چرا. رونیب به دوختم چشم و نیماش یتو نشستم

.کرد بغل رو من و دیکش یفیخف غیج  

چطوره؟ حالت یپان یواا -  

؟یچطور زم،تویعز خوبم -  

..!میعال باش،من خوب تو:گفت کردیم باز کمر دور از رو دستاش که یحال در  

.زدم اسمون یمهربون به یلبخند  

 و انایک همراه. پاکش تیشخص یبرازنده هم اسمش. بود صاف و رنگ کی اسمون مثل  هم واقعا

 جدا تنم از رو رمیحر شال و مانتوم و رفتم کن رخت سمت به. میشد تاالر وارد آسمون

 یرو رو شال نیهم یبرا کردمیم بودن معذب احساس یول بشم جمع وارد نطوریهم خواستمیم.کردم

 یمهس مامان جون، خاله به چشمم که هستن کجا ها بچه نمیبب تا چرخوندم چشم.انداختم هام شونه

 با.گذاشت دهنش یجلو رو دستاش شوکه بعد یول کردیم نگام شده زیر یچشما با داشت اولش. افتاد

 و کرد جدا خودش از رو من.کردم حلقه گردنش دور رو دستام  یخوشحال با و رفتم طرفش به لبخند

.گرفت دستاش نیب رو صورتم  

.گرفت هم من دارش،بغض بغض یصدا با  

؟یخوب خاله زیعز -  
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 خاله. شکسته بغضمم شهیم خارج دهنم از که یا کلمه نیاول با بودم مطمئن و بزنم یحرف تونستمینم

 جدال از اونم  انگار.بود کرده سکوت و زدینم یحرف اونم.نشوند یا بوسه  چشام یرو و شد خم

 یمهس بود گفته بهم که یسمت به شدمو جدا خاله از.دونستیم زیجا رو سکوت و بود خبر با میزندگ

 خکوبیم جام سر رو من ییاشنا یصدا که بودم نرفته شتریب قدم چند هنوز. کردم حرکت اونجاست

.کرد  

.یپان..پا..پ -  

.انداختم جمعشون به ینگاه و برگشتم  

 و ماهنوش چشم ی گوشه اشک به توجه بدون و کردم یکجخند بود زده صدا رو من که یتان به رو

 که حاال و نداشتن وجدان اوردن سرم به هارو بال اون که یروز اون. گذشتم اونجا از یمان حرف پر نگاه

 من.باشن الیخ نیهم به هه شده؟ داریب خفتشون وجدان دمیفهم رو قتیحق من و گذشته کار از کار

. کرد خوش جا لبام یرو یمصنوع لبخند یعل دنید با. ندارم هم مریالزا یول ستمین یانهیک ادم

 کردیم یبرادر یادعا که یعل. کرد پنهون و بود دوستم مثال یمهس. بودم دلخور دستش از هنوزم

 با. اومد قهیدق ستیب از بعد هم یارم. نشستم اسمون کنار و دادم همشون به یسر سر سالم چرا؟

 نشسته یحرف چیه بدون و ساکت. اوردمین خودم یرو به یول شدم خوشحال یلیخ واقعا دنشید

 و عقد ی خطبه شدن تموم با.اطرافم از غافل. رفتمیم ور دستم یهاانگشت با و بود نییپا سرم.بودم

. بود کنارم یارم که تفاوت نیا با یول نشستم سرجام و برگشتم بهشون گفتن کیتبر ها هیهد دادن

 هی کال. ذاشتینم سرم به سر گذشته مثل اصال و بود شده خودش به من یها یمحل کم ی متوجه یعل

 اومدمو خودم به بود پاهام یرو که فمیک یتو میگوش یبرهیو با.داشتم نشونیب یبیغر احساس جور

.کردم بازش بود؟ داده اس برام چرا یعل وا، .برداشتم رو یگوش  

...کوچولو خانم"  

هیچ یدرباره زنمیم ییها حدس هی نکهیا با.یشد نیسنگ سر و یزنینم حرف باهام که شده یزیچ  
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یبگ برام خودت خوامیم یول  

نکهیا یجا  

"! یکن سکوت و خودت یتو یزیبر  

 میبر تا کرد اشاره بهم سر با. کنهیم نگام داره اونم دمید که انداختم بهش ینگاه کردمو بلند رو سرم

.باغ ی گوشه  

.دادم تکون یسر فقط جوابش در منم  

.افتاد راه و شد بلند من از جلوتر خودش  

 بدرقم دلربا مرموز نگاه و پوزخند و اشایک یاخمو نگاه که شدم جدا شون از خوامیم معذرت گفتن با

.شد  

.گرفت دستاش یتو رو هام شونه سر و کرد خم راست سمت به رو سرش طرفمو برگشت یعل  

؟یپان شده یچ -  

.دمیپرس و بودن رقص ستیپ یتو که یافراد به دوختم چشم سوالش به توجه بدون  

خواهرتم؟ یگفتینم تو مگه! یعل -  

-...  

.میبرادر و خواهر...چون میبگ هم یبرا دیبا اول میداشت یحرف هر یگفتینم مگه  

-...  

؟!یعل یگفتینم بهم رو نایا شهیهم مگه -  

-...  
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.بود نیغمگ که چشماش به دوختم چشم گرفتمو ستیپ از رو نگاهم دمید رو سکوتش یوقت  

ن؟ینگفت من به که بودم بهیغر نقدریا من -  

..یبش ناراحت دیشا که گفتیم یمهس..یمهس..یپان -  

.کردم اشاره خودم به کردمو نگاه بهش بهت با  

:گفتم رفته باال ییابروها با  

؟یعل واقعا بشم؟ ناراحت دوستم نیبهتر با برادرم ی رابطه از من نیکردیم فکر واقعا شماها من؟  

 یتوق به یتق تا که یلعنت یهااشک نیا از متنفرم یوا. بودن کرده دایپ رو خودشون راه اشکام گهید

 اجازه و دمیکش عقب رو خودم رهیبگ دستاش نیب رو دستام خواست تا یعل. شنیم ریسراز خورهیم

 گرفتم دستام نیب رو سرم. نکردن دربارم که ییفکرا چه نایا... من یخدا اوه. بزنه دست بهم ندادم

 یبلند نسبتا یصدا با خورهینم تکون سرجاش از دمید یوقت. بشه دور من از کردم اشاره وبهش

...بزار تنهاام یعل:یگفت  

خبره؟ چه نجایا -  

 نمیا نکنه. داشت خبر هم نیا اره داشت؟ خبر هم نیا.بود سادهیوا رو به رو که اریمه طرف برگشتم

 حرف به شروع مقدمه بدون هم اریمه. شد دور کنارمون از و گفت اریمه به یزیچ یعل...من کرده فکر

.کرد زدن  

 

. نداشته یمنظور اول از هم یمهس. یکن ناراحت افتاده پا شیپ یزایچ خاطر به رو خودت خوادینم -

 که بودم مخالف اول از خودمم.یکن درک رو نایا یبخوا که ینداشت یمناسب طیشرا زمان اون یتو تو

 مال اتفاق نیا درضمن،. کردمیم درک رو یمهس یحرفا هم یطرف از یول کننیم یمخف ازت دارن

.یپان یکنیم ناراحت رو خودت یدار که ستین شیپ روز دو ای یکی  
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 به یدست. نداشت یربط من به کال هم اول از و بود اونا با حق دیشا. بگم بهش که نداشتم یزیچ

 و نداشتم یادیز شیارا چون ستین صورتم یرو یشیارا رد چیه یجا بودم مطمئن و دمیکش صورتم

.گرفت رو دستام بشم رد کنارش از خواستم تا و دادم تکون براش یسر. شدند سرخ چشمام فقط  

..با رابطه در -  

:گفتم تند تند نیهم یبرا بگه خوادیم یچ دمیفهم  

 واسه که گفته و زده حرف باهام هم اشایک.شهینم تکرار گهید و کردم یاشتباه کار دونمیم د،یببخش -

.داره ضرر تیسالمت  

.زد یا ضربه مینیب به اشاره انگشت با. افتاد خنده به زدن حرف یتو میعجول همه نیا از  

...وگرنه نشه، تکرار گهید بار هی خوب، دختر شد حاال عا، -  

 حرکت زمونیم سمت به و بده ادامه رو دشیتهد اصل در رو، حرفش نذاشتم و گفتم لب ریز ییبابا برو

 با یعل. ومدیم سرم پشت داشت دمیشنیم رو زشیر یها خنده یصدا که یحال در هم اریمه. کردم

 که انایک جام سر نشستم تا. داده حیتوض برام مثال رو زیچ همه که دیفهم اریمه لبخند و من دنید

؟یایم نیا با ،یریم اون با خبره؟ چه اع،: گفت طنتیش با و اروم بود نشسته اشایک کنار  

 فکر طرز نیا از. افتاد شیشونیپ نیب یزیر اخم که بود دهیشن رو هاشحرف هم اشایک کنم فکر

 نفر نیاول. رقص ستیپ وسط رفتیم جفت جفت، داشتن ها بچه. کردم یاخنده تک انایک ی بچگانه

.بشه بلند کرد مجبور رو اشایک که بود دلربا  

.شدن بلند که بودن یمهس و یعل بعد  

 حال و حس اون گهید.کردم رد رو شنهادشیپ االن یول بود اریمه ها جمع یتو شهیهم من رقص هیپا

.نداشتم رو قبل  
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 نگاه همشون به لبخند با و سرجام بودم نشسته منم. رفتن هم با هم اسمون و اریمه انا،یک و یارم

 رو اشایک یهادست و کرده حلقه اشایک گردن دور رو دستاش که ییدلربا به افتاد نگام. کردمیم

 شیپ خودش. بود من به اشایک نگاه اون، خالف بر و بود اشایک یچشما یتو دلربا نگاه. بود کمرش

 خواستیم دلم.. هاشچشم یتو و بود ناگفته حرف تا هزار هامچشم یتو. من شیپ نگاهش و دلربا

دلربا نه. باشه من مال نگاهش شهیهم  

.گرفتم اشایک یچشما از رو نگاهم کنارم، یصندل یرو یپسر نشستن با. گهید کس چیه نه و  

خانوم؟ هست اجازه -  

:گفتم تمام ییرو پر با  

؟یخوایم اجازه چرا گهید ،ینشست که تو   

:گفت حرفم به توجه بدون  

.پرنسس یکن یمعرف رو خودت شهیم هستم، کاوه من  

نکنم؟ اگه و: گفتم باال دادم ابروهامو از یکی  

 امیب نکهیا از قبل و هستم یاسی یعمو پسر من! استیپان اسمت نکن،: گفت و کرد یا خنده تک

.گرفتم رو آمارت( کرد اضافه یچشمک با)شتیپ  

 دوست من نکهیا جز دونست؟یم من یزندگ از یچ یاسی. دیخند دارش خنده مثالً حرف به دوباره و

هستم؟ رادمنش یخونواده دختر و یمهس  

.خانم ایپان خوشبختم هرحال به -  

 اقا نیهمچن: گفتم هوا یب ذاشتمیم بود گرفته جلوم که ییدستا یتو رو هامسرانگشت که همونطور

.گاوه  
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.بود کاوه اقا منظورم زهیچ ام،: گفتم خجالت با. زدم یزر چه که دمید و اومدم خودم به هوی  

.باو نه اع؟: گفت و دیخند هر هر بازم شل، ششین که همنیا  

 به اشایک که نداختمیم کل و گذروندمیم مسخرش یها خنده و نیا یها ییگو پرت و چرت با داشتم

.نشستند و اومدن دلربا همراه  

:گفت من به رو کاوه  

زم؟یعز یکنینم یمعرف  

 به نارویا خواستم تا زده؟ صدا ینطوریا اشایک یجلو رو من کن درسته االن نیا. پررو یپسره زم؟یعز

 و رمیم من بشه تموم معارفتون تا عشقم: گفت عشوه با و شد بلند جاش سر از دلربا کنم یمعرف هم

.گردمیبرم  

.کرد حرکت یبهداشت سیسرو سمت به دلربا و داد تکون رو سرش تنها اشایک  

..و اشایک مونیخونوادگ یدوستا از یکی: گفتم و کردم اشاره اشایک به دست با  

.کردم اشاره کاوه به  

!یاسی یعمو پسر -  

 همون. کرد خوش جا لباش یگوشه یپوزخند بودم کرده یمعرف یخونوادگ دوست رو اشایک نکهیا از

.شد دور ما شدم،از خوشحال و یخواه معذرت هی با اونم و زدن صدا رو کاوه که بود لحظه  

.جلو شد خم و گذاشت زیم یرو رو دستاش بعد و انداخت اطرافش به ینگاه. اون و بودم من فقط  

 فکر. دیببخش اوه .عموم زن یشیم که یبگ یتونستیم ؟یخونوادگ دوست ؟یراحت جون، عمو زن-

...که یگفتیم بهش یچ ستین معلوم نه؟ شد،یم تر سخت کارت یعموم زن دیفهمیم اگه کنم  
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 به و زدم سرجاش نهیبش ومدیم داشت که دلربا به یمحکم یتنه. شدم بلند جام سر از تیعصبان با

.رفتم سیسرو سمت  

زد؟یم یهرزگ انگِ..انگِ من به داشت اون..اون عمو؟ زن گفت من به اون  

 توجه بدون غرورش، به توجه بدون مقابلش، طرف به توجه بدون ره،یم و ادیم یهرک شده، راحت چه

 زدن، رو انگ نیا من به بار دنیچند. کنهیم قضاوت زود هم یلیخ کنه،یم قضاوت تش،یشخص به

.نگفتم یزیچ و کردم سکوت بار دنیچند  

 

 و غرور یروز که یدختر. کردمیم نگاه نهیآ یتو رمیتصو انعکاس به و بودم ستادهیا نهیآ یجلو

 از نه االن، یول. کردیم شاد رو هیبق و دادیم نشون شاد رو خودش شهیهم. داشت زد زبان تشیشخص

 اون نگاه یتو االن. ستین یخبر چیه دختر اون از کال. یشاد اون از نه و هست یخبر غرور اون

 رو رژم و کردم فمیک داخل رو دستم. زنهیم موج ییتنها زنه،یم موج یکس یب زنه،یم موج غم دختر

 و شدم رهیخ هاملب به. کردمیم دیتمد لبام یرو رو رژ تند تند داشتم که یحرص با. اوردم رونیب

.فمیک یتو انداختم و برداشتم هام شونه یرو از رو شال. یالسیگ سرخِ یهالب. زدم یپوزخند  

 با هم رو یهرزگ پس سوخته دهن و نخورده اش چرا. دمیم نشون همتون به رو یهرزگ االن من

 همشون االن که زمونیم طرف به عشوه و خاص لبخند هی با. دیکن قضاوت بعد و دینیبب هاتونچشم

 یتو دیکش رو اخماش دنمید با یول شد من ی متوجه یارم اول. کردم حرکت بودن شده جمع هم دور

 اریمه و یارم نیب ، نشستن یبرا یخال یجا تنها. نکردم توجه بود وار دیتهد که رشیخ نگاه به. هم

.اشایک یرو به رو شدیم قایدق که بود  

 یول. یارم هم ای دم،یخندیم بلند بلند، و زدمیم حرف اریمه با یگوش در داشتم ای. نشستم نشونیب

.رمیبگ رو اشایک حال بودم تونسته خوب انگار. کردنیم اکتفا لبخند هی به زور به دوشون هر  

.باز یه و کردیم مشت یه رو دستاش  
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 شد بلند سرجاش از. تونستینم بازم یول. نکنه توجه بهم و رهیبگ من از رو شیبرزخ نگاه کردیم یسع

.دارم کارت ایب یپان: گفت من به رو و  

من؟: گفتم گرفتم خودم طرف به رو دستم ناز با  

 یلبخند دلربا به. ایب گمشو یعنی اشایک لغت فرهنگ یتو حرکتش نیا و افتاد راه یحرف چیه بدون 

.کردم اشاره رفتیم داشت که اشایک به ابرو با و زدم  

 اطراف به یدید و بود کیتار که باغ ته به یوقت. گفتینم یزیچ یول بود دنیپک مرز در که هم دلربا

شده؟ مرگت چه تو: گفت تیعصبان با و من طرف برگشت اشایک میدیرس نداشت  

.داشت یحد صبرمم و بودم بدتر اون از که منم  

 یهرزگ دارم االنم ها؟ ستمین شیب هرزه هی من که ستین نیا منظورت مگه تو شده؟ مرگم چه من -

...هرزگ یادعا دارم نیهم یبرا پس بشم، محکوم نکردم که یکار به خوامینم. دمیم نشونت رو  

 نیا. کردمیم نگاهش داشتم بهت با. دیماس دهنم تو حرف خوردم، اشایک جانب از که یلیس با

 افتادم و دیکش رو دستام بگم یزیچ خواستم تا. خوردمیم ازش داشتم که بود یلیس نیدوم االن..االن

 لحظه، نیا لحظه، اون من. ببخش: گفت ندامت با و کرد نوازش رو موهام دستاش با. اغوشش یتو

.یپان ببخش ندارم، یدرست حال کال یعنی  

: گفت عجز با و بست رو هاشچشم. دمیدیم هاشچشم ی گوشه رو اشک نمه داشتم بار نیاول یبرا

.شد بلند روت به که یدست نیا بشکنه من، به لعنت  

.لباش رو گذاشتم رو انگشتم  

.اشایک نگو یزیچ شیه -  

 یگوش که من، نه و شکستیم رو سکوت اون نه. میبود شده رهیخ هم یچشما به فقط سکوت یتو

.داد جواب و اورد رونیب بشیج از رو یگوش. خورد زنگ اشایک  
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د؟یهست خوب. جناب الو،سالم -  

-...  

 

!ممنونم -  

-...  

 

.فتمیم راه گهید ساعت کی تا. چشم چشم، -  

-....  

!فعال -  

 

بره؟ خواستیم کجا یعنی. دوخت من به رو نگاهش کرد قطع رو شیگوش نکهیا از بعد  

 

 به قدم کی. اوردیم کام به رو من که بود نگاهش فقط و کردیم سکوت باز یول بگه یزیچ کردیم یسع

.گذاشتم هاش بازو یرو رو دستام و برداشتم سمتش  

.که زوده هنوز ؟یبر یخوا یم -  

 هی. برد جمع سمت به دیکش رو دستم. دیدزد من از رو نگاهش و نشست لباش ی گوشه یتلخ لبخند

.گرفت دستاش ونیم رو بازوهام. من طرف برگشت و ستادیوا راه ونیم دفعه  

؟یدیم برام یقول هید-  
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؟یچ:گفتم یجیگ با  

نه؟ ای یدیم قول بگو بهم فقط تو -  

.دادم تکون رو سرم  

رفتمـ من اگه که بده قول بده، قول بهم -  

کجا؟ ؟یبر:گفتم شده زیر یچشما با و دمیپر حرفش ونیم  

 بگو، انایک ای یارم به شد یزیچ هر من نبود در افتاد، یاتفاق هر رفتم، من اگه.کن گوش فقط تو -

 مراقب که بده قول ،یشینم تنها محمد با و. یرینم رونیب خونه از تنها عنوان چیه به اصال.بگو حتما

.یباش خودت  

.نداشتم حرفاش به یخوب احساس اصال  

 اشایک رفتن از ساعت مین. دادم تکون رو سرم تنها فقط.  بود شده ختهیر وجودم یتو ترس جور هی

.جام سر بودم نشسته یحرف چیه بدون من و گذشتیم  

.شمال بره خواستیم  

؟یچ یبرا یول  

 و انایک و خونه میبر که گفتم یارم به شام خوردن از بعد. خونه میبر زودتر چه هر خواستیم دلم

 حال که هم دخترا. میریم هم با هممون گفت و نداد اجازه اشایک یول انیب خواستن موقع هر اسمون

 از بعد هم یارم. بودم شده کالفه رفتاراشون رییتغ دست از. دادن حیترج رو رفتن دنید رو من زار

 خونه یتو رو قبل تیامن احساس اون گهید. کرد تکرار برام رو اشایک یحرفا بره خواستیم نکهیا

 و بودنش به شهیهم دلم. بودم ناراحت کوتاه یلیخ مدت هی یبرا اونم اشایک رفتن از. کردمینم

 تنم از رو لباسام. کردم قفل رو اتاق در شدم اتاقم وارد تا... االن یول و بود گرم خونه یتو وجودش
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 خواستمیم که صبح فردا واسه رو میگوش االرم خوابم از قبل. سرد اب دوش ریز رفتم و اوردم رونیب

.بخوابم کردم یسع پتو ریز دمیخز. کردم میتنظ برم امتحان واسه  

 

*** 

 

.خونه یبر زوده هنوز ما ی خونه میریم -  

درسته؟.نداره خبر امتحانات یساعتا از که محمدم  

.دادم تکون رو سرم فقط یارم جواب در  

 زن واسه دلم. سامان ییدا ی خونه میریم میدار و شده تموم امتحانم که االنم ؛ دنبالم بود اومده صبح

.بود شده تنگ ییدا و ییدا  

 رو نیماش رفت یارم. بود افتاده دلم به دوشون هر مهر دارمونید بار چند نیا یتو که بود بیعج

.رفتم خونشون سمت به اون از زودتر من و کنه پارک  

.کنم زشونیسورپرا خواستیم دلم  

 رو در یرو انداختم رو دیکل. بودن خونشون هم خالش ی خونواده و باباش و مامان یارم ی گفته به

 وارد یوقت. گذاشتم باز بود دهیرس تازه که یارم واسه هم رو در. شدم داخل ییصدا چیه بدون

 هی با داشت سامان ییدا. نشدن من ی متوجه و بود گرم یدست بغل با سرشون همه شدم خونشون

 و لبخند هی با. بود گرم هم با سرشون هم آراگل و آراد. یخانوم هی با هم ییزندا. کردیم صحبت ییآقا

 بلند خنده با دنمید با ییدا زن و ییدا. دیچرخ طرفم به سرها ی همه که کردم سالم یبلند یصدا

 احوال و سالم و آراد و آراگل با هم اونا از بعد. ییدا زن هم بعد و ییدا آغوش یتو رفتم اول. شدن

 رهیبگ غم رو مانشونیصم جمع خواستینم دلم .شد یبارون چشماش دنمید با بازم اراگل. کردم یپرس



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
249 

 

 هم یارم ی خاله شوهر و خاله با. کنم عوض رو حال و بحث خنده و یشوخ با کردم یسع نیهم یبرا

 رو یگرم یمحفال نیهمچ حسرت که هستن ادما یلیخ دیشا. بودن یمهربون یادما. شدم اشنا

 یدر هر از.هم دور هم نایا ییدا و هم دور جوونا ما. میبود نشسته که شدیم یساعت کی. بخورن

 رو ییکسا خوبه چقدر! غم یایدن. هستم و بودم توش من که ییایدن ،یقیحق یایدن از غافل. میگفتیم

 لحظه یبرا یحت و یساعت یبرا یحت. بشه فراموش غمات تمام دنشونید با که یباش داشته اطرافت

 خوبه چقدر! بشن خوشحال ت،یخوشحال از و نیغمگ غمت از که باشن شتیپ ییکسا خوبه چقدر. یا

 چه یکن فراموش.یشیم یک و یهست یک و یبود یک یکن فراموش شده که هم یا لحظه یبرا یحت

 که ییدا زن یصدا با.خوبه چقدر. یباش زیچ هر از غافل منتظرته، یسرنوشت چه. یداشت یا گذشته

"ایب لحظه چند زمیعز"گفتیم من به خطاب  

. برد بود یکینزد همون که یاتاق سمت به و گرفت رو دستم. رفتم طرفش به شدمو بلند جام سر از

 هم خودش و نشوند تخت یرو رو من ییدا زن داشت؟ کارم یچ ییدا زن. بودم کرده تعجب یکم

.نشست کنارم  

؟ بدم نشونت رو سامانتا مامان عکس یخوایم..خوایم..زمیعز:گفت یلرزون یصدا با  

 بود کنارش که ییکشو در. دادم تکون رو سرم ذوق و بغض با ییدا زن حرف و مامانم اسم دنیشن با

 دستش از رو عکس لرزونم یدستا با. گرفت سمتم به اورد رونیب توش از عکس هی.کرد باز رو

! زییپا مامان من، مامان.بود مامانم اره، بود؟ مامانم. دمیکش عکس یرو گونه نوازش رو دستام.گرفتم

 فرشته حق نیا نبود، من مامان حق نیا. بشه یجار چشمام از اشک شد باعث مامانم معصوم ی چهره

 نیا که گفت ییدا زن بود؟ نبود، یسخت همه نیا ایدن نیا از حقش.اسوه صبور،. نبود اون مثل یا

شیجوون دوران مال عکس  

 

 و بود ییحنا رنگ که کردش رنگ یموها. بود ما چشما همرنگ که باشیز یچشما. معصوم با،یز. بوده

.زدم عکس یرو یا بوسه. بود کرده بامز رو معصومش ی چهره  
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...بود کرده رفتن یهوا دلم بیعج روزا نیا  

.افتاد عکس پشت ی نوشته به چشمم  

 هم به را حالم هم حال و. ندارم دنشیرس یبرا یحال که ندهیآ. است گرفته را حالم که ًًًًگذشته

 متوجه اصال.کشمیم عذاب دارم که من یطفل خواهرم، یطفل مادرم، یطفل. ینیریش یزندگ چه.زندیم

 دیبا گهید. کردم پاک رو گونم یرو یاشکا شدمو بلند جام از. بودم نشده اتاق از ییدا زن خروج ی

 دپرس هم هیبق ندارم رو زیچ چیه دل که روزم و حال نیا با. رفتمیم دیبا حتما یعنی. خونه رفتمیم

 رو من شهیم یارم: گفتم یارم به رو ییرسا یصدا با. ششونیپ رفتم شدمو خارج اتاق از. شنیم

.بود شده  رگه دو هیگر خاطر به صدام.شده رمید ؟یبرسون  

.کرد یدست شیپ خالش بگه یزیچ خواست تا یارم  

. برو ناهار از بعد بزار حداقل!که هنوز مینخورد ناهار بعدشم..زوده که االن دخترم -  

 دلخور دستم از یکم دمیفهم نکهیا با. زدم رو خودم حرف فقط و نکردم توجه هاشون یپافشار به

..اما شدن،  

 

.گذرهیم اشایک رفتن از روز سه  

 رونیب اتاقم از ادیز خونه تو. امیم و مدرسه رمیم فقط. ندارم رو خودمم ی حوصله یحت که روزه سه

 امروزم. ندارم یا مکالمه ،یلب ریز یخداحافظ و سالم جز هم یارم با. یضرور یکارا یبرا کل در.امینم

 یارم .یایب رونیب اتاقت از یندار حق که گفته من به. متفاوت اما. بده بیترت یمهمون هی قراره محمد

 نیح اون در خودم اگه یحت نده، رو یکس ورود ی اجازه و کن قفل رو اتاقت در کال گفته بهم هم

 در یچ دونمینم. برقصم زننیم که یساز به داره توقع یکس هر. شده چشون دونستمینم. اومدم

 من کاش. دارم ترس بشم دچارش قراره که یسرنوشت از. دارم ترس ادیم داره که یا ندهیا از.انتظارمه

.کرده رو رفتن یهوا دلم که آخ.ها ستاره کینزد ییجا هی. باالها باال اون ییجا هی برم، تونستمیم هم  
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 رو داشت و بود بلند اهنگ یصدا. هستن شلوغ که دیفهم شدیم ومدیم نییپا از که ادهیز یصداها از

 که یزیچ ارامش،. کنه دایپ دست ارامش به روانم و روح تا داشتم ازین سکوت. رفتیم یاسک مخم

.هیفرار میزندگ و من از وقته یلیخ  

. بود اهنگا اون از بهتر خودم یاهنگا باشه یهرچ. گذاشتم گوشم تو مویهندفر و برداشتم رو میگوش

 اهنگ اومد میگوش به که یاس ام اس یصدا با. ادیز یکم رو صداش و کردم یپل رو نظرم مورد اهنگ

.ومدیم وجد به قلبم هم اسمش دنید با یحت. کردم قطع رو  

.سالم"  

؟!گل خانم یخوب  

!گردمیم بر گهید روز چند تا و افتاده جلو کارام  

"!باش خودت مراقب امیب من که یموقع اون تا و..امشب  

اد؟یم گهید روز چند تا یعنی  یواا  

 یا چونه و چک چیه بدون! خوشحال اومدنش از و شدم اروم یکم بود داده بهم که یاس خوندن با

 انتظار در که ییفرداها از غافل و ادیم داره اشایک نکهیا از خوشحال. بود شده تنگ براش دلم گمیم

 اطراف نیا هم محمد ای و انای،کیارم از یخبر. گذشتیم یمهمون از که شدیم یساعت چند!بود من

 پتو ترس با.شد نییپا باال اتاقم در ی رهیدستگ. داشتم رو خودم ی حوصله نه و بردیم خوابم نه. نبود

 که نکردم یکار چیه. بود محمد حتما. باشن تونستنینم که انایک و یارم. فشردم دستام یتو رو

 و بود در پشت یارم تصوراتم خالف بر. دیرس گوش به شدیم زده اتاق در به که ییها تقه یصدا

.شد اکو سرم تو حرفاش که کنم باز رو اتاق در خواستمیم. ومدیم صداش  

"اومدم نیح اون در خودم اگه ینده،حت رو یکس ورود ی اجازه و کن قفل رو اتاقت در"  
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.ن ای کنم باز رو اتاق در حاال دونستمینم  

.کوبهیم اتاق در به شدت با داره که نیا. کنم کاریچ االن من، یخدا اوه. دمیکش موهام به یدست  

 گمیم دارم که حرفام به کنهیم یپافشار نقدریا داره که تنهاست خودش یارم حتما گفتم خودم با

.کنهینم توجه نکن باز رو اتاق در یگفت خودت  

.کن باز رو در گهیم کالم هی تو فقط  

.بود زده صدا من اسم یجا به رو زییپا اسم بارم چند که نجاستیا تر جالب  

.شدم پرت تر عقب قدم چند که داد هل شدت با رو در کردم باز رو اتاق در تا  

 و ختیر یم اشک داشت و تخت یرو بود نشسته. نبود نرمال ادیز حرکاتش. بست سرش پشت رو در

 داشتم تعجب با که افتاد یمن به چشمش لحظه هی. اوردیم لب به لبخند اشکاش ونیم هم یگاه ای

 یتو رو دستام و نشست کنارم ذوق دبا.بلند و مستانه. دیخند دید رو من یوقت. کردمیم نگاهش

.گرفت دستاش  

 خانمم؟ یاومد زم؟یعز یاومد. ذارهینم تنهام ست،ین معرفت یب زمییپا که دونستمیم دونستم،یم -

؟یاومد بالخره  

. من یخدا یوا!!! دههیم مشروب یبو دهنش االن که نیا. کردمیم نگاهش یا شده درشت یچشما با

 صورتش. کردیم کم رو فاصلمون داشت کم کم سرش و بود شده رهیخ چشمام به ز؟ییپا گهیم من به

 هلش عقب به شدت با و کنه کار یچ یمست عالم یتو خوادیم دمیفهم که بود صورتم یسانت دو یتو

.شد خم یطرف به صورتش زدم بهش من که یلیس با. دادم  

.گمشو فقط یارم رون،یب گمشو: زدم غیج ه،یگر با  

 جا به داره، گردن به گفتیم بهم شهیهم که یبرادر حق خواستیم گرفتمینم رو جلوش اگه االن

اره؟یب  
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.گفتیم ییزایچ هی وار زمزمه خودش واسه داشت نییپا بود انداخته رو سرش یارم  

.دیرس خواستش به بالخره، ساسان. رو زیچ همه کرد، تموم محمد -  

.کرد نگاه بهم یاشک یچشما با کردو بلند رو سرش  

 دستش زارمینم خدا، به زارمینم. دهینرس که تو به دستش هنوز یول. دیرس خواستش به ساسان -

!زارمینم برسه، بهت  

.کنهیم شیزندگ و خودش با رو کار نیا داره که سوختیم حالش به دلمم. دمیفهمینم رو منظورش  

:گفتیم یارم به خطاب که انایک یصدا بندش پشت و خورد در به یا تقه  

.توعه منتظر محمد و رهیم داره ساسان رون،یب ایب یینجایا اگه ،یارم  

 نگام یشرمندگ با داشت بود شده بهتر یکم و بود اومده رونیب اول حالت اون از گهید االن که یارم

.کردیم  

 یکس نیهمچ از  رو یکار نیهمچ انتظار اصال. کردم بدرقش و ختمیر نگاهم یتو رو میدلخور تمام

.گرفتم دستام ونیم شدیم یمتالش درد از داشت که رو سرم و انداختم تخت یرو رو خودم. نداشتم  

.. و شد نیسنگ پلکام کم کم گهید  

 نشسته تخت یرو کنارم که محمد به نگاهم یوقت. کردم باز رو چشمام موهام یرو یدست نوازش با

.کرد زدن حرف به شروع یواکنش چیه بدون .شد جدا بدنم از روح انگار افتاد، بود  

.خواست دلت که ییجا هر نه. یبر نجایا از دیبا هم تو.شهیم فسخ نمونیب ی غهیص گهید یمدت تا -  

.ساسان شیپ  

.دنبالت ادیم ساسان فردا نیهم  
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.خدا رو تو نه: گفتم عجز با  

چرا؟ وقت اون:گفت و زد یپوزخند  

.هست یارم چون.زارهینم اشایک چون -  

 اهیس نخود دنبال فرستادم رو اشایک االن من سا؟یپل جوجه اون: گفت و زد یا قهقهه حرفام دنیشن با

.کنمیم دک پسرو نیا دارم و  

سن؟یپل اونا مگه س؟یپل ؟یچ  

 هدفشون به دنیرس یرا هم تو از دارن. کردن چهیباز رو هممون اونا نه؟ یدونستینم هم تو حتما -

.کننیم استفاده  

 و ببره رو تو خوادیم فردا ساسان که دونهیم االن یارم مثال -داد ادامه و کرد تر کینزد رو سرش

.ندادن هم خبر بهت یحت.یچیه شد؟ یچ یول.داد خبر اشایک به هم یزود دمید خودم  

.خنده ریز زد دوباره  

 

 دنیرس یبرا من از یعنی سن؟یپل اونا االن یعنی. نداشتم نانیاطم دمیشنیم  گوشام با که ییحرفا به

 تو نگفتن؟ بهم یزیچ امشب هیقض از چرا پس ست،ین نطوریا اگه کنن؟یم استفاده دارن هدفشون به

.باشم ادیم برام داره که ییفردا فکر به ای و کنم، مهار رو بغضم دونستمینم. بود ییغوغا دلم  

 هم یپولدار ادم. بدون رو قدرش که من نظر به ،یکن اماده رو خودت که بگم برات حال،اومدم هر به -

. کنه خوشبختت تونهیم و هست  

 پول با شهیم رو محبت د؟یخر پول با شهیم رو داشتن دوست. بود پول زیچ همه کاش یا پول؟ هع

. شدم بلند جام از محمد خروج از بعد بالفاصله د؟یخر پول با شهیم هم رو اون ؟یچ رو عشق د؟یخر

 از االن خوامیدم.اشایک گهید نه و رمیبگ کمک  یارم از خواستمیم گهید نه. بود شب نصف دو ساعت
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 ازاد. نرسه بهم کس چیه دست که ییجا هی برم خوادیم دلم. برم کجا دونمینم یول. کنم فرار خونه نیا

 از. نبود یخبر ازشون بودن کرده رو کارشون که خدمتکارا. نبود یمشکل خداروشکر!راحت و باشم

 خدا خدا فقط. شدم خارج خونه از و دمیپوش اسپرت لباس دست هی.نبود یخبر نطوریهم هم نگهبان

 اومدم تا. گرفت رو من پشت از یکی  که دمیدویم نفس هی ابونیخ سر تا. نهینب رو من یکس کردمیم

 از و شد حال یب کم کم بدنم هامدنیکش نفس با که شد گرفته دهانم و مینیب یجلو یدسمال برگردم

.رفتم هوش  

 

 یاور ادی با. کردمیم نگاه اطرافم به داشتم یجیگ با. کردم باز رو چشمام و گرفت فاصله هم از پلکام

 ترس. دمیپر جام از افتاد برام نیح اون در یاتفاق چه و کردمیم فرار محمد خونه از داشتم نکهیا

 رفتم اتاق در طرف به. بود یبزرگ نسبتا اتاق هی. انداختم ینگاه اطراف به. بود گرفته رو وجودم تموم

 به یحال یب با. کردند دایپ رو خودشون راه هاماشک. بود قفل در یول کردم نییپا باال رو رشیدستگ و

 رو من یک کنم؟یم کار یچ نجایا من. گرفتیم اوج داشت سردردم. نداشتم یجون ذاصال.زدم ضربه در

 بلند خواستمیم. کنم نگاه رونیب به بتونم که نبود اتاق یتو هم یا پنجره چیه. من یخدا یوا اورده؟

 یرو ساعت به چشمام. فشردم اغوشم تو رو هام زانو. نداشتم یجون بندازم؛اما راه داد و  غیج و بشم

بود؟ صبح هشت ساعت. انداختم وارید  

 در جون به لگد و مشت با و شدم بلند جام سر از. نمیبش یا گوشه و بزارم دست رو دست تونستمینم

.افتادم  

نجا؟یا اورده رو من یک-  

 به قدم چند بهت و ترس با روم به رو شخص دنید با. شد باز اتاق در که بود نشده تموم حرفم هنوز

.رفتم عقب  

ساسان؟..ساس:کردم زمزمه بغض با و گرفتم دهانم یجلو رو دستام  
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.شد اتاق وارد و کرد یکجخند  

.شدیم دهید دستام لرزش وضوح به. شد شتریب منم ترس سرش پشت در بستن با  

.کرد نگاه بهم نهیس به دست و نشست تخت ی لبه  

.بگذرم ایآسون نیا به منه مال که یزیچ از  نکن فکر من؟ دست از ؟یکن فرار یخواستیم -  

.تونستمیباشم،نم نداشته ساسان یجلو یضعف و کنم مهار رو اشکام زشیر کردمیم یسع یهرچ  

چرا؟..چ -  

.شدیم معنا توش سوال و حرف صدتا که بود"چرا"شد خارج لبام نیب از که یزیچ تنها  

چرا؟ یبدون یخوایم -  

.نبود خودش حال تو انگار اصال. گرفت شدت میگر زد ساسان که یادیفر با  

داشتم، که یحال و من به توجه بدون  

داشت، که یتیعصبان اون و خودش به  

.کرد زدن حرف به شروع  

چرا؟ یدونیم -  

. دمیم هم رو ذهنت یها چرا تمام جواب بلکه. دمیم رو چرا نیا جواب تنها نه. کن گوش خوب پس

 و پدر یب طعم یبچگ تو من چون کرد، دق پدرم نبود از مادرم چون کشت، رو پدرم پدرت چون

 دست شد باعث که یانتقام انتقام،. گرفتم، اوج انتقام و نفرت حس هی با ییتنها تو دم،یکش رو یمادر

 گذاشتم رو پام یجا دمید اومدم خودم به تا بشم، جسور شد باعث که ینفرت نفرت، بزنم، یکار هر به

 ریگ یتو! مغرور خودخواه، نبود، یحس چیه وجودش تو که یکس خبره، هیقاچاقچ هی پدرم، یپا یجا

 رو کارم که بودم یا لحظه منتظر فقط داشتم، خبر کاراش تموم از.بودم دیسع پدرت یزندگ دار و
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 واصلش درک به من از زودتر گهید یکی و رفت رفت، بکنم رو فکرش که یزیچ از زودتر اون اما. بکنم

 هم از ی خونواده انتقام. کنم تموم رو کارش نتونستم خودم که بودم یعصبان شتریب نیا از کرد،

 من که گذشت سال چند بود، انتقام فکر به سن نیا تو که ساله هجده پسر هی. رمیبگ ازش رو دمیپاش

 به رو خالص ریت نیاخر گرفتم میتصم .رفتمیم جنون مرز تا مادرم و پدر خاطرات اوردن ادی به با بازم

.کنم پرتاب زییپا دخترش طرف  

.کنم طعمه رو اون خواستمیم  

 نظر ریز رو دختر اون ها ماه. باشه یپسر هر یارزو تونستیم که یدختر با،یز و جوون دختر هی

.داشتم  

.گرفت اوج کارام نیا کم کم گهید. بودم دنبالش هیسا مثل رفتیم کجا هر روز هر  

 انتقامه و نفرت حس نیا که گفتمیم خودم به یمدت تا. بگذرونم دنشید بدون روز هی یحت تونستمینم

 روزگار ی صفحه.شدمینم قانع بازم اما. رمیبگ انتقام ازش خوامیم گفتمیم. رمیگیم نظرش ریز دارم که

 قاتل دختر عاشق که بود سخت خودمم واسه درکش. شدم دخترک اون عاشق من و زد. خورد رقم بد

 ماه چند بایتقر.دختر اون فکر بود شده روزم و شب. بود رفته باد به نفرت اون گهید. بشم پدرم

 رو اول قدم و بزنم حرف باهاش خواستم و رفتم بود ستادهیوا یاموزشگاه یجلو بار هی بود، گذشته

 تکرار بار چند. کردیم ترم یجر کارش نیا ننداخت بهم هم یوخال خشک نگاه هی یحت یول بردارم

.بودم دهیرس جنون مرز به گهید.نگرفتم یا جهینت چیه و کردم  

 منم. یاموزشگاه یجلو روز هر نداره تیخوب که گفتیم بزنه، حرف باهام فقط که کرد قبول روز هی

 گوشم به که بود یلیس گرفتم اون از که یجواب تنها. دارم دوسش گفتم راست و رک و نکردم ینامرد

 و قهیدق اون ساعت، اون روز، اون. دارم نامزد من گفت کرد اشاره دستش یتو یحلقه به.  شد خورده

 من. مردمه ناموس دنبال  چشمت که گفت بهم .شدم خورد کرد بارم که ییحرفا با بدجور لحظه اون

 روز چند و گذشت روز اون. دمیدیم دستش یتو بود بار نیاول رو حلقه که بخورم قسم اون تونستمیم

 یبرا رو حلقه اون که دمیرس جهینت نیا به اخر و رفتم کلنجار خودم با یلیخ. نرفتم زییپا بر و دور من
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 دختره گفتن که کردم جو و پرس عمشم یها هیهمسا از. کرده دستش نشه مزاحمش یکس نکهیا

 نقدریا. کردم دیتهد و گفتم نقدریا. شدم عمل وارد زور با و کنم تحمل تونستمینم گهید. مجرده

 بده رو جونش حاضرِ گفتیم. داره دوست رو گهید یکی که گفتیم. نزد دم یول. کردم یپافشار

.نکنه انتیخ اون به یول بخاطرش  

 

.کنم گوش فاتشیاراج نیا یب گهید که بودم یزیچ اون از تر خسته منم  

.داشتم دوستش فقط من  

!بایز بازم اما بود طرفه کی نکهیا با  

 خاطرش به یحاضر که رمیگیم رو یکس اون جون ای یمونیم من با ای گفتم بهش یجد یلیخ روز هی

.یبد جون  

 خراب کله منم. گرفتینم یجد رو من یها دیتهد. ینباش من با اگه کنمیم تباه رو شیزندگ که گفتم

. عقد ی سفره سر نشوندمش. کردم دشیتهد. دمشیدزد. کردیم رو فکرش که بودم یزیچ اون از تر

 یخودکش زییپا. کشت رو خودش که...که بود، نگذشته عقدما از یزیچ هنوز! دیتهد همش زور، همش

 چشمام از هم اشک قطره هی یحت. رفتمیم رونیب خونه از نه و زدمیم حرف یکس با نه ماه چند تا. کرد

  ؟یپان هیچ یدونیم. بود سخت برام گهید درد هی تحمل گهید چون. دینچک

 

 گند به رو همه یزندگ که دیسع اه د،یسع اه. بود افتاده شمارش به نفسام. زدم زانو نیزم یرو

.دوختم ساسان یاشک یچشما یتو چشمامو. یدیکش  

 نیبهتر بخورم قسم تونمیم داشتم زییپا یرو تیمالک حس که کوتاه یلیخ یلیخ مدت اون یتو -

 بایز بازم یول بود، طرفه کی حس نیا نکهیا با..دارم رو یکی. ستمین تنها نکهیا حس. داشتم رو حس
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. ختمیر رو اشک نیاول خاکش سر. رفتم دنشید به دهیخم یظاهر و گرفته یدل با ماه چند از بعد. بود

.هاماشک زشیر یمقدمه شد اشک یقطره نیاول  

 

.بود خورده رقم سرنوشت دست به که یزندگ از کردم هیگال و زدم زجه -  

 نکبت یزندگ نیا از من سهم. نکردم عمل مردونه یول. ختمیر اشک مردونه. دیلرز هام شونه مردونه

.نشدم سابق ادم اون گهید زییپا از بعد. بس و بود ییتنها فقط و فقط بار  

.کردیم نوش و شیع فقط که یکس شدم! تر پست ادم هی شدم  

.شدم سرتر همه از که بگم تونمیم یمال لحاظ از خودم یخبرگ و پدرم لطف به  

 بیرق. بودم جمع ثابت هیپا ها یمهمون ی همه یتو. کردمیم استفاده خالف راه یتو همش بازم یول

نداشتم، کارش به یکار که من. محمد جز نبود یکس سختمم سر  

.شدیم چمیپ پا بازم یول  

.دادمینم بهش هم سگ محل من اما. دیچرخیم اطرافم و دور و بود لنگ کارش ادهیز اخر یروزا نیا  

 یها نگاه و زدیم شخندین بهم همش. کرد رییتغ کل به رفتارش دمید که گذشت یروز چند نطوریهم

!دیتاک و کرد اومدنم به توجه یلیخ رهیبگ خواستیم که یجشن یتو. دادیم لمیتحو یدار یمعن  

 زور، بازم. بشه تکرار گذشته قراره بازم که دونستمینم. رفتم یمهمون اون به یوقت هر تر الیخ یب منم

 یب شباهت .شدم شوکه هم یلیخ. شدم شوکه دنتید با یمهمون اون یتو.یوونگید بازم اجبار، بازم

 توسط تو یمعرف با یول! یهست زییپا کردمیم فکر اول از و کردیم وونمید داشت زییپا به تتینها

 زییپا با یبخوا که یبود یاون از تر بچه تو ،یستین زییپا دمیفهم یشد خطاب خانومم و ایپان که محمد

 دلم. کرد رو هواش دلم ها گذشته ادی به دنتید با.  کردم جایب یفکرا اول از من و یباش سهیمقا قابل

 دختر اونم..باشه دختر هی بندیپا که ستین یکس محمد دونستمیم طرفم هی از. باشه کنارم که خواست
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 نیا با خواستیم اون. اومد در اب از هم درست و داشته کارش نیا از یهدف که گفت شدیم پس بچه،

.برسه هدفش به بتونه تا ارهیب در زانو از رو من کارش  

 فکر بدون اونم.شدم هاش خواسته میتسل منم. کنم جا به جا  براش رو هاش محموله من خواستیم

.دارم دوستت بگم تونمیم واقعا من. باشه داشته خودم واسه ییها ضرر چه تونهیم نکهیا به کردن  

شه،یم صادر واسم که هیحکم همش نایا کنم،یم خوشبختت بگم تونمیم  

!کنهیم صادر یبخوا نکهیا بدون دل حکم  

.کنهیم قضاوت یبخوا نکهیا بدون  

.کنهیم نییتع واست رو عشق سرنوشت که خودشه  

 تو کارمون اتمام از بعد محمد شد قرار خالصه. کنمیم دار لکه رو عشق پاک دامن دارم که من عشق؟

 زمان یلیخ اون کار اتمام تا. شمیپ یایب زودتر که خواستمیم. نکردم قبول من اما من، به بده رو

.بردیم  

 محمد که بودم مطمئن نیا از. یهست یصبور و یقو دختر که دیفهم شدیم اول دارید چند اون یتو

 یتو یوقت که بودم کرده توجه یبار چند اشا،یک اشزاده برادر یول ببنده، دل بهت خوادینم و تونهینم

.هم تو رفتیم اخماش میزدیم تو از یحرف محمد ای من و بودم جمع  

 نامحسوس رو ییکسا روز هر. فتمیب جونش به بخوام که یا خره شد بهش؛ تمیحساس نیهم خاطر به

.ذاشتمیم بشیتعق واسه  

.دونستمینم تو به رو دوتا اون ربط. بود مخ رو ادیز ایارم هم دار و ریگ نیا یتو  

.اورد سرت به رو بال اون محمد نکهیا تا. زدنیم نهیس به رو تو سنگ شهیهم چرا که دونستمینم  

.بودم یعصبان دستش از یلیخ  
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.لگد و مشت ریز رمشیبگ خواستیم دلم  

.بزارم دمش رو پا تونستمینم یول  

.ادیم بر ازش یکار هر که دونستمیم  

. کردیم برخورد محمد با شدت به اشایک روزا اون. ارهیب تو سر به ییبال شده هم من لج از تونستیم

. امیب دنتید به هم من نذاشتن بلکه ندادن مارستانیب به رو محمد ورود ی اجازه تنها نه ایارم و اون

.بشه بد حالت دنمید با که دادمیم حق  

 هر البته ب؛یتعق یمدت از بعد. ذاشتنینم تنهام که بودم یخوب ادم اگه.هستم یزن به حال ادم کال من

 یب. بزنه دور رو ساسان بتونه که نشده زاده مادر از. سنیپل ایفوکول جوجه اون که دم،یفهم دوشون

 االنم. کردم ثابت بهش اما. باشه سیپل اشایک که کردینم باور یحت اون. گفتم محمد به چونه و چک

 محمد. میکرد سر به دست رو ایارم شبید ورم نیا از. شمال فرستاده و کرده سر به دست رو اشایک

..تینها در و کنه شیباز وارد  نامحسوس رو اون خوادیم. کنه طعمه رو اشایک که خواد،یم  

..که هم ایارم  

 

 هم محمد سه؟یپل اشایک کرد؟یم هم سر رو یاتیچرند چه داشت االن نیا. بود شده زیلبر صبرم گهید

 با و گذاشتم گوشم یرو رو دستام درنگ یب. ذاشتیم هیما اونا جون از داشت چرا یول گفت،یم که

.زدم غیج روین لیتحل  

.بسه -  

 مشکل، هی روز هر گه؟ید شهینم تموم چرا. بود افتاده شمارش به نفسام و دیکشیم ریت داشت سرم

 سمتم به دو با ساسان کردیم گلوم که یخس خس با.ندارم تاب گهید من د،یجد زیچ هی روز هر

.دمیکشیم نفس زور به.اخرمه ینفسا کردمیم احساس من اما.خوابوندم تخت یرو و کرد بغلم.اومد  
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.بااایبا،شکیشک -  

 شده بسته من یچشما اما. شد باز اتاق در. دیچرخیم خودش دور یهع کنه کاریچ دونستینم ساسان

.بود درک قابل صداها فقط اطرافم از. بود  

؟یکرد کارش یچ ساسان -  

.افتاد روز و حال نیا به خودش خدا به -  

 رو اب که دمیفهم لبام شدن تر از. دیکش باال رو جونم مهین تن و گرفت قرار سرم ریز یدست

.آورده لبامکینزد  

 

.بود اشنا یلیخ دختره اون یصدا. بخورم رو اب از یا جرعه تونستم تالشم تینها با خودمم  

 رو هام بود،چشم شده بهتر تنفسم راه نکهیا با. بودم شده صحبت هم باهاش ییجا انگار. یلیخ یلیخ

:خورد گوشم به هم دختره اون یصدا در شدن بسته و باز یصدا با. نکردم باز  

 رو چشمام تعجب با دختره اون جانب از جمله نیا دنیشن با! رونیب رفته ساسان کن، باز رو چشمات

.داد گاریس بهم که دخترس همون نیا. شد لیتبد بهت به تعجبم ان کی یول کردم باز  

 

.نشستم تخت یرو و دمیکش باال رو خودم یول داشتم جهیسرگ نکهیا با  

داستانه؟ نیا پازل از کهیت کدوم گهید دختره نیا. ایخدا  

خوبه؟ حالت -  

 تکون اره ی نشونه به رو سرم.دایهو سوال تو هزار توش که ینگاه.بود شده غرق نگاهش یتو نگاهم

کار؟ یچ نجایا اورده رو من اصال شهیم یچ فمیتکل بدونم خواستمیم. دادم  
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نجام؟یا یک تا من-  

.زد یالیخ یب به رو خودش و دیدزد رو نگاهش بایدهنم،شک از حرف نیا شدن خارج با  

اره؟یم سرم به ییبال چه ساسان-  

.شد غم لبالب چشماش دیشن رو ساسان اسم تا  

.بود دایپ  چشماش عمق تو یبزرگ غم  

؟ خوادیم جونم از یچ ؟ نجایا اورده رو من چرا ؟ کنمیم کار یچ نجایا من گمیم -  

 

.نبود خودم دست حرکاتم گهید  

 از رو قبل متیمال اون. ومدین خوشش ادیز زدم بهش که ییحرفا از انگار. ومدیم بدم سکوتش نیا از

.برگشت طرفم به دادو دست  

 بلبل یادیز گهید ببندم؟؟ ای یبندیم رو دهنت دِع: گفت خشونت با و گرفت دستاش یتو چونمو

.یشد زبون  

.زدم بهش که ییحرفا یپا بزارم رو خرابش اعصاب نیا تونستمینم اصال  

 به اخرش یعنی. اشفته ذهن هی و موندم من. شد خارج اتاق از و داد هل عقب به رو من حرکت هی با

 کردم نییپا باال رو در ی رهیدستگ.نبود یخبر کدومشون چیه از و گذشتیم ساعت رسه؟چندیم کجا

 ختنیر واسه هم یاشک گهید. گرفتم دستام ونیم رو سرم و جام سر نشستم جهینت یب. بود قفل اما و

.نمونده  

زم؟یبر اشک یچ واسه خوامیم  
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. بدم نشون ضعف دینبا نظرم به نبردن؟ محبت از ییبو ادماش که ییآیدن واسه ؟یفان یایدن نیا واسه

!بآشه دآشته رو ارزشش که کنم حروم یزیچ ای یکس وآسه اشکارو نیا دیبا  

ست،ین مهم برام تمیوضع نیا گمینم  

.ندارم توان گهید یول  

.ام خسته هم یلیام،خ خسته  

 جلوم ساسان همراه به بایشک. کردم رها رو افکارم کردیم خطاب رو من اسم که ییصدا دنیشن با

.بایشک طرف به کرد رو روش بعد و انداخت بهم پا تا سر از ینگاه  ساسان.  بودن ستادهیوا  

. ارمیب محمد سر به ییبال چه دونمیم خوب گهید دفعه نیا...باش مواظبش برگردم و برم من تا -

 از یا گوشه رو خودم ادیب من سمت به خواست تا ساسان.کرد  اکتفا سرش دادن تکون به فقط بایشک

.کردم جمع تخت  

 شدن خارج از یساعت  مین. کرد گرد عقب و ادیب کمینزد ندارم دوست که فهموندم بهش کارم نیا با

 با یگاه.افکار غرق. بود نشسته تخت از یا گوشه یحرف بدون بایشک. گذشتیم اتاق از ساسان

 مردد و بگه بهم یزیچ خواستیم انگار. بود رهیخ معلوم نا یا نقطه به یگآه و رفتیم ور انگشتاش

 افکار. بزنم حرف باهاش خواستمینم منم. شدیم مونیپش یزود بگه یزیچ تا سمتم گشتیبرم تا..بود

 گرفته زدیم بهم که اشایک مفت یحرفا خاطر به دلم بود خورد ایارم از اعصابم. بود ریدرگ یادیز منم

.هدفشون به دنیرس یبرا یا لهیوس منم. جالب چه. دوشونم هر سن؟یپل. بود  

!ایپان -  

.بایشک طرف به چرخوندم رو سرم  

.بگه خوادیم یچ بدونم خواستمیم و کردمیم نگاهش شده زیر یچشما با  

؟یدار دوست رو ساسان -  
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گفت؟ یچ االن نیا. دمیخندیم بلند بلند. خنده ریز زدم صدا با. اوردمیم در شاخ تعجب از داشتم  

ساسان؟ و من -  

 نیا و کجا من ؟یگیم یدار یچ: گفتم و شد لیتبد خشم و تیعصبان به خندم نیا یا لحظه یتو

 هم تو نکنه ها؟ هم؟؟ رو زمیبر شد خواهرم یخودکش باعث که یکس با خوادیم دلت هیچ کجا؟ پسره

.پول با اونم  کنه؟یم خوشبختت یبگ محمد مثل یخوایم  

. زمیریم اشک پاش به پا دارم منم دمید اومدم خودم به یوقت و نشدم صداش یب ی هیگر ی متوجه

 اونم انگار. ختیریم اشک شونمو رو بود گذاشته رو سرش. شد چم و شده چش هوی دونستمینم

 رو سرش. شد جدا ازم بعد قهیدق چند. کنه یخال رو خودش خوب گذاشتم. بود من از بدتر حالش

.نییپا انداخت  

.نبود خودم دست یعنی..یعنی..بکنم باهات رو رفتار اون خواستمینم من..من -  

 دلم فقط. وردمین خودم یرو به اما کنهیم حیتوج رو ششیپ ساعت چند کار داره دونستمیم

.چشه بدونم خواستیم  

.کنهیم رفتارارو نیا داره چرا  

..بالخره  

.دارم دوست رو ساسان من -  

.داد ادامه حرفاش به گمینم یزیچ که دید یوقت.کردم تعجب شییگو رک همه نیا از  

 پروژه هی یتو قبال ساسان با من یعمو م،یندار باهم یادیز یسن سالمه،تفاوت سه و ستیب االن من -

 یلیخ. شدم عاشقش. نبود شتریب سالم نوزده داشتم؟ سال چند مگه موقع اون من. بودن هم با یکار

 عنوان به رو من اون. هست.. و بود طرفه هی من حس یول. دادم بهش رو قلبم به ورود اجازه ساده

 و پدر و کردمیم یزندگ عموم شیپ یبچگ از من. کمتر نه و شتریب نه. داره..و داشت قبول خواهرش
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 اما. داشت گردنم به یپدر حق که ییعمو. عموم و بودم من. دادم دست از تصادف هی یتو رو مادرم

 فقط و فقط ییتنها اوج تو ها موقع اون. گذاشت تنهام و رفت اونم. بمونه شتریب که نذاشت قضا دست

 کم برام یزیچ اصال سال چند نیا تو. کنمیم درک رو حالت گفتیم بهم شهیهم. بود شمیپ ساسان

.رهیم کج و رهیگیم شیوونگید شهیهم من دل نیا یول. نذاشته  

 

.داد ادامه بغض با و دیکش اشکش از سیخ صورت به یدست بایشک  

 به ساسان کردم،تازهیم یزندگ ساسان شیپ و نجایا بودم اومده و نداشتم رو یکس من که روزا اون -

.بود شده مند عالقه زییپا  

. بودم زد،داغونیم شهیر وجودم تو داشت ساسان به نسبت که یحس نیا و داشتم که یغم نیا با

 یحرف نه گهید. کردم دور و کنم دور بود هیحاش تو که ماجراشون از رو خودم کردمیم یسع

 دمیشن رو عقدشون خبر که یروز. گفتیم بهم یزیچ ساسان نه و بشنوم درموردشون خواستمیم

.شدم داغون  

.کردم یصبور و نزدم دم بازم یول  

.دادمیم گوش حرفاش به داشتم  

.گذاشتم هم یرو رو چشمام دمویکش یقیعم اه  

..بود شونیخوشبخت ارزوم من خدا به..ب: گفت هیگر با بایشک  

 داره االنم.نشدم خوشحال زییپا بد سرنوشت از وقت چیه من. عشقش یخوشبخت ،.عشقم یخوشبخت

 یتباه به داره که یا ندهیا بازم اجبار، بازم. گهید زییپا هی  و ساسان. من بازم. شهیم تکرار گذشته

...یفرار ازم روزا نیا که یخواد،ارامش یم آرامش دلم خدا به.شهیم دهیکش  

.انینما ساسان کلیه و شد باز شدت با اتاق در که بود نشده تموم بایشک حرف هنوز  
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.شیشونیپ نیب یظیغل اخم و بود هم تو یبدجور ساسان ی چهره  

 با یلیوسا گرچه. کن اماده هم رو یپان درضمن.میبر نجایا از دیبا کن جمع رو التیوسا یزود بایشک -

.بمونه جا به خونه و اتاق نیا یتو ازش یرد نذار بازم یول نداره خودش  

.ستین بردار دست انگار... یپسره اون  

.شونمتیم اهیس خاک به باشه تو شیپ یپان اگه گفتیم من به هع،  

 به راهیب و بد نقدریا. گذاشتم سرم یرو رو خونه اون نکردمو سکوت اشایک یحرفا نیا دربرار منم یول

.کنهینم شک من به گهید مطمئنا که کردم دیتهد و گفتم محمد  

..اشایک یول  

.زدمینم یحرف و بودم کرده بغض. میشد نیماش سوار گهید مرد تا چند و بایساسان،شک همراه به  

.کردیم ولم االن اونم کن؟ ولم گفتمیم گفتم؟یم یچ  

 یزیچ هر از یخال اطرافش که ییالیو ال،یو هی به میدیرس اخر در و میبود راه یتو یساعت چند

 شدم ادهیپ گذاشتمو رونیب نیماش از رو پام یوقت. نداشت یامد و رفت طرفا نیا یکس که انگار.بود

 چه قراره و شده یچ دونستمیم نه و  کجام دونستمیم نه. گرفت فرا رو بدم سلول به ترس،سلول

 من ساسان اول همون میشد الیو وارد تا. خوابه دو تاینها  و بود یکیکوچ یلیخ یالیو. فتهیب یاتفاق

 گرفته خوردن واسه ییزایچ ساسان راه یتو. کرد قفل روم هم رو در و داد هل اتاقا از یکی یتو رو

.نداشتم یلیم چیه اما بود  

 به نفرت و تعجب با. شد باز اتاق در بکشم دراز خواستم تا و نشستم اتاق ی دونفره تخت یرو

 مبل یرو اومد خودش یول نگفتم بهش یزیچ. کردمیم نگاه بود ستادهیوا روم به رو که یساسان

 یتو از رو نفرتم تمام داشتم یسع منم. گفتینم یزیچ و کردیم نگاهم فقط و فقط. نشست اتاق گوشه

.کنم نسارش چشمام  
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!دیببخش -  

.ستادمیوا روش به رو شدمو بلند جام سر از  

 و روز هر و هرشب یدردا آرزوهامو؟ مو؟یزندگ ببخشم؟ ویچ من. دیببخش یگیم: گفتم خشم و بغض با

 اون ای کشم؟یم درد دارم که رو یها لحظه تک تک ببخشم شد؟ نابود که یزندگ ببخشم مو؟یثان هر

 و یکرد نابود رو خواهرم یزندگ که رو تو ببخشم؟ ویچ االن من ؟یکرد خواهرم بینص که ییدردا

 چرااا چرا کنه؟یم میترم رو من قلب یها خرده ،یخواه معذرت ؟یکنیم نابود رو من یدار االن

نداره، وجود دنیبخش واسه یزیچ یوقت ببخشم؟  

؟یلعنت ببخشم ویچ من  

.سوختیم بودم زده که ییادایفر از گلوم  

 با بایشک و شد باز اتاق در کنه بلند روم رو دستش خواست تا اورد هجوم طرف به تیعصبان با ساسان

.دیدو طرفمون به و شد وارد ینگران  

ساسان؟ شده یچ شماها؟ چتونه -  

 یزیچ یکرد فکر هیچ گفت، بهم یچ نفهم زبون ی دختره نیا نمیبب بزار نکن دخالت تو بایشک -

.یخوند ؟کوریاریب در شاخ من واسه زارمیم گمینم بهت  

 به یسرک بایشک. بده ادامه کردیم ییدهایتهد به نذاشت و کرد خارج اتاق از زور به رو ساسان بایشک

 گهید محمد کار: گفت تند تند و اروم یلیخ و اومد سمتم به. بست رو اتاق در  اروم و دیکش رونیب

 کمکت خوامیم گرده،یم دنبالت داره در به در هم اشایک. هیفرار ساسان و اشایک دست از االن و تمومه

 و کارها از یریجلوگ خاطر به بلکه خودم، خاطر به نه ،یکن فرار ساسان دست از یبتون تا کنم

.شهیم تکرار داره که ییخطاها  

.گرفت سمتم به و اورد رونیب بشیج از رو شیگوش حرفاش زدن از بعد  
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 بگو بهش. میهست ونیکهکشان یالیو یتو بگو و بزن زنگ اشایک به یزود ستادم،یوا نجایهم من -

.کجاست دونهیم خودش  

.گرفتم دستش از رو یگوش یخوشحال با یزود یول بودم کرده تعجب نکهیا با  

 یکی. بودم مجبور هم گهید یطرف از و بودم ناراحت دستش از یطرف از. نه ای بزنم زنگ بودم دل دو

؟یاریب رو به اتویناراحت که نهیا وقت االن مشنگ ی دختره بگه ستین  

.گرفتم رو شمارش لرزونم یدستا با  

!دییبفرما الو، -  

.شد یجار اشکام و شکست بغضم دمیشن رو اشایک ابهت پر بازم یول خسته یصدا تا  

..اشیک..ایک-  

؟؟یـیکجا ؟یــیتو ـا؟یپان -  

 

 رو ساسان اسم بغض و اشک نیب فقط. بود گرفته ازم رو زدن حرف توان و بود دهیبر رو امونم هیگر

.دمینال  

.یلعنتـ بده منو جواب شته؟یپ اون شته؟یپ ساسان ؟ییکجا -  

 بسته چشمام شد باعث اتاق وارید به برخوردش یصدا شدو دهیکش دستام یال از شدت به یگوش

 به داشت ترس از که ییبایشک به نگاهم کردم، باز رو چشمام تا. بردارم عقب به قدم چند و بشه

.ساسان،افتاد یبرزخ یچهره و دیلرزیم خودش  

 

.بایشک یزدنا غیج شروع شد ساسان، جانب از دهیکش نیاول خوردن  
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.بودم گذاشته گونم یرو رو دستم فقط و گفتمینم یزیچ  

شد، ساسان کینزد بایشک تا  

.داد تکون دیتهد ی نشونه به رو اشارش انگشت و برگشت سمتش به ساسان  

 کرده از ک ارمیم سرت به ییبال چنان نبره،وگرنه انیجر نیا از ییبو اشایک که کن دعا برو برو، فقط-

.یبش مونیپش خودت ی  

 مرده بایشک یجا به خودمو که زد یادیفر چنان خورهینم تکون جاش سر از بایشک دید یوقت ساسان

.دونستم  

گم،یم بهت رونیب گمشو -  

.دااارم بعدا هم تورو حساب  

 خارج اتاق از بایشک. کردم بسته و باز چشمامو و انداختم بایشک یدهیترس نگاه به یبخش ارامش نگاه

.بهش مندم گله نگاه و موندم من. ساسان و موندم من. شد  

 رخ به رو میزندگ یدردا داشت که یسوزش کردم،یم احساس قلبم یتو که یسوزش موندم من

.دیکشیم  

.دیکشیم یپ در یپ و قیعم ینفسا و کردیم مشت یه دستاشو  

.باشه امان در مزاحم یافکارها از خواستیم انگار داد،یم تکون رو سرش  

.انداخت رونیب به ینگاه پنجره از رفت، اتاق پنجره سمت به  

 یگاه. یچ یپا بزارم رو حالتش نیا دونستمینم طوفانه؟ از قبل آرامش آرامش، نیا یبگ شدیم یعنی

.اوردیم لب به لبخند یگاه کردویم اخم  

!بودم دهیترس یکم کاراش نبودن نرمال خاطر به  
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.ستادهیوا رو به رو  

. برداشتم عقب به یقدم نکردمو ینامرد منم بشه، کاسته نمونیب ی فاصله تا برداشت سمتم به یقدم

 اروم اروم و لکسیر یلیخ. بخونم رو االنش حس چشماش از تونستمینم کردم، نگاه چشماش به

.کرد زدن حرف به شروع  

 

؟یبگ یچ پسره اون به، یخواستیم االن تو -  

-....  

 

!زهیدوش هستما، تو با هوم؟ -  

 

 شده رو اون به رو نیا از آن، هی یتو. کنم درک تونستمینم رو ارامشش نیا واقعا. بگم یچ دونستمینم

.زد یا قهقهه مستانه دید رو سکوتم یوقت .بود  

من؟ دست از بده؟ نجاتت ادیب یبگ یخواستیم عا، -  

 رو گالش و برداشت رو زیم یرو گلدون. گرفت فاصله ازم بود یکج دهن هیشب شتریب که یلبخند با

.دیکوب وارید به رو گلدون بعد. کرد جدا  

:گفت و کرد اشاره گلدون به  

 دووم نذاشتم من. ارهیب دووم نتونست. بود زشت چقدر گل بدون گلدون اون.کن نگاش نش؟یبیم

 گلدون اون االن بده، ییبایز بهش. باشه داشته رو گلش شهیهم دیبا گلدون هی شکستمش،. ارهیب

.تونمینم تو بدون من. تو گلم اون منم،  
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من، نظر از که همونطور  

.(داد ادامه کردیم برگ برگ رو هاش گلبرگ که یحال در و برداشت رو زیم یرو یگال)  

باشه، تونهینم گلدون بدون هم گل هی باشه، تونهینم گل بدون گلدون هی -  

!بود نخواهد کار در ها ییایپان پس نباشه، یساسان اگه. کنمیم پرش پر نیا مثل. باشه زارمینم یعنی  

:گفت کجخند با و انداخت من به ینگاه. دیمال رو چشماش و دیکش قشیشق به یدست  

کنم؟ تیحال ای یدیفهم  

 صورتم یرو رو دستش  دوم بار یبرا خواست تا. شد ور حمله سمتم به و کرد ترش یجر من سکوت

. کنهینم که ییکارها چه من نفرت از مملو یچشما نیا.کرد مشت راه ونیم رو دستاش اره،یب فرود

 اتاق ی شهیش به رو مشتش و گرفت فاصله ازم عجز با. کرد نفوذ قلبش عمق تا نگاهم یزیت انگار

.دیکوب  

 اتاق از من زیت نگاه ی بدرقه با هم اخر در. اوردین رحم به رو دلم دستاشم، از شده یجار یها خون

.کرد قفل رو اتاق در و شد خارج  

 

*** 

 

.دمیپر خواب از دمیشن که یادیفر و داد یصدا با  

.کردمیم نگاه اطراف به داشتم ترس با  

 ادیفر و غیج یصدا شکستیم رو اتاق سکوت که یزیچ تنها!غرق یکیتار یتو اتاق و بود شده شب

.کردم نییپا باال رو رشیدستگ و شدم ور حمله در سمت به. کردم روشن رو المپ. بود  
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.بود قفل که هم اتاق در یلعنت اه،  

.بود بایشک یها زجه یصدا صدا،  

اره؟یب بایشک سر به ییبال من خاطر به وونهید نیا نکنه. بود ساسان یها ادیفر یصدا صدا،  

 ساسان یصدا که دینکش هیثان به. زدم صدا رو بایشک اسم بلند یصدا با و افتادم در جون به مشت با

.خورد گوشم به  

!شو خفه و جات سر بکپ گهید یکی تو -  

.العقله ناقص کال گهید نیا اووف شده؟ نطوریا چرا نیا  

..که..که کنمیم یکار هی یبکن بایشک با یکار اگه خدا به -  

ومد؟یم بر دستم از یکار چه اصال. بگم یچ دونستمینم  

؟یچ که ها؟ ؟یچ که -  

 

 به االن اون. هستم شرمنده بایشک یجلو چقدر که دونستیم خدا. نشستم در پشت شدمو خفه

 رقم بد ای خوب سرنوشتش چرا ادم هی پرسهینم یکس. بود افتاده ساسان مثل یادم ریگ من خاطر

  ؟ینموند زییپا چرا ؟یشد زمستون چرا بگه عتیطب به تونهینم یکس خوره؟یم

؟یبش آب که یاومد چرا اصالً ای ؟یشد آب چرا که بگه برف به تونهینم یکس  

 چرا که بگه زییپا به تونهینم یکس. یشیم سرد انقدر چرا که کنه اعتراض نیزم به تونهینم یکس

؟یزیریم اشک چرا ؟یکنیم اخم چرا ؟یشیم زرد چرا ؟یکنیم حروم را هابرگ چرا ؟یریدلگ  

  کو؟ بارونت که پرسهینم یکس  ؟یگرم انقدر چرا که گهینم تابستون به یکس
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 گهینم یکس و ؟یبود کجا االن تا که گهینم بهار به کسچیه و تمامه زیچهمه که بهار ترمهم همه از

 یگرما توقعِ زمستون از کسچیه و نداره برف توقع تابستون از کسچیه ؟یمونینم شهیهم چرا

.…نداره یآب کولر و تابستون  

 حق باشه، زمستون ییهاوقتکی داره، حق آدم نباشه بهار شهیهم داره حق عتیطب که قدرهمون

 یاکننده خفه طرز به ییهاوقتهی. باشه انیگر و ریگدل ییهاوقتهی. باشه سرد ییهاوقت هی داره

آدمه عتیطب هافصل گذرِ. باشه گرم  

.بمونه گرم و خوشحال تونهینم شهیهم ادم. ستین بهار شهیهم آدم  

 یول. کنم،صبورمیم تحمل دردامو دارم که من مثل یکی.هستن اطرافمون که ییادما خاطر به دیشا

 به نگاهم. یستین خوشحال شهیهم چرا که بپرسه من از تونهینم یکس. باشم نطوریا تونمینم شهیهم

.برداشتم هارو شهیش از یا تکه شدمو بلند. افتاد بود ختهیر پنجره کنار که ییها شهیش خرده  

 که یجور نه. ینجوریا نه یول رم،یبم خوادیم دلم دارم؟ رو یکار نیهمچ جنم من اخه ؟یخودکش

.ز،خواهرمییپا شیپ.پدرامم بابا و مامان شیپ برم خوآدیم دلم.باشه نداشته برام یخوب انیپا  

 یول. بود کرده یخودکش ک هم زییپا.دمیم ازدست هم رو دمیام تنها قطعا کنم رو کار نیا اگه یول

روحش دلش، خودش،.بوده زالل اب هی یپاک به قطعا  

!صادقش قلب و  

 

 

 ریدرگ افکارم فقط ساعت دو یکی نیا یتو.دمیپر جام از در قفل یتو دیکل شدن دهیچرخ یصدا با

 یجلو زور به. گرفتم دهنم یجلو رو دستام وضع سر اون با و در چوب چهار یتو بایشک دنید با. بود

.بود گرفته رو اشکام زشیر  
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.اومد سرش ب بال نیا و کنه کمک من به خواستیم بایشک. شده من ریتقص همش  

.کرده یغلط چه ساسان که فهموندیم بهم چشمش دور یکبود و لباش گوشه یمردگ خون  

گفتینم یزیچ. گذاشت زیم یرو رو بود غذا اتشیمحتو که دستش یتو ینیس  

.بشه خارج اتاق از خواستیم حرف بدون و  

اخه؟ بود کرده کار یچ ساسان. خارج اتاق از و شد رد چشمام یجلو از کنم باز رو دهنم اومدم تا  

 

 

(اشایک)  

 

 ها شب بودم، شمال که روز چند نیا یتو. کردم پارک جاده از گوشه رو نیماش و کم رو اهنگ یصدا

 یچ بالخره ستین معلوم و بوده یمهمون محمد ی خونه که هم امشب. نداشتم یحساب و درست خواب

 تنها بحران یتو رو اون تونستمینم یول گردمیم بر و شهیم تموم کارام یزود به که گفتم یپان به. شد

 یحت و یپان یول هست هم یارم نکهیا با گذاشت، تنهاش بشه که ستین یخوب تیوضع االن. بزارم

 افراد از یکی به رو کارا نجایا و ششونیپ برم که کردم حرکت نیهم یبرا.هستن تنها مواقع اکثر انایک

.سپردم اعتمادم مورد  
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 اتاقم طرف به شدم خونه وارد تا و بود خستم. تهران دمیرس که بود مین و سه،سه ساعت بایتقر

 کنج یجون یب لبخند. افتاد یپان اتاق ی بسته در به چشمم بشم اتاق وارد خواستم تا. کردم حرکت

.بست نقش لبام  

 و جنگهیم ندهیا و سرنوشت با داره که یدختر. کنمیم فکر که هیاون از تر پاک و تر کوچولو دختر نیا

.زنهینم حرف و کنهیم یصبور. زنهینم دم  

. دمیکش دراز تخت یرو و اوردم در تنم از حرکت هی با رو شرتمیت. کنهینم یناشکر و کنهیم یزندگ

.دمیفهمینم هم رو دلشورم لیدل اما داشتم دلشوره یکم  

.یپان شیپ برم خواستیم دلم االن  

 دونمینم. برسه قراره و رسهیم کجا به اخرش ایقضا نیا شدن تموم از بعد دونمینم. دارم دوستش بگم

. دونمینم.داره ندشیا یبرا یمیتصم چه و بکنه خوادیم کار یچ یپان  

 

 نیا و خبره چه دونستمینم و بودم خواب منگ و جیگ هنوز. دمیپر خواب از یادیفر یصدا با

.هیک یصدا،صدا  

.کردم باز رو اتاق در بود شده ختهیر میشونیپ یرو که دهیژول یموها و برهنه ی باالتنه با نطوریهم  

 که انایک بودن؟ شده جمع یپان اتاق در یجلو چرا. کردمیم نگاه یارم و انایک و محمد به تعجب با

 یرو نشیخشمگ نگاه یارم و بود گرفته دهنش یجلو رو دستاش و بود شده اشک لبالب چشماش

.زدیم دو دو محمد  

شده؟ یچ -  

 محمد نگاه یتو.دیکش ینیه ترس از انایک و برگشت سمتم به ها گرفته برق مثل محمد من یصدا با

:گفت محمد به رو تیعصبان با و انداخت من به ینگاه مین یارم خوند شدیم رو ترس  
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کجاست؟ ایپان گهید بگو  

 و زدم کنارشون تیعصبان با گنینم یزیچ دمید یوقت رفته؟ کجا مگه اصال شده؟ یچ یپان مگه ؟یپان

 حرص با. دهینم یخوب گواه نبودن، نیا. شد شل پام و دست شیخال یجا دنید با. شدم یپان اتاق وارد

 ست؟ین چرا یپان: گفتم داشتم تنش شدن کنترل در یسع که ییصدا با تاشون سه هر طرف برگشتم

ها؟ کجاست؟  

 

: زدم ادیفر و شدم یعصب محمد به یارم یبرزخ یها نگاه و سکوتشون نیا از  

خبره؟ چه قبرستون نیا تو بگه بهـم یکی -  

.برداشت عقب به قدم چند و دیلرز خودش به انایک  

.گفت ومدیم چاه ته از که ییصدا با و دیکش موهاش به یدست کالفه هم یارم  

 دونهیم انایک نه و دارن یخبر ازش دوستاش نه ست،ین نبود، یپان یول یپان دنبال اومدم من -

... ستین معلوم کجاست، یپان که میبپرس نیا از دیبا(دیغر و انداخت محمد به ینگاه مین)کجاست  

.کنم کار یچ دونستمینم و بودم جیگ. شدم اتاقم وارد یارم یحرفا ی ادامه به توجه بدون  

کجاست؟ یپان  

 رفته حتما. اره. رونیب رفته دوستاش با حتما.فتادهین یاتفاق نه نه، ساسان؟ به داده رو اون محمد نکنه

 لباسام حرص و تیعصبان با. نبوده دوستاشم شیپ گفت یارم االن نیهم بگه بهم ستین یکی. رونیب

 به و کردم یکی دوتا رو ها پله تیعصبان با شدمو خارج اتاق از بره؟ داره رو کجا اخه. کردم ضیتعو رو

.نکردم توجه هم یارم و انایک یها زدن صدا  
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.نیبگ بهم شد یخبر اگه: گفتم بشم خارج خونه از خواستمیم که یا موقعه فقط  

...من کنهیم فکر محمد نیا  

 و یارم و من هیقض از خودش و ساسان دونم،یم من که دونهینم. دارم خبر زیچ همه از که دونهینم

.بزنن دور رو من بخوان نایا که هستم یاون از تر زرنگ من. باخبره هامون نقشه  

 که دیرسیم ذهنم به  ییهرجا. نبود ازش یخبر اما گشتم،یم یپان دنبال داشتم که شدیم یساعت دو

. یاسی و اریمه یخونه تا گرفته یمان یخونه از. بودم رفته رو باشه اونجا یپان بود ممکن  

.نیزم ریز بود رفته بودو شده اب انگار  

 حدس تونستمیم. کنم کار یچ دونستمینم و داشتم یبد سردرد. خونه برگشتم تر دراز پا از دست

 کردمیم یسع. یوا. گرفتم دستام نیب رو سرم شدمو ولو مبال یرو. هیک سر ریز اتفاقا نیا ی همه بزنم

 که کردمیم احساس. نداشتم رو اون یکثافط به یادم دنید چشم. کنم منحرف محمد از رو نگاهم

 طرف به شدمو بلند جام سر از نیهم خاطر به تونه،ینم محمد یجلو و بگه بهم یزیچ خوادیم انایک

.اومد هم انایک اشپزخونه به شدنم وارد از بعد بالفاصله. رفتم اشپزخونه  

...و نجایا ادیم داره ساسان: گفت یلرزون یصدا با  

؟یچ و -  

.زدنیم حرف کشور از محموله هی کردن خارج از داشتن زد،یم حرف نفر هی با داشت محمد -  

 دهیم نشون نیا نفهمه، یزیچ ساسان که کرد دیتاک طرف اون به محمد یول گفتن یچ دمینفهم قایدق

.سادست چه که باش مارو خواهر.ستین ساسان شیپ یپان که  

 محمد کنار یخونسرد با که افتاد یساسان به چشمم. شدم خارج اشپزخونه از و دادم تکون یسر

 و خشک سالم هی فقط جوابش در و دیپرس رو حالم داد سالم یکجخند با دید رو من تا. بود نشسته

.دیشن من جانب از یخال  
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.ستین ها بچه از یخبر انگار: گفت یخاص لحن با و انداخت اطراف به ینگاه ساسان  

.هیپان شیاصل هدف یول اناستیک و یپان منظورش که دونستمیم  

 رو. کنم حفظ رو خودم یخونسرد کردم یسع.کرد سالم و ستادیوا من از تر عقب قدم هی و اومد انایک

.کردم یکجخند متقابال.انداختم هم یرو رو پاهام و نشستم روشون به  

.ستین ایپان -  

 یک افتاده؟ براش یاتفاق چه رفته؟ کجا ایپان: گفت شیمصنوع حرکات با و کرد یتعج مثال ساسان

کرده؟ کارونیا  

.کردم زیر داشتم بهش که یشک از چشمامو. افتاده براش یاتفاق که نگفتم.ستین ایپان گفتم فقط من  

افتاده؟ یپان یبرا یاتفاق گفتم مگه من -  

 

.دیکش هم تو اخماشو و اومد خودش به یزود یول شد دستپاچه من حرف نیا از ساسان  

.افتاده یاتفاق دیشا گفتم و ستین ازش یخبر دمید اخه -  

 کردمیم یسع نکهیا با. نداشتم اروم و زدیم شور بدجور دلم. بودم انفجار حال در تیعصبان و حرص از

 ساسان بالخره که بود رفته فرو سکوت یتو لحظه چند جمع. شدینم بازم یول باشم اروم و خونسرد

.کرد باز لب  

 برات خواستمیم که یکار برابر در ا،یپان. میبد انجام رو یینها یکارا امروز بود قرار کنم فکر..خب -

.بکنم  

 و کنم تحمل رو خشمم نتونستم که یجور. زد شیات منو بود محمد به خطاب که اخرش یاجمله نیا

.گرفتم دستام ونیم رو قشی. شدم ور حمله سمتش به  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
280 

 

.کجاست یبگ بهتره پس  توعه شیپ یپان که دونمیم دونم،یم کثافط، نزن زر و ببند رو دهنت -  

.زد ادیفر و داد هل عقب به رو من شدت به  

شده؟ یچ کجاست؟ مگه ایپان ابو،ی چته -  

:کرد مداخله محمد بگم یزیچ خواستم تا  

..بسه -  

 زد حدس شهیم ست،ین داشیپ االن تا صبح از ای،پان(داد ادامه ساسان به رو اخم وبا) د،یکن تمومش

!کجاست یبگ و یند کشش بهتره ،پس یرسیم ایپان به که اول و اخر توعه، کار  

.بشکنم رو گردنش همونجا رمیبگ خواستیم دلم  

.گفت ادیفر و داد با و داد هل عقب به حرکت هی با رو محمد هوی ساسان  

 

سرتون؟ به زده شمـاها  خواد؟یم یچ من شیپ ایپان شماها؟ دیگیم یچ -  

 هستم تو با د؟یاورد سرش به ییبال چه ببرم رو ـایپان خواستمیم من که یروز درست ننمیبب دیبگ

 محمــد؛

 که گذشته پل از خرت حاال و یاگهید کس دست یداد رو کارات نکنه ؟یکرد کارش یچ قایدق بگو

 رو نیا بود؟ ؛یلعنت نبود نیا اول از قرارمون ما. ــگهید نشد دِ نَ دِ ؟یکنیم سر به دست رو من یدار

 که بدون محمد؛ تو و دیکن سـر به دست ینجوریا رو من دیتونینم که دیکن فرو گوشاتون تو خوب

 تهمت من به نیدار که دهیرس ییجا به کارتون گهید. باشه داشتـه یخوش انیپا کارت زارمینم

د؟یزنیم  
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 حرفاش میتسل انگار اولش یجمله باهمون که محمد د؛یکشیم سوت ساسان یحرفا از داشت سرم

.بود شده  

 اگه: دمیغر و فشردم هم یرو دندونامو. یلعنت گهیم دروغ داره دونستمیم خوب دونستم؛یم خوب

!شونمتیم اهیس خاک به یعل یوال بـه باشه تو شیپ یپان  

.زد ادیفر رفتیم یخروج در طرف به که همونطور قبل از تر یجر ساسان  

.باش خودت فکر به محمد بگم تونمیم فقط د،ینزن مفت حرف -  

!تو نبود با شهیم برابر یپان نبود وگرنــه  

 سرم. دمیکوبیم وارید به رو ومدیم دستم به که یزیچ هر تیعصبان با خونه از شدنش خارج از بعد

 به ازین. کردم قفل سرم پشت رو در شدمو اتاقم وارد. ها مکافات نیا ن،یا از بودم خسته کرد،یم درد

 به رو همه دل و یریم صدا و سر یب یگینم.دختر تو اخه ییکجا. یقیدقا یبرا یحت داشتم، ییتنها

؟یندازیم لرزه  

 یهمکارا تا گرفته اشنا و دوست از. بودم اومده رونیب خونه از که شدیم یساعت چند. اخه تو ییکجا

. دیلرز شلوارم بیج یتو میگوش.بگن بهم شد یخبر ای اتفاق اگه که دادم خبر ایپان نبود یخودم،برا

...یول برگردونم رو یگوش خواستم ناشناس شماره دنیود با و اوردم رونیب رو یگوش  

!دییبفرما الو، -  

.هیگر ریز زد هوی بود خط پشت که یشخص  

.اشایک..اشیک -  

.گرفتم یاتازه جون انگار بود خط پشت شخص یصدا دنیشن با  
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؟یـیکجا ؟ییتو ا؟یپان -  

 

 ؟یهست یگور کدوم بگم و سرش بزنم ادیفر خواستیم دلم. ومدیم شیگر هق هق یصدا فقط و فقط

.بشنوم رو کردیم زمزمه رو ساسان اسم که الودش بغض یصدا تونستم هاش هیگر ونیم  

شته؟یپ اون شته؟یپ ساسان ؟ییکجا -  

.یلعنتـ بده منو جواب د  

 گوشم یتو دادیم تماس شدن قطع از نشون که یگوش متمدد بوق یصدا که بود لحظه همون یتو

 مورد مشترک"... یول. گرفتم رو بود شده برقرار تماس که یاشماره دوباره لرزونم یدستا با. دیچیپ

 حداقل ای کنند یابیرد که دادمیم رو شماره دیبا. رفتم اداره سمت به عجله با "....دسترس در نظر

 خواد، ینم لیدل عشق. باشه روشن یگوش کردمیم خدا خدا فقط. بوده کجا از تماسش نیآخر بدونند

.یبش عاشق که یروز از امان فقط. بزنه اون یبرا. بتپه اون یبرا که نفر، کی یبرا فقط. خوادیم دل  

 

 ازشون یخبر اما بودم رفته هم ساسان یخونه به. میبکن یکار میبود نتونسته هنوز و بود شده شب

.شیزندگ و خودش به زد گند اخر که هم محمد. همونه شیپ ک بودم مطمئن. نبود  

 به جا راه تو و بره بندر طرف به خواستهیم بوده یتقلب و میبود گذاشته انبار داخل ما که یامحموله با

 مارو کار و بوده اصل محموله از یمین خوشبختانه. کرده فرار که کنن رشیدستگ خواستنیم ییجا

 دستش و دار اکثر. گردنیم دنبالش دارن دوساعت نیا یتو. ستین ازش یخبر یول. کردهیم ترراحت

 به ینگاه. کنن اعتراف محمد یایکار گند ی همه به تا دارن تلنگر هی به ازین فقط و افتادن ریگ هم

 و حال کال.  کرد فیتوص بشه که بود یاون از تر زار یلیخ حالش. انداختم بود نشسته کنارم که یارم

 که یارم و انایک از اونم خونه، کاسه دوتا چشمام که من از نیا. نداشت یفیتعر چکدوممونیه روز
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 نکهیا با. دمشیدیم ای زدمیم حرف ساسان با حتما دیبا. کنن تمرکز توننینم خودشون تو رنیم مدام

.ششیپ برم تا شدم بلند اما بود وقت رید  

 در از و دارم کار رونیب رمیم گفتم خالصه جمله هی تو و نداشتم رو نایا به دادن پس جواب حوصله

.شدم خارج  

 دادنیم ینگهبان در یجلو که ادماش. نبود ساسان از یخبر اما بود گذشته هم شب سر از گهید

.بره شده مجبور و اومده شیپ براش یکار و گردهیبرم شب اخر احتماال ساسان که گفتنیم  

.نشستم نیماش تو گهید یساعت مین  

 من. اورد بوجود دلم یتو رو عشق.داد رییتغ رو میزندگ و اومد که یدختر ریدرگ. بود رشیدرگ فکرم

 ترس.اورده من روز ب چه نهیبب که ستین ست،ین االن یول.داد نجات حس یب حال نیا از رو

کجاست؟ یعنی.دارم  

 

 کجا ش،هریسا شمیم کجاست یپان نگفت اگه یول کنم رفتار ساسان با یمنطق ادم هی مثل خوامیم

. شد پارک خونش در یجلو ساسان نیماش که بود وقت رید. کنم دایپ رو یپان بتونم تا رمیم رفت

 ادهیپ نیماش از. بدم صیتشخ رو شیدستپاچگ فاصله نیا از تونستمیم خوب و دیدینم رو من نیماش

.رفتم سمتش به و شدم  

 

!ساسان داش به، به -  

 یچیباندپ دست به چشمم. دوخت من به رو متعجبش نگاه و برگشت عقب به ها گرفته برق مثل

.افتاد اششده  

.کردم اشاره دستش به حال همون در و رفتم خونشون طرف به گهینم یزیچ دمید یوقت  
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.نده بد خدا -  

 

**** 

 

 و استرس از. دمیشنیم خوب رو یپان یزدنا غیج یصدا. کردم جا به جا رو دستم یتو که یا اسلحه

 از که دادم عالمت نایس به. ومدیم بر یکار هر وونهید یپسره نیا از. کنم کار یچ دونستمینم دلشوره

.کنه جادیا ییصدا نکهیا بدون برداشتم ساختمون سمت به قدم چند. بشه وارد ساختمون پشت  

 با که گفت. دیکنیم فکرش شما که هست یزیچ اون از تر شقکله ساسان که بود گفته بایشک

 تونستممینم یول. فتهیب یبد اتفاق خواستینم دلم. نیبنداز خطر تو رو یپان جون ممکنه اومدنتون

.ششونهیپ محمد که یوقت  مخصوصا. بزارم تنها رو یپان  

 

 رو من یحرفا و دایتهد بازم یول. ختمیر دستش رو رو یپاک آب و ساسان شیپ رفتم شیپ روز چند

.کردم بشیتعق بفهمه نکهیا بدون. شیسا شدم منم. نکرد قبول  

 اصل در و بود بایشک کنه کمکم تونستیم که یکس تنها. رفتینم ییجا و بود مراقب یادیز نکهیا مثل

.باستیشک نام به دمیفهم ییشناسا از بود،بعد گرفته تماس باهام یخط با یپان که روز همون  

. نمیبب دانشگاه یتو رو بایشک تونستم نایبا،سیشک یدانشگاه دوست و همکارم و دوست کمک با

 دنیشن از بعد العملش عکس و من با برخورد موقع رفتاراش از.داشت ترس هم یلیخ داشت، ترس

.هست ییشدم،خبرا مطمئن یپان اسم  

 بایشک که بود نیا مشکل تنها فقط. گفت بهمون رو زیچ همه و ندونست زیجا رو مقاومت گهید

 فرار که اول روز همون محمد بایشک ی گفته به.بود شده ضیتعو یپان یجا و ساسان شیپ بود برگشته
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 رو اشایک میتونیم هم با مثل یاتیچرند گفتن با. بود کرده رام رو ساسان لهیح و نقشه تا هزار با  کرده

...و میاریب در پا از  

 یول. بود شده تنگ دخترک اون یبرا دلم. شدم زنده و مردم روز چند نیا که بگم تونمیم خالصه

.هست یینها روز گهید امروز  

 هی یها ساختمون از یکی یتو. میکن دایپ رو یپان یجا میتونست بایشک یهمکار لطف به امروز

.ایکینزد نیهم مجتمع،  

.یعوض کن ولم -  

 هر خواستمیم. باشه فتادهین یبد اتفاق دوارمیام فقط. دارن دختر نیا کار به کار یچ همتون، به لعنت

کنم، رها ساسان دست از رو یپان بتونم و داخل برم عتریسر چه  

 رو خودم شد باز واحدشون در تا. مینکن یاقدام چیه روین اومدن از قبل تا بودن گفته که فیح یول

.انداختم ها ستون از یکی پشت  

مظلوم، ی چهره اون دنید با دلم. گرفت شیباز وونهید قلبم دنشید با  

.دیلرز گونش، یرو اشک اون چشماش، ریز یاهیس اون  

 مشت رو دستام.یعوض ،یعوض. داد هل شد،یم تیهدا بوم پشت به که ییها پله راه طرف به ساسان

.دمیکشیم متعدد ینفسا و بودم کرده  

 

گفته، اشایک به که اورده، در دم و شاخ  من واسه پا و سر یب یبایشک گهید حاال -  

بااالا، برو گمشو ده؟یم دیام تو به داره دختره اون که تمومه؟ کارم گهید که هاا؟  

.دمیم نشونتون االن نیهم رو یوونگید  
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. دیباش داشته ارتباط باهم تا دو شما دادمیم اجازه دینبا. بود اشتباه کارم هم اول از  

 

؟یلعنت بکنه خوادیم کار یچ داره؟ خبر زیچ همه از یعنی گفت؟ یچ االن نیا  

 با ساسان خالف بر د،ید جهینت یب رفتنشون کردن یریجلوگ از رو خودش یها یپافشار یوقت محمد

. کنه فرار بازم بود ممکن رفتمینم هم اگه.نه ای دنبالش برم دونستمینم. شد خارج ساختمون از عجله

.بود داخل فعال که هم ساسان  

 ریدستگ که ییکسا اعترافات به بنا.دیرسیم روین گهید قهیدق پنج. انداختم ینگاه میمچ ساعت به

 قدم. افتادم راه محمد دنبال. بودن رفته لو یادیز یکسا و بود شونیاصل پاتوق مجتمع نیا بودن شده

 اسلحه بشه بود شده پارک نگیپارک یتو که ینیماش سوار اومد محمد تا. رفتمیم سرش پشت قدم به

 چییسو همراه دستش همونطور.کرد یم یحرکت نه و گفت یم یزیچ نه محمد.گذاشتم کمرش یرو رو

.بود معلق هوا یرو  

.جون عمو سالم -  

.برگشت من زیام تمسخر یصدا دنیشن با  

.کردم رو کار نیهم متقابال منم و دیکش رخم به رو نفرتش تموم و شد رهیخ چشمام یتو  

 رو محمد من و دنیرس ها روین. بود کرده سکوت بیعج محمد. نگرفت صورت نمونیب یا مکالمه چیه

 یهیگر هق هق یصدا دنیشن با که میرفتیم ساختمون سمت به میداشت. دادم لیتحو اونها از یکی به

.اومد سمتون به شد ادهیپ نیماش از تا و بود دهیرس تازه هم یارم. میستادیوا سرجامون یبلند  

.بود گرفته بر در رو فضا کل هیگر یصدا  

،ییاشنا هق هق  

!ییاشنا ی ناله  
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 دور داشت ایدن اومد، بند نفسم. فتادمیم پس داشتم دمید که یزیچ با.دوختم باال به رو نگاهم بهت با

.دیچرخ یم سرم  

 

 الل انگار نداشتم، یقدرت اما بکنم، یکار خواستمیم بزنم، یحرف خواستمیم بزنم، ادیفر خواستمیم

.بود پا به یبد یآشوب دلم تو. تونستمینم و بودم شده  

.مویوونگید دینیبب پس. ام وونهید من اره ام؟ وونهید من  -  

.ادیفر یصدا غ،یج یصدا. ساسان یحرفا  

.دادیم آزارم همه و همه ما،یمهس و بایشک یها زجه یصدا. جمع یهمهمه یصدا  

 ساسان نه. بود زونیاو ساختمون چهارم یطبقه از که بودم دوخته یدختر به فقط رو چشمم

..کنهینم یوونگید  

.کنهینم رو یکار نیهمچ ساسان  

!ارهیب یمعصوم نیا به یدختر سر به رو بال نیا تونهینم اون..اون  

.شد مانع ساسان ادیفر یصدا برن ساختمون طرف به خواستن ها بچه از تا چند تا  

..شهیم بد وگرنه دیاین -  

.بشه ساختمون وارد نداره حق یکس  

.بود بسته رو چشماش یپان  

.کردیم کر رو فلک گوش هقش هق یصدا  

..رو ساسان کرد،امایم اب رو سنگ دل  
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 هی به فقط. بود کرده زونیاو بوم پشت از رو اون و  شده حلقه یپان فینح کمر دور ساسان یدستا

.باشم مسلط خودم به کردم یسع.کنن سقوط هردوشون تا بود ازین حرکت  

.بکشن عقب که دادم عالمت همه به. کردم حفظ رو دستام لرزش  

.کنه اروم رو یپان یدوستا کردیم یسع نداشت یخوب حال نکهیا با یارم  

.کردن گرد عقب ساسان یحرفا با یول بشن ساختمون وارد خواستنیم هم اریمه و یعل  

.انیب بود داده خبر نایا به یک دونمینم من اخه. بود مبهم برام عاجزش نگاه و اریمه ی وقفه یب یاشکا  

.بود مخ رو یادیز اطراف ی وقفه یب یصداها.. یارم اوووف  

...ای یکنیم خفه نارویا: دمیغر  دندونام نیب از بود کنارم ک نایس به فیضع یاعصاب با  

.کرد تیهدا عقب به رو همه مامورا از تا چند با نایس  

.دمیشنینم رو سوزش جگر ی هیگر یصدا یول مردمیم من اخ. شدیم قطع ها صدا کم کم  

اد؟یم دلت چطور ساسان اخه  

:گفتم داشتم بودنش مقتدر در یسع که ییصدا با  

.نکن ساسان  نکن، یوونگید یعل یوال به ساسان نکن، ساسان -  

 

:گفت بغض با و اومد در من حرف یادامه به یارم  

  کارت نیا با که نکن..نکن ساسان -

 اهیس خاک به رو گهید جوون هی دوباره یدار ،یکنیم تباه رو گهید زییپا هی یزندگ دوباره یدار

؟یخوایم اجبار به رو زیچ همه چرا! یزاریم زشیعز هی دل به رو زیعز هی داغ دوباره یدار ،یشونیم  
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 نگاه. بمونه دل به نفر هی داغ که یکنیم یکار یدار چرا. باشن باخته گهید نفر هی به تو مثل اونام دیشا

 نکن، ساسان،. عشقم داغ جوون، هی داغ. نشسته دلم به داغ دم،ید داغ خودم من منو؟ ینیبیم! کن

.یلعنت نکن نکن،  

 

!یخستگ با ،یدلتنگ با درد، با بغض، با نفرت، با. زدیم ادیفر داشت یارم  

 سمت به و بود کرده استفاده ساسان و ماها پرت حواس از. افتاد محمد به چشمم دار و ریگ نیا یتو

 فراموش رو اون کال و شد معطوف ساسان یحرفا به حواسم بگم یزیچ خواستم تا رفت،یم ساختمون

.کردم  

خودتون؟ واسه دیکنیم بلغور دیدار یچ  -  

:��ایپان  

(کل یدانا)  

 

 

.کنه اروم رو داغونش اعصاب تونستینم و بود رفته یوونگید اوج تا گهید ساسان  

 ایارم به نکهیا خصوص به. ومدینم خوشش ادیز دادندیم تذکر بهش داشتند که ایارم و اشایک یحرفا از

 خودش به داشت ترس از. بود ریاس ساسان یدستا یتو دخترک. بود کرده شک زییپا با رابطه در

 زور از و ومدیم باال زور به نفسش. نزاره ریتاث حالش یرو ارتفاع تا بود بسته رو چشماش. دیلرزیم

 ساختمون به محمد ورود یمتوجه ایارم و اشایک جز یکس غلغله، نیا یتو. بود افتاده سرفه به هیگر

.کرد غافل هارو اون ساسان یحرفا بکنند یکار خواستند تا. بود نشده  
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خودتون؟ واسه دیکنیم بلغور دیدار یچ -  

!هست داشتن دوست و بوده داشتن داشتنه،دوست دوست فقط و فقط جرمم،من  

.کرد بغض مادرش، پدرو زییپا گذشتش، یاور ادی به با بازم ساسان  

من با ای"  

"گهید کس چیه با ای  

 به بغض با. کردیم تکرار خودش با دنشید و ایپان یاداوری به با روز هر که بود  یاجمله تنها نیا

:داد ادامه حرفاش  

نشسته، دلم به داغ کم سن یتو. دهینرس بهم میجوون از یریدم،خیند یخوش من -  

 واسم که هیسرنوشت نیا چون. منه شوم بخت نیا چون هاا؟ چرا. همدمم شده ییتنها کم سن یتو

داشتم، ازین محبت به یجوون اوج تو که یمن. خورده رقم  

 جرمم فقط هم حاال. تنها یتنها بودم، تنها داشتم ازین پدرم یها تیحما به داشتم، ازین مادرم مهر به

 دیبگ دیشا ست،ین داشتن دوست نیا دیبگ دیشا. دیکنیم کارارو نیا نیدار که داشتنه دوست

 نیا اره. نمیبب کنارش خودم جز رو یکس خوامینم من که هیخودخواه نیا اره. هیخودخواه

...کنم محروم یزندگ از رو اون خوامیم که هیخودخواه  

 

 وحشت یتو ساسان اخر یجمله از همه. شد حرفاش ی ادامه از مانع بود گلوش یتو که یدیشد بغض

.شدیم بسته هاشچشم کم کم که یپان. بودن  
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. بکنن یکار تونستنینم و بودن ساسان جانب از یحرکت ی اماده همشون اریمه و یعل ،یارم اشا،یک

 داشت رو خودش یزندگ. ستادیمیوا حرفش یپا بازم یول نداشت نانیاطم حرفش به نکهیا با ساسان

.رو دخترک یزندگ عوضش یب هیخودخواه و دادیم فنا به  

 دستاش ریز از یکی با تماس کرد که یکار نیاول. برداشت رو لشیموبا شدو خونه وارد عجله با محمد

.بود  

..بمونه منتظر یپشت ابونیخ یتو که گفت و داد بهش رو مجتمع ادرس  

 دل نکهیا با. بشه دخترک مرگ باعث و کنه سکیر تونستینم. رفت باال ها پله از ییصدا جادیا بدون

.بشه تباه شونیزندگ خواستینم یول نداشت ازشون یخوش  

.دیشنیم خوب رو ساسان یادایفر یصدا  

.گرفت تماس ساسان ی شماره با کرد سکوت ساسان یوقت و ستادیوا لحظه چند  

 یخوار با شیزندگ خواستینم دلش چوقتیه. کردیم نگاه بود شده جمع نییپا که یتیجمع به داشت

. برسه اتمام به یپست و  

 نیا خواستیم حاال یول نبود خواستش به زییپا مرگ. ارهیب کم بتونه روز هی کردینم فکر چوقتیه

...قبرستون ی نهیس بندازه رو دخترک  

.شد ایپان غیج باعث که خورد یفیخف تکون بشیج یتو شیگوش لرزش با  

 مخاطبش به کردن نگاه بدون و اورد رونیب بشیازج رو یگوش ازادش دست با د،یکش باال یکم رو ایپان

.باشه نداشته نییپا به یدید که داد قرار گوشش کنار یطور  

 

الو -  
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-...  

ساسان الو -  

ه؟یچ  -  

 

 بفرستم سایپل کردن سرگرم یبرا رو نفر چند تونمیم یبخوا اگه.ساختمونم یتو االن من..االن من  -

.یایب یبتون تا  

...ک دادم خبر ها بچه به  

 

 راه بود گرفته رو خودش میتصم. کرد پرت یطرف به رو یگوش باشه حرفش یادامه منتظر نکهیا بدون

.نداشت یبرگشت  

..و گرفته فرا جارو همه یبد سکوت. بود شده ساختمون وارد نامحسوس ایارم  

 به و کردیم یکی دوتا هارو پله لرزون ییپا و دست با. بودند ساسان جانب از یحرکت منتظر همه انگار

.دیدویم باال طرف  

. دید رو محمد دیرس چهارم طبقه به تا. بمونه حسرت یتو عمر هی دنشیرس رید با که خواستینم

 طرفش به دنشید با محمد اما رهیبگ رو ساسان یجلو نامحسوس و بره بوم پشت طرف به خواستیم

.شد ور حمله  

 یول. کنه خفه رو اون خواستیم دلش داشت ایارم به که ینفرت زور از محمد. بودن شده زیگالو هم با

.بکنه یاشتباه کار ساسان نزاره و برسه ایپان داد به زودتر خواستیم فقط و فقط ایارم  

.دیکوب ها پله کنار وارید به شدت به و گرفت دستاش یتو رو ایارم ی قهی محمد  
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.شدیم شتریب ادیب ایپان سر به خواستیم که ییبال به کردن فکر از ایارم ترس لحظه هر  

. داد هل عقب به رو محمد شدت به و اومد خودش به شد دهیکوب صورتش یتو که یمشت نیاول با

.افتاد ها پله از و کنه حفظ رو خودش تعادل نتونست محمد  

.شدیم تیهدا نییپا طرف به طور نیهم  

.نبود کار نیا قصدش ایارم  

 یجار روش و سر از خون و بود افتاده نییپا یها پله یرو که کردیم نگاه یمحمد به بهت با داشت

.بره ساسان طرف به ای بره اون طرف به دونستینم. بود  

.رفت ایپان و ساسان طرف به عجله با و داد تکون نیطرف به رو سرش  

*** 

ببخش: گفت وار زمزمه گوشش کنار و کرد کینزد ایپان سر به رو سرش  

.کردن خودخواهم اما نبودم، خودخواه. کردن بد رو من اما نبودم، بد من  

.کردن  سنگم دل اما نبودم، سنگ دل  

!نیکرد مجنونم و نبودم مجنون و  

 

بود، رفتهیپذ. کردیم وداع همه با داشت دلش یتو و بود بسته رو چشماش ایپان  

 

.بود سقوط منتظر آن هر و بود رفتهیپذ رو رفتنش  

.بشه اشکاش زشیر از مانع تا گذاشت هم یرو رو چشماش ساسان  
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:دینال صداش یتو درد گلوش، یتو بغض با  

...گلم دیببخش -  

 

 پرت عقب به رو ساسان گشید دست و ایپان دست هی با ایارم که، بود نشده تموم ساسان حرف هنوز

.کرد  

 حرکتش از مانع ایاما،ارم بشه بلند جاش سر از خواست و انداخت کنار خودش یرو از رو ایپان ساسان

.شد  

.شدند ساختمون وارد و کردند استفاده فرصت دند،ازید مناسب رو تیموقع که سایپل ی هیبق و اشایک  

.بود اشایشد،ک محمد ی متوجه که ینفر نیاول  

.کرد یم نگاه رهیخ روش به رو خون در غرق به،جسم یناباور با  

! بخوره تکون جاش سر از نداشت جرعت و تونست ینم  

.نبود هم دیبع و باشه مرده دیترس یم  

.ارهیب جا به رو افکارش تعادل یکم بتونه تا گذاشت هم یرو رو چشماش  

.بود شده متحمل رو یادیز فشار ساعت چند نیا یتو  

.شدیم منحرف شهیهم که بود محمد خود نیا یول خواستینم رو محمد یبد دل ته از وقت چیه  

.بود عموش بالخره باشه یچ هر   

.کرد چک رو نبضش و گرفت لرزونش یدستا یتو رو محمد یدستا  

!کند زد،امایم  
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 پشت طرف به خودش و بده خبر اورژانش به گفت مامورا از یکی به عجله با و دیکش یا اسوده نفس 

.کرد حرکت بوم  

.کردنیم دعوا داشتن و بودن شده زیگالو هم با ایارم و ساسان  

.دیلرزیم خودش به بود دهیکش یا گوشه به رو جونش یب جسم ترس از ایپان  

.شد تموم زیچ همه ساعت چند یتو  

!ریدستگ ساسان  

 رو همه ایپان حال دردسر و مشکل همه نیا یتو .نداشت یخوب حال و شد منتقل مارستانیب به محمد

 بهش انگار! اشک قطره کی از غیدر. یکار نه و زدیم یحرف نه. گفتیم یزیچ نه. بود کرده دگرگون

.بود  شده وارد شوک  

.شد تر بد محمد حال و گذشت روز چند  

. باشه خدا به دتونیام فقط ، کماس یتو که االن و شده فلج نییپا به کمر ی هیناح از بودن گفته دکترا

 لحظه هی بایشک یحت ایتان ما،یانا،آسمون،مهسیک. بود شییدا زن شیپ روز چند نیا یتو هم ایپان

 یپا و بود مارستانیب پاش هی اشایک. کنن بهتر رو حالش یکم کردنیم یسع و ذاشتنینم تنهاش

!ایپان شیپ ایارم خونه گشید  

 یپا به رو کاراش نیا تمام روانپزشک یگواه با نداشته یروان تعادل هم ساسان ساسان، اما و

!بودن گذاشته شیضیمر  

.بودن نذاشته و نتونسته اما بزنه حرف ساسان با بود کرده یسع یبار چند بایشک  

.ووردیم بدست رو سابقش حال داشت ایپان و بود گذشته هفته سه دو بایتقر  

!دادینم اجازه نیهمچ سامان چون انیب دنشید به تونستنینم ماهنوش و یمان  
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.شدیم بدتر عموش روز و حال دنید با روز به روز اشایک  

.نداشت خبر بود رو شیپ که یا ندهیا از یکس موضوع همه نیا از غافل یول  

.بشه گرفته یباز به جدال نیا دخترک دیشا که دونستینم یکس  

 نیا تو رو دختر نیا یصبور همه. کنهیم رو اون به رو نیا از رو همه یزندگ که یباز! سرنوشت یباز

 جسارت بله خواهد؛ یم جسارت. است چیه درون از دخترک که دونستنینم. کردنیم نیتحس جدال

خواهدیم  

جنگد یم یزندگ با ها،مردانه روز ،کهیدختر افکار به شدن کینزد  

.است سیخ دخترانه یها هق هق از ها،بالشش شب اما  

.روست شیپ که یاندهیآ از افسوس. دخترک نیا یزندگ از افسوس! افسوس اما  

 

(ایپان)  

 

 نیا یتو. تر بزرگ هامو قدم و کردم جا به جا هام شونه یرو،رو بود توش المیوسا که یپشت کوله

 یقیموس کالس به من بگه نایا به ستین یکی اخه. بودم کالفه اشایک و یارم دست از یادیز ریاخ مدت

 تونستمیم و نبود دور ییدا خونه از هم ادیز خوشبختانه. نیفرستیم رو من اجبار به که دارم یازین چه

 دنید به بود قرار هفته اخر. دادم حیترج رو نیا خودم من اما بودن مخالف نکهیا ام،بایب و برم خودم

 قبل از دیبا بود گفته سامان ییدا و نداشتن یاطالع چیه من وجود از اونا. برم مادربزرگم و پدربزرگ

.کردم وصل رو تماس و دمیکش دست افکارم از بمیج یتو میگوش لرزش با. نشن شوکه تا بگم بهشون  

.ومدیم لبم به لبخند یگوش صفحه یرو هم اسمش دنید بود،با اشایک  
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.جانم الو -  

؟یپان یخوب سالم الو، -  

.دادم رو جوابش وردمیم رونیب کولم یتو از رو دیکل که حال همون در  

؟یداشت ی؟کاریخوب تو خوبم، اوم -  

.یندار ازین یزیچ به نمیبب بودم زده زنگ یطور نیهم.نه که کار -  

.یبود فکر به که ممنون نه، -  

.شدیم سرد لحنم بازم اما کنم رفتر باهاش تر گرم یکم کردمیم یسع نکهیا با  

.دونستمینم رو لشیدل  

 از کنم یکار خوامیم نکهیا ای و کرد یدار طرف دلربا از که بود شیپ شب چند هیقض خاطر به دیشا

.کردم قطع رو میگوش یزود نکردم صحبت باهاش ادیز. نشه خبر با درونم ی شعله  

 طرف به و گرفتم انگشتام از را نگاهم هام شونه یرو یدست یگرم با. بودم فکر یتو اطراف، از غافل

.دوختم  

.بود کنارم سامان ییدا  

:زد لب و نشوند میشونیپ یرو یقیعم ی بوسه  

جون؟ ییدا یخوب -  

.دادم تکون رو سرم لبخند با و دوختم مهربونش یچشما به رو خالصم نگاه  

 هممون به رو شدیم جاش،بلند سر از که همونطور و دیکش موهام یرو نوازشگرانه رو دستش ییدا

:گفت  
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.زارمیم تنهاتون اجازه با. جووناس جمع،جمع ها بچه خب-  

.زد یا خسته لبخند اشایک  

.میشد مزاحم موقع نیا که دیببخش عمو، هیحرف چه یا-  

:گفت اشایک به رو کرد یمصنوع اخم سامان ییدا  

.دیمراحم بوده،شما کجا مزاحم. گهید عا،نشد عا-  

.کرد حرکت باال سمت به ییها،دا بچه و ییدا نیب کردن پاره کهیت تعارف از بعد  

.انداختم ها بچه جمع به یکل نگاه  

 ومدیم بدم یلیخ زشونیام ترحم نگاه از قبال. زارنینم تنهام طیشرا نیا یتو که خوبه بودن،چه همه

 داشتن بایشک و انایک و آسمون ، یمهس. بخش دیام و بود مهربون. کردیم فرق نگاهشون االن یول

.کردنیم بحث هم با یموضوع درمورد  

.بود گرم باهم سرشون هم اریمه و یعل  

 و بود فکر یتو قایعم اشایک. میبود یارم و اشایک من، بودن ساکت جمع یتو که ییکسا تنها

.ببرم یپ غمبارش درون به چهرش از تونستمیم  

 محمد شیپ دوستاش از یکی هم االن و رهیدرگ یلیخ.ناراحته عموش حال واسه دونستمیم خوب 

 سمت  چرخوندم رو سرم.بره و بزنه بهمون سر هی اومده یول کنه استراحت امشب اشایک تا مونده

.یارم  

.کردیم نگاهم لبخند با داشت  

.فشرد آغوشش یتو محکم منو نشستم تا.نمیبش کنارش برم که کرد اشاره کنارش به دست با  

.گذاشتم نشیس یرو رو سرم کردمو حلقه کمرش دور دستامو منم  
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.باشه باهات یحال هر یتو که یبآش داشته داداش هی هیخوب حس  

.یناخوش یتو چه و یخوش یتو چه  

!زارهینم تنهات و کنارته که نهیا مهم  

:کرد زمزمه گوشم کنار نشوند موهام یرو یا بوسه  

؟یدیم بهم یقول هی -  

؟یقول چه -  

. یدار خونواده هی االن تو! ینباش ندهیآ نگران و ینخور رو گذشته حسرت چوقتیه گهید نکهیا - 

 نیبب کن نگاه.یستین تنها گهید تو. هستن جونم مادر و آقاجون.هستن بابام و هستم،مامان من

.یدار هم رو دوستات  

.دمیکش یقیعم نفس  

! بخورم رو گذشته حسرت دینبا بازم اما د،یکش دست گذشته خاطرات از شهینم نکهیا با! باشه -

.نیهست که ممنونم  

.شد حاال گل، خانم اوهوم -  

.کنه عوض رو جو خواستیم انگار و بود کرده رییتغ لحنش  

.یارم داش گهید گهید -  

.نیافر -  

.نیبر بخور،دوغ ماست -  
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. خندهیم داره که شدم متوجه کردم حس رو یارم نهیس یبرهیو یوقت یول گفتم یچ نکردم درک اول

.نشه بلند منم ی خنده تا دهنم رو گذاشتم رو دستام محک  

.انداختم که بود یتیپاراز چه نیا اخه  

:گفت و کرد جدا نشیس از رو سرم  

.خانوما خانم میداشت -  

.نگفتم یزیچ و انداختم باال یا شونه  

 شب چند ی هیقض و دلربا ادی. دمیکش یپوف کالفه. لباش کنج هم یتلخ لبخند. بود ما به اشایک نگاه

 اب رو رو دلربا پدر یها پته تمام و کرده اعتراف زیچ همه به ساسان گفتیم اشایک. افتادم شیپ

 یتو بوده چهیباز هی اون که گفتهیم اشایک یول بوده داستان از یجزئ هم دلربا  کردهیم ادعا ختهیر

 یدار طرف دختره از دینبا چرا کنن ازدواج هم با بود قرار باشه یچ هر بالخره چه؟یباز. پدرش یدستا

 کنه؟

 

!وضعشه؟ چه نیا! احمق دستمو کن ول -  

 و پر به یه و نداختیم جفتک ها وونهید مثل. دمیکش رونیب یمهس دست یال از رو دستم شدت با

 ی خونه به بعد نیم ستیب. بشم راحت نیا دست از من که میرسیم یک یوا. دیچیپ یم من یپا

.باشه شمونیپ امشب هم یمهس بود قرار. میدیرس اقاجون  

 یا بوسه لبخند با. افتاد مادرجون مهربون و دهیچروک ی چهره به چشمم شدم که خونه اطیح وارد

.رفتم بود اطیح ی گوشه که آقاجون کوچک ی کتابخونه سمت به و کاشتم گونش یرو  
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 دستام هوا یب. غافل اطرافش از و بود کتابش خوندن در غرق و بود نشسته یصندل یرو شهیهم مثل

 با و کرد جدا چشماش از رو مطالعش نکیع آقاجون. دمیبوس رو شیشونیپ و انداختم گردنش دور رو

.دیپاش صورتم به یلبخند یمهربون  

.گلم ینباش خسته -  

:گفتم طنتیش با  

!ستمین خسته منم ینباش خسته تو عشقم یمرس -  

.کرد خنده تک  

.زیبر زبون کمتر وروجک یا -  

.میبر ناهار یبرا تا کردم تشیهدا خونه سمت به و گرفتم رو دستاش خنده با  

.کنمیم یزندگ نجایا و آقاجون ی خونه اومدم من که هست یماه چهار االن  

 یول. گهید یزهایچ هم ای رنینپذ خونواده یتو رو من دیشا که کردمیم فکر باهاشون دارمید از قبل

.تیمیصم و صفا از پر محبت، و مهر از پر خونه، هی. کردمیم رو فکرش که بودن یاون از تر مشتاق  

 

. بخوابم یساعت چند خواستمیم و بودم خسته. بود کنارم هم یمهس و بودم دهیکش دراز تخت یرو

 سال نکهیا کردم؛مخصوصایم جبران دیبا امسال و بودم کرده یکار کم هام درس یتو یادیز پارسال

.دارم کنکور ندهیآ  

.سوزهیم ساسان حال به یلیخ دلم -  
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 نفسم. دوختم رخش مین به رو نگاهم و دمیخواب پهلو زدم،به پس رو افکارم یمهس یحرفا دنیشن با

 ادیب شیپ یبحث گذشته ی درباره خوام ینم بودم گفته بهش بار چند االن تا. دادم رونیب یکالفگ با رو

.وونهید نیا کردن،االیم تیرعا همه و  

!نبود یتباه نیا حقش بازم یول ندارم ازش هم یخوش دل نکهیا اوهوم،با -  

!کشهیم زجر و نهیبیم داره که سوزهیم بایشک زار حال به حالم اون از شتریب  

.بزارم مرگمو ی کپه یساعت چند خوام یبسه،م گهید خب  

.برگردوندم رو روم و ندادم یحرف چیه ی اجازه حرفام،بهش گفتن از بعد  

 و شدیم بدتر حالش روز به روز بود، شده یعصب کیت دچار مدت نیا یتو که یساسان از شتریب من

!نداره رو یحرکت چیه ییتوانا که سوزهیم یمحمد حال به کردن،دلم منتقلش مارستانیت به سرانجام  

 یتو هم رو محمد. سوزهیم حالش به دلم بازم یول کرده میدرد هر همدم رو رنگارنگ یقرصا نکهیا با

 به قتل و قاچاق مواد ،حملییربا ادم خاطر به که دلربا پدر اخر در و. دارنیم نگه نیمعلول شگاهیاسا

 بود نیا. رفت خارج به خالش یخونواده همراه به ایقضا نیا از بعد دلربا و شد محکوم ابد حبس

.اوردن ماها امثال و ما سر به ها نیا که ییبالها و یکار هر سرانجام  

.کردم باز رو چشمام خوردیم پهلوم به که یمتعدد یها ضربه با  

.دوختم یمهس باز شین به رو خمارم و منگ نگاه چشه؟ گهید نیا اوف،  

چته؟ باو بنال  -  

 سرم خواستم تا و شدم الیخ یب گهینم یزیچ دمید یوقت. کرد اشاره رونیب با و انداخت باال ییابرو

.گرفت بازوم از یمحکم شگونین بزارم بالشت یرو رو  

.برگشتم و عسل ماه رفتم عمش با دور هی دلم یتو  
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؟یدار کارم یچ. من زیعز من، خواهر -  

.یباز شهر میبر امشب شده قرار و هستن نییپا ها بچه بابا، یا -  

.نشستم تختم یرو راست و دیپر سرم از خواب حرفش نیا با  

هست؟ هم اشایک -  

 تر زود خواستمیم و نبود دلم تو دل. اومده اونم که گفت و کرد بارم یسر بر خاک حرفم، نیا با

.بود شده تنگ براش دلم و بودمش دهیند وقته یلیخ. نمشیبب  

 تا برداشت رو لباسم از دست هی نجایهم هم خودش. نییپا برم بعد  و بشم حاضر گفت بهم یمهس

.ختمیر اطرافم رو موهام شهیهم مثل و زدم دیسف و یمشک اسپرت کامال پیت هی. بپوشه  

 یاشوب دلم یتو که یحال در و یخوشحال با. کردم لیتکم چشم خط و یالسیگ رژ هی با هم رو شمیارا

. کردیم صحبت باهاش داشت و بود نشسته اقاجون کنار. دمشید. کردم حرکت نییپا سمت به بود

.بودن هم انایک و یارم  

 یتو که یزیچ همون وارم دیام و بودم شده انایک به یارم گاه یب و گاه یها نگاه ی متوجه روزا نیا

.فتهیب اتفاق فکرمه  

.باشه طرفه هی انایک عشق خواد ینم دلم  

.نمیبب دنشویکش زجر خواد ینم دلم. نزنه دم و زهیبر خودش یتو من مثل اونم خواد ینم دلم  

 

.سالم سالم-  

 با. داد رو سالمم جواب و زد روم به یلبخند اقاجون. سمتم به دیچرخ سراشون همه من یصدا با

.برگشتم اشایک سمت به اخر در و کردم یبوس رو انایک و یارم  
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 ینگاه محو. زدیم ادیفر رو یدلتنگ که شدم ینگاه محو. کردیم نگاهم رهیخ که شدم ینگاه محو

.اوردینم زبون به داشت،اما حرف تا هزار که شدم  

 اکتفا هم دست گرفتن به تنها بود چشمامون یتو که ییها ادیفر و دل یتو که ییغوغا همه نیا با

.میکرد  

.کنم اعتراف عالقم به و بزارم کنار رو غرورم خودم خوادینم دلم  

.بشه قدم شیپ اون خوادیم دلم  

کنم، ارزش یب رو خودم خوام ینم  

!هیافتنین دست براشون که هستن ییکسا و زایچ دنبال پسرا گنیم شهیهم  

بشم، قدم شیپ االن من اگه  

...دیشا...دیشا  

!هوووف  

 دایپ سوق طرفش به نگاهم یگاه گه. نبود خودم دست نگاهم افسار. نشستم یا گوشه حرف بدون

.من دارم هم یا خجسته دل عجب. کردیم  

.اشایک تا شترهیب باشم،شانسش دیسف اسب بر یا شاهزاده دیام به اگه  

.میکرد یخداحافظ مادرجون و اقاجون با  

.بودن دهیرس بایوشک اسمون دنبال بودن رفته که یاریمه و یعل رونیب میاومد یوقت  

.راهه به غرغرش شهیهم مثل که هم یعل.کردم یاحوالپرس و سالم باهاشون  

. دیا بچه هنوز که الحق ؟یپان چرا گهید ؟تویمهس یا بچه مگه جاع؟ شد هم یباز شهر حاال -  
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.میخوردیم حرص هم ما و دنیخندیم یعل یکرا و هر نیا به داشتن هیبق  

.وونهید پسره  

ا؟یعا یبزرگ یدادیم یسوار االکلنگ شنهادیپ بهمون پارسال تا که تو.میا بچه اهوم،ما -  

 یکنار که انایک و اسمون و بایشک طرف به باهاش و زدم یمهس به یچشمک حرفم شدن تموم از بعد

 بار نیچند االن تا یعل. بزنم پرهام عمو به یسر حتما بعد دفعه باشه ادمی یوا. میرفت بودن ستادهیوا

.برم یمناسب زمان یتو کردم فراموش و گفته بهم  

:گفت و زد شیشونیپ به یا ضربه یمهس میدیرس تا  

شده؟ یچ یدونیم یراست  

شده؟ ینوچ،چ -  

:گفت یخوشحال با  

.بود مونیقبل مدرسه یتو ادته؟ی که رو الناز  

.اومد ادمی. نداشتم خاطر به رو ها بچه قایدق من و میبود کرده عوض رو مدرسمون. کردم فکر کمی  

چرا؟ خب. اره اره -  

ادتی -  

 

 گهید هفته چند قراره و شیخاستگار اومده پسره شده؟ باباش همکار پسر عاشق گفتیم شهیهم ه

.رنیبگ هم با رو یعروس و عقد  
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 باال.دیرس بهش و کرد یصبور بالخره که شدم خوشحال یلیخ یول. بچست هنوز که نیا جاانم؟

.دمیکش یا شده کنترل غیج و دمیپر  

واقعا؟-  

.زد زنگ بهم یبود خواب تو یوقت داره-  

.شد یچ گفتیم که اومد سرم پشت از یعل یصدا لحظه همون  

:گفتم یبلند یصدا با و برگشتم طرفش به ذوق با  

ه؟یچ انیجر یدونیم یوا -  

ه؟یچ انیجر نه: گفت یسوال و داد باال ابروهاشو از یکی تعجب با  

.ندیگویم انیجر را کندیم عبور رسانا کی از که  یانرژ مقدار: گفتم کردمو باز رو دهنم منم  

 حرص با اما بود گرفته خندش خودشم نکهیا با. گرفت سر ها بچه ی خنده کیشل حرفم شدن تموم با

.برگردوند رو روش و گفت یا مزه یب لب ریز  

 

 کم کم گهید هوا. میکردیم کل کل هم یگاه و میزدیم حرف باهم و میبود نشسته پارک یچمنا یرو

 یکم که یقسمت رفتم. بزنم قدم اطراف نیهم یکم رمیم که گفتم شدمو بلند. شدیم کیتار داشت

 هم یرو رو چشمام و زدم هیتک درختا از یکی به. بود اورده دیپد رو ییبایز یفضا یول کهیتار

 مثل یحس هی کنه،یم منتقل بهم رو یحس هی که یجور. دارم دوست یلیخ رو یکیتار. گذاشتم

.ارامش  

 یچ نجایا. اشاستیک که نیا. کردم باز رو چشمام ترس با شدیم کینزد بهم که ییها قدم دنیشن با

خواد؟یم  
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.بود بدتر هم یکج دهن از بگم بهتره که بست نقش لبام رو یجون کم لبخند  

 چند. میبشکن رو سکوت نیا که مینداشت قصد کدوممون چیه و میبود شده رهیخ هم به سکوت یتو

.کرد باز لب اشایک بالخره که گذشت قهیدق  

؟یخوب -  

.زدم یپوزخند  

.خوبم اوهوم، -  

.بگه رو نیا تا کند جون همه نیا. نگفت یزیچ و نییپا انداخت رو سرش  

(عاشقتم؟ بگه ادیب یخواستی؟میچ پس)  

 دلم. انداختم بهش یا عاجزانه نگاه.گرفت دستاش نیب محکم رو زوم با که بشم رد کنارش از اومدم

.ببره باال رو درونم حرارت نیا از شتریب خواست ینم  

.چسبوند درخت ی تنه به رو من حرکت هی با و دیکش رو دستم  

چرا؟ -  

. شدیم کم داشت نمونیب یفاصله. درد تا هزار. بود درونش سوال تا هزار که کردم زمزمه ییچرا هی

.کردیم دگرگون رو حالم و خوردیم صورتم به نفسش  

...و اورد کینزد رو سرش  

. یپان -  

.کنم جدا خودم از و بدم هل رو اشایک ها گرفته برق مثل شد باعث اریمه یصدا  

.باشه دهید رو ما قبل تیموقع تونست ینم و میبود یکیتار یجا خوشبختانه  
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هوم؟-  

 

؟یرینم تو.بشن سوار هارو لهیوس برن خوانیم دخترا ایب -  

.دادم تکون رو سرم یهلک هل  

.امیم االن چرا چرا-  

.میبر ایب که گفت و کرد بدل و رد ما نیب یمشکوک نگاه اریمه  

 یتوجه اشایک به و افتادم راه اریمه فته،دنبالیم راه مامانشون دنبال که یاردک جوجه هی مثل

 منم شانس از. دادم حیترج رو فلک و چرخ فقط من یول شدن ها لهیوس اکثر سوار همشون.نکردم

.نایا مامانم یوا. بود پسر دوتا و دختر هی شدم سوار که ینیکاب یتو  

 بود دهنشون یتو که ییادمسا اون با. بودن یخواهرخانم هی خودشون یبرا کدوم هر. نبودن که پسر

.رفتنیم راژیو مخم یرو یادیز کردنیم توق و تق یه و  

 مثل ستادیوا نیکاب تا. تر منگل یکی از یکی. شد جهنم برام بودم نیکاب یتو که یا قهیدق ده نیا

 حرف داشتن و بودن محوطه وسط که دخترا جمع به. رونیب دمیپر شده ازاد قفس از که یا پرنده

.بود ها ما به حواسشون کال ای و یگاه گه و بودن ستادهیوا یکنار خودشون که پسرا. وستمیپ زدنیم  

کنم؟ کارش یچ دارم، یپ یپ من بکس برو -  

:گفتم یمهس به رو یا مسخره حالت به  

 .wc برو خدا خنگ خب ه؟یچ نظرت اوم؟ انا؟یک مانتو بیج تو زیبر یخوایم. یجالب زیچ چه به به -

 دنیدو به شروع اون از زودتر من که کنه حمله طرفم به خواست و انداخت بهم ینگاه هی یمهس

 نمیبب تا برگردوندم رو سرم دمیدویم که همونطور. دنیخندیم ما حرکات نیا به داشتن ها بچه. کردم
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. شدم نیزم پخش و کردم برخورد یکی به شاتاالق برگردوندم رو سرم تا. نه ای ادیم دنبالم داره هنوز

 یک به نمیبب تا کردم بلند رو سرم هستش؟ یک اصال. خودمه ریتقص اوپس کوره؟ مگه. سرم اوخ

 دهیمال رهنشیپ به دستش یتو یبستن. شدم سرم یباال جوون پسر هی ی متوجه که کردم برخورد

.بود شده  

 مبهوت و مات. شد الل کنه بارم یحرف خواست و چرخوند طرفم به رو سرش تا بود رهیخ لباسش به

.کردیم نگاهم داشت  

!ها شهیم شونیزیچ مردمم واع  

:گفتم و دادم تکون چشماش یجلو یدست  

؟ییکجا داداش یعو -  

ز؟ییپا..پا:گفت وار زمزمه و اومد خودش به بدنش یتو یفیخف لرزش هی با  

 کردمیم احساس. بود میمال نگاهش رنگ.کردم نگاه چشماش به رهیخ ه؟یک گهید نیا.اوپس

.آشناست  

 

 دو زمان هم که بود گذشته لحظه چند.زد یم موج یناباور نگاهش یتو. شناسمش ینم ه،یک دونم ینم

.زدن صدا رو ما نفر  

.ایپان-  

.آرسام-  

 خطاب ارسام اسم به رو پسر نیا که یاون اما و اشایک جز نبود یکس زد صدا رو من که یشخص اون

.بود یا گهید پسر هی کرد  
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.داد رو پسره جواب ومدیم چاه ته از که ییصدا با و بود من به نگاهش هنوز  

.اومدم..اوم!لحظه هی کن صبر..صب  -  

 تکرار یه لب ریز.داد تکون نیطرف به شدت به رو سرش و اومد خودش به لحظه هی.بود نافذ نگاهش

."!ستین گهید اون نه نه"کردیم  

.کرد بلندم و گرفت رو بازوم ریز اخم با شد، کمینزد اشایک.کردمیم نگاه حرکاتش به تعجب با  

؟یکرد کار یچ نگاه.یکنیم وورجه ورجه یه یدار که یا بچه مگه یپان -  

 رو لب ریز.انداختم نییپا رو سرم کنهیم سرزنشش داره پدرش و کرده ییخطا کار که ییها بچه مثل

.خوامیم معذرت. دیببخش:گفتم آرسام به  

 هم اشایک.کردم هنگ کال دمید که یا صحنه با و کردم نگاهش یچشم ریز گهینم یزیچ دمید یوقت

.کردیم نگاه بهش تعجب با داشت  

زه؟یر یم اشک داره چرا نیا..نیا  

شده؟ یزیچ دیببخش-  

 سرعت با و "نه"گفت کالم هی یتو و دیکش صورتش به یدست تند تند دمیپرس ازش که یسوال با

.شد دور ازمون  

.عجب  

ش؟یشناختیم -  

بشناسمش؟هوم؟هوم؟ کجا از دیبا قایدق -  

 من دختر،اخه روحت تو یا.کردم حرکت ها بچه سمت به باشم جانبش از یجواب منتظر نکهیا بدون

.یریبگ یخواستیم پاچه ینجوریا که گفتم یچ  
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 پسر سر به رو بال نیا و رهیبگ رو من خواستیم که انگار نه انگار و بود ستادهیوا ادم ی بچه مثل االنم

.اوردم مردم  

 و من یارم میبرگرد میخواستیم یوقت.میگشت و میکرد متر رو ابونایخ کل شب اخر شام،تا از بعد

.رفتن اشایک و یعل با هام بچه هیبق و رفت خودش و اقاجون خونه رسوند رو یمهس  

.خواب عالم یتو رفتم و کردم پرت تخت یرو رو خودم میدیرس تا و نداشتم رو یکار چیه ینا  

*** 

 

.شدم مزاحم هم شبید دیممنون،ببخش نه -  

 مواقع اکثر اونجا که یمن برا تازه بمون اونجا هم شب یخوایم اگه ندارم یتعارف!هیحرف چه نیا باو نه -

.بهتره یلیخ تنهام  

 ایتان از یراست!بهت زنمیم سر دوباره شم،بعداینم مزاحم:گفت و گرفت دستاش یتو رو دستم یمهس

؟یدار یخبر هم  

مگه؟ شده یزیچ.دمشید شیپ ماه بار نیاخر من نه -  

.نه ای دیارتباط در خونواده اون و هم با نمیبب دمیپرس یطور نینه،هم -  

 گفت جون اقا که رفته ادتی ضمن در.ندارم کار و سر باهاشون ادیز من.یدونیم بهتر که خودت -

 با فقط.انیب دنمید به که نیا به برسه چه ارنیب زبون به رو من اسم یحت ندارن حق یمان و ماهنوش

.دونمینم هم رو لشیدل .ندارع یمشکل ایتان امد و رفت  

؟یندار یکار فعال.الیخ یب حاال خب.اوم -  

.فردا تا یبا -  
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 کینزد اقاجون خونه به مدرسه نیا خوشبختانه بازم.کرد حرکت خونشون طرف به سیسرو با یمهس

.برم عمو دنید به تا دنبالم ادیب بزنم زنگ یعل به خواستمیم من!نداشت سیسرو به یازین و بود  

 بود نخورده اول بوق هنوز و گرفتم رو شمارش. اوردم رونیب رو بودم کرده یمخف فمیک ته که یگوش

.دیچیپ گوشم یتو یعل شنگول و شاد یصدا که  

جون؟ یابج یکرد گم خطه،شماره پشت یک نیبب!به به -  

.یداد جواب نخورده اول بوق هنوز که یبود هم من منتظر انگار. به به -  

ز؟یعز یداشت کار یچ حاال، میبگذر. یارینم کم زبون از انگار نه -  

.عمو دنید خونتون میبر دنبالم یایب یندار یکار اگه زدم زنگ -  

دنبالت؟ امیب تا ییکجا.باش عا، -  

.هستم مدرسه در دم م،یشد لیتعط تازه -  

.اونجام گهید قهیدق ده تا کم،ینزد -  

؟یندار یکار -  

.نداشتم هم اول از -  

 افتاد مدرسه رو به رو یسوپر به چشمم. کردم قطع رو یگوش و کردم بارش ییگمشو خنده و حرص با

 اطیاحت با کردم یسع و بود شلوغ ها سیسرو خاطر به.برگردم و برم منم برسه یعل تا گفتم خودم با و

 ابونیخ وسط و بشم رد ابونیخ از اومدم.دمینخر شتریب یمعدن آب هی و خواستمینم یخاص زیچ.برم

 یجیگ با و بودم کرده هنگ.ادیم سمتم به داره سرعت با ینیماش هی راست سمت از شدم متوجه

 هی یتو. کردم ینم دقت زدنیم صدا رو من داشتن که انمیاطراف یصداها به و کردمیم نگاه داشتم

 از رو تعادلم شدتش و منتظره ریغ عمل نیا با.دیکش کنار به شدت به منو حرکت، هی با نفر، هی لحظه،

.کرد برخورد ابونیخ یها جدول ی گوشه به سرم و دادم دست  
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.بزارم هم یرو رو چشمام شد باعث یادیفر یصدا نمیبب رو میناج که کردم بلند رو سرم تا  

 ؟یفهیم ،یاحمق. قبرسون ینهیس یرفتیم راست هی گرفتیم رتیز نیماش اون اگه ها؟ ،یکور مگه -

.احمق  

 نگاهش داشتم تعجب با.کرد بلندم و گرفت رو بازو ریز هاشم حرف شدن تموم از بعد

 یصدا.بود آرسام آرسام،اره اها..بود؟اممم یچ اسمش!هست یشبید پسر همون که نیا..نیا.کردمیم

 عقب داشت نیماش همون.رمیبگ پسرع از رو نگاهم شد باعث ومدیم کینزد از که ییکایالست غیج

 و هاش چشم که دیکش نییپا یا اندازه تا رو خودش طرف یدود شهیش شد کینزد بهمون ومد،تایم

.کردیم نگاه آرسام به یحرف بدون. شد مشخص موهاش  

.یکن یکار دینبا که گفتم بهت من د،ینبا -  

.رفت سرعت وبا نشوند ابروهاش نیب یتند اخم مرده شد تموم آرسام  یحرفا تا  

 شیگنجا ذهنم یتو بود، افتاده اتفاق قهیدق پنج از کمتر یتو که یاتفاقات تموم داشتم بهت یتو

 توسط من دادن نجات ؟ رهیبگ ریز رو من خواستیم عمد از نیماش اون االن ؟ شدیچ ؟ شدیچ.دادمیم

...چرا ؟ بود یک مرد اون اصال ؟ شناختیم رو مرد اون چرا ؟ بود یاتفاق آرسام پسره نیا  

.آخ -  

 که یقسمت همون یرو رو دستم.کردیم نگاهم داشت اخم با و بود من یشونیپ رو دستش آرسام

 یکم.بود،شدم شده روون صورتم کنار از که یخون ی متوجه و گذاشتم بود کرده وارد بهش یفشار

 داده،که نجاتم.شدم رهیخ بهش اخم با و دمیکش رونیب آرسام یدستا ریز از رو خودم! داشت درد

 قهیدق چند اتفاق به ربط یب خودشم که بود معلوم نهیماش ی راننده به حرفاش و نگاه اون  از! داده

.نبوده قبل  
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 دهینرس سواالم جواب به هنوز نکهیا با.بود یعل دنیرس ی دهنده نشون پشتم از نیماش بوق یصدا

.شدم الیخ یب یول بودم  

.اومد سمتمون به و شد ادهیپ نیماش از ینگران با دنمید با یعل  

؟یپان شده یچ -  

.کرد یدست شیپ بدم،آرسام رو جوابش و کنم باز رو دهنم خواستم تا  

 کردنیم عبور ابونیخ از داشتن خانم دختر! ستین یخاص زیچ و نداده رخ یمهم اتفاق خدا شکر -

 نیا و دمشیکش کنار فتهیب یاتفاق نکهیا از قبل و نشدن ومدیم کنارشون از که ینیماش ی متوجه که

...و بدن دست از رو تعادلشون شد باعث کار  

 به ینگاه اخر در و کرد فیتعر سانسور با رو هیقض کامال.کرد اشاره میشونیپ به حرفش ی ادامه در

نه؟ مگه:گفت و انداخت من به یزنینم یحرف و یشیم خفه منظور  

 ازش هم یعل. کردم دییتا رو حرفاش نیهم یبرا کنم ریدرگ رو ها بچه فکر دوباره خواستم ینم

 مینشست نیماش یتو تا.شد رفتنمون ی بدرقه من به آرسام مفهوم و معنا پر نگاه اخر در و کرد تشکر

 منتظر آن هر و گفت ینم یزیچ.نکرد یتوجه منم یها مخالفت به و "درمونگاه میریم"گفت یعل

:زد لب دفعه کی که بود حانبش از یحرف  

 ؟یچ فتادیم یاتفاق نکرده ییخدا اگه ؟یکن جمع شتریب رو حواست یتون ینم تو خوب دختر اخه -

 چرا تو اخه شدم؟ بزرگ یگفتیم که گرانید و پدربزرگت یحرفا برابر در ادعات یه بود نیا ها؟

..ها؟اگ بده؟ نجات تورو ادیب یک دوباره فردا پس فردا ؟یکن ینم جمع رو حواست  

 

.کرد وصل رو تماس یکالفگ با و زد نیماش فرمون به یا ضربه شیگوش زنگ یصدا با  

الو -  
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-...  

؟یچطور داداش،تو ممنون -  

-...  

 

.درمونگاه رمیم دارم: گفت و انداخت من به ینگاه یعل  

-...  

..کی سرش یپان -  

-...  

.کرده دایپ خراش شیشونیپ گوشه یکم فقط فتادهین یخاص اتفاق بابا یا نه، نه -  

-...  

 یداشت یکار حاال.شده یچ گمیم برات بعدا و نشده یزیچ که گمیم. نه ای یکن یم بس اشایک. هوف -

؟یزد زنگ  

-...  

.نگهدار خدا فعال، پس خب -  

 کردمیم یسع یول داشتم جهیگ سر و سردرد یکم.نیماش داشبورد یرو انداخت و کرد قطع رو یگوش

.ندم بروز  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
316 

 

 نکهیا از. مطمئنم زیچ هی از بود؟ یک یعنی. بود شده مرده اون و آرسام پسره نیا ریدرگ بد ذهنم

 بگذرونه ریخ به خدا.هیک دونم ینم کنمیم فکر یهرچ بازم یول.ستین بهیشناسه،غریم رو من آرسام

.فقط  

 

 میشد خارج درمونگاه از تا.کردن پانسمان برام و بود نشده جادیا شتریب یسطح زخم هی سرم، یرو

 به کردم یگرفت،سع شیباز وونهیقلبم،د دنشید با بازم.شدم بود سادهیوا در دم که اشایک ی متوجه

 با من به رو یسالم چیه بدون و اومد طرفمون به ما دنید با شد؟ یم مگه یول ارمین خودم یرو

  خوبه؟ حالت نشده؟ که تیزیچ: دیپرس ینگران

 رمیگیم اروم فکرت و ادتی با لحظه هر دارم.شهینم بهتر نیا هع،از! خوبع هم یخعل!خوبع اوهوم،حالم

.زنمینم دم اما!داغون فراغت از و  

.خوبم منم!داداش سالم کیعل -  

.اورد یعاد حالت به رو من یعل یصدا  

 عجز نهیچشمامو،نب یسرخ نهینب تا ، گذاشتم هم یرو رو چشمام و دادم تکون نیطرف به رو سرم

.وجودمو عشق نهینب و نگامو  

 رو خودم چطور دمینفهم یفرستاد برام رو ادرس که لحظه همون.نبود حواسم دیاوف،ببخش -

.برسونم  

..و فتادهین یخاص اتفاق که گفتم! عجب -  

 داد تکون دنیفهم یمعنا به رو سرش دیترد با اخر در اشایک.داد لیتحو بهش رو آرسام یحرفا همون

:گفت من به رو و  

؟یدیند ییجا پالک اون به ینیماش یحت ای و ؟ یشناخت ینم رو نیماش اون یمطمئن  
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.کردم سکوت یعل یحرفا با یول بدم رو جوابش خواستم یم  

!اعیکنیم ییجنا رو هیقض یدار داداش.میبر هم با شو ادهیراهو،پ همه نیا رعیم یک!اوه -  

.کردم بسنده یمصنوع فوق لبخند هی به من ید،ولیخند حرفش بند پشت و  

  ؟یندار یم،کاریبر دیبا ما.شد رید گهید خب:گفت اشایک به رو و انداخت ساعتش به ینگاه یعل

.فعال ممنون،پس نه -  

  سکوت فقط و فقط راه طول در.گذشتم زشیت نگاه ریز از و دادم تکون خداحافظ یمعن بع رو لبام

.بود فرما حکم نیماش یتو  

.شهیم بد داره حالم روزا نیا دوباره انگار. یدپرس یهوا و حال یتو رفتمیم داشتم بازم  

 دنید به که شهیم یروز چند عمو زن اون ی گفته به.میشد ادهیپ هم با و کرد پارک رو نیماش یعل

. میشد ییرایپذ وارد و افتادم راه یعل سر پشت.هست خونه عمو تنها و رفته شهرستان به مادرش

.بود نشده ما ی متوجه هنوز و بود نشسته ونیتلوز یرو به رو عمو  

 چشامش یرو دستامو ازپشت.کشینزد رفتم لبخند با و نذاشتم بزنه صدا رو عمو خواستیم یعل

.کرد لمس رو دستام و اورد باال رو دستش کردم کارو نیا گذاشتم،تا  

:گفت داشت بغض یچاشن که ییصدا با  

گلم؟ یایپان یتو عروسکم، دخترم،  

.صداش لرزش و بغض از گرفت بغضم  

.زادتون برادر..براد ام،یپان خودمم،. عمو اره -  
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 نگاهم یسوال و دیکش سرم یرو پانسمان به یدست ینگران با.کردم نگاهش و ستادمیوا روش به رو

 شکست،به شد،بغضم یجار اشکام.کردم فیتعر براش رو اتفاقات خالصه جمله عی یتو کرد،منم

.سپرد گوش هام یدلتنگ ابراز به و سپردم گوش هاش یدلتنگ ابراز بردم،به پناه پدرانش و امن آغوش  

.نشستم عمو شیپ و رفتم ، دمینفهم طعمش از یزیچ اصال که ناهار خوردن از بعد  

 درک رو زمان تا و نشدم زمان گذر ی متوجه.میزد حرف یدر هر از و مینشست هم کنار ها قهیدق

.بود شده غروب کم کم گهید کردم  

 خاطر به عمو.باشن تنها خواستینم دلم!مادرجون و اقاجون شیپ خونه رفتمیم دیبا کم کم گهید

.داشت سفر سیپار مقصد به گهید روز دو تا شیکار مسائل  

 ریمس یتو چرا دونم ینم.بشم جدا ازش خواست ینم دلم اصال و کردم یخداحافظ عمو با لیم یب 

.بود گرفته جور بد دلم برگشت  

 نشوند میشونیپ یرو یا بوسه بشم دایپ نیماش از نکهیا از ستاد،قبلیوا جون اقا ی خونه یجلو یعل

.کوچولوع خانوم باش خودت مراقب:زد لب و  

 نیماش به چشمم کردم باز رو در تا انداختم دیکل. کردم یخداحافظ ازش و گفتم یا "باشه" لب ریز

.افتاد بود شده پارک نگیپارک یتو که یارم  

 

 خوادیم دلم! کرد خطور مدرسه یجلو ظهر انیجر به فکرم دوباره.برداشتم قدم خونه طرف به آهسته

.بپرسم ازش ذهنمو یتو یسواال و نمیبب  آرسامو گهید بار هی  

. کرد یم شتریب و شتریب رو شورم دل نیا و نداشتم انیجر نیا به یخوب حس  

.شدم وارد و کردم باز رو خونه در  

.سالام ، سالم -  
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.برگشتن طرفم به بودن نشسته هم دور که شون سه هر من یرسا یصدا با  

:گفت و زد یا ضربه گونش به دست با جون مادر هوی  

دخترم؟ شده یبده،چ مرگم خدا!نیییییه -  

 دستاش نیب رو صورتم و اومد طرفم به یارم.شدن بلند جاشون سر از ینگران با هم یارم و اقاجون

.گرفت  

  ؟ افتاده یاتفاق یپان _یارم

:گفتم بهشون رو و زدم پس رو دستاش یکالفگ با  

 خورد بر نیماش هی به خواستم یم مدرسه یجلو یاتفاق د،امروزینباش نگران!خدا به ستین یزیچ -

 به دست با)  دادمو دست از رو تعادلم منم.داد هلم ابونیخ ی گوشه به و شد مانع ییآقا هی که کنم

.برد درمونگاه به رو من و دیکش زحمت یعل نکنه درد دستش. شد نیا(  کردم اشاره پانسمان  

 اصال! بگو کنهیم درد تییجا اگه دلم زیعز فتاده؟ین یاتفاق چیه یمطمئن دخترکم -مادرجون

 ،براتیا گهید زیچ هر حاال و کنهیم درد سرت دیشا کنم درست جوشونده هی برات برم سایوا...سایوا

.خوبه  

 اون جانب از یحرف منتظر اقاجون به دوختم رو نگاهم من و کرد حرکت اشپزخونه طرف به مادرجون

.شدم  

!یوا یواا  

.شده یچ مگه! عجبا  

.کرد یا خنده تک دید رو من حالت یوقت آقاجون  
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 یست،ولین تو و من دیتمج و تکرار به یازین گهید و شده انیب  یدنیشن و یگفتن یحرفا وروجک -

 هم حاال.فتهیب یاتفاق نکرده یینکرده،خدا ییخدا نکنه که باش خودت مراقب شتریب که بگم بهت دیبا

.کن عوض رو لباسات و باال برو یکن تماشا منو ویسیوا نجایا نکهیا یجا  

 از و کردم ضیتعو یراحت لباس دست هی با رو لباسم.کردم عبور نگاهشون ریز از  دادم تکون یسر

 شدن باز تازه ها مدرسه نکهیا با.هست و بوده شلوغ سرم یحساب روز چند نیا یتو.شدم خارج اتاق

.کنم مرور رو گذشته سال یدرسا دیبا بازم یول  

.بود شمونیپ یارم که تفاوت نیا با گذشت ریاخ یها شب مثل هم شب اون  

!نیدلنش و یمیصم جمع هی  

!بگذرن هرگز خواستم ینم که ییها هیثان و ها لحظه با! یموندن ادی به خاطرات و نیریش یحرفا با  

!اوج یتو محبت و مهر چشش و ینیریش خوبه،حس یخعل که بگم خالصه  

 خوش طعم با اخر در بچشن،و رو درد تالشو مزه تا شدن دهیآفر صرفا آدما کنمیم فکر وقتا یگاه

!بشن رو به رو یزندگ  

 دور خونه نیا افراد یلبا از و خونه نیا از خنده کاش یا! باشع داشته دووم ها یخوش نیا کاش یا

!نشع  

.نداره یخبر خودش یفردا از یکس! غافل و غافل،غافل  

 

"بعد هفته کی"  
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 و نداشتم رو ها راننده ها و نیماش یصدا و سر ی حوصله.بودم خونه به مدرسه از برگشت راه یتو

.کردم حرکت اقاجون خونه طرف به بود خلوت که مدرسه یپشت کوچه از و زدم انبریم  

 نجایا تا مدرسه دم از که ینیماش خاطر به بود،اونم افتاده دلم تو ترس یول بودم رفته رو راه نصف

.بود کرده دنبالم  

.برسم خونه به زودتر چه هر تا  کردم ادیز رو سرعتم  

 خواره یم جونت بگه من به ستین یکی اخه.کرد دایپ شیافزا هم نیماش اون سرعت من با زمان هم

!گهید یومدیم ابونیخ ؟ازیکرد یغلط نیهمچ  

.نداشت داخل به یدید چیه و بود یدود نیماش یها شهیش انداختم،تموم سرم پشت به ینگاه  

 به و کردم اروم رو خودم حرفا نیهم با.میریمس هم و ستین من دنبال دیشا گفتم خودم با لحظه هی

.دادم نانیاطم خودم  

.شد دور اونجا از خونه به من دنیرس از بعد و اومد دنبالم ابونیخ سر تا نیماش اون اما  

!کاسه نیهم بود آش نیهم گهید یروزها و گذشت هم روز اون  

 کارم به یکار اصال هم کنم نگرانشون لیدل یب خواستینم دلم یول بگم یارم ای اقاجون به خواستمیم

 خواستم ینم و دارن مشغله نیا از شتریب خودشون اونا نکعیا هم و ومدیم دنبالم فقط و نداشت

.بشن هم من ریدرگ  

.شدم نیماش اون نبود متوجه روز هی  

.کنم دایپ ازش یاثر تا کردمیم نگاه اطرافم به دقت با  

.بدم ادامه میشگیهم ریمس به تا و برگردوندم رو روم زونیاو یلبا با ستش،ین دمید یوقت  

.بودما کرده عادت بهش!فیح  
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 دردسر واست. ستش،اگهین که بهتر تو؟ یخل مگه"گفتم خودم با و زدم وونمید مخ نیا به یا ضربه

."!؟یچ شدیم  

؟یاسد ایپان -  

 رو من که کس چیه. ستادمیوا جام سر کرد خطاب یلیفام نیا به رو من که یشخص یصدا دنیشن با

.کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم ه؟یک نیا کرد،پسیم خطاب نه و شناختیم نه یلیفام نیا با  

 روم به رو شخص به بهت با. برداشتم عقب به قدم چند ترس با. همانا بدنم لرزش و همانا برگشتنم

.کردمیم نگاه  

.من یخدا اوه نداره امکان نیا نه، نه.. که نیا..که نیا..نیا  

 

.شد یم شتریب هم من ترس داشت یم بر سمتم به که یقدم هر با  

؟!ـدیسع  

 شباهت ستادهیوا روم به رو که یشخص با بود داده نشونم یارم که یعکس اون یممکنه؛ول ریغ نه..نـ

.کرد کم رو نمونیب ی فاصله یمتوال قدم چند با. داشت یادیز  

جان؟ عمـو...باشم داشته یصحبت باهات شهیم -  

.نداشتم نانیاطم بودم دهیشن گوشام با که یزیچ به  

.هست دیسع ست؛برادرین دیسع به شباهت یب که ینیا...نـیا  

جان؟ عمـو گفت من به  

.رمیپذ یم عمو عنوان به رو نیا نه و رفتمیپذ پدر عنوان به رو پست دیسع اون من نه  
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 که کارت رد باو برو عمو؟ هه: گفتم یبلند نسبتا یصدا با و دمیخند مانند کیریستیه و تیعصبان با

!نـدارم رو دیجد ی فلسفه ی حوصله اصال  

 شدت به دستم مچ که بودم نشده دور یلیخ هنوز برم؛ و کنم فرار قتیحق از و اونجا از تا کردم تند پا

.شد ریاس دستاش ونیم  

.خارج لبام نیب از "آخ"ینوا اراده یب و شد حبس نمیس تو نفس اورد دستم مچ به که یفشار با  

 با ینزار؛باز من دم یرو پا و ایب راه باهام آدم مثل:دیغر شدش دیکل یدندونا نیب از گوشم کنار

!کوچولو موش رهیش دم با ی،بازمن  

.کرد ول رو دستم حرفاش اتمام از بعد   

 ایخدا. کردیم نگاهم داشت لباش ی گوشه یا مسخره لبخند هی با کمر به انداختم؛دست بهش ینگاه

شم؟یم یباز چه وارد دارم دوباره  

بشم؟ یباز چه ی سوخته مهره دیبا دوباره  

 تعجب کمال کرد؛در حرکت بود شده پارک ابونیخ کنار که ینیماش سمت به و گردوند بر رو روش

.داشت نظر ریز رو من یمدت که هینیماش همون نیا دمید  

.داد قرار مخاطب رو من رفتیم که یحالت همون یتو  

 که یخوا ی؟نمیکن ردش ادیم دلت! جونت عـمو با کوچولو بحث هی بچه؛فقط ندارم کارت به یکار -

.یاریاخت یوارید چهــار..زیچ هر اد؟حاالیب شیپ یمشکل انتیاطراف واسه  

.شد استفاده من ضعف نقطه از باز  

 حرکت نیمآش سمت بع اجبار به و دمیکوب نیزم یرو رو پام حرص با. اخه داره انمیاطراف به کار یچ

.کردم  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
324 

 

.ستادیا شاپ یکاف یجلو بعد نیم ستیب  

.نیماش کاپوت به دادم هیتک و شدم دایپ نیماش از بهش توجه بدون  

 یکاف وارد دنبالش به یحرف چیه یب. کنم کار یچ دونستم ینم و شدیم یمتالش درد از داشت سرم

 زد یم حرف اون نه. نشستم روش به رو هم من نشست و کرد انتخاب رو زیم نیتر گوشه. شدم شاپ

.من نه و  

 خودش یبرا اون اما نکردم درخواست شتریب اب وانیل هی اومد؛من سفارشات گرفتن یبرا گارسون

.داد سفارش اسپرسو  

.بودم شده کالفه سکوت نیا از  

.انداختم دستم یرو ساعت به ینگاه  

.بود گذشته خونه گشتم یم بر دیبا که یموقع از مین و ساعت کی یوا  

.گفتم بهش رو یحرص پر لبخند و اد شده کنترل صداد با  

آقا؟ دیبگ رو حرفتون زودتر دینبا نظرتون به -  

.نداره من با یسَنَم چیه بفهمونم بهش تا کردم دیتاک «آقـا» ی کلمه یرو  

 هستندکه گوشهام فقط روزا نیا. دارم ترس هم یلیخ. باشه انتظارم در قراره که ییروزا از دارم ترس

.کنند یم یاداوری رو درد و زجر بودن  

.بس و طلبندیم ؛غم ام دهید و دست و دل سکوت با  

 بهتره پس..ادینم خوشم ینیچ مقدمه از هم ادیز.باشم ینیچ مقدمه و مقدمه  اهل که ستمین یآدم -

.کنم مطرح رو شنهادمیپ و مطلب اصل سر برم راست هی  
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 داره که دهید رو من بار چند اون ای و دمید رو اون بار چند من مگه ؟یشنهادیپ چه شنهاد؟یپ ؟یچـ

.زنهیم رو یحرف نیهمچ  

 

:گفتم بود حاکم لبام ی گوشه که یپوزخند با و دادم هیتک یصندل به نهیس به دست  

.بفرما -  

.بود پا به ییغوغا درون از بکشم؛اما رخ به رو میالیخیب و دارم نگه بودم تونسته خوب رو ظاهرم  

.دادم انجام هم رو الزم اقدامات...و رمیبگ عهده به رو تو یسرپرست خوامیم من  ـ  

؟یچـ -  

.دیکوب زیم یرو رو خوردش گره یدستا یتند به  

!تـــر واشیدختـر؟ خـبرته چـه -   

 

 من گــردن به یحق اصال تو ؟یبد انجام رو کار ـنیا یخوایم عنـوان چه به تـو -

.یر...دا...؟نَــیفهمــیم.ینـدار  

:گفت کردیم مزه قهوشو که یحال در و من یحرفا برابر در خونسرد یلیخ  

 یمدت که ییاتفاقا ت،ازیقبل خونواده از.شدم خـبر با تیزندگ زیچـ همه از مـدت نیا تو ؟یجـد -

 خالصه...و یکرد شروع مادربزرگت و پدربزرگ با که یدیجد یزندگ دوستات،از افتاده،از برات شیپ

!شهیم مربوط تو به که یزیچ هر  

 االن بهتره یول.رمیبگ عهده به تویسرپرست تونم یم گوره لب پاشون که دوتا اون بعد من درضمن

شمیپ یایب  
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.شمیم وارد یقانون راه از ینخواست نکهیا هم ای نذاشتن اونا اگه  

 بیآس با که نیا نه یریبگ میتصم عاقالنه خودم؛بهتـره شیپ ارمیب رو تو تا دارم لیدل تا هزار

.بشم وارد گهید مختلف یها راه از ای و هیبق به رسوندن  

.توعه با میتصم  

 پرت و اورد رونیب بشیج از یکارت. مشکل هی روز د؛هریجد دردسر هی د؛هرروزیجد یماجرا هی هرروز

.روم به رو کرد  

 میتصم عاقالنه بهتره که گمیم بهت ؛بازمیبد خبر زودتر بهتره یگرفت یمیتصم هر!منه شماره نیا -

.اطالع محض.ادیم بر دسـتم از یهـــرکــار یکار نشم؛هر وارد که هم یقانون راه از یریبگ  

.برداشتم رو کارت و بردم دست اکراه با  

«یاسد مسعود»  

.مسعوده اسمش پس  

:گفت بهم رو شدو بلند جاش سر از  

.یشد دور یلیخ پدربـزرگت خونه از برسونمت؛ظاهرا شو بلند یخوایم اگه  

.رونیب زدم شاپ یکاف از کنم حساب ادم رو اون نکهیا بدون.شدم بلند جام از و کردم نگاهش یچپک  

 یزیچ به که نیا بدون. بزنم قدم ابونیخ یتو ها ساعت تا خواستم یم و خونه برم خواست ینم دلم

.کنم فکر  

.کنم اجتماع ریدرگ رو خودم و بشم گم رهگذر همه نیا نیب آزاد آزادِ  

بدم؛ جلوه گرانید به ظاهر از رو خودم  
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 یبرا اما کوچک دارن؛هرچـند یمشکل هی کدوم هر. ستنین دغدغه یب هم ها رهگذر نیا ی همه

.بزرگه خودشون  

دادم ادامه راهم به اطرافم به توجه بدون.رفت در دستم از مکان و زمان  

دارم اشایک به نسبت که یحس به خودم، کردم؛به فکر زیچ همه به  

.رهیبگ عهده به مویسرپرست خوادیم کنه یم ادعا  و اومده که یمسعود به ندم،یآ به  

.بود مبهم خودمم یبرا لشیدل یول  

 و ادیب که بود کجا کنه؟ یبزرگ یادعا ادیب که بود کجا کجابود؟ داشتم ازین بهش که ییروزا اون تو نیا

ست؟ین کار و کس یب ستین تنها دختر نیا بگه  

؟یلعنت بود کجا  

.دمید اقاجون خونه در یجلو رو خودم و شدم اشکم از سیخ صورت ی متوجه اومدم خودم به تا  

.شد بلـند نهادم از آه که انداختم ساعت به ینگاه بشم خونه وارد که نیا از قبل  

 حتما. بـودم خونه بعد ساعت ربع شهیهم و شدمیم لیتعط دو ساعت که من یوا. بود شش ساعت

.بود مطلع یکس نه و بودم گفته یزیچ یکس به نه. شدن نگرانم یـلیخ  

.کردم باز رو اطیح در و انداختم دیکل در لرزونم یدستا با  

 و(داشتم کم نویهم خواست؟یم یچ نجایا گهید نیا)اشایک و یارم نگران و نیخشمگ صورت دنید با

 چیه با کردن بحث حوصله. بردم یپ فاجعه عمق به جون مادر ی دهیپر رنگ صورت و جون پدر

 سرم سرخم یچشما خاطر به البته برداشتم قدم خونه طرف به لکشیر یلیخ. نداشتم رو کدومشون

.بودم انداخته نییپا رو  
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 تو هم اشایک. نگه یزیچ تا کنهیم کنترل رو خودش داره چقدر که بود معلوم جون اقا ی چهره از

 گفتیم یه لب ریز اول همون که جونم مادر. کرد یم نگاهم داشت یدیشد اخم با سکوت

.داشت نظرم ریز ینگران و یدلخور با و خداروشکرت  

.بود یارم زد ادیفر من به رو و شکست رو سکوت نیا که یکس تنها  

 کجا نمیبب بگو ؟ینداد خبر یکس به اصال چـرا م؟یگشتـ دنبالت چقدر یدونـ یم ؟یپان یبود کجا -

؟یبود  

.دمینال بود دایهو توش بغض یها عیما ته که یصدا با  

 زمان.کردم نگرانتون و بدم خبر بهتون نتونستم خوامیم معذرت!داشتم ییتنها یکم به ازین خدا به -

.رفت در دستم از  

.گرفت اغوشش یتو محکم رو من شدو کمینزد یارم  

:کرد زمزمه زدیم ادیفر رو بغض که ییصدا با  

 گفت زدو زنگ جون مادر که لحظه همون از شخصا ره؛منیم راه هزار دلمون یگینم دختـر اخـه -

.شدم زنده و مردم االن تا یومدین هنوز  

.شدم یم بدتر حرفاش با و نداشتم یخوب حال  

 

 رونیب موقع نیا تا اطالع بدون که هیفکر یب واقعا.انداختم نییپا رو سرم شرمنده و شدم جدا یارم از

.بودم  

.داشتم ازین ییتنها به بازم یول  
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. کردم حرکت اتاقم طرف به اشایک زیآم سرزنش نگاه ریز و کردم یخواه معذرت همشون از لب ریز

 اروم رو مادرجون و آقاجون کرد یسع نیهم یندارم،برا یخوب حال االن که دونستیم خوب یارم

.کنه  

 اگه نه؟ ای بگم بهشون کنم؟ کاریچ دیبا. کردم بغل زانوهامو و انداختم تخت یرو خودمو حرکت هی با

بکنه؟ جادیا براشون یمشکل مسعود  

بکنه؟ جدا جون مادر و آقاجون از رو من اگه  

...اگه  

 رو هامقرص تا شدم بلند جام سر از جهیسرگ با.داشتم یدیشد سردرد و دیکشیم ریت دلم ریز

. شدیم بهتر رنگارنگ یهاقرص نیا با خرابم حال روزا نیا.انداختم هاقرص یجعبه به ینگاه. بردارم

.باش رو من ،حالیهع  

.ختمیر خودم یبرا بود تخت کنار یعسل یرو که یپارچ یتو از اب وانیل هی  

.بشه بهتر حالم یکم بلکه دیشا که خوردم رو هاقرص دونه دونه  

 دهیفهم و شده خرابم حال یمتوجه هم هااون انگار.ومدهین سراغم به یکس گذشته،اما ساعت دو

.گرفتم رو خودم میتصم گهید. دارم ازین ییتنها به بودن  

.کنم عمل قبل یدفعه مثل خوادینم بزنم،دلم حرف نبارهیا در باهاشون دیبا  

 جا داشیتهد و مسعود برابر در دفعه نیا یول دمیکش پس پا محمد یها دیتهد با هم دفعه اون

.زنمینم  

...لباسام به یدست و شدم بلند جام سر از  

!تنمه یتو هنوز که مدرسم فرم یوا یا  
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 تا کردم یکی دوتا هارو ندادم،پله یتیاهم کردمیم که یضعف به.کردم ضیتعو رو لباسام نیم پنج تو

.کردمیم باز و قفل هم نیب دستامو یه و بودم گرفته استرس.ششونیپ برم زودتر  

.کردم سالم و شدم کینزد بهشون یاروم به  

.کرد اکتفا سرش دادن تکون به فقط اشایک اما دادن رو سالمم جواب لب ریز  

بشن؟؟ ریدلگ ازم که نبود نیا از بهتر لیدل  

:کردم زمزمه بغض با  

بزنم؟ حرف باهاتون شهیم..شیم -  

:گفت یمهربون لحن با و برگشت طرفم به اقاجون  

.بابا دل زیعز نیبش ایب نشه؟ چرا -  

 رد مسعود اصال.کنم شروع کجا از دونستمینم. نییپا انداختم رو سرم و نشستم کنارشون

شناسن؟یم  

.زدم حرف مسعود..مس با امروز _  

.بگم رو جمله نیا تا کندم جون زور به  

مسعود؟: گفت تعجب با اشایک  

.کردن اخم اقاجون و یارم یول  

.انداختن هم به یداریمعن نگاه و  

؟یاسد مسعود -  
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 هیثان چند اخر در انداخت بهمون یکل نگاه آقاجون.دادم تکون روسرم فقط یارم سوال جواب در

.چرخوند اشایک و من نیب رو نگاهش  

 اون به اومدنتم رید لیدخترم؟دل گفت بهت یچ.زهیریم رو زهرش بالخره مسعود که دونستمیم -

داشت؟ یربط  

ه؟یک مسعود: دیپرس یکنجکاو با اشایک بگم یزیچ خواستم تا  

.یپان یواقع یعمو -یارم  

. گرفت رو تعجب یجا اخم و کرد رییتغ حالتش لحظه چند از بعد یول شد متعجب اول اشایک

 جهینت در و کرد بمیتعق نهیماش که یاول روز همون از نیهم یبرا بدونن رو ایقضا تموم خواستمیم

 اون بیتعق نگفتن خاطر به نکهیا با. کردم گو باز براشون رو مسعود با امروزم یصحبتا و اتفاقات

.داشت رو ارزشش بازم یول کردن سرزنشم نیماش  

.سراغشون بوده اومده قبال مسعود که دیفهم شدیم هم اقاجون یها گفته از  

 لحظه رو جان اشایک و من لطفا: گفت یارم و من به رو آقاجون. بود گرفته آروم کمکم بحثمون گهید

.دیبزار تنها یا  

 در یقیدقا. رفتم اطیح حوض طرف به آهسته یهاقدم با. میشد بلند جامون سر از یحرف حیه بدون

 هم و خودم یگذشته هم. نوشت بد یلیخ سرنوشت،. شدم رهیخ مهتاب نور به و نشستم سکوت

.خونوادم یگذشته  

 وضوح به شدم خونه وارد یوقت. شدم بلند سرجام از کردیم صدامون داشت که آقاجون یصدا با

.بود گرفته ضرب نیزم یرو پاهاش با و انداخته نییپا رو سرش. شدم اشایک حالت رییتغ یمتوجه  

.بود تعجبم باعث هم آقاجون لب یگوشه لبخند  
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 هست دیسع یخونواده از مسعود که یدونیم بهتر بازم.میخوایم رو صالحت ما که یدونیم دخترم، -

 قبول عمو عنوان به رو مسعود و پدر عنوان به رو دیسع هرچند بدون اما.ستین تو به ربط یب و

 ازمون رو تو نکرده ییخدا و بکنه اقدام تونهیم یراحت به!زنهینم رو حرف نیا قانون بازم ی،ولیندار

.یبش راحت دستش از تا داره وجود راه هی فقط. کنه جدا  

:دمیپرس شده زیر یچشما و یکنجکاو با  

؟یراه چه -  

 کار در یاجبار چیه ،یاجبار چیکه،ه بگم بهت بزارم ونیم در رو شنهادمیپ نکهیا از قبل خوامیم -

.خودته با میتصم. ستین  

 

خب؟ -  

...یکن ازدواج کهنهیا یبش مسعود یکارا از مانع یتونیم که یراه تنها -  

؟یچ:میگفت یبلند یصدا باهم،با زمانهم یارم و من  

:گفت نهیس به دست و داد هیتک مبل به تمام یخونسرد با اقاجون  

...!واج...دِ...اِز_  

؟یباک اصال چرا؟ ؟یچ یبرا اخه ازدواج؟ -  

 و شهیم سپرده همسرت دست به تیسرپرست و تیمسئول تمام گهید چون. ازدواج اره -آقاجون

..برسه هدفش به تونهینم مسعود  

.کرد مداخله که بود یارم دفعهنیا  

هست؟؟ یاشتباه کار دیکنینم فکر یول داعیببخش ؟یک با خب -یارم  
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.اشایک با -آقاجون  

 به تن مسعود کار خاطر به دیبا من االن یعنی کردم،یم نگاه آقاجون به داشتم بهت با اشا؟یک با..با

ست؟ین اشایک لیم به چیه که بدم یازدواج  

 که یسکوت نیا با یول.نبود یحرف یگفت،جایم یزیچ و کردیم مداخله بحث نیا تو هم اشایک اگه

.ستین یراض کردمیم حس بود کرده  

.یبرس یقانون سن به تا مونده سال کی االن تو.نباش نگران دخترم -  

.بدم قرار یسخت طیشرا یتو شمارو خوامینم!ستشین داریپا و رهیگیم صورت یسور ازدواج نیا  

.کمتر نه و شتریب نه دیکنیم یزندگ خونههم عنوان به سال کی مدت به فقط و فقط شما  

:اشایک سمت به کرد رو آقاجون  

 مسعود و خودشه دست اراتشیاخت بعد به موقع اون از گهیبرسه،د یقانون سن به ایپان یموقع تا -

.بکنه یکار تونهینم  

.داد ادامه حرفاش به و انداخت من به یمهربون و نادر نگاه  

 مقدمات تا بگو رو متیتصم امشب نیهم!یباش فشار تحت خوامیدخترگلم،نم توعه با میتصم حاال -

.بدم انجام رو کارا  

 داشته یصحبت هم اشاجانیک با یتونیم یریبگ میتصم عجوالنه ای یبزن یحرف نکهیا از قبل درضمن

.یباش  

 در ماها نیب نگاهش یارم و بود فکر یتو قایعم اشایک.بود برقرار جمعمون یتو سکوت یالحظه چند

.کنه ازدواج من با اشایک که ومدیینم بدش اونم انگار. گردش  
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 و کردیم دایپ کش داشت سکوت نیا. هست یره،سوریبگ صورت هم اگر ازدواج نیا. باور خوش چه

.داد قرار مخاطب رو هردومون و ووردین طاقت یارم هم سر اخر  

 بله یتونیم ،یکنیم کار یچ برو(داد ادامه اشایک به رو طنتیش با!)گهید دیش بلند..دیش بابا،بلند یا -

.نه ای یریبگ خانم عروس از رو  

 طرف به بعد و انداختم اشایک به ینگاه اول.شدم بلند سرجام از و کردم نازک یارم یبرا یچشم پشت

 قدم آروم آروم. کردم احساس سرم پشت رو اشایک حضور شدم اطیح وارد یوقت. کردم حرکت اطیح

 ییدستا یگرم. بود کیتار کِیتار هوا م،یبود دهیرس اطیح یانتها به گهید. یکالم چیه بدون میزدیم

 دستامون به ینگاه اول.بود گرفته دستاش نیب رو دستام که بود اشایک. کردم احساس دستام یرو رو

.بود من یبرا دستاش یگرم شهیهم کاش یا. انداختم چشماش به بعد و  

!ینش تیزندگ طوفان یطعمه یتونیم تو باش، یقو_  

:گفتم بغض با و زدم یپوزخند  

باشه، من دست که ستین مقام ای پول دادن دست از بحث -  

...سرنوشتِ و ریتقد دست که هیزیچ من مشکل  

.نباش دیام نا -  

.کردم سکوت و نگفتم یزیچ  

.شتریب ،نهیچشیم رو هست زودگذر که رو یزندگ یسخت طعم یدار فقط تو مطمئنم من -  

.خواهش هی فقط ،یرسیم آرامشت به بازم مطمئنم  

.دوختم راشیگ یچشما به رو سمیخ یچشما و کردم نگاهش   
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 جنس از تحمل، و یصبور همه نیا با یدختر هی ،چونیمقاومت یاسطوره شهیهم من یبرا تو -

 به نذار وقتچیه پس. یشد بشونیآس از مانع و یکرد حفظ رو ظرافتت اما شه،یش جنس از ف،یلط

 کن یزندگ. مینیبب رو شکستت پدرومادربزرگت نه و دوستات نه من، نه دوست، هی عنوان به..عنوان

.یخوش با بلکه باغم نه ،یپان  

 بده، ادامه. یباش داشته رو غم و شکست حس هم لحظه هی یحت نذار یول کن عشق لحظت هر با

 زیچ ،همهیبد شکست رو ساسان و محمد یتونست که همونطور بده، شکست بخند، بدو، کن، یعاشق

 نیا ریدرگ ینداشت قدرتشو اگه. رو گهید زیچ هر و ر،سرنوشتیبده،مسعود،تقد شکست رو کسهمه و

.نمیبب رو شکستت نذار کنمیم خواهش فقط. یشدینم طوفان  

 

.کردیم ارومم انداختم،حرفاش اشایک به یقیعم نگاه  

 طوفان نیا ریدرگ نداشتم رو قدرتش اگه. بشم میزندگ طوفان یطعمه دینبا من گفت،یم راست

 دستاش یتو دستام.میبود شده متفرق یاصل بحث از و میزد قدم هم کنار یقیدقا. شدمینم

.دادیم شکل وجودم تو رو ینیریش حس دستش یبود،گرما  

...خب -  

.بگه خوادیم یچ نمیبب تا بهش دوختم چشم و برگشتم  

.میباش هم با استیدن ایدن تا ایب که گفتیداره،م دوستم گفتیم کاش یا  

 خاطر به فقط و فقط من!باشه آسوده من جانب از التیخ که بگم بهت خواستمیم راستش خب، -

 بیآس یاگهید زیهرچ ای یروح نظر از دوباره خوادینم رفتم،دلمیپذ رو شنهادیپ نیا تو از مراقبت

.ینیبب  
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 گرفت،تمام دستاش ونیم رو بازوهام.ستادیوا روم به رو و اومد د،ید رو امرهیخ نگاه و سکوت یوقت

.موند ثابت چشمام یرو و گذروند نظر از رو صورتم یاجزا  

نه؟ ای یدار اعتماد بهم ،یپان نیبب _  

 که کردم نییپا باال رو سرم یدرنگ چیه بدون.چشمام از شتریب یدارم،حت اعتماد بهش که معلومه

.کنه خوش جا لباش کنج یلبخند شد باعث  

 نیا تو رو خودت.رمینم شیپ حدم از فراتر باش مطمئن ،پسیدار اعتماد بهم یکنیم دییتا یدار -

.آشنا هیدوست، هی عنوان به.باشم سختت یروزا گاههیتک بتونم تا بسپار من به مدت  

 اشکام به. کردم رها آغوشش یتو رو خودم یزود و گرفت بغضم شیمهربون همه نیا از اریاختیب

 به محکم منو و کرد حلقه کمرم دور رو دستاش اشایک. ختمیر اشک دل ته از و دادم ختنیر یاجازه

.بود کرده یا گهید ریتعب کارم نیا از انگار.فشرد خودش  

 یکن قبول یخواینم اگه.ستین کار در یاجبار چیه که میگیم میدار نیبب.نکن هیگر ،یپان -

.لطفا نکن هیگر پس ،یدار حق...بگو  

:گفتم یفیضع یصدا با و کردم جدا نشیس از رو سرم  

 یراض تو دیشا یول..ی،ولیکن محافظت ازم یخوایم که دونمیم دارم،خوب اعتماد بهت من -

 جون کارمون نیا با دی،شایزیبر من یپا به رو تیزندگ زمان از سال کی که نخواد دلت دی،شاینباش

.فتهیب خطر در تو  

 مثل هم مسعود.فتهیب برات یاتفاق نکرده ییخدا ترسمیم خدا اشا،بهیک ترسمیم

.من خاطر به فته،اونمیب خطر در جونت خوامینم!د،خطرناکهیسع  

.داد سوق آغوشش طرف به رو فمینح جسم اشایک  
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 و یکن هیتک بهم یخوایبده،م جواب من سوال به فقط تو.بشنوم نارویا خوامینم نگو، یزیچ.سیه -

؟یکنیم قبول طت؟یشرا نیا یتو همراه هیدوست، هی بشم یکنم،بزار کمکت یبزار  

-...  

؟یپان -  

:گفتم و زدم لب بالخره.داشتم یگنگ و خاص حس هیبگم، یچ دونستمینم  

.قبوله -  

 با برگشتم. اومد سرمون پشت از سوت و دست یصدا بده نشون یالعملعکس خواست اشایک تا

 هم یارم و زدیم دست یحالخوش با داشت انایک. کردم نگاه انایک و یارم یایباز وونهید به تعجب

.هانیا دارن هم یاخجسته دل عجب. زدیم سوت  

م؟یکن نیریش رو دهنمون حاال خب، خب -  

:گفت و کرد یاخنده تک اشایک یارم حرف نیا با  

.دومم ازدواج واسه بزار( داد ادامه و زد یچشمک)هیسور ازدواجمون ما.راهو همه نیا رهیم یک اوه، -  

 لبم به یمصنوع لبخند. شدم ناراحت و شد یخال دلم ته یول کنه،یم یشوخ داره دونستمیم نکهیا با

.شدم کشونینزد و اوردم  

؟یاومد یک تو یاج -  

:گفت یقیعم لبخند با اشایک جواب در انایک  

!دنبالم اومد و دیکش زحمتشو یارم -  

:گفت و انداخت انایک به یخاص نگاه یارم  
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.زحمتا نیا از باشه ؟تایزحمت چه -  

. اشتباهِ یلیخ کار نیا گه؟ینم انایک به یزیچ چرا. ستین حس یب بهش هم یارم کردمیم احساس

 دست از رو زمان دوشون هر که ننیبیم اومدن خودشون به یوقت کنن،تهش سکوت نطوریهم اگه

.دادن  

:گفتم منظور با یول بود ربط یب نکهیا با ییرسا یصدا با و کردم باز لب اریاخت یب  

 پاکش یسینو یم غلط دوباره یکنیم پاکش یسینو یم غلط یه.ست کتهید هی مثل یزندگ گنیم -

.تمومه وقت باال ها ورقه گنیم زنن یم داد روز هی نکهیا از غافل یکن یم  

 

.کردم حرکت خونه سمت به بگن یزیچ نکهیا از قبل و اوردم لب به یتلخ لبخندِ  

.مینزار منتظر رو آقاجون م،بهترهیدیرس توافق به که ما. نیایب زودتر -  

 

.گذشت هم روز دو نیا زود یلیخ. میریگیم محضر تو ساده عقد هی گهید روز دو که گفت آقاجون  

 ازدواج نیا چون م،ینداد خون شیآزما.بود یسور ازدواج نیا چون م،ینگ یزیچ یکس به شد قرار

 ازدواج نیا چون بازم نبود،و وجودم تو یشوق چیه یول داشتم دوست رو اشایک نکهیا با. بود یسور

بود یسور  

 پنج ساعت.شکستیم رو اتاق سکوت که بود ساعت تاک کیت بودم،تنها نشسته اتاقم یتو االن 

.بود سه ساعت االن و میداشت محضر نوبت عصر  

.نداشتم شدن حاضر یبرا یلیتما چیه  

.بود تولدم روز فردا  
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.۱۱ مهر،پالک یزم،کوچهییپا ساکن من اره،  

.باشه کنارم بابام خواستیم و بود کرده هارو گذشته یهوا دلم  

 زنگ میگوش. ببوسم رو مهرش پر یدستا ادب رسم به ببوسه،منم رو میشونیپ و بگه کیتبر بهم

.زدم رو اتصال یدکمه اشایک اسم دنید با و انداختم مخاطب به ینگاه. خورد  

.الو -  

خانم؟ یخوب سالم، -  

.امیم یارم همراه گهید یساعت کیبشم، حاضر خوامیاشا؟میک یداشت یخوبم،کار یمرس -  

 راستش..بگم،راستش رو نیهم بودم زده دنبالت،زنگ امیم خودم ستین یازین چرا؟ یارم اع، -

.بگم بهت یزیچ هی خواستمیم  

بفرما؟...ایب گهید ساعت کی تا پس باشه -  

.زمیعز باش خودت مواظب گم،یم اومدم -  

.اشایک..ایک -  

جانم؟ -  

:گفتم یلرزون یصدا و دیترد با  

...قبول یخواینم اگه. نشده رید هنوز -  

 

.فعال..کن تمومش گهید م،پسیزد حرف موردش در که ما. لطفا یپان -  

.منتظرم خدانگهدارت، -  
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 تمام تصاحب یبرا فقط که گفتیم آقاجون.رو مسعود کنه لعنت خدا. ممنونشم هم یلیخ ممنونشم،

 پدربزگت،اومده اموال شتریب یمین شدهیم ظاهر به و دهیرس بهت تیپدر پدربزرگ از که ییهاییدارا

 ستین معلوم یول نداره یارزش چیه اموال و مال نیا اقاجون یبرا. رهیبگ عهده به رو تیسرپرست تا

.ارهیب سرم به ییبالها چه گرفت عهده به مویسرپرست مسعود اگه  

.شدم ناشناس شماره طرف از یامیپ یمتوجه که بزارم یشیارا زیم یرو رو دستم یتو یگوش اومدم  

.بود شیپ ساعت مین یبرا ساعتش  

 

دارم، کارت»  

)...( ادرس به ایب گهید ساعت کی  

.میکن حلش زدن حرف با و برسونم اتمام به رو نمونیب جدال نیا خوامیم   

ه؟یچ نظرت  

؟یکن درست دردسر من واسه هم و خودت واسه هم یمدت تا خوادینم که دلت  

.میکن صحبت باهم تا ایب فقط  

!داره رو ارزشش  

 

 

!«جونت عمو  
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 رفتم کلنجار خودم با یساعت مین م؟یبکن وا رو سنگامون زدن حرف با شهیم یعنی داره؟ کارم که گفت

 اتاق از و دمیپوش ساده شلوار مانتو هی. گرفتمینم کاش یا ،که رمیبگ رو میتصم تونستم بالخره تا

.رونیب زدم  

.ینشد حاضر هنوز که تو دخترم اِوا، -  

.کاشتم یابوسه مادرجون یگونه یرو رفتمیم نییپا ها پله از که همونطور  

کجاست؟ یارم یراست. زوده هنوز اوووه، -  

.زمیعز نشسته نییپا -  

.رسوندم یارم به رو خودم و رفتم ییرایپذ طرف به بدو بدو  

..یارم ،یارم ،یارم_  

:گفت من یهلک هل رفتار نیا از دهیترس و اورد رونیب شیگوش تو از رو سرش یارم  

شده؟ یچ. دختر چته -  

:گفتم و زدم یینمادندون لبخند  

.دارم کار بده رو نتیماش چییسو اون فقط. نشده یچیه -  

:دیپرس رفته باال یابروها با  

.بشه دایپ اشایک یسروکله که االناست ؟یبش حاضر دینبا  مگه دوما ؟یکار چه اوال  

.کردما یریگ هوف،عجب  

.بردارم نیماش پشت گذاشتم شبید که ییالیوسا برم خوامیم بده خب، -  

.کرد پرت طرفم به رو چییسو اکراه با  
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.ایکن داغون و درب رو نمیماش یبزن دفعه اون مثل ینر -  

.گرفتم هوا تو رو چییسو و دمیخند  

.بردارم المویوسا نیماش پشت از برم خوامیم گفتم بهت که من -  

 

(کل یدانا)  

 

 

.یلیخ داشت، عجله یلیخ  

 هی و برداشت رو تراشش شیر. متفاوت یکم اما زد، شونه شهیهم مثل رو هاشمو. گرفت دوش عیسر

.داد صورتش به هم ییصفا  

 رو خوشبوش ادکلن. دیپوش و کرد انتخاب رو یمجلس و کیش لباس دست هی. زد هم مسواک عیسر

 تا بزنه لبخند بهش یچطور که کرد نتمری…انداخت خودش به نهیآ یتو نگاه هی نکرد، فراموش هم

 یندا به و کنه تموم رو زیچ همه امروز خواستیم. نهیبب رو قلبش پاک احساسات ته تا بتونه اون

.کنه عمل دلش  

 یکی دوتا رو ها پله تند تند. دیپوش رو کفشاش و بست رو شیمچ ساعت. بود شده رشدی…یوااا

 انگشت دوتا با. دیخند و کرد نگاه برادرش یهلک هل حرکات نیا به انایک. نییپا بره زودتر تا کرد

.دیکش و گرفت رو انایک دماغ  

.رهیبپذ رو من و بگم بهش رو دلم حرف بتونم که کن دعا واسم جون یابج -  

:گفت و زد یبخش نانیاطم لبخند انایک حرفش، نیا با  
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 دوتون هر نگاه تو چون.داره دوستت چون.رهیپذیم رو تو اونم که مطمئنم من جون، داداش برو -

.زنهیم موج عشق  

.شد حالخوش و دواریام شتریخواهرش،ب زبون از ها حرف نیا دنیشن با  

 بدنش یتو قرمز قلب هی چون. شاخه کی فقط. دیخر قرمز رز گل شاخه کی یفروش گل هی از راه سر

.کرد انتخاب رو سرخ گل ابرازشم یبرا و. نداشت شتریب بودند شده جمع توش احساساتش یهمه که  

.کردیم ش وونهید داشت راه یتو اون فکر. رفت و گرفت رو گازش عیسر. بود شده رشید یلیخ  

 فکر شونییآشنا اول یروزا به داشت. ارهیب بدست رو قلبش یستاره تک دلِ بتونه کردیم آرزو

 دیچیپ. یواقع عاشق هی ،یواقع عشق هی. بود عاشقش دل ته از. داشت یاضطراب هی دلش یتو کرد،یم

.نبود دلش تو دل کوچه، یتو  

 هم یارم نیماش رفت جلوتر که یکم.دیدیم پدربزرگش یخونه در یجلو رو یارم نیماش دور از

.گذشت نشیماش کنار از سرعت به و شد روشن  

 یول بود یدود نیماش یشهیش نکهیا با و انداخت گذشت کنارش از که ینیماش به ییگذرا نگاه

.هستن نیماش یتو هم گهید نفر چند که کرد احساس  

.بودن پدربزرگشم و مادر یازم جز حتما گفت خودش با  

 تا گذاشت داشبورد یتو رو حلقه یجعبه و گل شاخه و کرد پارک رو نشیماش یارم رفتن از الیخیب

.بهش بده موقع به  

 یارم دنید با. شد خونه وارد یمبهم حس و یحالخوش با. کرد باز براش رو در یارم و زد رو در زنگ

 نِیماش موضوع از  بزنه ایپان به خواستیم که ییحرفا اوردن ادی به با بازم یول کرد تعجب یکم

.شد منحرف  
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 و نشسته یاقهیدق ده.رفت ییرایپذ سمت به یارم همراه و کرد یپرساحوال و سالم خونه یاهال با

.بود ایپان منتظر  

:گفت اشایک به رو ایپان اوردن ادی به با یارم  

؟یدیند در جلو رو یپان داخل یومدیم یداشت ،یراست -  

:گفت تعجب با اشایک  

در؟ جلو ا؟یپان -  

:گفت شدیم بلند جاش سر از که همونطور و دیکش یپوف یارم  

.برداره الشویوسا بره تا گرفت رو نمیماش چییسو شیپ لحظه چند -  

:گفت و شد بلند بود دایهو توش اخم که یاچهره البته و ترس و اضطراب یکم با اشایک  

بود؟ یپان نشیسرنش یعنیگذشت، اونجا از سرعت با و کرد حرکت تو نیماش دمیرس یوقت من -  

 از بود شده پارک اشایک نیماش که نشیماش یجا دنید با و شد خارج خونه از یحرف بدون یارم

 نگران واقعا. نبود پاسخگو یکس یول گرفت تماس ایپان یگوش با بار چند. شد یعصبان یکم ایپان دست

 به یارم. نبود ایپان از یخبر چیه یول بود گذشته ساعت چند. کنن کار یچ دونستنینم و بودن شده

 کنار ینگران با همه. نداشتن یخبر ازش اوناهم یول بود گرفته تماس اریمه و یعل با مختلف یهابهونه

 یخوب حس اصال و بود ییغوغا دلش تو. اومد در صدا به اشایک یگوش زنگ یصدا که بودن نشسته هم

.کرد وصل رو تماس و کرد یزیر اخم ناشناس شماره دنید با. نداشت  

!دییبفرما -  

د؟یدار ینسبت شماره نیا صاحب با شما دیببخش آقا، سالم -  

  داشت؟ ینسبت چه باهاش
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:گفت دلهره با جوابش در یول کرد خطور آشفتش افکار از لحظه هی سوال نیا  

.هستن نامزدم..نام! بله بله، -  

.دادنیم گوش مکالمه به دقت با داشتن هیبق  

 همکارامون کرده، سقوط دره تو نشونیماش و کردن تصادف شونیا... که بگم بهتون دیبا متاسفانه، -

...یول اوردن رونیب رو نیماش تازه  

.بهتره)...( ادرس به نییایب خودتون  

...و بود شده ختهیر جاده کنار ونیکام با برخورد نیح در هاشونلهیوس اکثر درضمن  

 رنگ دنید با یارم. ختیر فرو وجودش تو یزیچ کردیم احساس. دیشنینم یزیچ گهید اشایک

 کدومچیه. بود شده اوار سرشون رو ایدن. دیکش رونیب دستش از رو یگوش دهیترس  اشایک یدهیپر

 همون. گردنش یتو گردنبند همون. استیپان یبرا شده سوخته جسم نیا که کنن باور تونستنینم

 و بود گرفته  فرا رو قسمت اون یادیز تیجمع. انگشتاش یتو بود داده بهش مادرجون که یانگشتر

 نیا.بود گرفته شیات و دهیپک یوحشتناک طرز به نیماش. کنن متفرق رو اونا کردنیم یسع هاسیپل

.خورد رقم شیبرا که یدخترک،سرنوشت سرنوشت بود  

.خاک ریاس عاقبت  

 

 دلش فقط او.  نداشت دوست را ییتنها کرد، پرواز هاآسمان به روحش و دیرس دلش یآرزو به

 افکنده دلش در مهرش یول بود دهیند اورا هرگز که یخواهر کنار.باشد اشخانواده کنار خواستیم

 و دلسوز پدر کنار. کرد یزندگ همسر ظاهر به یمرد ،کناریخوش هر از غیدر که یمادر کنار. بود

 یارزوها داغ را، دلش داغ بود، دهید داغ. نداشت ایدن از یخوش دل که یجوان بود، جوان. مهربانش

.را کوچکش  
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.معشوقه بودن بدون، پسر حال نیا بر افسوس و آه افسوس، و آه  

.پدربزگش یخانواده یبرا تلخ یها خاطره تکرار بر افسوس و آه  

 پرپر اکنون و داد دست از را دخترش که یهاش،مادر ناله یبود،صدا دردناک ریپ مادر یهازجه یصدا

.نگردیم را شیها نوه شدن  

. شد کشانده یتباه به که اشیجوان بر افسوس و آه. نتوانست یول نکند خمکمر داشت یسع که یپدر

 گرید. بود کرده سیخسِ یخ را ابانیخ کف شیها اشک. نداشت خبر سرنوشت قتیحق از یکس یول

چرا؟ خدا بزند، ادیفر که خواستیم دلش چقدر. نداشت یمعن شیبرا غرور  

بود؟ نیهم فقط یزندگ از دخترک نیا حق یعنی  

بود؟ نیهم عشق از پسر نیا حق یعنی  

.نبود انصاف نیا نه  

،چراا؟ییوفاایب چرا  

.سکوت  

.بود جوابش سوال، عالمت هزاران و سکوت تنها  

.ها وانهید مثل بود شده سرگردان  

...ستین و نبود انصاف نینه،ا نه نه  

.نداشت باور  

.نداشت باور دیدیم چشمانش با که یزیچ به  

.انداختیم انیاطراف یگلو در را بغض اشمعشوقه یبرا پسر یهاعربده تنها و بردند را دخترک جسد  
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..دارم دوستت که نگفت او به. شد رید گرید شد، رید  

..دلم عشق پرستمت،یم عاشقانه که نگفت  

..شد رید  

..پسر خوندلِ از آه  

 

 

( اشایک)  

 

 و حال. انداختم خودم به ییگذرا نگاه نهییآ یتو از بستمیم رو میمشک رهنیپ یدکمه که یحال در

.نداشت یفیتعر روزم  

..هیگر و بغض  

بازهم و  

..هیگر و بغض  

..شهیخاکسپار روزِ امروز،   

..دادم زشیر یاجازه اشکام به و نشستم تخت یرو شکست، بغضم شیاداوری با بازم  

کنه؟ینم هیگر مرد گهیم یک  

:دیرس گوشم به انایک آلودبغض و گرفته یصدا بندش پشت و اتاق در شدن بسته و باز یصدا  

.میبر پاشو داداش -  
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 یهاناله. هیبق و یارم یهاهیگر. دوستاش و مادربزرگش یها زجه. بود بپا یاهمهمه گورستان یتو

...و وخونوادش یمان  

. رهیبگ اغوش در رو عروسکم بود قرار که یخاک. اومدنش منتظر و بودم نشسته خاکش کنار من

.کردمیم نگاه اطرافم یادما به حسیب  

.بود طوفان از قبل ارامش ،یظاهر ارمش نیا. نبود درک قابل هیبق برا من سکوت فقط و فقط  

 یعل. برد ماتش انایک رفت، حال از مایمهس. گرفت باال ها هیگر یصدا.اوردنش د،یرس راه از بالخره

.دیکش عربده اریمه زد، ادیفر یارم زد، زانو نیزم یرو  

 یپارچه تو دهیچیپ جسم به چشمم و کردن بلندش تا من، کینزد دنیرس. سکوت همچنان من و

کوچک؟ یجا نیا یتو بزارنش خواستنیم. شد فشرده قلبم افتاد دیسف  

. نشید،نذارینکن -  

.زدم ادیفر گلوم تو بغض و تیعصبان با  

.بمونه هاسال یکوچک نیا به یجا تو تونهینم ترسه،یم یکیتار از من یایپان -  

.نشینذار توروخدا  

.کردیم کر هم رو فلک گوش من یها ادیفر یصدا  

..بگم بهت یزیچ هی خواستمیم نیبب شو شووو،بلند بلند ایپان. بزاره تنها منو تونهینم اون، -  

..کن گوش شو بلند خدا رو تو  

..دارم دوستت  

..دارم دوستت خدا یخداوند به  
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شوو بلند  

شووو بلند  

ایخدااا  

..رنیبگ رو من یجلو تا بودن اومده خرابشون حال نیا با یعل و یارم  

..خاک یتو گذاشتنش  

روش ختنیر رو خاک لیب نیاول  

زدم ادیفر  

ختنیر رو شیدوم  

زدم زانو  

ختنیر رو شیسوم  

!نیییزینر کردم التماس  

..نیزینر توروخدا  

کردن؟ خاکش  

 رفت؟

؟یزود نیهم به  

شد؟ پرپر  

..قبرش سنگ یباال نشستم  
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..رفتن تک تک  

 ترسه؟یم من عروسک که گفتنینم ایلعنت گذاشتن؟ رفتن؟تنهاش و کردن خاکش شد؟ یچ یدید

.بمونن من شیپ نذاشتم و نرفتم یول ببرن زور به هم رو من خواستن تهش؟ بود نیا یلعنت آخه  

.شده تنگ برات دلم -  

-...  

؟یزنینم حرف باهام -  

-...  

؟یآشت شد؟ ،خوبیمن زیعز تو -  

-...  

 

.ایندار نازکش یکن قهر و ینزن حرف اگه بابا، یا_  

 

-...  

 

 م،تایباش باهم اخر تا ایب عاشقتم،بگم بگم خواستمیم خدا به دارم، دوستت بگم خواستمیم خدا به -

..هم کنار تهشتهِ   

″هق هق″...خداا  

!اوردم رو تولدت یکادو پاشو پاشو  
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″هق هق″... کادووو  

..یطوالن بغض هیگالب، شهیش هیگل،دستِ  هی  

!خونمیم فاتحه و نمیشیم تیابد خونه کنار نجایا  

..فاتحه و اشک نَه  

..یدلتنگ و فاتحه و اشک نَه  

..کینزد وخاطرات یدلتنگ و فاتحه و اشک نَه  

.گُلَکَم یستین گهید تو اما  

.نشوندم یابوسه رو قبر سنگ یرو و شدم دم،خمیکش میاشک صورت به یدست  

...من یکرده کوچک یبانو بخواب، آروم -  

 

*** 

 

 

 از یکی با رو شرکت قرارداد نیتربزرگ بود قرار امروز.کردم حرکت دفترم سمت به استوار ییهاقدم با

 سالم و شد بلند زیم پشت از دنمید با یمنش. میببند کایامر در وروبانجی شرکت یدراسهام نیبهتر

.دادم تکون رو سرم کنم نگاهش کهنیا کرد،بدون  

. هستن منتظرتون دفتر تو یسَم یآقا آقا، دیببخش -  
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 یدادها قرار خواستیم و بود شرکت همون لیوک یسم. شدم دفتر وارد و زدم در به یاروم یضربه

 چهار مدت به داد قرار طبق و رانیا انیب شرکت سیرئ و دارسهام هم ندهیا دوهفته تا ببنده رو یکل

!بشن مستقر رانیا یتو سال  

 یرو به تعجب با و نشده من حضور یمتوجه هنوز یسم. بودن یرانیا هردوشون که بود نجایا شیخوب

.بود شده رهیخ زیم  

.سالم -  

.سالم. اوه -  

.نهیبش تا کردم اشاره بهش.میداد دست هم بود،با شده بلند جاش سر از  

 قاب به... به و کردم دنبال رو نگاهش. شدم روروبه یسم متعجب نگاه با دوباره که نشستم زیم پشت

. شدم مواجه فیضع یاعصاب با شهیهم مثل و شد دگرگون حالم. دمیرس زیم یرو یپان عکس

 گرفت قاب از رو نگاهش یجیگ با. زدم زیم یرو ضربه چند و برداشتم رو بود دستم کنار که یخودکار

.دوخت من به و  

.دیکن شروع دییبفرما -  

 بعد و میکرد تموم هاروقرداد. حالیب و حسیب. گذشت ها ساعت و روزها تموم مثل هم ها ساعت نیا

 دلم و نداشتم رو شرکت حوصله اصال امروز. کردم حرکت خونه سمت به یسم از یخداحافظ از

 دیکل. بزنم سر یپان به و برم ها شنبهپنج تموم بشه،مثل عصر تا نمیبش و خونه برم زودتر خواستیم

.کردم باز رو خونه در و انداختم  

.کردیم وارد بهم رو یخوب حس و بود فرماحکم خونه تو ییبایز سکوت  

 کردم وصل رو مکالمه حوصلهیب. اومد در صدا به خونه تلفن زنگ یصدا برم باال ها پله از خواستم تا

.شد بلند نهادم از آه شیتکرار یحرفا و مامان یصدا دنیشن با و  
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. الو،سالم -  

 خدا شهیهم لتیموبا اون چرا.یبد جواب صبح فردا یستادیمیوا ،یدیکش زحمت پسر گل! به به -

ره؟یم راه هزار دلم یگینم شم؟یم نگران یگینم خاموشه؟  

 هم یخوبه،آرم هم انایخبر؟ک چه اونجا.ستین یخبر چیه نجاید؟ایچطور شما خوبم من. جان مامان -

...هستن خونشون کنم فکر االنم و رسونهیم سالم  

...و رمیبگ رو جوابم زدم زنگ بچه بسه خب خب -  

 بسه د،یاریب زبون به کهنیا به برسه چه دینکن هم فکر موضوع نیا به اصال یحت گفتم که من. مامان -

. لطفا  

:گفت یحرص و یجد تحکم، پر یصدا با مامان  

 که هست یمیتصم نیا. ستین من حرفِ فقط حرف نیبود،ا نیهم قرارمون اول از ما! بسه ویچیچ_

 رومن و یکن مخالفت یبخوا گهید بار هی اگه خدا به اشایک.گرفتن و دونستن صالح خونواده دو هر

 بعد هفته تا! منِ حرف نیاخر نیا...کنمینم حاللت رو رمی،شیکن خی رو سنگ نایا خاله خونواده یجلو

.خداحافظ.کن اماده رو خودت م،پسیاومد ما هم  

...مام_  

.کرد قطع رو یگوش بده یمخالفت یاجازه من به نکهیا بدون مامان  

 به لعنت. بود جهینت یب من یها مخالفت هم اول از. ستهیمیوا زنهیم که یحرف رو دونستمیم خوب

. سرنوشت نیا به لعنت ،یزندگ نیا  

.شدم اتاقم وارد و کردم یکی تا دو هارو پله تیعصبان با  

..نکهیا به برسه چه نکردم هم فکر کس چیه به گهید یپان از بعد من کنم؟ کار یچ ایخدا  
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 نبود از که سالِ سه. گذاشتم میشونیپ یرو رو ساعدم و انداختم تخت یرو رو خودم حرکت هی با 

 دارم که سالِ سه. اوردمین ارمغان به انمیاطراف و خودم واسه خوش روز هی که سالِ سه. گذرهیم یپان

!همه بودن، میزندگ ینابود شاهد همه. شمیم آب ذره ذره یدلتنگ و شیدور از  

 درخواست به یارم خود یقلب یخواسته با انایک و کردن ازدواج باهم مایمهس و یعل مدت نیا تو 

 که حالمخوش. گذرهیم مشترکشون یزندگ از داره ماهِ سه االن و داده مثبت جواب ازدواجش

.بشن خوشبخت تونستن  

.حالمخوش براشون دلم ته از  

 گذشته رفتمیم سرخاک به دیبا هم که یوقت از ساعت اومدم خودم به تا. نبودم زمان گذر یمتوجه

.بود  

 باز رو ضبط یصدا و نشستم نیماش داخل. شدم ها پله یروونه و کردم ضیتعو رو لباسام تند تند

.بود گرفته یباز به رو روانم و روح شد،یم پخش داشت که یاهنگ. کردم  

 

♩ من دل نیا رهیبگ آروم یایب شهیم یعنی  

♩ شب دل تو میبر ییدوتا هم با قبل مثه رمیبگ دستاتو  

♩ شهر کل رهیبم یحسود از قبل مث ینیبش کنارم یایب شهیم یعنی  

♩ من مث خوادتیم تورو یک آخه  

♩ خوبه شهیهم خونه نیا یهوا یایب اگه نیبب  

♩ دوره یجا هی دوتامون ی خونه دوره ازمون ایبد  

♩ چت میکنیم میپاچیم میزیریم یایب اگه نیبب  
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♩ خونه یچشا اون محو مونمیم منم حرف یزنیم نگام با چشات با  

 

 

 به و شدم ادهیپ نیماش از یدم،زودیرس اونجا به تا.دمیخر گلدسته هی و گالب شهیش هی ریمس یتو

.دمیکش پر یپان یِابد یخونه طرف  

.شدم تر قراریب قبرش سنگ دنید با و بودم قراریب  

 اسم دور تا دور که ییگال.نشستم کنارش و کردم بغض سالسه نیا یهاشنبهپنج نیا تموم مثل بازم

.بودن نجایا ییکسا من از قبل که دادیم نیا از نشان بود شده ختهیباش،ریز  

 به گهید نفر هی قراره نکهیا و بود شده تازه دلم داغ بازم.نشوندم یابوسه اسمش یرو و شدم خم

.کردیم بد رو حالم بشه میزندگ وارد اجبار  

 عکسش کنار یمشک شدم،ربان رهیخ قبر سنگ یباال عکسش بود،به شده جمع چشمام تو اشک

.نداشت نداشت،نه یخوب جلوه اصال  

.کردم جدا عکس از رو ربان حرکت هی با  

!خاک رِیز داره یآرامش چه اون حاال یخورم،ولیم حسرت دارم  

:کردم زدن حرف به شروع بغض با  

 هی کننیم مجبور رو من دارن نیبب شو شون،بلندیپر چقدر حالم نیبب دختر؟بلندشو تو اخه ییکجا-

!کنم تحمل زور به رو نفر  

.گذشت تو با که یکوتاه چند هر یروزا یشده،براتنگ برات دلم  

!گرفته،داغونم دلم  
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.؟داغونیفهمیم  

.نداره خدا به نداره، ییصفا تو بدون ابونایخ گهید ها شنبهپنج  

 هقهق و بغض همه نیا ونیم.بودم گذاشته قبر سردِ سنگِ یرو رو سرم وبودم افتاده هق هق به

:اوردم لب به یتلخ لبخند  

 بعدها قرار که، یهست یکس همون تو کردمینم رو فکرش ؟هرگزیدار ادی به رو دمتید که بار نیاول -

 که یبود ریگچشم و بایز مقدمهیب چنان دمتید که اول بار. بشم زنده و رمیبم نبودش از

.یهع... اومدم خودم به تا یشدم،ولیم عاشقت دیبا دمیبعدها،فهم  

چرا؟ اخه؟ چرا  

؟یرفت چرا  

. وحرفام افتادم،حرفاش میبود هم کنار که شبمون نیاخر ادی و بود شده تازه دلم داغ  

:ادیفر و زدم زجه اراده یب افتادم یدیشد هقهق به بودم زده بهش که ییحرفا یاداوری با  

 یکنیم فکر که یا لحظه اون قایدق یدونیم ؟یچ یعنی آدم هی شهیم تیدلخوش تمام یوقت یدونیم -

 برهیم نیب از عشقش با رو اعتقاداتت ی همه ادیم دختر ی یول ، ارهیب در پا از رو تو که ستین یکس

 ادی یک از رو مقاومت و صبر درس من حاال ؟یمقاومت یاسطوره برام تو نگفتم من مگه ؟یچ یعنی

  رم؟یبگ

...یول هستم یقو مشکالتم برابر در خودم کردمیم فکر شهیهم من  

 شکنندست یلیخ فهیظر یلیخ که هست نفر هی دمیفهم ،یختیر هم به رو هام باور همه و یاومد تو

. صبوره یول. مقاومه یول  

 کمر عشقت و تو جلو یول نکرد، خم سر ایدن جلو که هست ییاشایک همون اشا،یک نیا. نیبب منو ایب

.کرد خم  
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.نیبب حالمو ایب ا،یب  

کشم؟یم زجر نبودت خاطر به دارم من و یدیخواب راحت تو که انصافه نیا انصافه؟ نیا  

؟یلعنت یگزاشت تنها شکسته دل هی با عشق، هی با منو و یرفت تو که عدالته نیا  

  کنماا گله خوامینم نیبب

  بخدا نه

   ارزه یم یلیخ االنت نبودنه به  من از دور چند هر بودنت بگم خوامیم یول

  دیرس عشقت به دینبا که شهیهم درسته

  ستیین درست نیا آره نرسم، بهت من مرگت با که سین درست نیا یول

. گرفت ازم رو تو که ییایدن نیا به لعنت  

 گره یاشک چشم جفت هی یِتو چشمام که دوختم باال به رو شدم سرِخم هامشونه رو یدست یگرم با

.خورد  

.شو بلند داداش، شو بلند -  

.کردم پاک رو صورتم یاشکا و زدم پس رو یارم دست  

.بود نمونده واسم یینا و دیکشیم ریت سرم  

.سخته برامون نکهیا م،بایرفتیپذ رو رفتنش ما یهمه اشا؟یک یکنیم نابود رو خودت یدار چرا -  

گرده؟یبرنم که یکن قبول یخواینم سال چند از بعد چرا تو یول  

.بود نیهم سرنوشتش بود، نیهم قسمتش  

.خوادینم تورو حالِ نیا و ستین یراض کاراتنیا از هم یپان خدا یِخداوند به  
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. کن تمومش ،یارم بسه -  

.میبود شده رهیخ رومونروبه قبر سنگ به یحرف بدون هردومون  

.کندمدل ازش شدیم کیتار داشت هم هوا که قهیدق ده از بعد بالخره  

 بلند یارم اجبار به بازم یموندم،ولیم کنارش بودم تنها که گهید یهاشب مثل مطمئنا نبود یارم اگه

.شدم  

 

(ایپان)  

 

 

. خدا رو تو گه،ید بده اجازه خدا رو تو داداش -  

.بودم گرفته خودم به یمظلوم فوق یچهره نیهم یبرا و بود من به نگاهش  

 تونهینم چهره و نگاه نیا برابر در که دونستمیم خوب. زدم پلک سرِ پشت بار چند یساختگ بغض با

.کنه قبول مجبوره و کنه مقاومت  

 

. نه یعنی نه، گمیم بار هی خوب دخترِ خب بابا، یا -  

:گفتم سماجت با و گرفتم خودم به یحرص یافهیق  

.رمیم خوبشم رم،یم -  

.اِع اِع، اِع،.کردم حرکت اتاقم سمت به و دمیکوب نیزم یرو رو پام هی حرفمم نیا زدن از بعد  
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.کنا،عجب نگاش خدا رو تو  

.کنهیم ینجوریا داره نیهستا،ا هم مِگا خوبه حاال  

.اومد سرمپشتِ  از صداش که بشم اتاق وارد خواستمیم و بود دستام تو در یرهیگدست  

 هم یوسامکه،من دیبر تنها بزارم و کنم ول رو مگا تو تونمینم.شد عوض نظرم هم، تو حاال خب -

.میایم  

.شدم زونیاو گردنش از و دمیپر یحالخوش با  

.یداداش که عاشقتم ،یوا یوا -  

.کرد جدا خودش از رو من یچندش حالت با  

.ارین در یبازلوس نقدریا. بسه،بسه -  

.بخواد ش،دلتمیا-  

.اتاق تو دمیپر جهش هی با و کردم نازک براش یچشم پشت  

.داشت اعتماد بهم کل به و نبود ریگسخت ادیز داداشم  

.بود مخالف مگا و من رفتن با ینوردکوه میبر هابچه با بود قرار که فردا یول  

چرا؟ نیگیم حاال  

 یول جذابِ مینگذر حق از. ادیم همرامون داره هم شعور و درکیب فوقِ فوقِ فوقِ پسرِ هی چون

 و بود شده رو به رو باهاش دانشگاهمون یتو بار هی که منم داداشِ خان نیا. رهیم هرز یادیز چشماش

.دادیم خرج به تیحساس یادیز من صدالبته و مگا به نسبت رفتاراش دنید با  

:داد جواب که بود نخورده کامل بوق نیاول زدم،هنوز زنگ مگا به و برداشتم رو میگوش  
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الو -  

؟یبود من منتظر نکنه. کَلَک یاِ ت،یگوش رو یدیخواب شهیهم که نمیبیم به،به -  

.ندارم یحساب و درست حوصله و حال اصال که یدار کاریچ نمیبب بنال حاال!باو گمشو -  

.گرفتم داداشمو اجازه بگم،بالخره بهت زدم ؟زنگیریگیم پاچه چرا حاال خب-  

:گفت ذوقم و حرفام متقابل رمق یب مگا  

. خوبه اع، -  

خوبه؟ حالت مگا، -  

؟یچ یاوم،برا -  

ورا؟نیا یاینم. یخیب ،یچیه-  

:گفت یمکث از بعد و کرد سکوت یالحظه  

  م؟یبر فردا،باهم که بمونم اونجا رو شب امیب ستمین مزاحم اگه-

:گفتم ذوق با و دمیکش یفیخف غیج  

!امشب بشه یشب جووون،چه دختر؟اخ نشه چرا یوا-  

؟یایم یک با یراست  

...یم دایپ یزیچ هی دونم،حاالینم-  

.دنبالت امیم داداشم با االن!باش باش،اماده اماده-  

...نم مزاحم-  
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 داداشم اتاق سمت به و کردم قطع رو یگوش بزنه رو حرفاش یادامه بدم اجازه بهش نکهیا بدون

.دمیدو  

.داخل دمیپر گاو مثل و زدم در به دوتقه  

پاشووو -  

.دیپر من یصدا با و نبود خودش حال تو اصال  

ها؟ خبرته،چه اووف، -  

.ارتشیب ستین یکس یول بمونه نجایا رو شب ادیب خوادیم مگا دنبال میبر پاشو ،یچیه -  

 

 رو لباسام یوقت.بپوشم یحساب و درست لباس هی تا اتاقم تو رفتم.گفت یاباشه و داد تکون یسر

:دیپرس رفته باال یابروها با دید منو یوقت م،یبر هم با که رونیب اومدم کردم، ضیتعو  

؟یایب یخوایم هم تو نکنه باع، -  

:زدم لب و گرفتم خودم به یاکارانهطلب حالت و کمر به دست  

.یبر یخوایم تو فقط. پنپ -  

 هم شب احتماال ادیب خوادیم گفت هم یسام االن یراست!امایم یزود و دنبالش رمیم سایوا بابا، یا -

.خونه ادیب یسام تا سایوا و این مونه،پسیم جانیهم  

.باشه پووف، -  

.نشستم یویت یجلو و رفتم شد خارج خونه از تا و نداشتم که یکار  
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.ذاشتینم یخاص زیکردم،چیم نییپا باال یالک رو یویت یهاشبکه  

.بزنم مویانتقال و رمیبگ دانشگاه از مدارکامو تمام و برم دیبا گهید روز ،چندیهع  

!بستن قرداد رانیا یهاشرکت از یکی با یسام و آرسامران،داداشیا میبر ندهیا یهفته تا قراره  

 یعنی میبر و بخواد خدا اگه ران،ویا برم خواستیم دلم و داشتم یپافشار هیقض نیا رو وقته یلیخ

!پَر کالاا کایامر  

 باهم.هست و بوده کنارم مگا االن تا اومدم کایامر به من که یوقت از.شدیم تنگ مگا یبرا دلم یول

.میشد دانشگاه وارد  هم با و میگرفت پلمید  

 احساس هملحظه هی نداشتم،نذاشت رو یکس ارسام جز به کشور نیا یتو من که سالسه نیا یتو

.کنم ییتنها  

 از رو محافظه و شد وارد سرم به یبد یضربه تصادف هی یتو که بود شیپ سال سه همون بایتقر

 کما یتو ماه چند مدت به نیهم خاطر داشتم،به هیکل مشکل قبل از بابا و ارسام یگفته به.دادم دست

.بودم داده انجام هیکل وندیپ و بودم  

.اومدم هوش به که بودن شده دیناام من وجود از کال گهید  

 ارسام وسط نیا فقط.زدیم حرف من با کلمه دو حد در کل به مامان و نداشت من با یمناسب رفتار بابا

.بخوره تکون دلم تو آب یحت ذاشتینم که بود  

.بودم گرفته یفراموش که بود سخت هم یلیبود،خ سخت  

.کردم دایپ اُخت و عادت حالتم نیا به زمان مرور به کمکم یول  

 حد که بود تحمل رقابلیغ و سخت برام نقدریا.داشتن من با هارورفتار اون بابا و مامان چرا دونمینم

.نداشت  
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 به خودش همراه به رو من و بمونم ششونیپ نذاشت دید رو رفتارهاشون نیا یوقت آرسام داداش

.اورد کایامر  

!مامان نه و کرد یمخالفت بابا نه  

.شدم رو به رو باهاشون بار کی فقط و فقط هم سالسه نیا یتو  

 اصال چون. شده هم موفق و کنه یریجلوگ اونا با من ارتباط از کنهیم یسع تونهیم که یحد تا آرسام

.میندار باهم یدارید و تماس چیه  

 یلیخ ارسام و بابا یونهیستم،مین مطلع ازش درست من که یلیدال به دونمیم خوب یلیخ گرچه

.باشن ارتباط در هم با هم اونا نکنم فکر کل در!شکرآبِ  

:گفتیم بابا به ارسام که دمیشن رو حرفاشون یاتفاق یحت لیاوا همون بار هی  

 سرش رو بال نیا االن.دادم نجاتش من ی،ولیریبگ رشیز نیماش با و یبد کشتنش به یخواست بار هی»

 اون یخواستیم طمع و پول،حرص خاطر به فقط تو دونمیم خوب و بکنم تونمینم یکار چیه و یاورد

 زارمینم هی که کن فرو گوشات تو خوب رو نیا یول!یدیرس خواستت به االنم و شتیپ یاریب رو

!«کنمیم روشن براش رو قیحقا تموم روز هی..روز هی و یبزن بهش یبیآس  

 گوشم به خونه زنگ یصدا که کردمیم فکر کمینزد یهاگذشته به و بودم غرق خودم افکار یتو

.یِسام حتما اع.خورد  

.بود دم،خودشیدو فونیا سمت به و دمیپر جام از  

:نشوند گونم رو یاداخل،بوسه اومد  

حالن؟ چه در مادمازل، -  

.زینر زبون ز،ینر زبون -  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
364 

 

:گفت و کرد وارد کمرم به یاضربه یلودگ با  

زم؟یبر زبون زبون، یب یِتو واسه من باع،-  

!عمته زبون یب -  

.ندارم -  

؟یچ -  

.عمه -  

.خالته خب -  

:گفت و زد یینما دندون لبخند  

!نداارم همخاله -  

:گفتم حرص با  

.تهییدا عموته، خب -  

:کرد تر لب و زد یاقهقهه  

 خاله و عمه نه جهینت در پس.مامانم هم و بوده فرزند تک بابام هم.ترواشیار،ین فشار خودت به -

!ییدا و عمو دارم،نه  

.کردم ولو روشون رو خودم و رفتم مبال سمت به دمیکش دهنم یرو پیز بستن مثل دستمو  

.نشست کنارم و اومد هم یسام  

.رفتم فرو فکر به قایعم و شد پرت حواسم بازم  
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 و ندارن یاطالع اونا گفت خودش ارسام!نهنه..بابا مامان شیپ ببره رو من ارسام شه؟اگهیم یچ یعنی

.داشت نخواهند  

..یهع  

.فشرد نشیس یرو رو سرم و اغوشش یتو کشوند رو من یسام  

!بشه؟ ریدرگ فکرش کوچولو خانوم شده باعث یچ -  

:دمینال و کردم بغض یچرا،ول دونمینم  

...ترسمیم -  

:گرفت قاب دستاس با رو صورتم و کرد جدا نشیس از رو سرم یاروم به  

شده؟ یچ اخه؟مگه چرا -  

 برم بشم مجبور و بزاره تنهام ارسام...ارسام که ترسمیم من..من.رانیا میبر میخوایم که یدونیم -

...اونا که یدونیم خودت!بابا مامان شیپ  

.شد حرفام یادامه از مانع بود کرده خوش جا گلوم تو که یبغض  

.کردم هنگ آنهی یتو که نشوند لبام کنج به یابوسه و شد خم یسام  

:گفت وارزمزمه گوشم کنار و کرد بغل رو من محکم بدم نشون یالعملعکس اومدم تا  

 بکنه یکار نیهمچ خواستیم اگه و زارهینم تنهات وقتچیه وقتِچیه ارسام.نباش یچیه نگران -

!لحظه هر و شهیهم..کنارتم درضمن.دمینم اجازه و هستم من  

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
366 

 

 تو دایشد مگا و بود نشسته ساکت ارسام.بودم انداخته نوسان در مگا و ارسام نیب رو مشکوکم نگاهِ

!شدیم کباب ادم هر دلِ که دیکشیم دل ته از یاه هم یگاهگَه.بود فکر  

 تا چرخوندم رو سرم.رفتیم راژیو مخم رو داشت یادیز مگا یرفتار و ارسام ییهوی رفتار رییتغ

.کنهیم نگاه بهشون رفته باال یهاابرو با داره هماون دمید که کنهیم کاریچ یسام نمیبب  

:زدملب اروم و دیجنب لبام  

!شده؟ یزیچ-  

.دوخت من به رو نگاهش هم ارسام و اومد خودش به یفیخف تکونِ هی با مگا  

شده؟یم دیبا یزینه،چ-  

:گفت ارسام جواب در و اومد حرف به یسام دفعهنیا  

!الیخیب...یم احساس ینه،ول-  

.بدن جلوه یعاد رو خودشون کردن یسع هم هااون  

 کدوم هر بعد و میکرد صحبت رانیا به رفتنمون و متفرقه یها موضوع یدرباره هم با ساعت چند تا

.اتاقم یتو اومد من اسرار به هم مگا و مهمان اتاقیتو یسام البته.میشد روونه خواب اتاق سمت به  

!رهیخ هم یچهره به و میبود دهیکش دراز هم یروبهرو تخت یرو  

.فتهیب قراره ای و افتاده یاتفاق گفتیم بهم یحس هی  

.بشم تابیب هم من شدیم باعث حالش نیا.زدیم ادیفر غم هاشچشم عمق یتو  

...مینینب روگهیدهم گهید اگه-  

.شدم حرفاش یادامه از مانع و گذاشتم لباش یرو رو اشارمانگشت  
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 یرانیا اصالتا تو مگه م؟بعدشمینینب روگهیدهم که ایدن اون برم قراره م؟مگهینینب مثال م،چراینیبیم-

.رانیا یایب یتونیم یتونست ؟هرموقعیستین  

:دینال بغض با و شد اشک از مملو هاشچشم  

 یبگ بهش یبخوا ؟شدهیبکن رو مرگت یارزو ؟شدهیبش خسته وزماننیزم از و رهیبگ دلت شده-

بشه؟ رید و نده یمعن چیه«دارمدوستت» نیا گهید نشه؟شده و دارمدوستت  

بکشن؟ یتباه به اجبار خاطر به رو و تیزندگ یبخوا شده  

.افتاده یاتفاق حتما.شدم رهیخ بهش یقراریب با و شد یخال دلم ته هاشحرف نیا با  

.شدیم اکو هامگوش یِتو یه «اجبار» یکلمه  

..اجبار،اجبار،اجبار  

.بودم کرده دایپ یبد یلیخ حس هی  

؟یفتیب روز و حال نیا به شده باعث ی؟کیخواهر شدهیچ بپرسم ازش خواستمیم  

.نبود مساعد حالش یول  

یاله  

 خواسته خدا از اونم و کردم باز براش رو اغوشم درنگیب.بود شده یجار هاشگونه یرو اشک

.برد خوابش بالخره که کرد هیگر نقدریکرد،ا هیگر نقدریا.رفتیپذ  

.کردم جدا منهیس از رو سرش و نشوندم موهاش یرو یابوسه  

.رفتم نییپا ها پله از و شدم خارج اتاق از صدا و سر یب  

.کردیم مخفه داشت بغض.کنم هیگر خواستیم دلم چرا،فقط دونستمینم.نبود خوب اصال حالم  
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.وقته رید نبود مهم برام اصال.رونیب زدم خونه از و برداشتم دیکل یزود  

.کردن دایپ رو خودشون راه اشکام خونه از شدن خارج با  

.شدمیم دور خونه از و دمیدویم سرعت با  

.سوونهید هی گفتیم شک یب دیدیم رو من یهرکس وگرنه بود خلوت ونیایخ  

.کردم ولو ها مکتین از یکی یِرو رو خودم و دمیرس ابونیخ سر کینزد پارک به  

.زدمیم زجه و کردمیم هیگر.بود دهیبر رو امونم هیکرد،گریم درد قلبم  

.دونستمینم رو لشیدل اما  

.رفتیم جیگ داشت سرم  

.گذشت هامچشم یجلو از برق مثل یهاصحنه لحظه هی  

..هم با یپسر هی و من  

..هم دست یِتو دست  

..کردیم ارومم اون و کردمیمهیگر  

..بودم کنارش و بود کنارم  

 

..یلعنت  

..یلعنت  

.دارنینم بر سرم از دست هاچشم نیا که سالِسه  
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..شب ظلمت از تر رهیت ییهاچشم  

..رایگ و نافذ ییهاچشم  

..زننیم حرف باهام دارن انگار که ییهاچشم  

..یاشک بار هی  

..درد با بار هی  

..بغض با بار هی  

.شنیم رهیخ من به ادیفر و غم از پر هم بار هی  

 

؟؟یخوایم جونم از یچ یلعنت  

.نمیبب رو هاچشم نیا صاحب خواستیم دلم شده که هم بار هی یبرا  

.نذاشتن برام روز و شب که ییهاچشم  

؟؟؟یک یبرا بودم،اما دلتنگ.ختمیر اشک صدا با و کردم پنهان دستام با رو صورتم  

.داشتم ازین تلنگر هی به فقط اشکام ختنیر یبرا روزا نیا  

 هر غمبریپ ر،بهیپ به.داره یتیظرف یکس هر خدابه.مگا روز و حال از هماون و من روز و حال از نیا

.داره یتیظرف یکس  

صبر؟ چقدر اخه  

 ترس گهید یها فردا و فردا از.میراه اول نکهیا از غافل یره،ولیم شهیم تموم میگیم خودمون به یه

.داشتم ترس یزندگ داشتم،از ترس رایگ و نافذ نگاه نیا ،ازداشتم  
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ایخدا  

ما؟ اخه چرا  

 چرا؟

 یمهم زیچ حتما.بود شده رو اون به رو نیا از روز کی یتو که سوختیم ییمگا حالِ به شتریب دلم

.انداخته حال نیا به رو اون مثل یطونیش و سرسخت دختر که بوده  

.کردم آزاد هامدست حصار از رو سرم هامشونه یرو یدست یِگرم با.بود دهیبر رو امونم هیگر هقهق  

 رها هاچشم نیا صاحبِ اغوشِ یتو رو خودم یحرف بدون.خورد گره چشم جفت هی یتو هامچشم

.کنم یخال رو خودم تا داشتم ازین شونه هی به واقعا.کردم  

 و شدم جدا ازش.بودم شده سبک یکم.کرد نوازش رو هامشونه یسام و کردم هیگر یاقهیدق چند

.زدم مهربونش یچهره به یبغض پر لبخند  

:گفت یمهربون با و دیکش صورتم به یدست  

!کوچولو؟ خانم نهیبش اشک به خوشگلت یهاچشم شده باعث یچ-  

:زدم لب کردن دو به یکی با و انداختم نییپا رو سرم  

..نگرانم-  

:گرفت باال رو سرم و گذاشت چونم ریز رو انگشتش  

شم؟ فدات شده ی؟چیچ نگران-  

 قرار.شده چش دونمینم هم بده،ارسام حالم بده،من حالش مگا(دمینال بغض با هم بعد!..)خدانکنه-

..رانیا میبر  
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..ترسمیخودش،م شیپ ببره رو من مسعود بابا ترسمیم  

..ندارن باهام یخوب رفتار بابا و مامان  

باشم؟ داداشم سربار تونمیم یک تا اخه  

..باشه مستقل خودش یهاسال و سنهم تموم مثل بخواد دلش دیشا االن اون  

!بشم اون سربار شهیهم تونمینم که من..شیزندگ تو ادیب یکس که فرداست پس فردا  

 خودم که بتونم..بتونم دادن اجازه بهم اگه خوامیم..خوامیم..سرمِ تو ییفکرا هی راستش..راستش

!بشم مستقل  

 

 یخوشگل اخم دمیرس هامحرف یجانیا به یوقت یول کردیم گوش هامحرف به دقت با داشت اول از

.گذاشت لبام یرو سکوت عالمت به رو انگشتش و نشوند ابروهاش نیب  

 یزیچ گفته؟هوم؟نه بهت یزیچ االن تا هم آرسام و باشن شدن مستقل فکر به خانم نکرده الزم-

 یحت و داره دوست وجودش تموم یاندازه به تورو.نازهیم تو مثل یخواهر داشتن به یحت و نگفته

 گفته بهم بار نیچند که کن باور..کن باور.باشه هاتچشم از اشک قطره هی ختنیر شاهد ستین حاضر

 شیپ و یدیم پر و بال افکارت یهازاده به یدار که ییتو نیا..یلیخ یلیخ..داره دوستت یلیخ که

...باشه تیزندگ فرد نیبهتر تونهیم اون تنها.نکن شک آرسام یمهربون و محبت به وقت چیه.یریم  

.دهیشن مگا درمورد ییزایچ امروز آرسام که...که بگم دیبا آرسام و مگا با رابطه در و  

 اضطراب با مگا و آرسام اسم دنیشند با یبودم،ول شده حالخوش یلیخ یسام یهاحرف از نکهیا با

.شدم هاشحرف یادامه منتظر و دوختم چشم بهش  

 در.ستهیمیوا منتظرش اطشونیح در مگا،دم دنبال خونشون رهیم یوقت آرسام،امروز یگفته به -

 مگا به دواریتهد که رسهیم گوش به مامانش یصدا بشه خارج خونه از خواستهیم مگا که نیح همون
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 بابات و من حرف حرف،فقط نیا!رهیگیم صورت وصلت نیا ینخوا چه و یبخوا چه»گفتهیم

 اطیح در مامانش یهاحرف به توجه بدون هم مگا...«هست هم خالت شوهر و خاله حرف ست،بلکهین

.کنهیم پاک رو هاشاشک و ارهینم خودش یرو به آرسام یجلو اصال و کوبهیم هم به رو  

!ه؟یچ یدونیم  

..شده عاشق داداشت  

!باخته رو دلش  

..کنهینم خبر وقت چیه عشق ساده، یلیخ. افتاده آرسام دلِ به سروصدا بدون دختر نیا مهر  

 هم طرفِ هی اگه یحت.هیقشنگ حس یلیخ. اتیدن همه شده گهید ینیبیم یایم خودت به یوقت هوی

.یسازیم هاخاطره ازش ذهنت یتو.باشه  

!یهع  

..یعنی عشق  

یعالقه:ع  

دیشد:ش  

یقلب:ق  

؟یفهم یم  

..نهیا عشق  

..شهیم عشق نیمواقع،هم یگاه یول  

نیترقیعم:ع  
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شکست:ش  

یقلب:ق  

.داغونه داغونهِ د،یفهم شهیم رو مگا تِیوضع ظاهر از یول م،یبگذر  

 

 رو هوام و کنارمه که خوبه چقدر.کردیم نوازش رو موهام داشت اون و بود یسام ینهیس یرو سرم

.خونه میبرگشت که هست یساعتمین.داره  

 یشه،برایم تازه دلم داغِ بازم دنشید با دونستمیم یول باشم مگا شیپ و اتاقم تو برم خواستمیم

.کنه ارومم چطور که دونستیم خوب اون.یسام شیپ اومدم نیهم  

.بودم مطمئن ازش یلیخ نداشتم،چون اون کنار در یترس چیه  

.داشتم یخاص یگرمدل هی و بودم حالخوش باشه کنارمون هم یسام رانیا یتو قرارِ نکهیا از  

.دوخت من بازمِ ین یهاچشم به رو نگاهش و دیخواب پهلو به من مثل یسام  

.زد کنار رو بود میشونیپ یرو که ییهاش،موهاانگشت نوک با  

؟یکنیم فکر یچ به-  

.کاشتم لبام رو یجون یب لبخندِ  

!میباش هم کنار رانیا تو قرارِ نکهیا به-  

.شد باز خنده به هاشلب هماون حرفم نیا با  

.یِسام گاهمهیتک تنها آرسام از باشه،بعد دور ازم وقت چیه خواستینم دلم  

!یسام-  
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! جانم-  

!باشم؟ داشته ازت یخواهش هی شهیم-  

:زد لب هامچشم به رهیخ  

...بخوا جون ه،تویچ خواهش-  

.گفتمیم رو حرفم دیبا صورت هر در یدم،ولیکش خجالت حرفش نیا از یکم  

...نذار تنهام وقتچیه-  

:گفت تیقاطع با و نشوند ابروهاش نیب یخوشگل اخم حرفم نیا با  

.هستم و مونمیم کنارت یبخوا خودت که ییجا تا!یطیشرا هر لحظه،تو کنارتم،هر من-  

 

.بود شده یخوش از پر دلم  

:گفتم یاخفه یصدا با و بردم فرو شنهیس یتو رو سرم زده ذوق  

!دارم دوستت یلیخ-  

.نه ای دیشن رو صدام دونمینم  

.داشتم دوست آرسام یاندازه به داداشم عنوان به رو ینداشتم،سام یخاص منظور من یول  

.بود یحام هی برام اون  

.سپردم ظلمت دست  به رو هامچشم یپرده و گذاشتم هم یرو رو هامپلک آرامش با و اروم کنارش  
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       * * * * *  

 

.زدم غیج یبلند یصدا با  

 

...نه-  

 

.شد یخال صورتم یرو بود یدَن دستِ که یاقمقمه اتیمحتو تمام و بود شده رید گهید یول  

.بود،بودم کرده که یکار شوک تو لحظه چند  

!کرد؟ یخال من یرو،رو ها خیآب کل االن..االن نیا  

.کردم نگاه خندونش یافهیق به و ختمیر هامچشم یتو رو خشونتم تمام  

.بشکنم رو گردنش رمیبگ خواستیم دلم  

.گفتمینم یزیچ بازم یکنم،ول بارش فوش صدتا که کردمیم باز رو دهنم یه  

.دیخندیم من به و بود ستادهیوا کنارش هم یدِن  

.گرفت حرصم شتریب یدِن یخنده با  

.خندهیم بهم داره کردم،حاالیم یدارطرف ازش داشتم من و کردیم تشیاذ یدَن االن تا صبح  

.کردم حرکت مگا طرف به و برگردوندم رو ازشون  
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.بودن افتاده راه من سر پشت خنده با هم هااون  

.ستمین بردار دست که من  

!ن....یسین،وایسیوا  

.بودن نذاشته آرامش برامون طونیش و شر یدوقلوها دوتا نیا  

.هستند مگا و من مشترک یهادوست و ها یکالسهم از یکی و بودند برادر و خواهر عایدِن و لیدَن  

.اندیمهربون و خوب یلیخ یهام،بچهیریبگ فاکتور رو هاشونطنتیش اگه  

 

.نشد کردمیم فکر که یطوراون اصال امروز.برسم مگا به تا کردم تربزرگ روهامقدم  

 یزد،سامینم حرف یکس با و بود ساکتساکتِ آرسام.بودند یاگهید یهوا و حال یتو همه امروز انگار

.داشتیبرم قدم همراهش و بود شده الل کال که هم  

..که هم مگا  

..فکر تو شهمه  

..دادیم ادامه راهش به داشت یزیچ هر از غافل و اطراف به توجه بدون  

.بودم شده حوصله یروزشون،ب و حال دنید با که یمن از نمیا  

.بود فعال هادوقلو نیا یهاکرم و زدیدو،م دو یادیز جان یهاچشم هم وسط نیا  

.رفتندیم جلوتر و بودن شده جدا ما از هم هابچه یهیبق گهید  

.شدم قدمشهم و دمیرس مگا به  

.کردم خارج تنم از حرکت هی با رو شرتمییسو  
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.بود سرد هوا حال هر به یبودم،ول دهیپوش رشیز تاپ هی  

.داخلش بزارم رو شرتمییسو تا گرفتم مگا دست از رو امکوله  

.بود داخلش آرسام یها شرتیت از یکی بختانهخوش  

!یدنیپوش چه یدمش،ولیپوش  

.بودم ولو توش کال  

..بهتره نگم که هم نشیبود،آست زانوم یباال وجب دو تا که شیبلند  

..من یبرا یبود،ول کوتاه نیآست نکهیا با  

ف...پو  

!الشایخیب  

.بهتره که یلباس یب از  

.کرد نگاهم تعجب با و افتاد من به چشمش لحظه هی مگا  

:دمیجنب لب و دادم گردنم به یقر  

!لَشِ نیا زمیعز..یخوشگل نیا به لباس ه؟یچ-  

.لَـش ؟یمفهم  

. داد تکون بودند، شده ولو نیزم یرو خنده از که یودِن یدَن به تاسف یرو از یسر و کرد یاخندهتک

 شِین اون دمیند هم بار هی االن تا خدا به شادن؟ شهیهم چرا دوتا نیا اخه. بود گرفته مخنده خودمم

.باشه بسته شونوامونده  

. خانم یدِن تو مخصوصاً.رسمیم رو جفتتون حساب اشموقع به!نیبخند ن،یبخند -  
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:گفت و دیبرچ لب هابچه مثل یدِن ید،ولیخندیم داشت یطورنیهم یدَن  

..روت ختیر آب نیا من؟ چرا!اوه-  

:گفتم یتند و بزنه رو هاشحرف یادامه نذاشتم  

؟یخندیم هر هر یدار تو که دمیخند اصال من کرده،یم تتیاذ داشته نیا االن تا صبح -  

:گفت یدَن بگه، یزیچ یدِن نکهیا از قبل  

.دارم اسم گنا،منیم درخت به نیا ،یهیه -  

.خفه یکی تو -  

.خفه یکی تو -  

.میگفت رو جمله هی و میداد قرار مخاطب رو یدَن دومون هر زمانهم قایدق  

.ندارم یحرف گهید من.م....یتسل خب،خب -  

 

 میبرس تا هم رو راه یادامه. خنده رِیز میزد یبلند یصدا با یدَن حرفِ با یبود،ول گرفته مونخنده ما

.نبود دل ته از که من یهاخنده یول. میدیخند و میگفت یجورنیهم کوه یباال به  

 یسع من یول دیفهم رو روزش و حال شدیم اشهچهر از و رهیبگ آروم تونستینم مگا هرچند

.ندم بروز کردمیم  

.باشم یقو  

...ک بود شده حواسشون و ذاشتندینم مگا سرِ به سر هم دوقلوها نیا گهید یحت  

؟یغرق -  
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.شدم رهیخ بهش صورتم یِچاشن یاخم به و زدم پس رو افکارم جان یصدا با  

!اوم -  

شده؟ یزیچ -  

داره؟ یربط -  

:زد لب ییپررو درکمالِ  

.دمیپرسینم نداشت اگه -  

.دمیشن سرم پشت از رو آرسام یصدا بدم رو جوابش خواستم تا.زدم یدار صدا پوزخند  

.داخل میبر میخوایم ایب ،یپان -  

.امیم االن داداش، باشه -  

.شد گرفته جان توسط راستم دستِ بودم،مچ برنداشته رو اول قدم هنوز  

.دمیشنیم گوشم کنار رو شزمزمه  

  ؟یکنیم ناز. کوچولو نباش چموش نقدریا -

..و دمیکش رونیب دستش از رو دستم حرص با  

.ندارم تورو یِحوصله اصال که نگو پرت و چرت نقدریا -  

 

 شدم،چشم کافه وارد.هست نشستن واسه ییجا هی باال نیا خداروشکر خوبه.کرد بد رو اَه،حالماَه

 نفره هشت هفت زیم هی دورِ که افتاد یسام و آرسام،مگا به چشمم.کنم دایپ رو هابچه تا چرخوندم

.بودن نشسته  
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!هستن؟ کجا یدِن و یدَن نیا اع،پس  

!یزشت سکوت چه ف...او.بودند نشسته ما یروروبه هم آرسام و ینشستم،سام مگا کنارِ رفتم  

 

.گماعیم-  

 

!جانم-  

 

.انداختم دادندیم گوش ما یمکالمه به داشتن که مگا و آرسام به ییگذرا نگاه  

 

ستند؟ین چرا دوقلوها نیا-  

 

:گفت و کرد یاخندهتک یسام  

 

 رو لباسش تا سیسرو رفتن االنم.بود کرده یخال داداشش لباسِ یِرو،رو رکاکائوشیش پاکتِ یدِن-

.کنند زیتم  

 

!ف...یک ر...؟خیگیم رو من ی...یوا  

:گفتم ذوق با و کردم یبلند یخنده  
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!ه...حقشه،حقش-  

.کردماع کارو نیا تو خاطر حقشه،به معلومه خب-  

 

.فرستادم براش هوا رو یبوس و برگشتم عقب به یدِن یصدا با  

.کردیم نگاه خواهرش به یثیخب لبخندِ با و بود ستادهیوا کنارش هم یدَن  

.سِیخ پرهنش کلِ که انگار نه انگار  

 رها یصندل یرو باال از رو خودش تاخواست و دیکش عقب به رو یصندل شیشگیهم عادتِ طبق یدِن

.شد دهیکش یدَن یلهیوسبه یکرد،صندل رها و کنه  

!اومده سرم بودم پنجم کالسِ قاًیدق اتفاق نیا خخخخ)  

 هم بدبخت منِ سرِ.کنار دیکش یصندل یمعلم،عل یصندل رو نمیبش بودم،خواستم کالس سرِ

 درد نقدریا آخ.کالس وارِید یهایکارسنگ یلبه به کرد برخورد دییییییهااا،شد نه دید،شدیشد

.بخورم تکون تونستمینم اصال.ومدیم در اشکم داشت گهید دند،منیخندیم کالس یهابچه کلِ.گرفت  

 

_یفاط_ خودم از یاخاطره  

.مییدوقلو قلمه، هم یعل  

 و

.(میبود مختلط هم ییابتدا یمدرسه  
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.نباشم صحنه نیا شاهدِ تا بستم رو هامچشم  

 بود شده جادیوار،اید یها یکارسنگ به بدبخت نیا سرِ برخوردِ از که یخراش گوش یِصدا با

.شدم رهیخ یدَن به یناباور با و کردم باز رو هامچشم  

 وارید به هیتک سرش طورهمون که خواهرش به بود،و شده نیزم پخشِ خنده از کارش نیا با االن

.کردیم بود،نگاه  

زنه؟ینم حرف دختر نیا چرا  

نشسته؟ حرکت بدون جاهمون اصال چرا  

افتاده؟ براش یاتفاق نکنه من یِخدا یوا  

.باشه وفتادهین یاتفاق که دونمیم دیشد،بع وارد سرش به که یاضربه نیا با  

.کردم حرکت طرفش به و شدم بلند سرجام از یپاچگدست با  

.بودن صحنه نیا هنگِ  کال که هم تا سه اون  

 

کنه؟یم یکار نیهمچ یک اخه.بود گرفته احمق یپسره نیا از شتریب حرصم  

.دیکش یوحشتناک غِیج هی که برسم بهش تا بود نمونده شتریب قدم هی  

.داداشش سرِ رو دیپر و شد بلند سرِجاش از هاوونهید مثل.عقب دمیپر قدم چند کال که من  

.کردیم داد و غیج سرش و دیکشیم رو موهاش حرص با تونستیم تا  

 و هاکارکن یحت.کردم دنیخند به شروع گهید یهابچه همراه و اومدم رونیب کارهاش نیا شوکِ از

.دندیخندیم دوتا یکارها نیبه،ا هم بودن اونجا که ییکسا تمام  
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!بده شفا رو دوتا نیا خدا یا  

.بده صبر هاعجوبه نیا با باباهاشون و مامان به خدا  

 و ستیب که هااون به برسه شم،چهیم وونهید دارم کنارشونم که ستین شتریب ساعت سه تازه که من

.کنندیم تحملشون دارن سالِ کی  

!یهع  

.گرفت بغضم هوی  

.شدم هامانگشت با کردن یباز مشغول و نییپا انداختم رو سرم.نشستم سرجام یحرف چیه بدونِ  

شم؟یم دور هابچه از و رمیم گهید روز چند تا یعنی  

نم؟یبینم رو دوقلوها گهید یعنی  

باشم؟ دور مگا از دیبا وقت چند تا اخه  

!شهیم تنگ همشون واسه دلم  

.شهیم تنگ هم جان یهایباز شیریس واسه دلم یست،حتمسخره یلیخ  

 مگا مهربون یهاچشم یتو رو اشکم از مملو یهاچشم و گرفتم باال رو نشست،سرم چونم ریز یدست

.دوختم  

؟یگل شده یچ-  

بگم؟ بهشون یک-  

!رو؟یچ-  

!رانیا میریم میدار که-  
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.دیکش دل ته از یآه و گذاشت هم یرو،رو هاشچشم  

...دونست صالح موقع دونم،هرینم-  

.هم به نیگرفت دوتا شما که باز!ه...او-  

.بوداع آورده سرش به یچ دختر نیا.کنم مهار رو خندم نتوستم یدَن وضع سرو دنِید با  

.بُز یمو به رحمت صد آدم،البته تا داشت شباهت بُز یِمو موهاش،به کال  

.تکوندیم رو خودش داشت و بود شده دهیکش خاک به هم هاشلباس کلِ  

.کرد نسارش لب ریز ییبروبابا و انداخت بهش پا تا سر از ینگاه مگا  

نشد؟ که تیزیچ-  

.انداخت تیپاراز وضع خُل پسرِ نیبگه،ا یزیچ یدِن نکهیا یجامگا،به جواب در هم باز  

!که شهینم شیزیچ.شده ساخته سنگ و آهن ست،ازین سر که نیا سرِ-  

:گفت مگا به رو و انداخت برادرش به یآتش نگاه هی یدِن  

.کنهیم استفاده سو من حرکات نیا از شهیهم وونهید نیا!نشده میزیچ نه-  

 

!تروونهید یکی از یکی. دادم تکون واسشون تأسف یِرو از یسر  

 نیا از االن نیهم خواستمیم بود، گرم یکی با سرش هرکس. شدند جمع زیم دور و اومدن همه کمکم

 یهمه که کردم جادیا ییصدا و گرفتم ضرب زیم یرو. بگم رو رفتنمون هیقض و کنم استفاده تیموقع

.بشه من معطوفِ ها حواس  

!؟یآبج شده یزیچ-  
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:زدم لب. دادم تکون رو سرم و دمیپاش آرسام مهربونِ یچهره به ینیریش لبخندِ  

..سام و آرسام و من ما،..م یعنی من، راستش راستش، خب-  

.گهید بگو اِع،دختر-  

:گفتم عیسر و تند یلیخ دم،یکش یقیعم نفسِ یدَن حرف نیا با  

.شهیهم یبرا دمیشا ای سال چند ران،تایا میبر ماقراره-  

 شوکِ از هنوز.کردندیم نگاه ما به تعجب با داشتن، خبر قبل از که تا سه اون جز به همشون،

.کرد باز لب مگا که بودند ومدهین رونیب من یِهاحرف  

 

 هاشحرف یادامه به و دیکش دل ته از یآه.)بزنم رو حرفم منم نیبزار.شده جور که تیخب،موقع-

!شهیهم یبرا همبرم،اون رانیا به ندهیآ یهفته قراره هممن( پرداخت  

 

.میکردیم نگاهش باز دهن با هم یسام و آرسام من، ها،بلکهبچه تنها نه هاشحرف با  

.میبر رانیا به باهم قراره که شدینم باورم اصالً  

.نموند دور هانگاه از هم آرسام یهاچشم برق یحت.بودم شده حالخوش یلیخ یلیخ  

.دمیکش آغوش در رو مگا یحالخوش با  

 

؟؟ینگفت زودتر چرا دختر یوا-  
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.دیخند بغض با و کرد جدا خودش از رو من مگا  

:انداخت نیطن گوشم یتو آلودش بغض یصدا  

!بعد بشه، تموم حرفم اِع،بزار-  

:گفتم و  کردم یبلند یخنده ،یسرخوش با  

!رانیا یایم یدار که نهیا باو،مهم ستین مهم شهیبق گهید-  

 

.خوند رو یحالخوش شدیچهرشون،م از هم یسام و آرسام.کردم نگاه هیبق به و برگردوندم رو سرم  

 مونده کم که یدِن.کردندیم نگاهمون یناراحت با داشتن یدِن و یدَن یبود،ول گرفته و پکر جان یافهیق

.زهیبر اشکش بود  

!زمیعز یآخ  

 

 گرفته میتصم نیا هوی که ستین لیدلیب.رانیا برم شهیهم یبرا قراره من که داره یخاص لِیخب،دل-

.شده  

.کنمیم ازدواج دارم.( کنه مهار رو صداش لرزش تا کرد مکث یکم)دارم من...من  

 

(آرسام)  
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 فکر االن از گهید یعنیقبال، که نه.کردمینم فکر مادرش، یهاحرف به اصال.بود وصف بدون خوبم حالِ

 کنارش و بزنم حرف باهاش تونمیم اونجا و ادیب رانیا به ما همراه هم مگا قراره چون.کنمینم

.بودن حالخوش یلیخ هم یسام یحت و یپان.باشم  

 

 گرفته میتصم نیا هوی که ستین لیدلیب.رانیا برم شهیهم یبرا قراره من که داره یخاص لِیخب،دل-

.شده  

.کنمیم ازدواج دارم.( کنه مهار رو صداش لرزش تا کرد مکث یکم)دارم من...من  

 

.کردم یکیریستیه و یعصب یخنده و شدم بلند جام سر از.کردمیم نگاه بهش داشتم مبهوت و مات  

؟ی...چ  

!کنه؟ اج...ازدو خوادیم  

!نه نه نه  

.نداره امکان مسخرست،اصال یلیخ  

:زدم ادیفر و دمیکوب زیم یرو به یمحکم مشتِ  

؟یگیم یچ یدار یفهمیم ؟اصالیکنیم بلغور خودت واسه یدار یچ!مسخرست،مسخره-  

اومد؟ در کجا از گهید نیا  

.کنم ازدواج م...خوایم و رمیم دارم که یبگ یایب هوی  
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 که هاحرف شب،اون اون پس.بودم یعصب هم یلیبودم،خ یعصب.حرکاتم نه و بود خودم دستِ حالم نه

؟یآرامش چه اما.کنه دعوت آرامش به رو من داشت یسع یسام.داشت تیواقع دمیشن  

:دمینال عجز با و زدم زانو نیزم یرو  

 که نیبب کنم، فدات رو جونم حاضرم نیبب! دارم دوستت نیبب نکن، توروخدا آخه؟ چرا! نرو نکن،-

!سخت ؟یفهمیم. سخته تونم،ینم نیبب. تونمینم تو بدون  

  

 لب صدام تو بغض با.کنم نگاه بهش تا کردم بلند رو سرم.ختیر فرو هامچشم از اشک یقطره نیاول

:زدم  

.دارم دوستت مگا-  

 

.شدم ساکت مگا غیج یصدا با  

.میبود گذاشته سرمون یرو روکافه کلِ  

 

 اصال. رَم..دا..نَ یفهمیندارم،م دوستت من یول.یدار که یدار دوستم.کن تمومش لطفا!ه...بسه،بس-

.نداره یربط چیه تو به من یِشخص یزندگ چه؟ تو به ها؟ چه؟ تو به  

.کن مش...تمو(زد غیج.)کن تمومش االنم  

 

 عقب عقب و دادمیم تکون رو سرم طورهمون. شدم بلند جام سر از! کردم،سکوت سکوت

:گفتمیم دنیشنیم هم هااون که یطور وارزمزمه لب ریز.رفتمیم  
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 تموم شم،یم خفه. کنهیم ازدواج داره اما دارم، دوسش. نداره یربط چیه من به شه،یشخص یِزندگ-

 و دمیخند بغض با.)نداره یربط چیه من به شیشخص یزندگ چون. کنمیم خفه روحسم کنم،یم

.نازم گلِ یبش خوشبخت(گفتم  

 

.شد تموم بود نشده شروع نکهیا با زیچ همه. شد تموم.شدم دور اونجا از سرعت به و نموندم  

 

(اشایک)  

 

 

 

 یدلتنگ ه،یدلتنگ سرِ از من یهااشک نیا.اومدم دنتید به لرزون ییهادست و سرخگلِ  شاخه با امروز

.مهربونت و کوچک قلب آغوشت، یبرا  

 هم یلیخ خوبه، تو یِجا دونمیم. کردم حس رو تیخال یِجا دوباره و گرفت آتش دلم امروز

.من یبرا هم و تو یبرا هم ،یِمهم روزِ چون باشم، کنارت اومدم امروز.خوبه  

 انایک ما،یمهس یآبج. اریمه و یعل ا،یارم داداش نه، که دوست. اومدن هم هاتدوست بلکه من، تنها نه

.آسمون و  

.دارندوستت هم هااون چون اومدن. بودن ادتی به چون اومدن  

.داشتم رو نگاهت امروز فقط کاش.رندیگیم جشن برات رو امروز هافرشته  

.شدن بلند بدونِ یطوالن خوابِ هیخواد،یم خواب هی دلم  
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.مرگ جنسِ از یخواب  

.آرامش جنسِ از یخواب  

 یهیما بود شده که هم بغض نیا نداشتم، ختنیر یبرا یاشک گهید. گذاشتم قبر سنگ یرو رو سرم

.من همراه و اری بود شده سال سه نیا که یدرد کرد،یم درد سرم. من عذابِ  

.دوختم انایک نگرانِ و غم از پر یهاچشم به ینگاه و کردم بلند رو سرم. نشست مشونه یرو یدست  

 تنها تولدش روزِ نذارم و باشم کنارش و یپان شِیپ برم االن خواستیم دلم چون چرا؟ بود؟ من نگران

 رفتار خاله یخونواده  و بابا مامان با ییارویرو موقع گهید ساعتِ چند که بود نیا نگرانِ ای باشه؟

  باشم؟ داشته ینامناسب

 تالش من یِروح حالِ بهبود یبرا طرف هی از یول نبود، یراض یاجبار ازدواج نیا از اونم درسته

 با رابطه در مگا جوابِ که خواستینم دلش االن و دارن دوست روگهیدهم یلیخ مگا و اون. کردیم

.باشه یاجبار ازدواج  

 اومدم. بدم بهش رو ازدواجم خبرِ و بگم کیتبر رو تولدش اومدم امروز. دمیکش ایپان اسم یِرو یدست

... دیببخش بگم. کن حاللم بگم بهش  

.کنند خطاب من خانم اسم به رو گهید یکی قرارِ که دیببخش  

.انداختم همه به ییگذرا نگاهِ  

 کنار و اوردین طاقت گهید مایمهس. دونستنینم زیجا رو هیگر من خاطرِ به و بودند کرده بغض همشون

.زد زانو نیزم یرو قبر، سنگِ  

.زد زجه و هیگر ریز زد یبلند یِصدا با  

  راحته؟ جات-
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...قینارف  

.کنمیم حس رو تیخال یجا دارم لحظه هر که سال سه گذشت، سال سه  

تو؟ ییکجا..قینارف  

.دلتنگ ،یآج شدم دلتنگت  

.کردمیم نگاه همشون به داشتم یاشک یهاچشم با  

.رفتیم یاهیس هامچشم و دیکشیم ریت قلبم  

...دختر ییکجا اخ  

.بود شده گم هاشونزدن زجه یتو من یمردونه هقهق  

.دادم سوق عقب به رو نگاهم دم،یشن سرم ازپشتِ که یاهیگر یِصدا با  

.ایتان خواهرش و یماهنوش،مان  

 کنارم شرکت تو هرروز هم ایتان و یمان. گذشته از ترشکسته هرروز گذشته، از تر ریپ هرروز ماهنوش

 گلمتک یوقت داره یادهیفا چه عذاب نیا گهید. نمیبیم هامچشم با رو عذابشون دارم و هستن

ست؟ین  

 

 قلب ته از یپان که دونستمیم خوب باشن، یپان کنارِ روز نیا تو بودن اومده که شدم حالخوش

.داشت دوستشون  

 لرزش از. بود انداخته نییپا رو سرش شرمنده.کردم نگاه یمان به و آوردم لب به یتلخ لبخند

.کنهیم هیگر داره که دیفهم شدیم هاششونه  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
392 

 

 لب وارزمزمه و آروم. کرد روشن قبر سنگِ یرو رو ها شمع انایک قبر، سنگ دور میبود نشسته همه

:زد  

 از نبودنت تحملِ! شده تنگ برات یلیخ دلمون م،یکرد روشن قبرت یِرو رو تولدت شمع امروز-

! یبود کنارمون کاش یا سخته، یلیخ یرفت که یروز همون  

!زمیعز مبارک تولدت  

 احساس دارم که کنم؟یم ازدواج دارم که گفتم؟یم یچ بعدش یول بگم، کیتبر خواستمیم منم

  شه؟یم انتیخ بهش نسبت قلبم یتو عشقِ به داره کنم،یم

.کشمیم یمانند آه و قیعم نفسِ و بندمیم هاموچشم  

 وقت چیه رو نبودنت عشقم رم،یبگ آروم کنارت در بتونم هم من تا کن کمک شده، تنگ برات دلم-

!مبارک تولدت گمیم بهت اندوهم تموم با کنم،ینم درک  

 

 

* * * * 

 

 

 میبر یپان دنِید به نکهیا از قبل. شدم ادهیپ و کردم پارک یعل و یارم نیماش از جلوتر رو نمیماش

.کردن استقبال من میتصم نیا از هاهماون و کردم فیتعر بهشون رو ایقضا تموم  

!کردن؟ استقبال میتصم نیا از ینطوریا که بودم داغون حد نیا تا مدت، نیا تو یعنی  

.ف...هو  
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«مگا»  

 

 

.نداشت یتیجذاب چیه بودم، عاشقش که یمن  یبرا االن رانیا. میبود ستادهیا فرودگاه یمحوطه یِتو  

.بدم تیاهم یزیچ به تونستمینم و نبود جذاب برام زیچ چیه گهید  

 هیبق یِجلو رو رفتار اون خواستمینم واقعا. گذرهیم آرسام و من دارِید و بحث از که هست یاهفته هی

.کنم دارحهیجر رو غرورش و باشم داشته باهاش  

.کرد برخورد باهام یپان شد خارج کافه از آرسام نکهیا از بعد  

.کردم فیتعر براش رو ریاخ اتفاقات تموم نیهم یبرا بشه، ناراحت من دست از اونم که خواستمینم  

.شد ناراحت یلیخ و ختیر اشک پام به پا خواهر هی مثل اونم  

 قبول شیقلب یخواسته برخالف هم اون و نگه یکس به یزیچ که کردم التماسش کردم، خواهش ازش

.کرد  

 

 به تونستمیم و بود ترکینزد بهم یپان ینطوریا! رانیا انیب فردا آرسام و یپان قرارِ خداروشکر خوبه

.باشم ارتباط در باهاش یراحت  
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 یجا به کاش یا. اشایک یخونه خانم شمیم من گهید روز دو کنه،یم رییتغ زیچ همه گهید روز دو

.بود آرسام اشا،یک  

!مامان-  

.کردم نگاه روم به رو فرد به و کردم بلند رو سرم انداخت نیطن گوشم تو که ییصدا با  

.کنم ازدواج باهاش یروز هی کنم تصور تونستمینم یحت داشت، برادر حکم برام یزندگ تو که یفرد  

.دنیکش آغوش در رو انایک و اشایک  عمو و خاله  

.اومدن طرفم به من یبابا و مامان از یپرساحوال و سالم از بعد دوشون هر  

:زد لب آروم و فشرد رو دستم یتلخ لبخندِ با اشایک  

!یاومد خوش-  

 دارن هاچشم نیا...هاچشم نیا نم؟یبینم قبل یاشایک از یزیچ من چرا مغرور؟ پسر اون کجاست

!گن؟یم یچ  

...غم نیا  

 به بود قرار که یاجبار به گهید االن. بردارم اشایک از چشم شد باعث و دیکش آغوش به رو من انایک

.کردمینم فکر ادیب سرم  

.کردمیم فکر دیجد یاشایک نیا به فقط  

 ها خونواده توسط و نداره یربط اون به اصال شده گرفته که یمیتصم نیا باشم؟ متنفر ازش دیبا مگه

!شده گرفته  

!ارزشِ با و مهم یلیخ برام اون  
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...نمیبب رو داداشم یهاچشم یتو غمِ تونمینم االن و داشته رو برادر حکمِ برام شهیهم اون  

؟یچ بعد به نیا از یول  

برادر؟ گمیم بازم  

..ایخدا  

 لیدل به اونم داشتم، یارم از یکم شناخت فقط بودن اومده اشایک و انایک همراهِ که ییهابچه نیب

.بود اومده کایامر به یاپروژه یبرا بار هی قبال نکهیا  

.میموند ماها فقط و رفتن اشایک یخونه طرف به جلوتر نایا مامان  

.کردنیم نگاهم داشتن یطور هی همشون  

.دارن بغض که کردمیم احساس  

.دادم تکون سر پسرا به و دادم دست دخترها به لبخند با  

.خورد زنگ میگوش لحظه همون  

.آوردم لب به یلبخند صفحه، رو یپان اسم دنید با و آوردم رونیب فمیک یتو از یحوصلگ یب با  

...الو-  

!تو؟ یکجا سالم، الو الو الو-  

.میدیرس تازه. هستم فرودگاه تو، چته-  

...یم من ؟یگیم دروغ یدار تووو نه خدا؟ به بگو ؟یگینم دروغ ن؟یدینرس هنوز کردم فکر اِع؟-  

.تو یدار حال باو، بسه! ایپان -  

.توهم حاال خب -  
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؟یندار یکار -  

.نداشتم هم اول از -  

 یخوب حالِ هم یپان که دونستمیم خوب. کرد قطع رو یگوش یخداحافظ بدون.خدا رو تو نگاه اه،

.کنه بهتر رو من حالِ تا کنهیم رو شیسع تموم و نداره  

.شدم رو به رو ناراحتشون یهاچهره با.« نیشد معطل دیببخش»بگم خواستم تا و کردم بلند رو سرم  

:دینال بغض با و دیبرچ لب دخترها اون از یکی  

...خوامیم خدا از هرروز سالسه نیا تو نویا و یعل بود نجایا هم یپان کاش-  

!یمهس باش آروم-  

 یپان معلوم قرارِ از یول..ستین کنمیم فکر من که یپان اون دیشا شناختن؟یم رو یپان هم هانیا ؟یچ

.رفته کایامر به رانیا از سالِسه هم  

:گفتم و دیپر دهنم از  

.رانیا انیم دارن داداشش با فردا د؟یشناسیم رو یپان هم شما-  

چرا؟ یول. دیکش یجگرسوز آه و انداخت نییپا رو سرش اشایک  

:گفت یآلود بغض یِصدا با انایک  

. بود کوچک یادیز نیزم اون، مثل یافرشته یبرا. خوب یجا هی رفته اون..گردهیبرنم گهید ایپان-

!هاستآسمون یتو االن اون  

 مگا من یدخترخاله نیا( گفت هابچه به رو ادمه در.)دینش آشنا هم با هنوز که شماها م،یبگذر

...و بشه اشایک همسرِ قرارِ یزود هر به که هستش  
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 هم هیبق و پسرعموش یعل است،یپان ییدا پسر یارم گفت و کرد یمعرف بهم رو شونتک تک

.هستن دوستاشون  

.امرزتشیخداب  

.ستتازه هاشدوست یبرا داغش هنوز سالسه از بعد که بوده یخوب یلیخ دخترِ که معلومه  

.کنهیم فیتعر واسم رو ماجرا تموم بعدا که گفت بهم نشنون هیبق که یطور واشی انایک  

.اومد میگوش به یامیپ  

.کردم بازش  

!معرفت؟یب خانم حالِ سالم، -یسام»  

.برمیم هم رو تو هیهد و یپان شیپ رمیم دارم االن  

«��^_^��.کنم مطرح رو شنهادمیپ امروز نیهم خوامیم  

!«.یاوک»دادم امیپ جوابش در فقط و داشتم عجله  

.گمیم کیتبر بهش رو تولدش و زنمیم زنگ یپان به حتما خونه میرفت که بعد  

.کنم خراب رو زشیسورپرا نخواستم و نگفتم یزیچ یسام اسرار به فقط  

.تولدشه امروز دونستینم یحت که بود ریدرگ نقدریا یپان  

 

.باشم داشته یکوتاه استراحت تا میبرس زودتر چه هر خواستیم دلم و بودم خسته  

.کنه یحرکت اشایک که بودم دواریام هم هنوز و گرفت رو ازدواج نیا یجلو شدیم کاش یا  
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.اومدن هانیماش از یکی با هم هابچه هیبق و عقب هم انایک و من. بودن نشسته جلو ایارم و اشایک  

 نظرش مورد آهنگ به آهنگ، تا چند کردن نییپا باال از بعد و برد ضبط سمت به رو دستش اشایک

.دیرس  

 

نشستم شتیپ میکن الیخ ایب اما دورم یلیخ من توئه تولد امشب»  

بستم چشامو دنتید یبرا منم ینیبب بهتر منو تا چشاتو ببند  

 

دار نگه جا هی من واسه کنارت اما شلوغه یلیخ برت و دور االن دیشا  

تکرار رو بذار یدار دوسش که یآهنگ گرفته دلت که بفهمه یکس نذار  

 

بتونم شدیم کاش شهینم بخونم واست بازم شدیم بمونم شتیپ بازم شدیم کاش  

کرد کاریچ ما با نیبب نامردِ زمونه چقد برگرده گذشته شدیم کاش  

ارمیب خودم مو هیهد شدیم کاش یا ماجرامون شدینم ینجوریا کاش یا  

ندارم یراه ندارم یراه گهید نیا از ریغ که من نمیبب بهتر رو تو بندمیم چشمامو  

 

بتونم شدیم کاش شهینم بخونم واست بازم شدیم بمونم شتیپ بازم شدیم کاش  

....«کرده کاریچ ما با نیبب نامردِ زمونه چقد برگرده گذشته شدیم کاش  

...شدینم باورم اصال  
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.بود نشده شیاشک یهاچشم یمتوجه و بود یاگهید یایدن هی تو انگار اشایک  

اشا؟یک  

ه؟یگر  

چرا؟ اخه  

ده؟یم یمعن چه آهنگ نیا  

.دادم تکون نیطرف به رو سرم و گذاشتم هم یرو رو، هامچشم  

!داداااش-  

 تازه و دیکش صورتش به یدست.ترمز رو زد هوی نبود خودش حالِ تو اصال که اشایک انا،یک یِصدا با

.داره یحال چه که دیفهم  

.گرفت ضرب فرمون یرو و گذاشت هم یرو رو هاشچشم  

.کرد تیهدا راننده کمک سمت به رو اشایک و شد دایپ نیماش از یارم.زدینم یحرف چیه کس چیه  

.اشایک از نمیا! من روز و حال از نیا چشه؟ نیا ایخدا  

.ف...هو  

 رفت و کرد یکی دوتا هاروپله تند تند اشایک میشد خونه وارد و میدیرس تا.میبود راه تو یساعتمین

.باال یطبقه  

.کنند استراحت رفتن هم هااون حتما و نبود نایامامان از یخبر  

.ارنیب خونه یکارکنا که بودن داده رو المونیوسا  

رسه؟یم یک رو الیوسا انایک-  
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:گفت و انداخت وارید یرو ساعت به ینگاهمین انایک  

!؟یکن استراحت یخواینم. رسهیم گهید نیمده-  

.امخسته یلیخ اره،-  

.بدم نشونت رو اتاقت تا ایب پس-  

.کردم حرکت باال یهااتاق طرف به همراهش و گفتم یاباشه  

.یداخل یِنما هم و بود کیش یرونیب یِنما هم داشت، ییبایز ینما خونه  

.بود کیش یلیخ همخونه ونیدکوراس  

!آمد خوشمان  

قه؟یسل همه نیا و پسر  

.گرفت مخنده لحظه هی  

.کنمیم فکر یچ به دارم یول باشم، امیبدبخت فکر به دیبا االن من  

.زد یحرکت هم اشایک کارم نیا با دیشا. زمیریم خونواده هردو دستِ یرو رو یپاک آب امشب  

.نجایا ارنیب گمیم اوردن هم رو التیوسا که گفت و داد نشون بهم رو باال یهااتاق از یکی انایک  

.اشاستیک به متعلق بود من اتاق یِرو به رو قایدق که یاتاق انایک یگفته به  

 یِرو رو، خودم کنم ضیتعو رو هاملباس نکهیا بدون و کنم دقت اتاق یِنما به که بودم یاون از ترخسته

.کردم رها تخت  

 

*** 
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تق تق  

  

.کردم باز رو هامپلک یالالبه آروم  

!دییبفرما-  

.انینما در چهارچوب یِتو انایک قامت و شد باز اتاق درِ  

.دیپاش روم به یلبخند  

 گرسنه ومدین دلم م،یبخور شام میخواستیم آخه کردم، دارتیب که دیببخش! ؟یدیخواب خوب-

.ینشد داریب میموند منتظر هم هرچقدر. یباش دهیخواب  

 

!شبِ؟ ده ساعت! اوه اوه انداختم، ساعت به ینگاه  

.شد انایک زیر یخنده باعث که دمیپر جام تو فنر مثل  

...لیوسا انایک-  

.شدم وارد اجازه بدون که معذرت بازم. کمدت تو گذاشتم رو التیوسا-  

.نییپا میبر کنم عوض رو لباسام االن سایوا. هاخودتونه خونه ه؟یحرف چه نیا-  

.ایب یشد آماده هروقت خودت رمیم من. باش راحت نه،-  
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 کیتبر یپان به اومد ادمی که نییپا برم خواستمیم. دمیپوش یراحت لباسِ دست هی انایک رفتن از بعد

.نگفتم  

.داده یپ خودش  دمید کردم، باز که رو میگوش  

!یخواهر سالم»  

.یبود ادمی به هم باز یداشت که یتیموقع نیچن یِتو و روز نیا تو که یمرس  

.زمیعز دارم دوستت قلب مِیصم از  

...و یدار دوستش که یاون کنارِ در تو یخوشبخت من یآرزو  

!«.میایب بر هاخونواده میتصم نیا پسِ از میبتون هم با و امیب دوارمیام  

.بود شده اشک از مملو هامچشم اخر یهاجمله خوندن با  

.هست من ادی به هم باز رِ،یدرگ خودش نکهیا با  

 با من یِبرا زیچ همه از تو وجود! خواهرم مبارک الدتیم:»دادم حرکت دیکلصفحه یرو رو هامانگشت

 امشب. داره ارزش برام ایدن هی خودش یکنیم فکر من یهایگرفتار به یدار نکهیا. ترهارزش

!«.دعاکن برام کنم، تموم رو زیچ همه و بزنم رو هام حرف خوامیم  

.دمیکش موهام به یدست و کردم پاک رو گونم یرو یهااشک  

 کنم فکر برسم، آشپزخونه به زودتر بتونم که کردم یکی تا دو رو هاپله عجله با و شدم خارج اتاق از

.شدن معطل یلیخ  

.شد بلند مامانمم یِصدا خونه آشپز به من ورود با  

.میهست تو منتظر که ساعته کی! اخه؟ تو ییکجا-  
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.نشستم بود اشایک کنارِ که یخال یصندل تنها یِرو یخواه عذر هی با و انداختم نییپا رو سرم شرمنده  

 ه

 

.میکردیم یباز غذامون با میداشت که اشایک و من جز به البته و بودن غذاشون خوردن مشغول مه  

.کردمیم تکرار افکارم یتو رو ارمیب زبون به بعداً بود قرار که ییهاجمله یه و نداشتم یلیم چیه  

.گرفتم باال رو سرم بود، داده قرار مخاطب رو اشایک که( خاله شوهر)جون عمو یِصدا با یقیدقا از بعد  

!نمیبب رو محمد خوامیم...خوامیم شد اگه فردا پسرم،-  

 

..محمد اهااا،! محمد؟  

 یقاچاقچ هی محمد نیا قضا از و بود محمد اسمش که داشت عمو هی اشایک دونستمیم که ییجا تا

.بود خبره  

.شهیم فلج یریدرگ هی یِتو هم یمدت از بعد  

.کردم نگاه اشایک به و برگردوندم رو سرم بشقاب به چنگال و قاشق محکمِ برخورد یِصدا  

.بود معلوم حالتش رییتغ وضوح به  

.بود گرفته خودش به غم و نفرت رنگِ نگاهش  

.دیغر شدش دیکل یِها دندون نیب از  

.دیبگ یارم به لطفاً کنم، یکار تونمینم من-  
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...اممم  

.کردیم فیتعر دختره اون از یلیخ. بود اورده در خودش یغهیص به رو دختر هی گفتیم که انایک  

.بود شده برادرش طمع و حرص یِقربان که یدختر  

.فهمهیم رو قیحقا نیا بعداً که یناتن مادر و یناتن خواهر ،یناتن برادر  

!االن؟ اومده دختر اون سرِ یچ  

:زدم لب و شکستم رو سکوت  

بود؟ اومده سرش به یچ کجاست؟ االن. بود شده محمد یغهیص که یدختر اون...اون-  

 

.باشه مسلط خودش به کردیم یسع انگار. کرد حبس رو نفسش سوالم نیا دنیشن با اشایک  

.کمد تو ینیبچ رو التیوسا کنم کمکت تا باال میبر ایب یخورد رو غذات جان، مگا-  

.دادم تکون رو سرم انایک یِمصنوع لبخند برابر در تعجب با  

دم؟یپرس یچ مگه  

.خبرمیب ازش که هست وسط نیا یمبهم زِیچ هی  

.میکرد جمع انایک کمکِ به روسفره  

.بودند مشغول ونیتلوز یجلو هم هیبق و رفت اتاقش سمت به راست هی که اشایک  

...دختر اون انا،یک-  
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.کرد یدست شیپ زودتر خودش که بپرسم خوامیم یچ دیفهم انگار  

.اومد سرش به بال اون که یآخر روزِ تا کرد فیتعر برام محمد یخونه به دختر اون ورود زمان از  

.دختر اون به اشایک احساسِ مبهم زِیچ اون و بود دختر نیا ایپان پس  

!یطفل  

.شدم ناراحت و سوخت حالش به دلم یلیخ  

.داشت یتلخ سرنوشت  

.نمیبب رو عکسِش زودتر بودم مشتاق و کردم تعجب یلیخ یلیخ انایک آخرِ یجمله از  

شه؟یم مگه  

شباهت؟ همه نیا  

اسم، هم  

.کردیم چهرش از که ییها فیتعر هم و تولد روزِ هم  

.بودم گرفته یبد استرسِ  

...نکنه  

!نداره امکان نیا نه، نه  

.داده دست از حافظشو شیپ سال سه قایدق هم یپان یول  

!ف...او  

..بزنم پس رو افکارام کردم یسع  
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.بزنم حرف نایامامان با و برم دیبا االن من  

.دمیکش یقیعم نفس و خوردم آب وانیل هی  

.شهیم تموم و گمیم رمیم ست،ین یزیچ  

!هستن؟ ستن،ین منطق یب که هااون  

. بشه تباه ندتیآ زارنینم  

.میهست برادر و خواهر مثل، اشایک و من  

.دوننیم نویا خوب هم ها اون  

!هع  

.داشتم شک زدمیم خودم  که ییحرفا از  

.رفتم طرفِشون به سست ییهاقدم با  

:گفتم یامقدمه چیه بدون ساده یلیخ و ستادمیا روشونروبه  

...نه و هستم یراض ازدواج نیا از من نه! اشتباهه یلیخ متونیتصم-  

!ست؟ین یراض اشایک گفته یک-  

.همِ به یبرادر و خواهر احساس میدار هم به ما که یحس تنها. نداره من به یحس اون جان،خاله-  

 

:گفت یتحکم پر یِصدا و اخم با بابام  

.میخوایم رو شما صالح ما. دختر شده گرفته که وقته یلیخ میتصم نیا-  
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!صالح صالح، صالح،  

...که نیخواستیم مارو صالح اگه  

. نیبد یتیاهم هم من نظر به یکم. مخالفم کامال شما میتصم با من من، پدرِ-  

.گفتم که نیهم نباشه، یاضاف حرفِ-  

!زنن؟یم رو خودشون حرف دارن یه چرا  

.زدم ادیفر بایتقر و انداختم سرم رو رو، صدام  

.دییینکن اجبار مارو ن،یخوایم رو ما صالح واقعا اگه. دیکن بس خدا تورو د،یکن بس-  

....یبکن دییخوایم یکار هر! دَم  یم  نِ  خواستتون به تن من دم،ینم ازدواج نیا به تن من  

 

.شدم پرت نیزم یرو به بایتقر و موند مهین حرفم خوردم بابام طرفِ از که یلیس با  

!؟یستیوا پدرت یِرو تو دیبا زحماتم؟ تموم جوابِ نهیا گمشو، هامچشم یِجلو از-  

 

 دمیدیم ازش رو رفتار نیا که بود بار نیاول. کردنیم نگاه بابا و من به وحشت و ترس با خاله و مامان

.دنیدیم و  

.اومد طرفمون به و شد بلند جاش سرِ از عمو  

.کرد بلندم و گرفت رو بازوم رِیز  

.داد تکون رو سرش و انداخت بابام به تاسف یرو از ینگاه  
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.بود عمو نبود، یراض اجبار نیا به که، یکس تنها دیشا  

.دوختم چشم بهش یحس هر از یخال نگاهِ با  

م؟یزندگ یاسطوره بود نیا  

.بود بسته یناحق و حق هر یِرو چشم خودش االن یول ر،یبگ رو حق طرف گفتیم بهم شهیهم  

.دمیکش رونیب عمو دستِ تو از رو دستم  

 یِهاچشم و نگران یچهره به یجونیب لبخندِ آخر در و گذروندم همه نظرِ از رو آلودم بغض نگاه

.زدم انایک یِاشک  

.ارنیب سرم به یچ و بگن یچ خوانیم نمیبب تا اونجا نموندم  

.نمیبب رو یناحق و اجبار نیا نموندم  

.کردم حرکت بود من به متعلق فعال که یاتاق طرف به سرعت، به  

.دادم زشیر یاجازه هاماشک به و انداختم تخت یِرو رو خودم  

...لعنت لعنت لعنت  

 

 

(ایپان)  

 

. شدم هتل اتاق واردِ کوفته و خسته  
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 اونور و نوریا آرسام دنبالِ همش هم ساعت چند نیا تو و گذشتیم رانیا به ورودمون از ساعت چند

.رفتمیم  

.دادیم انجام رو شرکت به مربوط یینها یهاکار داشت آرسام  

 یول. هتل میایب میشد مجبور بود، دهینرس سفارشات و نداشت لیوسا هنوز خونه نکهیا خاطرِ به

.شدیم حاضر فردا تا احتماال  

.بود نگفته بابا مامان، به یزیچ آرسام خداروشکر خوبه  

.شدمیم موندگار صد در صد و اونجا برم بودم مجبور وگرنه  

.نداشتم نانیاطم بودم، گرفته که یمیتصم به هنوز  

.داره دوستم گفت...گفت بهم یسام  

؟یچ من یول  

.نداشتم بهش یخاص حسِ چیه که من  

 انیجر در خونوادم با نا کن صبر هفته اخر تا گفت یسام. کنم قبول خودم خاطر به بودم مجبور یول

.بزارم  

 یسام مثل یآدم با قرارِ که کرد یحالخوش ابراز یحت. نداشت یمشکل چیه خدااش، از که هم آرسام

.کنم ازدواج  

.کنه ناراحتم تا بگه یزیچ خواستینم و ووردینم خودش یِرو به یول بود، داغون آرسام  

!سازهیم و سوزهیم داره  

.شهینم پاک خاطرم از چیه یدِن یهااشک اون هابچه با یخداحافظ موقع  
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.رهیبگ میگر منم شد باعث و کرد هیگر یلیخ یطفل  

.کنه آروم رو خواهرش خنده و یشوخ با کردیم یسع یول بود ناراحت نکهیا با یدَن  

 

.شدم خارج حموم از و کردم شورگربه رو خودم ربع هی تو. حموم تو کردم پرت رو خودم جهش هی با  

.کنم استراحت خواستمیم و ومدیم خوابم یلیخ  

 و

 

.شدمیم داریب آرسام ای یسام زدن در یِصدا با قطعا دمیخوابیم اگه من یل  

.بود من دستِ هم اتاق دیکل تاسه و بودن رونیب که اونا  

.رنیبگ رو دیکل نییپا از دمیم یپ دوتا اون به و کارکنا دست دمیم و نییپا برمیم هارو دیکل خب  

.کنه یزندگ ما با هم یسام قراره که خوبه چه  

 چیپ پام که شد یچ هوی دونمینم که نییپا برم هاپله از خواستمیم نطوریهم و شدم خارج اتاق از

.بخوره هم به تعادلم شد باعث و خورد  

.کرد برخورد وارید یلبه به شدت به سرم آخر در و شدم ریسراز هاپله از  

.شدیم تر فیضع دشید یهِ هامچشم  

.کردمیم حس میشونیپ یرو رو خون جوشش و یگرم  

..مطلق یکیتار آخر در و ترفیضع دنمینال یصدا و شد بسته هامچشم کم کم  
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(آرسام)  

 

 

!شد؟ تموم کارها گهید داداش، -  

:زدم لب یسام جواب در و دمیکش میشونیپ به یدست  

نبود؟ سِیرئ نیا از یخبر چرا یول اره،-  

....که گفتیم ایارم عقدشه، مراسم ریدرگ فکرکنم ؟یگیم رو اشایک-  

 

 عقدِ جشنِ! عقدشه جشن فردا. شدم غرق خودم افکار یتو و ندادم تیاهم یسام یهاحرف به گهید

.عشقم  

.بود نیهم آره داشتن؟دوست از من سهم بود نیا  

..ییتنها  

  چرا؟! هِع کنم؟ گِله مگا از

!عاشقِ هی من مثل حتما اونم  

.هستما تو با-  

.زدیم نق یه داشت که کردم نگاه یسام به یچشم ریز  

ه؟یچ-  

! ؟یکَر زنمیم حرف برات دارم ساعته سه واقعا یعنی-  
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.چته نمیبب بنال-  

.میشد دعوت عقد جشن یِبرا عصر فردا گفتمیم داشتم. ف...هو-  

..مگا عقد عقد؟ جشن ؟یچ-  

 یِبرا هم م،یایب که گفتن. بودن اونجا هم ایارم یکی اون و یمان پسره نیا اشا،یک عقدِ... نه مگا! نهنه-

.دارید و ییآشنا هی یبرا هم و جشن  

 

.کنم سرگرم مسائل نیا با رو خودم تونمیم حداقل! بهتر  

.شدینم اونطور مگا و من دارید نیآخر کاش  

.شد داغون یلیخ  حالم زد، من به که ییهاحرف اون با  

.ن...داغو  

 که بود بد حالم اونقدر گرفتن، رو جلوم یپان و یسام یول فتمیب پاش به و برم شب همون خواستمیم

.نبود خودم دستِ حرکاتم  

.رفتم یورود طرفِ به و کردم پارک هتل نگیپارک یِتو رو نیماش. میدیرس هتل به  

. ومدیم سرم پشتِ داشت هم یسام  

.بودن شده جمع هاپله یِجلو که افتاد یافراد به چشمم میشد که یداخل یمحوطه وارد  

.رمیبگ رو اتاق دِیکل تا رفتم الیخیب  

اونجا؟ شده یچ یآرس-  
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 که چه ما به. کنه تحملت عمر هی خوادیم که یپان چارهیب! کنمیم خواهش باش، ساکت لحظه هی یوا-

!خبرِ؟ چه اونجا  

.برگردوند رو روش و کرد نازک برام یچشمپشتِ هادختر مثل من یهاحرف برابر در  

.دیاریب برام رو وچهارستیب اتاق دِیکل لطفاً آقا، دیببخش-  

.شده داده لیتحو دهایکل تموم-  

ن؟یندار دکی دیکل دیببخش... اها-  

.دیکن صبر لحظه چند-  

.کنم دارشیب خواب از ستمین مجبور گهید ده،یخواب یپان حتماً.هست دکی دیکل خوبه  

.شده خسته یلیخ اونم یطفل  

.افتادم بابام روزید یِهاحرف ادِی لحظه هی  

 بعد گهید. کنِ من نامبه دیبا رو نامشهبه که ییهاوامالکملک تموم و گذشته شیقانون سن از دختره»

...«.دختر نیا و یخودت اون از  

.نبود توانم در یول رم،یبگ رو کارهاش یِجلو خواستیم دلم  

.برسه کوچولوم خواهر به یبیآس خواستینم دلم اصل در  

.بود زییپا و من یِبچگ خاطراتِ ادآوری یپان  

.یماندن ادی به و بایز اما کوتاه، چند هر خاطراتِ  

.آقا دییبفرما-  

.شدیم ما عبور از مانع تیجمع نیا. میکرد حرکت هاپله طرفِ به یسام با و گرفتم ازش رو دیکل  
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.سپردم گوش هاشونحرف به یکم  

 یخدا یوا... پس؟ رسهیم یک امبوالنس... افتاده باال اون از االن نیهم خدا یبنده.. هو؟ی شدیچ-

...من  

...و برداشتم جلو به قدم چند یخاص یدلشوره با  

 

.شد خارج تنم از روح کردم احساس خون، در غرق یپان جونِیب جسم دنید با  

.اومدم خودم به یسام ادیفر با که کردمیم نگاه بهش داشتم بهت با  

...ااایپان-  

.دمیرس بهش و گذشتم بودن اونجا که ییهاآدم نیب از عجله با  

.کردم بلندش و گذاشتم هامدست یرو رو جونش مهین جسم  

.شدم نیماش سوار چطور دمینفهم اصال  

.مارستانیب دمیرس چطور  

 توش یپان که یاتاق یِجلو دمید اومدم، خودم به یوقت اتاق، تو بردن رو یپان و اومدن یک که دمینفهم

.بودم نشسته بود  

.بود انداخته چنگ گلوم به یبد بغضِ   

..ایخدا  

!نشه شیزیچ  

!دمهیام تنها خواهرمه، اون  
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.زدم پس رو بود شده ریسراز چشمم از اریاختیب که رو یاشک  

!نشه که دوارمیام... شهینم شیزیچ یپان بخور، نویا ایب-  

!شهینم شه،ینم-  

.دادم هیتک راهرو وارید سردِ یِهاکیسرام به رو سرم و گذاشتم هم یرو رو هامچشم  

 

(ایپان)  

 

خاموشه؟ شیگوش زنمیم زنگ یچ هر چرا خدا، یوا  

شد؟ یچ -  

:گفتم و برگشتم عقب به یسام یِصدا دنِیشن با  

 رانیا به که یوقت از کال یعنی. خاموشه زنمیم زنگ مگا هیگوش به یهرچ االن تا صبح از چرا دونمینم-

.ندارم یخبر ازش میاومد  

.جشنشه امروز، باشه یهرچ بالخره کاراشه، رهیدرگ دیشا خب-   

.گرفتم رو یسام از حوصلهیب  

.بزنه هم به رو ازدواج نیا و بزنه حرف خونوادش با بود قرار اون. رمیگیپ که نهیهم یبرا خب -  

!واقعا؟ -  

.هوم-  
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 باهاش که یشرکت سیرئ مراسم به برن هم با و ادیب تا بود آرسام منتظر و دهیپوش رو هاشلباس یسام

.بستند داد قرار  

.چرخهیم دورم داره هافرشته مثل شدم مرخص مارستانیب از که االن تا روزید از آرسام  

.بود شده وارد سرم به یاضربه فقط و بود فتادهین یخاص اتفاق  

.گذشتن هامچشم یجلو از لمیف هی مثل اومدنم، هوش به موقعِ  که بودن ییهاصحنه مشکل تنها یول  

.بودم نداده دست از رو امحافظه هنوز که شدیم مربوط یدوران به دکتر یگفته به  

.افتاد نییپا دره از نیماش که یاصحنه مسعود، بابا ادیفر یِصدا من، غیج یِصدا  

بود؟ یک دختر اون یول  

اشا؟یک بود؟ یک یاسم آوردم، زبون به من که یاسم اون  

!؟ینشد حاضر هنوز یآبج -  

..زهیچ ام... منتظرم ضمن در ام؟یب کجا من. کن ول خدا رو تو داداش، یوا-  

؟یهست یچ منتظر -  

.برم که مجبورم یعنی رم،یم همراهشون پس. بودم شده دیناام مگا با ارتباط از گهید  

.بشم حاضر تا دیکن صبر لحظه چند ،یچیه-  

.شد خارج اتاق از و داد تکون یسر  

.آوردم رونیب کیش حالنیع در و ساده شب لباسِ دست هی چمدون یتو از  

.آوردیم بوجود پوستم رنگ با یاالعادهفوق هارمون دشیسف رنگ با و بود ییبایز لباس  

.پوشوندم بود، لباس خود یبرا که تنه مین کت هی با رو مبرهنه یهاشونه فقط و بود یبلند لباس  
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 لیتکم چشم خط و رژ هی با هم رو صورتم شیآرا و کردم جمع سرم یباال ساده مدل هی هم رو موهام

.کردم  

..اوم  

.شدم بهتر یلیخ کردم، یم فکر که یاون از  

.شدم خارج اتاق از و دمیپوش هم رو دارمپاشنه دیسف یهاکفش  

 عمق یتو یول داشت یخاص برق یسام یهاچشم. زدن یمهربون لبخندِ  دنمید با دوشون هر

.دید وضوح به رو غم شدیم میداداش آرسام یهاچشم  

!سخته منم یبرا یحت سخته، یلیخ براش سخته،  

.ومدینم بر دستم از یکار چیه یول بود، دوستم نیبهتر یاجبار عقد روزِ بود، عشقش عقد روزِ امروز،  

 

(کل یدانا)  

 

.دادندیم انجام رو هاشونکار تند تند و بودند همهمه در  

.مگا مامان یصدا هم یگاه و دیرسیم گوش به که بود اشایک مامان یصدا یگاه  

..امان یول بودن حالخوش یلیخ وصلت نیا خاطر به خواهر دو نیا  

..نفر دو نیا دل از امان  

.نداشت خبر هاشوندل از یکس  

!شونیقلب احساس به انتیخ حس گناه، حس مثل یحس داشتند، یمشابه حس دو هر  
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.شدیم ییبایز و درخشش نیا از مانع محزونش، یچهره یول دیدرخشیم بایز لباس اون در مگا  

.کردیم نگاه هاکارکن یتکاپو به و بود ستادهیا یاگوشه متانت و وقار با هم اشایک  

.دندیرس هامهمان یهمه کم کم  

.آشنا و دوست از بود شده پر سالن  

.بودند کرده رید انگار. نبود یسام و آرسام ا،یپان از یخبر هنوز یول  

.دیرس راه از هم عاقد بعد یالحظه  

.گلو در یبغض مگا و داشت لب بر لبخند عاقد! رو حسِش اشهدِ مگا و خوند رو خطبه عاقد  

.شناختینم هم رو خودش یحت گهید انگار مگا و زد صدا را او اسم سوم، بار یبرا عاقد  

..خواستیم مرگ دلش، فقط  

 چشمانش در شوق اشک یحالخوش از که یمادر و داشت لب بر لبخند که یپدر به ،یمندگله نگاه

:گفت خود با و انداخت بود زده حلقه  

!هست؟ هم یاگهید راه دادن،!« بله» جواب جز مگه -  

.کردیم ریس یگرید یایدن در انگار اشایک مدت نیا در  

.کوتاه چند هر یخاطرات. کردیم مرور داشت، ایپان با که یخاطرات لحظه به لحظه  

.داد فرو زور به را بغضش مگا  

 رونیب چاه ته از که ییصدا و یخفگ با. بود شده تمام هوا ژنیاکس تمام انگار اما رد،یبگ نفس خواست

:زد لب آمدیم  

!بله-  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
419 

 

..بله بله، بله، بله،  

.بزند ادیفر و غیج خواستیم دلش و شدیم اکو سرش در کلمه نیا مدام  

.دیچیپ فضا در ها مهمان یهلههله و سوت دست، یصدا  

.داد قرار خطاب را اشایک عاقد، نباریا  

نجوا و انداخت بود شده پنهان دشیسف ساتنِ شال ریز که ییمگا به یعاجز نگاهِ  

 

:کرد  

!بله -  

.بودند حالخوش وصلت نیا از همه  

.افتاد بود، تر زیعز هم جان از ایپان یبرا که یدوستان دوستانش، به چشمش و چرخاند سر اشایک  

.کرد اکتفا تلخ لبخند کی به و داد تکان شانیبرا یسر  

 دو نیا که داشت آرزو دل ته از. رفت مگا و اشایک طرف به لبخند با و گرفت دست در را هاحلقه انایک

!مبهم مبهمِ نداشت، یحس چیه مگا. بشنوند بختخوش هم با بتوانند  

.تفاوت همه نیا به تفاوت یب  

 اشایک دست در را حلقه لرزان یدستان با خودش و کرد دستش را حلقه اشایک یکِ نشد متوجه اصال

 هم باز یول دادند، را شانیهاهیهد و گفتند کیتبر همه. بود شده فشرده اجبار همه نیا از دلش. کرد

.بود شده کالفه همه دست از هم اشایک. اوردین بوجود حالتش در یرییتغ مگا  
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 و آسمان همراه به اریمه و یعل کردند، خلوت را دو نیا دور و برگشتند قبل حالت به هامهمان یوقت

.کردند حرکت طرفشون به ایارم یعالوه به مایمهس  

 باعث تا کند جور و جمع رو خودش یکم دوستانش و خواهر یجلو حداقل کردیم یسع اشایک

.نشود آنها یِناراحت  

 

**** 

 حالت به لب ریز یسام. شد ادهیپ نیماش از یسام و ایپان به توجه بدون و کرد پارک رو نیماش آرسام

:گفت زدن غر  

. شد رید نیدید حاال اَه، -  

 مگا که کردیم فکر نیا به داشت همش. نگفت یزیچ و انداخت بهش ینگاه مین تفاوت یب آرسام

 دلم یجوراون که نیا از حاله؟خوش کنهیم ازدواج داره که نیا از داره؟ یحس چه داره؟ حال چه االن

...میداشت هم با که ساده یدوست سال چند حرمت به یحت نشد؟ ناراحت هم یکم شکوند، رو  

.شده شروع که وقته یلیخ یمهمون که بود نیا از نشون ومد،یم داخل از که ییصداها  

.نده آزار خودش به نیا از شتریب تا بزنه پس رو افکارش کرد یسع آرسام  

 باشه، مگا کهنیا فکر با ایپان. شد بلند ایپان یگوش زنگ یصدا که رفتندیم یورود طرف به داشتند

.کرد وصل رو تماس مخاطب به توجه بدون  

.الو -  

!اینپرس ازمون یحال معرفت، یب -   
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 به. بست نقش هاشلب رو یجون کم لبخند کرد،یم صحبت یسیانگل به که ایدِن یصدا یدیشن با ایپان

.شدند دور ایپان از سر دادن تکان با آنها و بروند داخل به که کرد اشاره یسام و آرسام  

 مجلس وارد خدمتشیپ تیهدا با یوقت. بود نییپا سرش آرسام و کردیم نگاه اطراف به داشت یسام

.گرفت باال را سرش شدند،  

 که را شرکت یهابچه از یکی حداقل تا چرخاند چشم شدند،یم متفرق داشتند هامهمون کم کم

.کند دایپ شناختیم  

 با و شد حضورشون یمتوجه هم ایارم انگار. افتاد بود ستادهیا یجمع در که ایارم به چشمش

.وستندیپ هاآن جمع به هم یسام و آرسام. داد تکون یسر دنشونید  

.بود دهیند رو مگا هنوز هم آرسام نبود، اطراف یمتوجه اصال و بود انداخته نییپا رو سرش مگا  

:گفت جمعشان به رو ایارم و دادند سالم گرید هم به  

.یسام و آرسام م،یبست داد قرار باهاش که یدیجد شرکتِ یدارهاسهام از هم نیا! خب خب، -  

.نه ای دهیشن درست رو هاجمله نیا که نداشت نانیاطم خودش یهاگوش به مگا  

.شدینم باورش اصال  

 

 مگا. خورد گره هم به هردوشون یهاچشم لحظه هی یتو کرد، بلند رو سرش هاگرفته برق مثل

 هی کنار در هم اون دیسف لباس یتو مگا دنید با آرسام. شدینم باورش اصال و داشت یبد احساس

.بود رهیخ روش به رو یصحنه به مات و شد فشرده قلبش گهید نفر  

 قرار که یپسر عقدِ، به عشقش االن یعنی بود؟ اومده عشقش عقد مراسم به االن. بود سخت باورش

 گفتیم عشقش به و رفتیم کرد؟یم کاریچ دیبا االن بود؟ اومده در کنه کار باهاش بعد مِن بود

!کوچکه چقدر ایدن من؟ جز به گهید نفر هی کنار در هم اون ؟یبش خوشبخت  
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:گفت وارزمزمه لب ریز. بود شده مبهوت مگا دنید از هم یسام  

!مگا -  

: گفت تعجب با و کرد نگاه نفرشون سه هر یهاحالت به ایارم  

د؟یشناسیم گرویهمد شده؟ یزیچ -  

 رو اشایک و شد مکالمشون از مانع اشایک مامان یصدا بگه، یزیچ خواست یسام تا نیح نیهم در

.داد قرار مخاطب  

 و آرسام به ینگاه و.) نیایب زودتر شهیم اگه رفتن، یاصل سالن طرف به هامهمون تموم زم،یعز -

!نیاومد خوش یلیخ درضمن،(گفت ادامه در و انداخت یسام  

 خدا! ظاهر در یول برگردوند، یعاد حالت به رو خودش آرسام اونجا از اشایک مامان شدن دور با

 شده فراموش هیقض نیا بده، نشون مگا به که بود نیا هدفش تنها. گذشتیم یچ دلش تو دونستیم

!ستین مهم براش و  

 احساس. بود آشنا براش یلیخ ایارم و اشایک یچهره. گذروند نظر از رو انشیاطراف یهاچهره لحظه هی

.کرده مالقات رو هااون ییجا قبال ای و شناسهیم هارواون که هاستسال کردیم  

.داشتند آرسام به متقابال هم اشایک و ایارم که بود یحس نیا  

.نیبش خوشبخت. شدم حالخوش دنتید از واقعاً. یباش شما خانم عروس کردمینم فکر! به به -  

!ممنون -: زد لب کنه مهار رو لرزشش و بغض داشت یسع که ییصدا با مگا  

د؟یشناسیم گرویهمد -: کرد تکرار رو خودش سوال یجیگ با ایارم  

 هم خوب یلیخ. میشناسیم بله، -: داد جواب هیکنا با بود، مگا نگاهِ قفل نگاهش که طورهمون آرسام

.هستند بنده خواهر یساله چند دوستِ جان مگا راستش. میشناسیم  
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 با و دیکش یبلند سوت ،یخال یمحوطه دنید با. کرد نگاه اطراف به و گفت یدارکش «آها»ایارم

!جمع یتو میبر ستین یازین گهید م،یبمون جانیهم: گفت خنده  

.کرد دییتا رو حرفش خنده با هم انایک  

ومدن؟ین نایا ایتان چرا یراست اِ، -  

 اهواز، رفتن شخاله دنید یبرا خونوادش، با ایتان کنم فکر: گفت انایک جواب در و زد یلبخند مایمهس

!نبود مساعد ادیز شخاله حالِ یانگار  

 

.بود ریدرگ ذهنش آرسام مدت تموم  

.اشایک و ایارم یآشنا یهاچهره گهید طرف از و مگا طرف هی از  

 

*** 

 

.کرد حرکت یورود در طرف به و کرد یدن نسار یوراج لب ریز شیگوش کردن قطع از بعد ایپان  

.گرفته سرچشمه چرا و کجا از دونستینم و داشت یبیعج یدلشوره  

 یسام و آرسام دنید با. کردیم نگاه بودند شده جمع هم دور که یافراد به و بود ستادهیا جاهمون

.کرد حرکت طرفشون به آهسته یهاقدم با و زد یلبخند جمع ونیم  
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 خَدشه وجودش به یاناشناخته و بیعج حس هی داشت،یم بر سمتشون به که یقدم هر با

 یلهیت دو ماتِ نگاهش د،یبگشا سالم به لب خواست تا. بود ستادهیا آنها یِقدم چند یِتو. انداختیم

. شد یمشک  

. کردیم احساس خودش یرو را ینگاه ینیسنگ اشایک یول بودند، نشده ایپان حضور یمتوجه هیبق

. خورد گره ایپان ماتِ نگاه به نگاهش و کرد بلند رو سرش لحظه هی یتو  

 محو الشیخ از بایز ریتصو نیا مبادا که بزند پلک خواستینم دلش. ستادیحرکت،ا از قلبش ییگو

.شود  

.گرفت دلش  

. کرد زمزمه لب ریز را «ایپان» اسم خودش با آرام  

.ندیبب را او توانسته هم الشیخ در که بود حالخوش هم باز بود، شده جمع شیهاچشم در شوق اشک  

 نگاه ردِ تعجب با. شد سرخش یهاچشم و مات یچهره متوجه و انداخت اشایک به ییگذرا نگاه ایارم

. دیرس ایپان به و گرفت را اشایک  

 بلند یصدا و شوک با. داد دست بهش... و جانیه ترس، تعجب، مثل یمختلف یهاحس دفعهکی

.زد صدا را اسمش  

؟!!ایپان -  

!ستادیا زمان  

.بود سخت براشون ایپان وجود باور انگار. کردندیم نگاه ایپان به داشتن شوک با همه   

:زد لب آروم و کرد نگاه هیبق به تعجب با و گرفت اشایک از چشم ایپان  

!سالم..س -  
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 یهانگاه نیا از هم یسام و آرسام و بود عجب در انیاطراف یهانگاه و جمع، یتو مگا حضور از ایپان

!ایپان به مات  

:کرد زمزمه خودش با لب ریز و انداخت جمع به ینگاه مگا  

 پس مرده؟ ساله سه ظاهر به که، هست ییایپان همون نیا بوده؟ درست من حدس واقعا یعنی! نه -

 ایپان برادر اون مگه ؟یچ آرسام یول هست؟ و بوده دختر نیا یدلبسته اشایک االن یعنی... یعنی

ست؟ین  

 دل ته از هم باز یول بود، مبهم براش هیقض نکهیا با. کرد حرکت ایپان طرف به و کاشت لب به یلبخند

.کرده رو و ریز رو اشایک دل ساله چند که هست یهمون دختر، نیا که بود حالخوش  

!یخواهر سالم -  

. رفتیپذ رو آغوشش باز یرو با و اومد خودش به مگا یصدا با ایپان  

...سِیرئ عقدِ جشنِ مگه ن؟یک نایا مگا؟ خبره چه نجایا -  

!منه یخاله پسر اشایک ،یپان -  

.شدند جدا هم از ایپان و مگا  

.خبره چه دیفهمینم درست و بود جیگ هنوز ایپان  

.افتاد هیگر به هم انایک ما،یمهس یهیگر بلندِ یصدا با  

.یبرگشت که بگو! یخودت که بگو یخواهر ،یپان ا،یپان -  

.گذرند نظر از رو صورتش یاجزا تموم و رسوند ایپان به رو خودش لرزون ییها قدم با انایک  

:زدلب آلود بغض ییصدا با  
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!ایپان -  

. بود دختر نیا مات اشایک زد،یم زجه مایمهس  

.بود دختر نیا مات اشایک کرد،یم هیگر انایک  

 باز و بود ایپان متعجب نگاه و سکوت جوابشون تنها و زدیم حرف باهاش بغض با یعل و اریمه ا،یارم

.بود دختر نیا مات اشایک هم  

...بود سخت باورش  

سال؟ سه از بعد  

ه؟یگر همه نیا از بعد  

انتظار؟ همه نیا از بعد  

بود؟ برگشته ایپان  

. بودند اومده سال به ها مهمون اکثر ها نیا یِصداها و سر از  

.زد زانو ایپان یجلو و برداشت قدم چند. نداشتند رو وزنش تحمل پاهاش گهید کردیم احساس اشایک  

.دیچیپ سالن یتو خراششدل هق هق یصدا  

 دق و نداره رو نبودنت تحما که هست یکی ینگفت ؟یاومد االن مدت؟ همه نیا از بعد ؟یبود کجااا -

  کنه؟؟یم

 دهیبر رو امونش سردرد و داشت جهیسرگ. برداشت عقب به قدم چند ادیفر همه نیا از ده،یترس ایپان

.بود  

.بودند صحنه نظارگر تعجب با اشایک مادر و پدر  
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  ؟یبزار تنهامون یخواینم گهید بگو ؟یبر یخواینم گهید و یاومد که بگو -

 هق

 هق

؟؟یساکت چراا بدههه؟ منو جواب دِ -  

 افتاده هیگر به هم ایارم و اریمه ،یعل مگا، یحت ما،یمهس و انایک. بود شده سرخ سرخِ هاش چشم

.بودند  

.کردیم نگاه هیبق به هاوونهید مثل همه از تر منگ و جیگ یسام  

.کردیم تکرار لب ریز رو ایارم اسم مدام آرسام  

..بود آشنا  

!ایشیم تنها اونجا یرفت گه،ید خودمون شیپ بمون زییپا -)  

.هست هم ایارم یحت مادرجون، آقاجون،! ستمین تنها آرسام، -  

!ا؟یارم -   

.(مهییدا پسر ایارم -  

ا؟؟یپان ییدا پسر ایارم  

!همونه همونه، اره. شد رهیخ ایارم به و کرد بلند رو سرش ها گرفته برق مثل  

.شد اکو سرش تو دکتر شِیپ سال سه یهاحرف  

 بلند باشه، مدت کوتاه تونهیم. داره یبستگ شما خودِ به دختر، نیا یرفته دست از یحافظه زمان -)

 کنار از یسادگ نیا به یول. ارنیب دست به رو حافظشون نتونن عمر آخر تا یحت ای و باشه مدت
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 دچار ممکنه دیکن لیتحم بهش رو گذشته خاطرات نیبخوا زور به شما یوقت. دینکن عبور موضوع

.داره شیپ در رو یبد یلیخ عواقب خالصه... و بشن یعصب فشار  

.دیببر روانشناس کی شیپ رو اون کنمیم شنهادیپ بهتون  

...(بشن یروح و یعصب فشار دچار که دینذار. دینکن عبور موضوع کنار از ساده کنم،یم دیتأک هم باز  

!یعصب فشار نشه؟ وارد بهش یعصب فشار. ایپان شدن شوکه لشون،یتحم خاطرات، مرور  

.شدیم ترخراب حالش لحظه هر که دوخت ییایپان به رو نگاهش دهیترس  

 

 رو هااون حاال تا که ییآشناها هستند، آشنا کردیم احساس کرد، نگاه هااون تک تک یچهره به ایپان

.نافذ و یمشک یلهیت تا دو جز به ارهیب خاطر به یزیچ تونستینم کردیم فکر یهرچ. دهیند  

.کرد لرزونش یهادست حصار رو سرش و بست رو هاشچشم. بود شده شتریب اشجهیسرگ  

 یصدا اد،یفر یصدا ه،یگر یصدا شدند؟یم ساکت مگه یول. بشنوه رو اطرافش یصداها خواستینم

.شدیم اکو سرش یتو انیاطراف غیج  

 یرو رو، ینیماش یهاکیالست غیج یصدا سپس و متعدد بوق یصدا لحظه هی فقط لحظه، هی یتو

.دیشن آسفالت  

. افتاد بود روش به رو که آرسام نگران یچهره به نگاهش کرد، باز رو هاشچشم تا  

.گرفتند سامون و سر داداشات نیبب کن نگاه. کن نگاه پسرعموته، یعل نیا! یمهس منم ا؟یپان -  

...اشاستیک نیا نیبب  

 به نه و کرد نگاه زدیم زجه جلوش داشت که یپسر یچهره به نه دیشنینم یزیچ انگار گهید

.کرد توجه هاشونحرف و هیبق یهااشک  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
429 

 

:زد لب آروم و دوخت آرسام به رو نگاهش  

داداش؟ گنیم یچ نایا -  

.بود نشده خارج گلوش از ناله جز ییصدا انگار یول  

.زدیم صداش مدام و دادیم تکونش ینگران با آرسام  

. معلقِ هوا و نیزم نیب که کرد احساس آخر یلحظه و رفت یاهیس هاشچشم کم کم  

. گرفت آغوش در رو اون و شد ایپان اومدن فرود از مانع آرسام  

:زد ادیفر و برگشت طرفشون به تیعصبان و خشم با  

!بسههه بسه، گذره،یم نبودش از سال سه که ییایپان همون! استیپان آره، -  

 

.بفهمه رو قتیحق تونستیم بالخره عموش دختر ا،یپان که بود حالخوش دلش ته  

 

*** 

 

 و بپرسه یسوال یکس از خواستینم و بود فکر تو همش. زدینم حرف یکس با ایپان که بود روز دو

.باشه دروغ ای سکوت تینها در جوابش  

.بود خورده هم به ینامزد جشن یادامه روز اون  

.کرد فیتعر اشخالهشوهر و خاله و بابا و مامان یبرا رو داستان تموم اجبار به انایک  
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 خونه وارد  خواهرش عنوان به ایپان که ییجااون از رو داستان تموم کرد، صحبت باهاشون هم آرسام

.کرد فیتعر براشون اومد یمهمون به که روز اون تا و شهیم  

.بکنند رو ایپان حالِ  مراعات کرد خواهش ازشون و گفت تکشون تک به هم رو دکتر یهاحرف  

 ییهوا یتو تونهیم و هست هم ایپان کهنیا به کردن فکر با یول بود، شده یعصبان یلیخ اولش اشایک

.شدیم آروم کشه،یم نفس داره هم اون که بکشه نفس  

.بودند حالخوش همه  

!تنگ حال نیع در و آروم دلشون  

 دنید یبرا همش ماهنوش و شدند حالخوش یلیخ هیقض دنیشن از بعد ماهنوش یحت و ایتان و یمان

.کردیم یتابیب ایپان  

.خوب روانشناس هی شیپ رفت کرد، که یکار نیاول اشایک  

 تا کنه کمک بهش تا خواست ازش و کرد فیتعر براش ایپان بینش و پرفراز یزندگ یماجرا تموم 

 مرور رو هاخاطره کم کم و برند شیپ آروم آروم که، شد نیا بر قرار. برگردونند رو ایپان یحافظه بتونن

.کنند  

...و شد محمد یخونه وارد ایپان که یروز همون از  

.کنندیم فیتعر ایپان یبرا که باشه گهید دختر هی یزندگ درمورد داستان که تفاوت نیا با یول  

.کرد باز رو داستان نیا یشده بسته یپرونده و گذاشت سیپل یاداره به پا سال سه از بعد اشایک  

.داشتند دخالت نفر دنیچند که دختر نیا یزندگ از یداستان  

!مسعود و ساسان محمد،  
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 نکهیا با. آرسام کمک به البته برسونه، اعمالش یسزا به رو مسعود تا داشت قصد خودش اشایک

.ادیب کنار کرده اون که ییکارها با ساده تونستینم یول بود پدرش  

.شهیم ختم کجا و یچ به راه ته دونستندینم! آرسام و مگا دل جز بود آروم زیچ همه  

 

(ایپان)  

 

 

.ندارم حوصله اصال کن ولم آرسام اَه -  

 گفتم، که نیهم بشه؟ یچ که یاینم رونیب اتاق یتو یدیچپ هست هفته هی ندارم، حوصله ویچ یچ -

!رونیب میریم میدار باش حاضر گهید ساعت مین تا  

 صورتم و سر به یآب تا رفتم ییروشو سمت به اجبار به و حوصله یب و دمیکش یکالفگ سر از یپوف

.بزنم  

.ستادمیا نهیآ یجلو و دمیپوش رهیت اسپرت شلوار و مانتو دست هی  

.شدم خارج اتاق از و دادم صورتم به ییصفا چشم خط و رژ با. انداختم ینگاه حالم یب یچهره به  

 سر از آرسام. شدن بلند جاشون سر از دنمید با. بودند من منتظر و بودند شده حاضر یسام و آرسام

 و کرد اکتفا سرش دادن تکون به هم یسام رفت، در طرف به و نشوند هاشلب کنج یلبخند تیرضا

.شد دور من از  

. افتادم روزید ادی  
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 کرد پا اون و پا نیا یلیخ اولش. زد حرف باهام و اومد یسام خونه، ادیب آرسام نکهیا از قبل روزید

.گفت رو حرفش بالخره یول  

.کنم تباه خودیب رو تو یندهیآ دینبا و گرفتم یاشتباه میتصم که گفت  

.بخوره رقم یپوچ یندهیآ نذاشت و زد رو حرفش روراست که، شدم حالخوش خودمم  

.یپاان -  

.کردم حرکت نیماش طرف به یتند به و اومدم خودم به آرسام یصدا با  

.زدینم یحرف یکس و بود برقرار ما ونیم سکوت تنها راه یتو  

 یخونه هی یجلو نیماش کردن پارک با. میبر کجا قرارِ گفت آرسام نه و میبر کجا قرارِ دمیپرس من نه

:دمیپرس تعجب با و کردم باز لب ییالیو  

!کجاست؟ نجایا -  

.اون دوست یعنی! اشایک... یخونه -  

:گفت یزود بگم، یزیچ خواستم تا و کردم هم تو هاموسگرمه اسمش دنیشن با  

 نکهیا یجا به هم حاال. شد حل که بوده تفاهم سوء هی فقط و فقط روز اون گفتم بهت که من بابا، یا -

.داخل میبر شو ادهیپ ،یکن اخم  

 یلیخ. نکردم فراموش رو روز اون هنوز. شدم ادهیپ نیماش از حرس با دادم جواب بهش نکهیا بدون

 حالخوش نجاستیا هم مگا که نیا یادآوری با. بود داده دست بهم یدیشد استرس و بودم دهیترس

.نجاستیا اشایک با اون. شدم  

...و بایز آشنا؟ نقدریا چرا! هاشچشم! اشایک! اشایک  

.یپان کن بس اه  
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.خواهرت همسر مگاست، همسر االن اون  

 

.دمیدیم تازه رو نفرشون دو فقط انداختم، تکشون تک به ینگاه  

!ایتان و یمان  

 یهانگاه نیا یول رسندیم نظر به یگرمخون و خوب یآدما. شدم آشنا تازه همشون با اصل در

. شهیم عذابم باعث من به رشونیخ  

.دمید هاشومچشم تو رو اشک رد وضوح به من و کردند تعجب دنمید با اولش یمان و ایتان  

...معذر ازت روز، اون خاطر به زه،یچ.. ام -  

.مینزن حرف موردش در گهید که نمیبیم بهتر. اشایک آقا بوده تفاهم سوء دونم،یم -  

.نگفت یزیچ گهید و داد تکون یسر اشایک  

 صحبت کارها شرکت مورد در داشتن ها اون و میبود نشسته یطورنیهم که بود یساعت مین

.میکردیم مداخله ما هم یگاه و کردندیم  

. شدم چشم تو چشم باهاش و کردم بلند رو سرم اشایک یرهیخ نگاه با  

:کرد باز صحبت به لب دفعه کی. بود شده رهیخ من صورت به فقط و نبود ایدن نیا تو کال انگار  

!پاک و مهربون! بایز اون هیشب هم تو -  

:گفتم یجیگ با  

!جانم؟ -  

.بود شده معطوف ما یمکالمه به ها حواس یهمه گهید االن  
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.بزنم حرف باهات دختر هی یزندگ مورد در خوامیم -  

 یواقع یمعنا به( داد ادامه زدیم قدم که طورهمون بیج به دست و شد بلند جاش سر از) که یدختر

.بود فرشته هی  

 مدرسه ای خونه یتو هم با هامون کردن تیاذ و هایخوش تموم. بود خواهرم بود، من دوست اون -

 هم پشت شهیهم! یعل دختر اون یعمو پسر و اریمه برادرم و من نفره، چهار پیاک هی. شدیم خالصه

. میذاشتینم تنها رو گهید هم ها یسخت تو وقت چیه و میبود  

 نتونستم وقت چیه که یخواهر! یتان و من یکوچولو خواهر: گفت یمان ما،یمهس یهاحرف یادامه در

 به پدرمون ادگاری از و مینبود مهربون یعنی نبودم، مهربون باهاش. باشم داشته گردنش به یبرادر حق

 شرط تنها و بود یورشکست به رو شرکتمون. کردم ینادون و بودم نادون من. مینکرد محافظت یخوب

...و کردم قبول هم من کنم، معامله باهاش رو خواهرم که بود نیا کمیشر  

 

.هیچ ماجرا نیا یهیبق نمیبب که بودم کنجکاو. بده ادامه هاشحرف به نتونست و شکست بغضش  

:دیجنب هاشلب و شکست رو سکوت بالخره اشایک  

 یغهیص به رو دختر نیا که سن سال پنج و چهل با محمد. بود من یعمو محمد، یمان کیشر -

...و آورد در خودش  

 

.گرفت دلم. کرد فیتعر رو دختر اون یزندگ یماجرا تموم! ختندیر اشک! ختیر اشک و گفت  

.داشت یسرنوشت چه یطفل  

: گفتم آلود بغض یصدا با  
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مرده؟ دختر اون االن یعنی -  

:گفت و زد روم به یلبخند یمهربون با اشایک  

. وندهیبپ ما جمع به یزود به قرارِ یول نمرده،! نه -  

.دادم سوق مگا سمت به رو نگاهم زد رو حرف نیا تا  

.فکر تو داًیشد بود نییپا سرش آرسام یول کرد،یم نگاه آرسام به داشت  

 بود عاشقش اشایک که یدختر دختر، اون رسند؟یم هم به آرسام و مگا شه؟یم یچ آخرش یعنی

  شه؟یم یچ مگا فیتکل پس برگشته،

 قبل مثل هنوز سال چند از بعد که بوده فرشته هی دختر اون حتماً. یواقع عاشق هی گنیم اشایک به

.بود زیعز تکشون تک یبرا  

 

 

 سر به سر یگاه و دندیخندیم و گفتندیم باهم پسرها بودم، کرده یسپر ششونیپ رو یساعت چند

.بودم شده اخت یزود دخترها با. ذاشتندیم ما  

 یگاه هاشحرف ونیم. کردیم فیتعر اون از همش و گفتیم دختر اون با خوبش خاطرات از مایمهس

.کردیم بغض یگاه و دیخندیم  

.کرد جلب خودش به رو ما توجه ییرسا یصدا که میبود خودمون یهوا و حال یتو  

!سالم -  

 باال یطبقه به که ییهاپله یابتدا که پوش کیش یخانم به افتاد، چشمم که چرخوندم رو نگاهم

.بود ستادهیا شد،یم یمنته  
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 از بعد و میداد رو سالمش جواب هممون.بود آشکار هاشچشم یتو اشک برق هم فاصله نیهم از

.هست یمان و ایتان مامان که دمیفهم معارفه مراسم  

 هاشچشم عمق یتو یبزرگ غم البته و یحالخوش و تعجب بهت، مثل ییهاحس که بود یلحظات

.زدیم ادیفر  

.بسته رو گلوش راه ینیسنگ بغضِ دیفهم شدیم بود، کرده که یسکوت از  

 هیگر داره که بود واضح هاششونه لرزش از. انداخت نییپا رو سرش و اوردین طاقت هم سر آخر

.کنهیم  

!بد یلیخ بد، کردم، بد -  

. کرد دعوت آرامش به رو مادرش و شد بلند جاش سر از ایتان  

.باش آروم شم فدات یاله جونم، مامان -  

 یتو و شد خم ایتان لحظه، همون که فهموند خواهرش به رو یچ ابرو و چشم با یمان چرا که دونمینم

.کرد نجوا رو ییهاحرف مامانش گوش  

 بلند احترام، به که برداشت طرفم به قدم چند. شد بلند جاش سر از و داد تکون یسر خانم ماهنوش

.شدم  

 کارش شوک از هنوز. نشوند میشونیپ یرو به حرارت پر یابوسه و دوخت من به رو آلودش بغض نگاه

.شد دور جمع از کوتاه دیببخش هی با که بودم ومدهین رونیب  

.بودم کرده دایپ ایتان و آسمون انا،یک ما،یمهس  مثل ییهادوست یزود نیا به که بودم حالخوش  

.شدیم شتریب و شتریب پیاک نیا با من تیمیصم و گذشتندیم هم سر پشت هاروز  
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 کرده پا به قلقله وجودم تو حس نیا که بود؟ شده یچ چرا؟ دونمینم. بود متفاوت اشایک به احساسم

.بود  

.بود کنارم لحظه به لحظه و بود مراقبم. دادیم آرامش بهم نگاهش. بود مهربون باهام  

 احساساتمون، با داشتم من و بود گهید نفر هی عاشق خودش اون. بودم آزرده هم یطرف از یول

.کردمیم جنگ احساساتم  

!داشت تعهد اون گذشته، هاحرف نیا از  

 فرصت هی بخواد و باشه اومده کنار موضوع نیا با مگا دیشا. داشت تعهد همسرش به زنش، به مگا، به

.بده شیزندگ و خودش به  

شدم؟یم مانع دیبا چرا  

کردم؟یم خم زانو حسم یجلو دیبا چرا  

.باشم راست رو تونمیم که خودم با  

!دارم دوستش من  

 هع

 مدت نیا تو کردم،ینم فکر مخالف جنس به یحت که یمن. مسخرست یلیخ یلیخ مسخرست، یلیخ

!دارم؟ دوستش که کنمیم اعتراف خودم به دارم کوتاه یلیخ  

.زنمیم افکارم به یپوزخند  

ست؟ین یاعتقاد هم نگاه کی یتو عشق به یعنی  

 بودم، دهید رو هاشچشم بارها و بارها خودش، دنید از قبل. بود آشنا آشناست، واسم هاشچشم

.شدیم تکرار واروانهید ذهنم یتو گنگ ریتصاو هم هنوز مواقع اکثر. بودم کرده حسش  
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!اشاستیک ریتصاو نیا یاصل قسمت که، نهیا هم ترجالب  

 

* 

.کرد خوش جا هاملب یگوشه تیرضا سر از یلبخند و کردم برانداز رو خودم نهیآ یتو  

.میبود دعوت شام یبرا مگا، و اشایک یخونه همون ای و اشایک مامان یخونه امشب  

 آرسام اتاق طرف به و شدم خارج اتاقم از. باشم کنارشون هم امشب تونستمیم که بودم حالخوش

.کردم وارد اتاق در به تقه دو. کرد حرکت  

.تو ایب -  

 نهادم از آه بود نشده حاضر هنوز که آرسام دنید با. داخل رفتم و دمیکش نییپا رو در یرهیدستگ

.شد بلند  

؟ینشد حاضر چرا اوف، -  

.بشم حاضر ستین قرار -  

:داد ادامه دید که رو من یحرص نگاه  

 زودتر نیکن یسع و یریم یسام با هم تو درضمن،. ندارم رو یشلوغ و جمع یحوصله اصالً خستمه، -

.دارم کار باهات. نیایب  

:دمیپرس رفته باال یهاابرو با  

!بگو بهم االن ؟یکار چه کار؟ -  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
439 

 

 اسکل، آخه» جز یزیچ نگاهش یمعن. اومد دستم کار حساب که کرد نگاهم رهیخ لحظه چند آرسام

.نبود.« گفتمیم بگم، االن خواستمیم اگه  

.یداداش فعال خب م،یایم زودتر چشم، -  

.وروجک باش خودت مواظب -  

 

. میکرد حرکت مقصد طرف به و میشد نیماش سوار یسام با  

 رو مطلق سکوت کرد،یم یرانندگ و بود رو به رو به نگاهش که همونطور یسام یقیدقا از بعد

:شکست  

؟یدار یحس چه -  

:دمیپرس جیگ  

!؟یچ به نسبت -  

:گفت حال همون تو و زد یتلخ لبخند  

 تیشخص قرارِ که ییهاآدم به اد،یب قرارِ که ییفرداها و فردا به روتِ، شِیپ که یدیجد یزندگ به -

 جوابیب یهامجهول به. بشن تررنگکم بشن  و رنگکم یکنون یهاتیشخص و بشن تیزندگ دیجد

.شد خواهند حل یزود به که ذهنت  

:گفتم یول شدم،ینم متوجه هاشحرف از یزیچ نکهیا با  

.کنم واقف رو حسم بتونم بعد و بره و ادیب زمان دیبا ندارم، یخاص حس -  

.نزد یحرف و داد تکون میتفه یمعن به یسر  
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.کردندیم حرکت ادهیپ عابر یتو که بود ییرهگذرا به نیماش یپنجره از حواسم  

.شکست شد، پخش که یآهنگ توسط نیماش نیسنگ سکوت  

 

 

کنم یحال بهت و درد نیا که رفتم صدایب  

کنم یخداحافظ تو با تونم ینم اصن من  

کنن یم فروکش دردا نیا گذره یم روزهام نیا  

کننیم شلوغش یالک چشام خوبم االنم  

تورو یوحش نگاه اون ادمی هنوز من  

تنفرو از پر و حس یب ویسرد االن  

تنت لمس من ادی از بره شه یم مگه  

دنتیخواب یحت و قشنگت یچشا برق  

یرس یم ما به موقع هر توم  

یزن یم هیکنا گوشه همش  

یزن یم لگد یه که ینکرد دایپ من وارهید از تر کوتاه ویوارید مگه  

مرده هیوقت چند من روح  

برده کنهیم فکر االن اون  
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خورده خودش ازعشق آخرش دلم که سوزم یم نیا از من  

 

 

 

*** 

.میداشت اشایک و مگا یخونواده با یگرم یپرس احوال و سالم  

. بود یمهربون و گرمخون زن مگا مامان مثل هم اشایک مامان  

 که یباغ سمت به و کردند ترک هاروجون خودشون قول به ای رو ماها جمع تربزرگ شام صرف از بعد

.رفتند بود اطیح یگوشه  

.کردمیم احساس رو آرسام یخال یجا فقط یول و بودند شونهمه  

!یهووو -  

. شد جلب من به هم هیبق توجه که گفتم یبلند نیه  

شد؟؟؟ یچ -  

:گفتم اشایک جواب در و زدم یامسخره لبخند  

.ستین یزیچ -  

.خرتره خرهم، از انگار دختره نیا  

.کنهیم وز وز من گوش ریز داره هوی و واشی اومده  

.اههه  
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:گفتم مگا به رو حرص با  

چته؟ مرض، -  

کجاست؟ ومده؟ین آرسام چرا گمایم. ترواشی اه -  

:گفتم و زدم یلبخند یجنس بد با. کنهیم ممیج نیس واشی داره چرا بگو پس اها،  

.ادیب نتونست داشت، قرار دخترش دوست با -  

: گفت حرص با  

دارم؟ یشوخ من مگه. هر هر هر -  

دارم؟ یشوخ مگه منم -  

.شده ناراحت که دمیفهم حالتش از. شد بلند جاش سر از و گفت لب ریز ییبابا برو  

: گفتم یبلند یصدا با که شدیم دور ازمون داشت کم کم  

!کردم یشوخ -  

.داد ادامه راهش به و داد تکون یسر مکث با. برنگشت یول ستاد،یا  

.ارمیب قهوه رمیم -  

:دیپرس تفاوت یب مایمهس  

؟یکرد یشوخ رو یچ -  

.نبود یخاص زیچ -  

.اهام -  
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:گفت خنده با و کرد وارد زیم به ضربه تا چند یعل  

ه؟یروز چه فردا نیدیفهم اگه -  

.دمیکوب هم به رو هامدست ذوق با و دمیکش یفیخف غیج لحظه هی یتو  

.ماااستیمهس تولد -  

.کردند نگاه من به تعجب با و گرفت فرا رو جمع کل سکوت دهنم از حرف نیا شدن خارج با  

.بودم بدتر هم هااون از من  

 خطور ذهنم به لحظه هی که بود یچ نیا دونستم؟یم کجا از اصالً من اومد؟ در کجا از ما؟یمهس تولد

 کرد؟؟

.ستین تولدش اصال دیشا  

.اومد طرفم به و شد بلند جاش سر از ذوق با مایمهس که نشدم خارج بهت از هنوز  

؟یپان ادتهی منو تولد اد؟یم ادتی -  

.بشه قدم هم تا زد زانو زانو جلوم و اومد اشایک  

...یتونست االن تو گذشته؟ از اد؟یم ادتی هم یاگهید زیچ ا،یپان -  

.دمیفهم کجا از و دیپر دهنم از هوی چرا دونمینم خودمم اصالً من راستش... من -  

:دادم ادامه یجیگ با  

اد؟یب ادمی به دیبا یزیچ چه مگه -  

:گفت و دیپاش روم به یجذاب لبخند اشایک  

.یفهمیم یزود به یول ،یچیه -  
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.برگشتند خودشون یهیاول حالت به همه و گذشت یقیدقا  

.داشتم استرس و کردمیم یخور خود داشتم  

دونستم؟یم کجا از رو دختر نیا تولد روز اصال آخه؟ شده چم من  

.شد بدم حال یمتوجه انگار بود، نشسته کنارم که یسام  

 رفته فرو آغوشش یتو که یطور کرد، کینزد خودش به رو من و گرفت هاشدست یتو رو دستام

.بودم  

:کرد زمزمه گوشم ریز  

؟یشونیپر نقدریا چرا شده؟ یچ زمیعز -  

:زدم پچ خودش مثل  

!چیه -  

:گفت و دیخند آروم  

.هست زایچ هزارتا ، «چیه» نیا پشتِ دونمیم خوب خودم! گهید نشد اِع، اِع -  

 و نشوند میشونیپ یرو یابوسه پسرها هیبق و اشایک یرهیخ نگاه به توجه بدون و بگم یزیچ نذاشت

:گفت قبل از ترآروم  

!بزن صورتت و دست به یآب هی برو پاشو -  

:دادم قرار مخاطب رو مگا و شدم جدا یسام از  

کجاست؟ یبهداشت سیسرو مگا، -  
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.کرد اشاره باال یطبقه به  

.چپ سمت -  

.شدم دور جمع از زدم یلبخند  

کدومشهههه؟؟ حاال اوم،. داشت قرار چپ سمت در تا سه  

 که همه نیا انداختم، بهش ییگذرا نگاه و کردم باز رو یدوم در. بود خواب اتاق کردم، باز رو یاول در

! خوابِ اتاقِ  

.موند ثابت وارید یرو یهاعکس قاب یرو نگاهم که ببندم رو اتاق در اومدم تفاوتیب  

.شدم اتاق وارد لرزون یهاقدم و یناباور بهت، با  

.داشتمشون نه و بودم دهید خودم از نه حال به تا اصال یحت من که بود ییهاعکس  

 رو اون و داشته دوستش اشایک که است یدختر همون قطعا نه، دیشا اون، دیشا که گذشت ذهنم از

.گرفته اشتباه هم با رو ما شباهتمون، خاطر به  

.کردم نگاه بود پوشونده رو اتاق یوارهاید که هاقاب تکتک به  

!داشت شباهت من، به چقدر  

.کردم برخورد بود روم به رو که یجسم به محکم بشم، خارج اتاق از و برگردم خواستم تا  

.خورد گره اشایک نگاه یتو نگاهم. کردم بلند رو سرم  

.کرد برخورد اتاق کمد به کمرم که برداشتم عقب به قدم چند دهیترس  

.برد نیب از رو نمونیب یفاصله و برداشت طرفم به قدم دو هام،چشم به رهیخ  

. بدم انجام تونستمینم یکار و بودم شده الل انگار  
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:کرد کینزد گوشم به رو سرش و حلقه کمرم دور آروم آروم رو هاشدست  

ش؟ینیبیم -  

:داد ادامه و نشد من از یجواب منتظر  

!داره شباهت تو به چقدر -  

.شدیم منقلب رفته رفته حالم خورد،یم گردنم به که هاشنفس  

.زد زل هامچشم به و کرد راست رو سرش  

!ه؟یچ امعالقه مورد رنگ یدونیم -  

:گفت خودش و نشد من از یجواب منتظر هم باز  

!باستیز یلیخ. هاتچشم رنگ -  

.دیرس هاملب به و خورد سر هامچشم از نگاهش  

 هاملب دادم اجازه و شد بسته هامچشم اراده یب. شدیم کمتر هامونصورت یسانت دو یفاصله کمکم

.رهیبگ یباز به رو  

.کنم مهارش نتونستم و شد روونه هامگونه یرو و دیچک هاچشم از لجوجانه یاشک قطره   

.کرد نگاه صورتم به و دیکش عقب رو سرش ندارم شیهمراه به یلیتما دید یوقت  

.شد عوض نگاهش رنگ لحظه هی یتو  

.کرد پاک رو هاماشک لرزونش یهادست با. زدیم موج هاشچشم یتو ندامت  

.چسبوند شنهیس به رو سرم و دیکش آغوش به رو من محکم  

.نکن هیگر خدا رو تو زم،یعز نکن هیگر -  
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  از بهش کردن نگاه بدون و کردم جدا ازش رو خودم زور به

.شدم خارج اتاق  

.انداختم داخلش رو خودم و کردم باز رو بود یبهداشت سیسرو قطعاً که رو یسوم در  

.کردم نگاه خودم به نهییآ یتو از  

دختر؟ یکردیم کاریچ یداشت -  

کنه؟ بوست یگذاشت چرا  

!دوستته نیبهتر همسر بالخره یول ناخواسته، چند هر اون که یدونیم خودت  

.شد رها هامچشم از وقفهیب اشک قطرات و شکست بود بسته رو گلوم راه که یبغض  

!ایخدا  

اخه؟ چرا  

.هیچ دونمینم یول کنن،یم یمخف من از دارن وسط نیا که هست یزیچ هی دونمیم  

 بتونم امروز چرا وگرنه. بودند قطعاً مایمهس و اشایک اد،ینم ادمی و داشتم که یاگذشته یتو که دونمیم

شبم؟ و روز هر الیخ شده اشایک یهاچشم که ساله چند چرا بزنم؟ روحرف اون  

.شد بلند مگا یصدا بندشپشت و خورد در به ضربه چند   

.ییاونجا ؟یپان -  

.رونیب امیم االن آره،..آ -  

.شدم خارج سیسرو از و زدم صورتم به آب مشت چند تند تند  

:گفت و انداخت امچهره به یمشکوک نگاه مگا شدنم، خارج با  
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 نجایا یپان برو، گمیم بهش یهرچ که من. نیبرگرد قرارِ اومده شیپ یسام یبرا یکار کنم فکر ا،یب -

.بمونم خوامیم که بگو بهش خودت ایب. کنهینم قبول مونه،یم  

.داره باهام یکار ایگو ا،یب زودتر گفته بهم هم آرسام تازه برم، خوامیم منم بمونم؟ ویچ یچ -  

.نگفت یزیچ و دیکش یپوف  

.نبود اشایک از یخبر یول نییپا میرفت  

.بود من منتظر و رونیب بود رفته هم یسام  

خانم؟ یریگینم لیتحو -  

.نزدم ایارم جواب در یحرف ،یامسخره لبخند جز و انداختم باال ییابرو  

.شدم خارج خونه از و کردم یخداحافظ باهاشون  

.بود ستادهیا اشایک و مگا یباباها شیپ دمید که کنم دایپ رو یسام تا چرخوندم چشم  

!یسام -  

:گفت بهشون رو و داد تکون برام یسر  

.میشد مزاحم که دیببخش م،یکنیم زحمت رفت ما گه،ید خب -  

!نیمراحم پسرم، هیحرف چه نیا -  

 

.کردم حرکت آرسام اتاق سمت به و کردم ضیتعو رو هاملباس یزود خونه، میدیرس  

؟یداریب داداش -  

.داخل ایب آره -  
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:گفت و کرد اشاره اتاق یتو وتریکامپ یصندل به. شدم اتاق وارد و کردم باز رو اتاق در  

.نیبش -  

:کرد باز لب بالخره قهیدق چند از بد. بگه خوادیم یچ نمیبب تا بهش دوختم چشم منتظر و نشستم  

.کنم شروع کجا از دونمینم راستش کنم، فیتعر برات رو یداستان هی خوامیم -  

.بودم هاشحرف یادامه منتظر فقط و بودم شده کنجکاو نگفتم، یزیچ  

 تا. رفته ایدن از که هاستسال چون ندارم، ادی به ازش یادیز زیچ بود، دیسع اسمش داشتم، عمو هی -

 دختر هی که یزمان. بود آورده در هاشبچه و زن حق در یادیز یهایناحق دونم،یم من که ییاونجا

 رو نفر هی کنم فکر ندارم، ادی به درست و دونمینم بود، راه تو دومش دختر و داشت ساله هفت شش

 گم بود اومده ایدن به تازه که یدختر دار و ریگ نیا یتو. شد همسرش مرگ باعث. شد یفرار و کشت

! زییپا بود، بزرگشون دختر بود مونده که یادگاری تنها. کردند دایپ رو شجنازه هابعد هم عموم. شد

.من یهایبچگ یبازهم  

 

 یزیچ االن تا چرا من! یهع. شدم دیچک چشمش یگوشه از که یاشک قطره یمتوجه وضوح به

دونستم؟ینم  

 

.شد موندگار شییدا شیپ دختر اون و رهیبگ عهده به رو زییپا یپرست سر نشد حاضر بابا -  

.دادن بهمون رو زییپا یِخودکش...خود خبر روز هی نکهیا تا مینبود رابطه در هم با ما و گذشت هاسال  

            

!من یخدا اوه گرفتم، دهنم یجلو رو دستم یناباور با  
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:داد ادامه و دیکش اشکش از سیخ صورت به یدست یسام  

 زور به و ادیم کنه، ازدواج شییپسردا با خواستیم زییپا که یزمان درست خبریب خدا از هی -

 هم زییپا...  و رهیگیم رو شییپسردا جون که کنهیم دیتهد. ارهیب در خودش عقد به رو اون خوادیم

.کنهیم یخودکش و ادیب در اون عقد به هم ای و کنه انتیخ که کنهینم تحمل  

 اون که دوستش و بوده سیپل همکار و لیوک قضا از که زییپا ییپسردا که یروز درست بعد، سال چند

 و شهیم دایپ زییپا خواهر بودند، قاچاق باند پرونده هی یریگیپ دنبال و بوده سیپل اصل در هم

 یرو از و داشته زییپا به یادیز یلیخ شباهت دختر اون. شهیم باز هاهیقض نیا به پاش ناخواسته

.شناسهیم رو اون شییپسردا شباهتا همون  

 یخونه ادیم دختره و شهیم بسته پرونده اون شه،یم عاشق زییپا خواهر و گذرهیم کمکم گهید

.کنهیم یزندگ شیمادر پدربزرگ  

 به رو شییدارا کل ای شتریبنصف دونمینم پدربزرگم شه،یم متوجه پدر که بود نگذشته یادیز زمان

.گذاشته ارث به دیسع یهابچه  

...رنگین و لهیح با پدر  

 

:دیکش ادیفر بغض با و کرد ریاس هاشدست نیب رو سرش آرسام هوی  

 کرد، دیتهد پدرم. خواستمینم خدا به خواستم،ینم من بشم، فیکث یباز نیا وارد خواستمینم من -

!ببخش رومن ایپان. کردم سکوت و داشت ارزش برام جونش  

 

 هی یتو و رفتم سمتش به ینگران با کجاست؟ شده؟ چش االن دختر اون ببخشم؟ ویچ ببخشم؟ من

:دمینال بغض با و زدم. سرش رو یابوسه. دمشیکش آغوش به حرکت،  
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؟یشونیپر نقدریا چرا برم، قربونت یاله م،یداداش شده؟ یچ -  

.خدانکنه -  

:داد ادامه کردیم جدا من از رو خودش که حال همون در  

 روشن برات ییزایچ قبل از خواستم و یبفهم رو یقتیحق هی قراره یزود به کردم، ناراحتت دیببخش -

.بشه  

: دمیپرس دلهره و یکنجکاو با  

.یکنیم نگرانم یدار ؟یقتیحق چه -  

.زد مینیب به ضربه دو انگشت با و کرد یتلخ یخنده  

.تهران میاومد دهیفهم بابا ،یراست. یفهمیم رو زیچ همه موقعش به بچه، نکن یفوضول گهید -  

. بودم دهیترس. افتاد جونم به یبد لرز اراده یب آخرش یجمله دنیشن با  

پدر؟ از ترس هع،  

 امضاء تا بده بهت رو سند تا چند خوادیم بابا. یارینم نه و یکنیم گوش هامحرف به خوب کن، نگاه -

.بشن امضاء هااون دینبا عنوان چیه به یول ،یکن  

.بشه خارج دهنم از یحرف نذاشت ،یسند چه بپرسم خواستم بودم،تا متعجب  

.یکن گوش حرفام به فقط و فقط بهتره ه،یسند چه گمینم که نپرس -  

.کنم گوش هاشحرف به و کنم سرکوب رو میکنجکاو شد باعث کالمش تیجد  

 پدر یالیو شمال برن ،یعل همسر تولد مناسبت به خوانیم هابچه یهیبق و اشایک زود صبح فردا -

 تونمینم بابا خاطر به من و کردن دعوت هم رو ما. بدن بیترت مایمهس یبرا یمهمون هی اونجا و اشایک
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 کا،یآمر یبرگشت کنم ثابت بابا به روز چند نیا تو تا یبر خوامیم تو از من یول اد،ینم هم یسام و برم

 باشه؟

.کردم اکتفا «باشه» هی به و کردم سکوت هم باز یول بود، ذهنم یتو چرا و سوال تا هزار  

!بغلم ایب حاال من، یکوچولو خواهر نیآفر -  

.کردم رها پرمهرش آغوش یتو رو خودم  

 یاتفاق چیه بده قول. یمونیم من یکوچولو خواهر هم باز تو وفته،یب یاتفاق هر ،یباش جا هر بدون -

؟یدیم قول. بشه سست رابطه نیا نذاره  

 ساکن ایدر کینزد ییالیو در. میدیرس ساعت چند از بعد و میکرد حرکت زود صبح آرسام، یگفته به

 حال یمتوجه همه انگار. زدمینم حرف یکس با و بودم کرده سکوت. بودن اومده همه. میبود شده

.بودند شده منقلبم  

 یدور ازش من یول کرد،یم رفتار قبل مثل و اوردینم خودش یرو به رو شبید اتفاق اشایک نکهیا با

خوینم دلم. کردمیم  

 

 تدارک شب یبرا داشتند همه ناهار، از بعد. بدم بال و پر کردم، دایپ بهش نسبت که یحس به است

.داشتند هم یاگهید یهامهمون انگار. بود گرم سرشون و دندیدیم  

 قبول یول. برم باهاشون تا داد شنهادیپ هم من به و بره اشایک با خواستیم لباس دیخر یبرا مگا

.نکردم  

.نداشتم یازین و بودم آورده همراهم یمهمون مناسب لباس  

.شدم تنها الیو یتو هااون رفتن از بعد  
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.کنم تحمل رو خونه سکوت نباشم مجبور تا نمیبش ساحل کنار برم دادم حیترج  

.دادمیم گوش ا،یدر نوازگوش یملود به و بودم نشسته یبزرگ سنگ تکه یرو ساحل کنار  

 لمیف مثل ییهاصحنه هوی هام،چشم یرهیت یپرده پشت. دمیکش یقیعم نفس و بستم رو هامچشم

.کردم باز رو هامچشم دهیترس من و گذشتند تند، دور یرو  

ایخدا  

 خودم به خوامیم تا و ارهیم هجوم افکارم به هاصحنه نیهم شهمه که هست یمدت. تکرار و تکرار

.کنم تمرکز درست تونمینم و شمیم جیگ ه،یچ بدونم و امیب  

.بود ریدرگ یلیخ ذهنم  

.کردمیم فکر زیچ همه به  

 بدل و رد آرسام و من نیب شبید که ییهاحرف به دارم، بهش نسبت که یحس به اشا،یک به خودم، به

 به کنم، شامضاء خواستیم که یسند به پدرم، به دارن، کردنش پنهون در یسع که یقتیحق به شد،

....و ندارم ادی به یزیچ که یاگذشته به دارم، رو شیپ که یاندهیآ  

.شدینم کسر منقلبم حال از هم باز یول کردم،یم فکر هازیچ یلیخ به  

نم؟یبش ستین یمشکل -  

. ستادهیا کنارم یمرد شدم متوجه. دمیکش چمیپ در چیپ یافکارها از دست ،یمرد یصدا دنیشن با

.دوختم مچش دور رنگ یمشک ساعت به رو نگاهم  

.ستین یمشکل کنم،یم خواهش -  

د؟ییتنها -  
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 مگه یول دم،یفهمینم ییتنها از رو منظورش. دوختم شد،ینم دهید که ییجا ا،یدر یانتها به رو نگاهم

.گشتندیبرم الیو به گهید یساعات تا هم هابچه بودم؟ تنها  

!نه -  

.تنهام من یول -  

.دیبدون رو قدرش خوبه، یلیخ ییتنها -  

چرا؟ -  

:گفتم و دمیکش یآه  

 خودت. بشه ماتتیتصم ریپاگ و دست که یدار رو یکس نه و یکن فکر بهش که ینیبیم رو یکس نه -

. بشه وجدانت عذاب باعث که ستین یحس و یخودت اردارِیاخت  

:گفت و کرد ییصدا یب و آروم یخنده  

.ستین که هم هاینطوریا نه، -  

:داد ادامه و کرد یمکث  

.نمتونیبیم نجایا که هست یروز نیاول -  

!د؟یینجایا شهیهم مگه -  

.نهیشیم هامحرف یپا به پا که هست یسالده. میاگهید هم یقایرف ایدر و من شه،یم یسالده آره -  

:کرد مکث هم باز  

.خوبه و خلوت یلیخ امروز شما شانس از -  

.بود رو به رو به، نگاهم فقط و نگفتم یزیچ  
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د؟یکنیم صحبت یک با که ستین مهم براتون شهیهم شما -  

:گفتم و زدم یپوزخند  

. دارم وحشت بلرزه دوباره یکوفت قلب نیا نکهیا از. ترسمیم هاآدم صورت به کردن نگاه از -

.بدزدم صورتا از رو نگاهم شهیهم خوامیم  

:گفت و خورد رو خندش هیثان چند از بعد. کرد یاخنده  

 راه دنید با یحت باشن، هم قسمت که نفر دو. لرزهیم هم قشنگ یهاحرف با بلرزه، بخواد که یدل -

 شهیم عشق با. است شده شناخته یروین نیتریقو عشق. شنیم هم عاشق هم، گهیهمد رفتن

 ؛یریبگ رو جلوش یتونینم که هیزیچ تنها عشق. انداخت راه صلح شهیم انداخت، راه یجهان جنگ

.بزار کنار رو گانهبچه میتصم نیا پس. سراغت اومده یک یدونینم اصالً چون  

 

 یطور زد،یم حرف قشنگ. شدم هاشحرف عاشق. آوردم کم نفر کی یهاحرف یجلو بار نیاول یبرا

.کنه صحبت باهاش و نهیبش هاساعت داشت دوست آدم که  

 یموها بود، گذاشته شیر. دوختم یمشک یلهیت تا دو به و گرفتم ایدر از رو نگاهم. شدم کنجکاو

 دنشید با آدم. بود گذاشته باز رو دیرسیم هاششونه یرو تا و داشت موج که رو شیپرکالغ یمشک

 یخوب و مردونه جذاب، یچهره درکل. بود دیسف و دهیکش صورتش. افتادیم هاسندهینو و شاعرا ادی

.داشت  

.یبدزد هاچهره از رو نگاهت نکن یسع وقت چیه. شد نیا! نیآفر -  

 

:گفت که بودم فکر تو  

ه؟یچ اسمت -  
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:گفتم و زدم یلبخند  

.ایپان -  

!ییبایز اسم چه -  

!رهیخ ایدر یبایز امواج به و میبود کرده سکوت دومون هر  

 بالخره و کردم پا اون پا نیا. بگم مممنوعه عشق از و بزنم حرف یکم هم من خواستیم دلم

:شکستم روسکوت  

...و دادم دست از رو محافظه که ساله سه من -  

!گفتم  

 نیا از و کردمیم حسش المیخ تو یول بودم دهیند رو اشایک که ییروزها اون از. ختمیر اشک و گفتم

.کنم یکار تونمینم مبهمه برام زیچ همه که ییروزها  

.رمیبگ تونمیم جهینت هی فقط یزد که ییهاحرف نیا از ه؟یچ یدونیم -  

:گفتم یاگرفته یصدا با و دمیکش اشکم از سیخ صورت به یدست  

؟یاجهینت چه -  

 دنتید با هم خودت، یگفته به چون. داشته یموثر نقش اتشده پاک یگذشته تو قبالً اشایک -

...که یدختر اون دیشا. بوده خاطرت یِتو قبالً هم و داده نشون العملعکس  

 

:کردم قطع رو حرفش یزود و بگه یچ خوادیم دمیفهم  

.نداره امکان نیا نه، -  
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نداره؟ امکان یچ -  

 یول بودم، من مخاطبش بود، ستادهیا سرمون پشت. برگردوندم عقب به رو سرم یزود اشایک یصدا با

.کردیم نگاه نیرامت به داشت اخم با  

.یچیه..یه -  

:کرد اشاره نیرامت به و داد تکون یسر مشکوک  

؟یکنینم یمعرف -  

:داد رو اشایک جواب لکسیر یلیخ نیرامت بگم، یزیچ من نکهیا از قبل  

.دوست هی -  

:گفت پوزخند با و کرد یاخم اشایک  

دوست؟! هع -  

:داد ادامه متیمال با من به رو و نداد نیرامت به یپاسخ فرصت  

 یراست. برسند هامهمون که االناست و شهیم کیتار داره کمکم هم هوا ال،یو میبر شو بلند زمیعز -

.ادیم داره راهه تو هم آرسام  

.دمیکش یفیخف غیج و دمیپر سرجام از فشنگ مثل آخرش یجمله دنیشن با  

.یجونم آخ -  

.شد اشایک و نیرامت یخنده باعث حرکتم نیا  

.فشرد رو دستم یگرم به هماون و کردم دراز نیرامت طرف به رو دستم  

.خانم ایپان شدم خرسند اریبس تییآشنا از -  
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:دادم لشیتحو یحیمل لبخند  

.هیدورهم یمهمون هی ما، یالیو میبر دییبفرما. نیرامت آقا نیهمچن -  

 رو گریدهم هم، باز دوارمیام. دارم یکار و امیب تونمینم واقعاً راستش. شمینم مزاحم ممنون، -

.میکن مالقات  

!یپان -  

 متوجه اشایک که یطور آروم. کردم آزاد نیرامت دستِ حصار از رو دستم اشایک تحکم پر یصدا با

:زد لب نشه،  

 هم اون مطمئنم من. باشه رید فردا دیشا ،یدار دوستش بگو بهش و کنار بزار رو غرورت االن نیهم -

.داره یحس تو به  

 

.میکرد حرکت الیو سمت به و دیکش رو دستم اشایک   

 دور که اشایک یهادست و من به که شد نسارم نیرامت وارطنتیش نگاه و چشمک که بود آخر یلحظه

.بود رهیخ شده، حلقه کمرم  

.اومد ادمی زیچ هی دفعه کی داخل برم خواستم تا و شدم جدا اشایک از میدیرس الیو به تا  

 تولده؟

خواد؟یم هم هیهد  

.که دمینخر یزیچ یوااا  

فته؟یب ادمی دیبا االن خدا، یا  
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.شدم رهیخ بهش و اشایک سمت برگشتم خورده شکست لشکر مثل  

:گفت بعد و کرد نگاهم رهیخ لحظه چند  

!زم؟یعز شده یزیچ -  

.شد جا به جا وجودم یتو یزیچ هی انگار صداش لحن از  

.آره یعنی... نه..ن -  

شده؟ یچ بگو جانم، -  

...کادو زه،یچ خب -  

:گفت و کرد یاخنده تکه. بگم یزیچ نذاشت و هاملب یرو گذاشت رو شاشاره انگشت  

 در یباز هوا به سر شهیهم. بخره یزیچ رفته ادشی حتماً یپان گفت مگا د،یخر میرفت که یاول همون -

.مایمهس به یبد که دیخر ییزایچ هی برات خودش. ارهیم  

 

*** 

کل یدانا  

 

 

.گرفت بر در  رو سالن سوت، و غیج یصدا ما،یمهس یسالگ ستیب شمع کردن فوت با  

.شدیم لیتکم وجودش حسِ و ایپان دنید با شونیحالخوش و بودند حالخوش همه  
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 رو مایمهس یهادست و زد زانو پاهاش یجلو یعل د،یدرخشیم براق دیسف لباس اون یتو مایمهس

.برد فرو انگشتش در را ییبایز انگشتر و گرفت دستش یتو  

 

:گفت عالقه و عشق از سرشار ییصدا با  

...مسخرست هاست،قصه تو فقط عشق که کردمیم فکر تو از قبل زم؟یعز هیچ یدونیم -  

.باشه تو تونهیم عشق بکشه، نفس تونهیم عشق بره، راه تونهیم عشق دم،ید بعد یول  

.میباش ما... تونهیم عشق  

!قلبم یملکه مبارک تولدت  

 

.نشاند همسرش یهادست یرو بر محبت پر یبوسه حرفش اتمام با  

 رشیز و حلقه ایپان کمر دور را خود دست نامحسوس اشایک که بود صحنه نیا یرهیخ باز شین با ایپان

:کرد نجوا گوشش  

  کوچولو؟ چته -

.شد اشایک چشمان به رهیخ یکم یلیخ یفاصله با و برگشت ناگهان ده،یترس حرکت نیا از ایپان  

:گذشت ذهنش از لحظه آن در  

باشم؟ من اهیس یهاچشم نیا صاحب روز هی شهیم یعنی -  

.دیکوبیم نهیس به ناخواسته، اعترافِ نیا از وار وانهید اشایک قلب  
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 د،یدینم مناسب را تیموقع ایپان. بود آورده زبان به زین را ذهنش حرف که نبود متوجه ایپان یول

.شد بود دو آن یرو که مگا نگاه یمتوجه و انداخت اطراف به ینگاه  

 را شیگلو ینیسنگ بغض. شد دور او از و کرد جدا اشایک از رو خود شدت به مگا، نگاه دنید با

.کردیم انتیخ احساس و فشردیم  

!خواهرش دوستش، نیبهتر به انتیخ  

.گرفت دیکشیم صورتش به یدست کالفه که ییاشایک از رو خود نگاه مگا  

:گفت خودش با  

.خوند رو عشق شهیم دوشون هر نگاه تو. ارهیب دست به رو اشحافظه بتونه ایپان که انشاهلل -  

 

اشایک با قبلش شب مکالمات مگا  

 

.نشاند لبش یگوشه ینیدلنش لبخند و آورد ادی به را  

 و کنم تباه رو ندتیآ خوادینم دلم. دارم دوست خواهرم مثل رو تو که یدونیم خودت مگا، -))

 ما. شهیم تموم زیچ همه و ارهیم بدست رو شحافظه ایپان زود ای رید بگذرم، عشقم از تونمینم خودمم

.میشیم جدا هم از هم  

؟یندار که یمشکل  

: گفتم یحالخوش و راحت الیخ با  

.داداش منه یآرزو هم تو یخوشبخت! نه -  
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.شد دگرگون حالم خونواده دو هر یهامخالفت یآور ادی با کدفعهی یول  

...بابا یول -  

 نیا از گفتم، بهش ایپان به گذشتم یعالقه از و کردم صحبت مامان با قبالً باشه، راحت التیخ تو -

 چیه نشن، ییجدا نیا به یراض اگه که فهموندم بهش آخر در و گفتم هم خودمون یجهینتیب عقدِ

. بخشمشونینم وقت  

.بشن یراص هم نایا بابا احتماالً  

 مونیپش گذاشتن، ما واسه که یاجبار نیا از. یباش شده رشونیاخ یهارفتار یمتوجه کنم فکر

.((شدن  

 اون یهاچشم که ییجا به شدم رهیخ هممن. دوخت ا،یدر به رو نگاهش اون دفعه نیا و زد یلبخند

.بود رهیخ  

 

 غرور ،یخودت سرنوشت رییتغ لیدل تنها! بگو بهش یدار دوست رو نفر هی یوقت روزه، دو یکی ایدن -

 دلت نزار. کم مدت یبرا یحت باش، خوش باهاش. رپاتیز بزارش عشق، یبرا حداقل. هییجایب زِیچ

.ببره گور به رو حسرتش  

...یول -  

 دمیفهم تا گذشت مدت هی. میبود هیهمسا. نداشتم شتریب سالنوزده شدم، آشنا ترنم با یوقت من -

. شمیم حساس بهش نسبت دارم  

.«غرورش و مَرده» گفتم خودم با نگفتم، بهش یول  

 دور ازش نتونستم. شد قبول شمال جا،نیهم رو دانشگاهش نکهیا تا. بره یکس عشق یپا بزارم عمراً

. نجایا اومدم و گرفتم مویانتقال شد، که یزور هر به منم. باشم  
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. دارم دوستش که نگفتم بهش وقت چیه اما  

 گفتم خودم با. دید رو من که دمیخندیم و گفتمیم یدختر هی با گرفتن، جزوه موقع داشتم روز هی

!«.شکنهیم غرورم دنبالش، برم»  

!رفت  

 باهام رفتارش. شکستم هم بدجور شکستم،. دمشید نفر هی دست تو دست وقت چند از بعد و رفت

 از یول ندادم، رفتار رییتغ منم. هاچشم یتو بزرگ غم بود، معلوم وضوح به یول بود، نکرده یرییتغ

. کنم جدا تنش از روپسره سر خواستیم دلم. شدمیم خفه داشتم درون  

!گذشت  

 دوستش واروونهید که گمیم بهش و رمیم امروز «؟یک تا غرور گهید» گفتم خودم با روز هی و گذشت

. کنم خوشبختش و باشه خودم یبرا فقط خوادیم دلم که نیا. بودنشم محتاج چقدر دارمو  

 گفته دوستش. نداد جواب گرفتم روشمارش یهرچ. دخترا خوابگاه سمت رفتم و دمیخر گل شاخه هی

.بود راه قهیدق ده ایدر تا. بشه آروم تا ایدر کنار رفت و بود بد حالش یکم  

 رو یکوفت راز نیا و برسم زودتر تا دمیدو رو ریمس تموم. بود گرفته فرا رو وجودم تموم ذوق و شوق

.بگم  

 

.کرد اشاره یانقطه به دستش با و زد ینیغمگ لبخنده د،یکش یآه  

:گفت غصه با  

 که کردم نگاه رو برم و دور جلوتر، رفتم یه. بود امداد یهاکمک و آمبوالنس از پر جاهمون درست -

 زدمیم پس رو همه. باشه هااون نیب دیشا گفتم ت،یجمع نیب رفتم. نبود یول کنم، دایپ ترنم از یاثر

چته؟ یوحش یهو که دمیشنیم وسط از هم یتشر یگاه. ترنم کردن دایپ دیام به  
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. دادمینم یجواب اما  

 طرف از بود، تولدش یهیهد که یشال. روشه هم سنگ هی و پهنه شهن یرو ترنم شال دمید کهنیا تا

!من  

 دایپ رشیز نامه هی برداشتم که رو شال. بود ها یکینزد نیهم حتماً شدم، حالخوش و جلوتر رفتم

.کردم  

.خوندن به کردم شروع و برداشتمش  

 

:داد ادامه وجود نیا با یول بود، گرفته رو گلوش ینیسنگ بغض  

 زود ای رید دونمیم بود گفته. عاشقمه که بگه بهم نذاشته وقت چیه شیلعنت غرور که بود نوشته -

.نداشتم ییجا خدا نیزم یرو گهید که بدون فقط و نگرد دنبالم سراغم، نجایا یایم  

 زنده تونستمینم. گرفت ازم رو داشتم که ییهازیچ تموم و شد دراز بهم نامرد اون فیکث یهادست

 گهید من گذشته، یلعنت غرور نیا از. یریم دستم از یلعنت غرور نیا خاطر به یدار تو نمیبب و باشم

!نبودم پاک  

.بودم مجبور واقعاً یول ن،یرامت ببخش رو من  

 

:گفت و کرد پاک بود شده ریسراز اشگونه یرو از که رو یاشک انگشتش با  

...غرور یِقربان وعشق -  

 

.داشت یتلخ یلیخ سرگذشت واقعاً. نگفت یچیه گهید و زد یتلخ لبخند  
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.برسه دلش یخواسته به بتونه اشایک که کرد یآرزو دل در مگا  

.گرفت را پاسخش و کرد سالم و ستادیا مگا کنارِ نیمت آرسام،  

ت؟یزندگ تو ومدین یاگهید کس -   

:گفت و زد یپوزخند ناخواسته آرسام  

...یعنی نشد. نبود کس چیه. ومدین نه،... کوتاه؟ مدت نیا تو -  

.میبود ما ،یبود تو کردمیم نگاه جا هر. کنم نگاه کردمیم نگاه تو به که یجور یاگهید کس به  

.داشت نخواهد وجود و نداشت وجود اصالً که ییما  

 

.کرد سکوت آرسام آخر یجمله دنیشن با یول بگه، یزیچ خواست مگا  

(کرد؟ینم فکر اون با بودن به گهید آرسام یعنی)  

. شود محزون شد، باعث یمنف فکر نیا  

برسند؟ شانیقلب یخواسته به هم دو نیا شدیم یعنی  

بود؟ انیم نیا یلیدل چه  

.نبود تفاهم سوء جز یلیدل چیه  

.شد آن دچار زین هم ایپان که یتفاهم سوء  

.دیپر خواب از ایپان یکیتار و سکوت همه آن انیم در شب، همان یهامهین در قاًیدق  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
466 

 

.کردیم نگاه خود اطراف به سرگردان بود، دهید که یخواب از مبهوت و مات  

.است آورده دست به را اشحافظه که کردینم فکر  

.کردینم را فکر نیا عنوان چیه به  

.ریبپذ را قتیحق خواستینم دیشا  

.داشت ترس بود ندهیآ وصال به که یاگذشته از دیشا  

.بود زیبرانگواهمه او یبرا هم واقعاً  

.هیگال و کرد هیگر صبح تا  

.بود کرده پنهان را آن آرسام که یقتیحق کردن یمخف از هیگال  

.بود شده آرسام یهاحرف یمتوجه حاال  

.بود شده انیاطراف یعاد ریغ یهارفتار یمتوجه حاال  

.نداشت وجود اشایک دل در نظرش از که بود یعشق مهم یول  

 بر را هاآن ینوپا یزندگ خواستینم. مگا به هم اشایک و شده مندعالقه اشایک به مگا کردیم فکر او

.بزند هم  

.بودند شده ایپان رفتار رییتغ یمتوجه همه روز آن صبح  

.تفاوتیب و سرد  

.گفتیم یزیچ نه و زدیم حرف یکس با نه  

.است آورده دست به را اشحافظه دیبگو یکس به خواستینم ایپان  

.دیبگو آرسام به داشت قصد فقط  
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.بود شده ترنرم آرسام به نسبت  

:گفتیم خودش با  

 تکون دلت تو آب ذاشتینم! بوده مادر بوده، پدر برات بود؟ گذاشته کم برات یچ روزا اون تو مگه -

ه؟یگال فقط محبت؟ همه اون جوابه نهیا. کرده دور مسعود از رو تو و بخوره  

 

.شد هم طورنیهم و شود ایجو خوانواده از یحال و بکشد حرف ایارم زبان ریز از خواستیم  

.شد شیر شیر دلش قبل، دوسال در مادربزرگش و پدربزرگ فوت خبر دنیشن با  

.بود شده تنگ دلسوز پدر آن مهربان، مادر آن یبرا دلش چقدر  

.شد شرمنده اریبس سال چند نیا یکاریمخف لیدل به ایپان شیپ و دیفهم آرسام  

 بود، گذاشته پابه هاآن یبرا که یمسعود یهیقض توانستند باًیتقر اشا،یک به اطالع بدون ایپان اسرار با

.کنند حل  

 مسعود از توانست کرد،یم استفاده آن از سال سه نیا در که یتقلب یشناسنامه و مدارک با ایپان

.کند تیشکا  

.بود ییرباآدم و ایپان یاصل تیهو دنیدزد ت،یشکا یاصل لیدل  

 ریتأث یلیخ بود گذاشته پرونده نیا یرو آرسام که یمدارک. نبود جهینتیب زین هم آرسام یهاکمک

.داشت  

.مجاز ریغ یهاقرص قاچاق مدارک  

.کردند ریدستگ را او و شد سیپل گرفتار بالخره داشت، که ینیسنگ یلیخ جرم با  
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.کند ترک را رانیا یمدت یبرا خواهدیم که گفت آرسام به روز همان  

.برود هرز شیهاچشم و بماند خواستینم دلش  

.گذاشت احترام ایپان یخواسته به زور، و اجبار به آرسام  

.بود کرده هیته را رفتش طیبل قبل از ایپان  

.داشت پرواز غروب، شش ساعت  

. بود شیهالیوسا کردنجمع یبرا وقت هنوز پس،. بود کی ساعت انداخت، ساعتش به ینگاه

 نیا در را ایپان تا داشت اصرار یسام. کرد جمع را هاشلیوسا تمام اشک با و رفت خانه به آشفتهدل

.ندازدیب یزندگ و کار از را او خواستینم دلش. رفتیپذینم ایپان یول کند، یهمراه سفر  

.آرسام منتظرِ و بود ستادهیا خانه در کنار اشیمشک بزرگ چمدان با حاضر و یّح  

 با یدارید بزند، سر پدرام پدرش به بزند، سر خواهرش و مادر به رفتن، از قبل خواستیم دلش

.باشد داشته هاآن تیابد یخانه  

.کرد یهمراه نیماش سمت به را او و آمد آرسام  

...و بود شده جدا مگا از اشایک نکه،یا از غافل. گذرنداند آنجا در را یساعات و رفتند زهرا بهشت به  

 

(اشایک)  

 

.بود دایهو هامونچهره از تیرضا. میاومد رونیب طالق دفتر از  

.قرارِ چه از اوضاع نمیبب و بزنم یکالنتر به سر هی دیبا من برو، من نیماش با ایب تو مگا -  
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 کار جا چند هی میبر میخوایم. دنبالم ادیم داره انایک االن نکنه، درد دستت. خوادینم باو، نه -مگا

.میدار  

. انداختم امیمچ ساعت به ینگاه. شدم جدا ازش و دادم تکون یسر  

 طول یساعت دو باشم داشته یدیبازد و اداره برسم که گهید ساعتمین تا پنجِ، ساااعتِ اوم، -

.کشهیم  

.شدم دور جااون از یآفکیت با و گذاشتم گاز پدال یرو رو پام  

.کردم ادیز یحدود تا رو صداش و یپل رو یآهنگ یسرخوش با  

.کردمیم فکر ایپان به لبخند با و کردم یم یلبخون آهنگ با همراه  

 

♬♩● کمی کن درکش منو حال دلم به بسپار دلتو  

 

♬♩● وونهید دوتا ما هم به میایم گنیم همه  

 

♬♩● فدات بشم که کنهیم یکار دلربات و ناز یچشا  

 

♬♩● مونهیم تهش تا باهات یک عاشق من مثل  

 

♬♩● هوس نه یواقع من عشق نفس بگم خوادیم دلم  
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م است دفعه نیآخر نیا گمیم یه  

 

♬♩● بهت گمیم اموی  

 

♬♩● بزنم حرف یحت تونمینم تنم یه لرزهیم یول  

 

♬♩● عشقت وونهید منم بگم دیبا یجور چه  

 

♬♩● بگذرم ازت شهینم آخرم اول عشق  

 

♬♩● رهیم و ادیم یه سرم توو همش تو فکر  

 

♬♩● یدلبر ینگاها اون با یازبر مویچ همه تو  

 

♬♩● رهیگ تو شیپ دل یور هر منو یکشونیم  
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«یتصد اشکان»  

 

.دادم سوق نایس دفترِ طرف به رو راهم و کردم پارک نگیپارک یتو رو ن،یماش دمیرس یوقت  

.زدیم حرف تلفن با داشت و بود نشسته اتاق یتو نایس  

.نمیبش تا کرد اشاره یصندل به و داد سالم بهم لب ریز  

 

.چشم خانمم، چشم -  

-....  

.تونمینم یعنی ام،یب تونمینم االن گمیم یوقت. کردما یریگ عجب بابا، یا -  

-....  

:گفت حرص با و دیخند دیشن خط پشت که یحرف با  

.یدونیم خودت یرفت ییتنها نا،یش -  

-....  

.زمیعز فعالً خب، خب -  

.جاش سر گذاشت رو تلفن لبخند با  

.ماشاال شلوغه یلیخ که همسرت ورا؟نیا از ؟یکرد گم راه اشایک داداش. به به -  

:گفتم تلفن به اشاره با و کردم یاخنده تک  
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.باشم داشته یدیبازد هی اومدم و نکردم گم راهمم. تره شلوغ یلیخ تو سر که فعالً -  

 یلیخ نایش بهت، گمیم کیتبر یراست. یدار من کار به کاریچ گه،ید بکن رو دتیبازد بفرما. اوه اوه -

 یکن جور یقرار یبتون تو دیشا گفتم... و ساسان یهیقض از بعد که یدونیم نه،یبب رو ایپان داره اصرار

.رمیدرگ فعالً گفت نجا،یا بود اومده خودش اومده که صبح امروز. باشه هم ایپان که  

:دمیپرس تعجب با و هم تو دمیکش رو اخمام  

شده؟ یچ مگه کرد؟یم کاریچ نجایا ایپان اصالً ؟یگیم کیتبر رو یچ -  

:کرد دادن حیتوض به شروع جانیه با و ندارم خبر یچیه از که دیفهم انگار  

 عموش تونستن پسرعموش کمک به آورده، دست به رو اشحافظه ایپان ؟یندار خبر داداش، ه...او -

 که بود زده سر ازش هم خالف دنیچند ،ییرباآدم جرم بر عالوه ؟یکار یکجا تازه. بندازن ریگ رو

.آب رو ختیر رو هاشپته تموم پسرش،  

 

 حالخوش اشحافظه آوردن دست به خاطر به دونستمینم. شدم خارج اونجا از دگروگون یحال با

 حسِ به میحالخوش حس هم باز کردمیم یکار هر یول. یعصبان شونیکاریمخف خاطر به ای باشم

.شدیم رهیچ تمیعصبابن  

.دادنینم جواب گرفتمیم رو آرسام و یپان یشماره یهرچ نیماش یتو  

:انداخت نیطن گوشم یتو اشخسته یصدا بوق، چند خوردن از بعد گرفتم، رو یسام یشماره  

جانم؟ سالم، -  

کجاست؟ ایپان یدونیم سالم،..س -  

:گفت یآروم یصدا با  



           

                                 www.taakroman.ir 

  پانیا رمان   

 کاربر انجمن تک رمان فاطمه معماری 

  

   

 
473 

 

.برسونتش تا رفت آرسام. داشت پرواز کا،یآمر بره خواستیم ؟یندار خبر مگه -  

:گفتم یبلند یصدا و ترس با  

  رفت؟ ؟یچ -

.شهیم پا ماشونیهواپ گهید ساعت ربع. کمه ربع شش ساعت عاا، چنده؟ ساعت -  

 زودتر تا کردم ادیز رو سرعتم. کردم قطع رو یگوش بزنه، حرف اون بزارم ای و بزنم یحرف نکهیا بدون

.فرودگاه برسم  

:زدم داد بغض با  

. ایخداا اخه؟ چرا. من به لعنت اَه، -  

.دمیرس قهیدق ده از کمتر یتو بودم، کینزد  

.نکردم ای کردم قفل رو نیماش درِ نشد حواسم نکردم، ای کردم پارک رو نیماش نشد حواسم  

.بودم دنبالش نگاهم با تیجمع یتو  

.کردن اعالم رو پراوزشون لحظه، همون  

.نبود که نبود کردمیم نگاه یچ هر  

.اومدم فرود نیزم یرو زانو با و گذاشتم سرم یرو رو دستم  

.نبود مهم برام یچیه گهید  

!یچیه  

.باشه کنارم مدت همه نیا از بعد خواستم یم فقط  

:زدم ادیفر یبلند یصدا با  
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اااایپاان -  

 

* 

 

ایپان  

 

.بود آرسام یهاشونه یرو سرم. میبود نشسته یصندل یرو سالن قسمت نیترگوشه  

کنم؟ فرار قتیحق از ای باشم؟ تنها که بیغر کشور هی یتو برم خواستمیم. بود گرفته یلیخ دلم  

.برداشتم آرسام یهاشونه یرو از رو سرم پروازم اعالم با  

:زد لب و انداخت بهم ینگاه لبخند با  

؟یمطمئن ها،نشده رید هنوز -  

.دادم تکون مثبت ینشونه به رو سرم  

.شکستیم هم یکوفت بغض نیا کردم،یم باز لب اگه انگار  

.میدیکش آغوش در رو گریدهم  

 خکوبیم جام سرم رو من ییآشنا و بلند یصدا که بودم برنداشته رو اول قدم هنوز شدم، جدا ازش

.کرد  

ااایپاان -  

.بود زده زانو نیزم یرو سرمون، پشت قاًیدق. برگشتم تعجب و بهت با  
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؟یکنیم کاریچ نجایا تو اشا؟یک -  

.شد رهیخ ما به و کرد بلند رو سرش ها گرفته برق مثل آرسام یصدا دنیشن با اشایک  

.کرد رو و ریز رو دلم هاش،چشم یتو اشک برق  

خواست؟یم یچ نجایا  

.ستادیوا روم به رو اومد و شد بلند اشایک  

.یپان..پا -  

 هامچشم از اشک یهاقطره. دادم تکون نیطرف به رو سرم زمان هم و برداشتم عقب به قدم چند

.شد یجار  

 صداش یتو که یدیشد بغض با)  شده رید یلیخ دونمیم ،یآورد ادی به روگذشته دونمیم ا،یپان -

!دارم دوستت... یول( داد ادامه بود انداخته لیتحل  

 

.هیگر ریز زدم یبلند یصدا با و گذاشتم صورتم یرو رو دستم  

 االن؟

گفت؟یم دیبا االن اخه  

مدت؟ همه نیا از بعد  

.گستید نقر هی به متعلق که االن نه داشتم، رو انتظار نیا شیپ سال سه همون من  

:گفتم یبرافروختگ با و برگردوندم رو روم  

...بزنم هم به رو تونیزندگ خوادینم دلم. رهید یلیخ االن! کنمیم خواهش لطفاً برو، اشایک -  
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.کرد حلقه کمرم دور رو هاشدست پشت از ت،یموقع به توجه بدون و بخورم یتکون نذاشت  

:کرد زمزمه گوشم ریز  

 تو شیپ دلم چون م،یشد جدا هم از هامونخونواده توافق با امروز ما مگاست؟ منظورت مون؟یزندگ -

 داغون نذار بشم، نابود نذار کنم،یم التماست روخدا، تو. داشتم دیام بودنمون به. بود تو با دلم بود،

.بشم  

:گفتم بهش بهت با و برگشتم  

ن؟یشد جدا ؟یچ -  

:گفت بغض با  

 یبرا فرصت هی من به یتونیم حاال. بوده اشتباه و اجبار میتصم نیا هم اول از م،یشد جدا آره، -

؟یبد بارم نیآخر و نیاول  

.دوختم آرسام به رو نگاهم یحالخوش با  

.بشه جدا اشایک از مگا که دیدینم هم خواب تو اصالً انگار داشت، یخاص برق هاشچشم  

.کنم قبول رو اشایک شنهادیپ که داد اجازه نیا بهم هاشچشم کردن بسته و باز با،  

 

 

 

******* 
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«بعد سال پنج»  

 

(برم یارم ییدا با بزار خدارو تو مامان.) بلم یالم ییدا با بزال خودا، تولو مامان، -  

.ستین تو عالف که ییدا! نه یعنی نه، گمیم بار هی ز،ییپا -  

؟ییدا عشق نه مگه اونم، خدمت در شهیهم من. ستمین زمییپا عالف که معلومه -  

.دیبوس رو اشگونه و چسبوند بهش رو خودش شتریب ا،یارم حرف نیا با زییپا   

.اوف  

 اون ؟یچ ایارم یول باشه، تونهینم ماها جمع یتو زییپا بودم مطمئن و بود ازدواجمون سالگرد امشب

.کنه یدارنگه زییپا از رو شب کل تونستینم که  

 بردمیم هم رو آرسام دختر سایمل که باشه من به اگه گه،ید ادیب باهام بزار گه،ید کن شبسه یپان اَه -

 یتو تونمینم که خوامیم معذرت ازت هم شب خاطر به یول. سپرده مامانش دست به اونو مگا یول

.شرمنده خدا به باشم، یمهمون  

.کنه تتونیاذ خوامینم شه،یباردار اخر یهاروز ،یدونیم رو انایک تیوضع که تو ا،یارم -  

:گفت رفتیم یخروج سمت به که همونطور و کرد نسارم ییبابا برو  

.خدافظ هستم، ییدا عشق و پسرم و خانومم چاکر، دربست من -  

 

 بود هاحرف نیا از ترعاقل انایک یول. انایک یحت دوستند،یم همه رو زییپا به دشیشد یعالقه لیدل

.کنه حسادت که  
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من یبرا اون، یبرا شه،یهم زییپا  

 

.بود خواهرم ادآوری همه یبرا و  

 

 

 

.کردمیم نگاه هابچه به لبخند با و بودم نشسته سالن یگوشه مبل یرو  

 تشونیاذ داشت که بود لیدَن وسط نیا. زدندیم حرف باهم داشتند و بود نشسته یمان کنار عایدِن

.کردیم  

بشند؟ هم عاشق یمان و یِدن که کردیم رو فکرش یک  

 ریز از آخرش و انداخت لج سر باهاش ،یمان دنید با ران،یا اومد یدِن که شیپ دوسال همون قاًیدق

.دارند عالقه هم به دمیفهم و رونیب دمیکش حرف دوشون هر زبون  

.زدیم حرف یعل با داشت دادم، سوق اشایک سمتِ به رو نگاهم  

.برگشت سمتم به که کرد حس رو نگاهم ینیسنگ انگار  

.کرد نسارم یچشمک و دیپاش صورتم به یلبخند فاصله همون از  

  خواهرم؟ شما حالِ خانم، یپان به، -

 همسرش و اریمه یروروبه و شدم بلند مبل یرو از و گرفتم اشایک از رو نگاهم اریمه خندون یصدا با

.داره نظر ریز رو من االن اشایک که بودم مطمئن. ستادمیا آسمون  
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.یپااان ا،یپان -)  

.رسوندم خواب اتاق به رو خودم و رفتم باال هاپله از دوون دوون  

شده؟ یچ اشا،یک جانم -  

:گفت و کرد دستش یتو کاغذ به یااشاره اخم با  

ه؟یچ نیا -  

: گفتم یجیگ با  

نوشته؟ داخلش یچ اصالً بوده؟ کجا نیا. هیچ دونمیچم هن؟ -  

ست؟ین مگه تو مال صندوق نیا. بود کمد یگوشه صندوق نیا یتو -  

 نگاهش نکردم وقت هنوز یول برام، بود فرستاده ماهنوش خاله رو المیوسا تا چند. منه مال اره، اره -

.کنم  

؟یبود اطالع یب نامه نیا وجود از یبگ یخوایم یعنی -  

.نوشته داخلش یچ گمیم اَه، -  

.کرد اشپاره و رمیبگ دستش از رو کاغذ تا نداد اجازه  

.بود شده نوشته داخلش یچ که نگفت کردم یکار هر  

 خاله چون بوده، یچ صندوق داخل ،ینامه یتو که بپرسم تا زدم زنگ ایتان به یکنجکاو یرو از یول

.باشه دهید رونامه که دادم احتمال کرده، مرتب ایتان بود گفته  

...و بوده گفته داشته بهم که یعشق از نامه اون یتو اریمه که گفت بهم یتان  

.بوده شیپ سال چند یبرا فقط حس نیا که بودم مطمئن من یول  
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.(شهیم درست کم کم و هیعاد البته. بود کرده دایپ تیحساس اریمه به اشایک که بود بعد به روز اون از  

. زدم یثیخب لبخند ش،یپ روز چند اتفاقات یآور ادی با  

.دادم دست آسمون با  

.نشونده هم اشگونه یرو یابوسه ار،یمه یهادست گرفتن بر عالوه یول  

!داداشمه ه؟یچ مگه خب  

.دیرس گوشم به اشایک بم یصدا بعدش و شد حلقه کمرم دور خشونت با ییهادست لحظه، همون  

ده؟ینم بهم رو رقص هی افتخارِ خانومم -  

:گفتم برگشتم سمتش به یلبخند با  

!لیم کمال با -  

 

.کرد یپل رو یآهنگ مگا. کردند خلوت ما رقص یبرا رو یقسمت هابچه  

.کردیم میهمراه رقص یتو و خوندیم آهنگ با همراه اشایک  

:کرد زمزمه گوشم کنار و شد خم سمتم  

 به ممنون. یکرد هیهد من به رو یخوشبخت که ممنون! میزندگ هستم و مونمیم عاشقت شهیهم -

.دارمدوستت. دخترمون و خودت وجود خاطر  

 

 

بگردم دورت میخوام بگردم ای بگردم  
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برنگردم و برم من تو قربون میخوام  

 

دیوونم نیستم عاشق عزیزمهربونم  

 

بمونم مجنون میخوام نظیری بی بس تواز  

 

بگردم دورت میخوام بگردم ای بگردم  

 

برنگردم و برم من تو قربون میخوام  

 

دست نزن روموهاته که گلی شاخه اون به  

 

عاشقونست هنوزم اما خشکیده گل  

 

سردم باتو نمیشه من ولی زمستونه  
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بگردم دورت عزیز اتیش مثل توگرمی  

 

بگردم دورت میخوام بگردم ای بگردم  

 

برنگردم و برم من تو قربون میخوام  

 

 

کنارم باشه کسی ندارم دوست تو جز به  

 

ببارم ابریشم تا بهونست نبودنت  

 

راحت نمیره دل از که عادت یه نه توعشقی  

 

قیامت تا قلبم تو جاتو کردی محکم تو  

 

عاشقونست هنوزم اما خشکیده گل  
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سردم باتو نمیشه من ولی زمستونه  

 

بگردم دورت عزیز اتیش مثل توگرمی  

 

بگردم دورت میخوام بگردم ای بگردم  

 

برنگردم و برم من تو قربون میخوام  

 

قیامت تا قلبم تو جاتو کردی محکم تو  

 

عاشقونست هنوزم اما خشکیده گل  

 

سردم باتو نمیشه من ولی زمستونه  

 

بگردم دورت عزیز اتیش مثل توگرمی  

 

بگردم دورت میخوام بگردم ای بگردم  
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برنگردم و برم من تو قربون میخوام  

 

 

  «مهرشاد از بگردم دورت آهنگ»

 

❤🥰❤🥰❤🥰  

 

ایپان: رمان نام  

��♔: سندهینو Fati memari_ 84 ♔🥰  

018898900: انیپا  

10:02 ساعت  

 

 

 

!حق ای  
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.دارد قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه. است شده منتشر و تایپ رمان تک سایت در فایل این  

 .کنید مراجعه رمان تک سایت به خود آثار کردن منتشر برای

TaakRoman.IR 
Forums.TaakRoman.IR

https://taakroman.ir/
https://forums.taakroman.ir/
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